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သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများးတရားးဝင်ကုန်းသွယ်ရေးး- 

ထောက်ခံချက်ရယူမှုလမ်းးကြောင်းများး 
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ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယ်ူမံုလမံ်�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�

ဤလက််စွဲဲ�က်�ု ပညာာရေး�းပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာအတွဲက််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ စွဲးးပဲားရေး�းအက်း�ုး  ရေး�်ာ်က်ု�းဖြ�င်း်း��ိုသညာ်် 

�ညာ်�ွယ််�းက််ဖြ�င်း် ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ဖြပန််လညာ်ထု�တွ်ရေး�လု�ပါက် �ူပ�ုင်း်�ဲင်း် ်က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားသူထုံ ကြိုက်ု�တွင်း်၍   

စွဲာဖြ�င်း််�ဲင်း် ်ရေးတွာင်း်း�ံဖြ�င်း်း�ဖြပ�ဘဲ� ဖြပန််လညာ်ထု�တွ်ရေး��ဲင််း် ရေးပးထုားပြီးပးး �င်း်းဖြ�စွဲ်အဖြ�စွဲ်ထုည်ာ်သဲင်း်း  

ရေး�ာ်ဖြပဖြ�င်း်းကု်� အထုူးရေးက်းးဇူးူးတွင်း်�ုိပါသညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�ကု်� ဖြပန််လညာ်ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ   

အဖြ�ားစွဲးးပဲားရေး�းအက်း�ုးရေး�်ာ်က်ု�းသညာ််�ညာ်�ွယ််�းက််ဖြ�င််း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ �ူပ�ုင်း်�ဲင်း် ်က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားသူထုံ�ိ   

စွဲာဖြ�င်း််�ဲင်း် ်ဖြပ��းက််���ုိဘဲ� ဖြပန််လညာ်ထု�တွ်ရေး�ဖြ�င်း်းကု်� တွားဖြ�စွဲ်ထုားပါသညာ်။
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အခနိ်� ၁ ကော�ာ�်ခံခ��်ပြု�ုပြုခင််�ဆိုု�င််ရာ နိည်း်�လွှာများ်�များ�ာ�နှာင််� ကောရာ�ကောပြု��လွှာ��်င်နိ်�   
  အစီအစဥ််များ�ာ�အကော��ာင််�များုတို်ဆို�်

  သင်တ်ိုနိ်�အကော��ာင််�များတုိုဆ်ို�်

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၁)	 သစ််တော�ာတော�ာက်ခ်ံခံံျက်ပ်ြု�ုပြုခံင်း�်ဆိုု�င်းရ်ာာ	နည်း်�လမ််း�မ်းျာ�အတော�က်ာင်း�်မု်း�ဆ်ိုက််

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၂)	 သစ််တော�ာ	တော�ာက်ခ်ံခံံျက်ပ်ြု�ုပြုခံင်း�်	လ��်င်းန�်စ်ဉ်	�ဏာာမ်းအဆိုင်း်အ်ပြု�စ််	နိုု�င်းင််းအံဆိုင်း်	်							

ဥ�တောေတော�က်ာင်း�်အရာ	သ�မ််း�ှပ်ြု�ဋ္ဌာာန�်ခံျက်မ််းျာ�က်ု�	သရုှိှနုာ�လည်းပ်ြုခံင်း�်

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၃) က်န ်သ်��်နု�်ခံျု�်�ာ�တောသာ	သစ််	နိုငှ်း်/်သု�မ််းဟု��်	က်န ်သ်��်နု�်ခံျု�်�ာ�တောသာ

အရာင်း�်အပြုမ်းစ််�ု�၏်	စ်ည်း်�က်မ််း�နိုငှ်း်	်အည်းတီော�ာက်ခ်ံခံံျက်ရ်ာ	က်�မ်းပဏာမီ်းျာ��သံစ််�င်း�ု်� ်ပြုခံင်း�်

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၄) အစ်�အ�့�� ပြု�င်း်	်တော�ာက်ခ်ံခံံျက်ရ်ာယူပူြုခံင်း�်ပြု�င်း်	်တောရာရှိညှ်း�်ည်း�်ံတ်ောစ်တောသာ	သစ််တော�ာစီ်မံ်း

ခံန ်ခ်ံ့�မ်းတုော�ာတ်ောဆိုာင်းပ်ြုခံင်း�်

အခနိ်� ၂ စွနိ််ဦး�တိုီ�ွင််များုနှာင်�် စီ��ွာ�ကောရ� ဖွံ့့ံဖြိုးဖွံ့ုု�တိုု��တို�်များုတိုု�်�ု� ခု�င််များာအာ�ကော�ာင််� 
  ကောစပြုခင််�

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၅) သစ််၊	သစ််တော�ာ�က့်�်စ်စည်း်�	�န�ု်��က်င့်း�်ဆိုက်မ််းျာ�နိုငှ်း်	်စ်�်လျဉ်�၍အစ်�အ�့� �

�ည်းတ်ောဆိုာက်�ံ်�	နိုငှ်း်	်အစ်�အ�့� � �့� �စ်ည်း်��ံ�

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၆)	 စီ်��့ာ�တောရာ�လ��်င်းန�်မ်းျာ�အ�က့််	�န�ု်��က်င့်း�်ဆိုက်တ်ောပြု�ာင်း�်လ�မ်းကု်ု�ဆိုန�်စ်စ််ပြုခံင်း�်

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၇)	 စီ်��့ာ�တောရာ�လ��်င်းန�်	�ည်းတ်ော�ာင်းလ်��်က်ု�င်းပ်ြုခံင်း�်

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၈)	 စီ်��့ာ�တောရာ�လ��်င်းန�်ဆိုု�င်းရ်ာာ	�ခုံု�က်ဆ်ိုံ��ရံုှုံး�နိုု�င်းတ်ောပြုခံ	ဆိုန�်စ်စ််တောလလ်ာခံျက်န်ိုငှ်း်	်�ခုံု�က်ဆ်ိုံ��ရံုှုံး�

နိုု�င်းတ်ောပြုခံ	တောလ့ာခ်ံျတောရာ�	မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာမ်းျာ�

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၉)	 စီ်��့ာ�တောရာ�	စီ်မံ်းခံန ်ခ်ံ့�မ်းု	စီ်မံ်းက်နု�်တောရာ�ဆို့�ပြုခံင်း�်

အခနိ်� ၃ တိုနိ်ဖွံ့ု���ွင််�ဆို�်ကောပြု�ာင််�လွှာဲများုများ�ာ�အတွိုင််� �ုကောရာ�်သည်း�် ခ�ုတို်ဆို�်  
  ကောဆိုာင််ရွွ�်များုနှာင်�် များုတို်ဖွံ့�်ပြု�ုများုများ�ာ��ု� ခု�င််များာအာ�ကော�ာင််�ကောစပြုခင််�

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၁၀)	 မု်း��်က်ပ်ြု�ုပြုခံင်း�်ပြု�င်း်	်စီ်��့ာ�တောရာ�လ��်င်းန�်မ်းျာ�	�ု�မု်း�တောက်ာင်း�်မ်းန့လ်ာတောစ်ပြုခံင်း�်

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၁၁) �တုောရာာက်တ်ောသာ	မု်း��်က်ပ်ြု�ု	ခံျ�ုဆ်ိုက်တ်ောဆိုာင်းရ့်ာက်မ််းဆုိုု�င်းရ်ာာ	ခံျဉ်�က်�်	လ��်တောဆိုာင်းတ်ောရာ�

နည်း်�လမ််း�မ်းျာ�



ကောနိာ�်ဆို�်တွိုဲ ၁ များုများု�ု�ယ််�ု� စစ်ကောဆို�အ�ဲပြုဖွံ့တို်များု�ံ�စံလွှာာာ

ကောနိာ�်ဆို�်တွိုဲ ၂ ပြု�နိ်လွှာည်း်သံ��သ�်ရနိ်အတွို�် အခနိ်� ၁ ဉာာဏ််စများ်�ကောများ�ခွနိ်�
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သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၁၂)	 သစ််တော�ာ�က့်�်စ်စည်း်�	�န�ု်��က်င့်း�်ဆိုက်မ််းျာ�အ�င့်း�်	�ါဝင်းတ်ောဆိုာင်းရ့်ာက်သ်မူ်းျာ�နိုငှ်း်	်

ဆိုက်ဆ်ိုတံောရာ��ည်းတ်ောဆိုာက်ပ်ြုခံင်း�်နိုငှ်း	်က်န့ရ်ာက်ခ်ံျု�ဆ်ိုက်လ်��်က်ု�င်းပ်ြုခံင်း�်

အခနိ်� ၄ ကောရရာည်း်တိုည်း်တိုံ�ကောစကောသာသစ်ကောတိုာ�ွ�်�စစည်း်�များ�ာ� ��နိ်သွယ််များုတွိုင််   
  �ု�များု��ုကောရာ�်စွာ ခ�ုတို်ဆို�်ကောဆိုာင််ရွွ�်နှု�င််ကောရ�အတွို�် လွှာု�အ�်ကောသာ   
  �ွွများ်���င််များုများ�ာ�

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၁၃)  တောရာရှိညှ်း�်ည်း�်ံတ်ောစ်တောသာသစ််တော�ာ�က့်�်စ်စည်း်�	က်�နသ်ယ့ူတ်ောရာ�အ�က့််	အလာာစံ်�ရှိှု 

အက်ျုု�သက်ဆ်ိုု�င်းသ်မူ်းျာ�	ခံျ�ုဆ်ိုက်တ်ောဆိုာင်းရ့်ာက်မ််းု

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၁၄)  တောရာရှိညှ်း�်ည်း�်ံတ်ောစ်တောသာသစ််တော�ာ�က့်�်စ်စည်း်�	က်�နသ်ယ့ူတ်ောရာ�အ�က့််	�တုောရာာက်မ််းု

ရုှှိတောသာ	မု်း��်က်ပ်ြု�ုမ်းမု်းျာ�က်ု�	ပြုမှ်းင်း်�်င်းပ်ြုခံင်း�်

သင်တ်န််း�ချိ �ိန််း (၁၅)	လ�ူ��ူ�တော�ါင်း�်�ါဝင်းတ်ောသာ	လ��်င်းန�်စီ်မံ်းခံျက်တ်ောရာ�ဆို့�ပြုခံင်း�်



ASEAN အရေး�ိ�ရေးတွာင်း်အာ�ိနှ�ုင်း်င်းံ�းားအ�ဲ��

COVID-19 ၂၀၁၉ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် စွဲတွင်း်ဖြ�စွဲ်ပဲားရေးသာ ကု်�ရို�ုန်ာဗို�ုင်း်း�ပ်စွဲ်ရေး�ာဂါါ

CoC   သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း (သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််

�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ်် (PEFC) နှိင်း် ်ဆိုက််စွဲပ်သညာ်)

DAFO စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းနိှင်း် ် သစွဲ်ရေးတွာ �ရို�ုင်း်ရို�ံး

FAO က်�လသ�ဂါဂစွဲားန်ပ်�ုက်ာာနှိင်း် ် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းအ�ဲ��

FLEGT  သစွဲ်ရေးတွာဥပရေးဒီစွဲ�ုး��ုး�ု၊ စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်�ုနှိင်း် ်က်�န််သဲယ််� ု

FLOURISH  ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ အသက််ရေး�ဲး�ုလ�ပ်င်းန််း�းားနှိင်း် ် ဥတွ��ာသးဒီဏ်် ကြံ့က်ံ်ကြံ့က်ံ်�ံနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း

�ိုရေးစွဲရေး�းတွု� ်အတွဲက်် သစွဲ်ရေးတွာရေးဖြ�ယ်ာရူို�င်း်း ဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း 

စွဲး�ံက်ုန််း

FPIC ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုက်ု�တွင်း်အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား�ယူ်ဖြ�င်း်း

FSCTM သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲး

MFCC ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း ရေးက်ာ်�တွး

MRBEA ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ ကြိုက်ု�်နိှင်း် ်�ါး လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားအသင်း်း

MNRE သယ်ံဇူးာတွနှိင်း် ် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း �န််ကြိုက်းးဌာာန်

NGO အစွဲ�ုး��ဟု�တွ်သညာ်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း

NTFPs  သစွဲ်�ဟု�တွ်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား

PAFO စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းနိှင်း်် သစွဲ်ရေးတွာ ဖြပညာ်န်ယ််ရိုံ�း

PEFCTM သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ု လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််

REDD+ သစွဲ်ရေးတွာဖြပ�န််းတွးး�ုနှိင်း် ် သစွဲ်ရေးတွာ အတွန််းအစွဲား က်းဆိုင်း်း�ုတွ�ု်�ိ က်ာဗိုဲန်် 

ထု�တွ်လ�ပ်�ု�းား ရေးလ်ာ်�းဖြ�င်း်းနိှင်း် ် သစွဲ်ရေးတွာ�းား ထုုန််းသု�်းဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ရေးတွာ�းားကု်� 

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးအာင်း် စွဲး�ံ�န်် ်�ဲ �ဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ရေးတွာက်ာဗိုဲန််�းားတွ�ုးပဲားရေးစွဲဖြ�င်း်း

RAOT ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ ရေး�ာ်ဘဲာထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း အာဏ်ာပု�င်း်အ�ဲ��

RFD ရေးတွာ်�င်း် သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်

SFT-LMR  ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပု�င်း်းရေးဒီသတဲွင်း်း ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း

�းား က်�န််သဲယ််�ုဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််

SLIMF ဧ�ုယ်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င််း် ထု�တွ်ယ်ူ�ုန်ညာ်းပါးစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်် ်�ဲ �သညာ််ရေးတွာ (FSC နှိင်း် ် 

ဆိုက််စွဲပ်ရေးသာ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း် ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ုဆို�ုင်း်�ာ စွဲံသတွ်�ိတွ်�းက််)

SPK  စွဲ�ုက််ပး�ုးရေးဖြ� - ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း်အသံ�းဖြပ�သည်ာ်ရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲား�ဲ �ဖြ�ားသည်ာ် 

စွဲန်စွဲ်တွစွဲ်�း�ုး

TFCC ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲး

UN-REDD  သစွဲ်ရေးတွာဖြပ�န််းတွးးဖြ�င်း်းနှိင်း် ် သစွဲ်ရေးတွာ အတွန််းအစွဲား က်းဆိုင်း်းဖြ�င်း်းတွု� ်� ိ          

က်ာဗိုဲန််ထု�တွ်လ�ပ်�ု ရေးလ်ာ်�းဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ က်�လသ�ဂါဂလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််

VPA �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််

VFCS ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ု စွဲန်စွဲ်

WWF က်�ာာလ�ံးဆို�ုင်း်�ာ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း် �န််ပံ�ရေးင်းဲအ�ဲ��

အတုို�ကော�ာ�် ကော�ါဟာာရများ�ာ�

5ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



တွစွဲ်က်�ာာလ�ံးနှိင်း်် ရေးဒီသတွဲင်း်းအတွ�ုင်း်းအတွာအ� သစွဲ်၊ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားနှိင်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းထု�တွ်က်�န််�းားလ�ုအပ်�ုဖြ�င််း်�ား

လာသညာ််အရေးလးာက်် က်ရေး�ာာဒီးးယ်ား၊ လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ၊ ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ၊ ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံနှိင်း်် ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ

အသးးသးးတွ�ု်တွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာ�းားနိှင်း်် ရေးဖြ�သယ်ံဇူးာတွ�းားအရေးပ် ထု�တွ်ယ်ူ�ု�ုအား�းား ပု���ုဖြ�င််း်တွက််လးက််�ုိပါသညာ်။ 

တွ�ား��င်း်သစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်�ုနှိင်း်် က်�န််သဲယ််�ု�းားက်�ု တွ�ုက််�းက််�ာတဲွင်း် စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်�ုစွဲန်စွဲ်�းား ရေးဖြပာင်း်းလ��န််လု�အပ်ရေးန်ပါသညာ်။ 

ထု�ုသ�ု်ရေးဖြပာင်း်းလ�ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် တွ�ားဥပရေးဒီစွဲု�း��ုး�ု တွ�ုးတွက််လာရေးစွဲပြီးပးး  တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်၍ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်�ု၊  

သစွဲ်ရေး�းာထုညာ်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ုနှိင်း််၊ သစွဲ်က်�န််သဲယ််�ုတွ�ု်အား ပဲင်း််လင်း်းဖြ�င်း်သာ�ု�ို�ို ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းစွဲုစွဲစွဲ်၊ သက််ရေးသဖြပနုှ�င်း်�ုက်�ုလညာ်း  

က်ူညားဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာရေးစွဲနုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ဖြပညာ်ပပု� ်က်�န််အတွဲက်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� အားထုားရေးန်�သည်ာ် နှ�ုင်း်င်းံ�းားနှိင်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် �ု�ုတွု� ်၏   

ရေးထုာက််ပ�ု်ရေး�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအရေးန်ဖြ�င််း် တွ�ား�င်း်ပြီးပးးရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�ိုသညာ််သစွဲ်အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားကု်�သာသံ�းသင်း််ရေး�က်ာင်း်းက်�ု 

တွဖြ�ညာ်းဖြ�ညာ်း န်ားလညာ်သု�ုိလာပြီးပးဖြ�စွဲ်သညာ်။ ယ်��အ�ါ၌ ဖြပညာ်ပ�ိ သစွဲ်တွင်း်သဲင်း်းရေးသာနှ�ုင်း်င်းံ�းားသညာ်လညာ်း တွင်း်သဲင်း်းသစွဲ်၏ 

တွ�ား�င်း်�ု၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးအာင်း် ထုုန််းသု�်း�ုဆို�ုင်း်�ာ သက််ရေးသအရေးထုာက််အထုား�းားကု်� ရေးတွာင်း်း�ံလာပြီးပးဖြ�စွဲ်သညာ်။  

ဆို�ုလ�ုသညာ်�ိာ ဖြပညာ်ပသု� ်သစွဲ်တွင်း်ပ�ု်ရေးသာ အ�ပ်စွဲ��းားသညာ် တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�ိုရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာအသံ�းဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ  

စွဲံသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနှိင်း််က်�ုက််ညား�ုက်�ု ပ�ု၍ အရေးလးထုားလာ�ပြီးပးဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

သစွဲ်နှိင်း််ဆိုက််စွဲပ် ထု�တွ်က်�န််�းား၊ စွဲက််ရိုံ�အလ�ပ်ရိုံ��းားတွဲင်း် �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံထုားသူ�းားသညာ် ဥပရေးဒီက်�ု လ�ုက််န်ာရေးလးစွဲားက်ာ  

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�ိုရေးသာ က်�န််သဲယ််�ုက်�ု အားရေးပး�ုဖြပ��ပါ�ညာ်။ ရေးဒီသတဲွင်း်းပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုနှိင်း်် သစွဲ်အ�က်�်းထုညာ်၊ 

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားက်�န််သဲယ််�ုနှိင်း်် �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ုလ�ပ်င်းန််း�းားအား န်ားလညာ်သရေးဘဲာက််ရေးပါက််ဖြ�င်း်းသညာ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််

ပစွဲစညာ်း�းားတွ�ား��င်း် အလဲန််အက်ံံထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်းကု်� ဟုန်််တွားပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု အရေးလးထုားစွဲး�ံက်ုန််း�းားအတွဲက်် ရေးင်းဲရေး�က်း

အရေးထုာက််အပံ်ရေးပး�ုဖြ�ုင််း်တွင်း်�ာတဲွင်း် အရေး�းကြိုက်းးရေးပသညာ်။

လူနှိင်း််သစွဲ်ရေးတွာ�းား ဗိုဟု�ုဌာာန် (RECOFTC)�ိာ UN-REDD ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပု�င်း်းရေးဒီသအတဲွင်း်း ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ 

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််(SFT-LMR)တဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််လးက််�ုိသညာ်် �ုတွ်�က််

အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်။ က်�လသ�ဂါဂ စွဲားန်ပ်�ုက်ာာနှိင်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းအ�ဲ�� (FAO) သညာ်အဆို�ုပါလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််က်�ု  

ရေးန်ာ်ရေး�အစွဲ�ုး�၏ ရေးင်းဲရေး�က်းရေးထုာက််ပံ်�ုဖြ�င််း် က်�လသ�ဂါဂ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်အ�ဲ��နှိင်း််ပူးရေးပါင်း်း၍ အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်လးက််�ုိ

ပါသညာ်။ ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပု�င်း်းရေးဒီသအတွဲင်း်း တွ�ား�င်း်ပြီးပးးရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားက်�န််သဲယ််�ုနှိင်း်် 

�င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ုတွ�ု်အားဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေး�းအတွဲက်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်က်တွုက်�တွ်�ု�းားတွ�ုးပဲားလာရေးစွဲ�န််၊ သစွဲ်ရေးတွာနှိင်း််ရေးဖြ�စွဲး�ံ 

အ�ပ်�း�ပ်�ု ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာရေးစွဲ�န််နိှင်း်် တွ�ား��င်း်သစွဲ်��တွ်�ု ရေးလ်ာ်�း�န််တွု� ်က်�ု �ညာ်�ိန််း၍ အဆို�ုပါလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် 

ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််လးက််�ိုရေးသာ �ုတွ်�က််အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားသညာ် အတူွလက််တွဲ� လ�ပ်ကု်�င်း်လးက််�ုိသညာ်။ UN-REDD SFT-LMR 

လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််သညာ် ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပု�င်း်းဖြ�စွဲ်�ိ�်းရေးဒီသ�ုိ နှ�ုင်း်င်းံ�းားနိှင်း်် တွရို�တွ်နှ�ုင်း်င်းံတွု� ်က်�ု ၎င်း်းတွု� ်၏ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ 

အ�ပ်�း�ပ်�ု ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာရေးစွဲ�န််နိှင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ု�ိာ တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�ိုရေးစွဲ�န််

အတွဲက်် ယ်င်း်းနုှ�င်း်င်းံ�းားအား ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပးလးက််�ုိသညာ်။  

အရေးဖြ��ံအားဖြ�င််း် အဆို�ုပါလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််သညာ် ရေးဒီသတဲွင်း်း သစွဲ်ရေးတွာအတွန််းအစွဲားက်းဆိုင်း်းဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ရေးတွာဖြပ�န််းတွးးဖြ�င်း်းတွု�်က်�ု  

ရေးလ်ာ်�းပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာ�းား ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးအာင်း် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဖြ�ုင််း်တွင်း်�ုတွ�ု်က်�ု ဆိုက််လက််အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�သဲား�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပ�ုင်း်းဖြ�စွဲ်�ိ�်းရေးဒီသ�ုိ နှ�ုင်း်င်းံ�းားအ�က်ား ညာုုနုုှင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ �ူ�ါဒီ�းနု််ညာုု�ု၊ �ူ�ါဒီအဖြပန််အလိန််က်�ုက််ညား�ုတွ�ု်က်�ု 

အားရေးပးဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပး�န်် �ညာ်�ွယ််ထုားပါသညာ်။ ယ်င်း်းသု�်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းသညာ် အဆို�ုပါနှ�ုင်း်င်းံ�းားနိှင်း်် တွရို�တွ်နှ�ုင်း်င်းံအ�က်ား ပူးရေးပါင်း်း

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုက်�ုတွ�ုးဖြ�ုင််း်ရေးပးပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာ�ာဇူး�တွ်�ုဆို�ုင်း်�ာ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ဤသင်း်တွန််းလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်သညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံ �ပ်�ွာလူထု��းားအား သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား 

တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာက်�န််သဲယ််ရေး�းအရေး�က်ာင်း်းက်�ုပ�ု��ုသု�ိုန်ားလညာ်လာရေးအာင်း်အရေးထုာက််အက်ူဖြပ��ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး

အများာာစ�ာ�

6 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ထု�ုက်�န််သဲယ််ရေး�းတွဲင်း် ပု���ုထုုရေး�ာက််စွဲဲာ ပါ�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်က်ာ အက်း�ုးအဖြ�တွ်ပု���ု�ံစွဲား��ုိနှ�ုင်း်ရေးအာင်း်လညာ်း ကူ်ညားရေးပးနှ�ုင်း်

�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်တဲွင်း် ရေးထုာက််ပု� ်က်ဲင်း်းဆိုက်် သု� ်�ဟု�တွ်တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်�ုတွ�ု်က်�ုတွ�ုးတွက််

ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးအာင်း်ဖြပ�လ�ပ်နှ�ုင်း်ရေးသာန်ညာ်းလ�်း�းားနှိင်း််ပတွ်သက််သည်ာ်သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းရေး�ာ်ဖြပထုားပြီးပးး 

ထု�ုသတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� လက််ရေးတွဲ�လညာ်ပတွ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း် လု�အပ်သည်ာ် သက််ဆို�ုင်း်�ာက်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ုလညာ်း 

�ိင်း်းလင်း်းရေး�ာ်ဖြပထုားပါသညာ်။

လက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ပါ သင်း်တွန််း�းနု််�းား၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�ိာ  ကဲ်�ဖြပားရေးသာ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း် ပါ�င်း်ပတွ်သက််ရေးန်သူ�းားအ�က်ား  

တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးး ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�လိယ််�ု၊ ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံ�ု�ိုရေးစွဲ�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤန်ညာ်းအားဖြ�င််း် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု တွ�ုးတွက််လာ

က်ာ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားက်�န််သဲယ််�ုတွ�ု် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာပြီးပးး ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်

�န််အတွဲက်် န်ညာ်းလ�်း�းားလညာ်း တွု�းပဲားလာ�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

က်�လသ�ဂါဂ ၂၀၃၀ ဖြပည်ာ်နှိစွဲ်အစွဲးအစွဲဉ််ပါ စွဲဉ််ဆိုက််�ဖြပတွ် �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေး�းပန််းတွ�ုင်း်�းားနှိင်း်် ဖြပင်း်သစွဲ်သရေးဘဲာတူွညား�းက််ပါ 

�ာသးဥတွ�ရေးဖြပာင်း်းလ��ုဆို�ုင်း်�ာပန််းတွ�ုင်း်�းားက်�ုဖြပညာ််�းရေးအာင်း်ပံ်ပ�ုးက်ူညားနှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် လူနှိင်း််သစွဲ်ရေးတွာ�းား ဗိုဟု�ုဌာာန်(RECOFTC) 

သညာ် �ပ်�ွာလူထု�ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းား၊ အစွဲ�ုး�ဌာာန်�းား၊ အ�ပ်ဘဲက််လူ�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် က်��ပဏ်း�းား၏ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်  

ဖြ�ုင််း်တွင်း်�ုရေးဆိုာင်း်�ွက််လးက််�ုိပါသညာ်။ စွဲဉ််ဆိုက််�ဖြပတွ်�ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေး�းနှိင်း်် �ာသးဥတွ�ရေးဖြပာင်း်းလ��ုဆို�ုင်း်�ာ ရေးဖြ��ိင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက်် 

�ု�းားအတွဲက်် က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်၏ က်န်ဦးး ဦးးတွညာ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�ိာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းဖြ�စွဲ်သညာ်။

 

RECOFTC သညာ် ရေးက်းးလက််ရေးန်ဖြပညာ်သူ�းား၊ သစွဲ်ရေးတွာ�းားနှိင်း််  နှိစွဲ် ၃၀ ရေးက်းာ်လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််��်သညာ််အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား�ုိ

သညာ််အဖြပင်း် အလာာအသးးသးး�ို �ုတွ်�က််�းားနိှင်း််လညာ်း ယ်ံ��က်ညာ်စွဲုတွ်�း�ရေးသာ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားတွညာ်ရေးဆိုာက််ထုားသည်ာ်   

အ�ဲ��အစွဲညာ်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ က်ံနှ�်ပ်တွ�ု်အ�ဲ��အစွဲညာ်း�ုိ က်ံ�်းက်းင်း်သူ�းားသညာ်လညာ်း အာ�ိပစွဲု�ုတွ်ရေးဒီသတွစွဲ်လာား�ုိ လူရေးပါင်း်း ၆၀,၀၀၀ 

ရေးက်းာ်က်�ု ရေးလ်က်းင််း်သင်း်တွန််းရေးပး��်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားနှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းားသညာ် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ/ဖြပဿန်ာ 

အရေးဖြ�ဖြပ�က်ာ အဖြပန််အလိန််ရေးလ်လာရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးးဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု�ိုရေးသာ ရေးလ်က်းင်း််သင်း်�က်ားရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်��က်�ု ဖြ�စွဲ်ရေးပ်

ရေးစွဲ��်ပါသညာ်။ ထု�ုအ�ာ�းားသညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း �ဲ��စွဲညာ်းတွညာ်ရေးထုာင်း်ပံ�၊ အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ် 

ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပံ�တွ�ု်အားယ်ရေးန််အထုု ဆိုက််လက်် လ�်းညွှာန််ရေးပးလးက််�ိုပါသညာ်။

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်တွဲင်း် အဆို�ုပါအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက်�ု ထုင်း်ဟုပ်ရေး�ာ်ဖြပရေး�းသားထုားပါသညာ်။ ဤစွဲာအ�ပ်ကု်� တွဲင်း်တွဲင်း်က်းယ််က်းယ််

အသံ�း�း�က်ပြီးပးး ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ်တွဲင်း် စွဲု�်းလန််းစုွဲ�ရေးဖြပ၍ ဒီဏ််�ံနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း�ိုရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းားအတွဲင်း်းလညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ ယ်င်း်းသစွဲ်ရေးတွာ

�းားအန်းး၌လညာ်းရေးက်ာင်း်း လူသား�းား သင််း်တွင်း််�်တွစွဲဲာ ရေး��ိညာ်ရေးန်ထုု�င်း်နှ�ုင်း်သည်ာ် အန်ာဂါတွ်တွစွဲ်�� �န််တွးးတွညာ်ရေးဆိုာက််�ာ၌  

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်က် အရေးထုာက််အပံ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် ရေး�်ာ်လင််း်ပါသညာ်။   

David Ganz 

အ�ုရေးဆိုာင်း် ဒီါရို�ုက််တွာ၊ RECOFTC 

7ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဤသင်း်တွန််းလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ် ရေး�းသားထု�တွ်ရေး�ဖြ�င်း်း၊ အရေးစွဲာပု�င်း်း သင်း်တွန််းရေးပးအစွဲးအစွဲဉ််�းား၊ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်�ုလ�ုအပ်�းက််

�းား အက်�ဖြ�တွ်�းက််ဆိုန််းစွဲစွဲ်�းက််တွု�်က်�ု ရေးန်ာ်ရေး�အစွဲ�ုး�နှိင်း်် UN-REDD က်�ာာလံ�းဆို�ုင်း်�ာန်ညာ်းပညာာအက်ူအညား၊ UNJP/GLO/795/

UNJ ၏ �ူရေးဘဲာင်း်နှိင်း််အညား UN-REDD ၏ ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပု�င်း်းရေးဒီသအတဲွင်း်း ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား 

က်�န််သဲယ််�ုဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွ�ု်�ိ ရေးင်းဲရေး�က်းကူ်ညားပံ်ပု�း��်ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််က်�ု က်�လသ�ဂါဂစွဲားန်ပ်�ုက်ာာ

နှိင်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�း အ�ဲ��(FAO)က် ဦးးရေးဆိုာင်း်က်ာ က်�လသ�ဂါဂ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း် အစွဲးအစွဲဉ််နှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ကု်�င်း်လးက််�ိုပါသညာ်။ 

ဤသင်း်တွန််းလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်သညာ် နှ�ုင်း်င်းံအသးးသးး�ို RECOFTC ရိုံ�း�းားနှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်သူ သင်း်တွန််းဆို�ာ�းား၏ နှိစွဲ်ရေးပါင်း်းရေးဖြ�ာက််�းား

စွဲဲာရေးသာ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ ရေး�းသားထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ စွဲာရေး�းသူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ရေးဒီ်�င်း်�ု�း�က်ညာ်၊                 

ရေးဒီ်�င်း်သး�ုထုဲန််း၊ ဦးးရေးအာင်း်ရေးက်းာ်နှ�ုင်း်၊ ဦးးရေး�ာင်း်ရေး�ာင်း်သန််း (RECOFTC Myanmar)၊ Souphaline Soulyavong၊   

Chinda Milayvong ၊ Chay Senkhammoungkhoun နိှင်း်် Bounyadeth Phouangmala (RECOFTC Lao PDR)၊  

Atcharaporn Daisai ၊ Thanapol Kheolamai ၊ Nikhom Ruamsit၊ Rawee Thaworn နိှင်း်် Warangkana Rattanarat 

(RECOFTC Thailand) ၊ Tol Sokchea (RECOFTC Cambodia) ၊ Vu Huu Than (RECOFTC Viet Nam) တွု�်က်�ု အထုူးပင်း်

ရေးက်းးဇူးူးတွင်း်�ုိပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်၊ Bokeoe နှိင်း်် Luang Prabang တွု�်�ို စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာဖြပညာ်န်ယ််ရိုံ�း�းား၊     

လာအ�ု ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးကဲ်�အသင်း်း (Lao Biodiversity Association)၊ ��ရေး�ါင်း်သစွဲ်ရေးတွာစွဲ�ုက််�င်း်းအ�ဲ�� (လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ် 

သ�မတွနှ�ုင်း်င်းံ)၊ စွဲု�်းလန််းအ�ုရေးဖြ��ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေး�းအသင်း်း နိှင်း်် က်�းင်း်ဖြပညာ်န်ယ်် ပတွ်�န််းက်းင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း လ�ပ်င်းန််းအ�ဲ�� 

(ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ)၊ က်�ာာ် ရေးတွာရို�ုင်း်းတွု�စွဲာာန််�န််ပံ�ရေးင်းဲအ�ဲ��(ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ)တွ�ု်က်�ုလညာ်း သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းားနှိင်း်် �ူ�ါဒီညာုုနှုုင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�

�းား အတွူလက််တွဲ� က်းင်း်းပရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပးဖြ�င်း်း အတဲွက်် အထုူးရေးက်းးဇူးူးတွင်း်လု�ပါသညာ်။  

�ဲင်း််လိစွဲ်သည်ာ် သင်း်တွန််း�းားတွက််ရေး�ာက််ပြီးပးး ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်၏ ဒီးဇူး�ုင်း်းပု�င်း်းနှိင်း်် ပတွ်သက််၍ န်ညာ်းပညာာပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ ရေး��န််အကြံ့က်ံဖြပ�

�းက််�းားရေးပး�က်ရေးသာ FAO �န််ထု�်း�းား၏ ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်�ုက်�ုလညာ်း အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ရေး�ာ်ဖြပအပ်ပါသညာ်။ ထုု�အထု��ိ Kristin 

DeValue ၊ Erica Pohnan ၊ Akiko Inoguchi ၊ Jhongsathit Aungvitayatorn ၊ Nguyen Huu Dzung ၊ရေးဒီ်ဖြ�ူဖြ�ူလဲင်း်၊ Kemly 

Ouch၊ Khamlar Insounan တွု�်က်�ု အထုူးတွလညာ် ရေးက်းးဇူူးးတွင်း်�ုိပါသညာ်။ ထုု�်အဖြပင်း် ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်အတဲွင်း်း အသ�ံးဖြပ���်သညာ်် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းား၊ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းား�ိာ ရေးဖြ�ဖြပင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားနှိင်း်် က်�ုက််ညားထုင်း်ဟုပ်�ု

�ိုရေးန်ရေးစွဲ�န်် အားထု�တွ်ရေးပး�က်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� အ�ဲ��အစွဲညာ်းအ�း�ုး�း�ုး၊က်ံ�်းက်းင်း်သူ အသးးသးးနှိင်း်် အဖြပန််အလိန််�းတုွ်ဆိုက််

ရေးဆိုာင်း်�ွက််��်�ု�းားအတွဲက််လညာ်း ၎င်း်းတွု�်က်�ု ရေးက်းးဇူူးးတွင်း်�ိုပါသညာ် - Jayco Fung ၊ Thesis Budiarto ၊ Thi Que Anh Vu ၊ Panu 

Khamgonrucha ၊ Prasnee Tipraqsa (FSC) ၊ Nga Ha၊ Richard Laity ၊ Pankham Silisomchanh ၊ Lamphet Vongvichit 

(PEFC) ၊ Kanokwan Yodthong၊ Akkarin Wongapirat ၊ Rungnapa Wattanavichian (TFCC) ၊ Tran Lam Dong (ဗိုးယ်က််န်�်

နှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာသုပပံအက်ယ််ဒီ�း၊ သစွဲ်ရေးတွာ စုွဲ�က််ပး�ုးဖြပ�စွဲ�ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ သ�ရေးတွသန်ဌာာန်) ၊ Trang Dao (VFCS) ၊ Dung Tri Ngo 

(သဘဲာ� သယ်ံဇူးာတွ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံရေးပးနိှင်း်် သ�ရေးတွသန်စွဲင်း်တွာ) နှိင်း်် Nguyen Thi Tu Anh (GFA အကြံ့က်ံရေးပးအ�ဲ��)။

လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ၊ ဖြ�န််�ာနုှ�င်း်င်းံနှိင်း်် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံတွု�်တွဲင်း် က်းင်း်းပ��်သညာ်် ရေး�ိ�ရေးဖြပးသင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ်် (၁၀) ��

တွဲင်း် �ပးက််�က်ဲက်် တွက််ရေး�ာက််ပါ�င်း်��်ရေးပး�က်ရေးသာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု RECOFTC  �န််ထု�်း�းားနိှင်း်် ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်  

ရေး�းသားသူ�းားဖြ�စွဲ်သညာ်် Martin Greijmans ၊ Pratya Youngpatanaနိှင်း်် Rejani Kunjappan တွု�်က် ရေးက်းးဇူူးးတွင်း်ရေး�က်ာင်း်း  

ရေး�ာ်ဖြပအပ်ပါသညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ဖြပ�စွဲ��ာတဲွင်း် လု�အပ်သညာ်် အက်ူအညား�းားရေးပး�က်သည်ာ် Khwankhao Sinhaseni ၊ Petwadee 

Eiamchaloay နှိင်း်် Peter Cutter တွု�်က်�ုလညာ်း အထုူးပင်း်ရေးက်းးဇူူးးတွင်း်�ုိပါရေး�က်ာင်း်း တွင်း်ဖြပအပ်ပါသညာ်။

ကော���ဇူးး�တိုင််လွှာာာ

8 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�







နိုဒါါနိ်�
ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ကု်� သစွဲ်ရေးတွာက်ဏ္ဍ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ �ပ်�ွာလူထု��းား၊ သစွဲ်နှိင်း်် အဖြ�ား သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း 

ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်�က်သညာ်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနှိင်း်် အ�း�ုးသားအဆိုင်း်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက်�ု က်ူညားပံ်ပု�း

ရေးန်သညာ်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား�ို သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားအတွဲက််�ညာ်�ွယ််၍ ရေး�းသားထုားပါသညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်သညာ် နုှ�င်း်င်းံတဲွင်း်းနှိင်း်် 

နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ�ုိ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်း�းားအရေးထုာက််အကူ်ဖြ�င််း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု  

နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််ရေး�းတွု�်အရေး�က်ာင်း်း ပု� ်�းသင်း်�က်ား�ာတဲွင်း် သင်း်တွန််းဆို�ာ�းား အသ�ံးဖြပ�နှ�ုင်း်သည်ာ် 

အရေးသးစွဲုတွ်က်း၍ တွစွဲ်ဆိုင််း်ပြီးပးး တွစွဲ်ဆိုင်း်် လ�်းညွှာန််သင်း်�က်ားနှ�ုင်း်ရေးသာ သင်း်ရိုု�းစွဲာအ�ပ်တွစွဲ်အ�ပ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်တဲွင်း်သင်း်တွန််းဆို�ာ�းား အသ�ံး�းနှ�ုင်း်သည်ာ် ရေးလ်က်းင််း်�န််း�းား၊ လက််က်�်းစွဲာရေးစွဲာင်း်�းား၊ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းား၊ 

အသံ�းဖြပ�သင််း်ရေးသာ သင်း်တွန််းသင်း်ရေးထုာက််က်ူပစွဲစညာ်း�းား ထုည်ာ်သဲင်း်းရေးပးထုားပါသညာ်။ ရေးန်ာက််ဆိုက််တဲွ��င်း်းဖြ�စွဲ်�းားကု်�လညာ်း စွဲာ�င်း်း

ဖြပ�စွဲ�ရေး�ာ်ဖြပရေးပးထုားပါသညာ်။ သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ရေးအာက််ရေး�ာ်ဖြပပါ ပ�ဂါဂု�လ်�းားအပါအ�င်း် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်၊ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် 

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအထုု သင်း်တွန််းရေးပးသင်း်�က်ား�ာ၌ အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် ရေး�းဆဲို�ထုားပါသညာ်-

 ■ သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းား

 ■ သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်လ�ုသူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ်   

အစွဲ�အ�ဲ���းား

 ■ ရေးဒီသနှတ�အစွဲ�ုး� အာဏ်ာပ�ုင်း်အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား 

 ■ ရေးဒီသနှတ�နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းား

 ■ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း အသင်း်းအ�ဲ���းား

 ■ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား

 ■ အ�ပ်ဘဲက်် လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်သညာ် အဆို�ုပါအစွဲ�အ�ဲ���းား၏ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်�းား �ု�င်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာရေးစွဲ�န််အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးနုှ�င်း်

ပါသညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�သညာ် တွ�ား��င်း်သစွဲ်��တွ်လိ��ုရေး�က်ာင််း် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာသည်ာ် ဆို�ုးက်း�ုး�းားက်�ု ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်

ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် က်�န််သဲယ််�ုတွ�ု်က်�ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ အ�ဲ��အစွဲညာ်းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းကု်�လညာ်း 

ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးနုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်�ိာ အရေးဖြ��ံသင်း်ရိုု�းသာဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ လက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်သညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ 

က်�န််သဲယ််ရေး�းနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွ�ား�းားအရေး�က်ာင်း်းနှိင်း််ပတွ်သက််၍   

သင်း်တွန််းသား�းား သု�ိုန်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ု ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

ဤသင်း်ရို�ုးက်�ု သင်း်ယ်ူပြီးပးးရေးဖြ�ာက််သဲားသူ�းားသညာ် �ု�ုတွု�်၏ သစွဲ်ရေးတွာ�းားက်�ုစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဖြပ��ာတွဲင်း်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊သစွဲ်နိှင်း်် သစွဲ်�ဟု�တွ်

သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်စွဲဲာ တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််�ုဖြပ��ာတဲွင်း်လညာ်းရေးက်ာင်း်း သစွဲ်ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း 

န်ညာ်းလ�်းအ�း�ုး�း�ုးက် �ညာ်သု�်�ညာ်ပံ� အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးနုှ�င်း်သညာ်ကု်� ရေးက်ာင်း်း�ဲန််စွဲဲာသု�ိုန်ားလညာ်သဲားပါလု�််�ညာ်။

ဤသင်း်ရို�ုး၌ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� စွဲံသတွ်�ိတွ်�းက်် တွစွဲ်�ပ်�ပ်အရေးပ် သးးဖြ�ားအရေးသးစွဲုတွ်�ိင်း်းလင်း်း 

သင်း်တွန််းပ�ု်�းရေးပး�ညာ်�ဟု�တွ်ပါ။ သ�ု်ရေးသာ်လညာ်း ပညာာရေးပး �ညာ်�ွယ််�းက််အရေးန်ဖြ�င််း် အဆို�ုပါစွဲံသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနိှင်း်် ဆိုက််နှဲယ််သည်ာ် 

သက််ဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွ�ား�းားနိှင်း်် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းားကု်��ူ �ုတွ်ဆိုက််ထုည်ာ်သဲင်း်းရေးပးထုားပါသညာ်။ ထုု�သ�ု် �ုတွ်ဆိုက််သင်း်�က်ားရိုံ�

ဖြ�င်း်် သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားနှိင်း်် ဦးးတွညာ်သင်း်�က်ားသည်ာ် အစွဲ�အ�ဲ���းားတွ�ု်က်�ု ယ်င်း်းအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားနိှင်း်် ပတွ်သက််၍ က်ံ�်းက်းင်း်သူ�းား

ဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�န်် �ညာ်�ွယ််ထုားဖြ�င်း်း��ုိပါ။

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ကု်� ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပ�ုင်း်းရေးဒီသ�ို နှ�ုင်း်င်းံ ၅ နှ�ုင်း်င်းံဖြ�စွဲ်သည်ာ် က်ရေး�ာာဒီးးယ်ားနှ�ုင်း်င်းံ၊ လာအု�ဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ် 

သ�မတွနှ�ုင်း်င်းံ (PDR)၊ ဖြ�န််�ာနုှ�င်း်င်းံ၊ ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ၊ ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံတွု�်၌ ရေးက်ာက််ယူ်��်သညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာ�းက််နှိင်း််   

စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်�ု လ�ုအပ်�းက််�းား အက်�ဖြ�တွ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်�းက််တွု�်အရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ရေး�းသားထုားပါသညာ်။  လူနှိင်း််သစွဲ်ရေးတွာ�းား

ဗိုဟု�ုဌာာန် (RECOFTC) သညာ် အက်�ဖြ�တွ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်�းက််ကု်� UN-REDD လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဥ်ရေးအာက််�ုိ ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာက််ပု�င်း်းရေးဒီသ

အတွဲင်း်း ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ (SFT-LMR) လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််နှိင်း််အတွူ   

�ုတွ်�က််ဖြပ�၍ ရေးက်ာက််�ံ��်ဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သင်း်တွန််း သင်း်ရေးထုာက််ကူ်ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု လာအ�ုနှ�ုင်း်င်းံနှိင်း်် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံတွု�်တွဲင်း် ရေးဒီသနှတ�

အဆိုင်း််နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား၊ ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ၌ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်သင်း်တွန််း�းားတွဲင်း် စွဲ�်းသပ်ပု� ်�း��်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

11ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လက််�ဲ��ာအုပ်တဲင့်် ပါဝင့််�ည်�်အရေ�က်ာင့််�အ�ာ 

လက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်၏ အဓုိက်�ညာ်�ိန််း�းက််�ိာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် အဖြ�ားအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအ�က်ား   

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်း န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်နှ�ုင်း်�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤသု�် သု�ိုန်ားလညာ်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားထု�တွ်လ�ပ်�ာတဲွင်း် လု�အပ်သညာ်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား

နှိင်း်် အသုပညာာ�းားကု်� ��ုိလာ�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်သညာ် -

 ■ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ တွ�ား�င်း်�ု၊ အစွဲ�ုး�အသုအ�ိတွ်ဖြပ��ု အစွဲ�ုိရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားက်�ု ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်သည်ာ် 

အ�ဲင်း််အလ�်းတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း၊ သစွဲ်ရေးတွာက်ဏ္ဍ၊ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း   

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်သည်ာ် အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားအရေး�က်ာင်း်း စွဲသညာ်တွု�်က်�ု လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ

�းား သု�ိုန်ားလညာ်ရေးစွဲ�န်် အ�းက််အလက််�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းရေးပးထုားပါသညာ်။ ထုု�်အတွူပင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းရေး�က်ာင််း် 

ရေး�းက်ဲက််�းားသု�် ပ�ု��ုလက််လိ�်း�းလာဖြ�င်း်းက်�်သု�် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားက်�ုလညာ်း ��ိုလာရေးစွဲနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ လက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်၏ အ�ဲင််း်

အ�န််းတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်ရေးသာလ�်းရေး�က်ာင်း်းအသဲယ််သဲယ််က်�ု ရေး�ာ်ဖြပသဲား�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 ■ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၊ တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််

�ုစွဲသညာ်တွ�ု်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းသညာ်် အဓိုက်သရေးဘဲာတွ�ား�းားကု်�  �ိင်း်းလင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသဲားပါ�ညာ်။ အဓုိက် သရေးဘဲာတွ�ား�းားတဲွင်း် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၊ က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်အ�း�ုးအစွဲား၊ အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား၊ အရေးလးထုားစွဲုစွဲစွဲ်

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် က်�ုက််ညား�ု�ိုရေးစွဲ�န်် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ 

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက် ရေး�းဆဲို�ထုားသည်ာ် တွညာ်ဆို�ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်း စွဲသညာ်တွု�် 

ပါ�င်း်ပါသညာ်။

 ■ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်က်�န််သဲယ််�ုဖြပ��ာတဲွင်း် အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပြီးပးး က်ဲ�ဖြပားသည်ာ်လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားရေးပ်

သ�ု် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား တွက််လိ�်း�ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသည်ာ် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ု �ုတွ်ဆိုက််သင်း်�က်ားရေးပးပါသညာ်။  အဆို�ုပါ

က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား�ိာ အစွဲ�အ�ဲ�� �ဲ��စွဲညာ်းတွညာ်ရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်�ု၊ စွဲးးပဲားရေး�း သ�ု်�ဟု�တွ် ဘဲဏ္ဍာရေး�း 

စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆိုဲ�ဖြ�င်း်း၊ ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်း�ုဆို�ုင်း်�ာ �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား၊ သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ုဆို�ုင်း်�ာသတွ်�ိတွ်�းက််

�းားနှိင်း််အညား ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ တွံ�်ဖြပန််�ုတွ�ု် ဖြ�စွဲ်�က်သညာ်။

တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�ိုရေးသာတွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်က်�ုင်း်နှ�ုင်း်ရေး�းအတွဲက််ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း

လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�န််  ရေး�ွး�းယ််�ုန်ညာ်းလ�်းအ�း�ုး�း�ုး�ုိပါသညာ်။     

လ�်းညွှာန််စွဲာအ�ပ်တွဲင်း် အဆို�ုပါလ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအန်က််�ိ ၃ ��ကု်� တွင်း်ဖြပထုားပါသညာ် -

၁. ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��က် သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု (FM) ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�န်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�က်သညာ်။ ဤရေးန်�ာတဲွင်း် သစွဲ်ရေးတွာ

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ်် (PEFC)၊ သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�းရေးက်ာင်း်စွဲး(FSC)      

တွ�ု်က် အသံ�းဖြပ�သညာ်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC)

ရေးထုာက််�ံ�းက််ပါ အယ်ူအဆို�းားအရေး�က်ာင်း်းတွု�်က်�ု သု�ုိန်ားလညာ်ထုား�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။

၂. ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��က် FM ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�န်် အသင်း််�ဖြ�စွဲ်ရေးသးရေးသာ်လညာ်း ၎င်း်းတွု�်၏ သစွဲ်�းားက်�ု CoC ရေးထုာက််�ံ

�းက််� �ယ််ယူ်သူ�းားထုံ တွင်း်သဲင်း်းရေး�ာင်း်း�း�န်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�က်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် FSC၊ PEFC တွု�်�ိအသံ�းဖြပ�သည်ာ်   

CoC စွဲံသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနှိင်း်် န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်းသာ�က် PEFC ၏ သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသည်ာ်စွဲန်စွဲ်

ပါ သတွ်�ိတွ်�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်းက်�ုလညာ်း သု�ုိထုား�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။

၃. ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်သညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် ပါ�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် အဆိုင်း်သင််း်�ဖြ�စွဲ်ရေးသး

ရေးသာ်လညာ်း နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် ဥပရေးဒီ ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားကု်� လ�ုက််န်ာလ�ု�က်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးဖြ�လက််လိ�်း�း�ု၊  

ရေးဖြ�ယ်ာပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု၊ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား၊ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ုနှိင်း်် သစွဲ်က်�န််သဲယ််�ု စွဲသညာ်တွု�် အရေးပ်

သက််ရေး�ာက််�ု�ိုသညာ်် အ�း�ုးသားအဆိုင်း်် ဥပရေးဒီ�းားအရေး�က်ာင်း်း သု�ုိ�န််လ�ုအပ်ပါသညာ်။ 

 

12 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဦး�တည််�င့််�က်ာ�မံည််� ပုဂ္ဂိုု��လ်မံ�ာ� 

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ကု်� သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ုလ�ပ်ကု်�င်း်လးက််�ုိရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာက်ဏ္ဍ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအား က်ူညားပံ်ပု�း
လးက််�ုိရေးသာအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား�ိ သင်း်တွန််းဆို�ာ�းား အသ�ံးဖြပ�သင်း်�က်ားနုှ�င်း်�န်် �ညာ်�ွယ််ရေး�းသားထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ် အသံ�းဖြပ�
�ဖြ�င်း်းရေး�က်ာင််း် အက်း�ုး�ုိနှ�ုင်း်ရေးသာ ဦးးတွညာ်သင်း်�က်ား�ည်ာ် အစွဲ�အ�ဲ���းား၊ သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််�ည်ာ်သူ�းား�ိာ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် အ�ဲ��
အစွဲညာ်း�းား�ိ လာရေး�ာက််တွက််ရေး�ာက််သည်ာ် ပ�ဂါဂု�လ်�းားလညာ်း ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ပါသညာ်။ ထု�ုပ�ဂါဂု�လ်�းားသညာ် �ူ�ါဒီရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း၊ အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ဖြ�င်း်း၊ 
သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက်် ထု�တွ်က်�န််အရေး�းာဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်း၊ က်�န််သဲယ််ရေး�းတွု�်တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းား ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ပါသညာ်။ 

ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်�ို အ�း�ုး�း�ုးရေးသာသင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းား�ိာ �ပ်�ွာလူထု� ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�းား၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ 
ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းားနှိင်း်် အစွဲု�း�အ�ာ�ုိ�းားစွဲသညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်�က်သညာ်။ ထု�ုသ�ု် အလာာစွဲံ��ိသင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ အစွဲ�အ�ဲ���ိုဖြ�င်း်း
သညာ် ၎င်း်းတွု�်အ�က်ား ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံ�ု၊ အသုပညာာနှိင်း်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား အဖြပန််အလိန််ပူးရေးပါင်း်း�လိယ််သင်း်ယူ်�ု၊ ပူးရေးပါင်း်းတွးထုဲင်း်ကြံ့က်ံဆို�ုတွ�ု်က်�ု  
ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးပါသညာ်။ 

ဤက်�်သု�်ရေးသာ သင်း်ယ်ူ�ုပတွ်�န််းက်းင်း်�ုိဖြ�င်း်းသညာ် အစွဲု�း�ဌာာန်၊ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ၊ အ�ပ်ဘဲက််လူ�အ�ဲ��အစွဲညာ်း၊ �ပ်�ွာလူထု�တွ�ု်အ�က်ား က်ာလ�ိညာ်�က်ာ 
အဖြ�စွဲ်တွဲယ််ရေးန်သည်ာ် အဆို�ုးဖြ�င်း်ထုင်း်ဖြ�င်း်�းက််�းားနိှင်း်် ရေးက်ာက််�းက််ဆဲို�ယ်ူဆို�ု�းား ရေးလးာ်ပါးသဲားရေးစွဲ�န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲနုှ�င်း်ပါသညာ်။ လ�်းညွှာန််
စွဲာအ�ပ်ထု�တွဲင်း် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းား၊ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု၊ �န််းက်းင်း်တွ��န််တွးးရေးလ်က်းင််း်�ု၊ အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်ပံ�ရေး�ာ်ရေးလ်က်းင််း်�ုစွဲသညာ်တွ�ု် 
အပါအ�င်း်အဖြပန််အလိန််ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််ရေးလ်က်းင််း်ရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်၊ ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ရေးသာ ရေးလ်က်းင််း်ရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�း�ုးစွဲံ�တွ�ု်က်�ု ထုညာ််သဲင်း်း
အသံ�းဖြပ�ထုားပါသညာ်။ 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ စွဲုန််ရေး�်�ု�းား၊ ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားအား ရိုုရေးထုာင််း်ရေးပါင်း်းစွဲံ�နိှင်း်် အဖြ�င်း်အ�း�ုး�း�ုးတွ�ု်ဖြ�င်း်် ရိုုဖြ�င်း်
စွဲဉ််းစွဲားတွတွ်�န်် ရေးလ်လာသဲား�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထု�ုသ�ု်ရေးလ်လာ�ဖြ�င်း်းသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ သု�ိုန်ားလညာ်�ု ပ�ု��ုန်က််န်�သဲားရေးစွဲပြီးပးး �ု�ုတွ�ု် လညာ်ပတွ်လ�ပ်က်�ုင်း်
ရေးန်ရေးသာန်ယ််ပယ််အရေးပ် ပ�ု��ုခြုံ�ံ�င်းံ��ုရေးသာ အဖြ�င်း်ဖြ�င််း် ရိုုဖြ�င်း်တွတွ်လာပါရေးစွဲလု�််�ညာ်။ "ပံ��ိန််အတွ�ုင်း်း လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု" ဆိုန််ဆိုန််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််
�းားအားစွဲုန််ရေး�်ရေး�း�ဲန််းထု�တွ် ထုားပါသညာ်။ က်ာလ�ိညာ်�က်ာတွညာ်�ုိရေးန်ရေးသာ စွဲုန််ရေး�်�ု�းား၊ အဟုန်််အတွား�းားက်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််�ာ၌ �ု�ုတွ�ု်က်းင်း်လညာ်�ာ 
န်ယ််ပယ််/ပတွ်�န််းက်းင်း်�ိသာ စွဲဉ််းစွဲားဆိုံ�းဖြ�တွ်ဖြ�င်း်း�ဖြပ�ဘဲ� သ�ားရိုု�းက်း�ဟု�တွ်ရေးသာ၊ ဆိုန််းသစွဲ်ရေးသာ ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား၊ ရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�းား ထုညာ််သဲင်း်း
အသံ�းဖြပ�ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားကု်� တွ�ုက််တွဲန််းထုားပါသညာ်။ 

နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းားတွဲင်း်လညာ်း သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားကု်� အလားတွူ အလာာစွဲံ�ပါ�င်း်ရေးအာင်း်  အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၊ အ�ပ်
ဘဲက််လူ�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၊ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတွု�် စွဲ��ဲ��ရေးပးပြီးပးး သင်း်တွန််းရေးပးသင််း်ပါသညာ်။
 
ရေးအာက််ပါဇူးယ်ားက်ဲက််၌ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သင်း်တွန််း�းားတဲွင်း် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််�န််အတဲွက်် ရေး�ွး�းယ််သင််း်သညာ်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ
အစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် ရေး�ွး�းယ််�ုစွဲံနှုန််း�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပထုားပါသညာ်။

အက်� ����က်ဆ်ို�ုင့်�်အူ�အုဖွဲ့ဲ�� ရေ�း�ခ�ယ်မ်ံ�ုန့ှနု့််�

ရေးဒီသ�ံ ဖြပညာသ်�ူးား သ�ု�်ဟု�တွ် လ�ပက််ကဲ်င််းယ်် 
ရေးတွာင်းသ်�ူးား

နှ�ုင်းင််းပံ�ုင်းရ်ေးဖြ��းားနှငိ်း်် ပ�ဂါဂလကု်ပ�ုင်းရ်ေးဖြ��းားရေးပ်တဲွင်း် သစွဲပ်င်းစ်ွဲ�ုက်ပ်း�ုး၊ သစွဲထ်ု�တွလ်�ပလ်�ပက််�ုင်းလ်းက််
�ိုပြီးပးး သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်�်းားတွငဲ်း် က်ဏ္ဍတွစွဲ�်��ိ �င်းရ်ေး�ာက်လ်�ပက််�ုင်း်      
ရေးန်သ�ူးား ဖြ�စွဲဖ်ြ�င်း်း

ရေးဒီသတွငဲ်း်း�ို အရေးသးစွဲားနှငိ်း်် အလတွစ်ွဲား စွဲးးပဲားရေး�း
လ�ပင််းန််း�းားအပါအ�င်း် ရေးဒီသနှတ� ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� 
စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပင််းန််း�းား၊ ရေးဒီသနှတ�သစွဲ�်ဲ�စွဲက်လ်�ပင််းန််း�းား
နှငိ်း်် သစွဲရ်ေး�းာထုညာဖ်ြပင်းဆ်ိုင်းထ်ု�တွလ်�ပသ်�ူးား

သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်အ်တွငဲ်း်း �ယ်ယ််ဖူြ�င်း်း၊ ဖြပင်းဆ်ိုင်းထ်ု�တွလ်�ပဖ်ြ�င်း်းက်�သ်ု�် ပ�ု��ု
ဖြ�င်း်�်ားရေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားတွငဲ်း် ပါ�င်းလ်�ပက််�ုင်းရ်ေးန်သ�ူးား ဖြ�စွဲဖ်ြ�င်း်း

ရေးဒီသနှတ� အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား

ဥပရေးဒီစွဲ�ုး��ုး�ရုေးဆိုာင်း�်ကွ်ဖ်ြ�င်း်း၊ သစွဲရ်ေးတွာ အ�ပ�်း�ပလ်�ပက််�ုင်း�်စုွဲး��ံးက်�်းား၊ တွ�ုင်း်းရေးဒီသကြိုက်းးနှငိ်း််
�ရို�ုင်းအ်ဆိုင်း်၌် နှ�ုင်းင််းအံဆိုင်း်် ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းား နှငိ်း်/်သ�ု�်ဟု�တွတ်ွ�ား�င်း်
သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း�းား က်�န်သ်ယဲ်�်စုွဲသညာတ်ွ�ု်အား အတွညာဖ်ြပ�ဖြ�င်း်းနှငိ်း်ရ်ေးစွဲာင်း်�်က်ညာ်ရ်ေးလလ်ာ
ဖြ�င်း်း။ 

နှ�ုင်းင််းအံဆိုင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား

ရေး��ညိာတ်ွညာတ်ွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲရ်ေးတွာစွဲး��ံန််�်ဲ��၊ု တွ�ား�င်းသ်စွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း�းား က်�န်သ်ယဲ်် �၊ု
နှ�ုင်းင််းအံဆိုင်း်် ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�န်ညာ်းလ�်း�းား/လ�ပင််းန််းစွဲန်စွဲ�်းား စွဲပလ်းဉ််းသညာ်် ဥပရေးဒီ�းား၊    
��ူါဒီ�းား �း�တိွရ်ေး�းဆိုဲ��၊ု အရေးက်ာင်းအ်ထုညာရ်ေး�ာ�်၊ု ရေးစွဲာင်း်�်က်ညာ်ရ်ေးလလ်ာ�ု တွ�ုက််�ု ပံပ်ု�းရေးပးဖြ�င်း်း၊ 
ကြိုက်းး�က်ပရ်ေးပးဖြ�င်း်း။

အ�ပဘ်ဲက်် လူ�အ�ဲ��အစွဲညာ်းနှငိ်း်် အစွဲ�ုး� �ဟု�တွသ်ညာ်် 
ပါ�င်းရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ်ရ်ေးန်သ�ူးား

ရေးဒီသ�ံ �ပ�်ွာလထူု�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားကု်� အရေးထုာက်အ်က်ဖူြပ�ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ပံပ်�ုးက်ညူားရေးပးဖြ�င်း်း၊ရေး��ညိာ်
တွညာတ်ွံ၍် တွ�ား�င်းရ်ေးသာ သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း�းား က်�န်သ်ယဲ်ရ်ေး�းဆို�ုင်း�်ာ စွဲး�ကံ်နု််း�းားနှငိ်း််
လ�ပင််းန််းအစွဲးအစွဲဉ်�်းားက်�ု အရေးက်ာင်းအ်ထုညာရ်ေး�ာဖ်ြ�င်း်း၊ ��ူါဒီစွဲက်ား��ုင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ� သ�ု�်ဟု�တွ် 
အက်း�ုးသက်ဆ်ို�ုင်းသ်�ူးားနှငိ်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�တွ�ုတ်ွငဲ်းပ်ါ�င်းရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ်ဖ်ြ�င်း်း။ 

ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်န်ှငိ်း်် နှ�ုင်းင််းအံဆိုင်း်် သစွဲအ်ရေးဖြ�ဖြပ�
အသင်း်းအ�ဲ���းား

သစွဲရ်ေးတွာက်ဏ္ဍ (စွဲ�ုက်ပ်း�ုးသ�ူးား၊ က်�န်သ်ညာ�်းား၊ သစွဲရ်ေး�းာထုညာဖ်ြပင်းဆ်ိုင်းထ်ု�တွလ်�ပသ်�ူးား) ပါ�င်း်
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်ရ်ေးန်သအူ�း�ုး�း�ုးက်�ု က်�ုယ်စ်ွဲားဖြပ�ပြီးပးး ထု�ုအ�ဲ���င်း�်းား၏ အက်း�ုးစွဲးးပဲားက်�ု က်�ုယ်စ်ွဲား
ဖြပ�၍ အက်း�ုးသက်ဆ်ို�ုင်းသ်�ူးားနှငိ်း်ရ်ေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ� (သ�ု�်ဟု�တွ)် ��ူါဒီစွဲက်ား��ုင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�တွငဲ်း် ပါ�င်း်
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်ရ်ေးန်ဖြ�င်း်း။

13ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လက််�ဲ��ာအုပ်၏�ည််မံှန့််�ခ�က််မံ�ာ� 

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်က် နုှ�င်း်င်းံအဆိုင််း် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၏တွတွ်က်ံ�်း�ု�းားက်�ု ရေးအာက််ရေး�ာ်ဖြပပါန်ယ််ပယ််�းား၌ တွု�းတွက််လာရေးစွဲ

ပါသညာ်။ ယ်င်း်းန်ယ််ပယ််�းား�ိာ-

■	 မံူဝါဒရေ���ာ

       နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်း�းား၏ လ�်းညွှာန််�းက််�းားနှိင်း်် အညား ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ   

       သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်နှိင်း်် အဖြ�ားသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််�ုတွ�ု်က်�ု အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�သညာ််လ�ပ်င်းန််း  

       အစွဲးအစွဲဉ််�းားအား ရေး�းဆဲို��း�ိတွ်၊ လညာ်ပတွ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််၊ ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််နှိင်း်် ရေးစွဲာင််း်�က်ည်ာ်ရေးလ်လာဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ   

       က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား။

■	 န့်ည််�ပည်ာပ�ုင့််�

       နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်း�းား၏ လ�်းညွှာန််�းက််�းားနှိင်း်် အညား ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ       

       သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်နှိင်း်် အဖြ�ားသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််ရေး�းတွု�်အား ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ�းဉ််းက်ပ်    

       လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းနှိင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက် ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ�းဉ််းက်ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်တွတွ်ရေးအာင်း် ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပးနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း။

■	 ရေပါင့််��ည််�ပါဝင့််မုံ

       နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်း�းားတဲွင်း် ဖြပဋ္ဌာာန််းထုားသည်ာ်အတွ�ုင်း်း သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်နှိင်း််  

       အဖြ�ားသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််ရေး�းတွု�်တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််လးက််�ုိသူ�းားအတွဲက်် တွန််းတွူညား�်ရေးသာ     

       အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား ပု���ု��ိုရေးစွဲပြီးပးး ရေးပါင်း်းစွဲညာ်းပါ�င်း်�ုဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သတွ်�ိတွ်အ�န််းက်ဏ္ဍ�းား၊ တွာ�န််�တွတ�ား�းားကု်�   

       ထုုထုုရေး�ာက််ရေး�ာက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်သည်ာ်စွဲဲ�်း�ညာ်။

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်သညာ် �ပ်�ွာလူထု�အရေးဖြ�ဖြပ�စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်သူ�းားနှိင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား၏  ရေးအာက််ရေး�ာ်ဖြပပါ

န်ယ််ပယ််�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာတွတွ်က်ံ�်း�ု�းားကု်� က်ူညားတွညာ်ရေးဆိုာက််ရေးပးနှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်- 

■	 မံူဝါဒရေ���ာ

       ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်နှိင်း်် အဖြ�ားသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ထု�တွ်က်�န််�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််�ုနှိင်း််   

       စွဲပ်လးဉ််းသည်ာ် ဥပရေးဒီ�ူရေးဘဲာင်း်�းားကု်�သု�ိုန်ားလညာ်ဖြ�င်း်း၊ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�န်ညာ်းလ�်း�းားတဲွင်း်     

       ပါ�င်း်ရေးလ်ာက််ထုားနုှ�င်း်သညာ််စွဲဲ�်း�ညာ် သု�်�ဟု�တွ် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ုရေးထုာက််�ံ�းက််� တွန််�ု�း 

       က်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတွဲင်း်း �င်း်ရေး�ာက််ရေး�ာင်း်း�ယ််ရေး�ာက််က်ားနှ�ုင်း်သည်ာ်စွဲဲ�်း�ညာ်၊

■	 န့်ည််�ပည်ာပ�ုင့််�

       သက််ဆို�ုင်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�န်ညာ်းလ�်း�းား၏ လ�်းညွှာန််�းက််�းားနှိင်း််အညား တွ�ား�င်း်ပြီးပးး  

       ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ် 

       ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်နှိင်း်် အဖြ�ားသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််ရေး�းတွု�်တွဲင်း်ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ   

       �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊

■	 ရေပါင့််��ည််�ပါဝင့််မုံ

       သက််ဆို�ုင်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�န်ညာ်းလ�်း�းား၌ ပါ�ုိရေးသာ ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားနှိင်း််အညား   

       ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ သစွဲ်နှိင်း်် အဖြ�ားသစွဲ်ရေးတွာထုဲက်် ထု�တွ်က်�န််�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််�ုတွ�ု်တွဲင်း်  

       ပါ�င်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးန်�က်သညာ်် ရေးဒီသနှတ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအတွဲက်် တွန််းတွူညား�်ပြီးပးး အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ��န််းက်းင်း်တွစွဲ်�ပ် 

       ရေးပ်ရေးပါက််လာရေးစွဲရေး�းအတဲွက််�ူ�ါဒီဖြပ�ဖြပင်း်ရေးဖြပာင်း်းလ��ုလ�ပ်�န်် တွ�ုက််တွဲန််းနှုုးရေးဆိုာ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ အဖြ�ားသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း််   

       က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးန်စွဲဉ်် �ု�ုတွု�်၏ အက်း�ုးစွဲးးပဲားလ�ုလား�းက််�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာတွင်း်ဖြပတွတွ်သည်ာ် စွဲဲ�်း�ညာ်၊

14 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အဆို�ုပါတွတွ်က်ံ�်း�ု�းားကု်� အ�န််း ၄ �� အဖြ�စွဲ် �ဲ�၍ ရေး�းသားထုားပါသညာ်။

အခနိ်� (၁)။ ကော�ာ�်ခံခ��်ပြု�ုပြုခင််�ဆိုု�င််ရာ နိည်း်�လွှာများ်�များ�ာ�နှာင််� လွှာ��်င်နိ်�အစီအစဥ််များ�ာ� အကော��ာင််�များုတို်ဆို�်

ဤအ�န််းသညာ် သင်း်တွန််းရေး�ါင်း်းစွဲဉ််၏ ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားက်�ု ရေး�ာ်ဖြပထုားပါသညာ်။ ဤအ�န််းတဲွင်း် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံ

အဆိုင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� စွဲံသတွ်�ိတွ်�းက််�းားဆို�ုင်း်�ာရေးဆိုာင်း်�ွက််ဆို�လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား၊ လ�်းညွှာန််�းက််�းားနှိင်း်် �ူရေးဘဲာင်း်�းား

အရေး�က်ာင်း်း အရေးဖြ��ံသုန်ားလညာ်�ုနှိင်း််�ိင်း်းလင်း်း�းက််�းားကု်� သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားအတွဲက််ထုည်ာ်သဲင်း်းထုားပါသညာ်။ ဤအ�န််း

တွဲင်း် �ုတွ်ဆိုက််သင်း်�က်ား�ည်ာ် အရေးဖြ��ံ�ူရေးဘဲာင်း်�းားသညာ် ရေးန်ာက််ဆိုက််တဲွ�အ�န််းအားလံ�းတွဲင်း်ပါ�ုိရေးသာ သင်း်တွန််းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား

အတွဲက်် အရေးဖြ��ံအ�းက််�းား ဖြ�စွဲ်လာပါလု�််�ညာ်။ အ�န််းတွဲင်း် အဓိုက်အရေးလးထုားသင်း်�က်ားသဲား�ညာ်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�ိာ အက်း�ုး

သက််ဆို�ုင်း်သူအသးးသးးအတွဲက်် ကဲ်�ဖြပားရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား၏ သက််ရေး�ာက််�ု�းားနှိင်း်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား

အရေး�က်ာင်း်းပင်း် ဖြ�စွဲ်ပါ�ညာ်။

အခနိ်� (၂)။ စွနိ််ဦး�တိုီ�ွင််များုနှာင်�် စီ��ွာ�ကောရ� ဖွံ့့ံဖြိုးဖွံ့ုု�တိုု��တို�်များုတိုု� ်�ု� ခု�င််များာအာ�ကော�ာင််�ကောစပြုခင််� 

ဤအ�န််းတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ�စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၏ လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်း

ရေးစွဲ�ာတွဲင်း်အားလံ�းပါ�င်း်ပြီးပးးတွန််းတွူညား�်�ု�ိုရေးသာလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားဖြ�င်း််လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးသ�းာနှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််ကူ်ညားရေးပးနုှ�င်း်�ညာ််က်ံ�်းက်းင်း်

�ု�းား၊ �းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းားနှိင်း်် အသံ�း�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားစွဲဲာက်�ု သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားအတွဲက််ထုည်ာ်သဲင်း်းရေးပးထုား

ပါသညာ်။ အထုူးသဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်းဆိုးသု�် ဦးးတွညာ်သညာ််လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် 

တွ�ား�င်း်ပြီးပးးရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ုဖြပ�နှ�ုင်း်ရေးသာန်ညာ်း

လ�်း�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ သုန်ားလညာ်�ု�းားက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးနုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

အခနိ်� (၃)။ တိုနိ်ဖွံ့ု���ွင််�ဆို�်ကောပြု�ာင််�လွှာဲများုများ�ာ�အတွိုင််� �ုကောရာ�်သည်း�် ခ�ုတို်ဆို�်ကောဆိုာင််ရွွ�်များုနှာင်�် များုတို်ဖွံ့�်ပြု�ုများုများ�ာ��ု� ခု�င််များာ
အာ�ကော�ာင််�ကောစပြုခင််�

ဤအ�န််းတွဲင်း် �ပ်�ွာလူထု��းား ၊ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနိှင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားတွု�်�ိ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း်း အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၊ 

အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�အစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း်  သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် အရေးထုာက််အက်ူဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�ည်ာ်  

စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းထုားပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်ရေးလ်ာ်�းရေး�းနှိင်း်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းရေး�းတွု�်က်�ု ရေးလ်လာ�

ပါ�ညာ်။ ထုု�သ�ု်ရေးလ်လာဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််� ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းအ�း�ုး�း�ုးအား လက််လိ�်း�း�ယူ်နှ�ုင်း်�ုနှိင်း်် 

စွဲးးပဲားရေး�း�ုတွ်�က််ဖြပ��ုရေးအာင်း်ဖြ�င်း်နုှ�င်း်�ု တွ�ု်က်�ုဖြ�ုင််း်တွင်း်နှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။  

အခနိ်� (၄)။ ကောရရာည်း်တိုည်း်တိုံ�ကောစကောသာသစ်ကောတိုာ�ွ�်�စစည်း်�များ�ာ� ��နိ်သွယ််များုတွိုင်် �ု�များု��ုကောရာ�်စွာ ခ�ုတို်ဆို�်ကောဆိုာင််ရွွ�်နှု�င််ကောရ�အတွို�် 
လွှာု�အ�်ကောသာ �ွွ များ်���င််များုများ�ာ� ကော�ာ�်ခံခ��်ပြု�ုပြုခင််�ဆိုု�င််ရာ 
 

ရေးန်ာက််ဆိုံ�းအ�န််းတွဲင်း် ဤသင်း်တွန််းတွစွဲ်ရေးလ်ာက််သင်း်ယူ်��်ရေးသာ တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊

က်�န််သဲယ််�ု၊ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ုနှိင်း််ပတွ်သက််သညာ်် အသုပညာာ�းားနှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ု �ု�ုလက််�ုိတွာ�န််ထု�်းရေးဆိုာင်း်

�ာ န်ယ််ပယ််၌ ရေးပါင်း်းစွဲပ်အသံ�း�း�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု တွ�ုက််တွဲန််းထုားပါသညာ်။ ယ်င်း်းအ�န််းတွဲင်း် လူပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး

အလ�ုက််နှိင်း်် အ�ဲ��အစွဲညာ်းအဆိုင်း််�းား၌ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ် က်ဲာဟု�ု�းား၊ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု �ညာ်သု�် က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်ပံ�၊ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းက်�ု �ညာ်သု�်အက်�ဖြ�တွ်ပံ�တွ�ု်က်�ုလညာ်း �ိင်း်းလင်း်းထုားပါသညာ်။ စွဲဉ််ဆိုက််�ဖြပတွ် ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ရေးလ်လာ�ုဖြပ�ဖြ�င်း်း၊ �ု�ုကု်�ယ််ကု်� 

ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်းတွု�်သညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�င်း်ပြီး���ုက်�ု ��ိုရေးစွဲနှ�ုင်း်ရိုံ�သာ�က် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးန်က်း 

စွဲုန််ရေး�်�ု�းားနှိင်း်် အရေး�းက်ုစွဲစ�းားကု်� ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

15ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င်း်းဖြ�စွဲ် Kolb,	D.	1984.	Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.	
www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_
And_Development

 ပ့ု (၁) အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�အရေးဖြ�ဖြပ� သင်းယ််ရူေးလလ်ာ�ု

�င့််ယူ်မံုပ့ု�့ 

တက််ကြွက်ဲ�ဲာ �မံ်��ပ်မံုပြုပ�ပြုခင့််�
(ရေးလလ်ာသ�ုိုရေးသာ အ�ာ�းားက်ု� အစွဲးအစွဲဉ််ရေး�းဆိုဲ�ဖြ�င်း်း 

သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲ�်းသပ်�က်ညာ််ဖြ�င်း်း)

ခ�ုင့််လ့ုမုံ��ှရေ�ာ အရေတဲ�အကြုံက့်�
(အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ��ိဖုြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ��ရေးစွဲ�န်် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း)

ပြုပန့််လည််ဆိုင့််ပြုခင့််�့ု��ပ်ရေလ�လာပြုခင့််�
(အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ�အရေးပ် ဖြပန််လညာ်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် 

ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်ဖြ�င်း်း)

ခြုံခ့�င့့်ု�့ု��ပ် ဆိုင့််ပြုခင့််ရေတဲ�ရေတာပြုခင့််�
(အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ��တိွစွဲ်ဆိုင်း်် ရေးက်ာက််�းက််ဆိုဲ�ဖြ�င်း်း 

သ�ု်�ဟု�တွ် သင်း်�န််းစွဲာယ်ဖူြ�င်း်း)

ဤလက််စွဲ�ဲစွဲာအ�ပ်၌ အ�ယွ််ရေး�ာက််ပြီးပးးသ�ူးား ရေးလလ်ာသင်း်ယ်�ူအုတွကဲ်် အရေးထုာက််က်ဖူြ�စွဲ်ရေးစွဲရေးသာန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းား၊ န်ညာ်းလ�်း�းားစွဲာဲက်�ု

ထုညာ််သငဲ်း်းရေးပးထုားသညာ်။ တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��၊ု၊ က်�န််သယဲ််�နုှငိ်း်် အလားအလာ�ိရုေးသာ  

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားစွဲသညာ်တွု�်တွငဲ်း် ထုရုေး�ာက််စွဲာဲ�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ကွ််နှ�ုင်း်�န်် လု�အပ်ရေးသာအသပုညာာ�းားနှငိ်း််  

က်ံ�်းက်းင်း်��ုးားတွ�ုးဖြ�င်း််ရေးစွဲရေး�းအတွကဲ်် သင်း်ယ်�ူာ၌ အဖြပ�အ�ပူ�ုင်း်း၊ သင်း်ယ်နူ်ားလညာ်�ပု�ုင်း်း၊ စွဲတုွ်ရေးန်သရေးဘဲာထုားပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ ရေးဖြပာင်း်းလ��ု

�းားရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န််လု�အပ်သညာ်။

အ�ယွ််ရေး�ာက််ပြီးပးးသင်း်ယ်ရူေးလလ်ာသ�ူးားတွငဲ်း် အဆို�ုပါရေးဖြပာင်း်းလ���ုးား က်ညူားဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာရေးစွဲရေး�းအတွကဲ်် သင်း်တွန််းရေးလလ်ာ��ုးားအား

အားလံ�းပးူရေးပါင်း်းပါ�င်း်�အုရေးဖြ�ဖြပ�၊ သင်း်ယ်�ူဗုိုဟု�ုဖြပ�၊ သက််ကြိုက်းးသင်း်�က်ားရေးလ်လာ�အုရေးဖြ��ံ��ူးားဖြ�င်း်် ရေးက်းာရေးထုာက််ရေးန်ာက််�ံဖြပ�ထုား

ပါသညာ်။ အဆို�ုပါအရေးဖြ��ံ��ူးားသညာ် သင်း်တွန််း�းနု််တွငဲ်း်းနှငိ်း်် လက််ရေးတွ�ဲက်ငဲ်း်းဆိုင်း်းလ�ပ်က်�ုင်း်�ာနှစိွဲ်�ပ်လံ�း၌ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအ�က်ား

အဖြပန််အလနိ်် ရေးလးစွဲား��ုိုဖြ�င်း်း၊ ��ုကု်�ုယ်က််ု� ယ်ံ��က်ညာ်��ုိုဖြ�င်း်း၊ ပးူရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ကွ််ဖြ�င်း်း၊ အားလံ�းပါ�င်း် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�းဖြ�င်း်းတွု�်က်�ုလညာ်း 

အားရေးပးသညာ်် သင်း်ယ်ရူေးလလ်ာသညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ်က်ု� ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါသညာ်။ 

16 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လက််�ဲ��ာအုပ်အ�့ု�ခ�န့်ည််�
ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ကု်� �ို�င်း်းစွဲဲ�အဖြ�င်း်သရေးဘဲာထုား�းားကု်� ရေးဖြပာင်း်းလ�ရေးပး�န််�ညာ်�ွယ််လးက်် အသုပညာာနှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား စွဲံ�လင်း်စွဲဲာ 

ရေး�ာ်ဖြပရေးပးထုားသည်ာ် အရေးဖြ��ံတွတွ်က်ံ�်း�ဲယ််�ာ�းား စွဲ�စွဲညာ်းထုား�ုတွစွဲ်�ပ်အဖြ�စွဲ်သာ �ိတွ်ယူ်�ပါ�ညာ်။ ဤစွဲာအ�ပ်တဲွင်း်သင်း်�က်ား�န်် 

လ�ုအပ်သညာ်�းား စွဲံ�လင်း်စွဲဲာပါ�ုိပြီးပးး အ�န််း�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ုလညာ်း စွဲန်စွဲ်တွက်းစွဲးစွဲဉ််ထုားပါသညာ်။ 

ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ကု်� အသံ�းဖြပ��ညာ်် သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားသညာ် ယ်�င်း်သင်း်တွန််းရေးပးသင်း်�က်ား�ုအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� သ�ု်�ဟု�တွ် ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ု

ပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား �ိုထုား��ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာ သု�်�ဟု�တွ် သဘဲာ�သယ်ံဇူးာတွ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာပညာာသင်း်ယူ်�ု  

ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ က်ဲင်း်းဆိုင်း်းအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ နိှစွဲ်နှိစွဲ်�ိ သံ�းနှိစွဲ်အထုု�ုိထုား�ပါ�ညာ်။ ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ကု်� အသံ�းဖြပ�လးက်် သင်း်တွန််းဆို�ာ

သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ ရေးဒီသနှတ� ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းား၊ ၎င်း်းတွု�်တွက််ရေး�ာက််နှ�ုင်း်သည်ာ် အ�းနု််အပ�ုင်း်းအဖြ�ားနှိင်း်် 

လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲ�ု�ိုရေးသာ သင်း်တွန််း အစွဲးအစွဲဉ််�းား၊ သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု စွဲးစွဲဉ််က်းင်း်းပရေးပးနှ�ုင်း်ပါလု�််�ညာ်။ 

သင်း်တွန််း သ�ု်�ဟု�တွ် သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား စွဲးစွဲဉ််၊ အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ် က်းင်း်းပနုှ�င်း်သညာ််န်ညာ်းလ�်း�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ပု���ုသု�ို

လ�ုပါက် ရေးအာက််ပါစွဲာတွ�်း�းားကု်� �တွ်ရိုုက်�ုးက်ားနှ�ုင်း်ပါသညာ် - 

 ■ Braakman, L. 2002. The Art of Building Training Capacities. RECOFTC. recoftc.org/publications/0000234

 ■ Braakman, L. & Edwards, K. 2002. The Art of Building Facilitation Capacities. RECOFTC. recoftc.org/

publications/0000214 

သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်�းနု််စွဲးတွဲင်း် သင်း်တွန််းသင်း်�က်ား�ုဆို�ုင်း်�ာ �ညာ်�ိန််း �းက်် ၂ �းက်် သု�်�ဟု�တွ် ၃ �းက််နှိင်း်် က်�ုက််ညား�ု�ိုရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်

ထုားသညာ်် သင်း်�က်ား�ုအဆိုင်း််ဆိုင်း်် ပါ�ိုပါသညာ်။ ယ်င်း်းတွု�်နှိင်း််အတွူ ရေးလ်က်းင််း်�န််း�းားနှိင်း်် ပူးတွဲ�ပါသင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ��းားက်�ုက်�ုးက်ား

တွင်း်ဖြပ�းက််�းားလညာ်း ပါ�ုိပါသညာ်။ ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် သင်း်�က်ား�ုဆို�ုင်း်�ာ �ညာ်�ိန််း�းက််�းား ဖြပညာ််�းဖြ�င်း်း�ုိ��ိုစွဲစွဲ်ရေးဆိုးနှ�ုင်း်�န််အတွဲက််

သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�းနု်် တွစွဲ်�းနု််ဖြ�င််း် အဆိုံ�းသတွ်ပါသညာ်။ 

သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်�းနု််စွဲးတွဲင်း် သင်း်တွန််းဆို�ာအတဲွက်် �ိတွ်စွဲ��းား ထုည်ာ်သဲင်း်းရေးပးထုားပါသညာ်။ အဆို�ုပါ�ိတွ်စွဲ��းားထု�တဲွင်း်  

သင်း်တွန််း�းနု်် သ�ု်�ဟု�တွ် သင်း်ရေးထုာက််ကူ်ပစွဲစညာ်း�းား ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပံ�နိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ န်ညာ်းပညာာပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံရေးပး�းက််နိှင်း်် 

အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားအရေး�က်ာင်း်းခြုံ�ံ�၍ရေး�ာ်ဖြပထုားသည်ာ် လ�်းညွှာန််�းက််�းားပါ�င်း်ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်တွဲင်း် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် 

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ �းားအတွဲက်် သင်း်တွန််း�းနု််�းား လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် စွဲးစွဲဉ််က်းင်း်းပရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားလညာ်း 

ပါ�င်း်ပါသညာ်။ 

ရေးန်ာက််ဆိုက််တွဲ� (၁) �ိာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�တွက််�းနှိင်း်် သင်း်တွန််းတွက််ပြီးပးး �ု�ုတွ�ု် စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ကု်� 

စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�န််အတဲွက််ထုည်ာ်သဲင်း်းရေးပးထုားရေးသာသင်း်တွန််း�တွက််�းနှိင်း််သင်း်တွန််းတွက််ပြီးပးး�ု�ုက်�ုယ််ကု်�စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု 

ပံ�စွဲံလာာဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ �ု�ုကု်�ယ််က်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ပံ�စွဲံလာာက်�ု သင်း်တွန််းဆို�ာက်သင်း်�က်ားပု�်�း��်သညာ်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားနှိင်း်် 

လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲ�ု �ိုရေးအာင်း်လညာ်း ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။

အရေးဖြ�အရေးန်�းားနိှင်း်် ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းား စွဲာတွ�ုင်း်က်�ု အထုူးအရေးလးရေးပး�က်ည်ာ်ရိုု�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။ ၎င်း်းက် သင်း်တွန််း�းနု််အတွဲင်း်းသင်း်�က်ား

��်သညာ််အ�ာ�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််းဆို�ာက် ဦးးတွညာ်အစွဲ�အ�ဲ���းားအရေးန်ဖြ�င််း် �ညာ်သည်ာ်က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား၊ အသုပညာာ�းား ရေးလ်လာ

တွတွ်ရေးဖြ�ာက််သဲား�န်် ရေး�်ာ်လင်း််ထုားသညာ်ဆို�ုသညာ်် �ိင်း်းလင်း်း�းက််တွု�်က်�ု �ညာ်ညွှာန််းပါသညာ်။ သင်း်တွန််းသင်း်�က်ား�ု �ညာ်�ိန််း�းက််�းား၊ 

သင်း်တွန််းရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းား၊ သင်း်တွန််း�းနု််အတွဲက်် �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်�လညာ်း လ�်းညွှာန််�းက််အဖြ�စွဲ် အသ�ံးဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။   

�ု�ုက်�ုယ််ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ပံ�စွဲံလာာက်�ု သင်း်တွန််းအရေး�က်ာင်း်း�ုတွ်ဆိုက််၌ တွစွဲ်ပါတွညာ်းထုည်ာ်သဲင်း်းထုားပါသညာ်။ သင်း်တွန််း

ပြီးပးးဆိုံ�းသညာ််အ�းနု််၌ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်က်ဲာဟု�ုတွစွဲ်����အား �ညာ်�်အတုွ�င်း်းအတွာအထုု ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းနှ�ုင်း်��်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်သညာ်ကု်� တွ�ုင်း်းတွာ

နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် အလားတွူ စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုတွစွဲ်�ပ်ဖြပ�လ�ပ်�ပါသညာ်။

ရေးန်ာက််ဆိုက််တွဲ� (၂) ၌ က်းန််အ�န််း�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားအတွဲက််အရေးဖြ��ံအ�တွ်ဖြ�စွဲ်ဖြ�စွဲ်သည်ာ် အ�န််း (၁) တွတွ်ရေးဖြ�ာက်် 

န်ားလညာ်�ုက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ရေးပး�ည်ာ် ဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််းလာာ ပါ�ိုပါသညာ်။ အထုူးသဖြ�င််း် သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ်် အဖြပညာ််အစွဲံ�က်�ု  

�တွူညားသညာ်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားအဖြ�စွဲ်�ဲ�ပြီးပးး သင်း်�က်ားရေးန်�၍ သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းားအ�က်ား သဲားလာ�င်း်း အ�းနု််က်�န််နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိသညာ််

အ�ါ�း�ုးတွဲင်း် ဤဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််းလာာက်�ု သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််သစွဲ်�စွဲ�း ကြိုက်ု�တွင်း်၍ ရေးဖြ��ု�င်း်းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

17ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



သင်းတ်ွန််းအစွဲးအစွဲဉ်က််ာလအတဲွင်း်း သင်းတ်ွန််း�းနု်တ်ွစွဲ�်းနု်စ်ွဲးတွ�ုင်း်းအတွကဲ်် ဖြပင်းဆ်ိုင်း�်န်် သင်းတ်ွန််းဆို�ာ�းားသညာ် -

 ■ ရေးလ်က်းင်း််�န််း�းား ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေး�းဆဲို��န်် �ုန်စွဲ် ၂၀ �ိ ၃၀ အထုုအ�းနု််ယ်ူသင်း််ပြီးပးး သင်း်ယူ်�ုဆို�ုင်း်�ာ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားအား 

ရေးက်းာရေးထုာက််ရေးန်ာက််�ံဖြပ�ထုားသည်ာ် သရေးဘဲာတွ�ား�းားကု်� သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းား သရေးဘဲာရေးပါက််န်ားလညာ်�ု �ိုရေးစွဲ�န််

အတွဲက်် အက်ု�းအက်ား�းားကု်� ဖြပန််လညာ်စွဲစွဲ်ရေးဆိုးသင််း်ပါသညာ်။

 ■ သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်ရေးလ်ာက်် အဆိုင်း်ရေးဖြပရေး�းာရေး�ဲ�စွဲဲာ သင်း်ဖြပနှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် သင်း်တွန််းသင်း်�က်ား�ုအစွဲးအစွဲဉ််နှိင်း်် သင်း်တွန််းဆို�ာ 

�ိတွ်စွဲ��းားက်�ု ဖြပည်ာ်ဖြပညာ််စွဲံ�စွဲံ� ဖြပန််လညာ်�တွ်ရုိုထုားသင််း်သညာ်။ 

 ■ သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်�းနု််စွဲးအတွဲက်် �ညာ်ညွှာန််းရေးသာက်ား�းပ်�းား၊ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ��းားနှိင်း်် အဖြ�ားသင်း်ရေးထုာက််ကူ်အားလံ�း

အပါအ�င်း် သင်း်ရေးထုာက််ကူ်ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ကြိုက်ု�တွင်း်၍ ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားသင််း်သညာ်။  

 ■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််တွစွဲ်�� �တွ်ရိုုဖြ�င်း်းက်�်သု�် လ�ပ်င်းန််းက်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတွဲင်း် တွစွဲ်�က််ကြိုကု်�တွင်း်

ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုား�န်် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား အကြံ့က်ံဉာာဏ်် သတွုရေးပး�ုက်�ု သင်း်တွန််း�းနု််အတွဲင်း်း ဖြပ�လ�ပ်�န််ထုည်ာ်သဲင်း်း

ထုားဖြ�င်း်း �ုိ��ို စွဲစွဲ်ရေးဆိုးထုားသင်း််သညာ်။ 

 ■ သင်း်တွန််းတွစွဲ်ရေးလ်ာက််၌ အသ�ံးဖြပ��န်် တွက််ကြွက်ဲရေးစွဲ�န််လုပ်�ိားရေးလ်က်းင််း်�န််း (Energizer) သု�်�ဟု�တွ်   

အစွဲပး�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုရေး�ာ်ရေးလ်က်းင်း််�န််း (Icebreakers) ရေးလ်က်းင််း်�န််းအ�း�ု� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ထု�ုရေးလ်က်းင််း်�န််း�းား 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််  သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ရေးတွာင်း်းဆို�ုနှ�ုင်း်ရေးအာင်း် လ�်း�ဲင််း်ရေးပးဖြ�င်း်းတွု�်က်�ု ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားထုားသင််း်ပါသညာ်။ 

 ■ သင်း်တွန််း�းနု်် စွဲတွင်း်သင်း်�က်ားသည်ာ်ရေးန််၌ ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် သင်း်တွန််း�းနု််ပြီးပးးဆိုံ�းသညာ်နှိင်း်် သက််ဆို�ုင်း်�ာ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ��းား  

အသင်း််ဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားသင််း်သညာ်။

သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်�းနု််အတွဲက်် ကြိုကု်�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�းနု််�ိာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွ�ု်၏ ရိုုပ်ရေးထုဲး�ုအရေးပ်�ူတွညာ်၍ �ုန်စွဲ် ၂၀ � ိ

၄၀ အထုု �က်ာဖြ�င််း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််းဆို�ာတွစွဲ်ဦးးစွဲးက် �ု�ုကု်�ယ််ပ�ုင်း် သင်း်�က်ား�ုနှုန််းဖြ�င််း်သာ သင်း်�က်ားသဲားပါလု�််�ညာ်။ 

မံ�မံ��င့််တန့််�က်�ု လ�ုအပ်�လ�ုပြုပင့််ဆိုင့််မံဲမံ်�မံ့ပြုခင့််�

သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းားက်�ု ရေးဒီသနှတ� ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာနှိင်း်် လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။

သင်း်တွန််းဆို�ာအရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးလ်လာ�ညာ််သင်း်တွန််းသား၊ ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်၊ အ�းနု််ရေးပးနှ�ုင်း်�ု၊ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းား 

နှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်က်ဲာဟု�ုတွ�ု်အရေးပ် အရေးဖြ��ံက်ာ သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု ရေးသရေးသ�းာ�းာ ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုား�န်် 

လ�ုအပ်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု ခြုံ�ံ�၍သင်း်ဖြပဖြ�င်း်းရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ �တူွညားသညာ်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု ရေး�ာစွဲပ်သင်း်ဖြပဖြ�င်း်း

ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း ပံ�စွဲံ�း�ုးစွဲံ�ဖြ�င််း် ဆိုးရေးလးာ်သလု� ဖြပင်း်ဆိုင်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ �ိင်း်းလင်း်းရေးသာ သင်း်တွန််းဆို�ုင်း်�ာ �ညာ်�ိန််း�းက််�းား �ုိထုား�န််

�ိာအရေး�းပါသက်�်သ�ု် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား အက်း�ုး�ိုစွဲဲာ သင်း်ယူ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု အဆိုင်း််ဆိုင်း်် စွဲန်စွဲ်တွက်းစွဲးစွဲဉ််�န်် 

�ိာလညာ်း အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ အ�း�ု�သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွဲင်း် အဆိုင်း််အ�း�ု�က်�ုရေးက်းာ်၍ သင်း်ယူ်နှ�ုင်း်�ဲင်း််ရေးပးထုားပါသညာ်။

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာသစွဲ်ရေးတွာက်ဏ္ဍနိှင်း်် က်�န််သဲယ််ရေး�းတွု�်တွဲင်း် ပါ�င်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးန်�က်ရေးသာ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် 

ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းား၏ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ် လု�အပ်�းက််�းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု ရေး�းဆဲို�ထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ထု�ု်ရေး�က်ာင််း်သင်း်တွန််းရေးပးသညာ်် ပံ�စွဲံက်�ု ထု�ု�ညာ်�ွယ််�းက််အတွ�ုင်း်း အရေးလးထုား၍ ရေး�းဆဲို�ထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း   

�ု�ုဦးးတွညာ်သင်း်ဖြပ�ည်ာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ် လု�အပ်�းက််တွစွဲ်�ပ်�ပ်အရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််  

တွစွဲ်�� ရေး�းဆဲို��ာတွဲင်း်လညာ်း ဤလက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်ကု်� �င်း်းဖြ�စွဲ်လ�်းညွှာန််စွဲာအ�ပ်အဖြ�စွဲ် အသ�ံး�းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်အသံ�း�းပါက်   

သင်း်တွန််းဆို�ာအရေးန်ဖြ�င်း်် သင်း်တွန််း�းနု််�းား၌ပါ�ိုရေးသာ သင်း်တွန််း�းနု်် �ညာ်�ိန််း�းက််�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပြီးပးး �ု�ုကု်�ယ််ပ�ုင်း် 

သင်း်တွန််းပံ�စွဲံက်�ု ရေး�းဆဲို��န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။

သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွစွဲ်ရေးလ်ာက်် အဲန််လ�ုင်း်း (Virtual) သးးသန်််ဖြ�င်း််ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊    

က်ဲင်း်းဆိုင်း်းလ�ပ်င်းန််း�းားဖြ�င်း်် လူက်�ုယ််တွ�ုင်း် အ�းနု််ဖြပညာ််တွက််ရေး�ာက််ပြီးပးးရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ နှိစွဲ်��ရေးပါင်း်းစွဲပ်၍ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း 

သင်း်ဖြပနုှ�င်း်ပါသညာ်။ အဲန််လ�ုင်း်း သင်း်တွန််းအတွဲက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ာ၌ သင်း်တွန််းသား/သူ အ�ပ်စွဲ�အားလံ�းနှိင်း်် �းဉ််းက်ပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််၊   

၎င်း်းတွု�်က်�ု အာရိုံ�စွဲ�ုက််�ု ရေးပးနှ�ုင်း်�န််တွ�ု်အတွဲက်် သင်း်တွန််းရေးပး�ည်ာ် အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င််း် ဖြ�န်််က်းက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ အဲန််လ�ုင်း်း

သင်း်တွန််း၌ ဉာာဏ််�ဲင်း််ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုအတွဲက်် Jamboard ကု်�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ဆိုနှဒရေးက်ာက််�ံ�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််း�းားအတွဲက််

18 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



Mentimeter ၊ Pool Everywhere ၊ Kahoot အစွဲ�ုိသညာ်် အစွဲ�ုိသညာ််  န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု ထုညာ််သဲင်း်းအသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အဆို�ုပါ 

န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� အစွဲပး�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုရေး�ာ် ရေးလ်က်းင််း်�န််း/ တွက််ကြွက်ဲလာရေးစွဲ�န််ရေးစွဲ်ရေးစွဲာ်သည်ာ်အစွဲးအစွဲဉ််�းားအဖြ�စွဲ် အသ�ံး�းပြီးပးး 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ အာရိုံ�စွဲူးစွဲ�ုက််နှ�ုင်း်သညာ််အ�းနု််က်�ုလညာ်း တွု�းဖြ�င််း်နှ�ုင်း်သဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု်် ဟုန််�းက််က်�ုထုုန််းညာုုနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

၎င်း်းန်ညာ်းက်ု�ုယ်ာ�းားသညာ် သင်း်တွန််းက်းင်း်းပ�ာရေးန်�ာအတဲွင်း်း�ုိ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား အဲန််လ�ုင်း်းရေးပ်�ိတွက််ရေး�ာက််သည်ာ် 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးပး�ာတွဲင်း် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးနုှ�င်း်ပါသညာ်။

အဲန််လ�ုင်း်း သု�်�ဟု�တွ် နှိစွဲ်�း�ုးရေးပါင်း်းစွဲပ် သင်း်တွန််း�းနု်် သင်း်�က်ားရေးသာအ�ါ�း�ုးတွဲင်း် သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ရေးအာက််ပါတွု�်က်�ု

သတွုဖြပ�ထုားသင််း်ပါသညာ် -

 ■ သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူတွစွဲ်စွဲ�က် သင်း်�က်ား�ာရေးန်�ာတွဲင်း် တွက််ရေး�ာက််ပြီးပးး တွစွဲ်စွဲ�က် အဲန််လ�ုင်း်း�ိ တွက််ရေး�ာက််ရေးသာ နှိစွဲ်�း�ုး 

ရေးပါင်း်းစွဲပ် သင်း်တွန််းရေးပးပံ�စွဲံတွဲင်း် အဆို�ုပါ အစွဲ�အ�ဲ��နှိစွဲ်�ဲ��လံ�းက်�ု စွဲး�ံသင်း်�က်ား�ာ၌ အ�းနု််ပ�ု��ု�က်န်််�က်ာနှ�ုင်း်ပါသညာ်။  

သင်း်တွန််းဆို�ာသညာ်အဆို�ုပါအစွဲ�အ�ဲ��နှိစွဲ်��စွဲလံ�း အ�းနု််တွ�ုင်း်း �းဉ််းက်ပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�ိုရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပး�န်် လု�အပ်

ပါသညာ်။ ဦးးရေးဆိုာင်း်သူ သင်း်တွန််းဆို�ာနှိင်း်် ပူးတွဲ�သင်း်တွန််းဆို�ာတွ�ု်သညာ် အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်စွဲ�စွဲးက်�ု သးးဖြ�ား စွဲး�ံသင်း်�က်ားနုှ�င်း်ပြီးပးး 

တွဘဲက််တွဲင်း်လညာ်း �ု�ုတွု�်၏ အစွဲ�အ�ဲ���းား�ိာ အဖြ�ားအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံ�ု�ိုရေးစွဲ�န်် 

ဦးးရေးဆိုာင်း်သူ အန်းးက်ပ် ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 ■ အဲန််လ�ုင်း်း (Virtual) သင်း်တွန််း�းနု််�းားနှိင်း်် နှိစွဲ်�း�ုးရေးပါင်း်းစွဲပ် သင်း်တွန််း�းနု််�းားသညာ် လူက်�ုယ််တွ�ုင်း် သင်း်�က်ားပု�်�းသညာ််သင်း်တွန််း

�းားထုက််စွဲာလ်င်း် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားနှိင်း်် ပ�ု��ုအာရိုံ�စွဲ�ုက်် ဆိုက််ဆိုံရေးဖြပာဆို�ု�န်် လ�ုအပ်သဖြ�င််း် အ�းနု််ပ�ု��ု�က်န်််�က်ာ

တွတွ်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ာတွဲင်း် အ�းနု််သတွ်�ိတွ်လးာထုား�ုက်�ုလညာ်း စွဲုစွဲစွဲ်အက်�ဖြ�တွ်�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််�ိာ သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု သတွ်�ိတွ်ထုားသည်ာ် အ�းနု််အ� ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် �ုန်စွဲ် ၉၀ ထုက််�ပု�ဘဲ�လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲ

ဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ်ပါက် သင်း်တွန််း�းနု််ပါ အဆိုင်း််�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 ■ အဲန််လ�ုင်း်း (Virtual) သင်း်တွန််း�းနု်် သင်း်�က်ားရေးန်စွဲဉ််အတွဲင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားပါ ပင်း်ပန််းရေး�က်ာင်း်း 

ရေးစွဲာဒီက်တွက််ရေးလ်�ိုပါသညာ်။ က်ဲန််ပးူတွာ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ��ုဘဲ�ုင်း်း��န််း�းားအသ�ံးဖြပ� တွက််ရေး�ာက််�ရေးသာ အဲန််လ�ုင်း်း (Virtual) 

သင်း်တွန််း�းနု််�းား၌ ပ�ု��ုအာရိုံ�စွဲ�ုက်် ဆိုက််ဆိုံရေးဖြပာဆို�ု�ဖြ�င်း်း၊ ကု်�ယ််လက််လုပ်�ိားဖြပ�လ�ပ်�န်် �လဲယ််ဖြ�င်း်းတွု�်ရေး�က်ာင််း် အာရိုံ�စွဲ�ုက််�ု၊ 

သင်း်ယူ်�ုတွ�ု်က်�ု အဟုန်််အတွား ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�က််�းားကု်� ရေးန််တွစွဲ်�က််ထုက််ပု���က်ာရေးစွဲ�န််နိှင်း်် သင်း်တွန််း�းနု််�းား

အ�က်ားလံ�ရေးလာက််စွဲဲာ အန်ားရေးပး�းနု််�းား ရေးပးထုား�န််လညာ်းသင်း်တွန််းဆို�ာ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ကြိုက်ု�းစွဲားထုားသင််း်ပါသညာ်။

ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက်�ု စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ် ဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးပး�ုအတွဲက််  ဦးးတွညာ်သင်း်ဖြပ�ရေးသာအ�ါ 

�း�ုးတွဲင်း် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််း�စွဲ�း ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း် သင်း်တွန််းကု်�ကြိုက်ု�တွင်း်၍ ရေး�်ယူ်သင်း်ဖြပထုားသင််း်ပါသညာ်။ ဤသု�် သင်း်ဖြပထုား

ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ထု�ုသင်း်တွန််း�ိအရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ သင်း်�န််းစွဲာ�းားနိှင်း်် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ သာဓိက်�းားက်�ု ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ နှ�ုင်း်င်းံ

အဆိုင်း််သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် အသံ�း�းသင်း်ဖြပနုှ�င်း်၊ အရေးဖြ�ဖြပ�တွင်း်ဖြပနုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�်ရေးန်ာက်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သင်း်တွန််း�းနု််�းားက်�ု 

သင်း်တွန််းဆို�ာက် လု�သလ�ု�းနု််ညာုုနှ�ုင်း်ပြီးပးး သင်း်�က်ားနုှ�င်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် သင်း်တွန််းတွစွဲ်��လံ�း၏ အက်း�ုးသက််ရေး�ာက််�ုအလားအလာက်�ု

လညာ်း ဖြ�င််း်တွက််လာရေးစွဲနုှ�င်း်ပါသညာ်။
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ရေးအာက််ပါတွ�ု်�ိာ သင်း်တွန််းနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်သညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်�းားဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

�င့််တန့််��င့််�က်ာ�မံည်� ်
အရေပြုခအရေန့် 

ဦး�တည််�င့််�က်ာ�မံည်� ်
အ�ုအဖွဲ့ဲ�� �က်ာခ� �န့်် အခန့််�မံ�ာ� �ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဦးးတွညာ်သတွ်�တိွ်ပ�ု်�းသညာ််

သင်း်တွန််း အစွဲးအစွဲဉ််  

ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲနဲ်််ဦးးတွးထုငဲ်း်

လ�ပ်င်းန််း�ငိ်း်�းားနှငိ်း်် လ�ပ်က်ကဲ််

င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား 

�က်ားတွငဲ်း် �က််သတွတပတွ်နှစိွဲ်

ပတွ်န်ားပြီးပးး နှိစွဲ်ကြိုက်�ု်��ဲက်းင်း်းပ

�ညာ်် ရေးလး�က််�က်ာ သင်း်တွန််း

အစွဲးအစွဲဉ််

အ�န််းရေးလး�� 

သင်း်�က်ား���်သညာ််

အ�ာ�းားက်ု� ဖြပညာ််�းရေးအာင်း်

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�န််နှငိ်း်် အသံ�း�း

တွတွ်ရေးစွဲ�န်် က်ငဲ်း်းဆိုင်း်း

လညာ်ပတွ်ရေးလလ်ာဖြ�င်း်း 

ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ

သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား 

က်�န််သယဲ််�တုွငဲ်း် ပ�ု��ုထုရုေး�ာက််

စွဲာဲ �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ညာ်် တွတွ်က်ံ�်း��ုးား 

တွ�ုးတွက််လာဖြ�င်း်း 

အလာာစွဲံ�

သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ်် 

ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲနဲ်််ဦးးတွးထုငဲ်း်

လ�ပ်င်းန််း�ငိ်း်�းားနှငိ်း်် လ�ပ်က်ကဲ််

င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား၊ တွ�ုင်း်း/

ဖြပညာ်န်ယ််အဆိုင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် 

နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��

အစွဲညာ်း�းား၊ ပ�ဂါဂလကု် 

က်ဏ္ဍ က်�ုယ််စွဲားလယိ််�းား 

တွက််ရေး�ာက််သ�ူးားစွဲသညာ်

တွ�ု် ပါ�င်း်သညာ်် အလာာစွဲံ�အစွဲ�

အ��ဲ��းား 

�က်ားတွငဲ်း် �က််သတွတပတွ်နှစိွဲ်

ပတွ်န်ားပြီးပးး နှိစွဲ်ကြိုက်�ု်��ဲ

က်းင်း်းပ�ညာ်် ရေးလး�က််�က်ာ 

သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််

အ�န််းရေးလး�� 

သင်း်�က်ား���်သညာ်အ်�ာ

�းားက်�ု ဖြပညာ််�းရေးအာင်း် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်၍ အသံ�း�းတွတွ်

ရေးစွဲ�န်် က်ငဲ်း်းဆိုင်း်းလညာ်ပတွ်

ရေးလလ်ာဖြ�င်း်း 

ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ

သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား 

က်�န််သယဲ််�တုွငဲ်း် ပ�ု��ုထုရုေး�ာက််

စွဲာဲ �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ညာ်် တွတွ်က်ံ�်း��ုးား 

တွ�ုးတွက််လာဖြ�င်း်း 

တွ�ုး�း��ပညာာရေးပးအ�ာ�ို

�းားအတွကဲ်် တွစွဲ်�က််တွာ 

သင်း်တွန််း  

တွ�ုင်း်း/ဖြပညာ်န်ယ််အဆိုင်း်် 

သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် 

အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား 

ရေးလး�က််�က်ာ သင်း်တွန််း

အစွဲးအစွဲဉ်် 

အ�န််း (၁) နှိင်း်် အ�န််း (၃) ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲနဲ်််ဦးး

တွးထုငဲ်း်လ�ပ်င်းန််း�ငိ်း်�းားနှငိ်း်် 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ

�းား �ဲံ�ပြီး��ုးတွ�ုးတွက််�ကု်�ု 

အရေးထုာက််အက်ဖူြပ�ရေးပး နှု�င်း်

�ညာ်် တွတွ်က်ံ�်း��ုးား တွ�ုးပာဲး

လာဖြ�င်း်း

နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် ရေးလက််းင်း််ပညာာ

ရေးပးရေး�း အလ�ပ်ရိုံ� ရေးဆိုးဲရေးနှးဲပ�ဲ 

နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��

အစွဲညာ်း�းား၊ ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� 

စွဲနဲ်််ဦးး တွးထုငဲ်း်လ�ပ်င်းန််း�ငိ်း်

�းား၊ လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ ူ

က်�ုယ််စွဲားဖြပ� တွက််ရေး�ာက်် 

သ�ူးား၊ ပ�ဂါဂလကု် က်ဏ္ဍ

က်�ုယ််စွဲားလယိ််�းား

သံ�း�က််�က်ာ သင်း်တွန််း

အစွဲးအစွဲဉ်် 

အ�န််း (၁) � ိရေး�းွ�းယ်် ထုား

ရေးသာသင်း်တွန််း�းနု််�းားဖြ�စွဲ်

သညာ််(သင်း်တွန််း�းနု််(၁)နှိင်း်် 

(၂))၊ အ�န််း (၃) � ိ(သင်း်တွန််း

�းနု်် (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂))

သက််ဆို�ုင်း်�ာ အက်း�ုး 

သက််ဆို�ုင်း်သ�ူးား၊ 

က်�ုယ််စွဲားလယိ််�းားနှငိ်း်် ဖြပ�လ�ပ်

ရေးသာ စွဲက်ား�ု�င်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲ

ပ�ဲ သ�ု်�ဟု�တွ် နှးိးရေးနှာိ�လယိ်် 

ရေးဆိုးဲရေးနှးဲပ�ဲ 

ဦးးတွညာ်သင်း်�က်ား

ရေးပးသညာ်် အစွဲ�အ��ဲ��းား 

အ�က်ား အလားအလာ�ိရုေးသာ 

�တုွ်��ဲ�ဖြပ���ုးားရေး�ာ်ထု�တွ်

ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် တွက််က်ံ�်း��ုးားဖြ�ုင်း််

တွင်း်ဖြ�င်း်း

20 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အခန်ိ� ၁

ကော�ာ�်ခံခ��်ပြု�ုပြုခင််�ဆုို�င််ရာ နိည််း�လွှာမ်ျား�များ�ာ�

နှာင်�် ကောရာ�ကောပြု��လွှာ��်င်န်ိ�အစီအစဥ််များ�ာ�အကော��ာင််�

မုျားတ်ိုဆို�်
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဤအ�န််းတွဲင်း် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်း�းားအတဲွက်် လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား၊

လ�်းညွှာန််�းက််�းားနှိင်း်် �ူရေးဘဲာင်း်�းားစွဲသညာ်တွု�်နှိင်း််ပတွ်သက််၍ အရေးဖြ��ံဗိုဟု�သ�တွ�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းတွင်း်ဖြပ 

ထုားပါသညာ်။ 

သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွစွဲ်ရေးလ်ာက်် အသံ�းဖြပ�ထုားရေးသာ "န်ညာ်းလ�်း�းား" ဟူုရေးသာအသံ�းသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််

ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၌ ပါ�ုိသညာ်် စွဲံနှုန််း၊ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားအဆိုင််း်ဆိုင်း််က်�ု �ညာ်ညွှာန််း

ပါသညာ်။ 

ဤအ�န််းတွဲင်း် �ုတွ်ဆိုက််သင်း်ဖြပ�ညာ်် အရေးဖြ��ံ သရေးဘဲာတွ�ားပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ �ူရေးဘဲာင်း်�းားသညာ် ရေးန်ာက််ဆိုက််တဲွ� 

အ�န််းအားလံ�း�ို သင်း်တွန််းသင်း်�က်ား�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားအတွဲက်် အရေးဖြ��ံဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ အ�န််းတဲွင်း် အဓိုက်

အားဖြ�င်း်် ဤရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ၌ တုွ�က််ရို�ုက််၊ သဲယ််��ုက််ပါ�င်း်ရေးန်ရေးသာ အ�း�ုး�း�ုးရေးသာအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်

သူ�းားအတွဲက်် သက််ရေး�ာက််�ု�းား၊ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားနှိင်း်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်�အဓိုက်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ိင်း်းလင်း်းထုား

ပါသညာ်။

 အခန့််� ၁။ �င့််တန့််�ခ��န့််မံ�ာ�

 ■ �င့််တန့််�မံ�တ်ဆိုက််

 ■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁

 ■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၂

 ■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၃

 ■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၄

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်း �ုတွ်ဆိုက််  

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် ပဏ်ာ�အဆိုင််း်အဖြ�စွဲ် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် 
ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားကု်� သု�ုိန်ားလညာ်ဖြ�င်း်း

က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် နှိင်း််/သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ 
အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်တွု�်၏ စွဲညာ်းက်�်းနိှင်း်် အညား ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်း�းားထုံ သစွဲ်တွင်း်ပု�်ဖြ�င်း်း

အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�
�ုရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း

22

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁
နဒိါနး်

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၃
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၂

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၄
အ

ခနိ�် ၁

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�မံ�တ်ဆိုက််

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■ တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးး က်ံ�်း�င်း်သု�ုိနှ�ုင်း်ပြီးပးး သင်း်တွန််းအရေးပ် တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး၏ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� သု�ုိနှ�ုင်း်ပါလု�််�ညာ်။

■ သင်း်�န််းစွဲာ၏ �ညာ်�ွယ််�းက််၊ သင်း်ယူ်�ု ပံ�စွဲံ၊ အစွဲးအစွဲဉ််နှိင်း်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားကု်� န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််နုှ�င်း်ပါလု�််�ညာ်။

■ သင်း်တွန််း�းနု််အတွဲင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုအတွဲက်် လု�က််န်ာ��ညာ်် သတွ်�ိတွ်�းက််နှိင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်� စွဲ�ရေးပါင်း်း 

�း�ိတွ်နှ�ုင်း်ပါလု�််�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၉၀

န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
အားလံ�းပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်ရေးသာ သင်း်တွန််းလုပ်�ိားရေးလ်လာ�ု၊ �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက််၊ နိှစွဲ်ဦးးတွဲ� 

ရေးလ်က်းင်း််�ု၊ အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ�� ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်းတွု�်က်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�ည်ာ် သင်း်တွန််း�န််း�နှိင်း်် 

ရေးန်�ာထု�ုင်း်�င်း်း အဖြပင်း်အဆိုင်း်

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ် စွဲာ�ွက််၊ ၁၀ x ၁၅ စွဲင်း်တွး�းတွာ ပတွ်လညာ် က်တွ်ဖြပား�းား (ရေးန်ာက််ပု�င်း်းတွဲင်း်

က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းားဟု� သံ�းနှုန််းပါ�ညာ်)၊ ၂၂ x ၂၈ စွဲင်း်တွး�းတွာ ပတွ်လညာ် စွဲာ�ွက််�းား 

(ရေးန်ာက််ပု�င်း်းတွဲင်း် စွဲာ�ွက််ကြိုက်းး�းားဟု� သံ�းနှုန််းပါ�ညာ်)၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််၊ �ာက်ာပင်း်(န််) �းား၊

သင်း်တွန််း၏ သင်း်ယူ်�ုပံ�စွဲံနှိင်း်် �ညာ်�ိန််း�းက််ထုညာ််သဲင်း်းထုားရေးသာ �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက်် 

(PPT) (သု�်) က်ား�းပ်၊ �ု�ုကု်�ယ််ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ပံ�စွဲံလာာ�ုတွတူ�းား
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အဆိုင့််�မံ�ာ�

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ကြိုက်ု�ဆို�ုပြီးပးး သင်း်တွန််းအ�ဲ��က်�ု �ုတွ်ဆိုက််ရေးပးပါ။

၂. နှုတွ်�ဲန််းဆိုက််စွဲက်ားနှိင်း်် �ုတွ်ဆိုက််�းနု််အတွဲက်် အ�းနု််ရေးပးပါ။ ဤလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုသညာ် သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် ပါ�င်း်သည်ာ် 

ဦးးရေးဆိုာင်း်က်းင်း်းပသူ�းား၊ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် န်ယ််ပယ််အလ�ုက်် က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားအရေးပ်တွဲင်း်�ူတွညာ်၍ �က်ာဖြ�င််း်နှ�ုင်း်

ပါသညာ်။

၃. လ�ပ်ရို�ုးလ�ပ်စွဲဉ််�းားအတွ�ုင်း်း သင်း်တွန််း�ဲင်း််လိစွဲ်ပြီးပးးသညာ််ရေးန်ာက််တွဲင်း် သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််  

တွစွဲ်ဦးး �င်း်းနှးိးရေးစွဲ�ည်ာ်အရေး�က်ာင်း်းကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ရေးဖြပာဖြပပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် စွဲာ�ွက််ကြိုက်းး  

တွစွဲ်�ွက််နှိင်း်် �ာက်ာပင်း်(န််)တွစွဲ်ရေး�းာင်း်းစွဲး တွ�ု်က်�ု ရေး�ပြီးပးး ရေးအာက််ပါ အ�းက််အလက််�းားကု်� ရေး�းသား�န်် အ�းနု်် (၅) �ုန်စွဲ်ရေးပးပါ။

 • အ�ညာ်

 • အ�ဲ��အစွဲညာ်း သ�ု်�ဟု�တွ် အင်း်စွဲတွးးက်း�း�ိင်း်း နှိင်း်် အလ�ပ်အကု်�င်း်�ာထုူး

 • သင်း်တွန််းနှိင်း်် ပတွ်သက််၍ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််တွစွဲ်��

၄. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� နှိစွဲ်ရေးယ်ာက််တွစွဲ်�ဲ���ဲ��ပြီးပးး ၎င်း်းတွ�ု် ရေး�းသားထုားသညာ်�းားကု်� �်ရေး��န်် အ�းနု်် ၅ �ုန်စွဲ်ရေးပးပါ။

၅. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� စွဲက််�ု�င်း်းပံ�စွဲံ စွဲ��ဲ���န််ရေးဖြပာပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်၏ တွဲ��က််နှိင်း်် �ုတွ်ဆိုက််�န်် ရေးဖြပာပါ။ တွစွဲ်တဲွ�စွဲးတွဲင်း် အ�းနု််(၃၀) 

�ိ (၄၅) စွဲက်ကန််် ��ုိပါ�ညာ်။ �းရေး�းထုားရေးသာ စွဲာ�ွက််ကြိုက်းး�းားက်�ု သု�်းယူ်ပြီးပးး သင်း်တွန််း�န််း� န်ံ�ံတွဲင်း် �းတုွ်ဆိုဲ�ပါ။ ၎င်း်းတွု�်က်�ု  

�တွ်ရိုုဖြ�င်း်းဖြ�င််း် တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးး ပ�ု��ု �င်း်းနှးိးက်ံ�်း�င်း်နုှ�င်း်သညာ်ဟု� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာဖြပပါ။ 

၆. သင်း်တွန််း၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်�  �ိင်း်းလင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြပပြီးပးး သင်း်တွန််းသင်း်�က်ား�ုပံ�စွဲံ သ�ု်�ဟု�တွ် သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွ�ု်က်�ု 

ရေး�ာ်ဖြပရေးသာသညာ်် ရို�ပ်ပံ�တွစွဲ်ပံ�က်�ု ဖြပသပါ။ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားနိှင်း်် သင်း်တွန််းသင်း်�က်ားရေး�း ပံ�စွဲံ�းား ရေး�းဆဲို��း�ိတွ်�န််  

လက််စွဲဲ�စွဲာအ�ပ်�ုတွ်ဆိုက််က်�ု က်�ုးက်ားပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ ကု်�ယ််ရေး�းအ�းက််အလက််�းားနိှင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း်

သင်း်တွန််း�ညာ်�ိန််း�းက််�းားရေးပ်�ူတွညာ်၍ သင်း်တွန််း�ညာ်�ိန််း�းက််�းားနှိင်း်် ပံ�စွဲံတွ�ု်က်�ုလ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ။ 

၇. သင်း်ယ်ူ�ုပံ�စွဲံတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််း�းနု််အလ�ုက်် ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းား�းတုွ်ဆိုက််ယူ်ပါ။ 

သင်း်တွန််းသင်း်�က်ား�ုအတွဲင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််အ�း�ု� �ဖြပညာ််�းသညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်�း�ုးလညာ်း ကြံ့က်ံ��နှ�ုင်း်

ပါသညာ်။ ဤအရေး�က်ာင်း်းကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေးသ�းာစွဲဲာရေးဖြပာပါ သု�်�ဟု�တွ် သင်း်တွန််းတွစွဲ်ရေးလ်ာက််တဲွင်း် ဤသညာ်ကု်� 

�ညာ်သု�် ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်းက်�ု အကြံ့က်ံဉာာဏ််တွစွဲ်�း�ု�ရေးပးပါ။ နှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံးလညာ်း ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဥပ�ာ�းားတဲွင်း် 

သင်း်တွန််းဆို�ာတွစွဲ်ဦးး သု�်�ဟု�တွ် သင်း်တွန််းဆို�ာနှိင်း်် တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း၊ အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�ည်ာ် 

သက််ဆို�ုင်း်�ာ အက်ု�းအက်ား�းားနှိင်း်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းားကု်� ရေးထုာက််ပံ်ရေးပးဖြ�င်း်း၊  က်ံ�်းက်းင်း်ပညာာ�ိင်း် သု�်�ဟု�တွ် န်ယ််ပယ််အလ�ုက်် 

က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ် တွစွဲ်ဦးးထုံသု�် ညွှာန််ရေးပးဖြ�င်း်း၊ သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််ရေးန်စွဲဉ််အတဲွင်း်း အဖြ�ားရေးသာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် 

စွဲက်ားစွဲဖြ�ညာ် ရေးဖြပာဆို�ု�န်် အကြံ့က်ံဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�် ပါ�င်း်ပါသညာ်။ 

၈. သင်း်နှိင်း်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအ��ု် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ုနှိင်း်် ပတွ်သက််၍ 

အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�နှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ုအတွ�ုင်း်းအတွာတွစွဲ်��ထုု ��ိုသဲားသညာ်ဟု��ံစွဲား�ရေးစွဲ�ညာ်် က်န်ဦးးရေးလ်က်းင််း်�န််းတွစွဲ်�ပ်ကု်�   

�န််း�ထု�တွဲင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ။ 

၉. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်နှိင်း်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာအ�း�ုး�း�ုး�ိ လာရေး�ာက််တွက််ရေး�ာက််သူ�းားဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း 

သတွုဖြပ��ုရေးစွဲပြီးပးး �န််း�ထု��ို �တွူက်ဲ�ဖြပား�ုနှိင်း်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက်�ု လက််သင််း်�ံဖြ�င်း်း�ိာ သင်း်ယူ်ရေး�း၏ တွစွဲ်စွဲုတွ်တွစွဲ်ပု�င်း်း

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ၎င်း်းတွု�်အားအသုရေးပးရေးဖြပာဆို�ုပါ။ အဖြပန််အလိန််န်ားလညာ်�ု�ိုဖြ�င်း်းသညာ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအ�က်ား ဖြပန််�က်ား

ဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာဆို�ုဖြ�င်း်းနှိင်း်် ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံဖြ�င်း်းတွု�်အတွဲက်် ပု�ရေးက်ာင်း်းရေးသာအရေးဖြ�အရေးန်�းား�န််တွးး�န််အတွဲက်် အရေး�းပါသညာ်။ 

ဤက်�်သု�်ရေးသာ သင်း်ယ်ူ�ု�န််းက်းင်း်တဲွင်း်သင်း်ယူ်�ဖြ�င်း်းသညာ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားက်�န််သဲယ််ရေး�းတဲွင်း် တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးတွဲင်း် 

ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��သညာ််ဖြပဿန်ာ�းားနှိင်း်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််စွဲဲာန်ားလညာ်ရေးစွဲ�န််    

လ�်း�ဲင်း််ရေးပးရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။

၁၀. သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းတွု�်တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�အ�း�ု�အရေး�က်ာင်း်း ရေး�းဖြ�န််းပါ။  

ဤအဆိုင်း််တွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားအရေး�က်ာင်း်း က်ု�းက်ားပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁၁. သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူက်�ု စွဲာ�ွက််ကြိုက်းး�းားရေးပးပြီးပးး ၎င်း်းစွဲာ�ွက််�းားက်�ု သံ�းပ�ုင်း်းပု�င်း်း��ုင်း်းပါ။ ၎င်း်းတွု�် နှ�ုင်း်င်းံ�ုိ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််

ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ုနှိင်း်် သက််ဆို�ုင်း်ရေးသာ အ�းက််သ�ံး�းက််ကု်� စွဲာ�ွက််�းားရေးပ်�းရေး�း�န်် ၎င်း်းတွု�်တွဲင်း် အ�းနု်် (၅) �ုန်စွဲ်�ိုသညာ်

ဟု� ရေးဖြပာဖြပပါ။

 • သင်း် က်�န််သဲယ််လ�ုရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း၏ ထုူးဖြ�ား�းက််တွစွဲ်�းက််

 • ၎င်း်းပစွဲစညာ်းကု်� က်�န််သဲယ််�ာ၌ သင်း်ဖြ�င်း်ရေးသာ အ�ဲင််း်အလ�်းတွစွဲ်�ပ် 

 • ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေးသာ က်�န််သညာ်တွစွဲ်ဦးးဖြ�စွဲ်လာ�န်် သင်း်ယူ်လ�ုသညာ်် အ�ာတွစွဲ်��

၁၂. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအားလံ�းက်�ု ��ုင်း်းစွဲ�ရေးစွဲပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်အ�ဲ��၏ က်ား�းပ်ကု်� တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး�ိ�်ရေး��န်် ရေးဖြပာပါ။ ဤလ�ပ်င်းန််း

အတွဲက်် သင်း်တွန််းသား/သူတွစွဲ်ဦးးစွဲးသညာ် တွစွဲ်�ုန်စွဲ်�န််် အ�းနု််ယ်ူသင်း််သညာ်။ သင်း်တွန််း၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားနိှင်း်် ပတွ်သက််၍ 

စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ဲယ််အ�းက််အ�း�ု�နှိင်း်် အဓိုက်အ�းက်် အ�း�ု�တွ�ု်က်�ု �းးရေး�ာင်း်းထုု�းဖြပပါ။ 

၁၃. သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�းက် �ုတွ်ဆိုက််ပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် သင်း်တွန််း�န််း�၏ သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာရေးန်�ာတဲွင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲာ�ွက််ကြိုက်းး 

�းားက်�ု တွုတွ်ဖြ�င်း််က်ပ်ပါ။ သင်း်တွန််းတွစွဲ်ရေးလ်ာက််တဲွင်း် တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးး ပ�ု��ု�င်း်းနှးိး�ု��ိုရေးစွဲ�န်် ယ်င်း်းရေးန်�ာသု�် လာရေး�ာက််

ရေးလ်လာ�န်် သင်း်တွန််းသား�းားကု်� တွ�ုက််တွဲန််းပါ။ 

၁၄. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� သင်း်တွန််း “စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား” �း�ိတွ်�ု�င်း်းပါ။  ပြီးပးးလ်င်း် ၎င်း်းတွု�်က်�ု က်ား�းပ်တွစွဲ်��တွဲင်း် 

ရေး�းသား��ုင်း်းပါ။ ဤသင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် စွဲညာ်း�းဉ််�းားကု်� သင်း်တွန််းတွစွဲ်ရေးလ်ာက််တဲွင်း် အားလံ�းဖြ�င်း်သာ�န်် သင်း်တွန််း

�န််း�ထု�တွဲင်း် ဖြပထုားပါ။ 

၁၅. သင်း်တွန််း�တွက််�း၊ သင်း်တွန််းတွက််ပြီးပးး �ု�ုက်�ုယ််ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုပံ�စွဲံ�းားက်�ုရေး�ရေးပးပါ။ သင်း်တွန််းအက်�ဖြ�တွ်�ုပံ�စွဲံ

�းားက်�ု �ညာ်သု�်ဖြ�ညာ််�န်် �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာညွှာန််�က်ားပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထုံ�ိစွဲံ�စွဲ�်းရေး�းဖြ�န််း�းက််�းားကု်��ိင်း်းလင်း်းရေးဖြ��က်ား

ပါ။ သင်း်တွန််းအက်�ဖြ�တွ်�ုပံ�စွဲံ၏ သင်း်တွန််း�တွက််�း အပ�ုင်း်းကု်� ဖြ�ည်ာ်�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု အ�းနု်် (၁၅) �ုန်စွဲ်ရေးပးပါ။ 

သင်း်တွန််းအပြီးပးးတွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ သင်း်ယူ်�ုအပြီးပးး တွ�ုးတွက််�ုက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�န်် ယ်င်း်းသင်း်တွန််းအက်�ဖြ�တွ်�ုပံ�စွဲံ�းားက်�ု  

ရေး�ရေးပး�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် ယ်င်း်းပံ�စွဲံစွဲာ�ွက််�းားအရေးပ်တဲွင်း် အ�ညာ်�းားက်�ု ရေး�း�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။   

ပံ�စွဲံ�းားအားလ�ံးက်�ု သု�်းယူ်ပါ။ 

၁၆. ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးးပ�ု��ု�င်း်းနှးိး�န််နှိင်း်် ရေး�ာ်ရေး�ွရေးသာ သင်း်ယူ်ရေး�း�ပ်�န််းတွစွဲ်��ကု်� ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န်် 

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ �ု�ုတွု�်၏ အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းားက်�ု ထု�တွ်ရေး�ာ်ရေးဖြပာ�က်ား �်ရေး��ာတဲွင်း် လဲတွ်လပ်စွဲဲာ ရေးပါက််�က်ားဖြ�င်း်း��ုိ 

ရေးဖြပာဆို�ု�်ရေး�နုှ�င်း်ရေးသာ �န််းက်းင်း်တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း တွက််ရေး�ာက််သူ�းား သု�ုိပါရေးစွဲ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် သင်း်တွန််းရေး�ါင်း်းစွဲဉ််

နှိင်း်် ပတွ်သက််၍ က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်၏ စွဲဉ််းစွဲား၊ရေးတွဲးရေးတွာ�းက််�းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်နှ�ုင်း်ရေးသာ စွဲ�ိတွ်တွစွဲ်��လညာ်း ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



   

�င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွစွဲ်ရေးလ်ာက််တဲွင်း် အားလံ�းပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်သင်း်ယူ်�ု န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု အားရေးပးဖြ�ုင််း်တွင်း်�ာ၌ သင်း်တွန််း�န််း�

နှိင်း်် ရေးန်�ာထုု�င်း်�င်း်း အဖြပင်း်အဆိုင်း်တွု�်သညာ် အရေး�းပါပါသညာ်။ ပြွပဲတွ်သုပ်�ုက်�ု ရေး�ိာင်း်�ိား�န်် ထုု�င်း်�ံ� ရေးလး�ံ� သု�်�ဟု�တွ်   

င်းါး�ံ�စွဲး ပါ�င်း်ရေးသာ စွဲားပဲ���ုင်း်း�းားကု်� စွဲးစွဲဉ််ထုား�ိုရေးပး�န်် က်းင်း်းပ�ာရေးန်�ာ၏ �န််ထု�်းကု်� ရေးတွာင်း်းဆို�ုပါ။ စွဲားပဲ���ုင်း်းအရေး�အတဲွက််

သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း အရေး�အတဲွက််ရေးပ်တဲွင်း် အရေးဖြ��ံသညာ်။ လံ�ရေးလာက််ရေးသာ က်ား�းပ်ရေးထုာက််တုွ�င်း်�းား

က်�ု ရေးတွာင်း်း�ံပြီးပးး က်ား�းပ်စွဲာ�ွက််က်�ု န်ံ�ံ�းားရေးပ်တဲွင်း် �းတုွ်ဆိုဲ��ဲင်း််��န်် က်းင်း်းပ�ာရေးန်�ာထုံ �ဲင််း်ရေးတွာင်း်းထုားပါ။ သင်း်သညာ် 

အဓိုပပါယ််�ဲင်း််ဆို�ု�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် သင်း်�က်ားရေး�း ပံ�စွဲံနှိင်း်် �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ညာ်ညွှာန််း�ာတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား 

သတွုဖြပ��ုရေးစွဲ�န််အတဲွက််  ဤအ�ာ�းားကု်� အသံ�းဖြပ��ပါလု�််�ညာ်။

■ အ�း�ု�ဖြ�စွဲ်စွဲဉ််�းားတဲွင်း် တွ�ား�င်း်�ုတွ်ဆိုက််ဖြ�င်း်း�းားနှိင်း်် �ုန်််�ဲန််းရေးဖြပာဆို�ုဖြ�င်း်း�းားသညာ် အရေး�းပါပါက်  ၎င်း်းအတဲွက်် အ�းနု််ပ�ု 

ရေးပး�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း ဤက်ုစွဲစ�းားက်�ု (၁၀) �ုန်စွဲ်အတွဲင်း်း ပြီးပးးစွဲးးရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််ကြိုက်ု�းစွဲားပြီးပးး   

သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််အတွဲက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် အာရိုံ�စွဲ�ုက််ပါ။ �ုန်််�ဲန််းရေးဖြပာ�က်ားသူတွဲင်း် ရေးန်ာက််ထုပ်�်ရေး��န်် သတွင်း်း

အ�းက််အလက််�းား �ုိပါက် သင်း်တွန််း�းနု််ရေးနှိာင်း်းပ�ုင်း်း (သု�်) ပ�ု��ု သင်း််ရေးလးာ်ရေးသာ သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်����တွဲင်း် ဘဲာသာ�ပ် 

အလ�ုက်် က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င်း်် �ိင်း်းလင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးပးနုှ�င်း်�န်် ထုည်ာ်သဲင်း်းစွဲးစွဲဉ််ပါ။ ရေးဟုာရေးဖြပာ�းက််�းားကု်� 

တွစွဲ်�က််သတွ်၊ �ိညာ်လးားစွဲဲာ ရေးဟုာရေးဖြပာပု�်�း�းက််�းားအဖြ�စွဲ် �ရေး�ာက််ရေးစွဲ�န်် အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးန်ညာ်းလ�်း�ိာ (၁၅) �ုန်စွဲ်ထုက်် 

�ပ�ုဘဲ� အဆိုံ�းသတွ်�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�သ�ု်�ိညာ်လးားစွဲဲာရေးဟုာရေးဖြပာဖြ�င်း်း�းားသညာ် ထုုရေး�ာက််ရေးသာသင်း်ယူ်ရေးလ်လာ�ုက်�ု   

အရေးထုာက််အကူ်�ဖြပ�ရေးပ။

■ အ�းနု််အက်န်််အသတွ်�ိုပါက် (၁၀) �ိ (၁၃) အထုု အဆိုင်း််�းားက်�ု �းန််လိပ်�န််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အဆိုင််း် (၁၁) �ိ အ�း�ု�ရေးသာ အ�းက််�းားကု်� 

အဆိုင်း်် (၃) နှိင်း်် ရေးပါင်း်းစွဲပ်�န််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ထုည်ာ်သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားပါ။

■ သင်း်တွန််းအတွဲက်် ရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ သင်း်ယူ်ရေး�း�ညာ်�ိန််း�းက််�းားနိှင်း်် တွတွ်ရေးဖြ�ာက််�ု�းားရေးပ်တဲွင်း် အရေးဖြ��ံ၍ Kirkpatrick ၏ 

�ု�ုက်�ုယ််က်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုပံ�စွဲံ�းားကု်� သင်း််ရေးတွာ်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�းနု််ညာုုပါ (ရေးန်ာက််ဆိုက််တဲွ� (၁) က်�ု �က်ညာ််�န််)။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�နှိင်း်် အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားစွဲသည်ာ် သင်း်တွန််း

တွက််ရေး�ာက််သူ အလာာစွဲံ�တွက််ရေး�ာက််သည်ာ် အစွဲ�အ�ဲ���း�ုး�ုိပါလု�််�ညာ်။ ဤဖြ�စွဲ်စွဲဉ််�းားတဲွင်း်လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် 

ရေးဒီသ�ံ�ပ်�ွာလူထု�တွ�ု်က် ၎င်း်းတွု�်၏ သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� က်�န််သဲယ််�ာတွဲင်း်စွဲုန််ရေး�်�ု�းား၊ ၎င်း်းတွု�်၏ သယ်ံဇူးာအ�င်း်းအဖြ�စွဲ်

�းား�ိ စွဲးပဲားရေး�းအ�အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး��ိုဖြ�င်း်းကု်� တွားဖြ�စွဲ်ပုတွ်ပင်း်ရေးန်သည်ာ်ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း််နှိင်း်် က်န်််သတွ်�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်း

က်�ု �်ရေး�ရေးသာအ�ါ အာရိုံ�စွဲ�ုက််ပါ။ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�နှိင်း််ဆိုက််ဆိုံရေး�းသညာ် အရေးဖြ��ု�င်း်ဖြ�င်း်း��ုိထုားပါက် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား 

သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံ �ပ်�ွာလူထု�တွ�ု်သညာ် လဲတွ်လပ်စွဲဲာထု�တွ်ရေး�ာ်ရေးဖြပာ�က်ား�န်် သက််ရေးသာင်််းသက််သာ��ိုနှ�ုင်း်ပါ။   

ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်းနှိင်း်် �်ရေး�ဖြ�င်း်းတွု�်အတွဲက်် အ�းက််အလက််ရေးပါက််�က်ား�ု��ုိရေးသာ�ပ်�န််းတွစွဲ်��က်�ု�န််တွးးရေးပးဖြ�င်း်းဖြ�င်််း ရေးက်ာင်း်း�နဲ််ရေးသာ

သင်း်ယူ်ရေး�း ပတွ်�န််းက်းင်း်ကု်�တွညာ်ရေးဆိုာက််ပါ။ သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားသညာ် ဘဲက််လု�က််ဖြ�င်း်းက်င်း်း��ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး လူတွ�ုင်း်း�ု�ု

ထုင်း်ဖြ�င်း်�းက်် ထု�တွ်ရေး�ာ်ရေးဖြပာဆို�ုနှ�ုင်း်�န်် တွန််းတွူအ�ဲင်း််အရေး�း ရေးပး��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ တွစွဲ်ဦးး၏ ဆိုနှဒနိှင်း်် ထုင်း်ဖြ�င်း်�းက််ကု်� တွစွဲ်ဦးးက် 

ရေးလးစွဲားဖြ�င်း်း၊ တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးး အဖြပန််အလနိ်် ရေးဖြပာဆို�ုဆိုက််ဆိုံဖြ�င်း်းနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််း�းားအားလ�ံးတွဲင်း် အဖြပည်ာ်အ�ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း

တွ�ု်၏ အရေး�းပါ�ုက်�ု အထုူးတွလညာ်ရေး�ာ်ဖြပ�န်် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဆို�ုင်း်�ာ သင်း်တွန််းအတဲွင်း်း လု�က််န်ာ��ည်ာ် သတွ်�ိတွ်�းက််နှိင်း်် 

စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားက်�ု အသံ�းဖြပ�ပါ။ 

■ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််တွစွဲ်���းင်း်းစွဲးအတွဲက်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း််အတွူ �ု�ုကု်�ယ််ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ပံ�စွဲံ�းားကု်� ဖြပန််�တွ်ပါ။  

ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်လ်င်း် စွဲာရေး�း�ာတဲွင်း် သ�ု်�ဟု�တွ် အသံ�းအနှုန််း �ိင်း်းလင်း်း�ုပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာတွု�်တွဲင်း် အက်ူအညားလ�ုအပ်ပါက် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား 

က်�ု က်ူညားရေးပးပါ။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ အဆိုင်း်် (၁၁) �ိရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားနှိင်း်် အစွဲားထု�ုးပါ။

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သင််း်တွဲင်း်   

 �ညာ်သု�်ရေးသာအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�၊ ပါ�င်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�ု �ိုသန်ညာ်း။

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းလ�ပ်င်းန််းတွု�်တွဲင်း် သင်း်သညာ် �ညာ်သည်ာ် 

 အ�န််းက်ဏ္ဍ�ိ ပါ�င်း်လးက််�ိုသန်ညာ်း။

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်သညာ်လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊  

 အဖြ�ားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာနှးိးနှဲယ််က်ဏ္ဍ�းားအတဲွက်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် အရေး�းပါသညာ်ဟု� ဖြ�င်း်သန်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�





�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၉၀

န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
အားလံ�းစွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အ�ပ်စွဲ�လ�ုက်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း၊ ဗိုးဒီးယ်�ုက်လစွဲ်

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ ရေးထုာက််�ံ�းက််

ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်းနိှစွဲ်�း�ုးပါ ဗိုးဒီးယ်�ု�းား၊ က်ား�းပ် သု�်�ဟု�တွ် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက်် 

(PPT)ဆိုလု�က််�းားရေးပ်တဲွင်း် ရေး�းထုားရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် သက််ဆို�ုင်း်သည်ာ် 

ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းား၊ �တူွညားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�အရေးန်�းားဖြပ ပံ�ထု�တွ်ထုားရေးသာ ဓိာတွ်ပံ�

�းား၊ အင်း်တွာန်က်် က်ဲန််�က််နှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််၍�ရေးသာ �းက််နှိာဖြပင်း်က်းယ်် တွးဗိုး သ�ု်�ဟု�တွ် 

က်ဲန််ပးူတွာတွစွဲ်လံ�းနှိင်း်် LCD ပရို�ုဂါးက််တွာ တွစွဲ်��

�င့််တန့််�ခ��န့်် ၁

��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ�ပြုခင့််�ဆို�ငု့််�ာ    

န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�အရေ�က်ာင့််�မံ�တ်ဆိုက််

 �ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

အပ�ုင့််� (က်)

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်အ်ဆိုံ�းတွငဲ်း် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ်

■ နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှငိ်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားနှငိ်း်် သက််ဆို�ုင်း်ရေးသာ အဓိကု်       

အယ်အူဆို�းားက်�ု �ငိ်း်းဖြပတွတွ်�ညာ်။   

■ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းား �ညာ်သု�် လညာ်ပတွ်သညာ်က်ု� ရေး�ာ်ဖြပတွတွ်�ညာ်။

■ ၎င်း်းတွု�်၏ နှ�ုင်း်င်းံ�းား�ိ ုလက််�ိ ုရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုအရေးလအ်ထု�းားနှငိ်း််  သစွဲ်ရေးတွာ 

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၏ �ညာ်�ယွ််�းက််တွ�ု်အ�က်ား ဆိုက််နှာယ််�ကု်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်တွတွ်�ညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အဆိုင့်�်မံ�ာ�     

၁. ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အပ�ုင်း်းနှိစွဲ်ပ�ုင်း်း �ဲ�ဖြ�ားထုားသညာ်။ 

 က်. အဓိုက် က်�ာာလ�ံးဆို�ုင်း်�ာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းအ�ဲ��အစွဲညာ်းနှိစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သည်ာ် သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�းရေးက်ာင်း်စွဲး (FSC) 

 နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ်် (PEFC) တွု�်က်�ု ရေးလ်လာ�က်ညာ််ရိုုဖြ�င်း်းဖြ�င််း်  

 သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးဖြ�င်း်း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််နှိင်း်် အဓိုပပာယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််

 �. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားနှိင်း််  

 စွဲုန််ရေး�်�ု�းား 

၂. အကြိုက်ု��ုတွ်ဆိုက််ရေးလ်က်းင််း်�န််းတွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င််း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် ရေးလ်က်းင််း်�န််းအန်ညာ်းင်းယ််လ�ပ်ပါ။ သင်း်တွန််း�န််း�၏ 

န်ံ�ံတွစွဲ်�က််တွစွဲ်�းပ်စွဲးရေးပ်တဲွင်း် �တွူညားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�အရေးန်ဖြပ ဓိာတွ်ပံ�နိှစွဲ်ပံ��းတုွ်ဆိုဲ�ပါ၊ သ�ု်�ဟု�တွ် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက်် 

(PPT)ဆိုလု�က််�းားတွဲင်း် ဖြပသပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) က်�ု �က်ည်ာ်�န််)။ 

၃. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေး�းဖြ�န််းပါ။ သင််း်အု�်ရေးဆိုာက််�န်် သစွဲ်�ယ််�ညာ်ဆို�ုလ်င်း် သင်း်သညာ် �ညာ်သည်ာ် သစွဲ်ရေးတွာ�ိ လာရေးသာ 

သစွဲ်ကု်� �ယ််လု�သန်ညာ်း။ 

၄. ဤရေး�း�ဲန််းအ�း�ု�က်�ု အရေးဖြ��ံ၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွစွဲ်��က်�ု အ�းနု််အန်ညာ်းင်းယ််ယ်ူလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ-

 • ဤသစွဲ်ရေးတွာ�းား�ိ �ညာ်သည်ာ်သစွဲ်ရေးတွာ�ိ သစွဲ်ကု်� သင်း်�ယ််လု�သန်ညာ်း။

 • ဤသစွဲ်ရေးတွာက်�ု အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ရေး�ွး�းယ််��်သန်ညာ်း။ 

 • သစွဲ်ရေးတွာ အရေးဖြ�အရေးန်အားဖြ�င််း် �ညာ်သညာ်် အဓိုက်လက်ာဏ်ာ�းားက်�ု သင်း်ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို��်သန်ညာ်း။

 • သင်း်ရေး�ွး�းယ််ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�ိ �ညာ်သညာ်် သစွဲ်အ�ညာ်အရေးသဲးကု်� သင်း်ရေး�်ာ်�ိန််းသန်ညာ်း။

 • သင်း်ရေး�ွး�းယ််�ုသညာ် ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ် သစွဲ်အသ�ံးဖြပ��ုအတွဲက််  ယ်င်း်းသစွဲ်ရေးတွာတဲွင်း် သစွဲ်ပင်း်ဖြပန််လညာ်ရေးပါက််ရေး�ာက််  

 နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းက်�ုအာ��ံနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း�ို��ိုက်�ု သင်း်�ညာ်သု�် သုပါသန်ညာ်း။ 

၅. က်ား�းပ်တွစွဲ်��ရေးပ်တဲွင်း် တွံ�်ဖြပန််ရေးဖြ�ဆို�ု�းက််�းားကု်� �းရေး�းပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် အရေးဖြ��းားကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။   

ပါ�င်း်ရေးဆိုဲးရေးနှဲးသင််း်သညာ်် အဓိုက်အရေး�က်ာင်း်းအ�ာအ�း�ု� �ိာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အရေးလ်အထု�းား၊ အ�ညာ်အရေးသဲး�း  

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားနိှင်း်် �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းား ��ုိနှ�ုင်း်�ု၊ သစွဲ်ရေး�းက်ဲက််နှိင်း်် ရေး�းနှုန််းတွ�ု်၏ တွ�ား�င်း်�ု၊ သစွဲ်အ�း�ုးအစွဲား 

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ုိဖြ�င်း်း �ုိ၊��ုိတွ�ု်ဖြ�စွဲ်�က်သညာ်။

၆. ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု အနှိစွဲ်�း�ပ်ပါ။ သစွဲ်ရေးတွာ�းားကု်� ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာန်ညာ်းလ�်း�းား စွဲး�ံ�န်််�ဲ�နှ�ုင်း်�ုက်�ု ရေးသ�းာရေးစွဲသည်ာ်  

န်ညာ်းလ�်း�းားစွဲဲာ�ိုသညာ်က်�ု ရေးထုာက််ဖြပပါ။ န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်သညာ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် ဖြ�စွဲ်သညာ်။

၇. က်�ာာလ�ံးဆို�ုင်း်�ာ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� န်ညာ်းလ�်းနိှစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သည်ာ် FSC နှိင်း်် PEFC တွု�်�ိ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်

ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက် လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် �ညာ်�ွယ််�းက််တွု�်အရေး�က်ာင်း်းကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ပု���ုသု�ိုနှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း 

အသုရေးပးပါ။ FSC နှိင်း်် PEFC - ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�န်ညာ်းလ�်းနိှစွဲ်��လံ�းအတွဲက်် ဗိုးဒီးယ်�ုအတွ�ု နှိစွဲ်ပ�ဒီ်ကု်� ဖြပသပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) 

က်�ု �က်ည်ာ်�န််)။

၈. ဤရေး�း�ဲန််း�းားကု်� အသံ�းဖြပ�ပြီးပးး ဗိုးဒီးယ်�ု�းားထု��ုိ အဓိုက်အ�းက််�းားက်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။

 • ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�န်ညာ်းလ�်းနိှစွဲ်��စွဲလံ�းတွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၏ ရေးယ်ဘဲ�ယ်း ပန််းတုွ�င်း်�ိာ �ညာ်သညာ်ဖြ�စွဲ် 

 သန်ညာ်း။

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ု အရေးလးရေးပးရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် အရေး�းပါသန်ညာ်း။ 

 • သင်း် သု�်�ဟု�တွ် သင်း််အ�ဲ��အစွဲညာ်းအတွဲက်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုသညာ် �ညာ်သု�်အရေး�းပါသန်ညာ်း။

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ၎င်း်း၏ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ု ထုုန််းသု�်း�န်် အားထု�တွ် 

 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူတွစွဲ်ဦးးအရေးပ်  �ညာ်သု�်အဓိုပပာယ််သက််ရေး�ာက််သန်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၉. ရေးန်ာက််ထုပ်ရေးလ်က်းင််း်�န််းသညာ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ပတွ်သက််သည်ာ်သုဖြ�င်း်လက််�ံ�ု�းားနှိင်း််   

အဓိုပပာယ််�ဲင်း််ဆို�ု�းက််၊ �ုရေးသသလက်ာဏ်ာ�းားကု်� ပ�ု��ုန်က််န်�စွဲဲာ ရိုုဖြ�င်း်နှ�ုင်း်လု�််�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု 

ရေးဖြပာဖြပပါ။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််ရေးလး��ကု်� သင်း်တွန််း�န််း�၏ ရေးန်�ာ�း�ုးစွဲံ�တွဲင်း် ထုား�ိုပါ 

(ညွှာန််�က်ား�းက််�းားနိှင်း်် ရေးလ်က်းင််း်�န််း ရေးဆိုာင်း်�ွက််န်ညာ်းတွ�ု်က်�ု ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၃) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််)။ 

၁၀. ပြီးပးးသညာ်နှိင်း််တွစွဲ်ပြီးပု�င်း်န်က်် ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ။

 • ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း်  ဖြပ�လ�ပ်��်ရေးသာ ရေးလ်က်းင််း်�န််းသံ�း��နှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်�ညာ်သု�် �ံစွဲား�သန်ညာ်း။

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သင််း်အတွဲက််  

 အဓိုက် အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းား (သု�်) အ�းက််�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

 • သင်း််အရေးဖြ�အရေးန်  (�ပ်�ွာရေးဒီသအရေးဖြ�အရေးန်)တဲွင်း် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးဖြ�င်း်းကု်� ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား�န်် အရေး�းပါပါ 

 သလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။

 • သင်း််အရေးဖြ�အရေးန်တွု�်တွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးဖြ�င်း်းလ�ပ်င်းန််းတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း၏ စွဲုန််ရေး�်�ုအ�း�ု��ိာ  

 အဘဲယ််န်ညာ်း။

၁၁. ဤအ�န််းသညာ် �ုတွ်ဆိုက််သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်��သာဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ၊ ဤရေး�ါင်း်းစွဲဉ််သညာ် ရုိုပ်ရေးထုဲးရေးသာရေး�ါင်း်းစွဲဉ််ဖြ�စွဲ်

ရေးသာရေး�က်ာင််း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ရေး�း�ဲန််း�းားစွဲဲာ�ိုရေးန်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ရေးန်ာက််သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် 

အ�ဲင်း််အလ�်း�းားစွဲဲာ �ိုပါလု�််�ညာ်။

၁၂. အဓိုက်ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ်် အ�းက််�းားကု်� ဖြပန််ရေးဖြပာပြီးပးး သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ။

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုသညာ် လူ�ု၊ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်နှိင်း်် စွဲးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာအက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းား 

 အရေးပ်အရေးဖြ��ံရေးသာ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�င်း်�ာ�ုက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ဤအ�ာ�းားကု်�  

 ��ုိရေးစွဲသညာ်။ 

 • ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုအား �ညာ်�်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်သညာ်ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုး 

 အက်�ဖြ�တွ်ပြီးပးး သက််ရေးသဖြပ�ာတဲွင်း် အသံ�း�းနှ�ုင်း်ရေးသာ  �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််သညာ််ရေး�းက်ဲက််န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်  

 ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ၎င်း်းသညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်�ု�ိုရေးစွဲ�န်် စွဲး�ံထု�တွ်လ�ပ်ထုားရေးသာ ထု�တွ်က်�န််/က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားအရေးပ် ရေးန်ာက််ဆိုံ�း 

 အသံ�းဖြပ�သူ သ�ု်�ဟု�တွ် �ယ််ယူ်အားရေးပးသူ�းား၏ ရေးတွာင်း်းဆို�ု�းက််နှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်ရေးန်ပါသညာ်။ 

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းား  (လ�ပ်င်းန််းစွဲန်စွဲ်�းား)တဲွင်း် �တူွက်ဲ�ဖြပားသည်ာ်  �ညာ်�ွယ််�းက််�းား၊  

 အရေးဖြ��ံ�ူ�းားနှိင်း်် �းဉ််းက်ပ်�ု�းား�ုိနှ�ုင်း်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် ၎င်း်းတွု�်၏ ဘဲံ�ပန််းတွ�ုင်း်�ိာ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ 

 �န်််�ဲ��ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားသညာ် က်�ာာလံ�းဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း  

 န်ညာ်းလ�်း�းားအတဲွက်် ရေးက်းာရေးထုာက််ရေးန်ာက််�ံ အရေးဖြ��ံ�ူ�းား၊ စွဲံ�းနု််စွဲံနှုန််း နှိင်း််အညွှာန််းက်ုန််း�းား ဖြ�စွဲ်လာသညာ်။   

 အရေးဖြ��ံ�ူ�းား၏ ရေးယ်ဘဲ�ယ်းအစွဲုတွ်အပု�င်း်း�းား�ိာ -

	 	 –				ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််နှိင်း််စွဲပ်လးဉ််းသညာ်် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း်း ဥပရေးဒီ�းားကု်� လ�ုက််န်ာဖြ�င်း်း 

	 	 –				သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်�ု အရေးလ်အထု�းား 

	 	 –				ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းားနိှင်း်် �ပ်�ွာလူထု�တွ�ု်၏ အ�ဲင်း််အရေး�း�းားကု်� ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာဖြ�င်း်း 

	 	 –				အလ�ပ်သ�ား�းား၏ အ�ဲင််း်အရေး�း�းားနိှင်း်် ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အရေးဖြ�အရေးန်�းားကု်� ရေးစွဲာင််း်ထုုန််းလ�ုက််န်ာဖြ�င်း်း 

	 	 –				လူ�ုစွဲးးပဲားရေး�းလ�ုအပ်�းက််�းားဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းရေးပးပြီးပးး က်ာဗိုဲန််သံသ�ာလညာ်ပတွ်�ု�ိုရေးစွဲ�န်် သစွဲ်ရေးတွာရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်၏   

       က်းန််း�ာသန််စွဲဲ�်း�ုနှိင်း်် ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးက်ဲ��းားက်�ု ထုုန််းသု�်းက်ာက်ဲယ််ဖြ�င်း်း

၁၃. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ�ရေးပးပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်နှ�ုင်း်င်းံအသးးသးး�ို သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�သည်ာ် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား 

သ�ု်�ဟု�တွ် က်ံ�်းက်းင်း်ပညာာ�ိင်း်�းားအား စူွဲစွဲ�်းရေးလ်လာ�န်် တွ�ုက််တွဲန််းအားရေးပးပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ FSC နှိင်း်် PEFC တွ�ု်သညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််

ဖြပ�ဖြ�င်း်းအတဲွက်် စွဲံနှုန််း�းား�း�ိတွ်သညာ်။ ယ်င်း်းအ�ဲ���းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ လဲတွ်လပ်ရေးသာအ�ဲ��အစွဲညာ်း

�းား၏ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုတွဲင်း် ၎င်း်းတွု�် လ�ုက််န်ာသင်း််သညာ််လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားက်�ုလညာ်းသတွ်�ိတွ်

သညာ်။ FSC နိှင်း်် PEFC တွ�ု်သညာ် ၎င်း်းတွု�်က်�ုယ််တွ�ုင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�းားကု်� �ထု�တွ်ဖြပန််ပါ။ �ညာ်သု�်ပင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ရေးထုာက််�ံ�းက်် 

ရေးလ်ာက််ထုားသူသညာ် စွဲံနှုန််း�းားစွဲဲာနှိင်း်် က်�ုက််ညားသညာ်ကု်� ရေး�ာ်ဖြပလ်င်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� စွဲုစွဲစွဲ်အက်�ဖြ�တွ်�န််နိှင်း်် ထု�တွ်ရေးပး�န်် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးအပ်သည်ာ် အ�ဲ��အသးးသးးတွဲင်း် တွာ�န််�ိုသညာ်။

 

■ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်�က်ား�ို ဆိုက််နှာယ််�ုက်�ု �ိင်း်းဖြပ�န််  

န်ညာ်းလ�်းရေးက်ာင်း်းတွစွဲ်�� �ိုပါသညာ်- ထု�ု�ိင်း်းလင်း်း�းက််အ� သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၏ 

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေး�းဟုူရေးသာ ဘဲံ�ပန််းတွ�ုင်း်တွစွဲ်��ကု်� ဖြပည်ာ်�းရေးအာင်း်အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးရေးသာ၊ အ�းိအ��ုက်င်း်းစွဲဲာ သက််ရေးသဖြပ

နှ�ုင်း်ရေးသာ န်ညာ်းက်ု�ုယ်ာ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် န်ညာ်းလ�်း�းားအန်က်် တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ် ရေး��ိညာ်

တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�း အရေးလ်အထု�းားက်�ုစွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�န်် အရေးဖြ��ံ�ူ�းား၊ စွဲံ�းနု််စွဲံနှုန််းနှိင်း်် အညွှာန််းက်ုန််း

�းားပါ�င်း်သည်ာ် စွဲန်စွဲ်တွက်း�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ �ူရေးဘဲာင်း်တွစွဲ်��ရေးပ်တဲွင်း် အရေးဖြ��ံပါသညာ်။

 

■ ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်လ်င်း် သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ရေးဟုာရေးဖြပာ�န််က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားက်�ု သင်း်�ုတွ်�က်ားနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််

ဖြပ�ရေး�း အ�ဲ���းား�ိ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား၊ အစွဲု�း� အ�ာ�ုိ�းား၊ လက််ရေးတွဲ�လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၊ တွက်ကသ�ုလ်ဆို�ာ�းားသညာ် 

သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုအရေးလ်အထု�းား၊ တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်�ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၊ အ�း�ုးသားအဆိုင်း်် သစွဲ်ရေးတွာ

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းန်ညာ်းလ�်း�းား�း�ိတွ်ဖြ�င်း်း နိှင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတဲွင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား

ပါ�င်း်�ုစွဲသဖြ�င််း်ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််အ�း�ုး�း�ုးအလ�ုက််ထုပ်ရေးဆိုာင်း်းသတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်�ပံ်ပ�ုးရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ �ညာ်သု�်ပင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ 

ဤက်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားကု်� ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားပြီးပးး ကြိုကု်�တွင်း်ရေးလ်က်းင််း်ရေးပးထုားသညာ်ကု်� သင်း်က်ရေးသ�းာရေးစွဲ�န််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�

�ညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု််�ညာ်�ိန််း�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်းထုု�သ�ု်�ိင်း်းလင်း်းပု� ်�း�ညာ််သူ�းား န်ားလညာ်ရေးအာင်း် �ိင်း်းလင်း်းထုား�န််နိှင်း်် ဦးးတွညာ်

သင်း်�က်ား�ည်ာ် ပ�ုသတွ်/သင်း်တွန််းသား�းားအရေးပ်�ူတွညာ်၍ ဘဲာသာစွဲက်ား၊ သင်း်�က်ားရေး�းသင်း်ရေးထုာက််ကူ်၊ တွင်း်ဖြပ�းက််�းားကု်� 

၎င်း်းတွု�်က် လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲဖြပ�လ�ပ်�န််လညာ်းအရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ ထု�ုသ�ု်ကြိုက်ု�တွင်း်�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ထုားပါက် တွက််ရေး�ာက််ရေးသာ

သင်း်တွန််းသား�းားအရေးန်ဖြ�င်း််လ�ုက််လံ�ိတွ်သား�န််�က််��က်ာ န်ား�လညာ်ဖြ�င်း်း၊ စွဲုတွ်��င်း်စွဲားဖြ�င်း်းတွု�်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါလု�််�ညာ်။   

၎င်း်းတွု�်၏ရေးတွာင်း်းဆို�ု�ုပါက် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ �ိင်း်း�ိင်း်းလင်း်းလင်း်းသု�ုနှိင်း်် န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ုတွ�ု်က်�ု အတွညာ်ဖြပ��န်် 

က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားကု်� သင်း်က် ရေးထုာက််ကူ်ရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။

■ သင်း်ရေးထုာက််ကူ်ပစွဲစညာ်း�းားအားလ�ံးက်�ု ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ။ 

 • ညာံ်�းင်း်းစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုားရေးသာသစွဲ်ရေးတွာ�းားနှိင်း်် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ဓိာတွ်ပံ��းားက်�ုရေးပးပါ  

 (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) က်�ု �က်ည်ာ်�န််)၊ ပြီးပးးလ်င်း် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုားရေးသာသစွဲ်ရေးတွာ�းား သု�်�ဟု�တွ် ညာံ်�းင်း်းစွဲဲာ  

 စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းားဟု� ရေး�်ဆို�ု�ညာ််အစွဲား ပံ� (၁) နှိင်း်် ပံ� (၂) အရေးန်နှိင်း််ရေး�်ဆို�ုသတွ်�ိတွ်ပါ။   

 သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ရေးလ်က်းင််း်�န််း၏ တွစွဲ်စွဲုတွ်တွစွဲ်ပ�ုင်း်းအရေးန်နှိင်း်် ဓိာတွ်ပံ�နှိစွဲ်ပံ�စွဲလံ�း၏အဓိုက်လက်ာဏ်ာ�းားကု်�  

 �ဲ�ဖြ�ားသုဖြ�င်း်�န်် လု�အပ်သညာ်။   

 • PEFC နိှင်း်် FSC ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာဗိုးဒီးယ်�ု�းားအတွဲက်် ရေး�ွး�းယ််ထုားရေးသာ ဘဲာသာစွဲက်ားပါစွဲာတွန််းထုု�း�းား 

 �ဲင်း််ရေးပးထုားသညာ်ကု်�ရေးသ�းာရေးစွဲ�န််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါ။ တွစွဲ်�းနု််တွညာ်း�ိာပင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂)  

 ဗိုးဒီးယ်�ုက်�ု �က်ညာ််ရေးန်စွဲဉ်် အ�ပ်သ�ံးဘဲာသာစွဲက်ားဖြ�င််း် ဇူးာတွ်လ�်းက်�ု ဘဲာသာဖြပန််ပါ။ ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်လ်င်း်  ဖြ�န််�ာဘဲာသာ  

 စွဲက်ားရေးဖြပာ ဗိုးဒီးယ်�ု�းား�ုိလ်င်း် ပံ်ပု�းရေးပး�န်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းား (လ�ပ်င်းန််းစွဲန်စွဲ်�းား)  

 နှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံး�ို က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားဆိုး�ိ အကြံ့က်ံဉာာဏ််ရေးတွာင်း်းပါ။

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််း (၃) အတွဲက်် အဓိုပပာယ််�ဲင််း်ဆို�ု ရေး�ာ်ဖြပ�းက််တွစွဲ်��နှိင်း်် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး ရေး�ာ်ဖြပ�းက််တွစွဲ်�� အပါအ�င်း်   

 ရေး�ာ်ဖြပ�းက်် ရေးဖြ�ာက််�� �ိ အန်ညာ်းဆိုံ�း ရေးလး��ကု်� ရေး�ွး�းယ််ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ရေးလက််းင်း််�န််း (၁) သညာ် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု�တွ�ု်က် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ု  

အရေးလအ်ထု�းား၏ အရေးဖြ�အရေးန်�းားနှငိ်း်် �လဒီ်�းားက်ု� �ညာ်သု�်�ညာ်ပံ�သဖုြ�င်း်လက််�ံထုားသညာ်က်ု� သ�ုိနုှ�ုင်း်ရေးသာ စွဲတွင်း်ရေးလလ်ာ  

�တုွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု�တွ�ု်၏ လက််ရေးတွ�ဲအရေးဖြ�အရေးန်အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားနှငိ်း််အတွ ူ

ဓိာတွ်ပံ�နှိစွဲ်ပံ�က်�ု ဆိုက််စွဲပ်ပါ။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းက် တွု�းတွက််ရေးက်ာင်း်း�နဲ််ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��အုရေးလအ်ထု

�းား၏ �လဒီ်သညာ် အန်ာဂါတွ်�း�ုးဆိုက််သစွဲ်�းား လက််ထုက််တွု�င်း်ရေးအာင်း် ပု���ုတွညာ်တွံ�်�ုင်း်�ာရေးစွဲပြီးပးး ရေး�းက်ကဲ််သစွဲ်တွငဲ်း် ၎င်း်းတွု�်၏ 

ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားအတွကဲ်် တွန််��ုးဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးပးနှု�င်း်�န်် �ညာ်သု�်�ညာ်ပံ� အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုနဲ််းရေးသ�းာရေးစွဲရေး�က်ာင်း်း�ငိ်း်းဖြပပါ။

■ ရေးလက််းင်း််�န််း (၃) အတွကဲ်် ဘဲာသာဖြပန််ထုားရေးသာ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းားက်ု� ရိုု�းရို�ုး�ငိ်း်း�ငိ်း်း ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားပါ။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ  

�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းား၏ အဂါဂလပု်��ူးား� ိဘဲာသာဖြပန််ဆို�ုထုားရေးသာ တွ�ား�င်း် ပညာာ�ပ်ရေး�ါဟုာ��းားက်ု�   

ထု�တွ်ရေးပးတွတွ်သညာ်် အ�း�ုးသားအဆိုင်း်် အ��ဲ�အစွဲညာ်း�းားက် သံ�းရေးသာ ရေးယ်ဘဲ�ယ်း ပညာာ�ပ်ရေး�ါဟုာ��းားက်ု� �ာိရေး� ဲပါ။  

လ�ုအပ်သလ�ု အသံ�းအနှနု််း�းားက်�ု �ငိ်း်းဖြပပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်၏ န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ကု်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�န်် သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားဆိုး  

� ိဥပ�ာ�းားက်ု� ရေးတွာင်း်း�ံပါ။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ အဆိုင်း်် (၅) တွငဲ်း် သစွဲ်ရေးတွာဖြပ�န််းတွးး� ုရေးလ်ာ�်းဖြ�င်း်း၊ ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ကု်�ု အားရေးပးဖြ�ုင်း််တွင်း်ဖြ�င်း်း  

တွ�ု်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းသညာ်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း််နှငိ်း်် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း်် က်ဏ္ဍ�းားနှငိ်း်် ပါ�င်း်�ရေးသာ တွာ�န််�တွတ�ား�းား 

အရေး�က်ာင်း်းက်ု� သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားနှငိ်း်် ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်ပါ။

■ ရေးလက််းင်း််�န််း (၃) က်ု� လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဖဲြပ��န်် န်ညာ်းလ�်းနှစိွဲ်�� �ိုပါသညာ်။

 • ရေးလက််းင်း််�န််း (၃) က်ု� က်�ုယ််စွဲားဖြပ��ညာ်် ရို�ုးစွဲင်း်းရေးသာ စွဲစွဲ်တွ�်းရေး�း�နဲ််းလာာတွစွဲ်ရေးစွဲာင်း်က်ု� အသံ�းဖြပ�ပါ။ ရေး�း�နဲ််းလာာသညာ်   

 သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားက် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��နိုှင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း််  

 ပတွ်သက််၍ အရေးဖြ��ံ ဗိုဟု�သ�တွ �ို ��ိကု်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်နှု�င်း်သညာ်။ 

 • သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားက် ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းား၏ သရေးဘဲာတွ�ား�းားနှငိ်း်် အသံ�းအနှနု််း�းား ယ်ဉိ််တွ�ဲ�သညာ်် ယ်ဉိ််တွ�ဲက်စွဲားန်ညာ်းက်ု�  

 က်စွဲားပါ။ ဤအသံ�းအနှနု််း�းားတွငဲ်း် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��၊ု သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနှငိ်း််  

 သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း (CoC) (သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၁) က်ု� �က်ညာ််�န််) တွ�ု် ပါ�င်း်သင်း််သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁။ ဗိုးဒီးယ်�ု�းား ဖြပဖြ�င်း်း-

 ရေလ�က်�င့်�်ခန့််�

အဆိုင့်�် (၂) မံှ (၄) အတကဲ်် ရေလ�က်�င့်�ခ်န့််� (၁)

အဆိုင့်�် (၇) မံှ (၈) အတကဲ်် ရေလ�က်�င့်�ခ်န့််� (၂)   

ပံ� (၁)

ပံ� (၂)

၂။ လ�ုအပ်လ်င်း် ရေးဒီသသံ�း/အ�ပ်သ�ံး ဘဲာသာစွဲက်ားဖြ�င််း် အဓိုက်သတွင်း်းစွဲက်ား�းားကု်� အနှိစွဲ်�း�ပ်ပါ။

. က်�ာာ် ရေးတွာရို�ုင်း်းတွု�စွဲာာန်် �န််ပံ�ရေးင်းဲအ�ဲ���ိ ၂၀၁၈ ��နှိစွဲ်၊ ဧပြီးပးလ ၂၃ �က််ရေးန််တဲွင်း် တွင်း်ထုားရေးသာ  

  “FSC တွံဆိုုပ်သညာ် သစွဲ်ရေးတွာ၊ လူနှိင်း်် ရေးတွာရို�ုင်း်းတွု�ုစွဲာာန််တွ�ု်အတွဲက်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် အရေး�းပါ 

 သန်ညာ်း။” youtube.com/watch?v=kCme9OmdkuE 

. International PEFC အ�ဲ���ိ ၂၀၁၇ ��နှိစွဲ်၊ နှ�ု�င်း်ဘဲာလ ၆ �က််ရေးန််တဲွင်း် တွင်း်ရေးသာ “က်ံနှ�်ပ်တွ�ု်၏  

 သစွဲ်ရေးတွာ�းားကု်� �ညာ်သု�် အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး က်ာက်ဲယ််နှ�ုင်း်သန်ညာ်း။ PEFC ရေးထုာက််�ံ�းက််။”

 youtube.com/watch?v=n5DZlyhHQqo
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အဆိုင့်�် (၉) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၃)   

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု လိညာ််လညာ်သဲားလာ၍ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းားကု်� �တွ်ရိုု�န်် ညွှာန််�က်ားပါ၊ ပြီးပးးလ်င်း် ၎င်း်းတွု�်အတွဲက်် အဓိုပပါယ််

အ�ိုဆိုံ�းဟု� ယ်ူဆို�ရေးသာ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််အရေး�ိ�တွဲင်း် ရေးန်�ာယ်ူရေးစွဲပါ။ ၎င်း်းတွ�ု်၏ ထုင်း်ဖြ�င်း်�းက််နိှင်း်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထု�ုသ�ု်�ံစွဲား�သညာ်

က်�ု ရေး�းဖြ�န််းပါ။ 

၂. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု �်ရေး�ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် �ုတွ်ရေး�်ပါ။ ၎င်း်းတွု�်၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားနိှင်း်် နှုုင်း်းယ်ိဉ််န်ားလညာ်နှ�ုင်း်�န်် 

၎င်း်းတွု�်နှိင်း်် အက်ံ�်း�င်း်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်ရေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်သာဓိက်�းားကု်� ရေး�းဖြ�န််းဖြ�င်း်းဖြ�င််း် တွ�ုက််တွဲန််းအားရေးပးပါ။ အဖြ�ားသူ�းားကု်� ရေး�း�ဲန််း

�းား ရေး�း�န််နှိင်း်် အရေးဖြ��းားက်�ု ရေးထုာက််ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် တုွ�က််တွဲန််းအားရေးပးပါ။

၃. သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ ရေး�ာ်ဖြပ�းက်် ရေးဖြ�ာက််�� �ိာ ရေးအာက််ပါအတွ�ုင်း်း ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န််

အတွဲက်် ရေး�ာ်ဖြပ�းက်် ရေးလး�� က်�ုသာလ်င်း် ရေး�ွး�းယ််ပါ။

ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က်် (၁)  

FAO �ိ အတွညာ်ဖြပ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််
ဖြပ�ဖြ�င်း်း၏ အဓုိပပာယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� �ညာ်ညွှာန််းသညာ်။ 
(သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) ကု်� �က်ညာ််�န််)

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ အ�းိအ��ုက်င်း်းရေးသာ တွတွုယ်အ�ဲ��
အစွဲညာ်း (ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးသူ)က် သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် ထု�တွ်လ�ပ်�ုဆို�ုင်း်�ာ
အ�ညာ်အရေးသဲးကု်� အစွဲ�ုး� သု�်�ဟု�တွ် ပ�ဂါဂလုက်အသုအ�ိတွ်ဖြပ� ရေးထုာက််�ံ�းက််
ရေးပးသညာ်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း တွစွဲ်�����ိ ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပဋ္ဌာာန််းထုားရေးသာ လု�အပ်�းက််�းား 
(စွဲံနှုန််း�းား)နှိင်း််နှုုင်း်းယ်ိဉ်် စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်သညာ်် �ု�ုသရေးဘဲာဆိုနှဒအရေးလးာက််
ရေးဆိုာင်း်�ွက််သည်ာ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က်် (၂) 

FAO �ိ အတွညာ်ဖြပ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််
ဖြပ�ဖြ�င်း်း ၏ အရေးဖြ��ံသရေးဘဲာတွ�ား နိှင်း်် �ညာ်�ွယ််�းက််တွု�်က်�ု
�ညာ်ညွှာန််းသညာ်။ 
(သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) ကု်� �က်ညာ််�န််)

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာ�းား ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်စွဲဲာ
အသံ�းဖြပ��ုနှိင်း်် စွဲး�ံ�န််�ဲ��ုတွ�ု်က်�ု ဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးပးပြီးပးး လူ�ုရေး�းနှိင်း်် ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆို�ုင်း်�ာ
ဖြပဿန်ာ�းားနှိင်း််ပတွ်သက််၍ စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲားပြီးပးး ဖြ�င််း်�ားရေးသာ ရေး�းနုှန််းရေးပး�န််
အသင်း််�ိုဖြ�စွဲ်ရေးသာ �ယ််ယူ်စွဲားသံ�းသူ�းားအတွဲက်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်စွဲဲာ ထု�တွ်လ�ပ်
ထုား သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ် ရေးပးနှ�ုင်း်သည်ာ် 
ရေး�းက်ဲက််န်ညာ်းလ�်း (လ�ပ်င်းန််း စွဲန်စွဲ်) တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်။  

ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က်် (၃)  

သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းကု်� �ညာ်ညွှာန််း
သညာ်။ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) ကု်� �က်ည်ာ်�န််) 

သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာ�ိ စွဲးးပဲားရေး�း
အလားအလာရေးက်ာင်း်း�းားကု်� စွဲဉ််ဆိုက််�ဖြပတွ်��ုိရေးစွဲ�န်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သညာ်် တွစွဲ်
�းနု််တွညာ်း�ိာပင်း် ၎င်း်းသစွဲ်ရေးတွာကု်� ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးကဲ်��းား ထုုန််းသု�်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််ပြီးပးး
ရေးဒီသ�ံလူထု�နှိင်း်် အလ�ပ်သ�ား�းား၏ အသက််ရေး�ဲး�ု�းားကု်� အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုဲန််းရေးစွဲ
�ညာ်် န်ညာ်းလ�်းအားဖြ�င်း်် ၎င်း်းသစွဲ်ရေးတွာကု်� စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ု အတွညာ်ဖြပ�ရေးပးဖြ�င်း်းပင်း်
ဖြ�စွဲ်သညာ်။

ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က်် (၄)  

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း 
(CoC) က်�ု �ညာ်ညွှာန််းသညာ် (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) ကု်� �က်ည်ာ်
�န််)

သစွဲ်ရေးတွာတွဲင်း်း�ိအစွဲဖြပ�၍ အ�ိန််တွက်ယ််သံ�းစွဲဲ�သူအထုု ထု�တွ်လ�ပ်�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််
တွစွဲ်ရေးလ်ာက််လ�ံးတွဲင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားရေးသာ ပစွဲစညာ်းကု်� �ဲ�ဖြ�ားသတွ်�ိတွ်
ထုားရေး�က်ာင်း်း သု�်�ဟု�တွ် ၎င်း်းကု်� ရေးထုာက််�ံ�းက််���ုိထုားရေးသာ (သ�ု်) က်န်််သတွ်
ထုုန််း�း�ပ်�ထုားရေးသာ ပစွဲစညာ်းနှိင်း်် သးးဖြ�ား�ဲ�ထုားရေး�က်ာင်း်း သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ု
က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း (CoC) က် စွဲုစွဲစွဲ်အတွညာ်ဖြပ�ရေးပးသညာ်။ 
က်�န််ရေး�းာထုညာ်တွစွဲ်��က်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားသညာ်ဟု� တွံဆိုုပ်က်ပ်�န််အတွဲက်် 
သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််နှိင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ 
ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) နှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံး�ို�န်် လ�ုအပ်သညာ်။

ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က်် (၅)  

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�ိ ��ုိနှ�ုင်း်ရေးသာ
အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားကု်� �ညာ်ညွှာန််းသညာ် ( သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� 
(၁) ကု်� �က်ညာ််�န််)

ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားသညာ် ပု���ုဖြ�င်း််�ားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် 
အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးရေးသာ ရေး�းနှုန််း�းား �ုိ�က်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််
ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ် ရေး�းက်ဲက််အသစွဲ်�းားသု�် ရေး�ာင်း်း�း�န်် နှိင်း််/သ�ု်�ဟု�တွ် လက််�ုိ�ယ််ယ်ူ
သူ�းားသ�ု် ရေး�ာင်း်း�းရေးန်ရေးသာ ရေး�ာင်း်းအား�းားကု်� ဖြ�ုင်း််တွင်း်�န်် အ�ဲင်း််အရေး�းပု���ု��ုိ
ရေးစွဲသညာ်။

ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က်် (၆) 

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�ိ ��ုိနှ�ုင်း်ရေးသာ
အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားကု်� �ညာ်ညွှာန််းသညာ် (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� 
(၁) က်�ု �က်ညာ််�န််)

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ် သစွဲ်နိှင်း်် သစွဲ်�ဟု�တွ်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််
ပစွဲစညာ်း�းား (NTFPs) အတဲွက်် သစွဲ်ရေးတွာ၏ အန်ာဂါတွ်အထုဲက််နှုန််းနှိင်း်် ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်
ဆို�ုင်း်�ာ �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားအပါအ�င်း် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ပ�ု��ုတွ�ုးတွက််ရေးက်ာင်း်း�ဲန််
ရေးစွဲ�န်် အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�နှ�ုင်း်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



    

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

အပ�ုင့််� (ခ)

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်အ်ဆိုံ�းတွငဲ်း် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ်

■ နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှငိ်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားတွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််ဖြ�င်း်း၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ

�းားနှငိ်း်် စွဲနု််ရေး�်��ုးားက်ု� ရေးဆိုးဲရေးနှးဲရေးဖြပာဆိုု�နှ�ုင်း်�ညာ်။

   

■ နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာနှငိ်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားတွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န််ဖြ�စွဲ်နှု�င်း်ရေးဖြ��ိရုေးသာ 

လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားက်ု� ��ု၏ု လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲ�ဲ်းနှငိ်း်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�၍ စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်နှု�င်း်�ညာ်။

�င့်�်က်ာ�ခ� �န့််
�နု်စွဲ် ၉၀

န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
အ�ဲ��င်းယ်�်ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�၊ု ��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း၊ ��ုကု်�ုယ်က််�ု စွဲစွဲရ်ေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်

�ု ရေး�း�နဲ််းလာာ

�င့်ရ်ေထွာက်က််ပူ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ�်းား၊ က်ပ�်ဲာစွဲာ�ကွ်�်းား၊ အရေး�ာင်းပ်ါစွဲက်ကူ�းပ် အကြိုက်းး၊ �ာက်ာပင်း(်န်)်�းား၊ 

လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား၏ ပံ��းား ပါ�ိုရေးသာ ပ�ုစွဲတွာ�းား သ�ု�်ဟု�တွ် က်ား�းပ�်းား၊ ပ�င်း်ထ်ု�တွထ်ုား

ရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆို�ုင်း�်ာ ��ုကု်�ုယ်က််�ု စွဲစွဲရ်ေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ�်ု ပံ�စွဲလံာာ�းား
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁. သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) ၏ အပ�ုင်း်း (က်) �ိ အဓိုက်ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ််အ�းက််�းားက်�ု ဖြပန််ရေးနှားပါ။ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ 

သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််တွု�်အ�က်ား ဆိုက််စွဲပ်�ုက်�ု အဓိုက်�ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပပါ။   

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််သညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု �ညာ်�ိန််း�းက််ပန််းတုွ�င်း်သ�ု် ရေး�ာက််�ုိရေးစွဲ�န််   

န်ညာ်းလ�်း�းားထု��ိ တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်။

၂. ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ိန််း�းက််အရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပြီးပးး “သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်” (ပံ� (၂) - ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) 

�ို လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်က်�ု �က်ညာ််�န််) က်�ု �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် ��ိုနှ�ုင်း်သည်ာ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် အ�း�ုးအစွဲား�းားနှိင်း်် န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု သရို�ပ်ရေး�ာ်

�ိင်း်းလင်း်းရေးပးပါ။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် အဓုိက်အ�း�ုးအစွဲားနှိစွဲ်�း�ုးနှိင်း််ဆို�ုင်း်သညာ်် အရေး�းကြိုက်းးရေး�ါဟုာ��းားက်�ု အ�က်�်း�းင်း်း

�ိင်း်းဖြပပါ- 

 • FSC က် အသ�ံးဖြပ�သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း နိှင်း်် PEFC က် အသံ�းဖြပ�သည်ာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ် 

 ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း

 • န်ညာ်းလ�်းနှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံးတွဲင်း် အသံ�းဖြပ�သည်ာ် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း (CoC) 

 ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးအပ်�ု အစွဲးအစွဲဉ်် တွစွဲ်���းင်း်းစွဲး၏ သရေးဘဲာသဘဲာ��းားနှိင်း်် လ�ုအပ်�းက််�းားက်�ု �းးရေး�ိာင်း်းထု�ုးတွင်း်ဖြပပါ။ 

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်နှိင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််အ�း�ုးအစွဲားနှိစွဲ်�း�ုးတွဲင်း် ပါ�ုိရေးသာ အဓိုက်သရေးဘဲာတွ�ား�းားကု်� 

�ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပပါ။ 

၃. ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ရေး�းဖြ�န််းဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအရေးန်ဖြ�င််း် �ု�ုတွ�ု် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ 

အရေးန်အထုားတွဲင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးအပ်�ု လ�ပ်င်းန််း�းား�ိ �ညာ်သု�်အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး �ံစွဲား�နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း �ု�င်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ�

�ိာ�န်် ပံ်ပ�ုးက်ူညားရေးပးပါ-

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ိ��ုိနှ�ုင်း်သည်ာ် အလားအလာ�ုိရေးသာ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းား 

 �ိာ�ညာ်သညာ်တွ�ု်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် အ�း�ုးအစွဲားတွစွဲ်����ကု်� �ယူ်�န်် ကြိုက်ု�းပ�်းရေးဆိုာင်း်�ွက်် 

 ရေးသာအ�ါတွဲင်း် �ညာ်သည်ာ်စွဲုန််ရေး�်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် က်ုစွဲစ�ပ်�းားက်�ု ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်သန်ညာ်း။

 • �ညာ်သည်ာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််အ�း�ုးအစွဲားကု်� လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက် ပု���ုစွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�က်သန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် 

 န်ညာ်း။

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််က် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု �ညာ်သု�်တွန််�ု�းဖြ�င််း်တွက််ရေးစွဲနှ�ုင်း်သန်ညာ်း။

၄. ဤသညာ်�ိာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိရေး�းအတွဲက်် အ�း�ုး�း�ုးရေးသာလ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� �ုတွ်ဆိုက််�ိင်း်းလင်း်း ရေးပးဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း 

အသားရေးပးတွင်း်ဖြပပါ။ အဖြ�ားသင်း်တွန််း�းနု််�းားတွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်နှ�ုင်း်သည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်းအ�း�ုးအစွဲား�းား

အရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် ၎င်း်းတွု�်သညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ညာ်သု�်သင်း််ရေးလးာ်ကု်�က််ညားရေး�က်ာင်း်း ထုပ်�ံ၍ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ�ညာ်။ 

၅. ရေးန်ာက််လာ�ညာ််ရေးလ်က်းင််း်�န််းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားနိှင်း််ပတွ်သက််၍ 

�ညာ်�်သု�ိုရေး�က်ာင်း်းက်�ု �ု�ုကု်�ယ််ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ရေး�း�ဲန််းလာာတွစွဲ်�ပ် အသ�ံးဖြပ�လးက်် စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ပါ�ညာ်။ 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ဤသညာ်�ိာ စွဲ�်းသပ်စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ုတွစွဲ်�ပ်�ဟု�တွ်ဘဲ� သင်း်နှိင်း်် အဖြ�ားသင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််

နှိင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ ဗိုဟု�သ�တွက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�န်် န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်သာဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဆို�ု�န်် အရေး�းကြိုက်းး

ပါသညာ်။

၆. ရေးလ်က်းင်း််�န််း (၂) �ို လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆို�ုင်း်�ာ �ု�ုကု်�ယ််က်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ပံ�စွဲံက်�ု ဖြ�န်််ရေး�ရေးပးပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် 

ရေးဖြ�က်ဲက်် သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲ�ုက််�င်း်းရေးဖြ�က်ဲက််�းားတဲွင်း် တွစွဲ်ဦးးတွညာ်း ရေးန်ထုု�င်း်လ�ပ်ကု်�င်း်သူ�းား ဖြ�စွဲ်ပါက် ပံ�စွဲံက်�ု တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််

ရေးပးသင်း််ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုတွ�ု်၏ရေးဖြ�က်ဲက််က်�ု စွဲ�ရေးပါင်း်း စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ပါက်၊ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်

သစွဲ်ရေးတွာ တွစွဲ်ရေးတွာ ဖြ�စွဲ်ပါက် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င်း်် ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

၇. ��ိတွ်�းားအား ဇူးယ်ားဖြ�င််း်ဖြပ�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။ �လဒီ်�းားကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။ လု�အပ်ရေးသာရေးန်�ာ�းားတဲွင်း် 

အဆိုင့်�်မံ�ာ�     
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြ��က်ားရေးပးပါ။ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�ဌာာန်�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�ိ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု 

ရေးလ်က်းင်း််�န််းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ ၎င်း်းတွု�်၏အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းားအား �်ရေး�ရေးပး�န်် ရေး�းဖြ�န််းပါ (လ�်းညွှာန််�းက််��ို�န်် သင်း်တွန််းဆို�ာ

�းားအတွဲက်် �ိတွ်စွဲ��းားက်�ု �က်ညာ််�န််)။

၈. ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ-

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း် �ညာ်သု�်�ံစွဲား�ပါသန်ညာ်း။ 

 • လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆို�ုင်း်�ာ �ု�ုကု်�ယ််က်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ပံ�စွဲံထု�တွဲင်း် သင််း်အတွဲက်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ဲယ်် ရေးက်ာင်း်းသည်ာ် ရေး�း�ဲန််း 

 တွစွဲ်���� �ို��်ပါသလား။

 • သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် ရေးဖြ�ဆို�ု�န််�က််��ရေး�က်ာင်း်း ရေးတွဲ��ို��်သညာ်် ရေး�း�ဲန််း�းား �ို��်ပါသလား။ �ညာ်သည်ာ်အ�ာက် �က််����်သန်ညာ်း၊  

 ထု�ုသ�ု်ရေးဖြ�ဆို�ု�န််�က််���သညာ်် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းက် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််အရေး�က်ာင်း်း ပု���ုန်ားလညာ်လာရေးစွဲ�န်် သင််း်က်�ု အရေးထုာက််အက်ူဖြပ���်ပါသလား။

၉. “သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်နှ�ုင်း်သညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား ပံ�စွဲံက်ား�းပ်” (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) �ို ပံ� (၃) ကု်� �က်ညာ််�န််) က်�ု 

တွင်း်ဖြပပါ။ ပံ�စွဲံက်ား�းပ်တဲွင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ �းက်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားနိှင်း််ပတွ်သက််၍ 

�ု�ုတွ�ု်၏ရေးဒီသတွဲင်း်း အရေးန်အထုားနှိင်း််အညား စွဲဉ််းစွဲားနှ�ုင်း်သည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� ဖြပသထုားသညာ်။ 

၁၀. ဤ�ူရေးဘဲာင်း်သညာ် သင်း်တွန််းတွစွဲ်��လ�ံးအတွဲက်် အရေးဖြ��ံဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၂)၊ (၃) နှိင်း်် (၄) တဲွင်း် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (ဂါ)၊ 

(�) နှိင်း်် (က်) အသးးသးးက်�ု အ�က်�်း�းင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ�ညာ်။

၁၁. ဤရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ်် အ�းက််�းားကု်� ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ၊

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််သညာ် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး အ�းားအဖြပား ရေးပးစွဲဲ�်းနုှ�င်း်သညာ်

	 	 – သစွဲ်ရေးတွာ�းားက်�ု ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်စွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�လးက််�ုိရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�ည်ာ် �ု�ုသရေးဘဲာဆိုနှဒအရေးလးာက်် 

  ရေး�းက်ဲက်် န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်း

	 	 – တွ�ား��င်း်သစွဲ်��တွ်ဖြ�င်း်းကု်� ဟုန်််တွား�န််အတွဲက်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ပြီးပးး ထု�တွ်ယ်ူ�န််  

  တွ�ား�င်း်အ�ဲင််း်အရေး�း�းားကု်� လက််ရေးတွဲ�က်းင််း်သံ�းနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း

	 	 – သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ အရေးလ်အထု�းားအား ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ရေး�းအဖြပင်း် အ�ဲ��အစွဲညာ်းဆို�ုင်း်�ာနှိင်း်် အ�ပ်�း�ပ်�ု 

  ဆို�ုင်း်�ာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�းတွု�်၏ ထုုရေး�ာက််�ုနှိင်း်် အက်း�ုးသက််ရေး�ာက််�ုတွ�ု်က်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးနုှ�င်း်ဖြ�င်း်း 

	 	 – သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားနိှင်း်် �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားက်�ု အ�း�ုးအစွဲား ပု���ု�းားဖြပားစွဲံ�လင်း်ရေးစွဲသလု� �ိားပါးရေးသာ   

  သ�ု်�ဟု�တွ် �း�ုးသ�ဉ််း�ညာ််အနှတ�ာယ်် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးန်�ရေးသာ �း�ုးစွဲုတွ်�းားက်�ု က်ာက်ဲယ််ရေးပးနုှ�င်း်ဖြ�င်း်း

	 	 – ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� တွာ�န််ယ်ူ�ု�ို�ို �င်း်းဖြ�စွဲ်စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းပြီးပးး တွာ�န််ယ်ူ�ု�ိုရေးသာ သ�ံးစွဲဲ� 

  သူ�းားအတွဲက်် ထု�တွ်လ�ပ်ရေးပးနုှ�င်း်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲဖြ�င်း်း 

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််လ�ပ်င်းန််းတွဲင်း် ပါ�င်း်�န်် သု�်�ဟု�တွ် တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ပြီးပးး ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထုားရေးသာ  

 ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူတွစွဲ်ဦးး ဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�န််အတဲွက်် သင််း်အရေးန်ဖြ�င််း် �ု�ု၏ လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းနှိင်း်် အဆိုင်း်သင််း်ဖြ�စွဲ်�ုက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုး 

 အက်�ဖြ�တွ်�န််လု�ပါသညာ်။ သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် သစွဲ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ထု�တဲွင်း် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််  

 (CoC) �က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြ�စွဲ်လာ�ည်ာ် အလားအလာ�ုိလာရေးစွဲ�န်် လ�ပ်နုှ�င်း်စွဲဲ�်း�ို��ို သု�န််လ�ုပါသညာ်။   

 ဤသညာ်က်�ုရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် အ�း�ုးသားအဆိုင်း််စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားအ� အန်ု�််ဆိုံ�းရေးသာ လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် 

 က်�ုက််ညားရေး�က်ာင်း်း လက််ရေးတွဲ�ဖြပသလာနှ�ုင်း်�န်် �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု တွ�ုးတွက််ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးအာင်း် လ�ပ်သင််း်ရေး�က်ာင်း်း သု�ုိနှ�ုင်း် 

 ပါသညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိရေးစွဲနှ�ုင်း်ရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း အ�းားအဖြပား�ုိပါသညာ်။ ရေး�ွး�းယ််စွဲ�ာအန်ညာ်းင်းယ််ကု်� လာ�ညာ်် 

 သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွဲင်း် ရေးလ်လာရေး�ာ်ထု�တွ်ရေးလ်လာသဲားပါ�ညာ်။

၁၂. သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) ကု်� ဖြ�န်််ရေး�ရေးပးပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ၎င်း်းတွု�် နှ�ုင်း်င်းံ�းား�ို FSC နှိင်း်် PEFC က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားနှိင်း်် 

ထုပ်�ံဆိုက််သဲယ််�န်် လ�်းညွှာန််ရေးပးပါ။ သူတွ�ု်အရေးန်ဖြ�င်း်် အရေးသးစွဲုတွ် အ�းက််�းားနှိင်း်် န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်း ပု���ုရေးလ်လာသု�ုိ

လ�ုပြီးပးး ဖြ�န်််ရေး�ရေးပးထုားရေးသာ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ��ိ ရေးန်ာက််ထုပ်အ�းက််အလက််�းားကု်� �ိာရေး�ဲလ�ုပါက် FSC နိှင်း်် PEFC �က််ဘဲ်ဆို�ုက််

�းားက်�ုလညာ်း �င်း်ရေး�ာက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််သညာ် FSC နှငိ်း်် PEFC က်�သ်�ု်ရေးသာ အ��ဲ�အစွဲညာ်း�းားက် �း�တိွ်ထုားသညာ်် စွဲံနှနု််း�းားအစွဲ�ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး   

ရေးက်ာင်း်း�နဲ််ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ကု်�ု ညွှာန််းဆို�ုပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်�ငိ်း်�းား၊ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�သ�ူးား၊ လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််  

ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု�အရေးန်ဖြ�င်း်် စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်ု� အဆို�ုပါစွဲံနှနု််း�းားနှငိ်း်် က်�ုက််ညား သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြပညာ််�းသညာ််   

န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်ဖြ�င်း်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�၊ လ�ပ်က်ု�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န်် ရေး�းွ�းယ််စွဲ�ာ�းား �ိပုါသညာ်။

■ ဖြ�စွဲ်စွဲဉ််�းားစွဲာဲတွငဲ်း် ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း််�ိင်း်းလင်း်း��ု�ိသုညာ်် ရေးဖြ�က်ု� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေးန်ရေးသာ �ပ်�ာွရေးဒီသ�ံ လထူု��းားနှငိ်း်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ်် 

ရေးတွာင်း်သ�ူးားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ကု်�ု လက််လ�ိ်း�းနုှ�င်း်�ယ်ပူြီးပးး ထု�ု�အိက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ�ယ်�ူာတွငဲ်း် အ�က််အ���းား�င်း်ဆိုု�င်း်�က်�

ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးဖြ�ယ်ာ တွ�ား�င်း်လ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း််�ိုရေး�က်ာင်း်း လက််ရေးတွ�ဲ�ဖြပနှ�ုင်း်ရေးသာအ�ါ ထုု�သ�ု်ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ပါသညာ်။ ရေးဖြ�ယ်ာ 

တွ�ား�င်း်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ငဲ်း်် �ယ်ဖူြ�င်း်းနှငိ်း််ပတွ်သက််၍ အရေးထုာက််အက်�ူဖြ�စွဲ်ရေးစွဲရေးသာ ��ူါဒီ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် က်ညူားပံပ်ု�း�လု�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််

�းားရေး�က်ာင်း်် အ�းားအားဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွု�်ထုံတွငဲ်း် အသံ�းဖြပ�သအူ�ငဲ်း််အရေး�းဆိုု�င်း်�ာ စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းား ��ိ�ုက်ပါ။ တွ�ား�င်း်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု

အရေးထုာက််အထုား�ိဖုြ�င်း်းသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားတွငဲ်း် ပါ�င်း်�န်် အန်�ု််ဆိုံ�းရေးသာ လု�အပ်�းက််တွစွဲ်�ပ် 

ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 

■ FSC နှငိ်း်် PEFC က်�သ်ု�်ရေးသာ က်�ာာလံ�းဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်း�းားသညာ် နှု�င်း်င်းံအ�း�ုး�း�ုး�ိ ုသစွဲ်ရေးတွာ�းား၏   

က်�ဲဖြပားစွဲံ�လင်း်ရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�း�ာ၊ လ�ူရုေး�း�ာနှငိ်း်် ပထု�းဆို�ုင်း်�ာ အရေးဖြ�အရေးန်�းားက်ု� ထုင်း်ဟုပ်ရေးစွဲ�န််အတွကဲ်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် စွဲံနှနု််း�းား 

�း�တိွ်�န်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား ရေး�းဆိုဲ�ထုားပါသညာ်။

  

■ လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆိုု�င်း်�ာ ��ုကု်�ုယ််က်ု�စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�တုွငဲ်း် ��ုုဖြ�ညာ််စွဲဲက််ထုားသညာ််အရေးဖြ��းားက်ု� ပ�ုင်း်းဖြ�ားစွဲစုွဲစွဲ်�န်် သင်း်တွန််းသား/

သ�ူးားက်�ု တွ�ုက််တွနဲ််းပါ။ ၎င်း်းတွ�ု်အရေးန်ဖြ�င်း်် စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း��တ်ိွသာ�က် ရေး�း�နဲ််းတွစွဲ်���းင်း်းစွဲးက်�ုလညာ်း �က်ညာ််သင်း််ပါသညာ်။ ဥပ�ာ

အားဖြ�င်း်် စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း��တိွ်သညာ် အ�း�ုးအစွဲား (က်) တွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးန်ပါက် ထုု�သသူညာ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းတွငဲ်း်

ပါ�င်း်�န်် အဖြပညာ််အ� သတွ်�တိွ်�းက်ဖ်ြပညာ််�းသညာ်ဟု� အလ�ုအရေးလးာက်် အဓိပုပာယ််�သက််ရေး�ာက််ပါ။ ရေး�း�နဲ််းအ�း�ု�တွငဲ်း်အလံ�းစွဲံ���တိွ်

အ� သင်း်တွန််းသား/သ�ူးား�ာိ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်) တွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးသာ်လညာ်း စွဲာတွု�င်း်(�) သု�်�ဟု�တွ် (ဂါ)  ရေးအာက််တွငဲ်း် အ�နိ််ဖြ�စွဲ်

ထုားသညာ်လညာ်း ဖြ�စွဲ်နှု�င်း်သညာ်။ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားက်ု� ထု�ုစွဲာတွ�ုင်း်ရေးအာက််တွငဲ်း် ၎င်း်းတွု�်အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် အ�နိ််ဖြ�စွဲ်��ရ်ေး�က်ာင်း်းနှငိ်း်် 

ဤသညာ်�ာိ ၎င်း်းတွ�ု်အတွကဲ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား စွဲဉ််းစွဲားလ်င်း်�ညာ်သု�်အဓိပုပာယ််�ရေး�က်ာင်း်း စွဲဉ််းစွဲားသံ�းသပ်�န်် တွ�ုက််တွနဲ််းပါ။

 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွငဲ်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၏ အရေးဖြ��ံသရေးဘဲာတွ�ား�းားနှငိ်း်် �ညာ်�ယွ််�းက််�းားနှငိ်း််ပတွ်သက််သညာ်် သတွင်း်း  

အ�းက််အလက််�းား ထုညာ််သဲင်း်းထုားပါသညာ်။ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ သစွဲ်ရေးတွာ�းားက်ု� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ပြီးပးး သစွဲ်  

နှိင်း်် သစွဲ်သားက်ု� ရေး�ာင်း်း�ယ််ပါက် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်����က် ၎င်း်းတွု�်က်�ု �ညာ်သု�်အက်း�ုးဖြပ�  

နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း စွဲဉ််းစွဲားသံ�းသပ်�န််အတွကဲ်် ထုု�အ�းက််အလက််�းားက် လံ�ရေးလာက််ပါသညာ်။

ပြုဖွဲ့ည်��်ကဲ်အ်က်�ု�အက်ာ�မံ�ာ� 

RECOFTC. “Community Forestry 101”. E-learning course. 

recoftc.org/learning/e-learning-catalogue/community-forestry-101

FSC. 2009. FSC User-friendly Guide to FSC Certification for Smallholders. 

ic.fsc.org/download.fsc-user-friendly-guide-to-fsc-certifcation-for-smallholders.a-2220.pdf

FSC. 2009. FSC Step-by-Step Guide, Good Practice Guide to Meeting FSC Certification Requirements for Biodi-

versity and High Conservation Value Forests in Small and Low-intensity Managed Forests (SLIMFs). 

ic.fsc.org/file-download.fsc-step-by-step-pocket-guide.16.htm
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ရေဒ�နှတ�အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ရေးလက််းင်း််�န််း (၁)- ပံ� (၂) �ို သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်နှငိ်း်် ပံ� (၃) �ိ ုသစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်နူှ�ုင်း်သညာ််

လ�်းရေး�က်ာင်း်း ပံ�စွဲံက်ား�းပ်တွု�်အတွကဲ်် က်ဲ�ဖြပားဖြ�ားန်ားရေးသာ ရေး�ါဟုာ��းားက်ု� သးးဖြ�ားက်တွ်ဖြပား�းားရေးပ်တွငဲ်း် �းရေး�းပြီးပးး က်တွ်�းားက်ု� 

က်ား�းပ်တွစွဲ်��ရေးပ်တွငဲ်း် က်ပ်လု�က််ပါ။ ထု�ုသ�ု်က်ပ်လ�ုက််ဖြ�င်း်းဖြ�င်း်် သက််ဆို�ုင်း်�ာပံ�စွဲံက်ား�းပ်�းား၌ အ�းက််အလက််�းားပု���ုက်းယ််ဖြပန်််

လာရေးစွဲပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားက်ု� သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််နှငိ်း်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားဆိုု�င်း်�ာ သရေးဘဲာတွ�ားတွစွဲ်�ပ်လံ�းအရေး�က်ာင်း်း 

အရေးသးစွဲတုွ်လ�်းညွှာန််ရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 

■ သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်ရေးလ်ာက််လံ�းတွငဲ်း် PEFC က် ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးထုားရေးသာ နှု�င်း်င်းံအဆိုင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် စွဲံနှနု််း�းား အား 

က်�ုးက်ား�းက််�းား ထုညာ််သငဲ်း်းပါ- ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေးက်ာင်း်စွဲး၊ ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း 

ရေးက်ာ်�တွး (�ဲ��စွဲညာ်းတွညာ်ရေးထုာင်း်ရေး�းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အား ရေးဆိုာင်း်�ကွ််ရေးန်ဆို�) နှငိ်း်် ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�� ုစွဲန်စွဲ်

တွ�ု်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၁) တွငဲ်း် TFCC က် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုTISI 14061 နှငိ်း်် CoC TISI 2861 တွု�်အတွကဲ်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် 

စွဲံနှနု််း�းားက်�ု က်းင်း််သံ�းထုားသညာ်် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ� ိန်�နူ်ာ�းား ပါ�ိုပါသညာ်။

 

■ လ�်းရေး�က်ာင်း်း ပံ�စွဲံက်ား�းပ်က်ု� စွဲာသင်း်�န််းအတွငဲ်း်း ဖြ�င်း်သာသညာ််ရေးန်�ာတွစွဲ်��တွငဲ်း် ထုား�ိပုါ။ ဤသ�ု်ဆို�ုလ်င်း် သင်း်တွန််းတွစွဲ်ရေးလ်ာက််

လံ�းတွငဲ်း် ၎င်း်းက်ု� �ညာ်ညွှာန််းက်�ုးက်ား�န်် လယဲ််က်ရူေးစွဲပါသညာ်။ ထုု�ပံ�စွဲံက်ား�းပ်သညာ် ရေးလလ်ာသင်း်ယ်ရူေး�း��းးစွဲဉ််၏ အစွဲဖြပ��ာ     

ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ရေးန်ာက််လာ�ညာ်် သင်း်တွန််း�းနု််�းားအားလံ�းတွငဲ်း် လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆိုု�င်း်�ာ ��ုကု်�ုယ််က်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ပုံ�စွဲံဖြ�င်း််   

စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ထုားသညာ်် အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ က်ာဲဟု�းက််�းားက်ု� ဖြ�ညာ််ဆိုညာ်းရေးပးပါ�ညာ်။

 

■ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားက်ု� လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနှငိ်း််ပတွ်သက််သညာ်် ရေးန်ာက််ထုပ်အ�းက််အလက််�းားပါ�ိရုေးသာ သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၁) က်ု� 

က်�ုးက်ား�န်် တွု�က််တွနဲ််းပါ။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် သင်း်တွန််း၏ အဆိုင်း််�းားအတွ�ုင်း်း လု�က််လ�ပ်ပါ၊ သု�်ရေးသာ် အဆိုင်း်် (၅) နှငိ်း်် (၆) က်�ု အစွဲားထုု�းလ�လယိ််ပါ။ ထု�ုသ�ု်  

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််အတွကဲ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆိုု�င်း်�ာ ��ုကု်�ုယ််က်ု� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်� ုပံ�စွဲံက်�ု ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်�န်် ၎င်း်းတွု�်က်�ုရေးဖြပာပါ။ 

ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်�န်် စွဲံ�းနု််အ�း�ု��ာိ- 

 • ဘဲာသာစွဲက်ားအသံ�းအနှနု််း ရို�ုး�ငိ်း်းလယဲ််က်�ူု

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် စွဲံနှနု််းအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�ထုားရေးသာ လု�အပ်�းက််�းား

 • အသံ�းဖြပ�ထုားရေးသာ အဓိကု်ရေး�ါဟုာ�အသံ�းအနှနု််း�းားနှငိ်း်် သရေးဘဲာတွ�ား�းား �ငိ်း်းလင်း်း�ု

 • လက််�ိအုရေးဖြ�အရေးန်၊ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာအရေးန်အထုားတွု�်နှိင်း်် ဆိုးရေးလးာ်လု�က််�က််�ု

 • လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား၏ ရေး�်ာ်�နိ််း�းက််�းား 

■	 လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆိုု�င်း်�ာ ��ုကု်�ုယ််က်ု� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်� ုပံ�စွဲံက်�ု ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ပြီးပးးရေးသာအ�ါ ရေးအာက််ပါ ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်� ု

ရေး�း�နဲ််း�းားအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�၍ ရေးဆိုးဲရေးနှးဲ�တုွစွဲ်�ပ်က်ု� က်ညူားရေးဆိုာင်း်�ကွ််ရေးပးပါ-

 • ဤပံ�စွဲံသညာ် သင်း်၏အရေးန်အထုားတွငဲ်း် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် သက််ဆို�ုင်း်သညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသလား။ 

 • ဘဲာသာစွဲက်ားအသံ�းအနှနု််းသညာ် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား ��ုဘုဲာသာဖြ�ညာ််စွဲဲက််နှ�ုင်း် ရေးလာက််ရေးအာင်း် ရိုု�း�ငိ်း်းပါသလား။

 • ဤပံ�စွဲံလာာက်�ု သင်း်ဦးးတွညာ်ထုားရေးသာ လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားသ�ု်�ဟု�တွ် �ပ်�ာွလထူု� အတွကဲ်် အသံ�းဖြပ�နှု�င်း်ပါ�ညာ်လား။

 • သင်း်နှငိ်း််လက််တွ�ဲအလ�ပ်လ�ပ်ရေးန်ရေးသာ လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားအတွကဲ်် ဤပံ�စွဲံက်�ု သင်း် အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်�န်် �ညာ်သညာ််  

 အက်အူညားကု်� လ�ုအပ်ပါသန်ညာ်း။

 • �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် သု�်�ဟု�တွ် ဖြ�ညာ််စွဲကဲ််�န်် သင်း် အကြံ့က်ံဖြပ�လု�ပါသန်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



■ အဖြ�ားန်ညာ်းအားဖြ�င်း်် အဆိုင်း်် (၅) နှငိ်း်် (၆) က်�ု ရေးအာက််ပါအတွု�င်း်း အစွဲားထုု�းပါ- 

 • ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် သင်း်တွန််း�းားတွငဲ်း် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားဖြပ�လ�ပ်ထုားသညာ်် ��ုကု်�ုယ််က်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်အက်�ဖြ�တွ်��ု ိ�လဒီ် 

 �းားက်�ု နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအား �်ရေး�ရေးပးပြီးပးး နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း််တွငဲ်း် �ညာ်သညာ််က်ဏ္ဍ�းားက်ု�ရေးန်ာက််ထုပ်အာရိုံ�စွဲ�ုက်် 

 အရေးလးထုား�န်် သု�်�ဟု�တွ် ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န်် လု�အပ်ရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုးဲရေးနှးဲပါ။ ဤသညာ်�ာိ ရေးဒီသနှတ�အရေးန်အထုား�းားအရေးပ်  

 အရေးဖြ�ဖြပ�ထုားပြီးပးး ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််သင်း်တွန််း�းား�တိွစွဲ်ဆိုင်း်် ��ိလုာသင်း််ပါသညာ်။      

 ထုညာ််သငဲ်း်းနှ�ုင်း်ရေးသာ ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�းက််အ�း�ု��ာိ-

	 	 –				လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား၏ ကြိုက်�ုးပ�်းအားထု�တွ်��ုးားအား က်ညူားပံပ်ု�းရေးပး�န်် နှု�င်း်င်းံအဆိုင်း်် ပါ�င်း်ပတွ်သက််သ�ူးား    

       အတွကဲ်် စွဲ�ဲ်း�ညာ်ဖြ�ုင်း််တွင်း်ဖြ�င်း်း 

	 	 –				ပံ�စွဲံထု�တွငဲ်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား�င်း်းနှိးးက်ံ�်း�င်း်��ု�ိသုညာ်် ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းားနှငိ်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ ဗိုဟု�သ�တွက်�ု   

             ဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးပးဖြ�င်း်း 

	 	 –				လ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်����က်�ု ရေးလ်ာက််လ�ိ်းဖြ�င်း်းနှငိ်း််ပတွ်သက််၍ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားက် �းးရေး�ာင်း်းထုု�းတွင်း်ဖြပရေးသာ     

       ဖြပဿန်ာအ�း�ု�က်�ု ရေးဆိုးဲရေးနှးဲ�န်် အဖြပန််အလနိ်် စွဲက်ားရေးဖြပာဆိုု�ဖြ�င်း်း 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 ရေလ�က်�င့်�်ခန့််�

ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁) 
အပ�ုင့််� (ခ) အဆိုင့်�် (၂) အတဲက်် ရုုပ်ပ့ုမံ�ာ�

ပ့ု (၂) - လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်

ရေ��ညှ််တည််တ့�ရေ�ရေ�ာ ��်ရေတာ�မီံ့ခန့်််ခဲ�မံ ု
(FM) ဆို�ုင့််�ာ ရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ�ပြုခင့််�

ရေးထုာက််�ံ�းက််� ပစွဲစညာ်း
�ာနှနု််းဖြပညာ််ရေးထုာက််�ံ�းက််� ပစွဲစညာ်း

�င်း်းဖြ�စွဲ်က်ု� �ယ်ဖူြ�င်း်း

သတွ်�တိွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င်း် ်အထုးူစွဲစွဲ်ရေးဆိုး
သညာ်် စွဲန်စွဲ်  အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် �ယ်ထူုားရေးသာ 

SLIMF ရေးထုာက််�ံ�းက်် [FSC]

အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း််�ယ်ထူုားရေးသာ FM 

ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ိရုေးသာ ပစွဲစညာ်း

��်ရေတာပြုပင့််ပ ��်ပင့််�င့််�ပြုမံ�်မံ�ာ�မံ ှ
�ယ်ပူြုခင့််� [PEFC]

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက်် 
��ိရုေးသာ က်��ပဏ်းက် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ိရုေးသာ 

ပစွဲစညာ်းက်ု� �ယ်ဖူြ�င်း်း

က်န်််သတွ် ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်
�းား သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်ထုား

ရေးသာ သစွဲ်�တိွစွဲ်ဆိုင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ိရုေးသာ 
ပစွဲစညာ်းက်ု� �ယ်ဖူြ�င်း်း 

��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံကု်ငဲ့််�ဆိုက်် (CoC) ရေထွာက််ခ့ခ�က််
ပြုပ�ပြုခင့််� က်�န််အ�ိတွ်တွံဆိုပု် သ�ု်�ဟု�တွ် တွံဆိုပု်က်ပ်ဖြ�င်း်း

ဇူးး��း�ုးစံွဲ��း�ုးကဲ်� စံွဲ�လင််း�ုက်�ု က်ာက်ယ်ဲ်ထုန်ု်းသ�်ုးပြီးပးး 
ရေးဒီသ�ံဖြပည်ာသ�ူးား၏ အသက််ရေး�ဲး�ကု်�ု အက်း�ုးဖြပ�နုှ�င််း
က်ာ စွဲးးပာဲးရေး�းအ� အက်း�ုးအဖြ�တ်ွ�ုိစွဲာဲ သစ်ွဲရေးတွာကု်� စွဲး�ံ
�န်််�ဲ�သည်ာ။

သစ်ွဲရေးတွာထုက်ဲ်ပစွဲစည်ား�းားနှငိ်း် ်ထု�ုပစွဲစည်ား�းား၏ �င််းးဖြ�စ်ွဲနိှင်း််
ပတ်ွသက််ရေးသာ သတွင််းးအ�းက််အလက််�းားကု်� က်�ုင််းတွယ်ဲ်ရေးန်
သညာ် ်အ�ဲ��အစွဲည်ားတွစ်ွဲ�ပ်၏ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််

ထု�တ်ွက်�န််ရေးပ်တွင်ဲ်း ပါ�ုိရေးသာနှငိ်း် ်�ပါ�ုိရေးသာ က်�န််အ�တ်ိွတံွဆိုပ်ု
�းား၊ တံွဆိုပ်ု�းားနှငိ်း် ်လ�ုဂါ�ု အသံ�းဖြပ��ု

•	 က်�န််က်းစွဲ�တုွ်နှငိ်း်် လ�ပ်အားလ�ုအပ်�းက််က်ု� 
ရေးလးာက််းရေးစွဲသညာ်် ရို�ုး�ငိ်း်းလယဲ််က်ရူေးအာင်း်လ�ပ်
ထုားရေးသာ လ�ုအပ်�းက််�းားနှငိ်း်် စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ် 
လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားနှငိ်း်် က်�ုက််ညားသညာ်် 
ဧ�ယု်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င်း်် ထု�တွ်ယ်�ူနူ်ညာ်းပါးစွဲာဲ 
စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာ�းား(SLIMF) 

•	 အ��ဲ��င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးက် သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ု
ဟုက််တွာ (၁၀၀) ရေးအာက််�ိသုညာ်

•	 အရေးသးစွဲား သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်ဆို�ုင်း်သ�ူးားက်ု� အစွဲ�အ��ဲ�
ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််က်ု�င်း်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် အ�ပ်စွဲ�
��ဲ�ရေးပးထုားသညာ် 

•	 က်�န််က်းစွဲ�တုွ်နှငိ်း်် အလ�ပ်တွာ�န််ပ�ာဏ်က်ု� �်ရေး�
က်း�ံ၊ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််
�ယ်ဖူြ�င်း်းနှငိ်း်် လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ 
က်�န််က်းစွဲ�တုွ်�းားက်ု� ရေးလ်ာ�်းသညာ်

•	 အ��ဲ��င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးက် သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ု
ဟုက််တွာ (၁၀၀) ရေးအာက််�ိသုညာ်

•	 စွဲ�ုက််ပး�ုး ရေးဖြ�နှငိ်း်် လတူွ�ု်ရေးန်ထု�ုင်း်�ာ ဧ�ယု်ာရေးပ်�ိ ု
သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ ဖြပင်း်ပ� ိသစွဲ်ပင်း်�းား [PEFC]

FSC သု�်�ဟု�တွ် PEFC ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာ 
သ�ု်�ဟု�တွ် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်တွင်ဲ်း အက်းံ�း�င်း်သညာ်် တွင်း်
သငဲ်း်းသတူွစွဲ်ဦးးထုံ� ိ�ယ်ထူုားသညာ်် ပစွဲစညာ်း

နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် ဥပရေးဒီ
ရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�တိွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားက်ု� 
လ�ုက််န်ာဖြ�င်း်း

FSC သု�်�ဟု�တွ် PEFC ရေးထုာက််�ံ�းက််� ပစွဲစညာ်း
�းားနှငိ်း်် ရေး�ာရေးနှာိနှ�ုင်း်သညာ်် လက််�ံ၍�နှု�င်း်ရေးသာ 
�င်း်းဖြ�စွဲ်�းား

အဖြင်းင်း်းပာဲး�ဲယ််ဖြ�စွဲ်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် လက််��ံနှ�ုင်း်
ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား� ိပစွဲစညာ်း�းားအတွကဲ်် သတွင်း်း
အ�းက််အလက််စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းဖြ�င်း်း၊ ထု�ု�ုက််ဆိုံ�းရိုံးု
နှ�ုင်း်ရေးဖြ� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်းနှင််ိ်း ထု�ု�ုက််ဆိုံ�းရိုံးုန်စွဲ်ရေးဖြ� 
ရေးလ်ာ�်းဖြ�င်း်းတွ�ု် ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န်် လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း
�းားနှငိ်း်် န်ညာ်းလ�်း�းား
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လပု်က်ကဲ််င့်ယ််ရေတာင့််�မူံ�ာ�အတကဲ်် ��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က်် ပ့�ု့က်ာ�ခ�ပ်အရေ�က်ာင့််� �ငှ့််�လင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က််

ပံ� (၂) တွငဲ်း် FSC နှိင်း်် PEFC က် အသံ�း�းားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း အဓိကု်အ�း�ုးအစွဲားနှစိွဲ်�း�ုးက်ု�
သရို�ပ်ရေး�ာ်ဖြပသထုားပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုသ�ု်�ဟု�တွ် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ်
သစွဲ်ရေးတွာ�းားက်ု� တွကု်းရေးသာစွဲံနှနု််းအစွဲ�တွစွဲ်��နှငိ်း််အညား စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေးန်ဖြ�င်း်း�ိ�ု�ိ ုစွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�န်် အရေးထုာက််အက်ဖူြပ�သညာ်။ အစွဲ�အ��ဲ�
ဖြ�င်း်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ု ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ဖူြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်းက်ု� FSC နှငိ်း်် PEFC န်ညာ်းလ�်း�းားတွငဲ်း် ရေးတွ�ဲ�ို�ပြီးပးး ၎င်း်းသညာ် အရေးသးစွဲား
သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုယ်နူ်စွဲ်တွစွဲ်�� �ိုရေးသာသ�ူးားက်ု� လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ ူအစွဲ�အ��ဲ�တွစွဲ်�� ��ဲ�စွဲညာ်း�န််ပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််က်ု�
စွဲ�ရေးပါင်း်း�ယ်�ူန်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ငဲ်း််�ရေးစွဲသညာ်။ ဧ�ယု်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င်း်် ထု�တွ်ယ်�ူနူ်ညာ်းပါးစွဲာဲ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ််သစွဲ်ရေးတွာ�းား (SLIMF) သညာ် 
FSC က် �း�တိွ်ထုားသညာ်် �းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�နု်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ် (သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၄) တွငဲ်း် �က်ညာ််�န််)။ 

သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုယ်နူ်စွဲ်� ိထု�တွ်ယ်ပူြီးပးး အပြီးပးးသတွ်ထု�တွ်က်�န််�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န််   
စွဲး�ံရေးဆိုာင်း်�ကွ််�တုွစွဲ်ရေးလ်ာက်် ပု�်ရေးဆိုာင်း်ရေးသာအ�ါ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် ဖြပ�ဖြ�င်း်း (CoC) စွဲတွင်း်သညာ်။ 

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) သညာ် သစွဲရ်ေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဆုို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း တွငဲ်း် ပါ�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင််း�
��ု�ိရုေးသးသညာ်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားက်ု� ၎င်း်းတွ�ု်၏ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ရေးသးသညာ်် ပစွဲစညာ်း သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်အား က်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်
ထုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား ဟု�ရေး�်သညာ်် န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်�တိွစွဲ်ဆိုင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု
က်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � က်��ပဏ်းတွစ်ွဲ��သ�ု် ရေးပးပု�်�ငဲ်း််�ရေးစွဲသညာ် (သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၃) တွငဲ်း် �က်ညာ််�န််)။

သ�ု်ရေးသာ်လညာ်း သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � က်��ပဏ်းတွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င်း်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သ�ူးားထုံ�ိ
ရေးထုာက််�ံ�းက််��ရေးသးသညာ်် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း�းားအား လက််�ံ�နုှ�ုင်း်သညာ်် အနှတ�ာယ််က်�ု
အန်ု�််ဆိုံ�းရေးလ်ာ�်း�န််သတွ်�တိွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င်း််အထုးူစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ််စွဲန်စွဲ်တွစွဲ်��က်�ု�း�တိွ်ထုား�ပါ�ညာ်(သင်း်တွန််း�တ်ိွစွဲ� (၃) တွငဲ်း်�က်ညာ််�န််)။ 

�ယ််ယ်သူ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်��က်�ု �နိ််က်န််စွဲာဲရေး�းွ�းယ််လ�ုက်ရ်ေး�က်ာင်း်း ၎င်း်း၏ က်�န််အ�တိွ်တွံဆိုပု် သ�ု်�ဟု�တွ် 
လ�ုဂါ�ု�တိွစွဲ်ဆိုင်း်် စွဲတုွ်�းလက််�းသ�ုိုနှ�ုင်း်ပါ�ညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ပစွဲစညာ်းတွစွဲ်��သညာ် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ န်ညာ်းလ�်းဖြ�င်း်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုား
သညာ််သစွဲ်ရေးတွာ� ိထုကဲ််�ိလုာဖြ�င်း်းဟု�တွ်�ဟု�တွ် ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းဖြပန််စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�န်် ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းဖြပန််စွဲစုွဲစွဲ်နှ�ုင်း်�ကု်�ု �ယ််ယ်သူ�ူးား အသံ�းဖြပ�
နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

အပ�ုင့််� (ခ) ၏ အဆိုင့်�် (၅)-(၇) အတကဲ်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၂)

၁. လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆိုု�င်း်�ာ ��ုကု်�ုယ််က်ု� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ပုံ�စွဲံက်�ု သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သတူွစွဲ်ဦးး�းင်း်းထုံသု�် ဖြ�န်််ရေး�ရေးပးပါ။
 
၂. စွဲာ�င်း်းဖြပ�ထုားသညာ်် ရေး�း�နဲ််း�းားက်�ု ရေးသ�းာစွဲာဲ�တွ်ရိုပုြီးပးး ၎င်း်းတွု�်၏လက််�ိအုရေးဖြ�အရေးန်နှငိ်း်် က်�ုက််ညားသညာ်ဟု� ယ်ဆူိုရေးသာ အဆိုး ရေးလးာ်

ဆိုံ�းအက်ကဲ််တွငဲ်း် အ�နိ််ဖြ�စွဲ်�န်် သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားက်ု� ရေးဖြပာပါ။ ရေး�း�နဲ််းတွစွဲ်���းင်း်းက်ု� က်းယ််ရေးလာင်း်စွဲာဲ�တွ်ဖြပပြီးပးး ရေးန်ာက််ထုပ်
�ငိ်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပရေးပး�န်် လု�အပ်ဖြ�င်း်း�ိ�ု�ိ ုသင်း်တွန််းသား/သ�ူးားက်ု� ရေး�းပါ။

 
၃. ရေး�း�နဲ််းအားလံ�းက်�ု ရေးဖြ��က်ားပြီးပးးရေးသာအ�ါ စွဲာတွ�ုင်း်တွစွဲ်���းင်း်းစွဲးအတွကဲ်် အ�နိ််ဖြ�စွဲ်စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း အရေး�အတွကဲ််က်ု� ရေး�တွကဲ််ပါ။
 
၄. ရေး�း�နဲ််းပံ�စွဲံ� ိ�လဒီ်�းားက်ု� ဤသု�်အ�း�ုးအစွဲား��ဲဖြ�ားထုားသညာ်-

 • စွဲာတွ�ုင်း် (က်) တွငဲ်း် အ�တိွ်အ�းားဆိုံ�း��ိဖုြ�င်း်းသညာ် သင်း််အရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိနုှ�ုင်း်�ညာ်် အလားအလာ ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်လာရေးစွဲ�န််  
 လံ�ရေးလာက််ရေးသာ လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲ�ဲ်းနှငိ်း်် ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်��ုးား �ိသုညာ်ဟု� အဓိပုပာယ််�သညာ်။ 

 • စွဲာတွ�ုင်း် (�) တွငဲ်း် အ�တိွ်အ�းားဆိုံ�း��ိဖုြ�င်း်းသညာ် သင်း််အရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိလုာရေးစွဲ�န်် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲ�ဲ်းနှငိ်း််ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ု  
 အသင်း််အတွင်း််�ိုသညာ်ဟု� အဓိပုပာယ််�သညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) �   
 က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှငိ်း်် �တုွ်�က််ဖြ�စွဲ် လာရေးစွဲ�န်် အဖြ�ားန်ညာ်း�းား�ိပုြီးပးး ဤသင်း်တွန််းက် စွဲာတွု�င်း် (က်) သု�် က်းူရေးဖြပာင်း်းနှု�င်း်ရေးစွဲ�န််  
 သင်း််က်�ု က်ညူားနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 • စွဲာတွ�ုင်း် (ဂါ) တွငဲ်း် အ�တိွ်အ�းားဆိုံ�း��ိဖုြ�င်း်းသညာ် သင်း််အရေးန်ဖြ�င်း်် သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) �  
 က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှငိ်း်် �တုွ်�က််ဖြပ�နှု�င်း်ရေးစွဲ�န်် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲ�ဲ်းနှငိ်း်် ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်��ုးား ဖြ�ုင်း််တွင်း်��ု် လ�ုအပ်ရေးန်ရေးသးသညာ်ဟု� အဓိပုပာယ််�ပြီးပးး  
 ဤသင်း်တွန််းက် စွဲာတွု�င်း် (�) သု�် က်းူရေးဖြပာင်း်းနှု�င်း်ရေးစွဲ�န််အတွကဲ်် စွဲ�ဲ်း�ညာ်�းားနှငိ်း်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းား ပံပ်�ုး၊ ဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးပး�န််  
 အရေးထုာက််အက်ဖူြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 • စွဲာတွ�ုင်း် သံ�း�� အ�တိွ်�းင်း်းတွညူားရေးန်ပါက် သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သညာ််စွဲာတွ�ုင်း်က်ု� စွဲတုွ်အ�င်း်စွဲားဆိုံ�းဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း  
 သ�ု်�ဟု�တွ် �ညာ်သညာ််စွဲာတွ�ုင်း်အတွကဲ်် ဦးးတွညာ်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န်် ဆိုနှဒအ�ိုဆိုံ�းဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ရေး�းွ�းယ််နှ�ုင်း်သညာ်။

မံတှ်�ာ��န့််- ထု�ုရေး�းွ�းယ််စွဲ�ာ န်ညာ်းလ�်းသံ�း���ာိ �ပ်�ာွလထူု�နှငိ်း်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားအတွကဲ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိရုေးစွဲ�န်် 
သ�ု်�ဟု�တွ်တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံက််ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိထုုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားက်�န််သယဲ််�တုွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််
�န်် အသံ�းဖြပ�၍�နှု�င်း်ရေးသာ န်ညာ်းလ�်း�းား၏န်�နူ်ာ�းားသာ ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ရေးလက််းင်း််�န််း၏�ညာ်�ယွ််�းက််သညာ် အဖြပစွဲ်�ာိ�န််�ဟု�တ်ွဘဲ� 
သင်း်တွန််းသား/သ�ူးား�ာိလက််�ိတုွငဲ်း် �ညာ်သညာ််အဆိုင်း််သ�ု်ရေး�ာက််�ိရုေးန်ရေး�က်ာင်း်း စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်နှု�င်း်ရေး�းနှငိ်း်် ��ု၏ုအရေးဖြ�အရေးန်ပု���ု
တွ�ုးတွက််ရေးက်ာင်း်း�နဲ််ရေးစွဲ�န််အတွကဲ်် ဤသင်း်တွန််းတွငဲ်း် တွက််ကြွက်စဲွဲာဲတွက််ရေး�ာက််�န်် ထုညာ််သငဲ်း်းစွဲဉ််းစွဲားနှ�ုင်း်ရေး�းသာ ဖြ�စွဲ်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇယ်ာ� (၁)- လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆို�ုင်း်�ာ �ု�ုက်�ုယ််ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုပံ�စွဲံ

ရေး�ါင်း်းစွဲဉ်် ၊ ရေး�းသားရေး�ာဖ်ြပ�းက်�်းား 
သ�ု်�ဟု�တွ် ရေး�က်ညာာ�းက်�်းား

�နိ်ပ်ါသညာ် 

က်ံနှ�်ပထ်ုံ
တွငဲ်း် သတွင်း်း
အ�းက်အ်လက််
အလံ�အရေးလာက်် �ုိ
ပါသညာ်

(က်)

သပု�်�နိ်ပ်ါ 

က်ံနှ�်ပထ်ုတံွငဲ်း် 
သတွင်း်း အ�းက်် 
အလက်် တွစွဲစ်ွဲတုွ်
တွစွဲပ်�ုင်း်း သာ�ို
ပါသညာ်

(�) 

��နိ်ပ်ါ 

က်ံနှ�်ပထ်ုံ
တွငဲ်း် သတွင်း်း
အ�းက်အ်လက််    
�လံ�ရေးလာက်ပ်ါ

(ဂါ)

ရေးဒီသ�ဖံြပညာသ်အူစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲရ်ေးတွာ သု��်ဟု�တွ် စွဲ�ုက်�်င်း်း
�းား၏ ပ�ုင်းဆ်ို�ုင်းသ်�ူိာ

□	 တွစွဲဦ်းး�းင်း်း ပ�ဂါဂလကု် ပ�ုင်းဆ်ို�ုင်းသ်ူ
□	 အစွဲ�အ�ဲ��အားဖြ�င်း်် ပ�ုင်းဆ်ို�ုင်းသ်ူ

�း�ုးစွဲတုွ�်းား၏ အရေးဖြ�အရေးန်

□	 စွဲ�ုက်ပ်း�ုးထုား
□	 သဘဲာ�ရေးပါက်ပ်င်း်
□	 အရေးဖြ�အရေးန်နှစိွဲ�်ပစ်ွဲလံ�း

၁။ သင်း်တ်ွငဲ်းရ်ေးဖြ�ယ်ာပ�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်၊ု လ�ပပ်�ုင်း�်ငဲ်း်၊် စွဲး��ံန််�်ဲ��ု သ�ု�်ဟု�တွ် 
အသံ�းဖြပ��အု�ငဲ်း်အ်ရေး�း�းားအတွကဲ်် တွ�ား�င်းစ်ွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်း
�းား �ုိပါသလား။ 

၂။ သင်းသ်ညာ် အဖြ�ားရေးသာဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းား၊ ရေးဒီသ�ဖံြပညာ်
သ�ူးား နှငိ်း်် ရေးဖြ�ယ်ာအဖြင်းင်း်းပဲား��ုးား��ိုရေးစွဲ�န်ရ်ေး�ိာင်း�်ိားပါ
သလား။

၃။ သင်း်တ်ွငဲ်း် သစွဲပ်င်း် သ�ု�်ဟု�တွ် သစွဲရ်ေးတွာ ပ�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်အုတွကဲ်် 
တွ�ား�င်းစ်ွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်း�းား �ုိပါသလား။

၄။ သင်း၏်သစွဲရ်ေးတွာအတွငဲ်း်း စွဲ�ုက်ပ်း�ုးထုားရေးသာ သစွဲပ်င်း�်း�ုးစွဲတုွ်
�းား၊ သံ�းစွဲဲ�ရေးသာ ဓိာတွ�ပစွဲစညာ်း�းားနှငိ်း်် �းးရေးလာင်း�်ဖုြ�စွဲစ်ွဲဉ်�်းားကု်�
 စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ� �တိွတ်ွ�်းတွင်းထ်ုားပြီးပးး ထုနု််းသ�ု်းထုားပါသလား။

၅။ သင်း်တ်ွငဲ်း် သစွဲထ်ု�တွလ်�ပပ်�ုင်း�်ငဲ်း်ဖ်ြ�စွဲရ်ေးစွဲ၊ သစွဲထ်ု�တွလ်�ပ�်န်် လ�ပပ်�ုင်း် 
�ငဲ်း်ပ်ံ�စွဲတံွစွဲ�်���ဖြ�စွဲရ်ေးစွဲ �ိုပါသလား  သ�ု�်ဟု�တွ် �ငဲ်း်ဖ်ြပ��းက်�်ယ်�ူန်် 
လ�ုအပရ်ေးသာ လ�ပင််းန််းစွဲဉ်က််�ု သ�ုိုပါသလား။ 

၆။ သင်းသ်ညာ် သင်း၏် သစွဲရ်ေးတွာအတွကဲ်် ရေး��ညိာရ်ေး�်ာ�်နိ််း�းက်် 
ပါ�င်းရ်ေးသာ အ�ပ�်း�ပလ်�ပက််�ုင်း�်စုွဲး��ံးက်် တွစွဲ�်ပက််�ု ရေး�းသားဖြပ�စွဲ�
ထုားပါသလား။

၇။ ဖြ�စွဲ�်းား၊ ရေးဒီသ�း�ုး�င်း်း အပင်း�်းားနှငိ်း်် ရေးတွာရို�ုင်း်းတွ�ုစွဲာာန်�်းား
အား�ထု�ု�ုက်ရ်ေးစွဲ�န်အ်တွကဲ်် ရေး�ိာင်း�်ိား�န်် �က်ား�နံ်ယ်ရ်ေးဖြ��းား
သတွ�်တိွ�်အုပါအ�င်း် သင်း်သ်စွဲရ်ေးတွာ၏ တွညာရ်ေးန်�ာရေးဖြ�ပံ� 
�တိွတ်ွ�်း�းား �ုိပါသလား။

၈။ သင်းသ်ညာ် သင်း၏်သစွဲရ်ေးတွာအတွငဲ်း်း သင်း်းသတွဖ်ြ�င်း်း၊ က်�ုင်း်း�း�ုင်း်
ဖြ�င်း်း၊  အက်�ုင်း်းအ�က်�်း�ုင်းဖ်ြ�င်း်း၊ ထု�တွယ််�ူနုှငိ်း်် ရေးပါက်ရ်ေး�ာက်က်ြိုက်းး
ထုဲား�နုှနု််း�းားက်�ု ထုနု််းညာုုဖြ�င်း်းက်�သ်ု�ရ်ေးသာ သစွဲရ်ေးတွာစွဲ�ုက်ပ်း�ုး
ဖြပ�စွဲ�ရေး�း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ�်းားကု်�က်းင််းသ်ံ�းပါသလား။

၉။ သင်း၏် သစွဲရ်ေးတွာ�ိ သစွဲက််�ု သင်းရ်ေး�ာင်း်း�း�ူးပါသလား။

၁၀။ တွ�ား�င်း် သ�ု�်ဟု�တွ် �တိွပ်ံ�တွင်းထ်ုားရေးသာလ�ပက််ကဲ်င််းယ််
ရေးတွာင်းသ်အူစွဲ�အ�ဲ��၊ သ��ါယ်� လ�ပင််းန််း သ�ု�်ဟု�တွ် အသင်း်း 
အ�ဲ�� တွစွဲ�်���တွငဲ်း် သင်း် ပါ�င်းရ်ေးန်ပါသလား။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေး�ါင်း်းစွဲဉ်် ၊ ရေး�းသားရေး�ာဖ်ြပ�းက်�်းား 
သ�ု်�ဟု�တွ် ရေး�က်ညာာ�းက်�်းား

�နိ်ပ်ါသညာ် 

က်ံနှ�်ပထ်ုံ
တွငဲ်း် သတွင်း်း
အ�းက်အ်လက််
အလံ�အရေးလာက်် �ို
ပါသညာ်

(က်)

သပု�်�နိ်ပ်ါ 

က်ံနှ�်ပထ်ုတံွငဲ်း် 
သတွင်း်း အ�းက်် 
အလက်် တွစွဲစ်ွဲတုွ်
တွစွဲပ်�ုင်း်း သာ�ို
ပါသညာ်

(�) 

��နိ်ပ်ါ 

က်ံနှ�်ပထ်ုံ
တွငဲ်း် သတွင်း်း
အ�းက်အ်လက််    
�လံ�ရေးလာက်ပ်ါ

(ဂါ)

၁၁။ သင်း၏် ထု�တွလ်�ပသ်ူ အ�ဲ��အစွဲညာ်း၊ သ��ါယ်�လ�ပင််းန််း
သ�ု�်ဟု�တွ် အသင်း်းအ�ဲ��၏ ရေး�ိ�အလားအလာက်�ု ထုနု််းသ�ု်း
ထုားနှ�ုင်း�်န်် လံ�ရေးလာက်ရ်ေးသာ လသူားနှငိ်း်် ရေးင်းရဲေး�က်း 
အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းားနှငိ်း်် �ဲ��စွဲညာ်းတွညာရ်ေးဆိုာက်ပ်ံ��းား �ုိပါသလား။

၁၂။ �န်ပ်ံ�ရေးင်းအဲရေးထုာက်အ်ပံ် သ�ု�်ဟု�တွ် ရေး�းးရေးင်း�ဲယ်�ူန််
အ�ငဲ်း်အ်လ�်း�းားက်�ု �ညာသ်ညာ်ရ်ေးန်�ာတွငဲ်း် �ိာရေး��ဲ�ညာ်
ဖြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်း သင်းသ်ပုါသလား။

၁၃။ သင်း၏် အ�ဲ���င်း�်းား�က်ားတွငဲ်း် သု��်ဟု�တွ် က်နဲ်�်က်ထ်ု�တွငဲ်း် 
ဆိုက်သ်ယဲ်ရ်ေးဖြပာဆို�ု�န်ထ်ုရုေး�ာက်ရ်ေးသာစွဲန်စွဲတ်ွစွဲ�်ပ�်ိုပါသလား။

၁၂။ သင်း၏် သစွဲရ်ေးတွာထု�တွငဲ်း် အလ�ပလ်�ပရ်ေးသာအ�ါ သ�ု�်ဟု�တွ်
သစွဲထ်ု�တွယ််ရူေးသာအ�ါတွငဲ်း် ရေးဘဲးအနှတ�ာယ်က််င်း်း�ငိ်း်းရေးစွဲရေးသာ 
က်�ုယု်ာတွန်ဆ်ိုာပလာ�းားကု်� အသံ�းဖြပ�ပါသလား။

၁၅။ သင်း် က်ရေးလးလ�ပသ်ားင်းိား��်း�အုား ရေး�ိာင်း�်ိားပါသလား။ 

၁၆။ သင်း၏်ရေးဒီသနှတ� ပံ��နိ်က််�န်က််းစွဲ�တုွန်ှငိ်း်အ်ညား အန်�ု်ဆ်ိုံ�းလ�ပအ်ား� 
ပ�ာဏ် ဖြပညာ်�်း သ�ု�်ဟု�တွ် ရေးက်းာလ်နဲ်သ်ညာ်် လ�ပအ်ား��းားက်�ု 
အလ�ပသ်�ား�းားအား သင်းရ်ေးပးရေး�းပါသလား။

၁၇။  စွဲး��ံန််�်ဲ��ု လ�ပင််းန််း�းားရေး�က်ာင်း်် သင်း၏် ဧ�ယု်ာအန်းး သဘဲာ�
ပတွ�်န််းက်းင်းအ်ပါအ�င်း် သင်း်စ်ွဲ�ုက်�်င်း်း�းားအရေးပ် ထု�ုု�က်�်�ု�ို
ရေးစွဲ�န်် သင်း် ရေး�ိာင်း�်ိားပါသလား။

၁၈။ ယ်ဉ်ရ်ေးက်းး�၊ု ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ၊် စွဲးးပဲားရေး�းနှငိ်း်် က်�ုးက်ယဲ်ယ််ံ��က်ညာ�်ု
အ� အရေး�းပါရေးသာ ရေးန်�ာ�းားကု်� သင်း် တွက်က်ြွက်စဲွဲဲာ ထုနု််းသ�ု်း
ရေးစွဲာင်း်ရ်ေး�ိာက်် ရေးန်ပါသလား။

၁၉။  သင်း်စ်ွဲ�ုက်�်င်း်း�းား၏ အန်းး�န််းက်းင်းတ်ွငဲ်း် ရေးန်ထု�ုင်း် သ�ု�်ဟု�တွ်
 ရေးန်�ာယ်ထူုားရေးသာသ�ူးား သ�ု�်ဟု�တွ် သင်း၏်စွဲး��ံန််�်ဲ�� ု          
(သ�ု်) ထု�တွယ််�ူု လ�ပင််းန််း�းား၏ သက်ရ်ေး�ာက်�်ကု်�ု �စံွဲား�ရေးသာ
သ�ူးား၏ စွဲက်ားသကံ်�ု အသအု�တိွဖ်ြပ�လက်�်ပံါသလား။

စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း အ�နိ်ဖ်ြ�စွဲအ်ရေး�အတွကဲ်် 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အပ�ုင့််� (ခ) အဆိုင့်�် (၉) အတကဲ်် ရုုပပ့် ု  

ပ့ု (၃) - သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်နှ�ုင်း်သည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား   

မံှတ်�ာ��န့်် - က်၊ � သု�်�ဟု�တွ် ဂါ အက်ာ�ာ�းားသညာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်းသ�ံး��က်�ု ဆို�ုလ�ုပြီးပးး ဇူးယ်ား (၁) - လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား

အတွဲက်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆို�ုင်း်�ာ �ု�ုက်�ုယ််က်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ု ပံ�စွဲံ�ိ အ�ိန််ဖြ�စွဲ်အ�းားဆိုံ�းစွဲာတွ�ုင်း်�းားနှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်ပတွ်သက််သညာ်။ 

ရေထွာက််ခ့ခ�က််��ှ�� ူပြုဖွဲ့�်လာပြုခင့််�နှငှ့်�် ��်
ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံကု်ငဲ့််�ဆိုက်် (CoC) ရေထွာက််ခ့ခ�က််� 
က်မုံပဏီတီ�်ခ�ု�ု် ရေထွာက််ခ့ခ�က််� ��်တင့််�ငဲ့််�
ပြုခင့််�

ရေးထုာက််�ံ�းက််က်ု� လတဲွ်လပ်

စွဲာဲက်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားသညာ်် 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ ူ

သ��ါယ်�လ�ပ်င်းန််း 

သ�ု်�ဟု�တွ် အသင်း်း

ရေးထုာက််�ံ�းက််က်ု�င်း်ရေးဆိုာင်း်

ထုားသညာ်် က်��ပဏ်းနှငိ်း်် �တုွ်

�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း 

အစွဲ�အ��ဲ� FM SLIMF [FSC] ရေးထုာက််�ံ�းက််

အစွဲ�အ��ဲ� FM ရေးထုာက််�ံ�းက်် [PEFC] 
သ�ု်�ဟု�တွ် အစွဲ�အ��ဲ� FM/CoC ရေးထုာက််�ံ

�းက်် [FSC]

��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံကု်ငဲ့််�ဆိုက်် (CoC) ရေထွာက််ခ့ခ�က်် မံ
��ှရေ�ာ က်မုံပဏီ�ီ�ု် ရေထွာက််ခ့ခ�က်် မံ�ှ�ရေ�ာ ��် 
တင့််�ငဲ့််�ပြုခင့််�

အစွဲ�အ��ဲ� CW/FM ရေးထုာက််�ံ�းက််

��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံကု်ငဲ့််�ဆိုက်် (CoC) ရေထွာက််ခ့ခ�က််� က်မုံပဏီတီ�်ခ�ု�ု် 
(မံ�က််က်ယဲ််ပြုပ�၍�ရေ�ာ ဆို့�ုရု့�ုန့်�်န့်ာနှ�ငု့််ရေပြုခ ��ု်မံဟုတု် န့်�မံ�်ပါ�ရေ�ာ 
ဆို့�ုရု့�ုနှ�ုင့််ရေပြုခ) လက််ခ့၍�ရေ�ာ �င့််�ပြုမံ�်မံ�ာ�မံ ှရေထွာက််ခ့ခ�က်် မံ�ှ�ရေ�ာ 
��် တင့််�ငဲ့််�ပြုခင့််�

က်

က်-၁ က်-၂

ခ

ဂ္ဂို

သတွ်�တိွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င်း်် အထုးူစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ်် 
စွဲန်စွဲ်

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်း

က်န့်််�တ် ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�ရေ�ာ ��် (CW) 
[FSC] ��ု်မံဟုတု် က်န့်််�တ် ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�

ရေ�ာ အ�င့််�အပြုမံ�်မံ�ာ� [PEFC]

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ုိရေးသာ 

က်��ပဏ်း

နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် အန်�ု််ဆိုံ�းသတွ်�တိွ်�းက််�းားက်ု� 
လ�ုက််န်ာဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က်် �ယ်နူှ�ုင့််�ည်�် လမံ်�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�အတကဲ်် �ငှ့််�လင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က််  
 
ဤသစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယ်နူှ�ုင်း်သညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား ပံ�စွဲံက်ား�းပ်သညာ် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သ�ူးား အရေးန်ဖြ�င်း်် သစွဲ်ရေးတွာ
ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားတွငဲ်း် ပါ�င်း်�န််အတွကဲ်် စွဲဉ််းစွဲားနှ�ုင်း်ရေးသာ ဖြ�စွဲ်နှု�င်း်ရေးဖြ��ိသုညာ်် န်ညာ်းလ�်း�းား သု�်�ဟု�တွ် 
ရေး�းွ�းယ််စွဲ�ာ�းားက်ု� သရို�ပ်ရေး�ာ်ဖြပသရေးပးပါသညာ်။ ရေး��ိတွငဲ်း်ရေး�ာ်ဖြပ��သ်လ�ုပင်း် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား�ာိ ဤသံ�း��တွညာ်း �ဟု�တွ်ပါ-

လမံ်�ရေ�က်ာင့််� (က်)-     ရေထွာက််ခ့ခ�က််��ှ��ပူြုဖွဲ့�်လာပြီးပ�ီ ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ထွာ�ရေ�ာ ��်က်�ု ��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံကု်ငဲ့််�ဆိုက်် 
        ဆို�ုင့််�ာ ရေထွာက််ခ့ခ�က်် (CoC) � က်မုံပဏီတီ�်ခ�ု�ု် ပ�ု်ရေဆိုာင့််ရေပ�ပြုခင့််� 

ဤသညာ်�ာိ လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု�အရေးန်ဖြ�င်း်် တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံက််ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိထုုားရေးသာ
သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သယဲ််�တုွငဲ်း် ပါ�င်း်�န််အတွကဲ်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတွင်ဲ်း အဖြပညာ််အ� ပါ�င်း်
ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န်် �ညာ်�ယွ််သညာ်ဟု�ဆို�ုလ�ုသညာ်။ ဤန်ညာ်းလ�်းအတွကဲ်် ဖြ�စွဲ်နှု�င်း်ရေးသာ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်းနှစိွဲ်�း�ုး�ိပုါသညာ်-

က်(၁) - လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု�သညာ် အ�းားနှငိ်း််ဆို�ုင်း်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုရေးထုာက််�ံ�းက််တွစွဲ်�ပ်က်ု� အ�းိအ��ု
က်င်း်းစွဲာဲ ရေးလ်ာက််ထုားပြီးပးး က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားနှု�င်း်�န််အတွကဲ်် အတွတူွက်စဲွဲ�စွဲညာ်းပြီးပးး သ��ါယ်�လ�ပ်င်းန််း သ�ု်�ဟု�တွ် အသင်း်းအ�ဲ��တွစွဲ်��က်�သ်�ု်
ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် �ဲ��စွဲညာ်းလ�ုက်ဖ်ြ�င််းး။ 

က်(၂) - လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု��းားသညာ် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) �ထုားရေးသာ
က်��ပဏ်းနှိင်း်် �တုွ်�က််ဖြပ�ရေး�းက်ု� ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်၍ က်��ပဏ်း၏ ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းအ�ဲ��အတွကဲ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထုားရေးသာ က်�န််�က်�်း�းား တွင်း်
သငဲ်း်းသဖူြ�စ်ွဲလာရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) �ထုားရေးသာ က်��ပဏ်းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််
ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု��းားက်ု�ယ််စွဲား သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဆုို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် က်ု�င်း်ရေးဆိုာင်း်ပု�င်း်�ငဲ်း််�ိုပါသညာ်။ က်��ပဏ်းသညာ်စွဲံနှနု််း
�းားအား ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာ�ု�ို၊ ��ိကု်�ု ရေးစွဲာင်း််�က်ပ်�က်ညာ််ရို�ုန်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားအ��ဲ�က်�ု စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်�ာတွငဲ်း် တွာ�န််ယ်နူှ�ုင်း်
ပါသညာ်။

က် (၁) နှငိ်း်် က် (၂) အ� အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်�ူန်် ရေးလ်ာက််ထုား�ာတွငဲ်း် ရေး�းွ�းယ််စွဲ�ာအ�း�ု� �ိုပါသညာ် (သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၄) 
က်�ု �က်ညာ််�န််)။ 

 . FSC န်ညာ်းလ�်းရေးအာက််�ိ ုအစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဆုို�ုင်း်�ာ SLIMF ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနှင််ိ်း အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း််  
  က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်နှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ် လ�ပ်က်ု�င်း်� ုဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း  
  နှငိ်း်် PEFC န်ညာ်းလ�်းရေးအာက််�ိ ုအစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဆုို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် 
  ဖြပ�ဖြ�င်း်း   
 . FSC န်ညာ်းလ�်းရေးအာက််�ိ ုအစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��နုှငိ်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် 
  ဖြပ�ဖြ�င်း်း (CoC)   

လမံ်�ရေ�က်ာင့််� (ခ) -    ��်ပ�ငု့််ဆို�ုင့််မံ ုက်ငဲ့််�ဆိုက််ဆို�ုင့််�ာ ရေထွာက််ခ့ခ�က်် (CoC) �ထွာ�ရေ�ာ က်မုံပဏီ�ီ�ု် လက််ခ့နှ�ုင့််ရေ�ာ  
       �င့််�ပြုမံ�်မံ�ာ�မံ ှ(မံရေပြုပာပရေလာက််�ည်�် ထွ�ခ�ုက််ဆို့�ုရု့�ုနှ�ုင့််ရေပြုခန့်ည််�ပါ�ရေ�ာ) ရေထွာက််ခ့ခ�က််မံ�ှ�ရေ�ာ  
       ��်တင့််ပ�ု်ပြုခင့််� 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားသ�ု်�ဟု�တွ် �ပ်�ာွလထူု��းားထုံ� ိသစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုရေးထုာက််�ံ�းက််��ိရုေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာ
ထုကဲ်် က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း တွင်း်သငဲ်း်း�ကု်�ု လက််�ံ�ယ်လူ�ုရေးသာ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) �ထုားရေးသာက်��ပဏ်း
အရေးန်ဖြ�င်း်် ထု�ု�ုက််ဆိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အက်�ဖြ�တွ်�န််၊ အ�းက််အလက်် စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�န််နှငိ်း်် ထု�ု�ုက််ဆိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလးာပ်ါး ရေးစွဲရေး�း အစွဲးအ�ံ�းားက်ု�
��ဲဖြ�ားရေး�ာ်ထု�တွ်�န်် ဤလ�်းရေး�က်ာင်း်းအ� လု�အပ်ပါသညာ်။ တွင်း်သငဲ်း်း��ုးား လက််�ံနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န််နှငိ်း်် အဖြင်းင်း်းပာဲး�ယဲ််��ို
ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား� ိက်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား ဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�န်် 
သတွ်�တိွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င်း်် အထုးူစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ််စွဲန်စွဲ် �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်းဖြ�င်း်် ဤအဆိုင်း််�းားက်ု� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင်း််ပါသညာ်။

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု�၏ စွဲ�ုက််�င်း်း�းားသညာ် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် အဆိုင်း်သင်း််�ဖြ�စွဲ်ရေးသးပါက် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ရေးထုာက််�ံ
�းက််�ယ်�ူန်် �လ�ုအပ်ပါ။ သု�်ရေးသာ် ၎င်း်းတွု�်၏သစွဲ်သညာ် က်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ
အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားဆိုု�င်း်�ာ သတွ်�တိွ်�းက််�းားနှငိ်း်် က်�ုက််ညားရေး�က်ာင်း်း သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) �ထုားရေးသာ 
က်��ပဏ်းအား သက််ရေးသဖြပ�န််အတွကဲ်် စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းား ဖြပသ�န်် လု�အပ်ပြီးပးး တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်ရေးသာ၊ ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ  
ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သယဲ််ရေး�း၏အစွဲတ်ုွအပ�ုင်း်း ဖြ�စွဲ်နှု�င်း်ပါသညာ်။ 

လမံ်�ရေ�က်ာင့််� (ဂ္ဂို) -    ��်ပ�ငု့််ဆို�ုင့််မံ ုက်ငဲ့််�ဆိုက််ဆို�ုင့််�ာ ရေထွာက််ခ့ခ�က်် (CoC) မံ�ထွာ�ရေ�ာ က်မုံပဏီ�ီ�ု် ရေထွာက််ခ့ခ�က်် 
       မံ�ှ�ရေ�ာ်လည််� တ�ာ�ဝင့်် ��်တင့််ပ�ု်ပြုခင့််� 

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတွငဲ်း် ပါ�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ၌ ဤန်ညာ်းလ�်းက်ု� ထုညာ််သငဲ်း်းစွဲဉ််းစွဲားထုားဖြ�င်း်း ��ိရုေးသးပါ။ 
သ�ု်ရေးသာ် ၎င်း်းသညာ် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု��းားအတွကဲ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သယဲ််ရေး�း
တွငဲ်း် ပါ�င်း်�ာ၌ အရေးဖြ��ံအဆိုင်း််တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်လာပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 

 �င့််တန့််�မံတှ်� ု(၁)

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းက်ု� ရေးဆိုးဲရေးနှးဲသညာ််အ�ါ အရေး�းကြိုက်းးသညာ််အ�းက််နှစိွဲ်�းက်် �ိပုါသညာ်-

၁. ရေ��ညှ််တည််တ့�ရေ�ရေ�ာ ��်ရေတာ�မီံ့ခန့်််ခဲ�မံု
 
 အ��ဲ�အစွဲညာ်း�းားစွဲာဲသညာ် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ကု်�ု နှစိွဲ်ရေးပါင်း်း�းားစွဲာဲ သတွ်�တ်ိွရေး�ာ်ဖြပ���်က်ပါသညာ်။   

ဥပ�ာနှိစွဲ်��က်�ု ရေး�ာ်ဖြပထုားပါသညာ်-

 အပြုပည််ပြုပည််ဆို�ငု့််�ာ အပပူ�ုင့််�ရေဒ���်နှငှ့််� ပတ်�က််�ည််� အဖွဲ့ဲ��အ�ည််� (၁၉၉၂)- “ရို�ပ်ပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ�န််းက်းင်း်နှငိ်း်် လ�ူပုတွ်�န််းက်းင်း်

အရေးပ် �လု�လားအပ်ရေးသာ ဆိုု�းက်း�ုး�းားသက််ရေး�ာက််ရေးစွဲဖြ�င်း်း��ိဘုဲ� လ�ုလားသညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်းထုကဲ််နှနု််းအတွ�ုင်း်း 

အဆိုက််�ဖြပတွ်ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်းနှငိ်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ �ငိ်း်းလင်း်းစွဲာဲသတွ်�တိွ်ထုားသညာ်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�းဆိုု�င်း်�ာ �ညာ်�နိ််း�းက််တွစွဲ်�ပ် သု�်�ဟု�တွ် 

ထု�ုထုက််ပ�ုရေးသာ �ညာ်�နိ််း�းက််�းားအတွ�ုင်း်း ဖြပညာ််�း�န်် သစွဲ်ရေးတွာ�းားက်ု� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််” 1

 က်လု�မံဂ္ဂိုု (၂၀၀၇)- “ပစွဲစ�ပပန််နှငိ်း်် အန်ာဂါတွ် �း�ုးဆိုက််�းား၏ အက်း�ုးစွဲးးပာဲးအတွကဲ်် သစွဲ်ရေးတွာအ�း�ုးအစွဲား အားလံ�း၏ စွဲးးပာဲးရေး�း၊ 

လ�ူရုေး�းနှငိ်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆိုု�င်း်�ာ တွန််��ုး�းားက်ု� ထုနု််းသ�ု်းပြီးပးး ဖြ�ုင်း််တွင်း်�န်် �ညာ်�ယွ််သညာ်် အဆိုင်း််ဆိုင်း််ရေးဖြပာင်း်းလ�  

ဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာသညာ်် သရေးဘဲာတွ�ားတွစွဲ်�ပ်” 2

၂. ��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က််

 အ��ဲ�အစွဲညာ်း�းားစွဲာဲသညာ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််က်ု� ၎င်း်းတွု�်၏ ဦးးတွညာ်�းက််ရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ သတွ်�တိွ်ရေး�ာ်ဖြပ���်က်ပါသညာ်။   

ဥပ�ာတွစွဲ်��က်�ု ရေး�ာ်ဖြပထုားပါသညာ်-

 

 က်လု�မံဂ္ဂိုု�ာ�န့်ပ်��က်ာာနှှင့်�်��ုက််ပ� ���ရေ��အဖွဲ့ဲ��- “…သးးဖြ�ားလတဲွ်လပ်ရေးသာ ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း (ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးသ)ူ အရေးန်ဖြ�င်း်် 

သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��နုှငိ်း်် ထု�တွ်လ�ပ်�အု�ညာ်အရေးသးဲက်�ု အစွဲ�ုး� သ�ု်�ဟု�တွ် ပ�ဂါဂလကု်ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပးသညာ််အ��ဲ�အစွဲညာ်းက် ကြိုက်�ုတွင်း်

ဖြပဋ္ဌာာန််းထုားရေးသာ သတွ်�တိွ်�းက််�းား (စွဲံနှနု််း�းား) ဖြ�င်း်် နှုုင်း်းယ်ဉိ််အက်�ဖြ�တွ်သညာ််��ုဆုိုနှဒအလ�ုက်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သညာ််လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််

တွစွဲ်�ပ်။ သစွဲ်နှငိ်း်် အဖြ�ားသစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ရေးန်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံ�်အုရေး�က်ာင်း်း   

သံ�းစွဲ�ဲသ�ူးားထုံ အသရုေးပးဖြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။” 3

 သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ် သစွဲ်ရေးတွာ�းားအား ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံစ်ွဲာဲအသံ�းဖြပ��နုှငိ်း်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��တုွ�ု်က်�ု တွ�ုးဖြ�ုင်း််ပြီးပးး သံ�းစွဲ�ဲသ ူ

အတွကဲ်် “ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံစ်ွဲာဲထု�တွ်လ�ပ်နှ�ုင်း်သညာ််” ထု�တ်ွက်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� ��ဲဖြ�ားသတွ်�တိွ်�န်် ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသညာ်် ရေး�းက်ကဲ််

စွဲန်စွဲ်တွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ �ညာ်�ယွ််�းက််သညာ် စွဲးးပာဲးရေး�း၊ လ�ူရုေး�းနှငိ်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆိုု�င်း်�ာဆို�ုးက်း�ုး�းား ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲနှု�င်း်သညာ်် 

အရေးလအ်ထု�းားထုက်် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာဆိုု�င်း်�ာ အရေးလအ်ထု�းားအတွ�ုင်း်း ဆိုက််လက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သညာ်် 

သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သ�ူးားအား အက်း�ုး�ံစွဲား�ငဲ်း််ရေးပး�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

 သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်းတွငဲ်း် ရေးထုာက််�ံ�းက်် တွံဆိုပု်တွပ်ထုားဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် ထု�တွ်က်�န််သညာ် သတွ်�တိွ် စွဲံနှနု််း�းားနှငိ်း််အညားရေးက်ာင်း်းစွဲာဲ 

စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ� ိထု�တွ်လ�ပ်ထုားရေး�က်ာင်း်း �ယ််ယ်�ူညာ််သ�ူးားအား အသရုေးပးဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ လ�ူရုေး�းနှငိ်း််  

သဘဲာ� ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆိုု�င်း်�ာ ဖြပဿန်ာ�းားက်ု� စွဲ�ုး��ု်ရေးသာ သံ�းစွဲ�ဲသ�ူးားက် ထုု�က်�သ်�ု် တွံဆိုုပ်က်ပ်ထုားရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားအား 

ဦးးစွဲားရေးပး သံ�းစွဲ�ဲလ�ုပြီးပးး ထု�ုထု�တွက််�န််�းားအတွကဲ်် ရေး�းပု�ရေးပး�န််လညာ်း အသင်း််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

1 itto.int/sustainable_forest_management/ က်�ု�က်ညာ်ပ်ါ
2 https://sdg.tracking-progress.org/indicator/15-2-1-progress-towards-sustainable-forest-management/ က်�ု�က်ညာ်ပ်ါ
3 fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-certification/basic-knowledge က်�ု�က်ညာ်ပ်ါ
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



     

��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က်် အမံ� ���အ�ာ�မံ�ာ�

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် အ�း�ုးအစွဲားနှိစွဲ်�း�ုး �ိုပါသညာ်-

• သတွ်�ိတွ်စွဲံနှုန််း�းားနှိင်း််အညား သစွဲ်ရေးတွာ�းား စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုားဖြ�င်း်း�ုိ၊ ��ုိ အက်�ဖြ�တွ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ  

ရေးထုာက််�ံ�းက််။ 

• သစွဲ်ရေးတွာ�ိသညာ် အ�ိန််တွက်ယ််သံ�းစွဲဲ�သူအထုု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သညာ်် ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်ရေးလ်ာက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််� 

ပစွဲစညာ်း�းားကု်� သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားရေး�က်ာင်း်း သု�်�ဟု�တွ် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ရေးသာ ပစွဲစညာ်း�းား�ိ �ဲ�ထုားရေး�က်ာင်း်း 

အတွညာ်ဖြပ�သည်ာ် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက််အဖြ�စွဲ် �ညာ်ညွှာန််းရေးလ်�ုိပါသညာ်)။ 

က်�န််ရေး�းာထုညာ်တွစွဲ်��က်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားသညာ်ဟု� တွံဆိုုပ်က်ပ်�န််အတဲွက်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််

နှိင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) နိှစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံးက်�ု လ�ုအပ်သညာ်။

က်မံာာလ့ု�ဆို�ုင့််�ာ ��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ�ပြုခင့််�ဆို�ုင့််�ာ န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�   

သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲး (FSC) နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ်် 

(PEFC) တွု�်အား လက််�ုိတွဲင်း် တွ�ုးဖြ�ုင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်၍ အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းန်ညာ်း

လ�်း�းားအဖြ�စွဲ်အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ထုားပါသညာ်။ န်ညာ်းလ�်းနှိစွဲ်��စွဲလံ�းတွဲင်း် အရေးဖြ��ံအားဖြ�င််း် တွူညားရေးသာ�ညာ်�ိန််း�းက််�းား �ုိသညာ်ဟု� 

ယ်ူဆို�ပြီးပးး ဆိုင်း်တွူသညာ်် အရေးဖြ��ံ�ူ�းားအတွ�ုင်း်း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�က်ရေးသာ်လညာ်း �းဉ််းက်ပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားသညာ် �တူွညား�က်ပါ။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



သ��ုင်း်းရေး�က်ာင်း်း ဂါးာ�န်းနှ�ုင်း်င်းံ၊ ဘဲဲန််းပြီး�ု�� (Bonn) ၌ ၁၉၉၃ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် စွဲတွင်း်တွညာ်ရေးထုာင်း်��်သညာ်

လ�ပ်င်းန််း တွာ�န််
နှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း်းနှိင်း်် ရေးဒီသတဲွင်း်း စွဲံနှုန််း စွဲန်စွဲ်ဖြ�င်း်် က်�ာာ်သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်

နှိင်း်် ဆိုးရေးလးာ်ရေးသာ၊ လူ�ုဆို�ုင်း်�ာ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ုိရေးသာ၊ စွဲးးပဲားရေး�းအ� အလားအလာ

ရေးက်ာင်း်းရေးသာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ု ဖြ�ုင်း််တွင်း်ဖြ�င်း်း

အရေးဖြ��ံ�ူ�းား

၁။    ဥပရေးဒီ ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာ�ု

၂။    အလ�ပ်သ�ား�းား၏ အ�ဲင််း်အရေး�း�းားနိှင်း်် အလ�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ု အရေးဖြ�အရေးန်�းား

၃။    ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းား၏ အ�ဲင််း်အရေး�း�းား

၄။    �ပ်�ွာလူထု�နှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�း

၅။    သစွဲ်ရေးတွာ�ိ ��ုိရေးသာ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား

၆။    သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆို�ုင်း်�ာ တွန််��ုး�းားနှိင်း်် အက်း�ုးသက််ရေး�ာက််�ု�းား

၇။    အ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုစွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆိုဲ�ဖြ�င်း်း

၈။    ရေးစွဲာင်း််�က်ပ်�က်ည်ာ်ရိုုဖြ�င်း်းနှိင်း်် အက်�ဖြ�တွ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း

၉။    ဖြ�င်း််�ားရေးသာ က်ာက်ဲယ််ထုုန််းသု�်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််�ု တွန််��ုး�းား

၁၀။  စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု လ�ပ်င်းန််း�းားအား အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း

သ��ုင်း်းရေး�က်ာင်း်း ဖြပင်း်သစွဲ်နှ�ုင်း်င်းံ၊ ပါ�းပြီး�ု��၌ ၁၉၉၉ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် စွဲတွင်း်တွညာ်ရေးထုာင်း်��်သညာ်

လ�ပ်င်းန််း တွာ�န််
နှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း်း သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်းအား အသုအ�ိတွ်ဖြပ� ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း
ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား�ိ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ယူ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် အရေးသးစွဲားပု�င်း် 
သစွဲ်ရေးတွာနှိင်း်် �ုသားစွဲ�ပု�င်း် သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်ဆို�ုင်း်သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းားကု်� တွံ�်ဖြပန််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််   

အရေးဖြ��ံ�ူ�းား

၁.	 ရေးဖြ�အသံ�း�း�အု�ငဲ်း််အရေး�း�းားနှငိ်း်် အလ�ပ်သ�ား�းားအတွကဲ်် က်းန််း�ာရေး�းနှငိ်း်် လံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း                             
ဖြပဿန်ာ�းား ထုညာ််သငဲ်း်းရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ ဥပရေးဒီ ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားက်ု� ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာ�။ု

၂.	 သစွဲ်ရေးတွာ�းားနှငိ်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ် �န််ရေးဆိုာင်း်��ုးားနှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာ သယ်ံဇူးာတွ
�းား(က်ာဗိုနဲ််    သ�ုရေးလာိင်း်� ုအပါအ�င်း်) ၏ စွဲးးပာဲးရေး�းဆိုု�င်း်�ာ၊ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်ဆိုု�င်း်�ာ၊ 
ယ်ဉ််ရေးက်းး�ဆုို�ုင်း်�ာနှငိ်း် ်လ�ူဆုို�ုင်း်�ာ တွန််��ုး�းားအား ထုနု််းသ�ု်းဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွ�ုးတွက််
ရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း။

၃.	 သစွဲ်ရေးတွာအတွန််းအစွဲား က်းဆိုင်း်း�အုားရေးဖြ��ငိ်း်းရေးဆိုာင်း်�ကွ််ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်
ဖြ�င်း်း အပါအ�င်း် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ် က်းန််း�ာ�နုှိင်း်် �ငိ်း်သန််ဖြ�စွဲ်ထုနဲ််း�တုွ�ု်က်�ု 
ထုနု််းသု�်းထုားဖြ�င်း်း။

၄.	 သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏  ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားအား ထုနု််းသု�်းဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ဖြ�ုင်း််တွင်း်
အားရေးပးဖြ�င်း်း။

၅.	 သစွဲ်ရေးတွာ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်�းား�ိ ုဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးက်ဲ�အား ထုနု််းသ�ု်းထုားဖြ�င်း်း၊ ထုနု််းသ�ု်ရေးစွဲာင်း််ရေး�ာိက််
ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ကြွက်ယဲ််�ရေးက်ာင်း်း�နဲ််ရေးစွဲဖြ�င်း်း။

၆.	 သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ���ုို က်ာက်ယဲ််ရေးပးဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားအား ထုနု််းသ�ု်းဖြ�င်း်း 
သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြ�ုင်း််တွင်း်ဖြ�င်း်း။

၇.	 လ�ူစုွဲးးပာဲးဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားနှငိ်း်် အရေးဖြ�အရေးန်�းားက်ု� ထုနု််းသ�ု်းဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် 
ဖြ�ုင်း််တွင်း်ဖြ�င်း်း- ဤသညာ်တွငဲ်း် သစွဲ်ရေးတွာ�းားအား အ�းားဖြပညာ်သ ူ�ယ်သူံ�းစွဲ�ဲနှ�ုင်း်�၊ု ဌာာရေးန်
တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းားနှငိ်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သ�ူးားအတွကဲ်် ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုအ�ငဲ်း််အရေး�း�းားနှငိ်း်် 
သ��ုင်း်းရေး�က်ာင်း်းအ�၊ ယ်ဉ််ရေးက်းး�အု� သ�ု်�ဟု�တွ် ယ်ံ��က်ညာ်က်ု�းက်ယဲ််�အု� အရေး�းပါ� ုအရေး�း
ပါသညာ််န်ယ််ရေးဖြ��းားက်ု� က်ာက်ယဲ််ဖြ�င်း်းတွု�် ပါ�င်း်ပါသညာ်။ 

၈.	 PEFC ၏ စွဲံနှနု််းသတွ်�တိွ်�းက််တွငဲ်း် သစွဲ်ရေးတွာဖြပင်း်ပ သစွဲ်ပင်း်�းားလညာ်း ပါ�င်း်ပါသညာ်။ 
သစွဲ်ရေးတွာ ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုသ�ု်�ဟု�တွ် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ု��ိုရေးသာ်လညာ်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထုားရေးသာ 
အပ�ုင်း်းအဖြ�ားဖြပင်း်ပ�ိ ုစွဲ�ုက််ပး�ုးရေးဖြ� သု�်�ဟု�တွ် လယ််ယ်ာရေးဖြ�တွငဲ်း် သစွဲ်ပင်း်�းား�ိသုညာ်် 
ရေးတွာင်း်သလူယ််သ�ား�းားနှငိ်း်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် စွဲံနှနု််းအား ပ�ု��ု
လက််လ�ိ်း�းရေးစွဲ�န်် �ညာ်�ယွ််ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် (သ�ု်) အ�း�ုးသား
အဆိုင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း 

�ိင်း်းလင်း်းရေး�ာ်ဖြပ�းက််

ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�

ရေး�း ရေးက်ာ်�တွး (MFCC)

myanmarforestcertification.org/
about/

MFCC သညာ် ဖြ�န််�ာ်သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း စွဲန်စွဲ်ဟု�ရေး�်ရေးသာ နှ�ုင်း်င်းံ၏ နုှ�င်း်င်းံ

အဆိုင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားအရေးပ် နုှ�င်း်င်းံတွက်ာ

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ူရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ်် (PEFC 

International)၏ အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုက်�ု ရေးလ်ာက််ထုားပါသညာ်။      

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ု

စွဲန်စွဲ် (TFCS)

tfcc.fti.or.th/

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� ရေးက်ာင်း်စွဲးက် ဦးးစွဲးးရေးသာ အ�း�ုးသားအဆိုင်း််

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ� လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား ပြီးပးးရေးန်ာက်် TFCS ကု်� ၂၀၁၉ ��နှိစွဲ်၊ 

ရေး�လ ၃၀ �က််ရေးန််တွဲင်း် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ PEFC က် အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ု ဖြပ�ထုားပါသညာ်။ 

ရေးက်ာင်း်စွဲးသညာ် သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ��ံ ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားအား ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း

ဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စုွဲ�က််�င်း်း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု

က်�ု တွ�ုးဖြ�ုင်း််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်လးက််�ုိသညာ်။

ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််

ဖြပ��ု စွဲန်စွဲ် (VFCS) 

vfcs.org.vn/en/home/

TVFCS တဲွင်း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ု

က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ စွဲံနှုန််း�းား ပါ�င်း်ပါသညာ်။ နုှ�င်း်င်းံတွက်ာ PEFC က် ၂၀၂၀ ဖြပည်ာ်နှိစွဲ်၊ 

ရေးအာက််တွ�ုဘဲာလ ၂၉ �က််တွဲင်း် အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ု ဖြပ�ထုားပါသညာ်။ ဗိုးယ်က််န်�်နုှ�င်း်င်းံ 

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ု ရိုံ�းသညာ် VFCS ၏ နုှ�င်း်င်းံအဆိုင်း်် စွဲံနှုန််း�းားနှိင်း်် လ�်းညွှာန််

�းက််�းား အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ရေး�းကု်� ရေးသ�းာရေးစွဲပါသညာ်။ 

	

မံ�ရေခါင့််ပြုမံ�် ရေအာက််ပ�ုင့််� ရေဒ��ှ� နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် ��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ�ပြုခင့််� န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
ဆို�ုင့််�ာ ဥပမံာမံ�ာ�

ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််၊ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း််လ�ုအပ်�းက််�းားအား တွ�ံ်ဖြပန််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း် နှ�ုင်း်င်းံအသးးအသးးသညာ် PEFC အားရေးပးရေးထုာက််�ံ

�ု�တွ�ုင်း်�း နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာစွဲံနုှန််း�းားနှိင်း်် သတွ်�ိတွ်�းက််�းားရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ ၎င်း်းတွု�်၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်းကု်�

သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ထုား�က်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လုပ်က်ဲက််င့်ယ််ရေတာင့််�ူမံ�ာ�က် အဘယ််ရေ�က်ာင့်�် ရေထွာက််ခ့ခ�က်် �ယ်ူ�င့်�်�န့်ည််�။

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းက် သစွဲ်နိှင်း်် သစွဲ်�ဟု�တွ်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားအတဲွက်် အန်ာဂါတွ်တွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာ၏ ထု�တွ်လ�ပ်

နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းအပါအ�င်း် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ုတွ�ုးဖြ�ုင််း်�ာတွဲင်း် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ က်းန််း�ာ၍ ရေးဘဲးက်င်း်းရေးသာလ�ပ်င်းန််း�ဲင်း်

�န််းက်းင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် သစွဲ်ရေးတွာ�းားကု်�စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ာတွဲင်း် ၎င်း်းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု��းား၏ �ဲ��စွဲညာ်း

တွညာ်ရေးဆိုာက််ပံ�နှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု�းား အားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န််လညာ်း အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

ရေး�းက်ကဲ်အ်က်း�ုးစွဲးးပဲား  လ�ူရုေး�းအက်း�ုးစွဲးးပဲား သဘဲာ�ပတွ�်န််းက်းင်း်
ဆို�ုင်း�်ာ အက်း�ုးစွဲးးပဲား 

တ�ုက်ရ်ု�ုက်် အက်� ����ီ�ပဲာ� 

•	 ရေး�းက်က်ဲ်ထု�သ�ု�်င််းရေး�ာက််�-ုရေးထုာက််�ံ
�းက််�ထု�တ်ွက်�န််�းားအတွက်ဲ်တံွဆိုပ်ု
နှငိ်း်လ်�ုဂါ�ုတွ�ု်သညာရ်ေး�းက်ကဲ်အ်သစွဲ�်းား
တွငဲ်းရ်ေး�ာင်း်း�း�န်အ်�ငဲ်း်အ်လ�်း ပု��ရေးစွဲ
ပါသညာ် သ�ု�်ဟု�တွ် ၎င်း်း တွ�ုက်် လက်�်ို 
�ယ်ယ််သူ�ူးားထုလံညာ်း ပု���ုရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်
ရေးစွဲပါသညာ။် အ�း�ု�နှ�ုင်းင််း�ံးားသညာသ်စွဲ်
�းားတွ�ား�င်းဖ်ြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်းနှငိ်း်် ရေး��ညိာ်
တွညာတ်ွံရ်ေး�က်ာင်း်း အရေးထုာက်အ်ထုား
အရေးန်ဖြ�င်း်ရ်ေးထုာက်�်�ံးက်�် ထု�တွက််�န်�်းား
က်�ုသာ လက်�်ပံါသညာ။်

•	 ပ�း�းယ်ံ ရေး�းနှနု််း�းား- သစွဲရ်ေးတွာ
ထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်းဆို�ုင်း�်ာရေး�းက်ကဲ်ဖ်ြ�ငု်း််
တွင်းရ်ေး�းအသင်း်းအ�ဲ���းား�ဲ��စွဲညာ်း
ထုားက်ာသစွဲထ်ု�တွယ််ူ ရေး�ာင်း်း�း�န်် 
ပ�ာဏ် အန်ညာ်းင်းယ်�်ိုရေးသာလ်ညာ်း ၎င်း်း
တွ�ု၏်ထု�တွက််�န်�်းားကု်�ရေး�းပ�ု��ုဖြ�င်ု်း၍် 
ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်းက််ာလ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်း် 
သ�ူးားအတွကဲ်အ်က်း�ုးအဖြ�တွ�်ိုရေးစွဲ
ပါသညာ။် 

•	 စွဲဉ်ဆ်ိုက်�်ဖြပတွ် ရေးင်းရဲေး�က်းရေးထုာက်ပ်ံ�်-ု      
ရေး��ညိာတ်ွညာတ်ွံရ်ေးစွဲရေးသာသစွဲရ်ေးတွာစွဲး�ံ
�န််�်ဲ��ကု်�ု စွဲတုွပ်ါ�င်းစ်ွဲားရေးသာ အစွဲ�ုး�
နှငိ်း်် ပ�ဂါဂလကု်အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား ထု�ံ ိ
ရေး��ညိာ် က်ညူားပံပ်�ုး�နုှငိ်း်�်န်ပ်ံ�ရေးင်းရဲေးထုာက်ပ်ံ်
�အု�ငဲ်း်အ်လ�်း�းား ပ�ု��ုတွ�ုးလာ ရေးစွဲ
ပါသညာ။် 

�ယဲ်ဝ်�ုက်် အက်� ����ီ�ပဲာ� 

•	 သစွဲရ်ေးတွာ စွဲး��ံန််�်ဲ��ု အရေးလအ်ထု�းား၊
ရေးစွဲာင်း်�်က်ပ�်က်ည်ာရ်ိုဖုြ�င်း်း၊ အက်�ဖြ�တွ်
သံ�းသပဖ်ြ�င်း်းနှငိ်း်် အစွဲး�င်း�်ဖံြ�င်း်း
တွ�ု၏် အက်း�ုးဖြ�စွဲထ်ုနဲ််း�နုှငိ်း်် အက်း�ုး
သက်ရ်ေး�ာက်�်ု တွ�ုးတွက်ရ်ေးက်ာင်း်း�နဲ််
လာဖြ�င်း်း။

•	 သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း�းားနှငိ်း််
�န်ရ်ေးဆိုာင်း�်�ုးားအားစွဲံ�လင်းက််ဲ�ဖြပားလာ
ဖြ�င်း်း။

•	 စွဲး��ံန််�်ဲ��နုှငိ်း်် အ�ပစ်ွဲ��ဲ��စွဲညာ်း�၊ု
စွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်း�တိွတ်ွ�်း�နုှငိ်း်စ်ွဲာ�င်း်းကု်�င်း်
အလ�ပအ်တွကဲ်လ်�ပထ်ုံ�း လ�ပန််ညာ်း�းား ပု���ု
ရေးက်ာင်း်း�နဲ်လ်ာဖြ�င်း်း။

•	 သစွဲရ်ေးတွာ�န််းက်းင်း�်ို �ပ�်ွာလူထု��းား 
ရေး��ညိာ် အဆိုင်းရ်ေးဖြပရေးစွဲ�န်် တွ�ုးဖြ�င်ု်း်
လ�ပရ်ေးဆိုာင်းဖ်ြ�င်း်းဖြ�င်း်် �ပ�်ွာ �ဲ��စွဲညာ်းပံ��းား
နှငိ်း်် ဖြပင်းပ်ဆိုက်ဆ်ိုရံေး�း က်စုွဲစ�ပ�်းား ပု���ု
ရေးက်ာင်း်း�နဲ်လ်ာဖြ�င်း်း။

•	 �ပ�်ွာလထူု��းားအရေးန်ဖြ�င်း်် ၎င်း်း
တွ�ု၏်တွ�ား�င်း် အ�ငဲ်း်အ်ရေး�း�းားနှငိ်း်် 
ဓိရေးလထ်ု�ံးတွ�်းဆို�ုင်း�်ာ အ�ငဲ်း်အ်ရေး�း�းား 
အသအု�တိွဖ်ြပ�ရေး�းအတွကဲ်် ရေးတွာင်း်း
ဆို�ု�န်် �ပ�်ွာလထူု��းားအား �နဲ်အ်ား
ရေးပး ရေးဆိုာင်း�်ကွ်သ်ညာ်် လ�ပပ်�ုင်း�်ငဲ်း်ဆ်ို�ုင်း�်ာ 
ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ရေး�း သတွ�်တိွ�်းက််

•	 ရေးက်းးလက်ရ်ေးဒီသ �ဲံ� ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက်�်ု
တွငဲ်း် သစွဲရ်ေးတွာ�းား၏ အရေး�းပါ�အုား
အသအု�တိွဖ်ြပ� 

•	 ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေးသာ အလ�ပ�်ငဲ်း်
အရေးဖြ�အရေးန်�းား ဖြ�င်ု်းတ်ွင်း�်ု

•	 သစွဲရ်ေးတွာ�း��ုရေးဒီသ�ဖံြပညာ်
သ�ူးား၏က်ံ�်းက်းင်း�်ု အဆိုင်း်၊် 
ဂါ�ဏ်သ်ကု်ာာနှငိ်း်် ��ုကု်�ုယ်က််�ု တွန်�်�ုးထုား�ု
က်�ု တွ�ုးဖြ�ငု်း်ဖ်ြ�င်း်း

•	 တွ�ား��င်း် သစွဲထ်ု�တွယ််�ူကု်�ု တွားဆိုးး
�ာတွငဲ်း် အရေးထုာက်အ်က်ဖူြပ�ဖြ�င်း်း

•	 �ိားပါးရေးသာ၊ ပြီး��ု်းရေးဖြ�ာက်် �ရံေးန်�ရေးသာ၊ 
အနှတ�ာယ်�်ို ရေးသာ �း�ုးစွဲတုွ�်းားနှငိ်း်် 
အဖြ�ားရေးသာ ထုနု််းသ�ု်းရေးစွဲာင်း်် ရေး�ိာက််
�ု တွန်�်�ုး ဖြ�င်း်�်ားသညာ်အ်�ာ�းားကု်� 
က်ာက်ယဲ်ဖ်ြ�င်း်း

•	 �ယ်လ်�ုအား�းားရေးသာ သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ််
ပစွဲစညာ်းအ�း�ု� အလနဲ်အ်က်ံထံု�တွယ််�ူ ု
ရေးလ်ာ�်းဖြ�င်း်း

•	 သစွဲရ်ေးတွာ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ�်းား၏ က်းန််း�ာ�ု
နှငိ်း်် �ငိ်းသ်န်ဖ်ြ�စွဲထ်ုနဲ််း�တုွ�ု် ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�နဲ််
လာဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�







�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၂ 

��်ရေတာ ရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ�ပြုခင့််� လပု်င့်န့််��ဉ််     
ပဏီာမံအဆိုင့်�်အပြုဖွဲ့�် နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် ဥပရေဒရေ�က်ာင့််�အ� 
�တ်မံတှ်ပြုပဋ္ဌာာန့််�ခ�က််မံ�ာ�က်�ု ���ှ�န့်ာ�လည််ပြုခင့််�

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်အ်ဆိုံ�းတွငဲ်း် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ်

■ သစွဲ်�း�ုးစွဲတုွ်�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� အန်�ု််ဆိုံ�းသတွ်�တိွ်ထုားရေးသာ ဥပရေးဒီ၊ စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း   

သတွ်�တိွ်�းက််�းားနှငိ်း််အညား ထု�တွ်ယ်ပူံ�နှငိ်း်် စွဲးးပာဲးဖြ�စွဲ် အသံ�းဖြပ�ပံ�က်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်နှ�ုင်း်�ညာ်။

■ သစွဲ်�း�ုးစွဲတုွ်�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ဖူြ�င်း်းနှငိ်း်် စွဲးးပာဲးဖြ�စွဲ် အသံ�းဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်အား   

ရေးသ�းာစွဲာဲ ရေးဆိုာင်း်�ကွ််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် ဆိုက််စွဲပ် လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားက်ု� ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလလ်ာနှ�ုင်း်�ညာ်။

■ သစွဲ်�း�ုးစွဲတုွ်�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ဖူြ�င်း်းနှငိ်း်် စွဲးးပာဲးဖြ�စွဲ် အသံ�းဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်    

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတွငဲ်း် အ�က််အ���းားနှငိ်း်် အက်န်််အသတွ်�းားအား �င်း်ဆို�ုင်း်နှ�ုင်း်�န်် န်ညာ်းလ�်း�းားက်ု� ရေး�ာ်ထု�တွ်နှ�ုင်း်�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၉၀

န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
အ�ဲ��င်းယ််�ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အားလံ�းစွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ တွ�ား�င်း် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း 

က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်က် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက််

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်

�းားဆို�ုင်း်�ာ ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား၊ ရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲား�ဲ�ဖြ�ားသတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်း

ဇူးယ်ားန်�ူန်ာပံ�စွဲံ (Matrix)

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				

၁. သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) ၏ အဓိုက်ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ်် အ�းက််�းားက်�ု ဖြပန််ရေးနှားပါ- သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း �ညာ်�ွယ််�းက််

နှိင်း်် ၎င်း်း၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပံ�- လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် ၎င်း်း၏ အရေး�းပါပံ�နိှင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအား 

၎င်း်းတွု�်နှ�ုင်း်င်းံ�ို ��ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် �ဲင််း်ဖြပ�ထုားသည်ာ်   

ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ရေး�းဖြ�န််းနှ�ုင်း်�ည်ာ် ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပပါ။

၂. သင်း်တွန််း�းနု်် (၂) ၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) တွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်

ရေးသာ ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိသညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းသံ�း��တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် ၎င်း်းတွု�်၏ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် 

သစွဲ်�းားကု်� တွ�ား�င်း် ရေး�ာင်း်း�းလု�ရေးသာ ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် ဖြပညာ်တဲွင်း်း ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားအား 

ရေးလးစွဲားလ�ုက််န်ာ�ုအရေး�က်ာင်း်း ပု���ုရေးလ်လာ��ညာ်ကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ရေးဖြပာဖြပပါ။

၃. က်ား�းပ် သု�်�ဟု�တွ် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက်် (PPT)ဆိုလု�က််�းားတဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပပါအ�းက််�းားကု်� �ိင်း်းလင်း်း တွင်း်ဖြပပါ-

 • သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအရေး�က်ာင်း်း ရေးဖြပာသည်ာ်အ�ါ သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက်် 

 ပစွဲစညာ်း�းား၏ �င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ် အရေး�းကြိုက်းးရေးသာ အ�းက််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

 • ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု တွ�ား�င်း် က်�န််သဲယ််ရေး�ာင်း်း�းလု�ရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ဖြပညာ်တဲွင်း်း ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း််  

 စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားအ� အန်ု�််ဆိုံ�းသတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ သတွ်�ိတွ်�းက််အရေးန်ဖြ�င််း် ထု�တွ်က်�န်် ထု�တွ်ယ်ူသညာ််ရေးန်�ာကု်�  

 ဖြပသ�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ 

 • ဥပရေးဒီရေးလးစွဲားလု�က််န်ာ�ုသညာ် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းနိှင်း်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား အ�း�ုးအစွဲားအားလံ�းအတွဲက််  

 အရေးဖြ��ံ�ူဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

၄. လ�်းရေး�က်ာင်း်း (ဂါ) �ိရေးန်၍ စွဲတွင်း်�က်ည်ာ်ရိုု�က်ပါ�ညာ်။ ဤလ�်းရေး�က်ာင်း်းသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထုားရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းား

သ�ု် တွ�ုက််ရို�ုက််ဦးးတွညာ်သညာ် �ဟု�တွ်ပါ။ သ�ု်ရေးသာ် ၎င်း်းကု်� သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း အရေးဖြ��ံအဆိုင််း်အဖြ�စွဲ် ထုည်ာ်သဲင်း်း

စွဲဉ််းစွဲားပြီးပးး လ�်းရေး�က်ာင်း်း (�) နိှင်း်် (က်) က် ပံ�ရေး�ာ်နှ�ုင်း်သညာ်် အန်ု�််ဆိုံ�း သတွ်�ိတွ်�းက််ကု်� ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�န်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် 

အက်ူအညားရေးပးပါ�ညာ်။

၅. က်ား�းပ် သု�်�ဟု�တွ် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက်် (PPT)ဆိုလု�က််�းားတဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပပါအ�းက််အလက််�းားကု်� တွင်း်ဖြပပါ-

 • သစွဲ်ရေးတွာနှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ် ဥပရေးဒီ�းား၊စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၊ အထုူးသဖြ�င််း် အ�း�ု�လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် 

 �းားကု်� လညာ်ပတွ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားနှိင်း်် �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းား 

 က်�ု စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ် သ�ံးစွဲဲ��ဲင်း််စွဲသညာ်တွ�ု်အရေးပ် သက််ရေး�ာက််�ု�ိုပါသညာ်။ 

 • ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားသညာ် ပု���ုရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ အရေးလ်အထု�းားက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။  

 အ�း�ု�က်ုစွဲစ�ပ်�းားတွဲင်း် ဥပရေးဒီဖြပ�ရေး�းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ �ပ်�ွာလူထု�အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား  

 သ�ု်�ဟု�တွ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုသ�ု် �င်း်ရေး�ာက််�န််ကြိုက်ု�းပ�်းရေးန်သညာ်် အဖြ�ားရေးသာ ဖြပညာ်တဲွင်း်းစွဲးးပဲားရေး�း  

 လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားအတွဲက်် �ရေး�်ာ်လင််း်ထုားရေးသာ အဟုန်််အတွား�းား သု�်�ဟု�တွ် အက်န်််အသတွ်�းားက်�ု ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲနုှ�င်း်ပါသညာ်။ 

၆. လက််�ုိ စွဲ�ုက််ပး�ုးထုားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ၏ စွဲ�ုက််�င်း်း�းား သု�်�ဟု�တွ် �ပ်�ွာလူထု�က် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ်် 

သစွဲ်ရေးတွာ�းား�ိ ရေး�ာင်း်း�း�န််အတွဲက်် ထု�တွ်ယ်ူရေးသာ စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ် သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်�းား အရေး�က်ာင်း်းကု်� ရေးတွဲးရေးတွာပါ။ က်တွ်�းား  

�ဲ�ထုားပြီးပးး က်တွ်တွစွဲ်က်တွ်လ်င်း် �း�ုးစွဲုတွ်တွစွဲ်��နှုန််းဖြ�င််း် သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်�းားက်�ု က်တွ်�းားရေးပ်တဲွင်း် စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ�ပါ၊ ၎င်း်းတွု�်က်�ု 

က်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် က်ပ်ပါ။

၇. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အ�ပ်စွဲ�သံ�း�� က်းပန််း�ဲ�ပါ။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ အစွဲ�ုး�ပ�ုင်း်း၊ အ�ပ်ဘဲက်် လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း

နှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍက်�်သု�်ရေးသာ �တွူညားသညာ်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား�ိ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေး�ာရေးနှိာ၍ အ�ပ်စွဲ��ဲ��ထုားရေး�က်ာင်း်း 

ရေးသ�းာပါရေးစွဲ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၈. “သင်း် �ညာ်သည်ာ်ရေးန်�ာတွဲင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးသန်ညာ်း။ သင်း် �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု ထု�တွ်ယ်ူသန်ညာ်း။” ဟူုရေးသာ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််ဖြ�င််း် ရေးလ်က်းင််း်�န််း 

စွဲတွင်း်ပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် လ�်းညွှာန််�းက််�းားက်�ု �က်ညာ််�န််)။ ဖြပ�လ�ပ်ထုားရေးသာစွဲာ�င်း်း�ိ အ�ပ်စွဲ��းား ဆိုက််လက််

ရေးဆိုဲးရေးနှဲးလ�ုသညာ်် သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်တွစွဲ်�� သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်းက်�ု ရေး�ွး�းယ််��ုင်း်းပါ။ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်��စွဲးတွဲင်း် �တူွညားရေးသာ 

သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ် �ုိရေးန်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာပါရေးစွဲ။ သင်း်တွန််းသား/သူတွစွဲ်ဦးးက်�ု အ�ပ်စွဲ�တွဲင်း် ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအဖြ�စွဲ် တွာ�န််သတွ်�ိတွ် 

ရေးပးပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း �ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါက် သင််း်အရေးန်ဖြ�င််း် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်���ိ တွစွဲ်��သ�ု်လညာ်း   

က်ူးရေးဖြပာင်း်းက်ာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

၉. သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ရေးလ်က်းင််း်�န််း ပြီးပးးဆိုံ�းပြီးပးးရေးန်ာက််တွဲင်း် ဖြ�ည်ာ်သဲင်း်းထုားရေးသာ ဇူးယ်ား �လဒီ်�းားကု်� �ိင်း်းလင်း်းရေး��်�န်် အ�ပ်စွဲ�

တွစွဲ်��စွဲး�ိ က်�ုယ််စွဲားလိယ််တွစွဲ်ဦးးကု်� �ုတွ်ရေး�်ပါ။ �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�န်် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်��စွဲးအတွဲက်် (၅) �ုန်စွဲ်�န််် �ဲင်း််ဖြပ�ရေးပးထုားပြီးပးး 

အဖြ�ားအ�ပ်စွဲ��းားအား ရေး�း�ဲန််း�းား ရေး�း�န်် သု�်�ဟု�တွ် ထုင်း်ဖြ�င်း်�းက််�းား ရေးပး�န်် တုွ�က််တွဲန််းပါ။ 

၁၀. ဤရေး�း�ဲန််း�းားနှိင်း််အတွူ ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ-  သင်း်၏ သက််ဆို�ုင်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံ�းား�ို ဆိုက််စွဲပ် ဥပရေးဒီ�းားနှိင်း်် 

စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား၏ အန်ု�််ဆိုံ�း သတွ်�ိတွ်�းက််�းားကု်� န်ားလညာ်�န်် �က််��ပါသလား သု�်�ဟု�တွ် လဲယ််ကူ်ပါသလား။ 

အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််န်ညာ်း။

 • �ညာ်သည်ာ်ဆိုက််စွဲပ် ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားက် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် အကြိုက်းး�ားဆိုံ�း   

 အ�က််အ�� ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲနှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။ ဤအ�က််အ���းား�ိ အ�း�ု�က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

 • ဤသညာ်တွ�ု်က် သင်း််အား သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းတဲွင်း် ပါ�င်း်ပတွ်သက််ဖြ�င်း်း�ိ �ညာ်သု�် က်န်််သတွ်ထုားပါသန်ညာ်း  

 သ�ု်�ဟု�တွ် �ညာ်သု�် ဟုန်််တွားထုားပါသန်ညာ်း။

 • အန်ု�််ဆိုံ�း သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်�းက််�းားနိှင်း်် က်�ုက််ညား�န်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် �င်း်ဆို�ုင်း်� 

 သညာ်် အ�က််အ��က်�ု ရေးက်းာ်လာား�န််အတွဲက်် ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိသညာ်် န်ညာ်းလ�်းအ�း�ု�က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

၁၁. ဤအဓိုက်ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ််အ�းက််�းားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ-

 • အန်ု�််ဆိုံ�း သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်�းက််�းားအား ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာဖြ�င်း်းသညာ်    

 သစွဲ်က်�န််သဲယ််ရေး�း�ိ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအထုု ပါ�င်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးး အက်း�ုးအဖြ�တွ်��ုိ�န််  

 အရေးဖြ��ံအဆိုင််း်ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ဤသညာ်ကု်� “တွ�ား�င်း်သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်းဖြ�စွဲ်�ု” ဟု� ရေး�်�က်ပါသညာ်။

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု��းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု�းားတွဲင်း် �ညာ်သည်ာ်ဥပရေးဒီ�းားနှိင်း််  

 �ူ�ါဒီ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားက် ရေးထုာက််ကူ်ရေးပးသညာ် သု�်�ဟု�တွ် အဟုန်််အတွား�းား ဖြ�စွဲ်သညာ်ကု်�   

 သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ပံ�အား သု�ို��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 • �ပ်�ွာလူထု��းား၊ အစွဲ�ုး�ပု�င်း်းနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍအပါအ�င်း် သင်း်တွန််းတဲွင်း် ပါ�င်း်တွက််ရေး�ာက်် သူ�းားအားလံ�းသညာ်   

 စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားအ� �တူွညားရေးသာ န်ညာ်းလ�်း�းားဖြ�င််း် သက််ရေး�ာက််�ု�ံရေးန်�ရေးသာ သစွဲ်�းား၏ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက်် 

 �းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််လးက််�ုိရေးန်�က်ပါသညာ်။ �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ ဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာဆို�ုဖြ�င်း်းနှိင်း်် အတွူတွက်ဲ န်းးက်ပ်စွဲဲာအလ�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်  

 ဖြ�င်း်းသညာ် အ�း�ု�ရေးသာ ရိုုပ်ရေးထုဲး�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် အဟုန်််အတွား�းားက်�ု က်ူညားရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု��းားသညာ် အ�းားဖြပညာ်သူပ�ုင်း်ရေးန်�ာ�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် ရေးထုာက််�ံအားရေးပး�န််  

 အရေးထုာက််အပံ်၊ န်စွဲ်န်ာ�ုနှိင်း်် ရေးလးာ်ရေး�က်းဆို�ုင်း်�ာ က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းသည်ာ် စွဲန်စွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် သးးသန််် ပလက််ရေး�ာင်း်း�းား  

 သ�ု်�ဟု�တွ် က်ဲန််�က််�းား လု�အပ်ပါသညာ်။ 

၁၂. သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၂) က်�ု ရေး�ပြီးပးး တွ�ား�င်း် သစွဲ်ရေးတွာထု�တွ်ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် ဥပရေးဒီဖြပဌာာန််း�းက််ပါ 

အန်ု�််ဆိုံ�းသတွ်�ိတွ်�းက််�းားအတုွ�င်း်း ရေးသ�းာစွဲဲာလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာ 

အဆိုင်း််�းားအတွ�ုင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� လ�်းညွှာန််ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ� 

■ ဥပရေးဒီ�းားနှငိ်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားသညာ် တွန််�ု�းက်ငဲ်း်းဆိုက််တွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််သအူားလံ�းက်�ု   

�တွညူားရေးသာ န်ညာ်းလ�်း�းားဖြ�င်း်် သက််ရေး�ာက််ရေးန်ပါသညာ်။ သင်း်သညာ် ဥပရေးဒီဖြပ�ဖြပဌာာန််း�းက််�းားက်ု�  

ရေးက်ာင်း်းစွဲာဲ�ိုသင်း််ပါသညာ် (စွဲ�တိွ်အဖြ�စွဲ် အရေးဖြ��ံအ�းက််အလက််အတွကဲ်် သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၂) က်ု��က်ညာ််�န််)။ 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် ရေးဒီသတွငဲ်း်း အစွဲ�အ��ဲ��းားအတွကဲ်် လ�်းညွှာန််�းက််�းား၊ ဥပရေးဒီ�းားနှငိ်း််  

စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား ဖြပ�စွဲ��ာတွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးသာ အစွဲု�း�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား� ိဆိုက််စွဲပ်အ�းက််အလက််�းား

က်�ုလညာ်း �ာိနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာက်ု� သ�ုိုန်ားလညာ်ရေးစွဲ�န်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်သညာ််အရေးန်ဖြ�င်း်် သင်း်တွန််း �စွဲ�း 

ဇူးယ်ားက်�ု သင်း်က်�ုယ််တွ�ုင်း် ဖြ�ညာ််စွဲကဲ််ပါ။

■ သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) တွငဲ်း် ရေး�ာ်ဖြပထုားသညာ််အတွ�ုင်း်း အစွဲ�ုး�ဌာာန်�းား� ိက်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂ�ုလ်�းား၊ တွက်ကသု�လ်   

က်ထုကု်�းားနှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာ ဥပရေးဒီ�းားနှငိ်း်် ��ူါဒီ�းား၊ တွ�ား�င်း်သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်းဖြ�စွဲ်�နုှငိ်း််  

သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းတွငဲ်း် က်ံ�်းက်းင်း်��ုိုရေးသာ အတွတွ်ပညာာ�ငိ်း်�းားအားလညာ်း �တုွရ်ေး�်နှ�ုင်း်

ပါသညာ်။  ထု�ုသ�ူးားသညာ် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားအတွကဲ်် အန်�ု််ဆိုံ�းဖြ�စွဲ်ရေးသာ   

နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�တိွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားက်ု� �ငိ်း်းဖြပရေးပးနှု�င်း်ပါသညာ်။

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ််အက်�ု�အက်ာ�မံ�ာ�

FAO. 2019. “Assessing the Governance of Tenure for Improving Forests and Livelihoods–A 
Tool to Support the Implementation of the Voluntary Guidelines on the Responsible Gover-
nance of Tenure”. Forestry Working Paper no. 13. 
doi.org/10.4060/ca5039en

RECOFTC. “Policy Analysis and Forest Governance 101”. E-learning course.   
recoftc.org/learning/e-learning-catalogue/policy-analysis-and-forest-gover-
nance-101

RECOFTC. 2022. Targeting the capacity gaps in Cambodia,  Lao PDR, Myanmar, Thailand 
and Viet Nam. Sustainable Forest Trade in the Lower Mekong Region Initiative (UN-REDD 
Programme). recoftc.org/sites/default/files/publications/resources/recoftc-0000404-
0001-en.pdf

Open Development Mekong platform serving Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and 
Viet Nam. opendevelopmentmekong.net/
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် �ညာ်က်�်သု�် သက််ဆို�ုင်း်�ူ�ိုသညာ်ကု်� အသုရေးပး�န်် သင်း်တွန််း�န််း�တဲွင်း် ထုား�ို 

ရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (ဂါ) ပံ�စွဲံက်ား�းပ်က်�ု သံ�းပါ။

■ သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) တွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားဆို�ုင်း်�ာ ပံ�စွဲံက်ား�းပ်သညာ်  

အဆိုင်း််ဆိုင်း်် �ဲ��စွဲညာ်းပံ�က်�ု ဖြပသထုားရေးသာ်လညာ်း လက််ရေးတွဲ�တွဲင်း် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (ဂါ) �ိစွဲ၍ အန်ု�််ဆိုံ�းသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနှိင်း််

အတွူ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားသညာ် တွစွဲ်��နှိင်း််တွစွဲ်��အရေးပ် အရေးဖြ��ံ�က်သညာ်ကု်� �ိတွ်သားထုားပါ။ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်) နိှင်း်် (�) 

သညာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (ဂါ) ရေးပ်အရေးဖြ��ံပြီးပးး အထုူးသဖြ�င််း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း�းားနိှင်း်် ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု�းား 

တွ�ုးလာသညာ််အ�ါ သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�ုသ�ု်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် ဆို�ံးဖြ�တွ်ထုားသည်ာ်အ�ါ�း�ုးတွဲင်း် ထုု�သ�ု်အရေးဖြ��ံထုားရေးပသညာ်။ ထုု�သူ�းားသညာ် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တဲွင်း် ရေးန်ာက််ထုပ် က်တွုက်�တွ်ဖြပ��ု၊ �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ု�းား၊ တွ�ုးဖြ�င််း် လာရေးသာအ�န််းက်ဏ္ဍ

�းားနှိင်း်် တွာ�န််�းားက်�ု လ�ုအပ်�ည်ာ် ရေးန်ာက််တွစွဲ်ဆိုင််း်လ�်းရေး�က်ာင်း်းရေးပ်သု�် စွဲတွင်း်ဆိုက််လက််လ�ပ်ကု်�င်း်�န်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�းနုှ�င်း်

ပါသညာ်။  

■ အလားအလာ�ိုသညာ်် သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား�ုိသညာ်် နှ�ုင်း်င်းံ�းားတဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပပါတွု�် ပါ�င်း်ပါသညာ်-

 • လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ- က်ံန််းသစွဲ်နှိင်း်် ရေး�ာ်ဘဲာ

 • ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ- က်ံန််းသစွဲ်နှိင်း်် ယ်�ရေးန်

 • ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ- ရေး�ာ်ဘဲာနှိင်း်် က်ံန််းသစွဲ်

 • ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ- ရေး�ာ်ဘဲာနှိင်း်် အရေးက်း�ိား

 • က်ရေး�ာာဒီးးယ်ားနှ�ုင်း်င်းံ- ရေး�ာ်ဘဲာ

■ အ�း�ု�အရေးဖြ�အရေးန်�းားတဲွင်း် ဥပရေးဒီဖြပဌာာန််း�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်းအ�း�ု�က်�ု �ိင်း်းဖြပနှ�ုင်း်ရေးသာ အစွဲု�း� အ�ာ�ို  

တွစွဲ်ဦးးက်�ု က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်အဖြ�စွဲ် �ုတွ်ရေး�်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ် သင်း်တွန််း�းနု်် �ညာ်�ိန််း�းက််�းားနိှင်း််အညား က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ် 

က်�ု ရေးသ�းာစွဲဲာ ကြိုကု်�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးစွဲပါ၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားသ�ု်�ဟု�တွ် �ပ်�ွာလူထု�အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၏  

ရေးန်ာက််�ံ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာနှိင်း်် က်�ုက််ညားရေးအာင်း် �်ရေး�ရေးပးပါ။

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ရေး�ာရေးနှိာထုားသည်ာ် သင်း်တွန််းအတွဲက်် သင်း်သညာ် ရေး�ာ်ဖြပပါ ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားပါ 

အ�းက််အလက််အတွုအက်းကု်� ပံ်ပ�ုးရေးပးနှ�ုင်း်ရေးသာ ရေးဒီသနှတ�အစွဲ�ုး�အ�ာ�ုိ�းားနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်သင််း်ပါသညာ်။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် သင်း်တွန််း�ိ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားဆို�ုင်း်�ာ ရေးလ်လာဆိုန််းစွဲစွဲ်�းက်် 

(ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁)) အတွဲက်် ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််ထုားရေးသာ ဇူးယ်ားကု်� �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပပါ။ လု�အပ်ပါက် ယ်င်း်းဇူးယ်ားက်�ု ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်

�န််နှိင်း်် လ�ုအပ်သလ�ု ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် နုှ�င်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာဖြ�င်း်းဖြ�င််း် အဆိုင်း်် (၈) တဲွင်း် အ�ပ်စွဲ�လ�ပ်င်းန််း�ဲ�ပါ 

သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု စွဲတွင်း်ပါ၊ ပြီးပးးရေးန်ာက်် �ညာ်သည်ာ်ဧ�ုယ်ာ�းားသညာ် နုှ�င်း်င်းံအဆိုင််း်အရေးန်ဖြ�င််း် ဂါရို�စုွဲ�က််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လ�ုအပ်

ရေး�က်ာင်း်း သု�်�ဟု�တွ် အရေး�းယူ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် လု�အပ်ရေး�က်ာင်း်း �က်ည်ာ်ပါ။ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း� အာဏ်ာပ�ုင်း်�းား၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််

ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် အဖြ�ား�ပ်�ွာလူထု�အ�ဲ���င်း်�းားက် ရေး�တွ်နိှင်း််အညား ဖြပညာ််စွဲံ�ရေးသာ လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားက်�ု န်ားလညာ်ရေးစွဲ�န််

အတွဲက်် ယ်င်း်းဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််ထုားရေးသာ ဇူးယ်ား�းားကု်� ထု�ုသူ�းားထုံဖြ�န်််ရေး��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား 

အသုရေးပးပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



■ ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားအား အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအသးးသးးထုံ ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််ပံ�က်�ု အက်�ဖြ�တွ်သည်ာ်အ�ါ 

 ရေး�ာ်ဖြပပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် အဆိုင်း်် (၁၀) က်�ု အစွဲားထု�ုးပါ-

 

 • ပ�ု��ုရို�ုး�ိင်း်းရေးသာန်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် ရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ ဤဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်�  

 ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််အသုရေးပးထုားပါသလား။

 • သင်း်အသုရေးပးထုားရေးသာ ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားအရေး�က်ာင်း်းကု်� လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ်  

 �ပ်�ွာလူထု��းားက် �ညာ်သု�်တွံ�်ဖြပန််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်ပါသလား။ 

 • သင်း်၏ အသုရေးပး�ုန်ညာ်းလ�်း�းားနှိင်း်် �းဉ််းက်ပ်�ု�းားအရေးပ် ယ်င်း်းအ�ပ်စွဲ��းား၏ တွံ�်ဖြပန််�းက််�းားက်�ု စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းထုားပါ  

 သလား။

 • �ညာ်သည်ာ်အသုရေးပး�ုန်ညာ်းလ�်း�းားနှိင်း်် �းဉ််းက်ပ်�ု�းားသညာ် ဤဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်�  

 လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု��းားအား ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ ဖြ�န်််ရေး�ရေးပးပြီးပးး �ိင်း်းလင်း်းလဲယ််ကူ်ရေးအာင်း်   

 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် အရေးထုာက််အက်ူဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါသန်ညာ်း။

 • ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားအရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်းလဲယ််ကူ်ရေးသာ အသုရေးပး�ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် ရေး�းဆဲို�ဖြပ�စွဲ�၊ ဖြ�န်််ရေး�၊ 

 ဆိုက််သဲယ််နှ�ုင်း်�န်် သင်း်သညာ် �ညာ်သည်ာ်အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား လု�အပ်နှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 

အဆိုင့်�် (၈) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁) - 
�င့်် မံည််�ည်�်ရေန့်�ာတငဲ့်် ��ုက််ပ� ����န့်ည််�။ �င့်် မံည််�ည််တ�ု်က်�ု ထွတု်ယ်�ူန့်ည််�။

"သင်း် �ညာ်သညာ််ရေးန်�ာတွငဲ်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးသန်ညာ်း။ သင်း် �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု ထု�တွ်ယ်သူန်ညာ်း။" ဟုရူေးသာ ရေးလက််းင်း််�န််းက်�ု ပြီးပးးစွဲးးရေးအာင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

�န်် သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအား ရေး�ာ်ဖြပပါအတွု�င်း်း ညွှာန််�က်ားပါ-

၁. သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအား ရေးပးထုားရေးသာ ဥပ�ာအတွ�ုင်း်း က်ား�းပ်ရေးပ်တွငဲ်း် ဇူးယ်ားက်ကဲ််တွစွဲ်�� သ�ု်�ဟု�တွ် ဇူးယ်ား (matrix) တွစွဲ်�� 

ရေး�းဆို�ဲ��ုင်း်းပါ။

၂. သတွ်�တိွ်ရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် ရေး�းွ�းယ််ထုားရေးသာ သစွဲ်�း�ုးစွဲတုွ်�းား၏ အ�ညာ်က်ု� (စွဲာတွ�ုင်း် ၁) �းရေး�းပါ။ 

၃. သင်း်တွန််းသား/သ�ူးား၏ ရေးဆိုးဲရေးနှးဲ��ုးားအား ပံပ်�ုးက်ညူားရေးပးနှ�ုင်း်�န်် ရေး�ာ်ဖြပပါရေး�း�နဲ််း�းားက်�ု သံ�း၍ က်းန််�ိရုေးန်ရေးသာ ရေးက်ာ်လံ�းားအား 

ဆိုက််လက််ဖြ�ညာ််စွဲကဲ််ပါ-

 • လက််�ိ ုရေး�းက်ကဲ််တွငဲ်း် ရေး�ာင်း်း�းရေးန်ရေးသာ ဤ�း�ုးစွဲတုွ်� ိထု�တွ်ယ်ထူုားသညာ်် ထု�တွ်က်�န််�းားအရေး�က်ာင်း်း သင်း်ဖြ�င်း်�းူ၊ �က်ား�းူပါ 

 သလား။ (စွဲာတွု�င်း်၂)

	 	 –				ဖြ�င်း်�းူ၊ �က်ား�းူပါက် ရေးန်ာက််ရေး�း�နဲ််းသ�ု် သာဲးပါ 

	 	 –				�ဖြ�င်း်�းူ၊ ��က်ား�းူပါက် ရေးန်ာက််ရေး�း�နဲ််းသ�ု် ဆိုက််သာဲး�န််အတွကဲ်် �း�ုးစွဲတုွ်အသစွဲ်တွစွဲ်�� ရေးဖြပာင်း်း၊ �ရေးဖြပာင်း်းက်ု� အ�ပ်စွဲ�တွငဲ်း်  

       ရေးဆိုးဲရေးနှးဲပါ

 • ဤ�း�ုးစွဲတုွ်က်�ု ဥပရေးဒီအ� က်န်််သတွ်ထုားသညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသလား။ က်န်််သတွ်ထုားသညာ် ဟုသူညာ်�ာိ အ�း�ု�ဥပရေးဒီသတွ်�တိွ် 

 �းက််�းားက်ု� စွဲးးပာဲးဖြ�စွဲ် �စွဲု�က််ပး�ုး�း သ�ု်�ဟု�တွ် �ထု�တွ်ယူ်�း လ�ုက််န်ာ�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်က်ု� ဆို�ုလ�ုပါသညာ် (စွဲာတွု�င်း်၃)။

	 	 –    ထုင်း်သညာ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ �ထုင်း်သညာ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ရေးန်ာက််ရေး�း�နဲ််းသ�ု် ဆိုက််သာဲးရေးပးပါ

 • သင်း််အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ�ရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ �ညာ်သညာ််ရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲားတွငဲ်း် ဤ�း�ုးစွဲတုွ်က်�ု ထု�တွ်ယ်နူှ�ုင်း် သန်ညာ်း၊ ရေး�ာင်း်း�းနှု�င်း်သန်ညာ်း။

	 	 –    ဥပရေးဒီအ� အသအု�တိွ်ဖြပ�ထုားရေးသာ ရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲား အ�း�ုး�း�ုးက်ု� ဇူးယ်ားတွငဲ်း် အ�း�ုးအစွဲား��ဲဖြ�ားပါ (စွဲာတွု�င်း်၄)။

 • သစွဲ်ပင်း်�းားက်ု� ထု�တ်ွယ်�ူန််နှငိ်း်် ရေး�ာင်း်း�း�န်် �ညာ်သု�်ရေးသာ တွ�ား�င်း် ရေးဖြ�အရေးထုာက််အထုား စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း အ�း�ုးအစွဲား  

 လ�ုအပ်ပါသန်ညာ်း။ (စွဲာတွ�ုင်း်၅)

 • သးးဖြ�ားရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲားတွစွဲ်��ရေးပ်ရေးပါက််ရေး�ာက််လးက််�ိရုေးသာ ဤ�း�ုးစွဲတုွ်က်�ု ထု�တွ်ယ်�ူန််နှငိ်း်် ရေး�ာင်း်း�း�န်် �ညာ်သု�်ရေးသာ ဥပရေးဒီ  

 �ဲင်း််ဖြပ��းက်် အ�း�ုးအစွဲား လ�ုအပ်ပါသန်ညာ်း။ (စွဲာတွ�ုင်း်၆)

	 	 –    ဤ�ငဲ်း််ဖြပ��းက််က်ု� �ညာ်သညာ််အ��ဲ�အစွဲညာ်းက် အတွညာ်ဖြပ�ပါသန်ညာ်း သု�်�ဟု�တွ် ထု�တွ်ရေးပးပါသန်ညာ်း။

	 	 –    �ညာ်သညာ််ဥပရေးဒီ�းား သု�်�ဟု�တွ် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားက် ဤ�င််ဲ်းဖြပ��းက််အား အက်းံ�း�င်း်သက််ရေး�ာက််ပါသန်ညာ်း။

 • �ဲင်း််ဖြပ��းက်် သု�်�ဟု�တွ် တွ�ား�င်း်စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း (စွဲာတွု�င်း်၇ ) က်ု� �ယ်�ူန်် လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားဆို�ုင်း်�ာ အက်းဉ််း�းံ�း အဆိုင်း်် 

 �းားက်�ု ဖြပန််စွဲးပါ

၄. သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာ�န်် အ�က််��ဆိုံ�းဖြ�စွဲ်သညာ်် ဥပရေးဒီ�းားနှငိ်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားက်ု� 

အ�တိွ်အသားဖြပ���ုင်း်းပါ။

 • အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ဤသညာ်�ာိ အတွားအဆိုးးတွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ထုင်း်ဖြ�င်း်�သညာ်က်ု� အတွ�ု�း�ပ် ရေးဆိုးဲရေးနှးဲပါ

 • ဤအ�က််အ���းားက်ု� ရေးက်းာ်လာား�န်် ဖြ�စွဲ်နှု�င်း်သညာ််န်ညာ်းလ�်း�းားက်ု� ရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 

၁

သစွဲ�်း�ုးစွဲတုွ်
�းား 

၂

ရေး�းက်ကဲ်တ်ွငဲ်း် 
ရေး�ာင်း်း�းပါ
သလား။        
(ဟု�တွ/်
�ဟု�တွ)်

၃

ဥပရေးဒီအ�
 က်န််သ်တွ်
ထုားပါ
သလား။
(ဟု�တွ/်
�ဟု�တွ)်

၄

ထု�တွယ််ထူုား
ရေးသာ၊ ရေး�ာင်း်း�း
ထုားရေးသာ သစွဲ်
�း�ုးစွဲတုွ�်းား၏ 
ရေးဖြ� အ�း�ုးအစွဲား 

၅

လ�ုအပရ်ေးသာ
 တွ�ား�င်းရ်ေးဖြ�
အရေးထုာက်် အ
ထုား စွဲာ�ကွ််
စွဲာတွ�်း အ�ညာ်

၆

ဥပရေးဒီ�းား
သ�ု်�ဟု�တွ်
စွဲညာ်း�းဉ််း
စွဲညာ်းက်�်း
�းားရေးအာက်�်ို 
͢				ဖြပဋ္ဌာာန််းထုား
ရေးသာ ͢     �း�ုးစွဲတုွ်
�းား ထု�တွယ််�ူန်် 
နှငိ်း်် ရေး�ာင်း်း�း�န်် 
�ငဲ်း််ဖြပ��းက်အ်�ညာ်

၇

အက်းဉ််း�းံ�း
လ�ပထ်ုံ�းလ�ပန််ညာ်း
�းား
[အစွဲဉ်လ်�ုက်် 
ရေးန်�ာ�းပါ]

�း�ုးစွဲတုွ်
အ�ညာ်

အ�း�ုးအစွဲား ၁

အ�း�ုးအစွဲား ၂

အ�း�ုးအစွဲား x

ဇယ်ာ� (၂)- သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်�းားနှိင်း်် ရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲားသတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း်် ယ်ိဉ််၍ ဥပရေးဒီ�းားနှိင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား
ဆို�ုင်း်�ာ ဆိုန််းစွဲစွဲ်�းက််
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 

  

 �င့််တန့််�မံတှ်� ု(၂)

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်�းားက်�ု တွ�ား�င်း်  ရေး�ာင်း်း�း�န်် �ညာ်�ွယ််ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း �းဉ််းက်ပ်

�ု�းားစွဲဲာအတွဲက်် သက််ဆို�ုင်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သစွဲ်ရေးတွာဥပရေးဒီ�းားနှိင်း်် �ူ�ါဒီ�းားကု်� န်ားလညာ်�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။ နှ�ုင်း်င်းံတွစွဲ်နှ�ုင်း်င်းံစွဲး၏ 

အရေးဖြ�အရေးန်တွ�ုင်း်းသညာ် �တူွညား�က်ဘဲ� ရေးအာက််ရေး�ာ်ဖြပပါတွု�်အရေးပ် ဦးးတွညာ်ထုားသညာ်် ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားရေးသာ သ�ရေးတွသန် လု�အပ်

ပါသညာ်-

■ �ညာ်သညာ််သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� �ညာ်သည်ာ်ရေးန်�ာတွဲင်း် တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ူပြီးပးး စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ် 

အသံ�း�းနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း သတွ်�ိတွ်�းက််�းား

■ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်းနှိင်း်် စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ် အသ�ံးဖြပ�ဖြ�င်း်းတွု�်အား  ရေးသ�းာစွဲဲာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် 

ဆိုက််စွဲပ် လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းား

အရေးဖြ�အရေးန်အ�းားစွဲ�တွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု��းားသညာ် ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်� 

လက််လိ�်း�းပြီးပးး န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််၍ ရေးသ�းာစွဲဲာ ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာနှ�ုင်း်�န််အ�က််အ���းားနှိင်း်် �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးန်�ပါသညာ်။ အ�း�ု�ရေးသာ 

ရေးဒီသနှတ� သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်အစွဲ�ုး�အ�ာ�ို�းားသညာ် ဆိုက််စွဲပ် ဥပရေးဒီ�းား၊ �ူ�ါဒီ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ုဆို�ုင်း်�ာ 

လ�်းညွှာန််�းက််�းားက်�ု လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားအား ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာန်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း်လညာ်း ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််

အသုရေးပး�ု�ဖြပ�နုှ�င်း်ရေးပ။

သစွဲ်နှိင်း်် သစွဲ် ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ူ က်�န််သဲယ််�ာတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု��းား

ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးန်�ရေးသာ ဥပရေးဒီသတွ်�ိတွ်�းက််ဆို�ုင်း်�ာ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််း�က်န်််�က်ာ�ု�းားအား ကူ်ညားရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်ရေးသာ အကြံ့က်ံဖြပ�

အဆိုင်း််�းားကု်�  ပံ� (၄) တဲွင်း် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပထုားပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



  

ပ့ု (၄) - တွ�ား�င်း် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းတဲွင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် အန်ု�််ဆိုံ�း
သတွ်�ိတွ်�းက််�းားက်�ုက််ညား�န်် ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်း�ာတဲွင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််��ည်ာ် အဆိုင်း််�းား 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သကူ် လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားက်ု� လ�ုက််န်ာ

�န်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်သညာ် သု�်�ဟု�တွ် ရေးန်ာက််ထုပ် ရေးထုာက််�ံအားရေးပး

ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် သက််ဆို�ုင်း်�ာ ဌာာန်ရေးအဂါးင်း်စွဲး�းားနှငိ်း်် တွ�ုင်း်ပင်း်

ရေးဆိုးဲရေးနှးဲဖြ�င်း်း�းား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သညာ်။ 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သကူ် ရေးဖြ�နှငိ်း်် စွဲ�ုက််�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံ

ဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာက်ု� စွဲးးပာဲးရေး�းအတွကဲ်် တွ�ား�င်း် 

ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ငဲ်း််၊ စွဲး�ံ�ငဲ်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် အသံ�းဖြပ��ငဲ်း််အား သက််ရေးသဖြပ�န်် 

သက််ဆို�ုင်း်ရေးသာ စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းားက်ု� ဖြပင်း်ဆိုင်း်သညာ်။

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သကူ် ရေးဒီသနှတ� ရေးဖြ�၊ သစွဲ်ရေးတွာ

သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�း အ�ာ�ိ�ုးားနှငိ်း်် �းနု််းဆို�ု၊ ဆိုက််သဲယ််

သညာ်။

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သကူ် ��ိနုှ�ုင်း်ရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား 

သ�ု်�ဟု�တွ် အ�းားပု�င်း် �ာိရေး��ဲာရေးန်�ာ�းား� ိတွညာ်ဆို�ဥပရေးဒီ�းားနှငိ်း်် 

စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားက်ု� ရေးလလ်ာ�တွ်ရိုသုံ�းသပ်သညာ်။ 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သကူ် တွ�ားဥပရေးဒီ�းားနှငိ်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း

စွဲညာ်းက်�်း�းာက်ု� လ�ုက််န်ာရေး�က်ာင်း်း ဖြပသနှု�င်း်ရေး�းအတွကဲ်် 

လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားက်ု� န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးစွဲ�န်် 

အ�ာ�ိ�ုးားနှငိ်း်် တွ�ုင်း်ပင်း်ရေးဆိုးဲရေးနှးဲသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



  



 �ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■	 သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�းား (CoC) ရေးအာက််�ုိ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား 

နှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်ရေးသာ က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်နိှင်း်် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်  

အယ်ူအဆို�းားက်�ု �ိင်း်းဖြပနုှ�င်း်�ညာ်။

■	 က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် နိှင်း််/သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားအား �းဉ််းက်ပ်  

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုတွဲင်း် ပါ�င်း်�ည်ာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် အန်ု�််ဆိုံ�း သတွ်�ိတွ်�းက်် �းားက်�ု သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ဖြပနှ�ုင်း်

�ညာ်။ 

■	 က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်နှိင်း်် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားအား �းဉ််းက်ပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ�ိ   

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး��ိုနှ�ုင်း်�ည်ာ် န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု ရေးလ်လာဆိုန််းစွဲစွဲ်နှ�ုင်း်�ညာ်။

�င့််တန့််�ခ��န့်် ၃ 

က်န့်််�တ်ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�ရေ�ာ ��် နှှင့်�်/��ု်မံဟုုတ်
က်န့်််�တ်ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�ရေ�ာ အ�င့််�အပြုမံ�်တ�ု်၏ 
�ည််�က်မံ်�နှှင့်�် အည်ီ ရေထွာက််ခ့ခ�က််� က်ုမံပဏီီမံ�ာ�ထွ့
��်တင့််ပ�ု်ပြုခင့််�

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၁၂၀

န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
အ�ဲ��င်းယ််�ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ Buzz group �းား (၃-၄ ဦးး ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ဲ��င်းယ််)၊ ��ုင်း်း�န််း

ရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း၊ အားလ�ံး��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ ဗိုးဒီးယ်�ုဖြ�င််း် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက််

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု

က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) အရေး�က်ာင်း်း ဗိုးဒီးယ်�ုဖြ�င််း် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက််၊ ဓိာတွ်ပံ�

�းား၊ လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ၊ အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််�ုိရေးသာ သစွဲ်နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း �င်း်းဖြ�စွဲ်

�းားအရေး�က်ာင်း်း တွင်း်ဖြပ�းက််�းား၊ အင်း်တွာန်က်် �းတုွ်ဆိုက််�ု�ိုရေးသာ �းက််နှိာဖြပင်း်က်းယ်် တွးဗိုး 

သ�ု်�ဟု�တွ် က်ဲန််ပးူတွာနှိင်း််အတွူ LCD ပရို�ုဂါးက််တွာ
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 

4 Buzz group (၃-၄ ဦးး ပါ�င်းရ်ေးသာ အ�ဲ��င်းယ်)် ဆို�ုသညာ�်ိာ သတွ�်တိွထ်ုားရေးသာ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ်၊် ဖြပဿန်ာ�ပ် သ�ု�်ဟု�တွ် ရေး�း�နဲ််းတွ�ုက််�ု အ�းနု်တ်ွ�ုအတွငဲ်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးဖြပာဆို�ု�က်ရေးသာ 
အ�ဲ��င်းယ်တ်ွစွဲ�်� ဖြ�စွဲပ်ါသညာ။် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ာတွငဲ်း် အ�ဲ��တွစွဲ�်�စွဲးက် ပးားအံ�ထု��ို ပးား�းားက်�သ်ု�် "တွစွဲးစွဲး" ရေးဖြပာဆို�ုရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးန်�က်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် �န််း�သညာ် ��က်ာ�းတွငဲ်း် ဆိုညူာသံ�ံးား
ဖြ�င်း်် �ံ�းလာ�်းသဲားပါသညာ။် Buzz group �းားသညာ် အ�ဲ��အ�ယွ်အ်စွဲားနှငိ်း်် သတွ�်တိွတ်ွာ�န်် သ�ု�်ဟု�တွ် အလ�ပရ်ေးပ်�တူွညာ၍် နှစိွဲရ်ေးယ်ာက်တ်ွဲ� သ�ု�်ဟု�တွ် သံ�းရေးယ်ာက်တ်ွဲ� ဖြ�စွဲန်ှ�ုင်း်

ပါသညာ။် Buzz group �းားနှငိ်း်် ပံပ်�ုးက်ညူား�ပု�ုင်း်းဆို�ုင်း�်ာ န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်း ရေးန်ာက်ထ်ုပအ်�းက်အ်လက်�်းားကု်� recoftc.org/publications/0000214	 တွငဲ်း် ရေးတွဲ�
နှ�ုင်းပ်ါသညာ။် 

၁. သင်းတ်ွန််း�းနု်် (၂) တွငဲ်း် အန်�ု်ဆ်ိုံ�း သတွ�်တိွထ်ုားရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ�်တိွ�်းက်�်းားက်�ု (လ�်းရေး�က်ာင်း်း ဂါ) ရေးဆိုဲးရေးနှဲး

��ရ်ေး�က်ာင်း်းကု်� သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် သတွုဖြပ��ပုါရေးစွဲ။ ဤသညာ�်ိာ အဖြ�ားရေးသာ သစွဲရ်ေးတွာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း 

လ�ပင််းန််းစွဲဉ်က််�ု ဆိုက်လ်က်လ်�ပရ်ေးဆိုာင်း�်ာတဲွင်း် လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်အူစွဲ�အ�ဲ���းားအရေးန်ဖြ�င်း်် လ�ုက်န််ာ�န်လ်�ုအပသ်ညာ်် အရေး�းကြိုက်းး 

က်န်ဦးးလ�ပင််းန််းအဆိုင်း်တ်ွစွဲ�်�ဖြ�စွဲပ်ါသညာ။် 

၂. သင်းတ်ွန််း�းနု်် (၁) တွငဲ်း် �တုွဆ်ိုက်�်�ရ်ေးသာ သစွဲရ်ေးတွာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားဖြပ ပံ�စွဲကံ်ား�းပက််�ု ဖြပန်လ်ညာစ်ွဲဉ််းစွဲား

ရေးစွဲပါ။ ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်တ်ွငဲ်း် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား

ဆို�ုင်း�်ာ �းဉ််းက်ပ�်အုတွ�ုင်း်း သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်းထုံ ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ရေးသာလ်ညာ်း 

တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲသ်ညာ်် သစွဲတ်ွင်းပ်�ု် ဖြ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်းပါ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (�) အား အာရိုံ�စွဲ�ုက်သ်င်း်�က်ား�ညာ်ဖြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်း �ငိ်း်းဖြပပါ။   

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်၏် �ညာ�်နိ််း�းက်က််�ု �ငိ်း်းဖြပပါ။

၃. က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား အရေး�က်ာင်း်းနှင်ိ်းပ်တွသ်က်၍် 

ရေးတွဲ� ကြံ့က်ံ��ူးဖြ�င်း်း သု��်ဟု�တွ် �က်ား�ူးဖြ�င်း်း �ုိ၊ ��ုိကု်� သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအား ရေး�းဖြ�န််းပါ။

၄. သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) ၏ သရေးဘဲာတွ�ားအယ်အူဆိုက်�ု ပ�ု��ုန်ားလညာရ်ေးစွဲ�န်် အကြိုက်ု��တုွဆ်ိုက််

ရေးလက််းင်း်�်န််းဖြ�င်း်် စွဲတွင်းပ်ါ။ သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးလိာ်ပြီးပးးသား ရေးက်ာ�်းရေးစွဲတ်ွစွဲထ်ု�ပ်ဖြ�စွဲရ်ေးစွဲ၊ ၎င်း်းတွ�ုန်ှင်ိ်း် အက်ံ�်းတွ�င်း်

�ိုသညာ်် ရေး�းက်ကဲ်�်ို အဖြ�ားထု�တွက််�န်တ်ွစွဲ�်���က်�ုဖြ�စွဲရ်ေးစွဲ �ယ်ယ််လူ�ုသညာဟ်ု� စွဲဉ််းစွဲား��ုင်း်းပါ။ ထု�တွက််�န်န်ှင်ိ်း် ပတွသ်က်၍် ၎င်း်းတွု�်သု

သင်း်သ်ညာ်် အ�းက်အ်လက်�်းားက်�ု က်ား�းပရ်ေးပ်တွငဲ်း် စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ�ပါ။ ဆိုက်လ်က်၍် ထု�တွက််�န်် အ�းက်အ်လက်ပ်ါ�ိုရေးသာ တွဆံိုပု၊် 

ရေးထုာက်�်�ံးက်် လု�ဂါ�ု သ�ု�်ဟု�တွ် က်�န်ပ်စွဲစညာ်း၏ �က်ဘ်ဲဆ်ို�ုက်က််�သ်�ုရ်ေးသာ အ�းက်အ်လက်�်းားက်�ု �ညာသ်ညာ်ရ်ေးန်�ာတဲွင်း် �ိာရေး�ဲ၍�

နှ�ုင်းသ်ညာက််�ု ရေး�းဖြ�န််းပါ။ ဤအ�းက်အ်လက်သ်ညာ် အဘဲယ်ရ်ေး�က်ာင်း်် အရေး�းကြိုက်းးရေး�က်ာင်း်းကု်� ၎င်း်းတွ�ု်အား ရေး�းဖြ�န််းပါ။

၅. က်ား�းပ် သု��်ဟု�တွ် �ငိ်း်းလင်း်းတွင်းဖ်ြပ�းက်် (PPT)ဆိုလ�ုက်�်းားတွငဲ်း် ထု�တွက််�န်် တွဆံိုပု၌် ရေးတွဲ�နှ�ုင်းရ်ေးသာ ထု�တွက််�န်အ်ရေး�က်ာင်း်း 

အ�းက်အ်လက်အ်�း�ု�က်�ု ဖြပသပါ။ ယ်င်း်းအ�းက်အ်လက်�်းားတွငဲ်း် ထု�တွလ်�ပသ်ညာ်ရ်ေးန်�ာ၊ ထု�တွလ်�ပသ်၊ူ ပါ�င်းပ်စွဲစညာ်း�းားနှင်ိ်း် 

�ညာသ်ညာ�်ိ ထု�တွလ်�ပထ်ုားရေး�က်ာင်း်းအဖြပင်း၊် စွဲားသံ�း၍ �၊ �� သ�ု�်ဟု�တွ် စွဲားသံ�းနှ�ုင်းရ်ေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် အာ��ံ အ�တိွအ်သား 

�ို၊ ��ို စွဲသညာတ်ွ�ု် ပါ�င်းန်ှ�ုင်းပ်ါသညာ။် အရေး��ကု်န််ဖြပညာရ်ေးထုာင်းစ်ွဲ� အစွဲားအရေးသာက်န်ှင်ိ်း် ရေးဆိုး�ါးက်ပဲက််�ရေး�းဦးးစွဲးးဌာာန် (United 

States Food and Drug Administration) တွဆံိုပု၊် အာဟုာ�တွန်�်�ုး အညွှာန််း�းား သ�ု�်ဟု�တွ် အရေး��ကု်န််ဖြပညာ် ရေးထုာင်းစ်ွဲ� 

စွဲ�ုက်ပ်း�ုးရေး�းဦးးစွဲးးဌာာန် (United States Department of Agriculture) ရေးအာဂ်ါ�န်စွဲ် လု�ဂါ�ု က်�သ်�ု် ��ိုနှ�ုင်းရ်ေးသာ အ�တိွအ်သား�းား၏ 

န်�နူ်ာအ�း�ု�က်�ု ဖြပသပါ။ အထုူးသဖြ�င်း်် သစွဲက််�သ်�ုရ်ေးသာ သစွဲရ်ေးတွာနှင်ိ်းဆ်ိုက်စ်ွဲပသ်ညာ်် ထု�တွက််�န်ပ်စွဲစညာ်း�းားနှင်ိ်းပ်တွသ်က်၍် သ�ံးစွဲဲ�

သသူညာ် လု�ဂါ�ု သ�ု�်ဟု�တွ် က်�န်အ်�တိွတ်ွဆံိုပု် အ�တိွအ်သား�းားတွငဲ်း် ရေးတွဲ�နှ�ုင်းရ်ေးသာ ထု�တွလ်�ပသ်ညာ်ရ်ေးန်�ာ၊ ထု�တွလ်�ပသ်ူ သ�ု�်ဟု�တွ် 

သစွဲသ်ညာ် တွာ�န်ယ််�ူ�ုိုရေးသာ သ�ု�်ဟု�တွ် တွ�ား�င်းရ်ေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ�်းား�ိ ဖြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်း အာ��ံ အ�းက်အ်လက်�်းားအရေး�က်ာင်း်း 

ရေးန်ာက်ထ်ုပအ်ရေးသးစွဲတုွ် သလုု�စွဲတုွ် �ိုရေးက်ာင်း်း�ုိနှ�ုင်းပ်ါသညာ။် ထု�တွက််�န်�်းား�ုိ FSC နှင်ိ်း် PEFC �ိ ရေးထုာက်�်�ံးက်�် တွဆံိုပု�်းားအတွကဲ်် 

န်�နူ်ာ�းားက်�ု ဖြပသပါ (ရေးလက််းင််း�်န််း (၁) က်�ု �က်ည်ာ�်န်)်။

၆. သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) ၏ အဓုိပပါယ်�်ငဲ်း်ဆ်ို�ု�းက်က််�ု က်ား�းပရ်ေးပ်တွငဲ်း် �ငိ်း်းလင်း်းတွင်းဖ်ြပပါ-  

“သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) ဆို�ုသညာ�်ိာ က်��ပဏ်း သ�ု�်ဟု�တွ် ထု�တွလ်�ပသ်ကူ် ၎င်း်းတွု�၏် ထု�တွက််�န််

တွငဲ်း် ဆိုက်စ်ွဲပ် တွဆံိုပု�်းား သ�ု�်ဟု�တွ် က်�န်အ်�တိွတ်ွဆံိုပု�်းား က်ပထ်ုား၊ ထုညာ်ထ်ုားဖြ�င်း်း �ဖြပ��း က်�န်ထ်ု�တွလ်�ပရ်ေး�း လ�ပင််းန််းစွဲဉ််

တွစွဲရ်ေးလ်ာက်် က်�န််�က်�်းထုညာက််�ု ပံ�စွဲရံေးဖြပာင်း်းဖြ�င်း်း သု��်ဟု�တွ် က်�န်ရ်ေး�းာထု�တွလ်�ပ်ဖြ�င်း်းတွု�် လ�ပရ်ေးဆိုာင်းသ်ညာ်် လ�ပင််းန််းစွဲဉ််ဖြ�စွဲ်

ပါသညာ။်” 

၇. နှ�ုင်းင််းတံွက်ာ PEFC ၏ “PEFC နှငိ်း်အ်တွူ ရေးန်ာက်ရ်ေး�က်ာင်း်းဖြပန်စ်ွဲစုွဲစွဲန်ှ�ုင်း�်ု အရေးထုာက်အ်ထုား” အရေး�က်ာင်း်း ဗိုးဒီးယ်�ုက်�ု �ငိ်း်းလင်း်းတွင်းဖ်ြပ

ပါ။ ၂၀၁၉ ��နှစိွဲ၊် ရေး�ရေး�ာ�်ါ�းလ ၁၈ �က်က်် တွင်းထ်ုားရေးသာ PEFC နှင်ိ်းအ်တွူ ရေးန်ာက်ရ်ေး�က်ာင်း်းဖြပန်စ်ွဲစုွဲစွဲန်ှ�ုင်း�်ု အရေးထုာက်အ်ထုား

က်�ု ရေး�ာ်ဖြပဖြ�င်း်းဖြ�စွဲပ်ါသညာ-် youtube.com/watch?v=I_1JX4sF5so	

၈. သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအား လနူှစိွဲဦ်းး သ�ု�်ဟု�တွ် သံ�းဦးးပါ�င်းရ်ေးသာ Buzz group 4 �းားအဖြ�စွဲ�်ဲ�ပြီးပးး ဗိုးဒီးယ်�ုတွငဲ်းပ်ါသညာ်် 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) အရေး�က်ာင်း်း အရေးတွဲးအဖြ�င်း�်းားက်�ု စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ��ု�င်း်းပါ။ (၅) �နု်စွဲ်�က်ာပြီးပးး

ရေးန်ာက်် အ�ဲ���းားအား ၎င်း်းတွ�ု၏် အရေးတွဲးအဖြ�င်း�်းားက်�ု အ�းင်း်း�းင်း်း ရေး��်�န်် ရေးဖြပာပါ။ အ�ဲ���းားအား အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု

တွငဲ်း် ��ုတုွ�ု၏် အရေးတွဲးအဖြ�င်းက််�ု ၎င်း်းတွ�ု်သရေးဘဲာဆိုနှဒအရေးလးာက်် �်ရေး�ရေးဖြပာဖြပရေးပး�န်် �တုွရ်ေး�်ပါ။

၉. FSC နှငိ်း်် PEFC �ိ သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) ၏ အဓုိပပါယ်�်ငဲ်း်ဆ်ို�ု�းက်�်းား (သင်းတ်ွန််း�တိွစ်ွဲ� (၃) က်�ု 

�က်ညာ်�်န်)် က်�ု က်ား�းပ် သု��်ဟု�တွ် �ငိ်း်းလင်း်းတွင်းဖ်ြပ�းက်် (PPT)ဆိုလ�ုက်�်းားတွငဲ်း် ဖြပသပါ။ ရေး�း�နဲ််း�းား�ုိပါက် �ငိ်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပ

ပါ။

၁၀. လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်တူွစွဲဦ်းးအတွကဲ်် အဘဲယ်ရ်ေး�က်ာင်း်် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) က် 

အရေး�းကြိုက်းးရေး�က်ာင်း်းကု်� သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအား အတွ�ု�းံ�း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�င်း်းပါ။ သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက််

ဖြပ�ရေး�း (CoC) စွဲနံှနု််းက်�ုလ�ုက်န််ာ�န်�်ိာ သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ကု်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) ကု်�င်းရ်ေးဆိုာင်းထ်ုားရေးသာ   

ရေးထုာက်�်�ံးက်�် က်��ပဏ်းတွငဲ်း် တွာ�န်�်ိုရေး�က်ာင်း်း �ငိ်း်းဖြပပါ။ လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် ဤသစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက််

ဆို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်း�းားထု�ံိ အက်း�ုးအဖြ�တွ�်ယ်�ူန်အ်တွကဲ်် ၎င်း်းတွု�န်ှင်ိ်း် ပူးရေးပါင်း်းလ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်န်် ရေး�ွး�းယ််

စွဲ�ာ�းား �ုိပါသညာ။် က်��ပဏ်း�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�၏် လ�ပင််းန််းလညာပ်တွ�်�ုးားအတွကဲ်် ရေးထုာက်�်�ံးက်် ��ထုားရေးသာလ်ညာ်း  

တွ�ား�င်းသ်ညာ်် ထုပရ်ေးဆိုာင်း်းက်�န််�က်�်း တွင်းသ်ငဲ်း်း�ယ်ယ််�ူု လ�ုအပပ်ါ�ညာ။် 

၁၁. သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) စွဲနံှနု််း�းား၏ အ�က်အ်��အ�း�ု�က်�ု သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအား 

ရေး�းဖြ�န််းပါ။ က်ား�းပရ်ေးပ်တွငဲ်း် ၎င်း်းတွ�ုက််�ု စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ�ရေးစွဲပါ။ အရေးဖြ�အရေးန်အ�းားစွဲ�တွငဲ်း် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ  

ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်း�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�၏် ထု�တွလ်�ပရ်ေး�းလ�ပင််းန််းအတွကဲ်် ရေးထုာက်�်�ံးက်�် သစွဲရ်ေးတွာစွဲး��ံန််�်ဲ��ဖုြပ�ထုား

သညာ်် စွဲ�ုက်�်င်း်း�းား�ိ တွင်းပ်�ု�ု် အလံ�အရေးလာက်�်�ို�န်် အ�က်အ်���းားနှင်ိ်း် �င်းဆ်ို�ုင်းရ်ေးန်�ပါသညာ။် 

၁၂. သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအား ဤအ�က်အ်��က်�ု �ညာသ်�ု�်င်းဆ်ို�ုင်းရ်ေးဖြ��ငိ်း်းနှ�ုင်းရ်ေး�က်ာင်း်း ရေး�းဖြ�န််းပါ။ ဖြပင်းဆ်ိုင်းထ်ုားရေးသာ အရေးတွဲးအဖြ�င်း်

�းားက်�ု �ရေး��်�း အရေးတွဲးအဖြ�င်း/်စွဲဉ််းစွဲား�းက်အ်�း�ု� ဖြပ�လ�ပရ်ေးစွဲပါ- န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ�်�သညာ် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ 

ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ိုရေး�းက်�ု က်�ုယ်တ်ွ�ုင်းလ်�ပရ်ေးဆိုာင်းသ်ညာထ်ုက်် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ကု်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်း�းားထုံ 

က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲတ်ွင်းပ်�ု် ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲပ်ါသညာ။် ရေးန်ာက်ထ်ုပအ်ရေးသးစွဲတုွအ်တွကဲ်် ရေးလက််းင််း�်န််း (၁) နှင်ိ်း်  

သင်းတ်ွန််း�တိွစ်ွဲ� (၃) �ို န်�နူ်ာ�းားက်�ု �က်ည်ာပ်ါ။

၁၃. က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲန်ှင်ိ်း် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား၏ အဓုိပပါယ်�်ငဲ်း်ဆ်ို�ု�းက်က််�ု က်ား�းပတ်ွစွဲ�်� 

သ�ု�်ဟု�တွ် �ငိ်း်းလင်း်းတွင်းဖ်ြပ�းက်် (PPT)ဆိုလ�ုက်�်းားတွငဲ်း် �ငိ်း်းလင်း်းတွင်းဖ်ြပပါ (သင်းတ်ွန််း�တိွစ်ွဲ� (၃) က်�ု �က်ညာ်�်န်)်။ ရေး�း�နဲ််း�းား

�ိုပါက် �ငိ်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပပါ။ 

၁၄. က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲန်ှင်ိ်း် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား �းဉ််းက်ပ် လ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်နု်ညာ်းလ�်း

ရေးအာက်တ်ွငဲ်း် လက်�်နံှ�ုင်း် ရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်�ိုက်�န််�က်�်း တွင်းပ်�ု�ု်က်�ု ဖြ�စွဲရ်ေးစွဲသညာ်် အစွဲးအ�တံွစွဲ�် ပ်ဖြ�စွဲရ်ေးသာ သတွ�်တိွန််ညာ်းလ�်း

ဖြ�င်း်် အထုူးစွဲစွဲရ်ေးဆိုးသညာ်် စွဲန်စွဲ် သရေးဘဲာတွ�ား အယ်အူဆိုက်�ု �တုွဆ်ိုက်ပ်ါ။ ရေးထုာက်�်�ံးက်�် ပစွဲစညာ်း သု��်ဟု�တွ် တွင်းသ်ငဲ်း်းပစွဲစညာ်း

�းားနှငိ်း်် ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ရေးသာ ပစွဲစညာ်းတွ�ုက််�ု ရေး�ာရေးနှိာ�ငဲ်း််ဖြပ��န်် အ�း�ု�ရေးသာ လ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်�ုးားတွငဲ်း် အ�းက်အ်လက်စ်ွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�၊ု 

ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ� အက်�ဖြ�တွ�်နုှငိ်း်် ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�ရေးလ်ာ�်း�ုတွ�ု် ပါ�င်းပ်ါသညာ် (သင်းတ်ွန််း�တိွစ်ွဲ� (၃) က်�ု �က်ညာ်�်န်)်။ 

၁၅. သတွ�်တိွန််ညာ်းလ�်းဖြ�င်း်် အထုူးစွဲစွဲရ်ေးဆိုးသညာ်် စွဲန်စွဲသ်ညာ် လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးားထု�ံိ သစွဲ�်င်း်းဖြ�စွဲ် �ယူ်လ�ုရေးသာ  

သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်း၏ တွာ�န််ဖြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်း ထုပရ်ေးလာင်း်းရေးဖြပာဖြပပါ။ သု�ရ်ေးသာ ်

လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးားနှငိ်း်် �ပ�်ွာလူထု��းားအရေးန်ဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွ�ု်သညာ် ၎င်း်းတွု�၏် သစွဲက််�ု တွ�ား�င်းပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်းရ်ေး�က်ာင်း်း သက်ရ်ေးသဖြပ

�န်အ်တွကဲ်် အရေးထုာက်အ်ထုား စွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်း �းားက်�ု တွင်း်ဖြပ�န်် လ�ုအပပ်ါသညာ။်

၁၆. ရေးန်ာက်လ်ာ�ညာ်် ရေးလက််းင်း်�်န််းသညာ် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်း�းားထုံ တွင်းပ်�ု�်ာတဲွင်း် 

ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�ဖြ�င်း်�်ားရေးသာ၊ လက်�်နံှ�ုင်း�်ယဲ်�်�ုိရေးသာ သ�ု�်ဟု�တွ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ယဲ််ဖြ�စွဲရ်ေးသာ၊ သတွ�်တိွ�်းက်် �ဖြပညာ်�်းရေးသာ 

သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်�န််�က်�်းအ�း�ုးအစွဲား�းား အရေး�က်ာင်း်း သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးား န်ားလညာသ်ရေးဘဲာရေးပါက်ရ်ေးစွဲ�ညာ်် ရေးလက််းင်း်�်န််း

ဖြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်း ရေးဖြပာဖြပပါ။ လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးားသညာ် ရေး�ာ်ဖြပပါ သစွဲ�်င်း်းဖြ�စွဲ�်းား�ိ ဖြ�စွဲလ်ာနှ�ုင်းသ်ညာ်် ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ��းား 

က်�ု ရေးလ်ာ�်းနှ�ုင်း�်န်် �ညာသ်ညာ်စ်ွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်း�းား သု��်ဟု�တွ် အရေးထုာက်အ်ထုားတွ�ုက််�ု လ�ုအပရ်ေး�က်ာင်း်း သတွုဖြပ���ုန်် လ�ုပါ�ညာ။်
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁၇. ရေးလက််းင်း်�်န််းပြီးပးးရေးန်ာက်် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအား အားလ�ံး��ုင်း်း�ဲ��ရေးန်ရေးစွဲ၍ ဤရေး�း�နဲ််း�းားက်�ု ဖြပန်လ်ညာသ်ံ�းသပ�်�ုင်း်းပါ-

 • ရေးလက််းင်း်�်န််းနှငိ်း်ပ်တွသ်က်၍် သင်း�်ညာသ်�ု် �စံွဲား�သန်ညာ်း။

 • ဤရေးလက််းင်း်�်န််းသညာ် သင်း်အ်ရေးဖြ�အရေးန်နှငိ်း်် က်�ုက်ည်ားသညာဟ်ု� ထုင်းပ်ါသလား။ 

 • က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် အ�း�ုးအစွဲား�းားက်�ု န်ားလညာ် 

 သရေးဘဲာရေးပါက်�်န်�်ိာ �က်�်�သညာဟ်ု� ထုင်းပ်ါသလား။ အထုူးသဖြ�င်း်် �ညာသ်ညာတ်ွ�ုက်် �က်�်�ပါသန်ညာ်း။

 • က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား ကု်� �ငိ်း်းလင်း်းစွဲဲာ န်ားလညာ် 

 သရေးဘဲာရေးပါက်�်န်�်ိာ အဘဲယ်ရ်ေး�က်ာင်း်် အရေး�းကြိုက်းးပါသန်ညာ်း။ လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်တူွစွဲဦ်းးအတဲွက်် ယ်င်း်းသညာ် �ညာ�်် 

 အရေး�းကြိုက်းးပါသန်ညာ်း။

 • �ငိ်း်းလင်း်းတွင်းဖ်ြပထုားရေးသာ စွဲ�ံးားအ� သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်းက် က်န််သ်တွ်  

 ထုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲအ်ဖြ�စွဲ် �ယ်ယ််�ူညာ်် သစွဲအ်�း�ုးအစွဲားက်�ု သင်းထ်ု�တွလ်�ပန်ှ�ုင်းပ်ါ�ညာလ်ား။ အဘဲယ်ရ်ေး�က်ာင်း်် ထု�တွလ်�ပ် 

 နှ�ုင်း�်ညာဟ်ု� ထုင်းသ်န်ညာ်း သ�ု�်ဟု�တွ် အဘဲယ်ရ်ေး�က်ာင်း်် ထု�တွလ်�ပန်ှ�ုင်း�်ညာ် �ဟု�တွဟ်ု� ထုင်းသ်န်ညာ်း။

 • သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) လ�ပင််းန််းစွဲဉ်တ်ွငဲ်း် ပါ�င်း�်န်် သ�ု�်ဟု�တွ် လ�ပင််းန််းစွဲဉ်က််�ု   

 အရေးက်ာင်းအ်ထုညာရ်ေး�ာ�်န်် သင်း် သ�ု�်ဟု�တွ် သင်း်အ်�ဲ��အစွဲညာ်းအတွကဲ်် အကြိုက်းး�ားဆိုံ�း အ�က်အ်��က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။

 • အ�က်အ်��က်�ု ရေးက်းာလ်ာားနုှ�င်း�်န်် �ညာသ်ညာ်အ်�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား လု�အပပ်ါသန်ညာ်း။ ဤအ�င်း်းအဖြ�စွဲ် �းားက်�ု �ညာသ်ညာ�်ိ �ယူ် 

 သံ�းစွဲဲ�ပါသန်ညာ်း။

၁၈. ဤအဓိကု်ရေးလလ်ာ�တိွသ်ား�ယဲ်် အ�းက်�်းားက်�ု ဖြပန်လ်ညာဆ်ိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် သင်းတ်ွန််း�းနု်က််�ု အဆိုံ�းသတွပ်ါ-

 • သစွဲရ်ေးတွာ စွဲး��ံန််�်ဲ�ပံ�၊ သစွဲလ်ံ�းတွစွဲလ်ံ�းက်�ု က်�န်ရ်ေး�းာထုညာ်ဖြ�စွဲသ်ညာအ်ထုု ရေးဖြပာင်း်းလ�လ�ပရ်ေးဆိုာင်းပ်ံ�တွ�ု�်ိ စွဲတွင်းက််ာ လ�ပင််းန််းစွဲဉ်် 

 အားလံ�းက်�ုရေးဖြ��ာ��ံန်် ရေးထုာက်�်�ံးက်ရ်ေးပးရေး�းအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း  

 (CoC) စွဲန်စွဲ�်းားက်�ု ရေး�ာရ်ေးဆိုာင်းပ်ါသညာ။် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) သညာ်   

 သစွဲရ်ေးတွာ ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ�ရေး�း အ�း�ုးအစွဲားတွစွဲ�်�ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း�းား သု��်ဟု�တွ် ပစွဲစညာ်း�းားအား   

 ��ူင်း်းဇူးစွဲ်ဖြ�စွဲရ်ေး�ာ�်န်န်ှင်ိ်း် ရေးထုာက်�်�ံးက်�်ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု အတွညာ်ဖြပ��န််ဖြ�စွဲပ်ါသညာ။်

 • က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာအ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းားသညာ် ရေးထုာက်�်�ံးက်ရ်ေးပးရေး�း  

 အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားဖြ�စွဲသ်ညာ်် FSC နှငိ်း်် PEFC တွ�ုက်် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်ဆ်ို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) �က်��ပဏ်း�းား 

 အတွကဲ်် ရေး�ာရ်ေးဆိုာင်းရ်ေးပးထုားရေးသာန်ညာ်းလ�်းတွစွဲ�်ပ်ဖြ�စွဲပ်ါသညာ။် သတွ�်တိွန််ညာ်းလ�်းဖြ�င်း်် အထုူးစွဲစွဲရ်ေးဆိုးသညာ်စ်ွဲန်စွဲ�်ိ  

 သတွ�်တိွ် ရေး�ာထ်ု�တွထ်ုားသညာ်် န်ညာ်းပါးရေးသာ သု��်ဟု�တွ် �ရေးဖြပာပရေးလာက်ရ်ေးသာ ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ��ုိသညာ်် လက်သ်င်း်် 

 ��နံှ�ုင်းရ်ေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ�်းား သ�ု�်ဟု�တွ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ယဲ်် �င်း်းဖြ�စွဲ�်းား�ိ ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ိုသညာ်် က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း�းားထု�တွယ််ူ 

 ဖြ�င်း်းက်�ု ရေး�ိာင်း�်ိားနှ�ုင်း�်န်် က်��ပဏ်း�းားအား ကူ်ညားရေးပးပါ သညာ။် သးးဖြ�ားထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�တွစွဲ�်���က်�ု �ိာရေး�ရဲေးတွဲ��ိုပါက်  

 ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�က်�ု လက်သ်င်း်�်နံှ�ုင်းရ်ေးသာ အရေးန်အထုားအထုု ရေးလ်ာ�်း�န်အ်တွကဲ်က််��ပဏ်းအရေးန်ဖြ�င်း်် ဖြပ�ဖြပင်းထ်ုနု််းသ�ု်းရေး�း 

 ရေးဆိုာင်း�်ကွ်�်ဖုြ�င်း်် အနှတ�ာယ််ဖြ�စွဲန်ှ�ုင်းရ်ေးဖြ�က်�ု ရေးလးာပ်ါးရေးအာင်းလ်�ပရ်ေးဆိုာင်း�်န်် လ�ုအပပ်ါသညာ။် 

 • လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးားသညာ် သစွဲရ်ေးတွာ�းားက်�ု ရေး��ညိာတ်ွညာတ်ွံရ်ေးအာင်း် စွဲး��ံန််�်ဲ�ရေးန်ရေး�က်ာင်း်း၊ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ�   

 စွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်းအရေးထုာက်အ်ထုား�းား ပ�ုင်းဆ်ို�ုင်းထ်ုားဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် သက်ဆ်ို�ုင်း�်ာစွဲနံှနု််း�းားအတွ�ုင်း်း အန်�ု်ဆ်ိုံ�း သတွ�်တိွ�်းက်် 

 �းားနှငိ်း်် က်�ုက်ည်ားရေး�က်ာင်း်း၊ ရေးထုာက်�်ံ �းက်် ��ရေးသာလ်ညာ်း တွ�ား�င်းသ်ညာ်် သစွဲတ်ွင်းပ်�ု�်န်အ်တွကဲ်် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ု က်ငဲ်း်းဆိုက်် 

 ဆို�ုင်း�်ာ ရေးထုာက်�်�ံးက်် (CoC) � က်��ပဏ်းနှင်ိ်း် �တုွ�်က််ဖြ�စွဲလ်ာနှ�ုင်းရ်ေး�က်ာင်း်း သရို�ပရ်ေး�ာ်ဖြပသ�န်် က်န််သ်တွ် ထုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ  

 သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းားက်�ု ၎င်း်းတွ�ု် အတွကဲ်် အလားအလာ�ိုသညာ်် အ�ငဲ်း်အ်ရေး�း 

 တွစွဲ�်ပအ်ဖြ�စွဲ် ထုည်ာသ်ငဲ်း်းစွဲဉ််းစွဲားပါသညာ။်

 • အ�း�ု�အရေးဖြ�အရေးန်�းားတွငဲ်း် လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးားနှင်ိ်း် �ပ�်ွာလထူု��းားသညာ် အ�းားပ�ုင်းရ်ေးဖြ�ရေးန်�ာ�းားတွငဲ်း် သစွဲပ်င်း် 

 စွဲ�ုက်ပ်း�ုး�န်် ဥပရေးဒီ�ရူေးဘဲာင်း် တွတုွပုပ ��ုိပါ သ�ု�်ဟု�တွ် ထု�ုရေးဖြ�အား ရေးဒီသ�ဖံြပညာသ်�ူးားထုံ ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပပ်�ုင်း�်ငဲ်း်် ရေးပးအပ�်န််  

 သ�ု�်ဟု�တွ် �ငိ်း်းလင်း်းသတွ�်တိွ�်န်လ်�ုအပဆ်ို�ပင်း်ဖြ�စွဲသ်ညာ။် ထု�ုသ�ူးားသညာ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ်  

 က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား တွင်းပ်�ုန်ှ�ုင်း�်�ုိ အက်း�ုးအဖြ�တွ�်�ိုနှ�ုင်း�်ညာ် �ဟု�တွပ်ါ။ သင်းတ်ွန််း�းနု်် (၂) နှငိ်း််  

 သင်းတ်ွန််း�တိွစ်ွဲ� (၂) တွငဲ်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��သ်ညာ်အ်တွ�ုင်း်း အန်�ု်ဆ်ိုံ�း နှ�ုင်းင််းအံဆိုင််းဥ်ပရေးဒီဖြပဌာာန််း�းက်ပ်ါ သတွင်း်းအ�းက်အ်လက်�်းား  

 �ယ်�ူန်အ်တွကဲ်် အကြံ့က်ဖံြပ�ထုားရေးသာ အဆိုင်း်�်းားက်�ု သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားအား သတွရုေးပးရေးဖြပာ�က်ားပါ။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းား၏ �က််��န်က််န်��နုှငိ်း်် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ   

အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားဆိုု�င်း်�ာ စွဲံနှနု််း�းားအတွကဲ်် ရေး�ါဟုာ� အသံ�းအနှနု််း တွ�ု်ရေး�က်ာင်း်် ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် န်ားလညာ်�န်် �က််��ရိုပု်ရေးထုးဲ

ပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၃) တွငဲ်း် ရေးပးထုားရေးသာ သင်း်ရေးထုာက််က်အူရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားက်ု� �တွ်ရိုဖုြ�င်း်းဖြ�င်း်် သင်း်နှငိ်း်် အက်ံ�်းတွ�င်း်

ဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ၊ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC)၊ က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် 

သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား၊ ဤန်ညာ်းလ�်းသု�် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း််   

�င်း်ရေး�ာက််နှု�င်း်ပံ� အစွဲ�ိသုညာ်တွ�ု်အတွကဲ်် အဓိကု် ရေး�ါဟုာ�အသံ�းအနှနု််း�းားနှငိ်း်် သရေးဘဲာတွ�ားအယ်အူဆို�းားက်�ု က်ညူား�ငိ်း်းဖြပရေးပးနှု�င်း်

�ညာ်် FSC နှငိ်း်် PEFC �ိ ုသးးဖြ�ားလတဲွ်လပရ်ေးသာ အကြံ့က်ံရေးပးပ�ဂါဂ�ုလ်�းား သု�်�ဟု�တွ် ပညာာ�ငိ်း်�းားနှငိ်း်် ရေးဆိုးဲရေးနှးဲတုွ�င်း်ပင်း်ပါ။

■ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) သညာ် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ရုေးထုာက််�ံ�းက််

ဖြပ�ရေး�း ပြီးပးးရေးန်ာက်် အဆိုင်း််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်းတွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း

နှိင်း်် ၎င်း်း၏ �င်း်းဖြ�စွဲ်အ�က်ား�ိ ုအသအုဖြ�င်း်က်ု� ရေးပးရေးသာ �းတ်ုွဆိုက််�တုွစွဲ်�� ဖြပ�လ�ပ်�န်် လု�အပ်ပါသညာ် (လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား 

အတွကဲ်် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း ပံ�စွဲံက်ား�းပ်က်ု� သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) တွငဲ်း် �က်ညာ််�န််)။

 

■ FSC နှငိ်း်် PEFC သညာ် ဤန်ညာ်းလ�်းက်ု� ရေး�ာ်ဖြပ�န်် �တူွညားရေးသာ အသံ�းအနှနု််း�းားက်�ု အသံ�းဖြပ��က်ပါသညာ်။ FSC က် သံ�းရေးသာ

လက််သင်း််�ံနှ�ုင်း်သညာ််/လက််သင်း််��ံနှ�ုင်း်သညာ်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား� ိက်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်နှငိ်း်် PEFC က် သံ�းရေးသာ 

အဖြင်းင်း်းပာဲး�ဲယ််�ိသုညာ််/အဖြင်းင်း်းပာဲး�ဲယ်် ��ိသုညာ် ်အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား� ိက်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားဟု၍ူ  

အသံ�းအနှနု််း ၂ �း�ုး �ိပုါသညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ န်ညာ်းလ�်းနှစိွဲ်��လံ�းက် သံ�းရေးသာ အသံ�းအနှနု််းအားလံ�းက်�ု �တ်ိွထုားပါ၊ 

သ�ု်�ိသာ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားသညာ် အားလံ�းက်�ု အက်ံ�်းတွ�င်း်�ိရုေးန်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

 

■ ရေးလက််းင်း််�န််း (၂) အတွကဲ်် ရေးလက််းင်း််�န််းတွငဲ်း် သင်း်အသံ�းဖြပ�လု�ရေးသာ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းားနှငိ်း်် ဓိာတွ်ပံ��းားက်ု� စွဲဉ််းစွဲားဆိုံ�းဖြ�တွ်ပါ။ 

အ�း�ုးအစွဲားတွ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် က်�ုက််ညား��ုိုရေးသာ FSC နှငိ်း်် PEFC နှစိွဲ်��လံ�း� ိရေး�းသား ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းားတွငဲ်း် လက််သင်း််��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ 

အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် အဖြင်းင်း်းပာဲး�ယဲ်် အ�င်း်း အဖြ�စွဲ်�းား၏ အ�း�ုးအစွဲားတွ�ုင်း်း ပါ�င်း်ရေးန်ရေး�က်ာင်း်းက်ု� ဇူးယ်ား (၃) တွငဲ်း် �ငိ်း်းဖြပ

ထုားပါသညာ်။ သင်း်တွန််းသား/ သ�ူးားအတွကဲ်် တွင်း်ဖြပ�းက်် စွဲာ�ကွ််�းားက်ု� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးပး�န်် အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာ တွင်း်ဖြပ�းက််�းားက်ု� 

စွဲာလံ�းအထုဖူြ�င်း်် အသံ�းဖြပ�ရေး�းသားပါ။

■ သင်း်တွန််း�းနု်် (၂) တွငဲ်း် ရေးဆိုးဲရေးနှးဲ��ရ်ေးသာ ဥပရေးဒီ�းားနှငိ်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားဆိုု�င်း်�ာ အ�း�ု�ရေးသာအ�းက််�းားက်ု�  

သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအား သတွရုေးပးပါ။ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) နှငိ်း်် ဆိုက််စွဲပ်သညာ််   

ဗိုးဒီးယ်�ု�းားအရေး�က်ာင်း်း ဖြ�ညာ််စွဲကဲ််က်ု�းက်ား အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားက်ု� ဤရေးန်�ာတွငဲ်း် �ယ်နူှ�ုင်း်ပါသညာ်-     

youtube.com/watch?v=I2poyEITnwQ	၊	Aquaculture	Stewardship	Council က် ၂၀၂၀ ဖြပညာ််နှစိွဲ်၊ �တွ်လ 

၂၆  �က််ရေးန််တွငဲ်း် တွင်း်ထုားသညာ်။

 

■ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးား၏ န်ယ််ရေးဖြ�ရေးဒီသ�းားတွငဲ်း် တွညာ်�ိသုညာ်် သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) �  

က်��ပဏ်း�းား နှငိ်း််သက််ဆို�ုင်း်ရေးသာ အ�းက််အလက််�းားအတွကဲ်် သက််ဆိုု�င်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံ�းား�ိ ုFSC နှငိ်း်် PEFC ဆိုက််သယဲ််�န််ပ�ဂါဂ�ုလ်�းား

ထုံ ရေး�းဖြ�န််းပါ။ ဖြ�စွဲ်နှု�င်း်ပါက် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် ဤက်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်

ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားဆိုု�င်း်�ာ �းဉ််းက်ပ်�နု်ညာ်းလ�်းတွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န််အတွကဲ်် အသအုဖြ�င်း်�းား၊  

အ�က််အ���းားနှငိ်း်် လက််ရေးတွ�ဲလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််အဆိုင်း််�းားက်ု� ရေး��်�န်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � 

က်��ပဏ်း က်�ုယ််စွဲားလယိ််အား က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂ�ုလ်အဖြ�စွဲ် �တုွ်ရေး�်ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�
   
Requirements for sourcing FSC controlled wood.
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/373

PEFC. 2020. PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products–Requirements.
cdn.pefc.org/pefc.org/media/2020-02/66954288-f67f-4297-9912-5a62fcc50ddf/23621b7b-3a5d-55c9-
be4d-4e6a5f61c789.pdf

FSC STD-40-004 Chain of Custody Certification Standard V(3-10. 
fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302

Strategy for FSC Mix products and controlled wood. 
https://fsc.org/en/media/5378

Preferred by Nature. 2016. “Chain of custody in the forest sector” presented by NEPCon.	youtube.com/
watch?v=gQeNKAFVNZU

FSC CoC 101. us.fsc.org/en-us/certification/chain-of-custody-certification

PEFC. The Proof of Traceability with PEFC. youtube.com/watch?v=I_1JX4sF5so

Iov42 Solution Demo: Timber Chain.	youtube.com/watch?v=vnUVG4j-mZU
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ အဆိုင်း်် (၇) တွငဲ်း် ဖြပထုားရေးသာ ဗိုးဒီးယ်�ုက်�ု သင်း်တွန််းဆို�ာက် ဘဲာသာဖြပန််ဆိုု�၍ ရေးဖြပာဖြပ�န််လု�ပါသညာ်။ အဖြ�ားန်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်

အရေးန်ဖြ�င်း်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားအတွကဲ်် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ 

အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားဆိုု�င်း်�ာ သတွ်�တိွ်�းက််�းား၊ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC)၊   

သရေးဘဲာတွ�ားအယ်အူဆိုတွ�ု်က်�ု ဦးးတွညာ်၍ က်ံ�်းက်းင်း် ပ�ဂါဂ�ုလ်က် အတွု��း�ပ် �ငိ်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက်် ဖြပ�လ�ပ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

■ သင်း်တွန််း�းနု်် (၂) ပါ ရေးလက််းင်း််�န််းတွငဲ်း် ရေးဆိုးဲရေးနှးဲ��်သညာ်် သင်း်တွန််းသား/သ�ူးား၏ သစွဲ်နှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� 

က်�န််သယဲ််�န််အတွကဲ်် ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�တိွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းား စွဲာ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်းက်ု� ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် သတွဖုြပ��ပုါရေးစွဲ။ 

ဤသစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC)၊ က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်

ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားအား �းဉ််းက်ပ်�နု်ညာ်းလ�်းအ� လု�အပ်ရေးသာ အဓိကု်�တိွ်တွ�်း�တ်ိွ�ာ အရေးထုာက််အထုား

�းားသညာ် က်ာဲဖြ�ား�ု��ိဟုု�ပင်း် ဆို�ု��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ရေးသာ်လညာ်း တွ�ား�င်း်သညာ်် သစွဲ်�းားက်ု� ထု�တွ်လ�ပ်

ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် အသံ�းဖြပ��န််အတွကဲ်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �တုွ်�က််ဖြပ�ရေး�း တွညာ်ရေးဆိုာက််�န််က်ု� စွဲတုွ်�င်း်စွဲားရေးသာ 

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � က်��ပဏ်းက် ရေးတွာင်း်းဆိုု�သညာ်် ထုပ်ရေးဆိုာင်း်းအ�းက််အလက်် သု�်�ဟု�တွ် 

စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်းအရေးထုာက််အထုား�းားလညာ်း �ိပုါ�ညာ်။ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � က်��ပဏ်းအား 

ထု�ုက်�သ်�ု် လ�ုအပ်သညာ််ထုပ်ရေးဆိုာင်း်းစွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း အရေးထုာက််အထုား�းားက်ု� ဖြပသ�န််အတွကဲ်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးား  

အရေးန်ဖြ�င်း်် သတွဖုြပ� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုား�န်် လု�အပပ်ါသညာ်။ ဤစွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်းအရေးထုာက််အထုား�းား ���ိနုှ�ုင်း်သညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်�း�ုးတွငဲ်း် 

လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားအား ဥပရေးဒီသတွ်�တိွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားနှငိ်း်် ပတွ်သက််သညာ်် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားက်ု� �ယ်�ူန််

အတွကဲ်် သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၂) �ိ ုအကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာအဆိုင်း််�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � 

က်��ပဏ်းတွစွဲ်��က် ၎င်း်းတွု�်ထုံ� ိ�ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု လ�ုလားရေး�က်ာင်း်း န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�န်် သင်း်တွန််း�တိွ်စွဲ� (၃) �ိ ု  

အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာအဆိုင်း််�းားက်ု� လ�ုက််န်ာလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် အကြံ့က်ံဖြပ�ပါသညာ်။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ သင်း်တွန််း�ိ ုသင်း်တွန််းသား/သ�ူးားရေးပ်�တူွညာ်၍ အဆိုင်း်် (၁၇) ပါ ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်�ရုေး�း�နဲ််း�းားက်�ု ဤရေး�း�နဲ််းအ�း�ု�နှငိ်း််   

အစွဲားထု�ုးပါ-

 • ရေးလက််းင်း််�န််းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်�ညာ်သု�် �ံစွဲား�သန်ညာ်း။

 • က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် အ�း�ုးအစွဲား�းားက်ု� န်ားလညာ် 

 သရေးဘဲာရေးပါက််�န််�ာိ �က််��သညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသလား။ အထုးူသဖြ�င်း်် �ညာ်သညာ်တွု�်က် �က််��ပါသန်ညာ်း။

 • က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား က်ု� �ိင်း်းလင်း်းစွဲာဲ န်ားလညာ် 

 သရေးဘဲာရေးပါက််�န််�ာိ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် အရေး�းကြိုက်းးပါသန်ညာ်း။ အစွဲ�ုး�အ�ာ�ိတုွစွဲ်ဦးး သ�ု်�ဟု�တွ် ပ�ဂါဂလကု် က်ဏ္ဍလ�ပ်င်းန််း  

 အရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်�်အရေး�းကြိုက်းးသန်ညာ်း။

 • ဤရေးလက််းင်း််�န််းသညာ် သင်း််အရေးဖြ�အရေးန်နှငိ်း်် က်�ုက််ညားသညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသလား။

 • �ငိ်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပထုားရေးသာ စွဲံနှနု််း�းားရေးပ် အရေးဖြ��ံဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု��းားအရေးန်ဖြ�င်း််  

 ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ရေးသာ်လညာ်း တွ�ား�င်း်သညာ်် သစွဲ်�းားက်ု� က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ် 

 ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် စွဲန်စွဲ်�တိွစွဲ်ဆိုင်း်် တွင်း်ပု�်ပြီးပးး စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားက်ု� ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း် 

 �ညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသလား။

 • သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွငဲ်း် ပါ�င်း်�န်် သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု   

 အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�န်် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု��းားအတွကဲ်် အကြိုက်းး�ားဆိုံ�း အ�က််အ��က်ု� ရေး�ာ်ဖြပပါ။

 • သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC)၊ က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ် 

 ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားတွငဲ်း် လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သ�ူးားနှငိ်း်် �ပ်�ာွလထူု��းား ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််နှ�ုင်း်ရေးအာင်း်  

 က်ညူား�န်် �ညာ်သညာ််ပံပ်�ုး��ုး�ုး ပံပ်�ုးရေးပးနှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။

 • ဤသစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၊ က်န်််သတွ် ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်  

 သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားနှငိ်း်် ပတွ်သက််၍ သင်း်အ်ရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သညာ််အ�န််းက်ဏ္ဍ  

 တွငဲ်း် ရေးဆိုာင်း်�ကွ််လ�ုပါသန်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အရေး�းာသတ်ွထု�တ်ွက်�န််�ို FSC Mix တံွဆိုပ်ုကု်� ဖြပသထုားရေးသာ ဓိာတ်ွပံ�

ထု�တွက််�န်�်ို PEFC တွဆံိုပုက််�ု ဖြပသထုားရေးသာ ဓိာတွပ်ံ�

အရေး�းာသတ်ွထု�တ်ွက်�န််�ို FSC Mix တံွဆိုပ်ုကု်� ဖြပသထုားရေးသာ ဓိာတ်ွပံ�

အရေး�းာသတွထ်ု�တွက််�န်�်ို PEFC တွဆံိုပုက််�ု ဖြပသထုားရေးသာ ဓိာတွပ်ံ�

အဆိုင့်�် (၁၆) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၂)   

၁. လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားဖြပ ဓိာတွ်ပံ� ၈ ပံ�က်�ု ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ (စွဲာတုွ�င်း် က်)။  

က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းားတဲွင်း် တွစွဲ်က်တွ်လ်င်း် တွင်း်ဖြပ�းက််တွစွဲ်�းက််နုှန််းဖြ�င််း် လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် 

အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား ရေး�ာ်ဖြပ�းက််အတဲွက်် (စွဲာတွ�ုင်း်(�) တွဲင်း် စွဲာလ�ံးအထုူဖြ�င််း်) တွင်း်ဖြပ�းက်် ၈ �းက်် ရေး�းသားပါ (ဇူးယ်ား (၃) တဲွင်း်  

န်�ူန်ာ�းားက်�ု �က်ညာ််�န််)။ 

၂. သင်း်တွန််း�န််း�အနှိံ် န်ံ�ံရေးပ်တွဲင်း် ဓိာတွ်ပံ��းားကု်� ရေးန်�ာ�းပါ၊ �က်�်းဖြပင်း်ရေးပ်တဲွင်း် တွင်း်ဖြပ�းက််�းားကု်� �းထုားပါ။

၃. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား  နှိစွဲ်ရေးယ်ာက််တွစွဲ်တဲွ�တွဲ���ုင်း်းပြီးပးး တွင်း်ဖြပ�းက််တွစွဲ်�းက််ကု်�ယ်ူရေးစွဲ၍ ၎င်း်းနိှင်း်် က်�ုက််ညားသညာ်် ဓိာတွ်ပံ� 

တွစွဲ်ပံ�က်�ု �ိာရေး�ဲ��ုင်း်းပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ၎င်း်းတွု�် တွဲ�စွဲပ်ထုား�ုနှိင်း်် ပတွ်သက််၍ အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းကု်� �ိင်း်းဖြပ��ုင်း်းပါ။

၄. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ရေး�ာ်ဖြပပါရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ၎င်း်းတွု�်၏ တွဲ��က််နှိင်း််အတွူ ��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲး အရေးဖြ��ိာ�န််  

တွာ�န််ရေးပးပါ (အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာ အရေးဖြ��းားကု်� ဇူးယ်ား (၃) �ုိ ရေးန်ာက််ဆိုံ�းအတွန််းတွဲင်း် �က်ညာ််�န််)။

 • သင်း်သညာ် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � က်��ပဏ်းသု�် သစွဲ်တွင်း်ပ�ု် လ�ုပါက် သင်း်၏ သစွဲ် သညာ်  

 ဤအဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် �င်း်းဖြ�စွဲ် သု�်�ဟု�တွ် လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်�ိ ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်း �ဟု�တွ်ရေး�က်ာင်း်း ဖြပသ�န််အတဲွက်် 

 �ညာ်သညာ်တွု�် အဆိုင်း်သင်း််ဖြ�စွဲ်ရေးန်�န်် လု�အပ်ပါသန်ညာ်း။

 • သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) � က်��ပဏ်း၏ သတွ်�ိတွ်�းက််�းားနှိင်း်် က်�ုက််ညား�န်် �ညာ်သည်ာ် 

 အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားက် သင််း်အား အရေးထုာက််အပံ်ရေးပးနှ�ုင်း်�ညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသန်ညာ်း။

၅. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား က်တွ်ဖြပားင်းယ််တွစွဲ်��တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်၏အရေးဖြ��းားကု်� �းရေး�း�ု�င်း်းပြီးပးး ယ်င်း်းက်�ု ဓိာတွ်ပံ�ရေးအာက််တဲွင်း်  

ထုား��ုင်း်းပါ။

၆. အ�း�ု�အတွဲ��းားအား ၎င်း်းတွု�်၏ အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းားကု်� ရေး��်��ုင်း်း၍ အ�းင်း်း�းင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�င်း်းပါ။

ရေလ�က်�င့်�်ခန့််�

အဆိုင့်�် (၄) မံှ (၅) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)

ဤသညာ်�ိာ ရေးထုာက််�ံ�းက််� ထု�တွ်က်�န််�းား�ို FSC နိှင်း်် PEFC တွံဆိုုပ်�းားနိှင်း်် လ�ုဂါ�ု�းား၏ န်�ူန်ာအ�း�ု� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လက််�င့်�်မံခ့နှ�ုင့််ရေ�ာ ��်ုမံဟုတု် အပြုင့်င့််�ပာဲ�ဖွဲ့ဲယ်် �င့််�ပြုမံ�်မံ�ာ�
အတကဲ်် ဓာာတ်ပ့နု့်မံူန့်ာ
(က်)

လက််�င့်�်မံခ့နှ�ုင့််ရေ�ာ ��်ုမံဟုတု် အပြုင့်င့််�ပာဲ�ဖွဲ့ယဲ်် �င့််�ပြုမံ�်မံ�ာ�အာ� 
ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က််
(ခ)

• တ�ာ�မံဝင့်် ထွတု်ယ်ရူေ�ာ ��် (FSC)
• သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုအရေးလအ်ထု�းား၊ သဘဲာ�နှငိ်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်            

က်�ု က်ာက်ယဲ််ရေး�း၊ က်ာက်ယဲ််ရေးပးထုားပြီးပးး �း�ုးသ�ဉ််းရေးပးာက််က်ယဲ််�န်် 
အနှတ�ာယ််�ိ ုရေးသာ �း�ုးစွဲတုွ်�းား၊ ရေးဖြ�ရေးန်�ာ၊ ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း််နှငိ်း်် ဌာာရေးန်
တွ�ုင်း်း�င်း်း သား�းားအတွကဲ်် ရေးဖြ�အသံ�းဖြပ��ငဲ်း််၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သ�ူးားသ�ု်�ဟု�တွ် 
ထု�ု�ုက််�ံစွဲား�ရေးသာအဖြ�ားအက်း�ုးသက််ဆိုု�င်း် သ�ူးား၊ က်းန််း�ာရေး�းဆိုု�င်း်�ာ၊ 
အလ�ပ်သ�ား ရေး�း�ာနှငိ်း််လံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ အဂါတွလု�ုက််စွဲား� ုတွ�ုက််
�းက််ရေး�းနှငိ်း်် ရေးပးရေး�း��ညာ်် ��ုင်း်ရေး�က်း�းားနှင််ိ်း အ�ဲန််အ��းား ရေးပးရေး�း� ုအစွဲ�ို
သညာ်တွ�ု်အဖြပင်း် အက်န်််အသတွ်��ို ပါ�င်း်သညာ်် ထု�ု�ုက််��ုိုရေးသာသစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ
�န်််�ဲ��ဆုို�ုင်း်�ာ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််၊ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း််သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ ဥပရေးဒီ
အတွ�ုင်း်း �လ�ုက််န်ာသညာ်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ုးား (PEFC)

• ဓာရေလ�ထွ့�ုတမံ်�နှငှ့်�် လ�ူအခငဲ့်�်အရေ��မံ�ာ�က်� ုခ� ���ရေဖွဲ့ာက််၍ 
ထွတု်ယ်ရူေ�ာ ��် (FSC)

• သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုအရေးလအ်ထု�းား၊ သဘဲာ�နှငိ်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်က်ု� 

က်ာက်ယဲ််ရေး�း၊ က်ာက်ယဲ််ရေးပးထုားပြီးပးး �း�ုးသ�ဉ််းရေးပးာက််က်ယဲ််�န်် အနှတ�ာယ််�ို

ရေးသာ �း�ုးစွဲတုွ်�းား၊ ရေးဖြ�ရေးန်�ာ၊ ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း််နှငိ်း်် ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်း သား

�းားအတွကဲ်် ရေးဖြ�အသံ�းဖြပ��ငဲ်း််၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သ�ူးားသ�ု်�ဟု�တွ် ထု�ု�ုက််�ံစွဲား�

ရေးသာ အဖြ�ားအက်း�ုးသက််ဆိုု�င်း် သ�ူးား၊ က်းန််း�ာရေး�းဆိုု�င်း်�ာ၊ အလ�ပ်သ�ား 

ရေး�း�ာနှငိ်း်် လံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ အဂါတွလု�ုက််စွဲား� ုတွ�ုက််�းက််ရေး�း

နှိင်း်် ရေးပးရေး�း��ညာ်် ��ုင်း်ရေး�က်း�းားနှငိ်း်် အ�နဲ််အ��းား ရေးပးရေး�း� ုအစွဲ�ိသုညာ်တွ�ု်

အဖြပင်း် အက်န်််အသတွ်��ိ ုပါ�င်း်သညာ်် ထု�ု�ုက််��ုိုရေးသာသစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု

ဆို�ုင်း်�ာ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််၊ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း််သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ ဥပရေးဒီအတွု�င်း်း 

�လ�ုက််န်ာသညာ်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ုးား (PEFC)

• �မီံ့ခန့်််ခဲ�မံ ုလပု်င့်န့််�မံ�ာ�ရေ�က်ာင့်�် ပြီးခ�မံ်�ရေပြုခာက််ခ့ရေန့်��ည်�် 
ထွ�န့််���မံ်�ရေ�ာင့်�်ရေ�ာှက််မံ ုတန့််ဖွဲ့�ု�ပြုမံင့်�်မံာ�ရေ�ာ ��်ရေတာ
မံ�ာ�တငဲ့်် ထွတု်ယ်ရူေ�ာ ��် (FSC)

• ရေးတွာရေးတွာင်း်ရေး�ရေးဖြ��ိ ု ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးက်ဲ�၊ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်နှငိ်း်် �း�ုးစွဲတုွ်�းား သ�ု်�ဟု�တွ် 
�း�ုးရိုု�းဗိုးဇူးအဆိုင်း််�းား ကြွက်ယဲ််��တုွ�ု်အား ထုနု််းသ�ု်း�၊ု က်ာက်ယဲ််ရေးစွဲာင်း််ရေး�ာိက််
� ု(သ�ု်) တွ�ုးဖြ�ုင်း််လာ�တုွ�ု်အား အရေးထုာက််အက် ူ�ဖြပ�သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�
� ုလ�ပ်င်းန််း�းား (PEFC)

• ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်အ� အရေး�းကြိုက်းးသညာ်် သစွဲ်ရေးတွာဧ�ယု်ာ�းားက်ု� သတွ်�တိွ်
ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားဖြ�င်း်း၊ က်ာက်ယဲ််ထုားဖြ�င်း်း၊ ထုနု််းသ�ု်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ာိက််ထုားဖြ�င်း်း 
သ�ု်�ဟု�တွ် �းန််လပိ်ထုားဖြ�င်း်း ��ိသုညာ်် ရေးဒီသ�းားတွငဲ်း် ရေးဆိုာင်း်�ကွ််သညာ်် 
လ�ပ်င်းန််း�းား (PEFC)

• ��ုက််ခင့််�မံ�ာ� ��ု်မံဟုတု် ��်ရေတာရေပြုမံ မံဟုတု်ရေ�ာ ရေပြုမံ
အ�့�ုပြုပ�မံအုပြုဖွဲ့�်��ု် ရေပြုပာင့််�လ�ထွာ�ရေ�ာ ��်ရေတာမံ�ာ�
တငဲ့််ထွတု်ယ်ရူေ�ာ ��် (FSC)

• သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ ရေး��ည်ိာတွညာ်တွံ�်ကု်�ု အရေးဖြ�ဖြပ�၍ သစွဲ်နှငိ်း်် သစွဲ် �ဟု�တွ်
ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားနှငိ်း်် �န််ရေးဆိုာင်း်��ုးား ထု�တွ်လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲ�ဲ်းက်ု� 
ထုနု််း�ထုားရေးသာသု�်�ဟု�တွ် ထု�တွ်ယ်�ူ ုပ�ာဏ်သညာ် ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံန်ှ�ုင်း်
�ညာ်် နှနု််းထုားက်�ု ရေးက်းာ်လနဲ််ရေးန်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််း�းား (PEFC)

• ရေးဖြ�အသံ�း�းရေးဖြပာင်း်းလ���ုိုသညာ်် လ�ပ်င်းန််း�းား၊ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်အ� အရေး�းကြိုက်းး
ရေးသာသစွဲ်ရေးတွာ ဧ�ယု်ာ�းား၊ ယ်ဉ််ရေးက်းး�အု�၊ လ�ူရုေး�းအ� အရေး�းပါရေးသာ 
ရေးန်�ာ�းားသု�်�ဟု�တွ် အဖြ�ား သဘဲာ�ထုနု််းသ�ု်းရေး�းန်ယ််ရေးဖြ��းားက်ု� ဆို�ုး
က်း�ုးသက််ရေး�ာက််�ဖုြ�စွဲ်ရေးစွဲနှု�င်း်ရေးသာလ�ပ်င်းန််း�းား၊  ဆို�ုးက်း�ုးသက််ရေး�ာက််ရေးစွဲ
နှ�ုင်း်ပါသညာ်၊ ရေးဖြ�အသံ�း�း�နုှငိ်း််သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဆုို�ုင်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း််နှငိ်း်် 
ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် ��ူါဒီနှငိ်း်် ဥပရေးဒီတွု�်က်�ု ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာ� ု��ိသုညာ််လ�ပ်င်းန််း
�းား၊ က်ာဗိုနဲ််�င်း်းဖြ�စွဲ် �းားဖြပားသညာ်် အရေး�းပါရေးသာ ရေးန်�ာ�းားက်ု� ပးက််စွဲးး
ရေးစွဲသညာ််လ�ပ်င်းန််း�းား၊ သု�်�ဟု�တွ် ၎င်း်းက် ရေး��ည်ိာ ထုနု််းသ�ု်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ာိက််
�၊ု စွဲးးပာဲးရေး�းအ� နှငိ်း််/သု�်�ဟု�တွ် လ�ူရုေး�းအ� အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းားအတွကဲ်် 
အရေးထုာက််အက် ူ�ဖြပ�သညာ််လ�ပ်င်းန််း�းား(PEFC)

ဇယ်ာ� (၃)- သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ �းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) စွဲံနုှန််း�းားအ� FSC နှိင်း်် PEFC �ိ လက််သင််း်��ံ

နှ�ုင်း်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် �င်း်းဖြ�စွဲ် အ�း�ုးအစွဲား�းား
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ခနး် ၁

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လက််�င့်�်မံခ့နှ�ုင့််ရေ�ာ ��်ုမံဟုတု် အပြုင့်င့််�ပာဲ�ဖွဲ့ဲယ်် �င့််�ပြုမံ�်မံ�ာ�
အတကဲ်် ဓာာတ်ပ့နု့်မံူန့်ာ
(က်)

လက််�င့်�်မံခ့နှ�ုင့််ရေ�ာ ��်ုမံဟုတု် အပြုင့်င့််�ပာဲ�ဖွဲ့ယဲ်် �င့််�ပြုမံ�်မံ�ာ�အာ� 
ရေဖွဲ့ာ်ပြုပခ�က််
(ခ)

• မံ� ���ရု��ုဗီဇီအ� ပြုပ�ပြုပင့််ထွာ��ည်�် ��်ပင့််မံ�ာ� ��ကု််ပ� ����ာ 

��်ရေတာမံ�ာ�မံ ှ��် (FSC)

• �း�ုးရိုု�းဗိုးဇူးအ� ဖြပ�ဖြပင်း်ထုားသညာ်် သစွဲ်ပင်း်�းား (PEFC)

ပဋိ�ပက်ာပြုဖွဲ့�်ပာဲ��ာရေဒ�မံ ှထဲွက််�ှ�ရေ�ာ ��် (PEFC)

တွစွဲ်�းနု််�းနု််တွငဲ်း် ရေးသာင်း်းက်းန််းသ ူအ��ဲ�အစွဲညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် ပံ��နိ််စွဲစွဲ်သား
�းား ဖြ�စွဲ်�က်သညာ်် လက််န်က််က်ု�င်း်အ��ဲ��းားက်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ လက််န်က််က်ု�င်း် ပဋိပုက်ာ
တွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ပ်သား အ�ပ်�း�ပ်ရေး�းအ�ဲ��က်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ၎င်း်းက်ု�ယ််စွဲားလိယ််
�းားက်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ပဋိပုက်ာ �က်န်််�က်ာရေးန်ရေးစွဲ�န်် သု�်�ဟု�တွ် က်�ုယ်က််း�ုးအတွကဲ်် 
ပဋိပုက်ာဖြ�စွဲ်ပာဲးရေးန်�ကု်�ု အ�ငဲ်း််ရေးက်ာင်း်းယ်�ူန်် သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််အတွ�ုင််းး 
က်�န််သယဲ််ရေးသာ သစွဲ်။ ပဋိပုက်ာဖြ�စွဲ်ပာဲး�ာရေးဒီသ� ိထုကဲ််�ိရုေးသာ သစွဲ်သညာ် 
ရေးသ�းာရေးပါက််တွ�ား�င်း်သစွဲ်�ဟု�တွ်ပါ။ သစွဲ်ရေးတွာနှငိ်း်် သစွဲ်ပင်း်အရေးဖြ�ဖြပ� ပစွဲစညာ်း
နှိင်း်် ထု�တွ်က်�န််�းားအားလံ�းနှငိ်း်် သက််ဆို�ုင်း်ပါသညာ်။ 

အပြုပည််ပြုပည််ဆို�ငု့််�ာ အလပု်�မံာ�ရေ���ာ အဖွဲ့ဲ�� (ILO) လပု်င့်န့််�ခငဲ့််
အရေပြုခခ့မံဝူါဒမံ�ာ�နှငှ့်�် အခဲင့်�်အရေ��မံ�ာ� ဆို�ငု့််�ာ ရေ�က်ည်ာ�ာတမံ်�        
(၁၉၉၈) ၏ ဆို�ုလ�ုခ�က််နှှင့်�် မံက်�ုက််ည်ရီေ�ာ လပု်င့်န့််�မံ�ာ� (PEFC)

ဤသညာ်�ာိ က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်၏ လ�ူဘုဲ�နှငိ်း်် စွဲား�တွ်ရေးန်ရေး�းတွု�်အတွကဲ်် အရေး�းပါ
သညာ်် အရေးဖြ��ံလ�ူတွန််��ုး�းားက်ု� ရေးလးစွဲားထုနု််းသ�ု်း�န်် အစွဲ�ုး�ပု�င်း်း၊ အလ�ပ်�ငိ်း် 
အ��ဲ�အစွဲညာ်း�းား၊ အလ�ပ်သ�ား အ��ဲ�အစွဲညာ်း�းားက် ထုား�ိသုညာ်် က်တွကု်�တွ်
က်�ု ထု�တွ်ရေး�ာ်ဖြပသဖြ�င်း်းပင်း် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ တွာ�န််�တွတ�ား�းားနှငိ်း်် က်တွကု်�တွ်
�းားသညာ် ILO ၏ အ�ဲ���င်း်ဖြ�စွဲ်�နုှငိ်း််အတွ ူတွစွဲ်ပါတွညာ်းပါ�ိရုေးသာ အ�ာ�းား
ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အ�ု�င်း်အ�ာဆို�ုထုားပါသညာ်-
• လတဲွ်လပ်စွဲာဲ အသင်း်းအ��ဲ� ��ဲ�စွဲညာ်း�ငဲ်း််နှငိ်း်် စွဲ�ရေးပါင်း်းညာုနုှုုင်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲ�ငဲ်း််တွ�ု်

အား ထုရုေး�ာက််စွဲာဲ အသုအ�တိွ်ဖြပ�ဖြ�င်း်း
• အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ အတွင်း်းအဓိ�မ သု�်�ဟု�တွ် �လ�ပ်�ရေးန်� လ�ပ်အားရေးပး      

ရေးစွဲ��ုင်း်း� ုပရေးပးာက််ရေး�း
• က်ရေးလးလ�ပ်သား ရေးစွဲ��ုင်း်း�ကု်�ု ထုရုေး�ာက််စွဲာဲ တွ�ုက််�းက််ရေး�း
• အလ�ပ်�န်််အပ်ရေး�းနှငိ်း်် အလ�ပ်အက်ု�င်း်တွ�ု်တွငဲ်း် ��ဲဖြ�ားဆိုက််ဆိုံ� ုပရေးပးာက််

ရေး�း
• ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�၍ က်းန််း�ာရေးသာ လ�ပ်င်းန််း�ငဲ်း်ပတွ်�န််းက်းင်း်

က်လု�မံဂ္ဂိုု၏ ဌာာရေန့်တ�ငု့််��င့််��ာ�မံ�ာ� အခငဲ့်�်အရေ��ဆို�ငု့််�ာ
ရေ�က်ည်ာ�ာတမံ်� (၂၀၀၇) ၏ ဆို�လု�ုခ�က််နှှင့်�် မံက်�ုက််ည်ရီေ�ာ 
လပု်င့်န့််�မံ�ာ� (PEFC)

ဤရေး�က်ညာာစွဲာတွ�်းသညာ် ဌာာရေးန်တွု�င်း်း�င်း်းသား �းား၏ အ�ငဲ်း််အရေး�း�းားပု���ု��ို
ရေးစွဲ�န်် အားထု�တွ်��ုးားအတွကဲ်် က်�ာာ�်ရူေးဘဲာင်း်တွစွဲ်�ပ်က်ု��န််တွးး ရေးပးပါသညာ်။
ထု�တွ်ဖြပန်် ရေး�က်ညာာ�းက််တွငဲ်း် ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား �းား၏ အ�ငဲ်း််အရေး�း�းားနှငိ်း််
တွန််းတွညူား�်� ုအဖြပညာ််အ�ရေးပးရေးသာ လ�ူအုသ�ုက််အ�န််း တွညာ်ရေးဆိုာက််�န််
အတွကဲ်် အလနဲ််အရေး�းပါရေးသာ လ�်းညွှာန််�းက်် ပါ�င်း်ပါသညာ။်
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လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် �ိတွ်တွ�်း�ိတွ်�ာ အရေးထုာက််အထုား န်�ူန်ာ�းား- ၏

• ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား သု�်�ဟု�တွ် ရေးဖြ�ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််၊ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဲင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် သံ�းစွဲဲ��ဲင်း််၊ ပ�ဂါဂလုက်ပ�ုင်း် သ�ု်�ဟု�တွ်  

အ�းားပ�ုင်း် ရေးဖြ�ရေးန်�ာ

• ရေးဖြ�ရေးန်�ာ ရေး�ာင်း်း�း�ု သရေးဘဲာတွူညား�းက််

• စွဲ�ုက််ပး�ုး�ဲင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် �ိတွ်ပံ�တွင်း် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား

• အတွညာ်ဖြပ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ သု�်�ဟု�တွ် စွဲ�ုက််�င်း်း အ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုစွဲး�ံ�းက််

• သစွဲ်က်�ု ရေးဖြ�ယ်ာပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် သံ�းစွဲဲ��ဲင်း််�းားဆို�ုင်း်�ာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားတဲွင်း် သတွ်�ိတွ်ထုားသညာ်် န်ယ််န်ု�ုတွ်အတွဲင်း်း�ိ အ�ိန််တွက်ယ််  

ထု�တွ်ယ်ူရေး�က်ာင်း်း၊ ရေးဖြ�ယ်ာနိှင်း််ပတွ်သက််၍ ရေးတွာင်း်းဆို�ု�ု�းား ��ုိရေး�က်ာင်း်း သု�်�ဟု�တွ် ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းားနိှင်း်် ပဋိုပက်ာ ��ုိရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာ

ရေးစွဲ�န်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် ရေးဖြ�ရေးန်�ာ သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာဆို�ုင်း်�ာ ရေးဖြ�ပံ�နှိင်း်် န်ယ််ရေးဖြ�ပ�ုင်း်းဖြ�ားသတွ်�ိတွ်�ု

• ထု�တွ်ယ်ူ�ဲင်း််လက််�ိတွ်

• စွဲ�ုက််�င်း်းရေးဖြ�ရေးန်�ာ�းား�ိ သစွဲ်ပင်း်အ�း�ုးအစွဲား�းား၏ အ�းနု််နှိင်း််တွရေးဖြပးညား ဖြပညာ််စွဲံ�ရေးသာ စွဲာ�င်း်း

• က်းန််း�ာရေး�းနှိင်း်် ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အစွဲးအ�ံ�းား၊ �ူ�ါဒီ သ�ု်�ဟု�တွ် ပစွဲစညာ်းက်ု�ုယ်ာ�းား၊ တွစွဲ်ကု်�ယ််ရေး�သံ�း က်ာက်ဲယ််ရေး�းပစွဲစညာ်း

• အန်ု�််ဆိုံ�းအသက််က်န်််သတွ်�းက််ထုက်် ရေးက်းာ်လဲန််ရေးသာ အလ�ပ်သ�ား�းားက်�ု အလ�ပ်�န်််အပ်�ု (�ိတွ်ပံ�တွင်း်က်တွ်ဖြပား�းားတဲွင်း် အသက််ကု်�  

စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပါ၊ �ိတွ်ပံ�တွင်း်�ုတွတူက်�ု ပူးတွဲ�ထုားပါ)

• အလ�ပ်သ�ား�းားအား အန်ညာ်းဆို�ံးလ�ပ်�နှိင်း်် အညား သ�ု်�ဟု�တွ် အန်ညာ်းဆိုံ�းလ�ပ်�နှိင်း်် အထုက်် ရေးပးရေး�း�ု

• နှ�ုင်း်င်းံဖြ�ားသား အလ�ပ်သ�ား�းားအတဲွက်် �ိန််က်န််ရေးသာ အလ�ပ်လ�ပ်�ဲင်း််�းားနှိင်း်် လ�ုအပ်ရေးသာစွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားထုား�ုိ�ု
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 �င့််တန့််�မံတှ်� ု(၃)

��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မုံ က်ဲင့််�ဆိုက််ဆို�ု�ည််မံှာ အဘယ််န့်ည််�။
သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက်် သု�်�ဟု�တွ် CoC သညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ က်�န််သဲယ််ရေး�းတဲွင်း် အရေး�းကြိုက်းးရေးသာ 
သရေးဘဲာတွ�ားအယ်ူအဆိုတွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ဤသင်း်တွန််းတွဲင်း် ညွှာန််းဆို�ုထုားသညာ်် CoC ၏ အဓိုပပါယ််�ဲင်း််ဆို�ု�းက်် နှိစွဲ်�ပ်သညာ်-

��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံု က်ဲင့််�ဆိုက််ဆို�ုင့််�ာ �ည််�းယ််ခ�က််

■ ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်��သညာ် သးးဖြ�ား�င်း်းဖြ�စွဲ်တွစွဲ်���ိ အစွဲဖြပ�သညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ဖြဒီပ်�တွု�ဆို�ုင်း်�ာ အရေးထုာက်် အထုားက်�ု ပံ်ပ�ုးရေးပး�န််

■ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားသညာ် တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံ ရုိုပ်ရေးထုဲးတွတွ်ပြီးပးး ရေး�ာရေးနှိာလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် အစွဲားထု�ုးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု   

ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိုရေးသာရေး�က်ာင်း်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�ိသညာ် သ�ံးစွဲဲ�သူအထုု တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်ရေးလ်ာက််လံ�းတွဲင်း် ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု  

ရေးဖြ��ာ�ံစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�န််

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူ�းား၊ ဖြ�န်််ဖြ�ူးသူ�းားနှိင်း်် အဖြ�ားအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားသညာ်ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ကု်� 

�ဲ�စွဲုတွ်ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ပြီးပးး ရေး�းက်ဲက််သ�ု် တွင်း်ပ�ု်ရေး�ာင်း်း�းပြီးပးး ရေးထုာက််�ံ�းက််�သစွဲ်ရေးတွာအရေး�က်ာင်း်းအ�ာနိှင်း်် ဆိုက််စွဲပ်အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်

�းားက်�ု ရေးဖြ��ာ�ံလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် စွဲံနုှန််း�းားအတွ�ုင်း်းလု�က််န်ာသညာ််အ�ါ၎င်း်းတွ�ု်အား သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် 

(CoC)ကု်� ထု�တွ်ရေးပးပါသညာ်။ ပံ� (၅) တွဲင်း် FSC ၏ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� 

ဖြပသထုားပါသညာ်။

FSCTM 

" သစွဲ်ရေးတွာ�ိသညာ် အသ�ံးဖြပ�သူဆိုးသ�ု် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ပု�်ရေးဆိုာင်း်သညာ််လ�်းရေး�က်ာင်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။
ထု�ုလ�်းရေး�က်ာင်း်းသညာ် သစွဲ်ရေးတွာ�ိ စွဲတွင်း်၍ အရေး�းာထုညာ်အဆိုင်း််ဆိုင်း််ဖြပ�လ�ပ်ဖြ�င်း်း၊ ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း၊ ဖြ�န်််ဖြ�ူးဖြ�င်း်း
စွဲသညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားဖြ�င်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွ�ုင်း်း သဲားပါသညာ်။

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်ရေးလ်ာက်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားအသဲင်း်ရေးဖြပာင်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သည်ာ်အ�ါ သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲး�ံ
လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သည်ာ်အ�ါ ၎င်း်းတွု�်က်�ု အဆိုင်း််တွ�ုင်း်းတွဲင်း် ရေးဖြ��ာ�ံရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါသညာ်။ "5

PEFCTM 
“...သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား၏ �င်း်းဖြ�စွဲ်အရေး�က်ာင်း်း အ�းက််အလက််ကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဆိုာင်း်�ွက််သညာ်် 
လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ထု�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အားဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််� ပစွဲစညာ်းတဲွင်း် ပါ�င်း်သညာ်�းားကု်� တွုတွုက်းက်းနိှင်း််
စွဲုစွဲုစွဲစွဲ်စွဲစွဲ် ရေးတွာင်း်းဆို�ုနှ�ုင်း်�န်် အ�ဲ��အစွဲညာ်းအား �ဲင််း်ဖြပ�ရေးပးပါသညာ်။”6

5		us.fsc.org/preview.fsc-chain-of-custody-101.a-774.pdf	က်�ု�က်ညာ်ပ်ါ ။
6		pefc-france.org/media/2021/03/PEFC-ST-2002_2020_EN.pdf	က်�ု�က်ညာ်ပ်ါ ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပ့ု (၅)- FSC ၏ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််

သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဆုို�ုင်း်�ာ 
ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း - 
သစွဲ်ရေးတွာ�းားအတွကဲ်် 

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် 
(CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�
ဖြ�င်း်း - သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� 
ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� 
ထု�တွ်လ�ပ်ရေးသာ စွဲးးပာဲးရေး�း
လ�ပ်င်းန််း�းားအတွကဲ််

သစွဲ်စွဲက််�းား စွဲက််ရိုံ��းား စွဲက်ကူစွဲက််�းား

ပ�ရုေးဘဲာဂါအရေး�ာင်း်းဆိုု�င်း်�းား ပံ�နှိုပ်ဆို�ုင်း်�းား

ပ�ရုေးဘဲာဂါ ပံ�နှိုပ်ပစွဲစညာ်း�းား

သစွဲ်ဖြပားသု�ရေးလာိင်း်သညာ်် 

ခြုံ�ံ�င်း်း�းား

အ�ု်ရေးဆိုာက််ပစွဲစညာ်း�းား

က်�န််အ�ိတွ်တွံဆိုပု် လု�င်း်စွဲင်း်
ယ်ဖူြ�င်း်းနှငိ်း်် တွံဆိုပု်က်ပ်ဖြ�င်း်း - 
လက််လးအရေး�ာင်း်းသ�ား�းား
နှိင်း်် အရေး�းာသတွ်ထု�တွ်က်�န််
�းားအတွကဲ််

စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနှငိ်း်် 
အသံ�းဖြပ�သ�ူးား

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

T

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) ၏ အလားအလာ�ုိရေးသာ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား-

■ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆို�ုင်း်�ာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားနိှင်း််ပတွ်သက််၍ အရေးလးရေးပးရေးသာ ရေး�းက်ဲက််သစွဲ်�းားရေးပ်ရေးပါက််�ုက်�ု က်ူညားဖြ�စွဲ်

ရေးစွဲပါသညာ်။

■ လူ�ုပတွ်�န််းက်းင်း်အတွဲက်် တွာ�န််ယ်ူ�ုနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ အ�းားသုရေးစွဲ�န်် အရေးထုာက််အထုား တွု�်က်�ု ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််

လာရေးစွဲပါသညာ်။

■ အသံ�းဖြပ�သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�် သံ�းစွဲဲ�ရေးန်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားသညာ် တွာ�န််သုသုဖြ�င််း် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ပြီးပးး သဘဲာ�

ပတွ်�န််းက်းင်း်ကု်� သဟုဇူးာတွဖြ�စွဲ်ရေးသာ အရေးလ်အထု�းားက်�ု က်းင််း်သံ�းသညာ်် သစွဲ်ရေးတွာ�းား�ိ ထု�တွ်ယ်ူသညာ်ဟူုရေးသာ ယ်ံ��က်ညာ်

စွဲုတွ်�း�ုက်�ု ��ုိရေးစွဲပါသညာ်။

■ အသံ�းဖြပ�သူ�းား �ယ််ယ်ူသညာ်် ထု�တွ်က်�န််�းားတွဲင်း် သံ�းထုားရေးသာ သစွဲ်အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်သညာ် တွ�ား�င်း်ပြီးပးး အလဲန််အက်ံံထု�တွ်ယ်ူ

ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းား�ိ သ�ု်�ဟု�တွ် တွ�ား��င်း် သစွဲ်�ု�းထု�တွ်ယ်ူထုားဖြ�င်း်း �ဟု�တွ်ရေး�က်ာင်း်းကု်� ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် ယ်ံ��က်ညာ်

စွဲုတွ်�းနှ�ုင်း်ရေးစွဲပါသညာ်။

■ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) ကု်� ရေး�ာ်ဖြပရေးသာ လု�ဂါ�ု�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် ထု�တွ်က်�န််သညာ် ပြီးပု�င်း်�က််လ�ပ်င်းန််း

�းားအ�က်ား ရေးသ�းာရေးပါက်် ကဲ်�ဖြပားရေးန်ပါ�ညာ်။

သ�ု်ရေးသာ် ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားစွဲဲာတဲွင်း် သစွဲ်စွဲက််�းားနိှင်း်် က်�န််ထု�တွ်စွဲက််ရိုံ��းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ရေးသာ�င်း်းဖြ�စွဲ်နိှင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ရေးသာ 

�င်း်းဖြ�စွဲ်နိှစွဲ်လံ�း�ိ သစွဲ်နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာပစွဲစညာ်း�းား ��ုိပါသညာ်။ ဤစွဲက််ရိုံ��းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သဲင်း်းက်�န််နှိင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််  

��သည်ာ် သဲင်း်းက်�န််တွ�ု်က်�ု �ဲ�ဖြ�ားနှ�ုင်း်ရေးလ် ��ုိပါ သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်�န််ရေး�းာ�းားက်�ုသံ�း၍ က်�န််ထု�တွ်�ုလ�ပ်င်းန််း အပြီးပးးသတွ် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လံ�ရေးလာက််ရေးသာ သဲင်း်းက်�န််�းား ��ုိတွတွ်ပါ။ ထု�တွ်လ�ပ်�ုအတွဲက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််� ပစွဲစညာ်းနိှင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််  

��သည်ာ် ပစွဲစညာ်းတွု�်က်�ု ရေး�ာရေးနှိာအသ�ံးဖြပ��ဲင််း်ဖြပ��န်် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ 

အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် အသံ�း�း�ုစွဲန်စွဲ်က်�ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ထုားပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



             

က်န့်််�တ်ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�ရေ�ာ��်ဆို�ု�ည််မံှာအဘယ််န့်ည််�။

"လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား�ိ တွင်း်ပု� ်သညာ်် ပစွဲစညာ်း�းားနှိင်း််ဆိုက််စွဲပ်ရေးသာ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� အက်�ဖြ�တွ်သ�ံးသပ်ပြီးပးး 

ရေးလ်ာ်�း�န််အတွဲက်် သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသည်ာ် စွဲန်စွဲ်အတွ�ုင်း်း စွဲး�ံလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ထုား၍ သတွ်�ိတွ်စွဲံနုှန််း�းားနှိင်း််အညား

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အတွညာ်ဖြပ�ထုားရေးသာ ပစွဲစညာ်း သု�်�ဟု�တွ် ထု�တွ်က်�န််" ဟုူ၍ FSC က် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ကု်� အဓိုပပါယ််

�ဲင်း််ဆို�ုထုားပါသညာ်။ 

က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်အတွဲက်် �းဉ််းက်ပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပံ�န်ညာ်းနှိစွဲ်သဲယ််�ုိပါသညာ်-
 
၁.	 သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််�ို က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် - က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ဆို�ုင်း်�ာ စွဲံနှုန််းအ�သတွ်�ိတွ်

န်ညာ်းလ�်းဖြ�င်း်် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသည်ာ်စွဲန်စွဲ်အတွ�ုင်း်း အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်လု�က််စွဲစွဲ်ရေးဆိုး၍ က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်း 
အရေး�က်ာင်း်း ထုည်ာ်သဲင်း်းရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း။ ဤအရေးဖြ�အရေးန်တဲွင်း် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ကု်� 
သစွဲ်ရေးတွာ၌ တွ�ုက််ရို�ုက်် အက်�ဖြ�တွ်�ုလ�ပ်သညာ်ထုက်် နှ�ုင်း်င်းံအလု�က်် သု�်�ဟု�တွ် ဖြပညာ်န်ယ််အလု�က်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အက်�ဖြ�တွ်�ု 
လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါသညာ်။

၂.	 သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု�ို က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် - ဤရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းကု်� သစွဲ်ရေးတွာ�န််ရေးန်ဂါးာ�းားက် သစွဲ်ရေးတွာ 
တွဲင်း် တွ�ုက််ရို�ုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါသညာ်။

FSC Mix ထွုတ်က်ုန့််မံ�ာ�  
ဤစွဲန်စွဲ်တွဲင်း် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်သညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ရေးသာ သဲင်း်းက်�န််ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး FSC က်�န််ရေးနှိာ ထု�တွ်က်�န််�းား 
ထု�တွ်လ�ပ်�ာတွဲင်း် FSC ရေးထုာက််�ံ�းက််� ပစွဲစညာ်းနိှင်း်် ရေး�ာရေးနှိာထုားပါသညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��သညာ်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား�ိ သစွဲ်အ�း�ုး
အစွဲားအားလံ�းက်�ု ရေး�ာရေးနှိာ အသံ�းဖြပ�၍ ��နုှ�င်း်ပါ။ လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ သစွဲ်�င်း်းဖြ�စွဲ် အ�း�ုးအစွဲား ၅ �း�ုး�ိာ -

■ တွ�ား��င်း် ��တွ်လိ�ထု�တွ်လ�ပ်ရေးသာ သစွဲ်

■ ဓိရေးလ်ထု�ံးတွ�်းနှိင်း်် လူ�အ�ဲင်း််အရေး�း�းားကု်� �း�ုးရေး�ာက််၍ ထု�တွ်ယ်ူရေးသာ သစွဲ်

■ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု လ�ပ်င်းန််း�းားရေး�က်ာင််း် ပြီး�ု�်းရေးဖြ�ာက််�ံရေးန်�သည်ာ် ထုုန််းသု�်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််�ု တွန််��ုးဖြ�င််း်�ားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းားတဲွင်း်  
ထု�တွ်ယ်ူရေးသာ သစွဲ် 

■ စွဲ�ုက််�င်း်း�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာရေးဖြ��ဟု�တွ်ရေးသာ ရေးဖြ�အသံ�းဖြပ��ုအဖြ�စွဲ်သု�် ရေးဖြပာင်း်းလ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းားတဲွင်း် ထု�တွ်ယ်ူ 
ရေးသာ သစွဲ်

■ �း�ုးရို�ုးဗိုးဇူးအ� ဖြပ�ဖြပင်း်ထုားသည်ာ် သစွဲ်ပင်း်�းား စုွဲ�က််ပး�ုး�ာ စုွဲ�က််�င်း်း�းား�ိ သစွဲ်

က်န့်််�တ်ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�ရေ�ာ အ�င့််�အပြုမံ�်မံ�ာ�ဆို�ု�ည််မံှာ အဘယ််န့်ည််�။

"အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််�ိုသညာ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား�ိ လာရေးသာ ပစွဲစညာ်းဖြ�စွဲ်သညာ်ဟူု၍ '�ရေးဖြပာပရေးလာက််ရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုး နှ�ုင်း်ရေးဖြ�' �ိုရေး�က်ာင်း်း အ�ဲ��
အစွဲညာ်းတွစွဲ်��က် [သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ်် စွဲန်စွဲ်] အတွ�ုင်း်း သတွ်�ိတွ်ဆို�ံးဖြ�တွ်ထုားသည်ာ် သစွဲ်ရေးတွာနှိင်း်် သစွဲ်ပင်း်
အရေးဖြ�ဖြပ� ပစွဲစညာ်း" ဟူု၍ PEFC က် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားကု်� အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ုထုားပါသညာ်။

"အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််�ိုသညာ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား" �ိ သစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်�ုအ�း�ု��ိာ ဤအ�း�ုးအစွဲားရေးအာက််�ုိ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူသညာ််ပံ�စွဲံ ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်-
 

■ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အရေးလ်အထု�းား၊ သဘဲာ�နှိင်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ကု်� က်ာက်ဲယ််ရေး�း၊ က်ာက်ဲယ််ရေးပးထုားပြီးပးး �း�ုးသ�ဉ််း 
ရေးပးာက််က်ဲယ််�န်် အနှတ�ာယ််�ုိရေးသာ �း�ုးစွဲုတွ်�းား၊ ရေးဖြ�ရေးန်�ာ၊ ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််နှိင်း်် ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်း သား�းားအတဲွက််   
ရေးဖြ�အသ�ံးဖြပ��ဲင််း်၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားသ�ု်�ဟု�တွ် ထုု��ုက််�ံစွဲား�ရေးသာ အဖြ�ားအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း် သူ�းား၊ က်းန််း�ာရေး�းဆို�ုင်း်�ာ၊ 
အလ�ပ်သ�ား ရေး�း�ာနိှင်း်် လံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ အဂါတွုလု�က််စွဲား�ု တွ�ုက််�းက််ရေး�းနှိင်း်် ရေးပးရေး�း��ည်ာ် ��ုင်း်ရေး�က်း�းားနှိင်း််  
အ�ဲန််အ��းား ရေးပးရေး�း�ု အစွဲ�ိုသညာ်တွ�ု်အဖြပင်း် အက်န်််အသတွ်��ုိ ပါ�င်း်သည်ာ် ထုု��ုက််�ု�ိုရေးသာသစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ   
ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််၊ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း််သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ ဥပရေးဒီအတုွ�င်း်း �လု�က််န်ာသညာ်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား။

■ သစွဲ်နှိင်း်် သစွဲ် �ဟု�တွ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားနှိင်း်် �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားကု်� အတွ�ုင်း်းအတွာတွစွဲ်��အထုု ထု�တွ်လ�ပ်�န််အတွဲက််  
သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ ထု�တွ်လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းက်�ု ထုုန််းထုား�န်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေး�း အစွဲးအ�ံ�းား ��ိုဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ထု�တွ်ယ်ူ�ုပ�ာဏ် 
လဲန််က်�ဖြ�င်း်း။

■ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုသညာ် ရေးတွာရေးတွာင်း်ရေး�ရေးဖြ��ုိ  ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးကဲ်�၊ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်နှိင်း်် �း�ုးစွဲုတွ်�းား သု�်�ဟု�တွ် �း�ုးရိုု�းဗိုးဇူးအဆိုင်း််�းား  
ကြွက်ဲယ််��ုတွ�ု်အား ထုုန််းသု�်း�ု၊ က်ာက်ဲယ််ရေးစွဲာင််း်ရေး�ိာက််�ု (သ�ု်) တွ�ုးဖြ�ုင််း်လာ�ုတွ�ု်အား အရေးထုာက််အက်ူ �ဖြပ�ဖြ�င်း်း။
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■ ရေးဂါဟုစွဲန်စွဲ်အ� အရေး�းကြိုက်းးသညာ်် သစွဲ်ရေးတွာဧ�ုယ်ာ�းားက်�ု သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားဖြ�င်း်း၊ က်ာက်ဲယ််ထုားဖြ�င်း်း၊ ထုုန််းသု�်း  
ရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််ထုားဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် �းန််လိပ်ထုားဖြ�င်း်းစွဲသညာ်တွု�်��ိုဖြ�င်း်း။

■ တွ�ား��င်း်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် ဆို�ုးက်း�ုးသက််ရေး�ာက််ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေးဖြ��ိ အဖြ�ားရေးဖြ�သု�် ရေးဖြပာင်း်းလ�အသ�ံး�းဖြ�င်း်း။

■ အဖြပညာ်ဖြပညာ်ဆို�ုင်း်�ာ အလ�ပ်သ�ားရေး�း�ာ အ�ဲ�� (ILO) လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း် အရေးဖြ��ံ�ူ�ါဒီ�းားနှိင်း်် အ�ဲင်း််အရေး�း�းားဆို�ုင်း်�ာ 

ရေး�က်ညာာစွဲာတွ�်း (၁၉၉၈) နိှင်း်် �ကု်�က််ညားဖြ�င်း်း။

■ က်�လသ�ဂါဂ၏ ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းား အ�ဲင်း််အရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ရေး�က်ညာာစွဲာတွ�်း (၂၀၀၇) နှိင်း် ် �က်�ုက််ညားဖြ�င်း်း။

■ ပဋိုပက်ာဖြ�စွဲ်ပဲား�ာရေးဒီသ�ိ ထုဲက််�ုိရေးသာ သစွဲ် - တွစွဲ်�းနု််�းနု််တွဲင်း် ရေးသာင်း်းက်းန််းသူ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် ပံ��ိန််စွဲစွဲ်သား�းား 

ဖြ�စွဲ်�က်သည်ာ် လက််န်က််ကု်�င်း်အ�ဲ���းားက်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ လက််န်က််ကု်�င်း်ပဋိုပက်ာတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ပ်သား အ�ပ်�း�ပ်ရေး�းအ�ဲ��က်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊  

၎င်း်းက်�ုယ််စွဲားလိယ််�းားက်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ပဋိုပက်ာ �က်န်််�က်ာရေးန်ရေးစွဲ�န်် သု�်�ဟု�တွ် က်�ုယ််က်း�ုးအတွဲက်် ပဋိုပက်ာဖြ�စွဲ်ပဲားရေးန်�ုက်�ု   

အ�ဲင်း််ရေးက်ာင်း်းယူ်�န်် သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််အတုွ�င်း်း က်�န််သဲယ််ရေးသာ သစွဲ်၊ ၎င်း်းသစွဲ်သညာ်ရေးသ�းာရေးပါက်် တွ�ား��င်း်သညာ် 

�ဟု�တွ်ပါ၊ ၎င်း်းသညာ် သစွဲ်ရေးတွာနှိင်း််သစွဲ်ပင်း်အရေးဖြ�ဖြပ� ပစွဲစညာ်းနှိင််း် ထု�တွ်က်�န််�းားအားလ�ံးနှိင််း် သက််ဆို�ုင်း်ပါသညာ်။

■ �း�ုးရို�ုးဗိုးဇူးအ� ဖြပ�ဖြပင်း်ထုားသည်ာ် သစွဲ်ပင်း်�းား။

�တ်မံှတ်န့်ည််�လမံ်�ပြုဖွဲ့င့်�် အထွူ���်ရေဆို��ည်�် �န့်�် 

က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားအဖြ�စွဲ်ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပး�န်် 

သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသည်ာ်စွဲန်စွဲ်က်�ု အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။   

သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသည်ာ်စွဲန်စွဲ်သညာ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််ဖြ�စွဲ်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ�င်း်းဖြ�စွဲ်�းား

�ိ လာသညာ်် ပစွဲစညာ်း�းားအတွဲက်် အ�းက််အလက််စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းဖြ�င်း်း၊ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အက်�ဖြ�တွ်�ုနှိင်း်် အနှတ�ာယ််ရေးလးာ်ပါးရေးစွဲရေး�း

ဆို�ုင်း်�ာ �ူရေးဘဲာင်း် သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း စွဲန်စွဲ်နှိင်း်် အစွဲးအ�ံဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််အဆိုင််း်�းား�ိာ ရေးအာက််ပါအတုွ�င်း်း

ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်-

၁. �တင့််�အခ�က််အလက်် �ယူ်ပြုခင့််�

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်

�းားရေးအာက််တွဲင်း်�ိုသညာ်် သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသည်ာ် စွဲန်စွဲ်လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း အတွ�ုင်း်း သစွဲ်တွင်း်ပု�်လ�ုသညာ််အ�ါ 

ရေးအာက််ရေး�ာ်ဖြပပါစွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်းအရေးထုာက််အထုား�းားလု�အပ်ပါသညာ်-

• တွင်း်ပ�ု်သူ၏ အ�ညာ်နှိင်း်် လုပ်စွဲာ

• တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ူ�ဲင်း််၊ ဥပရေးဒီအ� လု�အပ်ရေးသာ သယ််ယ်ူပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ရေး�း စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား၊ က်�ုယ််တွ�ုင်း်ရေး�က်ညာာ�းက််၊   

တွင်း်ပ�ု်�ုဆို�ုင်း်�ာ သု�်�ဟု�တွ် စွဲာ�း�ပ်စွဲာတွ�်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းား ပါ�င်း်သည်ာ် ပင်း်�င်း်းထု�တွ်က်�န််ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း 

အရေးထုာက််အထုား 

• �ယ််ယ်ူရေးသာ ပစွဲစညာ်း၏ ထု�ထုညာ်အလု�က်် သု�်�ဟု�တွ် အရေးလး�းနု််အလ�ုက်် ပ�ာဏ်

• ပစွဲစညာ်း သု�်�ဟု�တွ် ထု�တွ်က်�န််တွ�ု်တွဲင်း် ရေးယ်ဘဲ�ယ်းအ�ညာ်နိှင်း်် သုပပံအ�ညာ်အလု�က်် သင််း်ရေးတွာ်သလ�ု ရေး�်ရေး�်၍ ထုည်ာ်သဲင်း်း

ရေး�ာ်ဖြပနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိရေးသာ သစွဲ်ပင်း်�း�ုးစွဲုတွ်�းား စွဲာ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ထုညာ််သဲင်း်းရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာသစွဲ်ပင်း်�း�ုးစွဲုတွ်�းား �ဲ�ဖြ�ားရေး�ာ်ဖြပ�ု 

• သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ာ နှ�ုင်း်င်းံ၊ ��ိုနှ�ုင်း်ပါက် ��တွ်လိ��ာတွ�ုင်း်းရေးဒီသကြိုက်းး/ဖြပညာ်န်ယ််နိှင်း်် ��တွ်လိ�ထု�တွ်ယ်ူ�ဲင်း််ဖြပ��းက််

၂. ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခဆိုန့််���်အက်�ပြုဖွဲ့တ်မုံ ရေဆိုာင့််�းက််ပြုခင့််�

 ရေးထုာက််ပ�ု်က်ဲင်း်းဆိုက််�းား�ုိ �ူလ�င်း်းဖြ�စွဲ်နိှင်း်် ရေး�ာရေးနှိာပစွဲစညာ်း�းားဆို�ုင်း်�ာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အပါအ�င်း် လက််သင််း်��ံနှ�ုင်း်သည်ာ် 

အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား�ိ လာသညာ်် ပစွဲစညာ်း�းားဆို�ုင်း်�ာ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဆိုန််းစွဲစွဲ်အက်�ဖြ�တွ်�းက််အား တွာ�န််ယူ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် 

လ�ုအပ်ပါသညာ်။ သစွဲ်၏ က်န်ဦးး�င်း်းဖြ�စွဲ်၊ ရေးထုာက််ပု�်က်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်ရေးလ်ာက်် သစွဲ်၏ ရေးဖြပာင်း်းလ�ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ပံ� အစွဲ�ုိသညာ််အညွှာန််းက်ုန််း

�းားက်�ု သ�ံး၍ ဆိုန််းစွဲစွဲ်အက်�ဖြ�တွ်�းက််ကု်� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါသညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



                                                    

၃. ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခရေလ့ာ�ခ�ရေ�� အ�ီအ�ဉ််တ�်�ပ် ခ�မံှတ်ပြုခင့််�

 ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဆိုန််းစွဲစွဲ်အက်�ဖြ�တွ်�းက််ရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ ဆိုံ�းရိုံုးန်စွဲ်န်ာနှ�ုင်း်ရေးဖြ��းားကု်� ရေးလးာ်ပါး

ရေးစွဲ�န်် သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးလ်ာ်�း�န်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်သည်ာ် အဆိုင်း််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ဤအဆိုင််း်တွဲင်း် တွင်း်ပု�်သူ�းားထုံ�ိ ထုပ်ရေးဆိုာင်း်း

အ�းက််အလက််�းား၊ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား၊ အရေးထုာက််အထုား�းား ရေးတွာင်း်းဆို�ု�ယူ်ဖြ�င်း်း၊ လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း် �က်ည်ာ်ရိုု စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ု�းား၊  

သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ာရေးန်�ာ�းားသု�်က်ဲင်း်းဆိုင်း်းရေးလ်လာ�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း၊ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း််တွ�ုင်း်ပင်း်ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း၊  

ပညာာ�ိင်း်နှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း၊ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း သင်း်တွန််းပု�်�းဖြ�င်း်းနှိင်း်် တွင်း်ပု�်သူ�းားအား   

စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်းတွု�် ပါ�င်း်နှ�ုင်း်သညာ်။   
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပ့ု (၆)- က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားအတုွ�င်း်း 
သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) တဲွင်း် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််
ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင်း််သညာ်် အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာ အဆိုင််း်�းား

ရေလ�လာပြုခင့််�- သင်း််အန်းး�န််းက်းင်း်�ိ ုသစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်� ုက်ငဲ်း်းဆိုက််ဆိုု�င်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််� 
(CoC) က်��ပဏ်း�းားအရေး�က်ာင်း်း အ�းက််အလက််�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းပါ 

ဆိုက််�ယဲ််�့�ုမံ်�ပြုခင့််�- သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်း�းား
သ�ု် ဆိုက််သယဲ််ပြီးပးး က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုနု််း�း�ပ်
ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား�တိွစွဲ်ဆိုင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ထုားရေးသာ်လညာ်း တွ�ား�င်း်
ရေးသာ သစွဲ်ထု�တွ်က်�န််�းားအတွကဲ်် သတွ်�တိွ်�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်း စွဲံ�စွဲ�်းပါ။

ကြိုက်��တင့််ပြုပင့််ဆိုင့််ပြုခင့််�- လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သကူ် ရေးဖြ�နှငိ်း်် စွဲ�ုက််�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံ
ဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာက်ု� စွဲးးပာဲးရေး�းအတွကဲ်် တွ�ား�င်း် ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ငဲ်း််၊ စွဲး�ံ�ငဲ်း်် 
သ�ု်�ဟု�တွ် အသံ�းဖြပ��ငဲ်း််အား သက််ရေးသဖြပ�န်် သက််ဆိုု�င်း်ရေးသာ စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းားက်ု� 
ဖြပင်း်ဆိုင်း်သညာ်။

�ရေဘာတညူ်ခီ�က််က်�ု လက််မံတှ်ရေ��ထွ�ု�ပြီးပ�ီ ရေထွာက််ခ့ခ�က််မံ�ထွာ�ရေ�ာ်လည််� 
တ�ာ�ဝင့််�ည်�် က်နု့််�က်မံ်�မံ�ာ�က်� ုတင့််�ငဲ့််�ပြုခင့််�- ရေးထုာက််�ံ�းက််��ထုားရေးသာ်လညာ်း 
တွ�ား�င်း်သညာ်် က်�န််�က်�်း�းားက်ု� CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်းသ�ု် သရေးဘဲာတွညူား
ထုားရေးသာ ပ�ာဏ်နှငိ်း်် အ�ညာ်အရေးသးဲအတွ�ုင်း်း ရေးပးပု�်ဖြ�င်း်း။

လက််ရေတ�ဲပြုပ�ပြီးပ�ီ တင့််�ငဲ့််�ပြုခင့််�- CoC ရေးထုာက််�ံ
�းက််� က်��ပဏ်းက် ရေးဆိုာင်း်�ကွ််ရေးသာ သတွ်�တိွ်
န်ညာ်းလ�်းဖြ�င်း်် အထုးူစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ််စွဲန်စွဲ်�တိွစွဲ်ဆိုင်း်် 
ရေးဖြ�ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�၊ု စွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုသ�ု်�ဟု�တွ် အသံ�းဖြပ�� ု
အရေးထုာက််အထုား၊ စွဲးးပာဲးရေး�းဆိုု�င်း်�ာ လ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း််
�းားနှငိ်း်် သစွဲ်ထု�တ်ွယ်�ူန်် �ငဲ်း််ဖြပ��းက်် သု�်�ဟု�တွ် 
စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းားက်ု� ဖြပသပြီးပးး တွင်း်သငဲ်း်းဖြ�င်း်း။

တ�ုင့််ပင့််ရေဆို�ဲရေနှ�ဲပြုခင့််� (ဆိုနှဒအရေလ�ာက််)- 
လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သအူရေးန်ဖြ�င်း်် CoC 
ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်း၏ သတွ်�တိွ်�းက််�းား
အ� ရေးဒီသနှတ� အစွဲု�း�ဌာာန်�းားထုံ� ိတွ�ား�င်း် 
အတွညာ်ဖြပ��းက်် သု�်�ဟု�တွ် ဥပရေးဒီရေး�း�ာ 
စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းားအား တွ�ား�င်း်ထု�တွ်ဖြပန််�ကု်�ု 
လ�ုအပ်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် တွ�ုင်း်ပင်း်ရေးဆိုးဲရေးနှးဲ��ုးားက်ု� 
အဆိုင်း််လ�ုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားသညာ်။

FSC:	info.fsc.org/certificate.php			l			PEFC:	pefc.org/find-certified
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



       





�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၄ 

အ�အုဖွဲ့�ဲ�ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယူ်ပြုခင့််�ပြုဖွဲ့င့်�် ရေ��ညှ််

တည််တ့�ရေ�ရေ�ာ ��်ရေတာ �မီံ့ခန့်််ခဲ�မံု

 �ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■	 အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၏ 

အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားနိှင်း််လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပတွတွ်�ညာ်။ 

■	 လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားက် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းကု်� ဆိုက််လက်် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ဆို�ံးဖြ�တွ်ပါက် ၎င်း်းတွု�် ဆိုက််လက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််��ညာ်် အဓိုက်အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနှိင်း်် တွာ�န််

�းားကု်� �ဲ�ဖြ��်းစွဲုတွ်ဖြ�ာတွတွ်�ညာ်။

■	 အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၏ အ�ဲင်း််အလ�်း�းားနှိင်း်် ��ုိလာနှ�ုင်း်�ည်ာ် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားကု်� 

စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်တွတွ်�ညာ်။

■	 လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား �င်း်ဆို�ုင်း်�ရေးသာ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားနှိင်း်် ၎င်း်းစွဲုန််ရေး�်�ု�းားကု်� ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် 

န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲးနှ�ုင်း်�ညာ်။ 

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၁၂၀

န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
အ�ဲ��င်းယ််�ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�ု�းား၊ �ု�င်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း၊ အားလံ�း

��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း၊ အ�န််းတဲွင်း်း လိည်ာ်လညာ်�က်ညာ််ရိုုရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု 7

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာ�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ ပ�င််း်ထု�တွ်ထုားရေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််

�းားနှိင်း်် ရေးလ်က်းင်း််�န််းစွဲာ�ွက််

7 အ�န််းတွငဲ်း်း လည်ိာလ်ညာ်�က်ည်ာရ်ိုရုေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု ဆို�ုသညာ�်ိာ �းား�ဟုတွလ်ညာသ်ညာ်် သဏ်ာာန်အ်တွ�ုင်း်း အ�န််းတွစွဲ�်�အတွငဲ်း်း သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးား �တွတ်ွပထ်ုပြီးပးး စွဲက်�်�ုင်း်းပံ�စွဲံ လညိာ်လ်ညာသ်ဲားလာ၍ တွစွဲဦ်းး

နှငိ်း်တ်ွစွဲဦ်းး ဆိုက်သ်ယဲ်ရ်ေးဖြပာဆို�ု�န်န်ှငိ်း်် အဖြပန်အ်လနိ်် ဆိုက်ဆ်ို�ံန်် အ�ငဲ်း်အ်လ�်းရေးပးသညာ်် လ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်ုဖြ�စွဲပ်ါသညာ။် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ် ��က်ာ�ဏ် �ပတ်ွန်််ပြီးပးး ရေးပးထုားရေးသာ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ်် သ�ု်�ဟု�တွ် 

အရေး�က်ာင်း်းအ�ာနှငိ်း်် စွဲပဆ်ိုက်၍် သင်းတ်ွန််းဆို�ာတွစွဲဦ်းးက် က်ပထ်ုား၊ �းတုွထ်ုားသညာ်် စွဲူးစွဲ�်းရေးလလ်ာ�ညာ်် ရေး�ါင်း်းစွဲဉ်�်းားက်�ု စွဲာဖြ�င်း်၊် နှတုွ်ဖြ�င်း်် �တိွ�်းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၊ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွံ�် ဖြပန််ဖြ�င်း်း�းား 

ရေးဆိုာင်း�်ကွ််�က်သညာ။် ရေးန်ာက်ထ်ုပအ်�းက်အ်လက်�်းားက်�ု www.coursehero.com/file/36542321/Carousel-Activity-Protocolpdf/	တွငဲ်း် ရေးတွဲ�နှ�ုင်းပ်ါသညာ။်
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ�
၁. အန်ု�််ဆိုံ�းဥပရေးဒီဖြပဌာာန််း�းက််ဆို�ုင်း်�ာ လု�အပ်�းက််�းား (လ�်းရေး�က်ာင်း်း (ဂါ)) နိှင်း်် ယ်�င်း်သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်

သညာ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားသညာ်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းား အတဲွင်း်းတွဲင်း် ထုုန််း�း�ပ်က်န်််သတွ်ထုားရေးသာ သစွဲ်နှိင်း်် ထုုန််း�း�ပ်

က်န်််သတွ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား�ိ တွစွဲ်ဆိုင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�ည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း 

(လ�်းရေး�က်ာင်း်း (�)) တွု�်က်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။ 

၂. ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တဲွင်း် ပါ�င်း်�န်် 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားစွဲဉ််းစွဲားနှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ညာ်် ရေးန်ာက််ထုပ်�းဉ််းက်ပ် န်ညာ်းလ�်းကု်� တွင်း်ဖြပ�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အထုူးရေး�ာ်ဖြပပါ။

၃. သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) တွဲင်း် သံ�း��်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားပံ�က်�ု ဖြပန််လညာ်အ�ိတွ်�ရေးစွဲပါ။   

ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်) အရေးပ် အရေးလးရေးပး သင်း်�က်ား�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) သညာ် 

တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အရေးန်ဖြ�င််း် �ရေးဖြပာပရေးလာက််ရေးသာ အရေးန်အထုား�ုိရေး�က်ာင်း်း သက််ရေးသဖြပထုားသည်ာ် ထုုန််း�း�ပ်

က်န်််သတွ်ထုားရေးသာ သစွဲ်က်�ု CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ထုားရေးသာ က်��ပဏ်းတွစွဲ်��သု�် တွင်း်ပ�ု်ဖြ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်း အရေးလးရေးပးသင်း်�က်ား

��်သညာ် ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အ�ိတွ်�ရေးစွဲပါ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးးရေးသာ က်��ပဏ်းတွစွဲ်��ထုံ သစွဲ်တွင်း်ပု� ်�န်် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််�နှ�ုင်း်�ညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်) ကု်� လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ပံ�န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု အရေးလးရေးပး

သင်း်�က်ား�ညာ််အရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ 

၄. အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း (သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်း) 

သညာ် FSC နိှင်း်် PEFC န်ညာ်းလ�်းနိှစွဲ်��စွဲလံ�းအတွဲက်် �နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ ဤသညာ်ကု်� အရေးသးစွဲား သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု

အတွဲက်် ရေးန်ာက််ထုပ်�းဉ််းက်ပ်န်ညာ်းတွစွဲ်�ပ်အဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်ပါသညာ် (�ိင်း်းလင်း်း�းက််ကု်� သင်း်တွန််းရေးပးသူ�းားအတွဲက်် �ိတွ်စွဲ�

�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၄) တွဲင်း် �က်ညာ််�န််)။

၅. သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၌ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း�ဖြပ��းတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ်   

အ�ဲ��စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အ�းနု််နှိင်း်် အ�် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� ထုုန််းသု�်း�ုအတွဲက်် ပါ�င်း်ရေးသာအဆိုင််း်�းားနှိင်း််  

အဓိုက်တွာ�န််�းားကု်� န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�န််လု�ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်) အတဲွက်် 

အဓိုက်လ�ပ်ရို�ုးလ�ပ်စွဲဉ််န်ညာ်းလ�်းနှိစွဲ်�� �ိုပါသညာ် (သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) �ိ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား 

ဖြပရေးသာ ပံ�က်�ု �က်ည်ာ်�န််)။ 

 • လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်-၁) - လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် တွ�ား�င်း်�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ အ�ဲ��အဖြ�စွဲ် �ဲ��စွဲညာ်းလးက်် ပူးတဲွ� 

 ရေးထုာက််�ံ�းက််က်�ု စွဲ�ရေးပါင်း်း�ယူ်ထုားသညာ်။ 

 • လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်-၂) - လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ု အ�ဲ���င်း်�းားအဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်၍ ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်ထုား 

 ရေးသာ CoC- ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှိင်း်် �ုတွ်�က်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

 • ထု�ု်အဖြပင်း် သစွဲ်ရေးတွာ ဟုက််တွာ (၁၀၀) ရေးအာက််�ုိ သ�ု်�ဟု�တွ် က်�ုယ််ပ�ုင်း်သစွဲ်ရေးတွာအတဲွင်း်း ဧ�ုယ်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င််း် န်ညာ်းပါး 

 စွဲဲာထု�တွ်ယ်ူသညာ်် သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်�ိင်း်�းားအတဲွက်် SLMF အ�ဲ��လ�ုက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� FSC က် သတွ်�ိတွ်��်ပါသညာ်။

၆. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� က်းပန််း အ�ဲ��၃ �ဲ�� �ဲ�ပါ။ အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲးသညာ် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််တွစွဲ်��စွဲးကု်� �ဲ�ဖြ��်းစွဲုတွ်ဖြ�ာပါ�ညာ်။ 

ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််၏ �ူလတွညာ်ရေးန်�ာ၊ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်းအ�း�ုးအစွဲား၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ

�းားအရေး�အတွဲက််၊ သစွဲ်ရေးတွာဧ�ုယ်ာ�းား၏ အ�ွယ််အစွဲားနှိင်း်် ယ်င်း်းသစွဲ်ရေးတွာတွု�်�ို သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်�းား ပါ�င်း်သည်ာ်  

ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််တွစွဲ်���းင်း်းစွဲး၏ အတွ�ု�းံ�း အနှိစွဲ်�း�ပ်ကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပပါ။ 

၇. �တွူညားရေးသာတွစွဲ်�က််အ�ဲ���းားအား ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းား (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) က်�ု �က်ည်ာ်�န််) ရေးပးရေး�ပြီးပးး    

၎င်း်းတွု�်က်�ု ဂါရို�တွစုွဲ�က်် �တွ်ရိုု�န်် ရေးဖြပာပါ။ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား ပံ�က်�ု ဖြပန််�က်ညာ််�န်် အ�ဲ���းားကု်� 

သတွုရေးပး၍ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက်် (၁) နိှင်း်် (၂) သညာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်-၁) ရေးအာက််�ုိ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းကု်� 

က်�ုယ််စွဲားဖြပ�ပြီးပးး ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက်် (၃) သညာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်-၂) ကု်� က်�ုယ််စွဲားဖြပ�ရေး�က်ာင်း်း ရေးဖြပာဖြပပါ။

 • အ�ဲ�� (၁) - ဗိုးယ်က််န်�်နုှ�င်း်င်းံ သ��ါယ်�အသင်း်းအတဲွက်် ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ု စွဲန်စွဲ် (VFCS)/  

 သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ု လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ်် (PEFC) အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 • အ�ဲ�� (၂) - ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ�ို သ��ါယ်��ာဘဲာအသင်း်း�းားအတဲွက်် ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� ရေးက်ာင်း်စွဲး (TFCC)/  

 သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုလ�ပ်င်းန််း အစွဲးအစွဲဉ်် (PEFC) အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း

 • အ�ဲ�� (၃) - ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ�ို FSC ၏ အ�ဲ��လ�ုက်် SLIMF ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ထုားရေးသာ �ာဘဲာ က်��ပဏ်း

၈. ရေးလ်က်းင််း်�န််းစွဲာ�ွက််ကု်� ဖြ�ည်ာ်သဲင်း်း�န်် အ�ဲ���းားအား ရေးဖြပာပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) က်�ု �က်ညာ််�န််)။

 • ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််တဲွင်း် �ညာ်သူတွ�ု် ပါ�င်း်��်သန်ညာ်း။ ပါ�င်း်��်ရေးသာ န်ာ�ညာ်�းားနှိင်း်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက်�ု စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ�ပါ

 • ရေးထုာက််�ံ�းက်် က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်သူနှိင်း်် အ�ဲ���င်း်�းား အရေးန်ဖြ�င််း် ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနိှင်း်် လ�ပ်င်းန််း 

 တွာ�န််�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းကု်� �ယူ်�န််နှိင်း်် ထုုန််းသု�်း�န်် အဓုိက်စွဲုန််ရေး�်�ု�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • ဤစွဲုန််ရေး�်�ု�းားကု်� �ညာ်သု�် က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း��်သန်ညာ်း။

 • သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း�ိ ��ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

၉. ၎င်း်းတွု�်၏ အရေးဖြ��းားပါရေးသာ က်ား�းပ်စွဲာ�ွက််�းားကု်� န်ံ�ံတွဲင်း် �းတုွ်ဆိုဲ��န််နှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၏�လဒီ်�းားက်�ု လာရေး�ာက််ရေးဆိုဲးရေးနှဲး

ရေးသာ အ�ဲ���းားထုံတွင်း်ဖြပ�န််အတွဲက်် အ�ဲ��က်�ုယ််စွဲားလိယ််တွစွဲ်ဦးးရေး�ွး�းယ််ပြီးပးး က်ား�းပ်အန်းးတွဲင်း်ရေးန်�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား

အား ရေးဖြပာပါ။ က်းန််အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် အ�န််းတဲွင်း်း လိည်ာ်လညာ်�က်ညာ််ရိုုရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း် အဖြ�ားအ�ဲ���းားထုံ    

တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး လိညာ််လညာ်သဲားလာ�ညာ်။ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းားက်�ု အသံ�းဖြပ�ပြီးပးး �ိတွ်�းက််�းား ရေးပး�န်် သု�်�ဟု�တွ် ရေး�း�ဲန််း�းား  

ရေး�း�န်် လိညာ််လညာ်ရေးသာ အ�ဲ���င်း်�းားကု်� တွ�ုက််တွဲန််းပါ။ 

၁၀. အ�ဲ���းားအားလံ�း တွစွဲ်�ဲ��နှိင်း််တွစွဲ်�ဲ�� လိညာ််လညာ်ပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် က်ား�းပ်သ�ံး�းပ်ကု်� တွန််းစွဲး�းပြီးပးး ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းား�ိ အဓိုက်

အ�းက််အ�း�ု�က်�ု ရေး�ာင်း်စွဲံ��င်း်သားရေး�ာ်ဖြပပါ။ ဤသညာ်တဲွင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားရေးသာ လူပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးး သု�်�ဟု�တွ် 

အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်��၏ တွာ�န််ယ်ူထုားရေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းား ပါ�င်း်ပြီးပးး ထု�ုတွာ�န််�းားက်�ု ၎င်း်းတွု�်

ရေးဆိုာင်း်�ွက််န်ညာ်း�းားလညာ်း ပါ�င်း်သညာ်။ အဓုိက်အ�းက််�းားထု��ိ အ�း�ု�က်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု အားရေးပးပါ။ 

၁၁. ဤရေး�း�ဲန််း�းားနှိင်း််အတွူ ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ-

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူတွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င််း် �ု�ု၏ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာအရေးန်အထုားတဲွင်း် �ညာ်သညာ်် အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု   

 ထုုရေး�ာက်် စွဲဲာလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်�ညာ်ဟု� ထုင်း်သန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ဤသ�ု် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�ညာ်ဟု� ထုင်း်သန်ညာ်း။

 • �ု�ုအရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သညာ််အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု ထုုရေး�ာက််စွဲဲာလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�ညာ်�ဟု�တွ်ဟု� ထုင်း်ပါသန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်  

 ဤသ�ု်ထုင်း်သန်ညာ်း။

 • �ညာ်�ွယ််�ာ အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််စွဲဲာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် �ညာ်သညာ်် လ�ုအပ်�းက််�းားက်�ု ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်း�န််  

 လ�ုပါသန်ညာ်း။ �ညာ်သု�်ရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူက် �ညာ်သည်ာ်အရေးထုာက််အပံ်�း�ုးကု်� ရေးပးသင််း်သန်ညာ်း။

 • �ု�ုအတွဲက်် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၏ ရေးက်ာင်း်းက်း�ုးနှိင်း်် ဆို�ုးက်း�ုး�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ �ု�ုအတွဲက််   

 ရေးန်ာက််ထုပ် ရေးက်ာင်း်းက်း�ုးနှိင်း်် ဆို�ုးက်း�ုး�းား �ုိပါသလား။ 

၁၂. သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆို�ုပါ အဓိုက် အ�းက််�းားဖြ�င််း် အနှိစွဲ်�း�ပ်ပါ-

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ကု်�ယ််တွ�ုင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ညာ်ရေးလာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ပြီးပးး က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှိင်း််   

 �ုတွ်�က််ဖြပ�က်ာ အ�ဲ���င်း်အဖြ�စွဲ် �ံယူ်�ညာ်ရေးလာ ဆို�ံးဖြ�တွ်�ာတဲွင်း် �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်းလ�်းအ�း�ု�က်�ု ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားနှ�ုင်း်သညာ်။  

 ဤရေး�ွး�းယ််�ု�းားအရေးပ် ၎င်း်းတွု�် ရေးဆိုာင်း်�ွက််��ညာ်် လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းား၊ ၎င်း်းတွု�်အတွဲက်် �နှ�ုင်း်�ဲယ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းားနိှင်း််  

 ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်ရေး�းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဆို�ုင်း်�ာ �ုိပြီးပးးသားအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက် လာ�်း�ု�း သက််ရေး�ာက််�ညာ်   

 ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

 • စွဲး�ံ�န်််�ဲ���ု သ�ု်�ဟု�တွ် အသံ�းဖြပ�သူအ�ဲင်း််အရေး�းတွု�် အပါအ�င်း် ရေးဖြ�၏ တွ�ား�င်း်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်�ု ရေး�ာ်ဖြပဖြ�င်း်းသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း်  

 ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းက်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ုရေးသာ သူ�းားအ��ု် အရေးဖြ��ံ လ�ုအပ်�းက််တွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးသာရေး�က်ာင််း် ရေးဖြ�ယ်ာ  

 လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း်် �ိင်း်းလင်း်း�းက််သညာ် အလဲန််အ�င်း်းအရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 • ဤန်ညာ်းအားဖြ�င််း် သတွ်�ိတွ်�းက််�းားအညား ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််အတွဲက်် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းားနှိင်း်် အ�းနု််က်�ု ရေးလ်ာ်�းနှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ် 

 ရေးသာရေး�က်ာင််း် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းကု်� လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� တွစွဲ်စွဲ� 

 တွစွဲ်ရေးပါင်း်းတွညာ်း ��ုိနှ�ုင်း်�ည်ာ် အ�ဲင်း််အရေး�းအဖြ�စွဲ် �ိတွ်ယူ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

၁၃. အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� လက််လိ�်း�း��ုိ�န်် လ�ုအပ်သညာ်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားအရေး�က်ာင်း်းကု်� အဓိုက်အရေးလးရေးပး�ည်ာ် 

အ�န််း (၂) သင်း်တွန််း�းနု််�းားဆိုး ဆိုက််�သဲား�းတွဲင်း် သင်း်တွန််း�းနု်် (၂) ၊ (၃) နှိင်း်် (၄) တွု�်�ိ လ�်းရေး�က်ာင်း်း သ�ံး��က်�ု ဖြပန််လညာ်

သံ�းသပ်ဖြ�င်း်းသညာ် ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာအဖြပ�အ�ူတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) �ိ (၄) အထုုနှိင်း်် သင်း်တွန််းပံ�စွဲံတွ�ု်က်�ု 

ဖြပန််လညာ်�ိတွ်�ုရေးစွဲ�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� စွဲာသင်း်�န််းတွစွဲ်ပတွ် လိညာ််လညာ်ဖြပသပြီးပးး ဖြပန််လညာ်�ိင်း်းဖြပရေးစွဲလု�ရေးသာ   

အ�ာ�းား �ုိ၊ ��ုိ ရေး�းဖြ�န််းပါ။ သု�်�ဟု�တွ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ရေးအာက််ပါ ရေး�း�ဲန််း�းားအန်က််�ိ အ�း�ု�က်�ု ရေး�းဖြ�န််းပါ။

 • ရေး�ာ်ဖြပပါ လ�်းရေး�က်ာင်း်းသ�ံးသဲယ််အရေးပ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို�းက််�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။   

 သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ အဖြ�င်း်အ�း�ု�က်�ု ရေး�းဖြ�န််းပြီးပးး က်ား�းပ်တွစွဲ်�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် �းရေး�းပါ။

 • လ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်��စွဲးတွဲင်း် ၎င်း်းတွု�် စွဲုတွ်အ�င်း်စွဲားဆိုံ�းရေးသာ အ�ာသညာ် အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ၎င်း်းတွု�်သညာ် အဖြ�ားလ�်းရေး�က်ာင်း်း အ�ဲ��သ�ု် ရေးဖြပာင်း်းရေး�့��န်် စွဲဉ််းစွဲားလု�််�ညာ်လား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။

 • ၎င်း်းတွု�်သညာ် က်��ပဏ်း�းားနိှင်း်် ပ�ု��ုန်းးက်ပ်စွဲဲာ အလ�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်�န်် �ညာ်သည်ာ် အ�ဲင်း််အလ�်း�းားက်�ု ရေးတွဲ��ိုသန်ညာ်း။ 

 • တွင်း်ပ�ု်သူ က်�န််သညာ်�းားကု်� �ိာရေး�ဲရေးန်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ပြီးပးး က်��ပဏ်းတွစွဲ်����ကု်� ၎င်း်းတွု�် သုပါသလား။

 • ၎င်း်းတွု�် �ထုားပြီးပးးရေးသာ အသုပညာာ�းားဖြ�င််း် �ညာ်သညာ်ကု်� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် စွဲဉ််းစွဲား�ညာ် သု�်�ဟု�တွ် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ညာ် ဖြ�စွဲ် 

 သန်ညာ်း။

 • �ညာ်�ွယ််�ာ လ�်းရေး�က်ာင်း်းကု်� ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�န်် �ညာ်သည်ာ် အသုပညာာနှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ု  

 အလ�ုအပ်ဆိုံ�းဟု� သင်း် ထုင်း်သန်ညာ်း။

 • အဆို�ုပါ အသုပညာာနှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားကု်� �ညာ်သူက် သင််း်အား ရေးထုာက််ပံ်ရေးပးနုှ�င်း်�ညာ်ဟု� ထုင်း်သန်ညာ်း။

၁၄. သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၄) ကု်� ဖြ�န်််ရေး�ပါ။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် ပ�ု��ုဖြပညာ််စွဲံ�

ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားနိှင်း်် လက််ရေးတွဲ�လ�်းညွှာန််�းက််�းားက်�ု သု�ုိလ�ုသူ�းားအတွဲက်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၄) �ိ ပံ��းားကု်� 

အထုူးရေး�ာ်ဖြပက်ာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အကြံ့က်ံဉာာဏ််ရေးပးပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း အ�ဲ���းား

နှိင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� �ယ်ူ�န်် ၎င်း်းတွု�်နှ�ုင်း်င်းံ�ို လဲတွ်လပ်ရေးသာ  FSC နှိင်း်် PEFC က်ံ�်းက်းင်း်သူ�းား 

သ�ု်�ဟု�တွ် က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းားထုံ ဆိုက််သဲယ််နှ�ုင်း်သညာ်။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း လ�်းရေး�က်ာင်း်း

�းားတွဲင်း် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် လက််ရေးတွဲ�က်းရေးသာအဆိုင််း်�းားက်�ု �ယူ်�န််လညာ်း က်ံ�်းက်းင်း်သူ�းားထုံ ဆိုက််သဲယ််နှ�ုင်း်

ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�န််အတွဲက်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်နှိင်း်် က်�ုယ််တွ�ုင်း်ကု်�ယ််က်း စွဲ��ဲ��က်ာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း
တွညာ်ရေးဆိုာက််ပံ� တွစွဲ်�ပ်�န််တွးး�န််၊ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းား�ဲ�ဖြ�ားသတွ်�ိတွ်�န််နှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ�ရေး�းစွဲန်စွဲ်ပံ�စွဲံ
�းားက်�ုန်ားလညာ်�န််လ�ုအပ်ပါသညာ်။ အဆို�ုပါ လ�ုအပ်သည်ာ် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားအရေး�က်ာင်း်းက်�ု အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား၊ 
အထုူးသဖြ�င်း်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (�) နိှင်း်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်) တွု�်တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု အားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န််  
က်ံ�်းက်းင်း်�ုအရေးဖြ�ဖြပ� လ�ပ်နုှ�င်း်စွဲဲ�်းက်�ု အဓိုက်အရေးလးရေးပး�ည်ာ် အ�န််း (၂) နှိင်း်် အ�န််း (၃) သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွဲင်း်  
ဆိုက််လက််ရေးဆိုဲးရေးနှဲးသဲားပါသညာ်။

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�
FSC. Forest management groups (FSC-STD-30-005 V2-0).  
fsc.org/en/document-centre/documents/resource/367

PEFC. Group Forest Management Certification.  
standards.pefc.org/the-standards/group-certification

FSC. SLIMF Eligibility Criteria (FSC-STD-01-003 (Version 1-0) EN.  
fsc.org/en/document-centre/documents/resource/205

"From Legal and Sustainable Supply Chains (LSSC)". E-learning course developed by International Tropical 
Timber Organization. lsscourse.com

PEFC. Certification for Everyone. 
pefc.org/what-we-do/our-approach/making-certification-work-for-everybody

“What is Sustainable Forest Management?” Posted by Responsible Wood,  
11 June 2018. youtube.com/watch?v=cT-mWi5x2Jo

 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတဲက်် လမံ်�ညွှှန့််ခ�က်် 

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ အ�ဲ���းား ��ဲ��းတွဲင်း် အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း် တွင်း်ဖြပ�န်် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက်် ၃ �� ၏ ရေးန်ာက််�ံ အ�းက််အလက််�းားအရေးပ် 

ခြုံ�ံ�င်းံ�သံ�းသပ်�းက််တွစွဲ်��အပါအ�င်း် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းားကု်� ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ။ သင်း်တွန််းအ�ဲ���းားအလ�ုက်် အဆို�ုပါ ဖြ�စွဲ်�ပ်

ရေးလ်လာ�းက််�းားအား အတွ�ု�း�ပ်က်ာ �ိင်း်းလင်း်းလဲယ််ကူ်ရေးအာင်း် ဖြပ�လ�ပ်�န်် လု�အပ်နှ�ုင်း်သညာ်ကု်� �ိတွ်သားပါ။

■ သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) �ိ (၄) တွု�်သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် အန်ညာ်းင်းယ်် �က််��နှ�ုင်း်ရေးသာ်လညာ်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း 

တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် သု�်�ဟု�တွ် ၎င်း်းအတဲွက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န််အတဲွက်် �တူွညားရေးသာ အ�ဲင်း််အလ�်း�းား၏ ခြုံ�ံ�င်းံ�သံ�းသပ်�းက်် 

တွစွဲ်�ပ်က်�ု လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအား ရေးပးအပ်�ာတွဲင်း် အဆို�ုပါ လ�်းရေး�က်ာင်း်းသ�ံးသဲယ််�ိာ ��ို�ဖြ�စွဲ်အရေး�းပါပါသညာ်။ 

ဉာာဏ််စွဲ�်းတွစွဲ်�� (ရေးန်ာက််ဆိုက််တွဲ� (၂) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််) သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ ��ိုထုားရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဆို�ုင်း်�ာ 

အသုပညာာနှိင်း်် အဓိုက်အ�းက််အ�း�ု�က်�ု ဖြပန််လညာ်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် အသံ�း�င်း်ပါသညာ်။ ၎င်း်းကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းား တွစွဲ်ဦးးထုံ�ိ  

တွစွဲ်ဦးး သင်း်ယ်ူရေးလ်လာနှ�ုင်း်�ညာ်် အ�ပ်စွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း်လညာ်း သံ�းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ တွူညားရေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းားကု်�ပင်း် အသ�ံးဖြပ�နှ�ုင်း်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သင်း်တွန််းတွဲင်း် ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားကု်�  

အရေးလးရေးပး�ာ၌ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�ိ ရေးထုာက််ပံ်ရေး�း ရေးအဂါးင်း်စွဲး�းား၏ က်ဏ္ဍကု်� ပ�ု��ုအရေးလးရေးပးပါ

■ ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု အသံ�းဖြပ�၍ အဆိုင််း် (၁၁) �ို ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု အစွဲားထု�ုးပါ။

 • �ု�ုသညာ် ရေးထုာက််ပံ်ရေး�း ရေးအဂါးင်း်စွဲးတွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု�တွ�ု်က်�ု ရေးထုာက််ပံ်�န််  

 ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်သညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။

 • �ညာ်သည်ာ် ဟုာက်ဲက််�းားနှိင်း်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု ရေးလ်လာရေးတွဲ��ိုသန်ညာ်း။

 • �ု�ု၏ အ�န််းက်ဏ္ဍအ� ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််စွဲဲာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�န်် �ညာ်သညာ်် လ�ုအပ်�းက််�းားက်�ု ဖြ�ညာ််ဆိုညာ်း�န်် လု�ပါသန်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 

အဆိုင့်�် (၇) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်� ်ခန့််� (၁) - ပြုဖွဲ့�်�ပ်ရေလ�လာခ�က်် �့ု��ပ်

ပြုဖွဲ့�်�ပ် (၁)- ဗီီယ်က််န့်မံ်နှ�ုင့််င့့်�ှ� ဗီီယ်က််န့်မံ် ��်ရေတာ ရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ�မုံ �န့်�် (VFCS)/ ��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယူ်ရေ�� 
အာ�ရေပ�ရေထွာက််ခ့မုံလုပ်င့်န့််�အ�ီအ�ဉ်် (PEFC) အ�ုအဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယူ်ပြုခင့််�

Thua Thien Hue သ��ါယ်� အသင်း်းနိှင်း်် ဗိုးယ်က််န်�် သစွဲ်ရေးတွာသုပပံ အက်ယ််ဒီ�း (VAFS)8 တွ�ု်သညာ် ၂၀၂၀ ဖြပညာ််နှိစွဲ်၊ ဇူးန််န်�ါ�းလ

�ိစွဲ၍ ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ ရေးဖြ�ာက််-အလယ််ပု�င်း်း က်�်းရိုု�းတွန််းရေးဒီသ�ုိ Quang Tri ဖြပညာ်န်ယ််တဲွင်း် ရေး�ိ�ရေးဖြပးလ�ပ်င်းန််း စွဲး�ံက်ုန််းတွစွဲ်�ပ်ကု်� 

ဦးးစွဲးးရေးဆိုာင်း်�ွက််��်သညာ်။ ဤလ�ပ်င်းန််းက်�ု ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ု စွဲန်စွဲ် (VFCS)  လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ

အ�ဲ���းား ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဟု� ရေး�်ပါသညာ်။

ရေး�ိ�ရေးဖြပးလ�ပ်င်းန််း စွဲး�ံက်ုန််းတွဲင်း် Trieu Phong �ရို�ုင်း် Trieu Ai ရေးဒီသ�ုိ Ha Xa တဲွင်း် ၄၀၆ ဟုက််တွာ�ိုရေးသာ န်ယ််ရေးဖြ�တွစွဲ်ရေး�က်ာလံ�း 

ပါ�င်း်ပါသညာ်။ ၎င်း်းရေးဖြ�ကု်� သာ�န််အားဖြ�င််း် သစွဲ်ဖြပား၊ သစွဲ်ပါးလာား၊ သစွဲ်စွဲ�းားအတဲွက်် အသံ�းဖြပ�သညာ်် အရေးက်�ိားပင်း်�းား စုွဲ�က််ပး�ုး

ရေးသာအု�်ရေးထုာင်း်စွဲ�ရေးပါင်း်း (၁၁၀) က် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ပါသညာ်။ အ�ဲ��တွဲင်း်း�ို အု�်ရေးထုာင်း်စွဲ��းားစွဲ�တွဲင်း် စွဲာအ�ပ်န်းဟု� သုထုား�က်ရေးသာ  

ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ပြီးပးး (၃) ဟုက််တွာ�န်််�ုိရေးသာ စုွဲ�က််ပး�ုးရေးဖြ��းား�ုိပါသညာ်။

လဲန််��်သညာ်် နှိစွဲ်ရေးပါင်း်း (၂၀) အတွဲင်း်း ဗိုးယ်က််န်�်နုှ�င်း်င်းံ၏ �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််�ုရေး�က်ာင်း်် ရေးဒီသ�ံလူထု��းားက် ၎င်း်းတွု�်၏ သစွဲ်�းားက်�ု

ရေး�ာင်း်း�း�န်် အဆိုင်း်ရေးဖြပ��်သညာ်။ သာ�န််အားဖြ�င်း်် တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားက် သစွဲ်ကု်� �ယ််၍ သစွဲ်စွဲက််င်းယ််�းားကု်� တွစွဲ်ဆိုင်း်် 

ရေး�ာင်း်း�းသညာ်။ သစွဲ်စွဲက််�းားက် သစွဲ်ဖြပား�းားအဖြ�စွဲ် သစွဲ်�ဲ�ပြီးပးး ပ�ုကြိုက်းးရေးသာ က်��ပဏ်း�းားထုံသု�် ရေး�ာင်း်း�း�က်သညာ်။ စွဲာအ�ပ်န်း 

��ိုရေးသာ ရေးဖြ��းား�ိ သစွဲ်�းားကု်�ယ်�င်း်န်ညာ်းအတွ�ုင်း်း ရေး�ာင်း်း�း�က်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် ၂၀၂၀ ဖြပညာ််နှိစွဲ် ရေးအာက််တုွ�ဘဲာလ ၃၀ �က််ရေးန််

တွဲင်း် ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ၏ တွ�ား�င်း်သစွဲ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အာ��ံစွဲန်စွဲ် (VNTLAS) က် ထုုထုုရေး�ာက််ရေး�ာက်် ကု်�င်း်တွဲယ််ရေးဆိုာင်း်�ွက််လာ

ရေးသာအ�ါ အဆို�ုပါသစွဲ်�း�ုးကု်� တွ�ား��င်း်သစွဲ်ဟု� သတွ်�ိတွ်��်�က်သညာ်။ ပြွ�ဲင်း်း�းက််တွစွဲ်���ိာ ပု�င်း်�ိင်း်�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ရေးဖြ��းား�ိာ 

သစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း သစွဲ်ရေးတွာန်ယ််ရေးဖြ��းားအတဲွင်း်းတွညာ်�ုိပြီးပးး အဖြ�ားသူ�းားနှိင်း်် ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု အဖြင်းင်း်းပဲားဖြ�င်း်း��ုိဟု� သက််ရေးသဖြပနုှ�င်း်�ိ

သာလ်င်း် က်င်း်းလဲတွ်�ဲင််း်��ိုသညာ်။ VNTLAS တဲွင်း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဖြ�င််း်�ားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား�ိ တွင်း်သဲင်း်းရေးသာ ဗိုးယ်က််န်�်

နှ�ုင်း်င်းံ�ုိ သစွဲ်�းား၏ တွ�ား�င်း်သစွဲ်ဖြ�စွဲ်�ုက်�ု ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် အစွဲု�း� အာဏ်ာပု�င်း်�းားနှိင်း်် က်��ပဏ်း�းားအရေးပ် တွင်း်းက်းပ်ရေးသာ စွဲညာ်း�းဉ််း

စွဲညာ်းက်�်း�းား �း�ိတွ်ထုားပါသညာ်။

အဆို�ုပါလ�ပ်င်းန််းသညာ် ဗိုးယ်က််န်�်နုှ�င်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ု စွဲန်စွဲ် (VFCS) ၏ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ

�န်််�ဲ��ုစွဲံနှုန််းနှိင်း်် အ�ဲ��လ�ုက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း စွဲံနုှန််း�းားအရေးပ်တဲွင်း် အရေးဖြ��ံ၍ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းက်�ု အဓိုက် အာရိုံ�စွဲ�ုက််ပါသညာ်။ ဤစွဲံနှုန််း�းားသညာ် VFCS က် �း�ိတွ်၍ နုှ�င်း်င်းံတွက်ာ PEFC က် အတွညာ်ဖြပ�

ရေးပးပါသညာ်။ ရေး�ိ�ရေးဖြပးလ�ပ်င်းန််း စွဲး�ံ က်ုန််း န်ယ််ရေးဖြ�ကု်� သတွ်�ိတွ်�န်် VFCS သညာ် �ရို�ုင်း်နှိင်း်် �ပ်�ွာအာဏ်ာပ�ုင်း်�းားထုံ�ိ အက်ူအညား�ယူ်

သညာ်။ လ�ပ်င်းန််းစွဲး�ံက်ုန််းသညာ် ယ်င်း်းဧ�ုယ်ာအတဲွင်း်း�ို သစွဲ်ရေးတွာစွဲ�ုက််�င်း်းလ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ု ရေးဒီသတဲွင်း်း   

သစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှိင်း််ရေးပါင်း်းစွဲပ်က်ာ စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်� လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�� စွဲ�စွဲညာ်းတွညာ်ရေးထုာင်း် ရေးပး��်သညာ်။   

၎င်း်းတွု�်၏ ပန််းတွ�ုင်း်�ိာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိရေး�းကု်� ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေးစွဲ�န််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

ရေး�ိ�ရေးဖြပးလ�ပ်င်းန််းစွဲး�ံက်ုန််းသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�းတွဲင်း်  ပါ�င်း်�န်် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲားရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ

�းားက်�ု သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် စွဲတွင်း်��်သညာ်။ စွဲး�ံက်ုန််းန်ယ််ရေးဖြ��းား�ုိ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအားလံ�းသညာ်   

ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ုသညာ်/နှ�ုင်း်သညာ်ဟု� ဆို�ု၍��ပါ။ အ�း�ု�တွဲင်း် တွ�ား�င်း် ရေးဖြ�ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပါ၊ ထု�ု်ဖြပင်း် အဖြ�ားရေးသာ

သူ�းားတွဲင်း် (၂) ဟုက််တွာရေးအာက််န်ညာ်းရေးသာ စုွဲ�က််�င်း်းက်ဲက််�းားသာ �ုိ�က်သညာ်။ VAFS သညာ် စွဲး�ံက်ုန််းန်ယ််ရေးဖြ��ုိ တွ�ား�င်း် 

ရေးဖြ�ယ်ာပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု�းား ��ုိ�န််ဆိုက််လက််ရေးစွဲာင််း်ရေးန်ဆို�ဖြ�စွဲ်ရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား(၅၀) �ာ��ုင်း်နှုန််း�န်််က်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�က်ည်ာ်ရိုု

��်သညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ တွ�ား�င်း် သု�်�ဟု�တွ် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ် တွင်း်ပု� ်�ုက်�ု တွ�ုးဖြ�ုင််း်�န်် အဆို�ုပါ ရေးဖြ�လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း်် 

သတွ်�ိတွ်ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� ဖြပညာ်န်ယ််အာဏ်ာပ�ုင်း်�းားက် အ�ုိန််တွ�ုးဖြ�ုင််း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ 

VAFS သညာ် လဲတွ်လပ်စွဲဲာ ကြိုကု်�တွင်း်အသုရေးပးတွ�ုင်း်ပင်း်၍ �ယူ်ရေးသာ သရေးဘဲာတွူညား�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အား လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််��်ပြီးပးး

ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား�းားကု်� ၎င်း်းတွု�်၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း်ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ်�န်် လံ�ရေးလာက််ဖြပည်ာ်စွဲံ�ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််နှိင်း််

အ�ဲင်း််အလ�်းတွ�ု်က်�ု ပံ်ပ�ုးရေးပးပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း အု�်ရေးထုာင်း်စွဲ�အ�းားစွဲ�သညာ် ရေးဒီသတဲွင်း်း အ�ာ�ုိ�းား၊ �ပ်�ွာ ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�းား

နှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်က်ာလ�က်ာ�ိညာ်တွညာ်ရေးဆိုာက််��်ရေးသာ ယ်ံ��က်ညာ်�ု၊ ဆိုက််နှာယ််�ုနှိင်း်် အကြံ့က်ံဉာာဏ််တွ�ု်ရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် 

ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း��်ပါသညာ်။ သ��ါယ်�ကု်� ပူးရေးပါင်း်းလု�က််ရေးသာ ရေးန်ာက််ဆို�ံးရေးသာအ�ဲ���င်း်�းားသညာ် စွဲာအ�ပ်န်း သ�ု်�ဟု�တွ်  

  8 VFCS က်ု� PEFC က် အတွညာ်ဖြပ�ရေးပးပြီးပးး ၂၀၁၉ တွငဲ်း် လက််ရေးတွ�ဲက်းင်း််သံ�း��သ်ညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေးဖြ�အသ�ံးဖြပ��ဲင််း် အဖြင်းင်း်းပဲား�ု��ုိ ဆို�ုသညာ်ကု်� ရေးဒီသအာဏ်ာပု�င်း်�းား၏ သက််ရေးသ�ံ�းက််တွု�်နှိင်း်် ဆိုက််နှာယ််�ု�ိုသညာ်် စွဲ�ုက််�င်း်းရေးဖြ� 

အန်ညာ်းဆိုံ�း (၃) ဟုက််တွာပု�င်း်ဆို�ုင်း်သူ�းားဖြ�စွဲ်�က်သညာ်။

အ�ဲ���င်း်�းား၏ လ�ပ်နုှ�င်း်စွဲဲ�်းက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ဖြ�င်း်းတဲွင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းနိှင်း်် ဆိုက််စွဲပ်၍ ဟုာက်ဲက်် တွ�း�ု�က်�ု ရေးတွဲ��

ပါသညာ်။ ပု���ုရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် လု�အပ်ရေးသာ န်ယ််ပယ််�းား�ိာ -

■	 သစွဲ်ရေးတွာ ရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််ရေးလ်လာ�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း 

■	 ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ု ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း 

■	 သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််က်�ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ဖြ�င်း်း  

■	 သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးဖြပ�စွဲ�ပး�ုးရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း  န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားကု်� တွ�ုးဖြ�ုင််း်ဖြ�င်း်း 

■	 အလ�ပ်သ�ား၏ ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကု်� တွ�ုးဖြ�ုင်း််ဖြ�င်း်း 

■	 ဓိာတွ�ပစွဲစညာ်း�းား အသ�ံးဖြပ�ဖြ�င်း်းကု်� ရေးလ်ာ်�းဖြ�င်း်း 

■	 ထုုန််းသု�်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််ဖြ�င်း်းနိှင်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း် က်ာက်ဲယ််ဖြ�င်း်း ဗိုဟု�သ�တွ�းားက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်း

 

VAFS သညာ် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းတဲွင်း် ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်သူ အ�ဲ��၅ �ဲ��ဖြ�စွဲ်ရေးသာ တွ�ား�င်း်အ�ဲ��အစွဲညာ်း၏ အ�ဲ���န််ရေးန်ဂါးာ၊

အ�ဲ���ဲ� �န််ရေးန်ဂါးာ၊ အု�်ရေးထုာင်း်စွဲ��င်း်�းား၊ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူရေး�းအ�ဲ��နှိင်း်် ပး�ုးဥယ်းာဉ််အ�ဲ��တွ�ု်က်�ု သင်း်တွန််းရေးပးဖြ�င်း်းဖြ�င််း် စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ် 

ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု စွဲတွင်း်��်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�းားပု� ်�းပြီးပးးရေးန်ာက်် အ�ဲ��၏ လက််ရေးတွဲ�သင်း်တွန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းား ပါ�င်း်��်

သညာ်။ 

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�း�ုးအစွဲားက်�ု ဆိုံ�းဖြ�တွ်ဖြ�င်း်းသညာ် �က််��သညာ်ဆို�ုသညာ်ကု်� သက််ရေးသဖြပ��်သညာ်။ အ�ဲ��က် ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်ရေးသာ

အလားအလာ�ိုရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်းရေးတွာ်ရေးတွာ်�းား�းား �ုိ��်ပါသညာ်။ အဆို�ုပါလ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားတဲွင်း် တွ�ား�င်း် သ��ါယ်�အသင်း်း

အဖြ�စွဲ် စွဲာ�င်း်းရေးပးသဲင်း်းဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်ဆို�ုင်း်သူ�းား အသင်း်းအ�ဲ��၊ သစွဲ် အသင်း်းအ�ဲ�� သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ် သ��ါယ်� တွု�်ပါ�င်း်ပါသညာ်။ 

အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ ရေး�ွး�းယ််�ု�းားကု်� လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ က်��ပဏ်းတွု�်နှိင်း််အတွူ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သညာ်။ အ�ဲ��သညာ် သ��ါယ်� 

လ�်းရေး�က်ာင်း်းက်�ု သဲား�န်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်��်သညာ်။

Thua Thien Hue သ��ါယ်�အသင်း်းသညာ် �ယ််ယူ်သူ က်��ပဏ်းနှိင်း်် က်�န််ပစွဲစညာ်း�ယ််ယူ်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ စွဲာ�း�ပ်တွစွဲ်��ပါ ရေးထုာက််�ံ�းက််

က်�ုက်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုား�န်် ဆို�ံးဖြ�တွ်�းက််�း��်သညာ်။ ဤန်ညာ်းအားဖြ�င််း် VAFS သညာ် ရေးန်ာက််ပု�င်း်းအဆိုင်း််တွဲင်း် CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ာ၌ 

က်��ပဏ်းအား က်ူညားရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပး��ညာ်ကု်� န်ားလညာ်�ုထုား�ုိဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ ပု���ု ရေးသးင်းယ််ရေးသာ စုွဲ�က််ပး�ုးရေးဖြ� ပု�င်း်ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် 

ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတွဲင်း် စွဲုန််ရေး�်�ုတွစွဲ်�ပ် က်းန််�ုိရေးန်ရေးသးသညာ်။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်ဆို�ုရေးသာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ် ရေး�း

န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်သညာ် အ�ဲ���င်း်�းားအားလ�ံးအတွဲက်် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားအဖြပည်ာ်အ���ိုရေးစွဲ�န်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုလ�ုအပ်ရေးသာရေး�က်ာင််း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်�ုလ�ပ်င်းန််း�းား၏ �လဒီ်အရေးန်ဖြ�င််း် သစွဲ်ရေးတွာသစွဲ်ပင်း် စုွဲ�က််ပး�ုးဖြပ�စွဲ�ပး�ုးရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််

�းားက်�ု တွ�ုးတွက််ရေးစွဲ��်သညာ်။ ရေး�ိ�ရေးဖြပးလ�ပ်င်းန််း စွဲး�ံက်ုန််း အစွဲး�င်း်�ံစွဲာတဲွင်း် ပါ�င်း်ဖြ�င်း်း��ုိရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ်ပင်း်

လ်င်း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အရေးလ်အထု�းားနှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ပ်င်းန််း�းား�ိ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း် ထုု�ု�က််

�ု�းားဆို�ုင်း်�ာအသုကု်� တွ�ုးဖြ�င််း်နှ�ုင်း်��်သညာ်။ အ�ဲ��သညာ် အဖြ�ားရေးသာ အ�ဲ���င်း်�ဟု�တွ်သညာ်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားလက််လိ�်း�း 

သံ�းစွဲဲ�နှ�ုင်း်�န်် အ�ညာ်အရေးသဲး�း �း�ုးရေးစွဲ်�းားကု်� ထု�တွ်လ�ပ်�န််အတွဲက်် ပး�ုး�င်း်းတွစွဲ်��ကု်� ပး�ုးရေးထုာင်း်�န််နှိင်း်် က်ု�ုယ်ာ�းား �ယ််ယူ်�န််

လညာ်း ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း��်ပါသညာ်။

န်ားလညာ်�ုစွဲာ�ံန််လာာက်�ုလညာ်း က်��ပဏ်းနှိင်း််အတွူ ရေး�းထုု�း��်ပါသညာ်။ ဤစွဲာ�ံန််လာာတွဲင်း် က်��ပဏ်းသညာ် အ�ဲ��က် ထု�တွ်လ�ပ်သည်ာ် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်တွု�်က်�ု ရေး�းက်ဲက််ရေးပါက််ရေး�းထုက်် (၅) �ာ�ု�င်း်နှုန််းပ�ုရေးသာ ရေး�းနှုန််းဖြ�င််း် �ယ််ယူ်ပါ�ညာ်ဟု� ရေး�ာ်ဖြပပါ�ုိသညာ်။ 

က်��ပဏ်းသညာ်သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူပြီးပးးသညာ််ရေးန်ာက်် အပင်း်ဖြပန််စုွဲ�က််�န်် အ�ညာ်အရေးသဲးရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ ပး�ုးပင်း်င်းယ််�းားကု်� အ�ဲ���င်း်�းား

အတွဲက်် ပံ်ပ�ုးရေးပး�န််က်တွုဖြပ�ထုားသညာ်။ �းးရေး�က်ာင်း််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ သဘဲာ�ရေးဘဲးအနှတ�ာယ််�းားရေး�က်ာင််း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ထု�တွ်ယ်ူနှ�ုင်း်သညာ််  

အ�ွယ််�ရေး�ာက််�း သစွဲ်�းားပးက််စွဲးးပါက် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်က်�န််�က်�်း�းားက်�ု ရေး�းက်ဲက််ရေးပါက််ရေး�းဖြ�င််း်�ယ််ယူ်�ညာ်ဟု�လညာ်း 

က်��ပဏ်းက် က်တွုဖြပ�ထုားသညာ်။ သ��ါယ်�အသင်း်းသညာ် ဆိုက််လက််၍ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိ�န်် က်��ပဏ်းနှိင်း်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ 

�ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းကု်�ဆိုက််လက််ထုုန််းသု�်း��ညာ်။

�ညာ်သု�်ပင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ၂၀၂၁ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် က်�ုဗိုစွဲ်-၁၉ ရေး�က်ာင််း် သစွဲ်�ယ််ယူ်�ု�းား ရေးနှိာင််း်ရေးနှိး��်ပြီးပးး သစွဲ်က်ဏ္ဍတဲွင်း် ထုု��ုက််�ု�ို��်သညာ်။ VAFS 

သညာ်စွဲး�ံက်ုန််းန်ယ််ရေးဖြ��ိ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်း လက်ာဏ်ာ�းားကု်� �ဖြ�င်း်ရေးတွဲ��သလ�ု သ��ါယ်�အသင်း်း�းား�ိ က်��ပဏ်းသု�် ရေး�ာင်း်း�းရေးသာ 

သစွဲ်�းား၏ ရေး�းနှုန််းဆို�ုင်း်�ာ အ�းက််အလက််�းားကု်�လညာ်း �ရေးတွဲ��ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုဖွဲ့�်�ပ် (၂)- ထွ�ုင့််�နှ�ုင့််င့့်�ှ� �မံဝါယ်မံ �ာဘာအ�င့််�၏ ထွ�ုင့််�နှ�ုင့််င့့် ��်ရေတာ ရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ� ရေက်ာင့််�ီ (TECC) 
��ု်မံဟုုတ် ��်ရေတာရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယူ်ရေ�� အာ�ရေပ�ရေထွာက််ခ့မုံလုပ်င့်န့််�အ�ီအ�ဉ်် (PEFC) မှံ အ�ုအဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�်  
ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယူ် ပြုခင့််�

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ �ာဘဲာ အာဏ်ာပု�င်း်အ�ဲ�� (RAOT) ဆို�ုသညာ်�ိာ ၂၀၁၅ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် ထုု�င်း်းရေးတွာ်�င်း် အစွဲု�း�လက််ရေးအာက််တဲွင်း် �ဲ��စွဲညာ်း��်

ရေးသာနှ�ုင်း်င်းံပု�င်း်စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ၎င်း်းအ�ဲ��၏ လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�ိာ နှ�ုင်း်င်းံ၏ စွဲ�ရေးပါင်း်း �ာဘဲာစုွဲ�က််ပး�ုး�ုအ�ပ်�း�ပ်

ရေး�းအ�ဲ��က်�ု တွညာ်ရေးထုာင်း်�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ �ာဘဲာ အာဏ်ာပု�င်း်အ�ဲ�� (RAOT) သညာ် သ�ရေးတွသန်နိှင်း်် �ဲံ�ပြီး�ု�းရေး�းအစွဲးအစွဲဉ််

�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် နှ�ုင်း်င်းံ၏ �ာဘဲာလ�ပ်င်းန််းအတဲွက်် ရေး�ိ�ရေးဖြပးဌာာန်တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်လာ�န််ဟုူရေးသာ နှ�ုင်း်င်းံ၏ ပန််းတုွ�င်း်ကု်�လညာ်းအားရေးပး

ရေးထုာက််က်ူပါသညာ်။ 

RAOT သညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ူဖြ�င်း်းက် ၎င်း်းတွု� ်၏ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ �ာဘဲာစွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�း စွဲး�ံ�န်််�ဲ ��ုအတွဲက်် ပ�ု��ုထုုရေး�ာက််

ရေးစွဲပြီးပးး တွန််��ုးလညာ်းတွု�းဖြ�ုင်း််နုှ�င်း်�ညာ်ဟု� ဖြ�င်း်ပါသညာ်။ RAOT သညာ် အဓုိက် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားနှိစွဲ်��ဖြ�စွဲ်

ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�းရေးက်ာင်း်စွဲးနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အားရေးပးရေးထုာက််�ံ�ုလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််နှိင်း်် 

ဆိုက််စွဲပ်ရေးသာ ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း ရေးက်ာင်း်စွဲးကု်� ရေးလ်လာပါသညာ်။ 

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံရေးတွာင်း်ပ�ုင်း်း�ုိ Satun ဖြပညာ်န်ယ််တဲွင်း် ဖြပညာ်န်ယ််ပု�င်း် RAOT အ�ဲ��သညာ် ၂၀၁၉ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် ရေးထုာက််ပံ်ရေး�း ရေးအဂါးင်း်စွဲး�းားနှိင်း််

ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား စွဲတွင်း်��်ပါသညာ်။ အဆို�ုပါ ရေးအဂါးင်း်စွဲး�းားတဲွင်း် ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံသစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းရေးက်ာင်း်စွဲးရိုံ�း၊ 

ထု�ုင်း်းစွဲက််�ုလ�ပ်င်းန််း�းား အ�ဲ��အစွဲညာ်း၊ ထု�ုင်း်း စွဲက််�ုလ�ပ်င်းန််း စွဲံသတွ်�ိတွ်ရေး�း အ�ဲ��၊ ရေးတွာ်�င်း် သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်နှိင်း််   

စွဲး�ံ�န်််�ဲ ��ုစွဲန်စွဲ်ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းအ�ဲ�� စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ဌာာန် 9 တွ�ု်ပါ�င်း်��်သညာ်။ ၎င်း်းတွု� ်၏ �ုတွ်�က််ဖြပ�ရေး�း ပန််းတုွ�င်း်�ိာ ဖြပညာ်န်ယ််

တွဲင်း်း�ိသက််ဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် �ာဘဲာရေးတွာင်း်သူ သ��ါယ်�အသင်း်း�းားနှိင်း််အတွူ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းကု်� စွဲညာ်းရို�ံးလံု�ရေးဆိုာ်

�န််နှိင်း််အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�န််တွ�ု် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

၂၀၁၉ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် Satun RAOT အ�ဲ��သညာ် သ��ါယ်�အသင်း်းရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�းားနှိင်း်် အ�ဲ��လ�ုက််အစွဲညာ်းအရေး�း�းား ဖြပ�လ�ပ်

ဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းား၏ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုက်�ု က်ူညားပံ်ပု�း��်သညာ်။ ၂၀၂၀ ဖြပည်ာ်နှိစွဲ်တွဲင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားသညာ် ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းရေးက်ာင်း်စွဲး၏ ရေးထုာက််�ံ�းက််��န်် ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ရေးသာလ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်�ပ်ကု်� ထု�ုင်း်း စွဲက််�ုလ�ပ်င်းန််း

စွဲံ သတွ်�ိတွ်ရေး�းအ�ဲ�� ၁၄၀၆၁ (Thai Industrial Standards Institute 14061) (ရေးန်ာက််ပု�င်း်းတွဲင်း်လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််ဟု�ညွှာန််း

ဆို�ုပါ�ညာ်။) ရေးအာက််�ိ ရေး�ွး�းယ််��်ပါသညာ်။ ဤရေး�ွး�းယ််�ုရေး�က်ာင်း်် တွဖြ�ညာ်းဖြ�ညာ်း ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း 

ရေးက်ာင်း်စွဲး၏ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု စွဲံနှုန််းက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်က်းင််း်သံ�း�ုဖြ�စွဲ်လာပါသညာ်။ ဤစွဲံနုှန််းက်�ု   

ထု�ုင်း်းဘဲာသာဖြ�င််း် ဘဲာသာဖြပန််ထုားပြီးပးးဖြ�စွဲ်က်ာ ၎င်း်း၏ စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်းသတွ်�ိတွ်�းက််�းားသညာ် စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားအတွဲက််

န်ားလညာ်�န််နှိင်း်် လ�ုက််ပါလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လဲယ််ကူ်ပါသညာ်။ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််သညာ် အက်�န််အက်းန်ညာ်း၍ လက််လိ�်း�း�ယူ်�န််   

လဲယ််ကူ်ပြီးပးး ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်ရေး�းနိှင်း်် ရေးထုာက််ပံ်ရေး�း အ�ဲ���းားစွဲဲာနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ထုားပါသညာ်။ 

လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် Kuandon �ရို�ုင်း်�ို Chaloem Phrakiet �ာဘဲာသ��ါယ်�အသင်း်းနိှင်း်် Tha Pae �ရို�ုင်း်�ို Tha Pae Latex 

သ��ါယ်� �န််ပံ�ရေးင်းဲအသင်း်းတွ�ု်�ိ ဟုက််တွာ ၆၆၀ �န််် ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်ရေးသာ အသင်း်း�င်း်ရေးပါင်း်း ၃၃၁ ဦးး ပါ�င်း်��်သညာ်။   

သင်း်တွန််းသား/သူ �းားသညာ် ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း်် စွဲာ�း�ပ်�းား၊ အသ�ံးဖြပ��ုရေးထုာက််�ံ�းက််�းားနှိင်း်် အ�းားပု�င်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေးဖြ�ရေးထုာက််�ံ

�းက််�းားအပါအ�င်း် ရေးဖြ�ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�ပ�ုင်း်�ဲင်း်် အ�း�ုး�း�ုးတွ�ု်က်�ု က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုား�က်သညာ်။ 

အဆို�ုပါ ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း်် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားနိှင်း်် RAOT စွဲာ�င်း်းသဲင်း်းဖြ�င်း်းတွု� ်သညာ် တွ�ား�င်း်သစွဲ်နိှင်း်် �ာဘဲာရေးစွဲး က်�န််သဲယ််

�ု�းားကု်� စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းား လက််လိ�်း�းလ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်��ပင်း် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ Satun �ုိ �ာဘဲာစွဲ�ုက််ပး�ုးသူ

အန်ညာ်းဆိုံ�း သံ�းပံ�တွစွဲ်ပံ��န်််သညာ် တွ�ား�င်း် ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း်် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား��ုိ�က်ဘဲ� RAOT စွဲာ�င်း်းသဲင်း်းဖြ�င်း်း သု� ်�ဟု�တွ် 

လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်ဖြ�င်း်း�းား �ဖြပ�လ�ပ်နုှ�င်း်�က်ပါ။ 

လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််အတွဲက်် အ�ဲ���င်း်စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း ရေး�း စွဲံ�းားတဲွင်း် စွဲံနှုန််းအားလ�ုက််န်ာနှ�ုင်း်စွဲဲ�်းနှိင်း်် �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက်် တွာ�န််�ံ�ု

တွ�ု် ပါ�င်း်သညာ်။ အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး၏ ရေး��ိညာ်တဲွင်း် သတွ်�ိတွ်�းက််�းားအား လု�က််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းက်�ု အတွညာ်ဖြပ��န်် 

သ��ါယ်�အသင်း်း�းား၏ ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်း�းားထုံ�ိ အကြံ့က်ံဖြပ�ရေးထုာက််�ံ�းက််တွစွဲ်�ပ်ကု်�လညာ်း လု�အပ်ပါသညာ်။ 

သ��ါယ်�အသင်း်းသညာ် RAOT စွဲံနုှန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် �ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ဲ���င်း်�းားအ�က်ား ညာုုနှုုင်း်း

�းတုွ်ဆိုက််ရေးပး�န်် တွာ�န််�ိုပါသညာ်။ ဤသု�်ဖြပ�လ�ပ်�ဖြ�င်း်း�ိာ တူွညားရေးသာ သတွ်�ိတွ်�းက််�းားကု်� အားလံ�းအတွူတွူ လ�ုက််န်ာ

ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

9 စွဲး��ံန််�်ဲ��စုွဲန်စွဲ် ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ရေး�း အ�ဲ��သညာ် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်းင််းံ သစွဲရ်ေးတွာရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ရေး�း ရေးက်ာင်းစ်ွဲးအတွကဲ်် ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ရေး�းအ�ဲ�� ဖြ�စွဲသ်ညာ။်
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််၏ စွဲံနှုန််းအတွ�ုင်း်း လု�က််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််အတွဲက်် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းနှိင်း်် အရေးဖြ��ံက်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား�ိာ အရေး�းပါပါသညာ်။ 

စွဲဲ�်း�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်�ုတွဲင်း် ဖြပညာ်န်ယ််ဆို�ုင်း်�ာ RAOT �န််ထု�်း�းားအတဲွက်် တွစွဲ်�က််တွာ သင်း်တွန််းနှိင်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားအတွဲက််  

ရေးန််တွစွဲ်�က််သင်း်တွန််း�းား ပါ�င်း်သညာ်။ ထုု�င်း်း စွဲက််�ုလ�ပ်င်းန််း စွဲံသတွ်�ိတွ်ရေး�း အ�ဲ�� (Thai Industrial Standards Institute)၊ 

ရေးတွာ်�င်း် သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန် (Royal Forest Department) နိှင်း်် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းရေးက်ာင်း်စွဲး (Thailand 

Forest Certification Council) �န််ထု�်း�းားက် န်ညာ်းပညာာပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံရေးပး�းားအဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်��်�က်သညာ်။ လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း် 

ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ �ာဘဲာစုွဲ�က််ပး�ုး�ုနှိင်း်် အထုဲက််နှုန််း စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�းနှိင်း်် ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးကဲ်��းား ထုုန််းသု�်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််ဖြ�င်း်းစွဲသဖြ�င််း် 

သင်း်တွန််း ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းားက်�ု လယ််သ�ား�းားက် သတွ်�ိတွ်��်သညာ်။      

စွဲ�ုက််ပး�ုးသူဦးးရေး� (၃၀) �ိ (၄၀) ပါ အ�ဲ���းားကု်� စွဲး�ံ�န်််�ဲ��န််အတွဲက်် သ��ါယ်�အသင်း်း�းား�ိ အ�ဲ��ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�းားကု်� စွဲုစွဲစွဲ်

ရေး�ွး�းယ််��်သညာ်။ ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�းား၏ လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းားတဲွင်း် လယ််ရေးဖြ� ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ရေး�်စွဲ်ဘဲဲတွ်�် (Facebook) က်�်သု�်

ရေးသာ အဲန််လ�ုင်း်းပလက််ရေး�ာင်း်း�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် အားရေးပးတုွ�က််တွဲန််းဖြ�င်း်းနှိင်း်် အကြံ့က်ံဉာာဏ််ရေးပးဖြ�င်း်း�းားပါ�င်း်ပါသညာ်။ အ�ဲ���င်း်�းားအား 

တွ�ုးတွက််လာရေးစွဲ�န််အတွဲက်် သတွုရေးပးဖြ�င်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််လညာ်း ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�းားက်�ု တွာ�န််ရေးပး��်ပါသညာ်။ စွဲ�ုက််ပး�ုးသူတွစွဲ်ဦးး

သညာ် တွ�ုးတွက််�ု��ုိရေး�က်ာင်း်း သ�ံး�ါဆိုက််တွ�ုက်် သတွုရေးပး�ံ�ပါက် အသင်း်း�င်း်အဖြ�စွဲ်�ိ �ပ်စွဲ��ံ��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

၂၀၂၁ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ုတွစွဲ်���ိ RAOT တွဲင်း် စွဲာ�င်း်းသဲင်း်းထုားရေးသာ အ�းက််အလက််�းားနိှင်း်် �က်�ုက််ညားသညာ်် ရေးဖြ�ယ်ာ

လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း်် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား�ိ စွဲ�ုက််ပး�ုးသူအ�ညာ်�းားက်�ု ပ�ု��ုရေးသ�းာစွဲဲာ စွဲုစွဲစွဲ်စွဲ�စွဲညာ်းဖြ�င်း်းအပါအ�င်း် အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားကု်� 

သ��ါယ်�အသင်း်းက် လက််�ံ��ုိ��်သညာ်။ သ��ါယ်�အသင်း်းက် ယ်င်း်းအကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားအတုွ�င်း်း လု�က််လံရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် 

ရေးန်ာက််ဆိုက််တွဲ�စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ် ရေးဆိုး�ုက် �လဒီ်�းားကု်� အတွညာ်ဖြပ�ရေးပးပါသညာ်။ စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်�လဒီ် ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ပါက် သ��ါယ်�အသင်း်း 

နှိစွဲ်သင်း်းသညာ် �ာဘဲာပင်း်�းား�ိ ထုဲက််ရေးသာ သစွဲ်နှိင်း်် �ာဘဲာရေးစွဲး ထု�တွ်က်�န််အားလံ�းအတွဲက်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ  

သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ အ�ဲ��လ�ုက််ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� ��ို�ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။

သ��ါယ်�အသင်း်းသညာ် လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််ပါ အ�ဲ���င်း်�းားက်�ု စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားလု�က််န်ာရေးစွဲ�န်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ညာ်ဟု� က်တွုက်�တွ်

ဖြပ�သညာ်။ Satun RAOT ၏ ရေးထုာက််ပံ်ရေးင်းဲ �ပ်တွန်််�းနု်် ပထု�နှိစွဲ်အပြီးပးးတွဲင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� ထုုန််းသု�်းဖြ�င်း်းနိှင်း်် ဆိုက််စွဲပ် ရေးသာ 

က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းားအားလ�ံးက်�ုလညာ်း သ��ါယ်�အသင်း်းက် တွာ�န််ယူ်ပါသညာ်။ သ�ု်ရေးသာ် သ��ါယ်�အသင်း်း�းားအရေးန်နှိင်း််  

က်ာလတွ�ု၊ ပံ��ိန််က်ာလနှိင်း်် က်ာလ�ိညာ် ရေးင်းဲရေး�က်းစွဲး�ံ�းက််�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲး�ံ�းက််�းား ရေး�းဆဲို�၍ Satun RAOT �ိ   

ရေးန်ာက််ထုပ် �န််ပံ�ရေးင်းဲကု်� ရေးတွာင်း်း�ံနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

သာ�န််အားဖြ�င််း် �ာဘဲာပင်း်�းားသညာ် �ာဘဲာရေးစွဲးထု�တွ်�န််နှိင်း်် သစွဲ်ထု�တွ်�န်် အန်ညာ်းဆိုံ�း သက််တွ�်း (၂၅) နိှစွဲ် �ို��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ရေး�းက်ဲက်် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်���ုိ�န်် အက်န်််အသတွ်�ိုရေးသာရေး�က်ာင််း် စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားသညာ် ��်တွရေးသာရေး�းနှုန််း�းားဖြ�င််း် 

လက််က်ားရေးပး�န်် တွစွဲ်ဆိုင််း်�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားနှိင်း်် ဆိုက််သဲယ််�းတုွ်ဆိုက််လု��က်သညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််သညာ် �ာဘဲာသစွဲ်

က်�ု တွန််��ုးဖြ�င််း်ရေးစွဲရေးသာရေး�က်ာင်း်် သ��ါယ်�အသင်း်းအရေးန်ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််� �ာဘဲာသစွဲ် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု စွဲုတွ်�င်း်စွဲား

ရေးသာ �ယ််သူ�းားနှိင်း်် တွ�ုက််ရို�ုက််ဆိုက််သဲယ််သင်း််သညာ်ဟု� Satun RAOT က် ယ်ံ��က်ညာ်ပါသညာ်။

 

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲးသညာ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� CoC စွဲံနှုန််း ရေးလ်ာက််ထုားရေးစွဲဖြ�င်း်းဖြ�င််း် 

Surat Thani နိှင်း်် Songkhla ဖြပညာ်န်ယ််�းားအန်းး�ိ က်��ပဏ်း�းားနိှင်း်် �ယ််သူ�းားက်�ုလညာ်း သ��ါယ်�အသင်း်း�းားနိှင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးပး

ပါသညာ်။ ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲးက် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ထုားရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် ရေး�းက်ဲက််

အ�းတုွ်အဆိုက််�းားက်�ု ဤန်ညာ်းအားဖြ�င်း်် ထုူရေးထုာင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

�ာဘဲာရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် �ာဘဲာစုွဲ�က််ပး�ုးရေးဖြ��းားကု်� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�လ�ုရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် လူင်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား ��ုိဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ်

ရေးထုာက််�ံ�းက််က်�ု ထုုန််းသု�်းရေးပး�ည်ာ် သ��ါယ်�အသင်း်း�းား ��ုိဖြ�င်း်းနှိင်း်် �င်း်ဆို�ုင်း်�က်�ပါသညာ်။ Satun RAOT သညာ်  

ရေးန်ာက််လာ�ညာ််နှိစွဲ်�းားတွဲင်း် လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််ရေးအာက််တွဲင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးသူလူင်းယ််�းားနှိင်း်် အလ�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�န်် စွဲးစွဲဉ််ထုားပြီးပးး လ�ပ်င်းန််း

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်် ရေးန်�ာ�းားကု်� �း��ထုဲင်း်�န်် �ညာ်�ွယ််ထုားပါသညာ်။ Satun RAOT သညာ် �ယ််ယူ်သူအ�ဲ���းားနှိင်း်် အဖြ�ားရေး�းက်ဲက််အ�ဲ��

�းားက်�ု �း��ထုဲင်း်�န််အတွဲက်် လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််က်�ု အဲန််လ�ုင်း်းပလက််ရေး�ာင်း်းတွစွဲ်���ိလညာ်း ရေး�က်ာ်ဖြင်းာလးက််�ုိပါသညာ်။ ဤသညာ်�ိာ 

စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားအတွဲက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းရေးပ် ရေး�ာက််�ို�န််နှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ ထု�တွ်က်�န််�းား ရေး�းရေးက်ာင်း်း�ရေးစွဲ�န်် 

အ�ဲင်း််အလ�်းရေးက်ာင်း်းတွစွဲ်�ပ်ပင်း် ဖြ�စွဲ်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုဖွဲ့�်�ပ် (၃)- ထွ�ုင့််�နှ�ုင့််င့့်�ှ� ��်ရေတာကြိုက်ီ��က်ပ်အုပ်ခ��ပ်ရေ�� ရေက်ာင့််�ီ၏ ဧ��ယ်ာအန့်ည််�င့်ယ််ပြုဖွဲ့င့်�် ထွုတ်ယ်ူမံူန့်ည််�ပါ��ဲာ �ီမံ့ခန့်််ခဲ�
�ည်�်��်ရေတာမံ�ာ� ရေထွာက််ခ့ခ�က််ပြုပ�ပြုခင့််�

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံရေးတွာင်း်ပ�ုင်း်းတွဲင်း် �ိုရေးသာ ABC က်��ပဏ်းလု�ုတွက််က်�ု ၂၀၀၉ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် တွညာ်ရေးထုာင်း်��်သညာ်။ ၎င်း်းက်��ပဏ်းသညာ် နှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း်း 
အသံ�းဖြပ��ုနှိင်း်် ဖြပညာ်ပတွင်း်ပု� ်�ု နှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံးအတွဲက်် ကြိုက်ုတွ်သားဖြပား�းား၊ သစွဲ်ပဲ ��ုက််ဘဲာဘဲ�တွ်ဖြပား�းားနှိင်း်် ရေး�ာ်��ုင်း်က်ာအ�ပ်သစွဲ်ဖြပား  
�းားက်�ုအဓိုက်ထု�တွ်လ�ပ်ပါသညာ်။ အဓိုက်က်�န််�က်�်း�ိာ�ူ �ာဘဲာသစွဲ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ �ယ််ယူ်�ုအားအရေးက်ာင်း်းဆို�ံး �ယ််ယူ်သူ�းားက် 
သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်အ�ပ်�း�ပ်ရေး�းရေးက်ာင်း်စွဲး (FSC) ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု ရေးတွာင်း်းဆို�ုလာရေးသာ ၂၀၁၃ ��နှိစွဲ်တွဲင်း်   
ABC က်��ပဏ်းသညာ် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�းကု်� စွဲုတွ်�င်း်စွဲားလာ��်သညာ်။ 

ဤသ�ု်ဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း ��းးလ�်းကု်� စွဲတွင်း်��်သညာ်။ ယ်ရေးန််တွဲင်း် ABC က်��ပဏ်းသညာ် �ာဘဲာသစွဲ်နိှင်း်် �ာဘဲာရေးစွဲး 
နှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံးအတွဲက်် ဧ�ုယ်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င််း် ထု�တွ်ယ်ူ�ူန်ညာ်းပါးစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာ�းား (SLIMF) အတဲွက်် FSC သစွဲ်ရေးတွာ
စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု/ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) အ�ဲ��လ�ုက်် သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားပါသညာ်။   
ABC က်��ပဏ်း၏ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း််ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း အ�ဲ���င်း်�းားဖြ�စွဲ်ရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် �ာဘဲာရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ်လညာ်း �ာဘဲာ
ထု�တွ်လ�ပ်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�န််တွဲန််းအားရေးပး��်�က်ပါသညာ်။ �ာဘဲာသစွဲ် ထု�တွ်လ�ပ်�ုသညာ် ထု�တွ်ယ်ူ�ု�ဖြပ��းတွဲင်း် အ�းနု်် ၂၅ နှိစွဲ် 
�က်ာ�ုိပါသညာ်။ �ာဘဲာရေးစွဲးသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ အဓုိက် �င်း်ရေးင်းဲ�င်း်းဖြ�စွဲ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။

က်��ပဏ်း၏ ပင်း်�စွဲးးပဲားရေး�းသညာ် က်�န််�က်�်း�းား ရေးထုာက််ပံ်သညာ်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးပ် �ူတွညာ်ရေးန် ရေးသာရေး�က်ာင််း် 
SLIMF အတဲွက်် FSC သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု/ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) အ�ဲ��လ�ုက်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� 
ရေးလ်ာက််ထုား�န်် ABC က်��ပဏ်းက်ရေး�ွး�းယ််��်ပါသညာ်။ က်��ပဏ်းသညာ် ၎င်း်းတဲွင်း် ဤစွဲံနှုန််း၏သတွ်�ိတွ်�းက််�းားက်�ုလ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််
နှ�ုင်း်�ည်ာ် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းနှိင်း်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား �ုိသညာ်ဟု� ထုင်း်��်သညာ်။ က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်ဖြ�င််း်�ား�ုနှိင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား
အား တွ�ား�င်း်�ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ု�န်် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု ��ုိရေးသးရေး�က်ာင််း် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်ဘဲာသာ ရေးထုာက််�ံ�ယူ်
�န်် �တွတွ်နှ�ုင်း်သလု� �စွဲ�စွဲညာ်း�က်�ုဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်ကု်�လညာ်း ABC က်��ပဏ်းက် �ိတွ်�းက််ဖြပ���်ပါသညာ်။ က်��ပဏ်းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််
ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� အ�ဲ���င်း်�းားအဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်�န်် ဆဲို�ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�ညာ်် အဖြ�င်း််ဆိုံ�း/အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး ရေး�းနုှန််း�းား ရေးပးက်ာ ၎င်း်းတွု�်၏ 
ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု က်�်းလိ�်း�ယ််ယူ်နှ�ုင်း်�ညာ်ဟု�ယ်ံ��က်ညာ်��်ပါသညာ်။
 
သတွ်�ိတွ်�းက််ဖြပညာ််�းရေးသာ အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း စွဲံနုှန််း�းား၏ အန်ု�််ဆိုံ�းလ�ုအပ်�းက််�းားနှိင်း််   
က်�ုက််ညားရေးသာတွ�ား�င်း် ရေးဖြ�ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�းားကု်� က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုား��ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူတွစွဲ်ဦးးသညာ်   
ရေးဖြ�ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုတွဲင်း်ဥပရေးဒီဆို�ုင်း်�ာဖြပဿန်ာ�းား �ုိရေးန်ပါက် စွဲုတွ်�င်း်စွဲားသညာ််တွ�ုင်း် အ�ဲ���င်း်အဖြ�စွဲ် ရေးလ်ာက််ထုား၍ ��နုှ�င်း်ပါ။  
သ�ု်ရေးသာ် ၎င်း်းတွု�်သညာ် �ာဘဲာရေးစွဲးထု�တွ်လ�ပ်�ုတွ�ုးပဲားရေး�းနှိင်း်် စွဲ�ရေးပါင်း်းစွဲ�ုက််ပး�ုးရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားအတဲွက်် 
က်��ပဏ်း၏ သင်း်တွန််းက်�ု�ူ တွက််ရေး�ာက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ က်��ပဏ်းတွဲင်း် ၎င်း်း၏ လ�ပ်င်းန််း�ညာ်�ွယ််�းက််ကု်� ရေးက်းာ်လဲန််က်ာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််
ရေးတွာင်း်သူ၏ ရေးဖြ�ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု ဖြပဿန်ာ�းားအား ကူ်ညားရေးပး�န်် သု�်�ဟု�တွ် ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပး�န်် တွာ�န််��ုိပါ။

လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု စွဲတွင်း်�ာတဲွင်း် က်��ပဏ်း�န််ထု�်း�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၏ အရေးဖြ��ံသရေးဘဲာတွ�ား�းား၊ စွဲံနုှန််း�းားနှိင်း််
လ�ုအပ်�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်း ပု���ုသု�ိုရေးစွဲ�န်် သင်း်တွန််း�းားနိှင်း်် အလ�ပ်ရိုံ�ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ��းား တွက််ရေး�ာက််��်�က်ပါသညာ်။ ပြီးပးးရေးန်ာက််တွဲင်း် 
၎င်း်းတွု�်သညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� အသုပညာာဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးက်ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း အားရေးပးတုွ�က််တွဲန််းပါသညာ်။ 
ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း၏ လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားက်�ု �းးရေး�ာင်း်းထုု�းဖြပသ��်
ပါသညာ်။

စွဲုန််ရေး�်�ုတွစွဲ်�ပ်�ိာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာဆို�ု�ာတွဲင်း် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်� ရို�ုး�ိင်း်းလဲယ််က်ူရေးအာင်း်
ဖြပ�လ�ပ်�ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ က်��ပဏ်း�န််ထု�်း�းားသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် စွဲံနှုန််း�းားလ�ုက််န်ာ�န််အသင်း််ဖြ�စွဲ်�ုက်�ု 
စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�န််အတဲွက်် သင်း်တွန််း သင်း်ရေးထုာက််ကူ်ပစွဲစညာ်း�းားနိှင်း်် �ု�ုကု်�ယ််ကု်�ယ်် စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုပံ�စွဲံလာာ�းားက်�ုရေး�းသား��်ပါသညာ်။
�ု�ုက်�ုယ််ကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုတွဲင်း် အဆိုင်း််ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ပါက် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက်် စွဲာ�င်း်းရေးပး
သဲင်း်း�န််ရေးလ်ာက််ထုားနုှ�င်း်သညာ် ဖြ�စွဲ်၏။
 
လက််�ုိတွဲင်း် အ�ဲ���င်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ (၃၀၀၀) �ိုပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်သညာ် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ ရေးတွာင်း်ပု�င်း်း�ို ဖြပညာ်န်ယ်် ၅ ��၌  
၉၆၀၀ ဟုက််တွာ�န်််�ို န်ယ််ရေးဖြ�ကု်� ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်ထုားပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်း၏ ရေးဖြ�ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုသညာ် တွစွဲ်ဟုက််တွာ၏ သံ�းပံ�တွစွဲ်ပံ�� ိ
ဟုက််တွာ�က််အ�က်ား �ုိ၏။ အ�ဲ���င်း်�းားတဲွင်း် အ�း�ုးသားအရေး�အတွဲက််သညာ် အ�း�ုးသ�းးအရေး� အတွဲက််ထုက်် ပု��းားသညာ်။

အ�ဲ���င်း်�းား၏ (၇၀) �ာ�ု�င်း်နှုန််း�န်််သညာ် ရေးဖြ�ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု စွဲာ�း�ပ်�းားက်�ု က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားပြီးပးး အဖြ�ားသူ�းား�ိာ ရေးဖြ�အသ�ံးဖြပ�� ု
ရေးထုာက််�ံ�းက််�းားကု်� က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားပါသညာ်။ အ�း�ု�ရေးဖြ��းားသညာ် စုွဲ�က််ပး�ုးရေးဖြ� ဖြပ�ဖြပင်း်ရေးဖြပာင်း်းလ�ရေး�းရိုံ�း၏ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််
လက််ရေးအာက််တွဲင်း်�ိုသညာ်။ ဆို�ုလ�ုသညာ်�ိာ ၎င်း်းရေးဖြ��းားကု်� ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ �ာဘဲာအာဏ်ာပ�ုင်း်အ�ဲ���ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ  
စွဲညာ်းက်�်း�းက််ကု်� လ�ုက််န်ာလးက်် စုွဲ�က််ပး�ုးရေး�း �ညာ်�ွယ််�းက််�းားအတဲွက််သာ အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ၂၀၂၀ ဖြပည်ာ်နှိစွဲ်တွဲင်း် 
က်��ပဏ်းသညာ် �ာဘဲာရေးစွဲအတွဲက်် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ုိ��်ပြီးပးး စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား၏ (၇၀) �ာ�ု�င်း်နှုန််း�ိစွဲ၍ 
က်��ပဏ်းက်�ု �ာဘဲာရေးစွဲး ရေး�ာင်း်း�းနုှ�င်း်သညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



က်��ပဏ်းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအား ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိရေး�း သတွ်�ိတွ်�းက််�းား ဖြပည်ာ်�းရေးအာင်း်က်ူညား�န်် န်ညာ်းပညာာ
ပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ သင်း်တွန််း ပု� ်�းရေးပးပါသညာ်။ သင်း်တွန််းရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းားတွဲင်း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ �ာဘဲာစုွဲ�က််�င်း်း�းား စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ 
အလ�ပ်သ�ားဥပရေးဒီ စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား၊ ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးကဲ်��းား ထုုန််းသု�်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််ရေး�း ၊ ရေး�ိးဦးးသူန်ာဖြပ�စွဲ�ရေး�း၊  
သင်း််ရေးလးာ်ရေးသာ ဓိာတွ�ပစွဲစညာ်းအသ�ံးဖြပ��ုနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း် က်းန််း�ာရေး�း၊ ရေးဘဲးက်င်း်းရေး�း အရေးဖြ��ံသရေးဘဲာတွ�ား�းားနိှင်း််  
လ�်းညွှာန််�းက််�းား ပါ�င်း်��်သညာ်။ ကု်�ဗိုစွဲ်-၁၉ က်ပ်ရေး�ာဂါါ ဖြ�စွဲ်ပဲားရေးသာ ပထု� ၂ နိှစွဲ်တွဲင်း် အင်း်တွာန်က််လု�င်း်း�ပြီးင်းု�်သက််�ု အ�က််အ��
�းားအ�က်ား�ိပင်း် အဲန််လ�ုင်း်းသင်း်တွန််း ပု� ်�း��်ပါသညာ်။ အဲန််လ�ုင်း်းသင်း်တွန််းအတွဲက်် ��န််းအသံ�းဖြပ�န်ညာ်းက်�ုလညာ်း ထုပ်ရေးပါင်း်းရေး�ါင်း်းစွဲဉ်် 
တွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် �ုတွ်ဆိုက််သင်း်�က်ား��်ပါသညာ်။ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအ�းားစွဲ��ိာ ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာက်�န််ပစွဲစညာ်းထု�တွ်လ�ပ်�ု အရေးလ်အထုစွဲံနှုန််း�းားနှိင်း်် �င်း်းနှးိးက်ံ�်း�င်း်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်
ရေးသာရေး�က်ာင််း် ၎င်း်းတွု�်တွဲင်း် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားနိှင်း်် လယ််ယ်ာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုအရေးပ် အရေးဖြ��ံန်ားလညာ်�ုတွစွဲ်�ပ် �ုိထုားပြီးပးးဖြ�စွဲ်သညာ်။
က်��ပဏ်းသညာ် သးးနှိံသစွဲ်ရေးတွာရေး�ာရေးနှိာစွဲ�ုက််ပး�ုးန်ညာ်းဖြ�င်း်း၊ �ာဘဲာစုွဲ�က််က်ဲင်း်း�းားတဲွင်း် သးးရေး�ာစွဲ�ုက််ပး�ုးဖြ�င်း်းနှိင်း်် �ာဘဲာရေးစွဲး ထု�တွ်လ�ပ်�ု
ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားကု်� ဦးးစွဲားရေးပး၍ သင်း်တွန််းပု� ်�း��်သညာ်။ အ�ဲ���င်း်�းားက်�ု ရေးလ်က်းင််း်သင်း်�က်ားရေးပး�န်် က်ံ�်းက်းင်း်ပညာာ�ိင်း်
�းားက်�ု တွက်ကသ�ုလ်�းားနှိင်း်် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ �ာဘဲာ အာဏ်ာပု�င်း်အ�ဲ�� ထုံ�ိ င်းိား��်း��်သညာ်။ 

က်��ပဏ်းသညာ် FSC ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းက်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် �န််ထု�်း ၈ ဦးး �န်််အပ်��်ပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််က်�ု  
လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအ�ပ်စွဲ��းား၏ ဇူး�န််သတွ်�ိတွ်�းက််ဖြ�င််း် �ဲ�ဖြ�ားထုားသညာ်။ စုွဲ�က််ပး�ုးသူ အ�ဲ���းားအ�က်ား �းတုွ်ဆိုက််ပူးရေးပါင်း်း
ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုသညာ် ��ုိ�ဖြ�စွဲ် အရေး�းပါပြီးပးး ထုုရေး�ာက််�ု �ိုသညာ်ဟု� က်��ပဏ်းက် ယ်ံ��က်ညာ်ထုားပါသညာ်။ သု�်ဖြ�စွဲ်၍ �န််ထု�်း�းားက် 
တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားကု်�ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််နှိင်း်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက်�ု �်ရေး�ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းား ��ိုရေးအာင်း် 
အားရေးပးတုွ�က််တွဲန််း�န်် ကြိုက်ု�းစွဲားက်ာ အ�ဲ��နှိင်း်် က်��ပဏ်းကု်� အက်း�ုးအဖြ�တွ် �ုိရေးစွဲပါသညာ်။ 

လ�ုအပ်�းက််�းားကု်� အရေးဖြ��ံ၍ အ�ညာ်အရေးသဲးထုုန််းသု�်း�ုအတွဲက်် စုွဲ�က််က်ဲင်း်းထုံ သဲားရေး�ာက််စွဲစွဲ်ရေးဆိုးဖြ�င်း်းနိှင်း်် ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ဖြ�င်း်း
�းားက်�ုပံ��ိန််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါသညာ်။ �ညာ်သု�်ပင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ သ��ါယ်� အသင်း်းတွစွဲ်သင်း်းအတဲွက်် အ�ဲ���ဲ��စွဲညာ်းဖြ�င်း်း၊ အ�ဲ�� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်းနှိင်း်် 
စွဲးးပဲားရေး�းက်ံ�်းက်းင်း်�ု က်�်သ�ု်ရေးသာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားသညာ် အရေး�း�ကြိုက်းးဟုူရေးသာ အဖြ�င်း်�ိာ စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားအ�က်ားတဲွင်း်  
�ိုရေးန်ဆို�ပင်း် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းား�ိာ အ�ဲ��နှိင်း်် အလ�ပ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားက်�ု �ဖြ�င်း်�က်ရေးသးပါ။    
ABC က်��ပဏ်းလု�ုတွက််သညာ် အဆို�ုပါအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းား အရေး�းကြိုက်းး�ိန််း သုရေးသာ်လညာ်း ယ်ရေးန််အ�းနု််အထုု ၎င်း်းတွု�်က်�ု ဦးးစွဲားရေးပး 
သင်း်တွန််းရေးပးဖြ�င်း်း ��ုိရေးသးပါ။ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားထု�တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ အသင်း်း�င်း်�ုက်�ု �းက််သု�်းသူ�ိာ ၁ �ာ��ုင်း်နှုန််းရေးအာက််သာ �ုိပါသညာ်။   
ဤ�းက််သု�်း�ု�းား�ိာ က်��ပဏ်းက် အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားသည်ာ် အ�ိားဖြပင်း်ဆိုင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားကု်� အရေးဖြ��ံ၍ လု�က််ရေးလးာညားရေးထုဲ  
�းနု််ညာုုရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း ��ုိသူ�းား၏ �းက််သု�်း�ု�းား ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် အလဲန််လ�ုအပ်ရေးသာအ�ါတွဲင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား
က်�ု ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် တွစွဲ်�ါ နှိစွဲ်�ါ�်သာစွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားကု်� ရေးတွာင်း်းဆို�ု ပါသညာ်။ တွတွုယ်အကြိုက်ု�်ရေးဖြ�ာက်် သတွုရေးပး�းက်် ��ုိပြီးပးးသညာ်
အထုု တွ�ုးတွက််ရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း ��ုိလ်င်း်�ူ ထု�ုစွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားက်�ု အသင်း်း�င်း်အဖြ�စွဲ်�ိ �ပ်စွဲ��ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် 
ရေးတွာင်း်သူတွစွဲ်ဦးးသညာ် က်��ပဏ်း၏ ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််က်�ု �ရေးက်းန်ပ်ပါက် နှုတွ်ဖြ�င််း် တွ�ုင်း်�က်ားနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား
အရေးန်နှိင်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးသးးနှိံက်�ု ရေးဖြပာင်း်းလ�လု�လ်င်း် သု�်�ဟု�တွ်၎င်း်းတွု�်၏ ရေးဖြ�က်�ု ရေးဖြပာင်း်းလ�ပြီးပးး �ာဘဲာ�း�ုးစွဲုတွ်�းားအား စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု �ဖြပ�လ�ု
ရေးတွာ်လ်င်း် ၎င်း်းတွု�်၏ အသင်း်း�င်း်ဖြ�စွဲ်�ုက်�ု �းက််သု�်းနုှ�င်း်ပါသညာ်။

က်��ပဏ်းသညာ် ၎င်း်း၏ ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� င်းါးနှိစွဲ်တွစွဲ်ကြိုက်ု�် သက််တွ�်းတွု�းပြီးပးး ၎င်း်း၏ နိှစွဲ်စွဲဉ်် အသံ�းစွဲ�ုတွ်တဲွင်း် ထုု�အတွဲက်် ပါ�င်း်ပြီးပးး
ဖြ�စွဲ်သညာ်။ အ�း�ု�ရေးသာ လ�ပ်င်းန််း�းားတွဲင်း် တွစွဲ်နှိစွဲ်လ်င်း် က်��ပဏ်းတွဲင်း်း စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ု နှိစွဲ်ကြိုက်ု�်၊ စုွဲ�က််က်ဲင်း်းထုံ သဲားရေး�ာက််စွဲစွဲ်ရေးဆိုး
�ု�းား၊ နှိစွဲ်စွဲဉ်် ရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််ဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ပင်း်ကု်�င်း်း �း�ုင်း်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု ထု�တွ်ယ်ူသညာ််ရေးန်�ာ�းား�ိ က်��ပဏ်းသု�် 
သယ််ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းတွ�ု်အတွဲက်် က်န််ထုရို�ုက််တွာ�းားအား သင်း်တွန််းရေးပးဖြ�င်း်းနှိင်း်် အလ�ပ်အပ်ဖြ�င်း်း�းား ပါ�င်း်ပါသညာ်။

ABC က်��ပဏ်းလု�ုတွက််သညာ် FSC စွဲံနုှန််း လ�ုအပ်�းက််�းားနှိင်း််အညား ထုုန််းသု�်းရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််ရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းားကု်� ပံ်ပ�ုးရေးပးသညာ်။ 
က်��ပဏ်းသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၏ အ�ဲ���င်း် �ဟု�တွ်ရေးသာ �ပ်�ွာ သစွဲ်ရေးတွာရေးက်ာ်�တွး�းားနိှင်း်် ပူးရေးပါင်း်း
ရေးဆိုာင်း်�ွက််သညာ်။၎င်း်းတွု�်သညာ် င်းါးနှိစွဲ်တွာ အ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုစွဲး�ံ�းက််�းားက်�ု က်ူညား�း�ိတွ်ရေးပးပြီးပးး ရေးဒီသနှတ� �ယ််လု�အားနှိင်း််   
စွဲးစွဲဉ််ထုားရေးသာလ�ပ်င်းန််း�းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံရေးသာလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက်် ရေးင်းဲရေး�က်းအရေးထုာက််အပံ်ရေးပးသညာ်။

ရေးဒီသနှတ� တွက်ကသ�ုလ်တွစွဲ်��နှိင်း်် လက််တွဲ�လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် �ာဘဲာစုွဲ�က််�င်း်း�းားတဲွင်း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု
အရေးလ်အထု�းားကု်� စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားအား ရေးလ်က်းင််း်ရေးပး�ညာ််  ပညာာရေးပးစွဲင်း်တွာတွစွဲ်��ကု်� တွညာ်ရေးထုာင်း်�န်် စွဲးစွဲဉ််ထုားသညာ်။ 
ဤရေးလ်က်းင်း််�ုတွဲင်း် �ာဘဲာစုွဲ�က််ရေးတွာင်း်သူ ရေးန်ာက််�း�ုးဆိုက််ကု်� လက််ဆိုင််း်က်�်းနှ�ုင်း်ရေးသာ ရေးဒီသနှတ�ဗိုဟု�သ�တွနှိင်း်် ရေး�တွ်ရေးပ်အသုပညာာ
�းားက်�ုရေးပါင်း်းစွဲပ်�ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤန်ညာ်းအားဖြ�င််း် �ာဘဲာစွဲ�ုက််�င်း်း�းား စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ု ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲပြီးပးး �ပ်�ွာလူထု�နှိင်း်် 
တွ�ုင်း်းဖြပညာ်၏ ရေးဒီသနှတ� စွဲးးပဲားရေး�းက်�ု �ဲံ�ပြီး�ု�းရေးစွဲနှ�ုင်း်သညာ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အဆိုင့်�် (၈) အတကဲ်် ရေလ�က်�င့်�ခ်န့််� (၂)

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ၎င်း်းတွု�်၏ အ�ဲ���းားတွဲင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််အတဲွက်် ဇူးယ်ား ဥပ�ာတွစွဲ်�� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ။

၁။ ပြုဖွဲ့��်ပမ်ံ ှပါဝင့်ရ်ေ�ာ ရေအဂ္ဂို�င့််�မီံ�ာ� ��ု်မံဟုတု် ပ�ူရေပါင့််�ပါဝင့်�်မူံ�ာ�အာ�လ့�ုက်�ု ခ�ဲပြုခာ��တမ်ံတှပ်ါ။ 

အရေးဖြ�က်�ု ဤရေးန်�ာတွငဲ်း် ဖြ�ညာ််ပါ။

၂။ ��ရ်ေတာရေထွာက်ခ်ခ့�က်် က်�ငု့်ရ်ေဆိုာင့်�်၏ူ အဓာ�က်တာဝန့်မ်ံ�ာ�
 [အမံည်]်

 ၃။ အဖွဲ့�ဲ�ဝင့်မ်ံ�ာ� ��ု်မံဟုတု် အ�င့််��ာ�မံ�ာ�၏ အဓာ�က်တာဝန့်မ်ံ�ာ�
 [အမံည်]်

အရေးဖြ�က်�ု ဤရေးန်�ာတွငဲ်း် ဖြ�ညာ််ပါ။ အရေးဖြ�က်�ု ဤရေးန်�ာတွငဲ်း် ဖြ�ညာ််ပါ။

၄။ ��ရ်ေတာရေထွာက်ခ်ခ့�က်က််�ု ထွ�န့််���မံ်��န့်် ��ု်မံဟုတု် �ယ်�ူန့်် �င့်ဆ်ို�ုင့်�်ရေ�ာ ��န့်ရ်ေခ်မံမုံ�ာ� 

အရေးဖြ�က်�ု ဤရေးန်�ာတွငဲ်း် ဖြ�ညာ််ပါ။

၅။ ရေပြုဖွဲ့�ငှ့််�ရေဆိုာင့်�်းက်ခ်��ရေ�ာ န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�

အရေးဖြ�က်�ု ဤရေးန်�ာတွငဲ်း် ဖြ�ညာ််ပါ။

၆။ ��ရ်ေတာရေထွာက်ခ်ခ့�က်ပ်ြုပ�ပြုခင့််�မံ ှအလာ�အလာ��ှရေ�ာ အက်� ���ရေက်��ဇ�ူမံ�ာ�

အရေးဖြ�က်�ု ဤရေးန်�ာတွငဲ်း် ဖြ�ညာ််ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�မံတှ်� ု(၄)

အ�အုဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက်ခ်ခ့�က်�်ယ်ပူြုခင့််�ဆို�ု�ည်မ်ံှာ အဘယ်န့််ည််�။

အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၏ အစွဲားထုု�း�းဉ််းက်ပ်�ုတွစွဲ်�ပ်ပင်း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

၎င်း်းသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််တွစွဲ်�ပ်ရေးအာက််တဲွင်း် သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်�ိင်း်�းားနှိင်း်် �န််ရေးန်ဂါးာ�းားအား �ု�ုသရေးဘဲာဆိုနှဒဖြ�င််း်ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ဲင်း်် 

ရေးပးသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၏ ရေးင်းဲရေး�က်းဆို�ုင်း်�ာ တွာ�န််�းားနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုအတွဲက်် လ�ပ်င်းန််း

တွာ�န််�းားက်�ု �်ရေး�ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါသညာ်။

ပန််းတွ�ုင်း်�ိာ တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ သစွဲ်ရေးတွာပ�ုင်း်�ိင်း်�းားအ�က်ား သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား ဖြ�န်််ရေး�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုအတွဲက််

ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းကု်� တွ�ုးတွက််ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤန်ညာ်းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် သ��ါယ်�အသင်း်း�းား သု�်�ဟု�တွ် 

အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား အပါအ�င်း် သစွဲ်ရေးတွာင်းယ််�းားနိှင်း်် အလယ််အလတွ် သစွဲ်ရေးတွာ�းား၊ �ုသားစွဲ�ပု�င်း်နှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ�းား

အတွဲက်် အသင််း်ရေးလးာ်ဆိုံ�း ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ဤ�းဉ််းက်ပ်န်ညာ်းသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းကု်� တွတွ်နှ�ုင်း်�ဲယ််၊ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�ဲယ််  

ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲက်ာ လက််ရေးတွဲ�ဆိုန််ရေးအာင်း် ဖြပ�လ�ပ်ရေးပးပါသညာ်။

အ�အုဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက်ခ်ခ့�က်�်ယ်ပူြုခင့််�၏ လ�ုအပခ်�က်မ်ံ�ာ�မံှာ အဘယ်န့််ည််�။

အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်း�းားတဲွင်း် အ�ဲ���င်း်အားလံ�းသညာ် သတွ်�ိတွ်�းက််အလ�ံးစွဲံ�က်�ု လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် 

လ�ုအပ်ပါသညာ်။ လ�ပ်င်းန််းက်ဏ္ဍ�းားနိှင်း်် လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းား�ိာ အ�ဲ���င်း်�းားအ�က်ားတွဲင်း် က်ဲာဟု�ု၊ �တွူညား�ု�းား �ုိနှ�ုင်း်ပါသညာ်။   

အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းတွဲင်း် အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးးက် အ�ဲ���င်း်အားလံ�းက်�ုယ််စွဲား အ�ဲ��က်�ု ဦးးရေးဆိုာင်း်က်ာ လ�ုအပ်�းက််အားလ�ံးက်�ု

ဖြ�ညာ််ဆိုညာ်း�န်် လု�အပ်သညာ်။

ရေးအာက််ပါ ဇူးယ်ားတွဲင်း် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း �းဉ််းက်ပ်�ုအတွဲက်် လ�ပ်င်းန််းက်ဏ္ဍ�းားနိှင်း်် လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းားက်�ု

အသားရေးပးရေး�ာ်ဖြပထုားပါသညာ်။

အဖွဲ့ဲ��လ�ုက်် ရေထွာက််ခ့ခ�က်် က်�ုင့််ရေဆိုာင့််�ူ

• အ��ဲ�လ�ုက်် အလ�ပ်လ�ပ်က်�ုင်း်�ာတွငဲ်း် အ�ဲ���င်း်�းားနှငိ်း််အတွ ူတွ�ား�င်း်သရေးဘဲာတွညူား �းက််တွစွဲ်�� ရေး�းသားပါ
• ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းအ�ဲ���းားနှငိ်း်် ဆိုက််သယဲ်် ရေးဖြပာဆိုု�ဖြ�င်း်း၊ ရေးထုာက််�ံ�းက််အတွကဲ်် ရေးလ်ာက််လာာတွင်း်ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း အ�ဲ��နှိင်််း စွဲာ�း�ပ်

ဆို�ုင်း်�ာ ဆိုက််သယဲ််�တုွ�ု်တွငဲ်း် အ��ဲ��င်း်�းားက်ု� က်�ုယ််စွဲားဖြပ�ပါ
• သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုလ�ပ်င်းန််း�းားအတွကဲ်် အ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်က်ု�င်း်�စုွဲး�ံ�းက််၊ ��ူါဒီ�းား၊ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားနှငိ်း်် အလ�ပ်ညွှာန််�က်ား�းက််�းား �န််တွးးပါ
• အ��ဲ��င်း်အသစွဲ်�းားနှငိ်း်် လက််�ိအု��ဲ��င်း်�းားက်ု� စွဲံသတွ်�တိွ်�းက််�းား အပါအ�င်း်  လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�အုားလံ�းအတွကဲ်် သင်း်တွန််းရေးပးပါ
• အ��ဲ��င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးက်�ု အ�ဲ��၏ အလ�ပ်လ�ပ်ပံ�အရေး�က်ာင်း်း သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား ရေးပးပါ
• အ��ဲ��င်း်�းားစွဲာ�င်း်းနှငိ်း်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ဆိုက််သဲယ််�န်် လပု်စွဲာအရေးသးစွဲတုွ်၊ ရေးထုာက််�ံ�းက််� ဧ�ယု်ာနှငိ်း်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ယု်နူ်စွဲ်�းား အရေး�အတွကဲ််နှငိ်း်် 

အ�ယွ််အစွဲား၊ အ��ဲ��င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး၏ သစွဲ်ရေးတွာပု�င်း်ဆို�ုင်း်�အု�း�ုးအစွဲား၊ ရေးပး��သ်ညာ်် သင်း်တွန််း�းား �တိွ်တွ�်း၊ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုအတွကဲ်် အကြံ့က်ံဖြပ�
ထုားရေးသာ အရေးလအ်ထု�းား၏�တိွ်တွ�်း�းားနှငိ်း်် အ��ဲ�၏ နှစိွဲ်စွဲဉ်် ထု�တွ်လ�ပ်ရေးသာ �န်််�နိ််း သစွဲ်ထု�ထုညာ်တွု�် အပါအ�င်း် ဤစွဲံနှနု််း၏ သက််ဆို�ုင်း်�ာ 
သတွ်�တိွ်�းက််�းားအားလံ�း ပါ�င်း်ရေးသာ �တိွ်တွ�်း�းားက်ု� အ�းနု််နှိင်း််တွရေးဖြပးညား ထုား�ိပုါ

• အန်ညာ်းဆိုံ�း ၅ နှစိွဲ်စွဲာ �တိွ်တွ�်း�းား ထုား�ိပုါ 
• အ��ဲ��င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းက်ု� တွစွဲ်နှစိွဲ်လ်င်း် အန်ညာ်းဆိုံ�း တွစွဲ်ကြိုက်�ု် စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်၍ အက်�ဖြ�တွ်ပါ
• ရေး�းက်ကဲ််�ာိရေး��ဲ၊ု သစွဲ်ထု�တွ်ယ်�ူနုှငိ်း်် သစွဲ် ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��အုတွကဲ်် အရေးက်ာင်း်းဆိုံ�းအရေးလ ်အထု�းားနှငိ်း်် စွဲပ်လးဉ််းပြီးပးး အ��ဲ��င်း်�းားက်ု� ပံပ်�ုးက်ညူားပြီးပးး 

ညာုနုှုုင်း်းတွ�ုင်း်ပင်း်ပါ
• အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််��ုးားသညာ် သတွ်�တိွ်�းက််အားလံ�းက်�ု လ�ုက်န််ာရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န််အတွကဲ်် ထုရုေး�ာက််ရေးသာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��နုှငိ်း်် 

အက်�ဖြ�တွ်�စုွဲန်စွဲ်�းား ဖြပ�လ�ပ်ထုား�ိပုါ
• �လ�ုက််န်ာ� ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲရေးသာ အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားက်ု� �ယ််�ာိး�န်် ဦးးစွဲးးက်ာ အ�ာိးဖြပင်းဆ်ိုင်း်လ�ပ် ရေးဆိုာင်း်�းက််�းား ရေးဆိုာင်း်�ကွ််ပါ 
• အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်�ူ�ုိ �ယ််�ာိး�ံထုား�ရေးသာ အ�ဲ���င်း်�းားအား အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်�ူထုုံ ဖြပန််လညာ်�င်း်ရေး�ာက််�ငဲ်း်် �ဖြပ��းတွငဲ်း် 

အ��ဲ�တွငဲ်း်း စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ပါ
• င်းါးနှိစွဲ်တွစွဲ်ကြိုက်�ု် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ဖြပန််လညာ်�ယ်ပူါ

အဖွဲ့ဲ��ဝင့််မံ�ာ�

• အ�ဲ��က် ရေးပးရေးသာ အ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုစွဲး�ံ�းက်် �းား၊ အ�ဲ��၏ စွဲညာ်းက်�်း�းားနိှင်း်် �ူ�ါဒီ�းား၊ လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းား၊ သတွ်�ိတွ်�းက််�းားကု်� လ�ုက််န်ာ
ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် က်တွုထုားပါ

• �ိတွ်တွ�်း�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််း�းားနှိင်း်် ရေးင်းဲရေးပးရေး�း�ု �းားအတွဲက်် အရေးထုာက််အထုား�းား ထုား�ုိဖြ�င်း်းက်�်သု�်ရေးသာ အ�ဲ��က် ရေးပးသညာ်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း
�းားက်�ု လ�ုက််န်ာပါ။

• �်တွရေးသာ င်းိား��်းဖြ�င်း်း၊ တွစွဲ်ကု်�ယ််ရေး� က်ာက်ဲယ််ရေး�းပစွဲစညာ်း�းား အလံ�အရေးလာက်် ရေးထုာက််ပံ်ဖြ�င်း်းနိှင်း််  လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားအတွဲက်် အလ�ပ်သ�ား�းားကု်� 
ရေးလ်က်းင်း််ရေးပးဖြ�င်း်း စွဲရေးသာ လူ�ုရေး�းဆို�ုင်း်�ာ တွာ�န််�းားက်�ု လ�ုက််န်ာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါ။

• ဓိာတွ�ပစွဲစညာ်း�းား အသ�ံးဖြပ��ု၊ ရေး�အသံ�းဖြပ��ု၊ ရေး�အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားကု်� က်ာက်ဲယ််ဖြ�င်း်း၊ ရေးဖြ�အသံ�းဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် က်ာက်ဲယ််ဖြ�င်း်း က်�်သု�်ရေးသာ သဘဲာ�
ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆို�ုင်း်�ာ တွာ�န််�းားက်�ု လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါ။

• အ�ဲ��က် �း�ိတွ်ထုားရေးသာ အ�ိားဖြပင်း်ဆိုင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််နှိင်း်် ကြိုက်ု�တွင်း်က်ာက်ဲယ််ရေး�း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားကု်� ဖြပ�လ�ပ်ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



               

အ�ုအဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယ်ူပြုခင့််��ည်် လုပ်က်ဲက််င့်ယ််ရေတာင့််�ူအ�ုအဖွဲ့ဲ��မံ�ာ�အတဲက်် ခ�ဉ််�က်ပ်န့်ည််� 
ရေက်ာင့််�တ�်�ပ် အဘယ််ရေ�က်ာင့််� ပြုဖွဲ့�်��န့်ည််�။

တွစွဲ်ဦးး�းင်း်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းအစွဲား အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ အစွဲ�အ�ဲ���းား

အတွဲက်် အက်း�ုး�ိုရေးသာ �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်းတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်�ဖြ�င်း်း အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားစွဲဲာ �ုိပါသညာ်။

■ စွဲး�ံ�းက််စွဲး�ံက်ုန််းရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ဖြ�င်း်း က်�်သု�်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််း�းားကု်� အ�ဲ��အဆိုင်း််တွဲင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း်  

လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်က်�ုင်း်�ုက်�န််က်းစွဲ�ုတွ်ကု်� ရေးလးာ်န်ညာ်းရေးစွဲသညာ်။

■ ရေးထုာက််�ံ�းက်် ရေးလ်ာက််ထုား�ု၊ စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ု�းားနှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်ရေးသာ က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းားကု်� ရေးလးာ်န်ညာ်းရေးစွဲသညာ်။

■ ရေး�းက်ဲက််ဖြ�န်််က်းက််�ုက်�ု �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းား လက််�ံဖြ�င်း်းနှိင်း်် ရေး�းက်ဲက်် လက််လိ�်း�းဖြ�င်း်းအ� ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးစွဲသညာ်။

■ အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးအတွဲက်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�းပ�ုင်း်း လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းား ပု�န်ညာ်းရေးစွဲသညာ်။

■ လ�ုအပ်�းက််�းားအတဲွက်် အ�ဲ���င်း်အသးးသးးက်�ု တွာ�န််�ဲ�ရေး��ာတွဲင်း် အလးင်း်းသင််း်သလ�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်သညာ်။

ဧ��ယ်ာအန့်ည််�င့်ယ််ပြုဖွဲ့င့်�် ထွုတ်ယ်ူမံူန့်ည််�ပါ��ဲာ �ီမံ့ခန့်််ခဲ��ည်�်ရေတာမံ�ာ�အတဲက်် အ�ုအဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက််ခ့ခ�က်် 
�ယ်ူပြုခင့််� ခ�ဉ််�က်ပ်န့်ည််�တ�်ခု 

အ�းိအ��ုက်င်း်းရေးသာ ဖြပင်း်ပ ရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်�န်် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်သညာ် လ�ပ်င်းန််းင်းယ််�းားအတဲွက်် ဖြ�င််း်�ားနှ�ုင်း်သညာ်ကု်�   

သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲးက် လက််�ံအသုအ�ိတွ်ဖြပ�သညာ်။ န်ညာ်းပါးရေးသာ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ု အဆိုင်း််တွဲင်း် စွဲး�ံလ�ပ်ကု်�င်း်ရေးသာ 

လ�ပ်င်းန််းင်းယ််�းားထုံ�ိ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်နိှင်း်် လူ�ုရေး�းဆို�ုင်း်�ာ သက််ရေး�ာက််�ု�းား�ိာလညာ်း န်ညာ်းပါးပါသညာ်။

သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲးသညာ် ဧ�ုယ်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င််း် ထု�တွ်ယ်ူ�ူန်ညာ်းပါးစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ်် ရေးတွာ�းားအတဲွက််

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ု က်�န််က်းစွဲ�ုတွ် ရေးလ်ာ်�း�န််အလု�်င်းိာ အဆို�ုပါသစွဲ်ရေးတွာ�းားအား အက်�ဖြ�တွ်၊ တွင်း်ဖြပ�ာတဲွင်း်ထုုရေး�ာက််ပြီးပးး 

တွဲက််ရေးဖြ�က်�ုက််ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ုလ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားကု်� အသံ�းဖြပ��န်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�းအ�ဲ���းားက်�ု �ဲင်း််ဖြပ�ထုားသညာ်။ 

�ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ သစွဲ် �ဟု�တွ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်းလ�ပ်င်းန််း�းား က်�်သု�်ရေးသာပ�ာဏ်န်ညာ်းပါးသညာ်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း််သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ� ု

လ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု ပါ�င်း်ရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဧ�ုယ်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င််း် ထု�တွ်ယ်ူ�ူန်ညာ်းပါးစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ််ရေးတွာ�းားဆို�ုသညာ်�ိာ-

■	 ဟုက််တွာ ၁၀၀ သ�ု်�ဟု�တွ် ၎င်း်းရေးအာက်် န်ညာ်းရေးသာ အရေးသးစွဲား သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ယ်ူန်စွဲ်�းားက်�ု ညွှာန််းဆို�ုသညာ်။

■	 ရေးအာက််ပါအရေးဖြ�အရေးန်�းားတွဲင်း် ပ�ာဏ်န်ညာ်းပါးရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုယ်ူန်စွဲ်�းားက်�ု ဧ�ုယ်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င််း် ထု�တွ်ယ်ူ�ူ

န်ညာ်းပါးစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ််ရေးတွာ�းားအဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်နှ�ုင်း်သညာ် -

	 •	 သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူနှုန််းသညာ် ယ်ူန်စွဲ်၏ စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း ထု�တွ်လ�ပ်�ု သစွဲ်ရေးတွာဧ�ုယ်ာအတဲွင်း်း�ိ ပး�်း�် နိှစွဲ်စွဲဉ်် တွ�ုးပဲား�ု၏   

 (၂၀) �ာ��ုင်း်နှုန််းထုက်် န်ညာ်းရေးသာအ�ါ

	 •	 စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း ထု�တွ်ယ်ူ�ုသစွဲ်ရေးတွာဧ�ုယ်ာ�ိ နှိစွဲ်စွဲဉ်် သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ုသညာ် ၅,၀၀၀ က်�ဗို�းတွာထုက်် န်ညာ်းရေးသာအ�ါ သ�ု်�ဟု�တွ်  

 စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း ထု�တွ်ယ်ူ�ုသစွဲ်ရေးတွာဧ�ုယ်ာအတဲွင်း်း ပး�်း�် နိှစွဲ်စွဲဉ််သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ုသညာ် သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ု

	 •	 အစွဲး�င်း်�ံစွဲာ�းားနှိင်း်် ရေးစွဲာင်း််�က်ည်ာ် စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ု�းားက် အတွညာ်ဖြပ�ထုားသက်�်သု�် ရေးထုာက််�ံ�းက်် တွ�ား�င်း်ရေးသာ က်ာလ 

 အတွဲင်း်း၌ တွစွဲ်နှိစွဲ်လ်င်း် ၅,၀၀၀ က်�ဗို�းတွာထုက်် န်ညာ်းရေးသာအ�ါတွဲင်း်

 

မံှတ်�ာ��န့်် - သစွဲ်ထုဲက််နှုန််းရေးပ် �ူတွညာ်၍ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုယ်ူန်စွဲ်�းား�ိ စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�တွ်ယ်ူရေးသာ သစွဲ်  

�ဟု�တွ်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� "ပ�ာဏ်န်ညာ်းပါး" သညာ်ဟု� သတွ်�ိတွ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် ဤစွဲံနှုန််းတွဲင်း် ဆိုးအ�န််း စွဲ�ုက််ပး�ုး�ု

�းား သ�ု်�ဟု�တွ် က်�ုက်�ုး စွဲ�ုက််ပး�ုး�ု�းား က်�်သု�်ရေးသာ သစွဲ် �ဟု�တွ်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက်် ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ပ�ာဏ်န်ညာ်းပါးသညာ်ဟု�  

�သတွ်�ိတွ်ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပ့ု (၇) - လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်-၁) -တွ�ား�င်း်�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်စွဲ��ိတွစွဲ်ဆိုင််း် ပူးတွဲ�ရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်
�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာ အဆိုင််း်�းား

ကြိုက်��တင့််ပြုပင့််ဆိုင့််ပြုခင့််�- သတွင်း်းအ�းက််အလက်် စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�န််၊ က်ံ�်းက်းင်း်
သ ူသ�ု်�ဟု�တွ် အတွ�ုင်း်ပင်း်�ံက်ု� ဆိုက််သယဲ််ဖြ�င်း်း။ 

ဆိုက််�ယဲ််ပြီးပ�ီ ရေ��နှနု့််�အဆို�ုပြုပ�ခ�က််မံ�ာ� �ယ်ပူြုခင့််�- က်�န််က်းစွဲ�တုွ်နှငိ်း်် အ�းနု််
က်�ု �န်််�ိန််းတွဲက််�းက််နှ�ုင်း်�န််အလ�ု်င်းာိ ရေး�းနှနု််း�းားနှငိ်း်် လ�်းညွှာန််�းက််�းား 
�ယ်�ူန်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပး�ညာ်် အ��ဲ�အစွဲညာ်းအား ဆိုက််သယဲ််ပါ။

ရေလ့ာက််လာှ တင့််�ငဲ့််�ပြုခင့််�- �ညာ်သညာ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပး�ညာ်် အ��ဲ�
အစွဲညာ်း၊ ရေးထုာက််�ံ�းက််ထု�တွ်ရေးပးရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််နှိင်း်် သရေးဘဲာတွ ူလက််�တိွ်
ရေး�းထုု�း�ညာ်က်ု� ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပါ။

လပု်င့်န့််�ခငဲ့််တငဲ့်�် ��်ရေဆို�မံနုှငှ့်�် ည်ိ�နှ�ုင့််�ပြုပင့််ဆိုင့််မံ-ု စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသကူ် 
စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်အစွဲး�င်း်�ံစွဲာ ထု�တွ်ရေးပးပြီးပးး �က်ု�က််ညား��ုိုပါက် ဖြပ�ဖြပင်း်ထုနု််းသ�ု်းရေး�း
က်�ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်သင်း််သညာ်။

�ာခ��ပ်ခ��ပ်ဆို�ုပြီးပ�ီ �ာခ��ပ်နှငှ့်�်အည် ီရေဆိုာင့််�းက််ပြုခင့််�- ရေး�းွ�းယ််ထုားသညာ်် 
ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပး�ညာ်် အ��ဲ�အစွဲညာ်းနှငိ်း်် စွဲာ�း�ပ် လက််�တိွ်ရေး�းထုု�းပြီးပးး 
ရေး�းွ�းယ််ထုားရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း စွဲံသတွ်�တိွ်�းက််�းားနှငိ်း််အညား 
လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ကွ််�ညာ်က်ု�ရေးသ�းာစွဲာဲ သရို�ပ်ဖြပပါ။

ရေထွာက််ခ့ခ�က်် အတည််ပြုပ�မံ ု�ယ်ပူြုခင့််�- (၅) နှိစွဲ် သက််တွ�်း�ိသုညာ်် လ�ုင်း်စွဲင်း်
က်�ဒီ်နှိင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််က်ု� လက််�ံ�ယ်ပူါ။

FSC:	asi-assurance.org/s/find-a-cab			l			PEFC:	pefc.org/find-certification-bodies
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပ့ု (၈)- လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်-၂) လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� အ�ဲ���င်း်�းားအဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်၍ ရေးထုာက််�ံ�းက််
က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားသည်ာ် CoC- ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ထုားရေးသာ က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြ�စွဲ်ရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််
ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက််အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားသည်ာ် အဆိုင်း််�းား 

�င်း်းဖြ�စွဲ် - RECOFTC က် �န်တ်ွးးပြီးပးး FSC ထု�ံိ �ယ်ကူ်�ုးက်ားသညာ။် fsc.org/en/join-us/become-certified

ရေလ�လာပြုခင့််�- သင်း််အန်းး�န််းက်းင်း်�ိ ုရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်းအရေး�က်ာင်း်း 
အ�းက််အလက််�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းပါ

ဆိုက််�ယဲ််ည်ိ�နှ�ုင့််�ပြုခင့််�- စွဲတုွ်�င်း်စွဲားသညာ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိထုုားရေးသာ 
က်��ပဏ်းက်�ု ဆိုက််သယဲ််ပါ၊ အစွဲ�အ��ဲ�၏ အစွဲတုွ်အပ�ုင်း်းဖြ�စွဲ်လာ�န်် ညာုနုှုုင်း်းပါ။ 

က်�ုက််ည်မီံကု်�ု လက််ရေတ�ဲပြုပပြုခင့််�- ရေးဖြ� ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�၊ု စွဲး�ံ�န်််�ဲ� သ�ု်�ဟု�တွ် အသံ�းဖြပ�
�ဲင်း််�းားနှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားအတွကဲ်် က်ု�က််ညား� ု
အရေးထုာက််အထုားက်ု� ဖြပသပါ။

ရေပ�ပ�ု်ပြုခင့််�၊ �ရေဘာတညူ်မီံ ုလက််မံတှ်ရေ��ထွ�ု�ပြုခင့််�-- ရေးထုာက််�ံ�းက််��ို
ထုားရေးသာ က်��ပဏ်းထုံ လ�ုအပ်ရေးသာ စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းား ရေးပးပု�်ပါ၊ အ��ဲ��င်း် 
သရေးဘဲာတွညူား� ုလက််�တိွ် ရေး�းထုု�းပါ။

အတဲင့််�ပ�ငု့််� လပု်င့်န့််�ခငဲ့််တငဲ့်�်��်ရေဆို�မံ-ု ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိထုုားရေးသာ 
က်��ပဏ်းက် လ�ပ်င်းန််း�ငဲ်း်တွဲင်း်း စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပြီးပးး ဖြပ�ဖြပင်း်ထုနု််းသ�ု်းရေး�းလ�ပ်င်းန််း
အတွကဲ်် လ�်းညွှာန််� ုရေးပးအပ်သညာ်။

အ�အုဖွဲ့�ဲ� �တ်မံတှ်ခ�က််မံ�ာ�က်�ု လ�ုက််န့်ာပြုခင့််�- သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��အုတွကဲ်် 
သက််ဆို�ုင်း်ရေးသာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားအားလံ�းက်�ု အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ပြီးပးး 
�တိွ်တွ�်းတွင်း်ပါ။

FSC:	info.fsc.org/certificate.php			l			PEFC:	pefc.org/find-certified
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အခနိ်� ၂

စွနိ််ဦး�တီို�ွင််မုျားနှာင်�် စီ��ွာ�ကောရ� ဖံ့ွံ့ဖြိုးဖုွံ့ု�တုို��တို�်မုျား

တုို�်�ု� ခု�င််များာအာ�ကော�ာင််�ကောစပြုခင််� 
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101ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဤအ�န််းသညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််း�းား ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န််အတဲွက်် အားလ�ံးပါ�င်း်နှ�ုင်း်ပြီးပးး တွန််းတွူညား�်ရေးသာလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား

ရေး�းဆိုဲ��း�ိတွ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား၊ �းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းား နှိင်း်် န်ညာ်းလ�်း�းားပံ်ပု�းရေးပးထုားသညာ်။ 1 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု�အရေးန်ဖြ�င်း်် တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််

�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် က်�န််သဲယ််၍�သည်ာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားအား ထု�တွ်လ�ပ်ပံ�ထု�တွ်

လ�ပ်န်ညာ်းက်�ု ရေးလ်လာ�ာတွဲင်း်အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ပါ�ညာ်။

အခန့််� (၂) �င့််တန့််�ခ� �န့််မံ�ာ�

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၅
သစွဲ်၊ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ အစွဲ�အ�ဲ��တွညာ်ရေးဆိုာက််ပံ�နှိင်း်် အစွဲ�အ�ဲ��

�ဲ��စွဲညာ်းပံ�

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၆
စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း 

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၇
စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်း

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၈
စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာ�းက််နှိင်း်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း

�ဟုာဗိုးူဟုာ�းား

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၉
စွဲးးပဲားရေး�း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ အစွဲးအစွဲဉ််ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း 

1 ရို�ုး�ငိ်း်းလယဲ်က််ရူေးစွဲ�န်အ်တွကဲ်် ဤလက်စ်ွဲဲ�စွဲာအ�ပတ်ွငဲ်း် ရေးဒီသ�ဖံြပညာသ်အူစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲရ်ေးတွာလ�ပင််းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပင််းန််း�းားကု်� “စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပင််းန််း�းား” 
ဟု� တွစွဲ�်ါတွစွဲ�်ံ �ညာည်ွှာန််းထုားသညာ။် ပ�ဂါဂလကု်က်ဏ္ဍ�ိ က်��ပဏ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပင််းန််း�းားအား ရေး�်ရေး�်သညာ်် �ညာည်ွှာန််း�းက်�်းားကု်� အတွအုလင်း်းရေး�ာ်ဖြပ
ထုားသညာ။်

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၆
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၅

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၈
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၇

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၉
အ

ခနိ�် ၂

102 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၅

��်၊ ��်ရေတာထွကဲ််ပ�စည််� တန့််ဖွဲ့��ုက်ငဲ့််�ဆိုက််မံ�ာ�
နှှင့်�် �ပ်လ�ဉ််�၍ အ�အုဖွဲ့�ဲ�တည််ရေဆိုာက််ပ့နုှငှ့်�် အ�အုဖွဲ့�ဲ� 
ဖွဲ့�ဲ��ည််�ပ့ ု

 �ည််�ဲယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်အ်ဆိုံ�းတွငဲ်း် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ်

■	 တွစွဲဦ်းးတွညာ်း လ�ပင််းန််းလ�ပဖ်ြ�င်း်းနှငိ်း်် အစွဲ�အ�ဲ��လ�ုက်် လ�ပင််းန််းလ�ပဖ်ြ�င်း်း၏ အားသာ�းက်�်းားနှငိ်း််      

အားန်ညာ်း�းက်�်းားက်�ု �ငိ်း်းဖြပတွတွလ်ာ�ညာ။်

■	 ထု�တွလ်�ပသ်အူစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ�်� ရေးအာင်းဖ်ြ�င်းစ်ွဲဲာ�ဲ��စွဲညာ်းနှ�ုင်း�်န်် လ�ုအပရ်ေးသာအ�းက်�်းားက်�ု န်ားလညာသ်�ုို

လာ�ညာ။်

■	 အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ�်�အဖြ�စွဲ် လ�ပင််းန််းရေးဆိုာင်း�်ကွ်ဖ်ြ�င်း်းသညာ် တွ�ား�င်းပ်ြီးပးး ရေး��ညိာတ်ွညာတ်ွံက််ာ ရေးထုာက်�်ံ     

�းက်�်ထုားရေးသာ တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်�်းားအတွငဲ်း်း �င်းရ်ေး�ာက်လ်�ပက််�ုင်းရ်ေးန်သညာ်် လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်ူ

�းားက်�ု �ညာသ်�ု်အရေးထုာက်အ်က်ဖူြပ�နှ�ုင်းရ်ေး�က်ာင်း်း ရေးလလ်ာဆိုန််းစွဲစွဲတ်ွတွလ်ာ�ညာ။်

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၉၀

န့်ည််�လမံ်�
နှိစွဲ်ဦးးတွဲ� ရေးလ်က်းင်း််�ု၊ အားလံ�းစွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ စွဲက်ား�ညာ်လ�ပဲ�င်းယ််၊ �ု�င်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲး

အရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား
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၁. ယ်��အ�ါ သင်း်တွန််း၏ အ�န််း (၂) သ�ု် �ု�ုတွ�ု် က်ူးရေးဖြပာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးတွာ်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်�ရေးဖြပာဖြပပါ။ 

အ�န််း (၁) နှိင်း်် ယ်��အ�န််းတွ�ု်အ�က်ားအ�းတုွ်အဆိုက််ကု်� သင်း်တွန််းသင်း်�က်ား�ုပံ�စွဲံအား အသံ�းဖြပ�လးက််�ိင်း်းဖြပပါ- အ�န််း (၁) 

တွဲင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအတွဲက််�ညာ်သု�်�ညာ်ပံ� သင််း်ရေးလးာ်

က်�ုက််ညား�ု�ိုပံ� ရေးန်ာက််�ံအ�းက််အလက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပထုားသညာ်။ အ�န််း (၂) သညာ် တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်က်ာ 

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထုားရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ည်ာ် က်ဲ�ဖြပားဖြ�ားန်ားရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအား �းတုွ်ဆိုက််

ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�န်် လု�အပ်သည်ာ် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ု ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်း ရေးစွဲပါ�ညာ်။ အဆို�ုပါ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် 

ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအရေးန်ဖြ�င်း်် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု �ိုနှ�ုင်း်သည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်နုှ�င်း်�န််အတွဲက်် 

(အ�န််း (၁) �ို) သင်း်တွန််း�းနု်် (၄) အဆိုံ�းတွဲင်း် ဖြပ�လ�ပ်��်ရေးသာ �ု�င်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း�ိ လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု

ဆို�ုင်း်�ာ စွဲဲ�်း�ညာ်အ�း�ု�က်�ု  အသားရေးပးတွင်း်ဖြပပါ။ 

၂. ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု သင်း်တွန််း�းနု််အတွဲက်် အကြိုက်ု��ုတွ်ဆိုက််

ရေးလ်က်းင်း််�န််းလ�ပ်�န်် နှိစွဲ်ရေးယ်ာက််တွစွဲ်တွဲ�တွဲ�ရေးပးပါ။ “ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ��”၊ “အစွဲ�အ�ဲ��တွညာ်ရေးဆိုာက််ပံ�” နှိင်း်် “သ��ါယ်�

လ�ပ်င်းန််း�းား” ဟုူသညာ်် ရေး�ါဟုာ��းားကု်� �ညာ်သု�်န်ားလညာ်ရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် ရေး�းဖြ�န််းပါ။ ဤရေးလ်က်းင််း်�န််းအတွဲက်် ရေးပးထုား

ရေးသာ အ�းနု်် (၅)�ုန်စွဲ်အတွဲင်း်း ရေး�ါဟုာ�တွစွဲ်��လ်င်း် က်တွ်တွစွဲ်က်တွ်နုှန််း ရေး�းသားရေးစွဲသင််း်ပါသညာ်။

၃. အ�း�ု�ရေးသာ နှိစွဲ်ဦးးတွဲ��းားကု်� �ု�ုတွ�ု်လ�ပ်��်ရေးသာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�၍ ��ုိလာသညာ်် အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းားအား �်ရေး�ရေးဖြပာဖြပ

ရေးပး�န်် �ုတွ်ရေး�်ပါ။ 

၄. ရေးပ်ထုဲက််လာသညာ်် စွဲုတွ်က်ူးအကြံ့က်ံဉာာဏ်် �းားကု်� က်ား�းပ်တွစွဲ်��ရေးပ်တဲွင်း် ရေး�း�ိတွ်ပြီးပးး အဓိုက်အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းားကု်� အနှိစွဲ်�း�ပ်

စွဲ�စွဲညာ်းပါ။ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ရေး�းက်ဲက််သ�ု် ထု�တွ်လ�ပ်တွင်း်ပု�်

ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်�န်် သစွဲ်ရေးတွာ�းိ�ု�ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားနှိင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းား စွဲ��ဲ���က်သညာ်် အ�ဲ��အစွဲညာ်းအ�း�ုးအစွဲား�ိန််

သ�်ကု်� ထုညာ််သဲင်း်း�န််ရေးဖြပာပါ။ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း တွဲင်း် ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််အတွဲက်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း

�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် န်ားလညာ်သု�ုိ�န််လ�ုရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားက်�ု ရေးန်ာက််ပု�င်း်းတွဲင်း် ရေးလ်လာရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ�ညာ်။ 

၅. ရေးန်ာက််လာ�ည်ာ်ရေးလ်က်းင်း််�န််းသညာ် စွဲက်ား�ညာ်လ�ပဲ�င်းယ််တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ထု�ုရေးလ်က်းင်း််�န််းတွဲင်း် အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား

နှိင်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် �ပ်�ွာအဆိုင််း်တွဲင်း် လက််ရေးတွဲ��ညာ်သ�ု်လ�ပ်င်းန််း ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�က်ာင်း်း စွဲူးစွဲ�်းရေးလ်လာနှ�ုင်း်�ညာ်ဟု� 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေးဖြပာဖြပပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််)။

၆. ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားထု��ိ အ�း�ု�က်�ု ရေး�းဖြ�န််းဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် ရေးလ်က်းင််း်�န််းအရေးပ် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ (ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်�ဲယ်် အရေးဖြ�အ�း�ု�က်�ု 

သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၅)-  တွစွဲ်ဦးးတွညာ်းအလ�ပ်လ�ပ်သင််း်သလား၊ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် အလ�ပ်လ�ပ်သင််း်သလား တွဲင်း် �က်ညာ််�န််)

 • စွဲက်ား�ညာ်လ� ရေးလ်က်းင်း််�န််းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း် �ညာ်သု�်�ံစွဲား��်�သန်ညာ်း။

 • သင်း်ကု်�ယ််တွ�ုင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ အရေးန်အထုားတွဲင်း် ထု�တွ်လ�ပ်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားက်   

 တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလလ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း (သု�်) အစွဲ�အ�ဲ��လ�ုက်် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း ၂ ��ကု်� နှုုင်း်းယ်ိဉ််ပါက် �ညာ်သညာ်က်  

 ပ�ု��ုအရေး�းပါသန်ညာ်း။ အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။

 • �ညာ်သည်ာ်အရေးဖြ�အရေးန်တွဲင်း် သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလထု�တွ်လ�ပ်သူ သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူတွစွဲ်ဦးးအဖြ�စွဲ်  

 ဆိုက််�ိုလ�ုသန်ညာ်း။

 • သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် �ညာ်သညာ််အတွဲက််ရေး�က်ာင်း်် အစွဲ�အ�ဲ���ဲ��စွဲညာ်း�ာတဲွင်း် ပါ�င်း်လု�သန်ညာ်း။ 

 • အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်�န််အတွဲက်် �ညာ်သညာ််အ�းက််�းားက်�ု လ�ုအပ်သန်ညာ်း။ 

 • အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် အလ�ပ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း၏ စွဲုန််ရေး�်�ုအ�း�ု��ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း သု�်�ဟု�တွ် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအရေးန်ဖြ�င်း််  

 အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် က်းရိုံုးနုှ�င်း်သန်ညာ်း။ 

 • ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအတွဲက်် ကြံ့က်ံ��နုှ�င်း်ရေးဖြ��ိုရေးသာ က်းရိုံုး�ု�းားကု်� စွဲဉ််းစွဲားသံ�းသပ်�န်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် အရေး�းပါ  

 သန်ညာ်း။

 အဆိုင့်�်မံ�ာ�     
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၇. အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် အလ�ပ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း၏ အဓုိက်အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးးတွစွဲ်��က်�ု အထုူးဖြပ��ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပပါ။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး 

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်က်ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််�ုအတွဲက်် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် အလ�ပ်လ�ပ်ဖြ�င်း်းသညာ် 

ရေး�းက်ဲက််�းားအား လက််လိ�်း�း�ယူ်နှ�ုင်း်�ု၊ �ယ််ယူ်သူ�းားနှိင်း်် ညာုုနှုုင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွ�ု်ဖြပ��ာတဲွင်း် အ�ဲင်း််အလ�်းရေးက်ာင်း်း�းား  ပု���ု��ုိ

ရေးစွဲနှ�ုင်း်သညာ်။

၈. အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�စွဲ်ထုဲန််းရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�ုက်�ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသည်ာ်အ�းက််�းားနှိင်း််  က်းရိုံုး�ုဖြ�စွဲ်ရေးပ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ� ရေးလ်ာ်�းနုှ�င်း်

ရေးသာ န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား �ု�င်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာ�ု�င်း်းပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ တွ�ံ်ဖြပန််ရေးဖြ�ဆို�ု

�းက််�းားက်�ု က်ား�းပ်တွစွဲ်��ရေးပ်တဲွင်း် စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ�ပါ။

၉. သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၅)- ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား �ဲ��စွဲညာ်းပြီးပးး စွဲ�စွဲညာ်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေးစွဲနှ�ုင်း်သည်ာ် အ�းက််�းား  (ပံ� (၉) 

တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််) စွဲာ�င်း်းကု်� �်ရေး�ရေးပးပြီးပးး အ�းက််တွစွဲ်�းက််�းင်း်းစွဲးနှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းားကု်� 

�်ရေး�ရေးဖြပာဖြပ�န်် �ုတွ်ရေး�်ပါ။         

၁၀. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု အ�ပ်စွဲ� ၃ ���ဲ�ရေးပးပြီးပးး ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ��အဖြ�စွဲ် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် အတဲွက်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု 

အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�သည်ာ် အ�င်း်းအနှးိး�းားအရေး�က်ာင်း်း စွဲဉ််းစွဲား�န်် တုွ�က််တွဲန််းပါ။ ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်

ရေးစွဲ�န််အတွဲက်် ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သညာ််အ�င်း်းအနှးိး�းား ��ုိလာ�န်် လ�ုအပ်ရေးန်ရေးသးသန်ညာ်း သ�ု်�ဟု�တွ် �ညာ်သညာ််အ�င်း်းအနှးိး

�းား လ�ုအပ်ရေးန်သန်ညာ်း (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််)။

၁၁. ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုပြီးပးးဆိုံ�းသဲားရေးသာအ�ါ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်���းင်း်းစွဲးကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�းက််�းား တွင်း်ဖြပ�န်် တုွ�က််တွဲန််းပါ။ 

၁၂. ဤရေး�း�ဲန််း�းားနှိင်း််အတွူ ရေးလ်က်းင်း််�န််းက်�ု ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်ပါ-

 • သင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ အရေးန်အထုားတွဲင်း် ထုု�ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းား ထု��ိ �ညာ်သည်ာ်အ�းက််�းား�ုိရေးန်ပြီးပးး  

 ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ �ညာ်သည်ာ်အ�းက််�းား လု�အပ်ရေးန်သန်ညာ်း။

 • �ညာ်သည်ာ်အ�း�ုးအစွဲား သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအရေး�က်ာင်း်းအ�းက််သညာ် သင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ အရေးန်အထုားတွဲင်း်   

 အရေး�းအပါဆိုံ�းဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

 • ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းား �ုိပြီးပးးဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် လ�ပ်နှ�ုင်း်သညာ်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််အ�း�ု��ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

 • သင်း််အရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သု�်ရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���း�ုးကု်� စွဲ��ဲ��လ�ုသန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။ 

 • က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပြီးပးးရေးသာ �ညာ်သည်ာ်လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းနှိင်း်် သင်း််ရေးတွာ်က်�ုက််ညား�ညာ်န်ညာ်း။  

 အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ထု�ုသ�ု်ဆို�ု�သန်ညာ်း။ 

၁၃. ဤသင်း်ယ်ူရေးလ်လာ�ု အ�းက််�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ပြီးပးး သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ။

 • အစွဲ�အ�ဲ���ဲ��စွဲညာ်းဖြ�င်း်းသညာ် တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်က်ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း   

 တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းား သု�်�ဟု�တွ် ရေး�းက်ဲက််�းားသု�် �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်က်�ုင်း် နှ�ုင်း်သည်ာ် အ�ဲင်း််အလ�်း�းားက်�ု တွ�ုးဖြ�ုင််း်ရေးပးပါသညာ်။  

 အစွဲ�ုး�၊ �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေး�းအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍတွု�်�ိ ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ု��ိုနှ�ုင်း်�ညာ််အ�ဲင်း််အလ�်းလညာ်း ပ�ု�းား  

 ရေးစွဲပါ�ညာ်။ ရေး�ွး�းယ််ထုားရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်းအရေးပ် �ူတွညာ်လးက်် အစွဲ�အ�ဲ��တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းနှိင်း်် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်းတွု�်  

 အတွဲက်် လု�အပ်�းက််�းား�ိာ က်ဲ�ဖြပားဖြ�ားန်ားနှ�ုင်း်သညာ်။

 • အစွဲ�အ�ဲ��တွဲင်း်ပါ�င်း်သူတွ�ုင်း်း၌ အ�န််းက်ဏ္ဍကု်�ယ််စွဲး�ုိ�က်ပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်၏အားစွဲ�ုက််ထုည်ာ်�င်း်�ုသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း််   

 ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�ု��န်် အဓိုက်က်းသညာ်။ အစွဲ�အ�ဲ��တွဲင်း်ပါ�င်း်သူ�းားသညာ် ကဲ်�ဖြပားဖြ�ားန်ားရေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားဖြ�င််း် လုပ်�ိား 

 ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးလ်�ို�က်�ာ အစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း်် ပါ�င်း်သူ�းား၏ အ�း�ုး�း�ုးရေးသာစွဲဲ�်း�ညာ်�းား၊ ပင်း်ကု်�အ�ညာ်အရေးသဲး�းား  

 နှိင်း်် စွဲဲ�်း ရေးဆိုာင်း်�ညာ်�းားရေး�က်ာင််း် အက်း�ုး�ံစွဲား��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 • လူပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးး၏ အ�း�ုးသားဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် အ�း�ုးသ�းးဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်းရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ အသက််အ�ွယ််င်းယ််ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ်  

 ကြိုက်းးဖြ�င်း်းရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ထုင်း်�ိားရေးသာ �ပ်�ွာရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်တွစွဲ်ဦးးဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်း ရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အရေးဖြ�ဖြပ�၍ �ာထုူးအ�န််းက်ဏ္ဍ�းားကု်�  

 ဆိုံ�းဖြ�တွ်သတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်း�ဖြပ�သင််း်ပါ။ ယ်င်း်းအ�ဲ���င်း်၏ အားစုွဲ�က််ထုည်ာ်�င်း်နှ�ုင်း်�ုအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�၍သာ သတွ်�ိတွ်ရေးပးသင််း် 

 သညာ်။ 
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 • အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနှိင်း်် တွာ�န််�းား �န််တွးးသတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းားဆို�ံးဖြ�တွ်သတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်းတွု�်တွဲင်း် တွန််းတွူညား�် 

 �ုနှိင်း်် �်တွ�ုက်�ု ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားသင််း်သညာ်။ အ�း�ုးသား�းားနှိင်း်် အ�း�ုးသ�းး�းား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ် အလ�ပ်�းားအ�က်ား  

 �က်ာ�းနု််၊ �က််���ု၊ အလ�ပ်တွာ�န်် �ုစွဲးး�ုနှိင်း်် တွာ�န််ယ်ူ�ု န်ယ််ပယ််အတွ�ုင်း်းအတွာ က်ဲ�ဖြပား�ု�းားအရေးပ် ကြိုက်းး�က်ပ်သတွ်�ိတွ် 

 ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် က်းား/� �တူွက်ဲ�ဖြပား�ုနှိင်း်် အားလံ�းရေးပါင်း်းစွဲညာ်းပါ�င်း်နှ�ုင်း်�ုက်�ု ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားသင််း်သညာ်။ ၎င်း်းကု်� ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက်် 

 �း�ိတွ်ရေး�းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားနှိင်း်် အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ဲ�ရေး��ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတွဲင်း်လညာ်း ရေးပါင်း်းစွဲပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင််း်ပါသညာ်။

 • အ�ဲ��အစွဲညာ်း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််အရေးပ်�ူတွညာ်၍ �ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူအ�ဲ��အစွဲညာ်း အ�း�ုး�း�ုး�ုိသညာ်။ အ�း�ု�ရေးသာ 

 အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက် လ�ပ်င်းန််း�း��ထုဲင်း်�ုရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေးအာင်း် ကူ်ညား ရေးပးနှ�ုင်း်ပြီးပးး၊ အ�း�ု�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက် အ�ဲ���င်း်�းားက်�ု   

 �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားရေးပးနုှ�င်း်က်ာ အ�း�ု�က်�ူ �ဲ��စွဲညာ်းထုား� သညာ်် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းအား တုွ�က််တွဲန််းလံု�ရေးဆိုာ်ရေးပးနှ�ုင်း်�က်သညာ်။  

 ၎င်း်းကု်� သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၂) သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း််   

 က်ဲန််�က်် �းတုွ်ဆိုက််ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းတွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်း အရေး�က်ာင်း်းတဲွင်း် ရေးန်ာက််ထုပ်ရေးလ်လာရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ�ညာ်။    
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�င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ အ�န််း (၁) တွဲင်း် ရေးလ်လာရေး�ာ်ထု�တွ်��်သညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ဆိုက််လက််သတွုဖြပ��ုရေးစွဲပါ။ 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်နှ�ုင်း်သည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� လက််လိ�်း�းရေးစွဲ�န််အတဲွက်် အ�ပ်စွဲ��းား�ဲ��စွဲညာ်းဖြ�င်း်း၏ 

အက်း�ုးရေးက်းးဇူးူး�းားအရေး�က်ာင်း်း လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား န်ားလညာ် သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးစွဲရေးအာင်း် ကူ်ညားရေးပး�န်် �ညာ်�ွယ််

ပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု လ�်းရေး�က်ာင်း်းဆို�ုင်း်�ာ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�န််အတွဲက်် အစွဲ�အ�ဲ��တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်း

နှိင်း်် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်း နှိစွဲ်��စွဲလံ�းက်�ု လ�ုအပ်သညာ်။ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်းသညာ် သင်း်တွန််း�းနု်် (၇)၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း 

တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်း တွဲင်း် ပါ�င်း်သညာ်။ 

■ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းား တွညာ်ရေးထုာင်း်

လ�ပ်က်�ုင်း်�ုတွ�ု်အ�က်ားတွဲင်း် က်ဲ�ဖြပားဖြ�ားန်ား�ု အန်ညာ်းင်းယ််သာ�ုိပြီးပးး ခြုံ�ံ�၍�က်ည်ာ် လ်င်း်�ူ အတွူတွူပင်း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ်  

ယ်��သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ ထု�တွ်လ�ပ်သူ�းား အရေးန်ဖြ�င််း် စွဲ�ရေးပါင်း်းစွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း လ�ပ်ကု်�င်း်�ု�းားအား ပူးရေးပါင်း်း

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�က်ရေးသာအ�ါ �င်း်ဆို�ုင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�နှ�ုင်း်သညာ်် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းား၊ ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအ�းက််�းား၊ အလားအလာ�ုိရေးသာ 

ဆိုံ�းရိုံုး�ု�းားကု်�  �ိင်း်းလင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးထုားပါသညာ်။ တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ ထု�တွ်လ�ပ်သူ�းားရေးပ်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း   

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားရေးပ်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း �န််ပုရေးစွဲရေးသာဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် အစွဲ�အ�ဲ�� 

�ဲ��စွဲညာ်း�ု သ�ု်�ဟု�တွ် က်တွုက်�တွ်ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�ိန််သ�်က်�ု အလးင်း်စွဲလု� ��း�ိတွ်သင််း်ပါ။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၆)၊ 

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်းတဲွင်း် တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ ထု�တွ်လ�ပ်သူ

�းားက်�ု ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်��၌ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း ဖြပ��ဖြပ� �ဆိုံ�းဖြ�တွ်�း ရေးန်ာက််ထုပ်အ�းက််အလက််�းား 

စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယ်ူ�န်် အ�ဲင်း််အရေး�းရေးပးအပ်ထုားပါသညာ်။ 

■ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းအတဲွက်် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းား အပါအ�င်း်  

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် တွ�ား�င်း် သစွဲ်ရေးတွာ၊ သစွဲ် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားဆို�ုင်း်�ာ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားက်�ု   

ပံ်ပ�ုးက်ူညားရေးပးဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်�န််းစွဲာ�းားက်�ု �်ရေး�ရေးပးနှ�ုင်း်သည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�ဖြပညာ််�ရေးသာ က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းား

က်�ု �ုတွ်�က်ား�န်် စွဲဉ််းစွဲားပါ။ 
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 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် �ပ်�ွာလူထု�အသ�ုက််အ�န််း�းားက်�ု ဦးးတွညာ်သင်း်ဖြပပါသညာ်။ အစွဲ�အ�ဲ�� တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းကု်� က်ူညား  

ပံ်ပ�ုးရေးပး�ရေးသာ အစွဲု�း��န််ထု�်း�းားသညာ် က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားအဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း်   

သစွဲ်စွဲက််�ိလာရေး�ာက််သူက်�်သ�ု်ရေးသာ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�ိ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား �ိုရေးသာအ�ါတွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူနှိင်း်် အလ�ပ်လ�ပ်�ဖြ�င်း်း၊ အစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း််အတွူ အလ�ပ်လ�ပ်�ဖြ�င်း်း ဤ ၂ �း�ုးအား နှုုင်း်းယ်ိဉ််လ်င်း် 

�ညာ်သညာ်ကု်� ပ�ု��ုနှိစွဲ်သက််သန်ညာ်း၊ �ညာ်သု�်ရေးသာအက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းား ကု်�ယ််စွဲး�ုိသန်ညာ်း �ိင်း်းဖြပရေးပး�န်် ရေး�းဖြ�န််းပါ။

■ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား က်�ုယ််တွ�ုင်း် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�သညာ််   

အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားကု်� ယ်��သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် အဖြပညာ််အ� ရေးလ်လာရေး�ာ်ထု�တွ်သင်း််သညာ်။ အဆို�ုပါအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား�ိ  

ရေးလ်လာသင်း်ယ်ူ�ဲယ််�ာ�းားကု်� ထု�တွ်နှ�တွ်�န်် န်ညာ်းလ�်းအ�း�ုး�း�ုးအား စွဲဉ််းစွဲားသံ�းသပ်ပါ။ သာဓိက်ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားကု်� လက််�ုိ 

အစွဲ�အ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ် အစွဲ�အ�ဲ��ရေးပါင်း်းစွဲံ� တွက််ရေး�ာက်် ရေးသာ သင်း်တွန််း�ိလညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�၊ အစွဲု�း��ဟု�တွ်ရေးသာ 

အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက်�်သု�် ပံ်ပ�ုးက်ူညား သညာ်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားထုံ�ိလညာ်းရေးက်ာင်း်း �ယူ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် 

�းတုွ်ဆိုက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််စွဲဉ်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် ထုု�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားရေးဆိုာင်း်�ွက််��်သညာ််န်�ူန်ာ�းား   

ထု�တွ်နှ�တွ်ပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်အသံ�းဖြပ���်ရေးသာ ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းားအရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပရေးစွဲပါ။ 

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် အတူွတွက်ဲလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� အတွန််အသင်း််�ိုပြီးပးးဖြ�စွဲ်ပါက်  

အဆိုင်း်် ၃-၆ ကု်� ရေးက်းာ်သဲားနုှ�င်း်ပြီးပးး အစွဲ�အ�ဲ���ဲ��စွဲညာ်းဖြ�င်း်း�ိာ ရေး�ာ်ထု�တွ် သတွ်�ိတွ်ထုားသည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�ိန််သ�်အတွဲက််  

အရေး�းကြိုက်းးရေး�က်ာင်း်း သတွုဖြပ��ုရေးစွဲ�န်် အဆိုင််း် (၇) ကု်� ဆိုက််လ�ပ်နှ�ုင်း်သညာ်။ 

■ အ�း�ု�အရေးဖြ�အရေးန်�းား၌ ဤသင်း်တွန််း�းနု််က်�ု လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်ပြီးပးဖြ�စွဲ်ရေးသာ က်ံ�်းက်းင်း်အ�ပ်စွဲ��းား သု�်�ဟု�တွ် 

ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအရေး�က်ာင်း်း ပု���ုအထုူးဖြပ�သင်း်�က်ားထုားသည်ာ် သင်း်တွန််း�းနု်် (၇)၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း 

တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ရေးပါင်း်းစွဲပ်သင်း်�က်ားနုှ�င်း်ပါသညာ်။ 

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထု��ိ �ညာ်သူတွ�ု်သညာ် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် အန်းးက်ပ်အလ�ပ်လ�ပ်သည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�   

�ို��်ရေး�က်ာင်း်း စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ပါ။ အဆို�ုပါသင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် သင်း်တွန််း�းနု်် အတွဲက်် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား 

ရေးပးနှ�ုင်း်သည်ာ်ပ�ဂါဂု�လ်�းားအဖြ�စွဲ် ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

■ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားရေးပးနုှ�င်း်သညာ်် ပ�ဂါဂု�လ်��ုိပါက် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ ရေးဒီသတဲွင်း်းအရေးန်အထုားက်�ု   

သရို�ပ်ရေး�ာ်ဖြပသ�န်် အသ�ံးဖြပ�နှ�ုင်း်သည်ာ် အ�န််း (၁) �ိ ဖြ�စွဲ်စွဲဉ််န်�ူန်ာ တွစွဲ်�� သ�ု်�ဟု�တွ် နှိစွဲ်��က်�ု ရေးပးအပ်ပါ။

■ အဆိုင်း်် (၁၂) ပါ ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် အစွဲားထု�ုးပါ၊

	 •	 သင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ အရေးန်အထုားတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု�အတွဲက်် �ညာ်သည်ာ်လ�ပ်င်းန််းက်ဏ္ဍ  

 သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအ�းက််သညာ် အ�က််��ဆိုံ�းဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

	 •	 လ�ုအပ်�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် အ�က််အ���းားကု်� ရေးဖြ��ိင်း်း�န််အတွဲက်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု�က်�ု  

 �ညာ်သု�်ရေးသာ က်ူညားပံ်ပု�း�ု�း�ုး သင်း် ရေးပးအပ်နုှ�င်း်�ညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသန်ညာ်း။
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 ရေလ�က်�င့်�်ခန့််�

အဆိုင့်�် (၅) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁) 

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� (အ�ဲ�� (၁) နှိင်း်် အ�ဲ�� (၂))အ�ဲ��နှိစွဲ်�ဲ�� ၊ (အ�ဲ��(၃)) အက်�ဖြ�တွ်အ�ဲ���င်း်�းား ပါ�င်း်သညာ််အ�ဲ��ဟု� သံ�း�ဲ���ဲ� 

ရေးပးပါ။ 

 • အ�ဲ�� (၁) က် တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလလ�ပ်င်းန််းလ�ပ်ဖြ�င်း်းသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��လ�ုက်် လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်ဖြ�င်း်းထုက်် ပု�၍အက်း�ုး�ုိသညာ်ဟူုရေးသာ  

 အဆို�ုက်�ု ���ံက်ာက်ဲယ််�ပါ�ညာ်။ ထုု�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င််း် အစွဲဖြပ�ရေးဆိုဲးရေးနှဲး နှ�ုင်း်�န်် လက််ကု်�င်း်ဖြပ� ဖြင်းင်း်း�ံ�ရေးဆိုဲးရေးနှဲးနှ�ုင်း်�ညာ်် အ�းက််  

 တွစွဲ်�းက်် သု�်�ဟု�တွ် နှိစွဲ်�းက််ကု်� အကြံ့က်ံဖြပ� ရေးပးပါ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၅) �ို ပံ� (၉) ကု်� �က်ညာ််�န််)။    

 (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၅) တွစွဲ်ဦးးတွညာ်း အလ�ပ်လ�ပ် သင််း်သလား၊ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် အလ�ပ်လ�ပ်သင််း်သလား တွဲင်း် ပါ�ိုရေးသာ   

 ပံ� (၉) ကု်� �က်ည်ာ်�န််)။ 

 • အ�ဲ�� (၂) က် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်ဖြ�င်း်းသညာ် ပု�၍အက်း�ုး�ုိသညာ် ဟူုရေးသာ အဆို�ုက်�ု ���ံ က်ာက်ဲယ််�ပါ�ညာ်။   

 ထု�ုအ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း်် အစွဲဖြပ�ရေးဖြပာဆို�ုနှ�ုင်း်�န်် လက််ကု်�င်း်ဖြပ� ဖြင်းင်း်း�ံ�ရေးဆိုဲးရေးနှဲးနှ�ုင်း် �ည်ာ် အ�းက်် တွစွဲ်�းက်် သု�်�ဟု�တွ် နှိစွဲ်�းက််ကု်�  

 အကြံ့က်ံဖြပ�ရေးပးပါ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၅) �ို ပံ� (၉) ကု်� �က်ည်ာ်�န််)။

 • အ�ဲ�� (၃) က် စွဲက်ား�ညာ်လ�ပဲ�က်�ု အနှ�ုင်း်အရိုံုးဆိုံ�းဖြ�တွ်ရေးပး�ပါ�ညာ်။ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��ု�းားအား အနှ�ုင်း်အရိုံုးဆိုံ�းဖြ�တွ်ရေးပး�န််  

 အက်�ဖြ�တွ်အ�ဲ��က်�ု ဤက်�်သု�်ရေးသာ စွဲံနှုန််း နှိစွဲ်�းက်် သု�်�ဟု�တွ် သံ�း�းက်် ရေးပးထုားပါ-

	 	 –				အ�ဲ���းားက် တွင်း်ဖြပရေးသာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��ု အရေး�အတွဲက််

	 	 –				အ�ဲ���းား က်�ုယ််တွ�ုင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�ရေးသာ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�ကု်� အသံ�း�း�ု၊ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုက်�ုယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား  

       အရေးပ် အရေးဖြ��ံလးက်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��ု�းား ��ုင်း်လံ�ရေးအာင်း် လ�ပ်ထုားပါသလား။

	 	 –				တွင်း်ဖြပရေးသာအ�းက််�းား၏ အားရေးက်ာင်း်း�ု�င်း်�ာ�ုနှိင်း်် ယ်�တွတု�ို�ု၊ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��ု�ိာ က်း�ုးရေး�က်ာင်း်းဆိုးရေးလးာ်�ု�ို��ို။

	 	 –    ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��ုက်�ု ယ်�င်း်သင်း်တွန််း�းနု််�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ထုားဖြ�င်း်း�ုိ��ို။ 

၂. အ�ဲ���းားက်�ု ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�းနု််အန်ညာ်းင်းယ်် ရေးပးပြီးပးးရေးန်ာက်် စွဲက်ား�ညာ်လ�ပဲ�က်�ု စွဲတွင်း်ပါ။ 

၃. နှိစွဲ်ဘဲက််စွဲလ�ံးက်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��န်် အန်ညာ်းဆိုံ�း အလိည်ာ် ၃ လိညာ်် �ဲင်း််ဖြပ�ပါ။ ထုု�်ရေးန်ာက််တွဲင်း် အ�ဲ���းား၏ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��ု 

�းားအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�လးက်် စွဲက်ား�ညာ်လ�ပဲ�တွဲင်း် �ညာ်သညာ််အ�ဲ��အနှ�ုင်း်�ရေး�က်ာင်း်းဆို�ံးဖြ�တွ်�န်် အက်�ဖြ�တွ်အ�ဲ��က်�ုတွ�ုက််တွဲန််းပါ။ 

အဆိုင့်�် (၁၀) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၂)

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အ�ပ်စွဲ� ၃ စွဲ� �ဲ�ရေးပးပြီးပးး သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၅) �ိ ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�း အရေး�က်ာင်း်းအ�းက်် အ�း�ုးအစွဲား နှိစွဲ်�း�ုး 

သ�ု်�ဟု�တွ် သံ�း�း�ုးက်�ု က်းပန််းသရေးဘဲာရေး�ွး�းယ််�န်် တွ�ုက််တွဲန််းပါ၊ တွစွဲ်�ဲ��နှိင်း််တွစွဲ်�ဲ�� ထုပ်ရေးန်ဖြ�င်း်း��ုိရေး�က်ာင်း်းရေးသ�းာပါရေးစွဲ။ 

၂. အ�ပ်စွဲ��းားက်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုလ�ပ်ပြီးပးးရေးန်ာက်် �ု�ုကု်�ယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားအရေးပ်အရေးဖြ�ဖြပ�လးက်် အ�း�ုးအစွဲား သု�်�ဟု�တွ်   

ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�း အရေး�က်ာင်း်းအ�းက်် တွစွဲ်�းက််�းင်း်းစွဲးကု်� �ညာ်သု�်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း အ�းက််အလက််�းား ရေး�ာ်ထု�တွ်တွင်း်ဖြပ�န််  

တွ�ုက််တွဲန််းပါ။ 

၃. ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်���းင်း်းစွဲး၌ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားတဲွင်း် အစွဲ�အ�ဲ�� �ဲ��စွဲညာ်းရေးဆိုာင်း်�ွက််

နှ�ုင်း်ပြီးပးး ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�ု�ရေးစွဲ�န်် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအတွဲက်် စွဲံနှုန််း�းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ရေးပးသင််း်ပါသညာ်။   

အ�ပ်စွဲ��းားသညာ် �ု�ုကု်�ယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားကု်� အရေးဖြ��ံ၍ အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းား၊ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းား ဖြပ�လ�ပ်သင််း်ပါသညာ်။  

လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ က်ံ�်းက်းင်း်�ုနှိင်း်် အ�ဲ���င်း်�းားအတဲွက်် စွဲဲ�်း�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ 

အဖြ�ားအရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းားကု်� စွဲဉ််းစွဲားသံ�းသပ်�န်် အ�ဲ���းားက်�ု အားရေးပးတုွ�က််တွဲန််းပါ။ 

၄. အ�ဲ��က်�ုယ််စွဲားလိယ်် တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးအရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးထုားသညာ်�းားကု်� တွင်း်ဖြပ�န်် (၂) �ုန်စွဲ် အ�းနု််�ပါသညာ်။
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 �င့််တန့််�မံှတ်�ု (၅)

တ�်ဦး�တည််� အလုပ်လုပ်�င့်�်�လာ�၊ အ�ုအဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�်  အလုပ်လုပ်�င့်�်�လာ�။

တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းင်းယ််တွစွဲ်��သညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ သ�ု်�ဟု�တွ် �ပ်�ွာလူထု� အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးးအတွဲက်် လ�ပ်င်းန််း

စွဲတွင်း်လ�ပ်က်�ုင်း်�န်် အရေး�ွး�းားရေးသာ န်ညာ်းလ�်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် ရေးအာင်း်ဖြ�င်း် ရေးသာ ပ�ဂါဂလုက်စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားတဲွင်း်

အ�းားအားဖြ�င်း်် စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််းအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� လံ�လံ�ရေးလာက််ရေးလာက််�ုိ�က်ပြီးပးး �င်း်းနှးိးရေးင်းဲ၊ ရေး�းက်ဲက််ဆို�ုင်း်�ာ အ�းက််အလက််�းား၊

ရေးဒီသနှတ� အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း် သူ�းားထုံ�ိ က်ူညားပံ်ပု�း�ု စွဲသညာ်တွု�်က်�ုလညာ်း အတုွ�င်း်းအတွာတွစွဲ်��ထုု �ယူ်အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်�က်သညာ်။ ထုု�သ�ု်

ရေးသာအရေး�က်ာင်း်းအ�းက််အားလ�ံးက်�ု စွဲ�စွဲညာ်းပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်ထုားဖြ�င်း်း�ိာ အရေးတွာ်ရေးလး �ိားပါးပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်ကု်�င်း်

ရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် �ပ်�ွာလူထု� အ�းားစွဲ�၌ ��ုိတွတွ်ရေးသာ အ�ာ�းားဖြ�စွဲ်သညာ်။

ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအဖြ�စွဲ် �ဲ��စွဲညာ်းလ�ပ်က်�ုင်း်ဖြ�င်း်းသညာ် တွစွဲ်ဦးးတွညာ်း လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းထုက််ရေးက်ာင်း်းက်း�ုးပ�ု�းားသညာ်  

(ပံ� (၉) တဲွင်း် �က်ည်ာ်ပါ)။ 

ပ့ု (၉)- လူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းနှိင်း်် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ��တွ�ု်အ�က်ား ရေးက်ာင်း်းက်း�ုး�းားနှိင်း်် ဆို�ုးက်း�ုး�းားအား နှုုင်း်းယ်ိဉ််�းက််

ရေက်ာင့််�က်� ���မံ�ာ� ဆို�ု�က်� ���မံ�ာ�

လ
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အူ
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ဖွဲ့ဲ��

•	 ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််လးင်း်ဖြ�န််စွဲာဲ�းနှု�င်း်ပြီးပးး တွစွဲ်ဦးး
�းင်း်းအလ�ုက်် လ�ုအပ်�းက််�းားက်ု� တွံ�်ဖြပန််
ဖြ�ညာ််ဆိုညာ်းနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း

•	 အ�င်း်းအနှးိး�းား၏ ပု�င်း်�ငိ်း်က် အဖြ�တွ်အစွဲနဲ််း 
သ�ု်�ဟု�တွ် အက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ�းား တွု�က််ရိုု�က််��ို
ဖြ�င်း်း

•	 အလ�ပ်တွာ�န််�းား �်ယ်ဖူြ�င်း်းဖြ�င်း်် အလ�ပ်
ပ�ာဏ်ရေးလ်ာ�်းနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း 

•	 စွဲ�ရေးပါင်း်းသံ�းနှ�ုင်း်သညာ်် ရေးင်းရဲေး�က်း၊ ပစွဲစညာ်း�းားနှငိ်း်် 
�်ရေး�ထုားသညာ်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား

•	 ညာုနုှုုင်း်းနှ�ုင်း်စွဲ�ဲ်း ပု�ဖြ�င်း််ပြီးပးး အရေး�းဆိုု��ာတွငဲ်း် ပု���ု
အားရေးက်ာင်း်းဖြ�င်း်း

•	 အ��ဲ��င်း်�းားအ�က်ား ဗိုဟု�သ�တွ�်ရေး�ဖြ�င်း်း

•	 �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ုစွဲ�တုွ် ရေးလးာက််းဖြ�င်း်း

•	 ပ�ုရေးက်ာင်း်းရေးသာရေး�းနှနု််း�းားက်�ု ညာုနုုှငု်း်းနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း 

•	 ထု�တွ်က်�န််ပ�ုထု�တွ်နှ�ုင်း်ပြီးပးး ပ�ု�းားရေးသာ အ�ာိ
�းားက်�ု ဖြ�ညာ််ဆိုညာ်းရေးပးနှု�င်း်ဖြ�င်း်း

•	 တွကဲ််ရေးဖြ�က်ု�က််ရေးသာ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ကွ််
�ရုေး�က်ာင်း်် အစွဲ�ုး�၊ �ဲံ�ပြီး��ုးရေးအဂါးင်း်စွဲး�းား 
သ�ု်�ဟု�တွ် ပ�ဂါဂလကု်က်ဏ္ဍ� ိပံပ်�ုး��ုးားက်ု� ဆို�ဲ
ရေးဆိုာင်း်�ယ်နူှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း

•	 ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�တိွ်�န်် အ�းနု််ယ်�ူပြီးပးး အ��ဲ�
�င်း်အားလံ�း၏ လု�အပ်�းက််�းားနှငိ်း်် �က်ု�က််ညား
နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း

•	 လ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း််အာဏ်ာကြိုက်းး�ားရေးသာ အ�း�ု�အ��ဲ�
�င်း်�းားက် အဖြ�ားသ�ူးားအရေးပ် အဖြ�တွ်ထု�တွ်
နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း 

•	 အ��ဲ��င်း်�းားအ�က်ား ယ်ံ��က်ညာ်��ု�ိပုါက် 
အစွဲ�အ��ဲ�တွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် ပု�င်း်ဆို�ုင်း်��ုးားနှငိ်း်် 
ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�းားက်ု� စွဲး�ံ�န်််�ဲ���က််ဖြ�င်း်း

•	 ညာုနုှုုင်း်းနှ�ုင်း်စွဲ�ဲ်း န်ညာ်းပါးပြီးပးး အရေး�းဆိုု��ာတွငဲ်း် 
ပ�ု��ုအားရေးပးာဖ်ြ�င်း်း

•	 �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�အုတွဲက်် ရေးင်းပဲ�ုသံ�း�ဖြ�င်း်း

•	 တွာ�န််နှိင်း်် အလ�ပ်ပ�ာဏ် အားလံ�းက်�ု 
လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ဖြ�င်း်း 

အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းက်�ု �ညာ်�ွယ််လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးသာအ�ါ�ိသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င််း် ထု�ုသ�ု်အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး

�းားစွဲဲာ��ိုနှ�ုင်း်သညာ်ကု်� �ိတွ်သားပါ။
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လုပ်က်ဲက််င့်ယ််ရေတာင့််�ူမံ�ာ� ��ု်မံဟုုတ် �ပ်�းာလူထွုမံ�ာ�မံှာ အ�ုအဖွဲ့ဲ��တ�်�ပ်အရေန့်ပြုဖွဲ့င့်�် လုပ်က်�ုင့််

�ည်�်အခါ ကြုံက့်�ရေတဲ�နှ�ုင့််�ည်�် ��န့််ရေခ်မံုအခ� ���မံှာ မံည််�ည််တ�ု် ပြုဖွဲ့�်�န့်ည််�။

အ�ုအဖွဲ့ဲ��တဲင့််� အဟုန့်််အတာ�မံ�ာ�

■ အစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်�ိန််း�းက််�းား ကဲ်�ဖြပား�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ယ်ဉ််ရေးက်းး�ုပ�ုင်း်း ကဲ်�ဖြပား�ု�းားရေး�က်ာင််း် အတွူတွက်ဲ ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ   

အလ�ပ်�လ�ပ်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း။

■ အစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း်် ရေး�ာင်း်း�း�န််�ညာ်�ွယ််ထုားရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် �ိင်း်းလင်း်းတွုက်းရေးသာ ရေး�းက်ဲက််�ိာ က်းဉ််းရေးဖြ�ာင်း်း 

ရေးန်ဖြ�င်း်း သ�ု်�ဟု�တွ် လံ�း���ုိဖြ�င်း်း။

■ အစွဲ�အ�ဲ���င်း်�းားကု်� စွဲ�စွဲညာ်း�ု�ိုရေးသာန်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��န်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း��ိုဖြ�င်း်း။ 

■ သ�ားရို�ုးက်း စုွဲ�က််ပး�ုးရေး�ဲးဖြ�ူရေး�းန်ညာ်းလ�်း�းားနိှင်း်် နှုုင်း်းယ်ိဉ််ပါက် က်�န််သဲယ််ရေး�းဆို�ုင်း်�ာလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက်် လု�အပ်သည်ာ်  

အ�းနု််နှိင်း်် လ�ပ်အားက်�ု အစွဲ�အ�ဲ��က် ရေးလ်ာ်တွဲက််ဖြ�င်း်း။ 

■ က်န်ဦးး�င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ုန်ညာ်းပါးရေးန်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် အရေးပါင်း်ပစွဲစညာ်း��ုိရေးသာရေး�က်ာင်း်် ရေး�းးရေးင်းဲ သ�ု်�ဟု�တွ် ကြိုက်ု�တွင်း်ရေး�းးရေးင်းဲ�ယူ်�ဲင်း်် 

အက်န်််အသတွ်�ိုရေးန်ဖြ�င်း်း။

■ ရေးင်းဲရေး�က်းစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု �က်ံ�်းက်းင်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် ရေးင်းဲရေး�က်းနှိင်း်် အဖြ�တွ်အစွဲဲန််းဆို�ုင်း်�ာ လဲ��ိားရေးသာသုဖြ�င်း်န်ားလညာ်�ု�းား �ုိရေးန်ဖြ�င်း်း။ 

■ �ိတွ်တွ�်းရေး�း�ိတွ်ထုုန််းသု�်း�ု ��ုိရေးသာရေး�က်ာင််း် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ်�ုပ�ုင်း်း အားန်ညာ်းပြီးပးး အ�ဲ���င်း်�းားအ�က်ား ပဋိုပက်ာဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ 

နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း။ 

■ အစွဲ�အ�ဲ��တွဲင်း်ပါ�င်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုတွ�ု်၏ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးနုှ�င်း်ပြီးပးး ဘဲံ��ညာ်�ိန််း�းက််�းားအရေးပ်   

သရေးဘဲာတွူညား�ု�နှ�ုင်း်�ညာ်် �ိင်း်းလင်း်းတွုက်းရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် ��ုိရေးသာအ�ါ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားနှိင်း်် ပန််းတွ�ုင်း်�းား တွစွဲ်��နှိင်း််တွစွဲ်��  

ဆိုန်််က်းင်း်ရေးန်ဖြ�င်း်း။

■ �ုတွ်ရေးဆိုဲသူင်းယ််�းင်း်း�းား သု�်�ဟု�တွ် �ုသားစွဲ��င်း်�းားက်�်သု�်ရေးသာ �ု�ုနှိစွဲ်သက််သရေးဘဲာက်းသည်ာ် �ယ််ယူ်သူ�းားက်�ု စွဲုတွ်ကြိုက်ု�က်် 

ပစွဲစညာ်းကြိုကု်�တွင်း်�ယ်ူ�ဲင်း်် ရေးပး�ာတွဲင်း် အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်��လံ�း၏ အဖြ�င်း်အ� အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းင်း်း ယ်ိဉ််ပြီးပု�င်း်�ုပဋိုပက်ာဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပြီးပးး   

စွဲုတွ်�းအားက်�ုး�ုနှိင်း်် ယ်ံ��က်ညာ်�ုက်�ု ပးက််သ�ဉ််းရေးစွဲဖြ�င်း်း။

ပြုပင့််ပ အတာ�အဆိုီ�မံ�ာ� 

■ ဥပရေးဒီ�းား၊ စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ စွဲညာ်းက်�်း�က်ပ်�တွ်�ုဆို�ုင်း်�ာ အတွားအဆိုးး�းား�ိာ န်ားလညာ်  

သရေးဘဲာရေးပါက််�န်် ရုိုပ်ရေးထုဲးလဲန််းဖြ�င်း်း။

■ လ�ုအပ်ရေးသာ�ဲင်း််ဖြပ��းက််�းား�ယူ်�ာတွဲင်း် အ�က််အ���ုိရေးန်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အန်ု�််ဆိုံ�းရေးသာလု�အပ်�းက််�းား ဖြပည်ာ်�းရေးစွဲ�န််လ�်းညွှာန််�းက််

�းား ��ုိဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ��ိင်း်းလင်း်းဖြ�င်း်း။

■ �ာသးဥတွ�ရေးဖြပာင်း်းလ��ု၏ အက်း�ုးဆိုက််�းားက် ထု�တွ်က်�န််ထု�တွ်လ�ပ်�ုနှိင်း်် က်�န််ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း အရေးဖြ��ံအရေးဆိုာက််အအံ��းား၊ 

ဥပ�ာ သ�ုရေးလိာင်း်ရိုံ��းားနှိင်း်် ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းစွဲက််ရိုံ��းားအရေးပ် သက််ရေး�ာက််�ု�ိုဖြ�င်း်း။ 

■ ရေး�းက်ဲက််အလားအလာ�းားက် �ာသးက်�န််�းားအတွဲက်် ရေး�းနှုန််း အတွက််အက်း�ိုရေး�က်ာင်း်း ဖြပသရေးန်ဖြ�င်း်း။

■ ရေးတွာင်း်သူအ�ပ်စွဲ��းားအတွဲက်် ထုုရေး�ာက််ပြီးပးး ယ်ံ��က်ညာ်စွဲုတွ်�း�ရေးသာ ရေး�းက်ဲက််သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား �ယူ်�ဲင်း််��ိုဖြ�င်း်း။ 

အ�ုအဖွဲ့ဲ��မံ�ာ� တည််ရေဆိုာက််ပြီးပီ� ဖွဲ့ဲ���ည််�ရေဆိုာင့််�းက််မံု ရေအာင့််ပြုမံင့််ရေ��အရေ�က်ာင့််�အခ�က််မံ�ာ�

အဟုန်််အတွား�းားနှိင်း်် အတွားအဆိုးး�းားကု်� ရေးလ်ာ်�းရေးပးနှ�ုင်း်ပါက် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု�အ�ဲ���င်း်�းားအရေးန်ဖြ�င််း်

အ�ပ်စွဲ�လ�ုက်် ပု���ုထု�ုရေး�ာက််စွဲဲာအလ�ပ်လ�ပ်နုှ�င်း်ပါ�ညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း အ�ပ်စွဲ��းား ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာအလ�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် အ�း�ု�ရေးသာ

အရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းား �ုိထုားပြီးပးးဖြ�စွဲ်သင််း်ပါသညာ် သ�ု်�ဟု�တွ်ပါက် ရေး�ာ်ထု�တွ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးသင််း်ပါသညာ် (ပံ� (၁၀) တဲွင်း် �က်ညာ််�န််)။ 
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ပ့ု (၁၀)- ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား တွညာ်ရေးဆိုာက််ပြီးပးး �ဲ��စွဲညာ်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းား

တွညူားရေးသာ �ညာ်�နိ််း�းက််ပန််းတွ�ုင်း်နှငိ်း်် အ��ဲ�လ�ုက််
ပးူရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ကွ််�ု

ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်� ု

ပဋိပုက်ာအား စွဲး�ံ�န်််�ဲ�နှ�ုင်း်� ုထုရုေး�ာက််ရေးသာ ဖြပန််�က်ားဆိုက််သယဲ််ရေးဖြပာဆိုု��ု
နှိင်း်် တွန််းတွူဖြ�စွဲ်ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််

�်ရေး��ု

အစွဲ�အ��ဲ�စွဲညာ်း�းဉ််း�းားနှငိ်း်် အရေးဖြ��ံ��ူးားရေးက်ာ်�တွးနှိင်း်် ��ဲ�စွဲညာ်းတွညာ်ရေးဆိုာက််ပံ��းား
ရေး�က်ာင်း်် အ�န််းက်ဏ္ဍနှငိ်း်် တွာ�န််�တွတ�ား�းား

�ငိ်း်းလင်း်းဖြ�င်း်း

က်�ုယ််စွဲားဖြပ�ပါ�င်း်�၊ု က်းား/� တွန််းတွညူား�နုှငိ်း်် 
အက်း�ုးစွဲးးပာဲး�်ရေး��ု

လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�နုှိင်း်် ရေးင်းရဲေး�က်းစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ု 
စွဲး�ံ�းက််
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�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၆ 

��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််�မံ�ာ�အတကဲ်် တန့််ဖွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက််

ရေပြုပာင့််�လ�မံကု်�ု ဆိုန့််���်ပြုခင့််�

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်အ်ဆိုံ�းတွငဲ်း် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ်

■ တွန််��ုးက်ငဲ်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ကု်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း ဆိုု�သညာ်�ာိ �ညာ်သု�်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်းနှငိ်း်် သစွဲ်နှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း   

က်�န််သဲယ််ရေး�းအတွကဲ်် �ညာ်သု�်အသံ�း�င်း်ရေး�က်ာင်း်း �ငိ်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပတွတွ်လာ�ညာ်။

■ တွန််��ုးက်ငဲ်း်းဆိုက််�းားအတွငဲ်း်း ပါ�င်း်ပတွ်သက််သ�ူးားအ�က်ား အဖြပန််အလနိ််ဆိုက််ဆိုံ��ုိုရေးသာ ထုရုေးတွ�ဲဆိုက််ဆိုံ��ုးားနှငိ်း််   

ဆိုက််နှာယ််��ုးားအရေး�က်ာင်း်း �ငိ်း်းဖြပတွတွ်လာ�ညာ်။ 

■ တွ�ား�င်း်ရေးသာ သစွဲ်နှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း က်�န််သယဲ််�ဖုြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် တွန််�ု�းက်ငဲ်း်းဆိုက််�းား� ိသတွင်း်းအ�းက််အလက််  

�းားက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ပြီးပးး အဓိပုပာယ််ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်တွတွ်လာ�ညာ်။

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၁၈၀

န့်ည််�လမံ်�
��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း၊ နိှစွဲ်ဦးးတွဲ� ရေးလ်က်းင််း်�ု၊ အ�ဲ��င်းယ််�ဲ�� ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အားလံ�း

��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု

�င့််ရေထွာက််က်ူပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် ရေး�းဆဲို�ထုားရေးသာ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်နှိင်း်် 

ဆိုက််စွဲပ်ရေး�ါဟုာ��းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ (၁၀) �းတွာ�ိညာ်ရေးသာ 

ကြိုက်ု�း၊ တွူ အစွဲံ� (၂၀)၊ “ရေး�ိာ်ရေးသတွတာ” ဟု� �ိတွ်သားရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ ပ�ံး (၅) ပံ�း
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 အဆိုင့်�်မံ�ာ�  			
၁. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ အစွဲ�အ�ဲ��တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်း၊ �ဲ��စွဲညာ်းဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း််ပတွ်သက််၍ ပြီးပးး��်သညာ််သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး

��်ရေးသာ ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ််အ�းက််�းားကု်� သင်း်တွန််းသား�းား သတွုဖြပ��ုရေးစွဲပါ။ က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် 

သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားနိှင်း််ပတွ်သက််သညာ်် သင်း်တွန််း�းနု််နှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်ပံ�က်�ု ထုပ်ရေးလာင်း်း

ရေးဖြပာဆို�ုပါ။ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�က်��ပဏ်း�းားသညာ် သစွဲ်�င်း်းဖြ�စွဲ်ကု်� �ညာ်သည်ာ်ရေးန်�ာ�ိ�ယ်ူရေး�က်ာင်း်း 

အရေးထုာက််အထုားကု်� လ�ုအပ်ပြီးပးး �ပ်�ွာလူထု�အရေးန်ဖြ�င်း်် ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်သည်ာ် ရေး�းက်ဲက််�းားက်�ု �ိာရေး�ဲရေးသာအ�ါ    

၎င်း်းကု်� ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား�န််လု�ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။

၂. ယ်��သင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�းား�ိာ အ�န််း (၁) တဲွင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ အက်း�ုး

သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအ�က်ား ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံ�ု�းား၊ တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ပြီးပးး ရေးထုာက််�ံ�းက််� ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် 

အလားလာ�ုိရေးသာ�ယ််ယူ်သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းားက်�ု ပ�ု��ုန်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားနှိင်း်် 

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းတွု�်က်�ု �ညာ်သု�်အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း သု�ုိရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

၃. “တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း” ဟုူရေးသာ ရေး�ါဟုာ�ကု်� �က်ား�ူးဖြ�င်း်း�ုိ��ို သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေး�းပါ။ 

တွန််��ုး၊ က်ဲင်း်းဆိုက််၊ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၊ တွန််��ုးက်ဲင်း်း ဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် တွန််��ုးတွ�ုးဖြ�ုင််း်ဖြ�င်း်း ဟူုသညာ်် 

ရေး�ါဟုာ��းားနှိင်း််ပတွ်သက််၍ �ဏ်တွာရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၆) တွဲင်း် �က်ညာ််ပါ)။ 

၄. တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း၏ အဓုိပပာယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််နှိင်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြ�ပံ�တဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ 

အစွဲုတွ်အပ�ုင်း်း အ�း�ုး�း�ုးကု်� ဖြပသထုားသညာ်် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်တွု�်အား က်ား�းပ်တွစွဲ်��ဖြ�င််း် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပပြီးပးး အစွဲုတွ်အပ�ုင်း်း 

တွစွဲ်���းင်း်းစွဲးက်�ု �ိင်း်းဖြပပါ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၆) တွဲင်း် �က်ညာ််ပါ)။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ရေး�းဖြ�န််း�န််�ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� 

�ိင်း်းလင်း်းရေးဖြ��က်ားရေးပးပါ။ 

၅. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ပထု�း�င်း်အ� န်ယ််ရေးဖြ�တူွညား�ု သ�ု်�ဟု�တွ် က်ံန််းသစွဲ်၊ �ာဘဲာ၊ သစွဲ်ကြံ့က်ံပု�း (သု�်) ရေးက်ာ်�း စွဲသညာ်ဖြ�င််း် 

လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သညာ်် ထု�တွ်က်�န််အ�း�ုးအစွဲား တွူညား�ုအရေးပ်အရေးဖြ�ဖြပ�လးက်် အ�ပ်စွဲ�သံ�း�� �ဲ�ရေးပးပါ။ အ�ပ်စွဲ��းား 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ် ရေးလ်က်းင််း်�န််းအရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် �က်ညာ််ပါ)။

၆. တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြပာင်း်းလ��ုဆိုန််းစွဲစွဲ်�းက််ဖြပ ပံ�စွဲံက်ား�းပ်နှိင်း်် ဇူးယ်ားန်�ူန်ာပံ�စွဲံတွ�ု်အား �်ရေး�ရေးပး�န်် အ�ပ်စွဲ��းားကု်� �ုတွ်ရေး�်

ပါ။ အဖြ�ားအ�ပ်စွဲ��းားကု်� ရေး�း�ဲန််း�းားရေး�းဖြ�န််း�န်် အားရေးပးတုွ�က််တွဲန််းပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအ��ု် ရေး�းဖြ�န််း�န််�ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ 

ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြ��က်ား ရေးပးပါ။ ဤရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ရေး�းဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ယ်��ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ၊

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း ဖြပ�လ�ပ်�န်် လဲယ််သလား �က််သလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။ 

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းဖြပ�လ�ပ်�န်် အရေး�းကြိုက်းးသညာ်ဟု� အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ယ်ူဆိုပါသန်ညာ်း၊ 

 • ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ထုားပြီးပးးရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းအတုွ�င်း်း ရေးလ်ာက််လိ�်း�ာတွဲင်း် ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ�  

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေး�းအတဲွက််  က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်ထုံတွဲင်း်�ုိထုားရေးသာ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်����နှိင်း််ပတွ်သက်် 

 သညာ်် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� �ညာ်သု�်အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း၊

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြပာင်း်းလ��ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ် 

 ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားနိှင်း်် �ညာ်သု�်သက််ဆို�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) အရေး�က်ာင်း်း  

 သတွုဖြပ��ုရေးစွဲပါ။

၇. ရေးန်ာက််လာ�ညာ်် ရေးလ်က်းင််း်�န််း�ိာ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာက်စွဲားန်ညာ်း ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။  

က်စွဲားန်ညာ်းတွဲင်း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် 

သရေးဘဲာတွ�ားနှိင်း်် ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်��အား ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းဖြပန််စွဲုစွဲစွဲ်နှ�ုင်း်�ုဆို�ုင်း်�ာ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််

တွ�ု်အ�က်ား ဆိုက််စွဲပ်�ု�းားကု်� ဖြပသပါ�ညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) တွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သညာ်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) အရေးပ် 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားန်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ုက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပါ။ 

၈. တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း်ပါ�င်း်သညာ်် တွ�ုက််ရို�ုက်် သု�်�ဟု�တွ် သဲယ််��ုက််ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက််(CoC) 

သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းဖြပန််စွဲုစွဲစွဲ်နှ�ုင်း်�ု၏ အစွဲုတွ်အပု�င်း်းတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်သည်ာ် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၏ 
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အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားအရေး�က်ာင်း်း န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးစွဲ�န်် က်စွဲားန်ညာ်းင်းယ််တွစွဲ်��ကု်� က်စွဲား��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း 

သင်း်တွန််းသား/ သူ�းားကု်� ရေးဖြပာဖြပပါ။ က်စွဲားန်ညာ်းအတဲွက်် ညွှာန််�က်ား�းက််�းားက်�ု �ိင်း်းဖြပပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) တွဲင်း် �က်ညာ််ပါ)။     

၉. က်စွဲားန်ညာ်းပြီးပးးဆိုံ�းသဲားရေးသာအ�ါ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) က်စွဲားန်ညာ်းကု်� ဤရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ၊

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ် 

 ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားနိှင်း်် �ညာ်သု�်သက််ဆို�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) အရေး�က်ာင်း်း  

 သတွုဖြပ��ုရေးစွဲပါ။

 • က်စွဲားန်ညာ်းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ �ညာ်သု�်�ံစွဲား��်�ပါသန်ညာ်း။ က်စွဲားန်ညာ်းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ �ညာ်သညာ်တွု�်�ိာ စွဲုတွ်�င်း်စွဲားစွဲ�ာ 

 ရေးက်ာင်း်း��်ပါသန်ညာ်း။ 

 • က်စွဲားန်ညာ်းက် သစွဲ်နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််�ုတွဲင်း် သင်း်ကု်�ယ််တွ�ုင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ူးရေးသာ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက်�ု  

 ထုင်း်ဟုပ်ရေးန်ပါသလား။ �ညာ်သု�်ရေးသာ က်ဲ�ဖြပားဖြ�ားန်ား�ု�းား �ိုသန်ညာ်း။ 

 • သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််နှိင်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းတွု�်အ�က်ား�ိ ဆိုက််စွဲပ်�ု 

 �းားကု်� န်ားလညာ်ရေးစွဲ�န်် က်စွဲားန်ညာ်းက် သင််း်က်�ု �ညာ်သု�်က်ူညားရေးပး��်သန်ညာ်း။ 

 • ရေး�်ာ်�ိန််းထုားရေးသာ ပန််းတွ�ုင်း်၊ တွစွဲ်န်ညာ်းအားဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ရေး�းက်ဲက််ဆိုးသ�ု် ရေး�ာက််�ုိရေးစွဲ�န််အတဲွက်် �ညာ်သညာ်တွု�် 

 က်�ုပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်ထုား�န်် အရေး�းကြိုက်းးသညာ်ဟု� ထုင်း်ပါသန်ညာ်း။ 

၁၀. ရေးအာက််ပါ အဓုိက်အ�းက််�းားဖြ�င််း် ဖြပန််လညာ်အနှိစွဲ်�း�ပ်ပါ-

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ် ကဲ်�ဖြပားဖြ�ားန်ားရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၊ ၎င်း်းတွု�်၏   

 အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်ထုား�ိုရေးသာ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ သရို�ပ်ရေး�ာ် ဖြပသရေးပးပါသညာ်။ အဆို�ုပါ ပါ�င်း် 

 ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးး �ညာ်သု�်�းတုွ်ဆိုက််ထုားပြီးပးး အဖြပန််အလိန််ဆိုက််သဲယ််�ုအရေးဖြ�အရေးန်ကု်� ဖြပသပါသညာ်။  

 တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားသညာ် တွစွဲ်ရေးဖြ�ာင််း်တွညာ်း �ဟု�တွ်ဘဲ� အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားနှိင်း်် ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းား  

 အတွဲက်် ရိုု�း�ိင်း်းရေးန်နှ�ုင်း်သလု� ရိုုပ်ရေးထုဲး�ုလညာ်း�ိုနှ�ုင်း်သညာ်။ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားသညာ် ထု�တွ်က်�န််အား က်�န််သဲယ််ဖြ�င်း်းနှိင်း််  

 ပတွ်သက််၍ ��ုိနှ�ုင်း်ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားအရေးပ်တဲွင်း်လညာ်း အ�းိဖြပ�ထုားပါသညာ်။ သတွင်း်းအ�းက််အလက််  

 က်ဲာဟု�ု�းားရေး�က်ာင််း် က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်အရေးန်ဖြ�င်း်် ထု�တွ်က်�န််�းားအား က်�န််သဲယ််ဖြ�င်း်း ကု်� အလံ�းစွဲံ� ခြုံ�ံ�င်းံ�သုဖြ�င်း်�ု��ိုဘဲ� ဖြ�စွဲ်ရေးန်နုှ�င်း် 

 ပါသညာ်။ 

 • လက််ရေးတွဲ�တွဲင်း် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ အ�းက််အလက််�းားနိှင်း်် ဆိုန််းစွဲစွဲ်�ု�ိာ အပြီး��တွရေးစွဲ ရေးဖြပာင်း်းလ�ရေးန်�ညာ်  

 ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�ိာ ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်��အား က်�န််သဲယ််ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ အရေးန်အထုား 

 သညာ် ရေး�းက်ဲက််အလားအလာ�းား၊ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်��ုိနှ�ုင်း်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားနိှင်း််  

 �ူ�ါဒီ�းားက်�်သု�်ရေးသာ အရေး�က်ာင်း်း အ�းက််�းားစွဲဲာအရေးပ် �ူတွညာ်လးက်် အပြီး��ရေးဖြပာင်း်းလ�ရေးန်ရေးသာရေး�က်ာင််း် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။  

 သ�ု်ရေးသာ်လညာ်း တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ် စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားအတဲွက်် ၎င်း်းတွု�်   

 က်�န််သဲယ််�ုလ�ပ်ရေးန်သည်ာ် ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ အရေးန်အထုားအရေး�က်ာင်း်း န်ားလညာ်သု�ုိရေးစွဲ�န််အတဲွက်် တွဲန််းအား 

 ရေးပး�န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�န်ညာ်းလ�်းရေးက်ာင်း်းတွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််ကု်� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််ဖြ�င်း်းသညာ်  

 လ�ပ်င်းန််းပ�ုင်း်း ပု�၍�ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေးစွဲလု�သညာ်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း 

 �းားအတွဲက်် စွဲဉ််ဆိုက််�ဖြပတွ် ဆိုက််လက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ် အလ�ပ်တွာ�န််တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်သင််း်ပါသညာ်။ 

 • စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း��ိုထုားရေးသာ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားသညာ် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း််   

 ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားကု်� တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း �ညာ်သု�် 

 ရေးန်�ာယ်ူ�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် အဖြ�ားပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် �ညာ်သု�်ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံ�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ဆို�ံးဖြ�တွ်နှ�ုင်း်�န််  

 အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

 • ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်နှ�ုင်း်သညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းအရေးပ်�ူတွညာ်လးက်် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််  

 ရေးဖြပာင်း်းလ� �ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ် အန်ာဂါတွ်တဲွင်း် �ညာ်သည်ာ် ပ�ဂါဂလုက် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ရေးဖြ� 

 �ိုရေး�က်ာင်း်း၊ ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်��က်�ု က်�န််သဲယ််ဖြ�င်း်းနိှင်း််ပတွ်သက််၍ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားအား   

 �ညာ်သု�်လ�ုက််န်ာနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း ရေး�ာ်ထု�တွ်သု�ို�န််လညာ်း အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

117ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၆
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၅

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၈
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၇

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၉
အ

ခနး် ၂



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနိှင်း်် ယ်��သင်း်တွန််း�းနု််၏ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််တွ�ု်အ�က်ား ဆိုက််စွဲပ်�ု�းားအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု   

သတွုဖြပ��ုရေးစွဲပါ။ အ�န််း (၂) တဲွင်း်ပါ�င်း်သည်ာ် သင်း်တွန််း�းနု််�းားအတွဲင်း်း ရေးလ်က်းင််း်ထုားရေးသာ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားသညာ်  

ထု�ုလ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားတဲွင်း် ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််စွဲဲာ လ�ပ်င်းန််း ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�နှ�ုင်း် 

ပါသညာ်။ 

■ ယ်��သင်း်တွန််း�းနု််သညာ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းား �ညာ်သု�်လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်ရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် ��ုိထုားရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက်် 

�းားအရေးပ်�ူတွညာ်၍ ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�းားကု်� �ညာ်သု�်�း�ိတွ်ရေး�က်ာင်း်း န်ားလညာ်လာရေးစွဲ�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ု 

အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ပါသညာ်။ �ု�ုတွု�်၏ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား အား �ယ််ယူ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိသူ�းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်နှ�ုင်း် 

�န််အတွဲက်် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယူ်ပံ�၊  ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်နှ�ုင်း်သည်ာ် �ညာ်သည်ာ်လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်�   

လက််လိ�်း�းရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် �ဟုာဗိုးူဟုာ�း�ိတွ်ပံ�တွ�ု်က်�ုလညာ်း န်ားလညာ်ရေးစွဲ�န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ပါသညာ်။ 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််က်�ု စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််�ုနှိင်း််ပတွ်သက််သည်ာ် သင်း်တွန််း�းနု််�တွ�ုင်း်�းတွဲင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ရေးန်ာက််ပု�င်း်း 

တွဲင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ပု�်�းနှ�ုင်း်သညာ် (သင်း်တွန််း�းနု်် (၇)၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းတဲွင်း်ပါ�ိုရေးသာ သင်း်တွန််းဆို�ာ 

�းားအတွဲက်် �ိတွ်စွဲ��းားက်�ု �က်ညာ််�န််)။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၇) �တွ�ုင်း်�းတွဲင်း် ယ်��သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု ပ�ု်�းဖြ�င်း်း၏ ရေးက်ာင်း်းက်း�ုး�ိာ  

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ အ�းက််အလက််�းားကု်� က်ဲ�ဖြပားဖြ�ားန်ားရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားထုံ�ိ စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယ်ူနှ�ုင်း်ပြီးပးး  

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံဉာာဏ််နှိင်း်် စွဲး�ံ�းက််ကု်�ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေး�းဆဲို��ာတွဲင်း် အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်းပင်း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

■ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းားက်�ု ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) ၌ �ိင်း်းလင်း်းရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ ရေးလ်က်းင််း်�ုတွဲင်း်လညာ်း ထုပ်�ံရေးလ်လာ��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေးသာရေး�က်ာင််း် 

အဆိုင်း်် (၂) အတွဲက်် အ�းနု််�းားစွဲဲာ �ယ်ူပါနှိင်း််။

■ သင်း်တွန််းတွဲင်း် က်းား/� တွန််းတွူညား�်�ု�ိုရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) က်စွဲားန်ညာ်းနိှင်း််   

သင်း်ရေးထုာက််ကူ်�းားအတွဲက်် သင်း်တွန််းသူအ�း�ုးသ�းး�းားက်�ု အန်ညာ်းဆိုံ�း အ�န််းက်ဏ္ဍ ၃ �� တွာ�န််ရေးပးရေးစွဲပါ။ 

■ သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) က်စွဲားန်ညာ်းအရေးပ် ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်�ာတဲွင်း် �လာနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိသညာ်် အရေးဖြ�အ�း�ု��ိာ-

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််၏ အဆိုင််း်အ�း�ုး�း�ုး၊ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍအသးးသးး၊   

 လ�ုအပ်�းက််အ�း�ုး�း�ုးနှိင်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ အသးးသးးအတွဲက်် လု�အပ်ရေးသာ   

 သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� န်ားလညာ်လာဖြ�င်း်း

 • လံ�ရေးလာက််ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား၊ �ိင်း်းလင်း်းတွုက်းရေးသာ လ�်းညွှာန််�းက််�းား၊ လ�ပ်ထု�ံး လ�ပ်န်ညာ်း�းားအတုွ�င်း်း  

 အဆိုင်း််ဆိုင်း််ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�န်် န်ညာ်းလ�်း�းား၊ ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် �ိင်း်းလင်း်းရေးသာ သးးဖြ�ားစွဲးသတွ်�ိတွ်ထုားသည်ာ်  

 အ�းက််အလက််�းား၊ �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ထုားသည်ာ် ထု�တွ်က်�န််�းား၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း််  

 တွ�ုင်း်ပင်း်ပြီးပးး သတွင်း်းအ�းက််အလက််�်ရေး�ရေးပးဖြ�င်း်း

■ သင်း်တွန််းအပြီးပးး ရေးန်ာက််ဆိုက််တဲွ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််တွစွဲ်�ပ်အဖြ�စွဲ် ဥပရေးဒီရေး�း�ာ သု�်�ဟု�တွ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ 

လ�ုအပ်�းက််�းား (ဥပ�ာ - စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်းဖြပ�စွဲ�ဖြ�င်း်း၊ သက််ဆို�ုင်း်သည်ာ် အာဏ်ာပ�ုင်း်�းားနှိင်း််အ�ညာ်အရေးသဲး၊ အရေး�အတွဲက််နှိင်း်် 

ရေး�းနှုန််းပ�ုင်း်းက်�်သု�်ရေးသာ ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းဆို�ုင်း်�ာ လု�အပ်�းက််) ဆို�ုင်း်�ာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််ပု�င်း်း က်ဲာဟု�ု�းားက်�ု ဖြ�ညာ််စွဲဲက််

နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် �ယ််ယူ်သူ�းားနှိင်း်် အစွဲ�ုး�တွာ�န််�ုိသူ�းားထုံ ဆိုက််သဲယ််�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ုတွ�ုက််တွဲန််းပါ။ 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား��ုိလာသညာ်် အ�းက််အလက််�းားသညာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်းရေး�ွး�းယ််ဆိုံ�းဖြ�တွ်�ာတဲွင်း် အရေးထုာက််အက်ူဖြပ� 

ပါ�ညာ်။ 
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 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ရေဒ�နှတ�အဆိုင့်�် �င့််တန့််� 

■ ယ်��သင်း်တွန််း�းနု််သညာ် �ပ်�ွာလူထု�က်�ု အဓိုက်�ညာ်�ွယ််ပါသညာ်။ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� 

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အစွဲ�အ�ဲ��တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းကု်� ရေးထုာက််�ံရေးသာ အစွဲု�း��န််ထု�်း�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံရေး�က်ာင်း်းလက််ရေးတွဲ�

ဖြပသ�န််အတဲွက်် သတွင်း်းအ�းက််အလက်် ရေးပးနုှ�င်း်သညာ််ပ�ဂါဂု�လ်�းားအဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) 

တွဲင်း် ထုု��န််ထု�်း�းားသညာ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ာတွဲင်း် ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားကု်� 

�ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပနုှ�င်း်စွဲဲ�်း �ုိနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

■ ရေးဒီသနှတ�အစွဲ�ုး� သု�်�ဟု�တွ် ရေးဒီသနှတ�အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား�ိ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထု�တွဲင်း် �ညာ်သူတွ�ု်သညာ်   

ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် အန်းးက်ပ်အလ�ပ်လ�ပ်�ူးသည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� �ို��်ရေး�က်ာင်း်း စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ပါ။  

ထု�ုသင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်�န််အတွဲက်် အ�းက််အလက််ရေးပးအပ်ဖြ�င်း်းက်�်သု�် 

ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပးဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််အတွဲင်း်း သတွင်း်းအ�းက််အလက််ရေးပးနုှ�င်း်သည်ာ်ပ�ဂါဂု�လ်�းားအဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ အဆိုင်း်် (၆) တွဲင်း် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု ရေး�း�ဲန််း�းား ထုပ်ထုည်ာ်ပါ-

 • ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအရေးန်ဖြ�င််း်  

 လ�ုအပ်ရေးသာအ�းက််အလက််�းားကု်� �ယူ်�ာတွဲင်း် �ညာ်သညာ််က်ဲာဟု�ု သ�ု်�ဟု�တွ် အဟုန်််အတွား�းားက်�ု �င်း်ဆို�ုင်း်�နှ�ုင်း်သညာ် 

 ဟု� ထုင်း်ပါသန်ညာ်း။

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�  

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�်သု�်ရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားက်�ု တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းတဲွင်း် လု�အပ် 

 ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�လးက်် �ညာ်သည်ာ်သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား သင်း် ရေးပးအပ်နုှ�င်း်  

 ပါသန်ညာ်း။

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း  

 အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက်် လု�အပ်ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား ဖြ�န်််ရေး�ရေးပး�န်် �ညာ်သည်ာ်  

 ဆိုက််သဲယ််ရေး�းအရေးထုာက််အကူ်�းားနှိင်း်် န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု သံ�းနှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။

■ အဆိုင်း်် (၉) တွဲင်း် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု ရေး�း�ဲန််း�းား ထုပ်ထုည်ာ်ပါ-

 • သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းား ပြီးပးးရေးဖြ�ာက််ရေးစွဲ�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ထု�တွ်လ�ပ်သူ 

 အစွဲ�အ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ လ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအား �ညာ်သည်ာ် 

 ပံ်ပ�ုး�ု�းား ရေးပးအပ်နုှ�င်း်ပါသန်ညာ်း။

 • သင်း်၏အ�န််းက်ဏ္ဍကု်� ထုုရေး�ာက််စွဲဲာရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�န်် �ညာ်သု�်ရေးသာပံ်ပ�ုး�ု�း�ုး လ�ုအပ်ပါသန်ညာ်း။
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ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 

အဆိုင့်�် (၅) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)

၁. အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်���းင်း်းစွဲးအရေးန်ဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွု�်နှိင်း််�င်း်းနှးိးက်ံ�်း�င်း်သည်ာ် က်ံန််းသစွဲ်လံ�း�းား၊ သစွဲ်�ဲ�သား သ�ု်�ဟု�တွ် ပ�ုရေးဘဲာဂါ က်�်သု�်  

ရေးသာ သစွဲ်ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်����က်�ု ရေး�ွး�းယ််သညာ်။

၂. က်ဲင်း်းဆိုက််ထု�တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်သု�ိုပြီးပးး အလ�ပ်အတွူလ�ပ်ရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူ�းားနှိင်း်် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား ပါ�ိုသညာ််  

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြ�ပံ� သု�်�ဟု�တွ် ပံ�စွဲံက်ား�းပ်ကု်� ရေး�းဆိုဲ�ပါ၊ ထု�ုပံ�တွဲင်း် အသံ�းဖြပ�သူ�းား (သု�်) �ယ််ယ်ူသူ�းားအထုု ပါ�င်း်

နှ�ုင်း်သညာ်။ က်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် ဖြပသထုားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၆) တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ ပံ�စွဲံက်ား�းပ်ကု်� လ�်းညွှာန််အဖြ�စွဲ် 

အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်သညာ်။ တုွ�က််ရို�ုက််နိှင်း်် သဲယ််��ုက်် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား အပါအ�င်း် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား

က်�ု ထုညာ််သဲင်း်းပါ။ သင်း်၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း်အ�ပ်စွဲ� သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းကု်� ထုညာ််သဲင်း်း�န်် �ရေး�်ပါနှိင်း််။ စွဲဉ််းစွဲား�းက််�းားက်�ု 

ရေးလ်က်းင်း််�န််း ရေးန်ာက််အဆိုင်း််�းားအတွဲက်် အလဲယ််တွက်ူရေးန်�ာရေး�့�၍�သညာ်် က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းားရေးပ်တဲွင်း် �းရေး�းပါ။

၃. ဇူးယ်ား (၄) တဲွင်း်ပါရေးသာ ဇူးယ်ားန်�ူန်ာပံ�စွဲံက်�ု ရေး�းဆိုဲ�ပြီးပးး ဖြ�ညာ််စွဲဲက််က်ာ ရေးအာက််ပါလ�်းညွှာန််�းက််အရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�လးက်် သင်း်၏ 

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြ�ပံ�နိှင်း်် နှုုင်း်းယ်ိဉ််ပါ- 

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြ�ပံ�တဲွင်း် ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားကု်� ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ ပံ�စွဲံ၏ ပထု� အတွန််း 

 တွဲင်း် ထုည်ာ်သဲင်း်းပါ။ 

 • ဒီ�တွုယ် အတွန််း�ို ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက်် သု�်�ဟု�တွ် အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ပြီးပးး  

 ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း၏ �ပ်တွညာ်�ုက်�ု အသားရေးပးရေး�ာ်ဖြပပါ။

 • တွတွုယ် အတွန််းတွဲင်း် သက််ဆို�ုင်း်သည်ာ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််၌ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးထုံ�ိ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ  

 အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယူ်�န်် လ�ုအပ်သည်ာ်အ�းက််အလက််  

 �းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ပါ။ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတဲွင်း် �ညာ်သည်ာ် 

 အ�းက််အလက််�းား �ုိထုားပြီးပးး ဖြ�စွဲ်က်ာ �ညာ်သည်ာ်အ�းက််အလက််�းားက်�ု လ�ုအပ်ရေးန်ဆို�ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သတွ်�ိတွ်�န််   

 ရေးအာက််ပါ ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု အသံ�းဖြပ�ပါ၊ 

	 	 –    ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် �ညာ်သည်ာ်   

       အ�န််းက်ဏ္ဍ�ိ ပါ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ဆိုံ�းဖြ�တွ်�န်် အတဲွက်် �ညာ်သညာ််အ�းက််အလက််�းားက်�ု လ�ုအပ်သန်ညာ်း။   

             ဤအ�းက််အလက််ကု်� ရေးပးအပ်နုှ�င်း်�ညာ်် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအတွဲက််သာ အ�းက််အလက််ဖြ�ည်ာ်သဲင်း်းပါ။

	 	 –    ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ထု�တွ်က်�န််က်�ု အဖြ�ား ပါ�င်း်   

             ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားသ�ု် တွ�ား�င်း် ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း် ရေးစွဲ�န််အတွဲက်် သု�ုိ�န်် လ�ုအပ်ရေးသာဥပရေးဒီသတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းား�ိာ   

             �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ ထုု�အ�းက််အလက််�းားက်�ု အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားထုံ�ိလညာ်း စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယူ်နှ�ုင်း်သညာ်။

	 	 –    ထု�တွ်က်�န််နှိင်း်် အတွ�ုင်း်းအတွာပ�ာဏ်အ� ရေး�းက်ဲက််�ယ််လု�အား�ိာ �ညာ်သု�်�ိုသန်ညာ်း။ ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ပါက် ဤသညာ်ကု်�     

             အသင်း််ရေးလးာ်ဆိုံ�း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအတွဲက်် ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက်် ရေးပးပါ။

	 	 –				တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား အဓိုက်ကု်�င်း်တွဲယ််ရေးဆိုာင်း်�ွက််သည်ာ် ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် ရေး�းနှုန််း  

       �ညာ်�်ရေးပးရေး�းသန်ညာ်း။

	 	 –    ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ် �ညာ်သည်ာ်ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု ပံ်ပ�ုး၊  

           ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်သန်ညာ်း၊ အဖြ�ားရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက်် သူ�းားသ�ု် ပစွဲစညာ်း�ညာ်�် တွင်း်ပု�်�န်် လ�ုအပ်သန်ညာ်း။ 

	 	 –    ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း်  တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း်   

       ပါ�င်း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် �ညာ်သည်ာ်န်ညာ်းပညာာဆို�ုင်း်�ာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားကု်� လ�ုအပ်သန်ညာ်း။ 

120 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�
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၄. ရေးန်ာက််ဆိုံ�းအဆိုင်း််အရေးန်ဖြ�င်း်် အ�န််း (၁) တွဲင်း် ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်��်သညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်းသညာ် ၎င်း်းတွု�် စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း ��ုိလာရေးသာ  

အ�းက််အလက််�းားနှိင်း်် က်�ုက််ညား�ု�ို��ို သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း 

အတွဲက်် အဖြ�ားလ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်����က် ပု���ုဆိုးရေးလးာ်က်�ုက််ညားဖြ�င်း်း�ုိ��ုိ စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပါ။

121ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�
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အဆိုင့်�် (၈) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၂)  
��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံုက်ဲင့််�ဆိုက်် က်�ာ�န့်ည််�၊ ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ထုွတ်က်ုန့််မံ�ာ� ပြုဖွဲ့န့်််ပြုဖွဲ့း�ပ�ု်ရေဆိုာင့််ပြုခင့််�

၁. ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န််- 

 • ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ကု်� က်�ုယ််စွဲားဖြပ��န်် �က်�်းဖြပင်း်ရေးပ်တဲွင်း် (၁၀) �းတွာ�န်််�ိညာ်သညာ််   

 ကြိုက်ု�းတွစွဲ်ရေး�းာင်း်းက်�ု�းထုားပါ။ 

 • (ထု�င်း်းစွဲား)တူွ (၁၀) ရေး�းာင်း်းပါသည်ာ် တွူအစွဲညာ်း၂ စွဲညာ်းက်�ု တွစွဲ်�ဲ��လ်င်း် တွစွဲ်စွဲညာ်းစွဲး ရေးပး�န်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားပါ။   

 တွူ�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်��က်�ု က်�ုယ််စွဲားဖြပ�သညာ်။

 • က်စွဲားန်ညာ်း အစွဲဖြပ��ာအ�ိတွ်ကု်� စွဲ�ုက််ပး�ုးသူထုံ�ိ စွဲတွင်း်�ိတွ်သားပါ။ ပံ� (၁၁) အ� က်စွဲားန်ညာ်းသညာ် အသံ�းဖြပ�သူ (သ�ု်)  

 �ယ််ယူ်သူထုံတွဲင်း် အဆိုံ�းသတွ်ပါသညာ်။

 • ကြိုက်ု�း�းထုား�ာတွစွဲ်ရေးလ်ာက််တဲွင်း် ရေး�ိာ်ရေးသတွတာ င်းါးလ�ံးက်�ု ရေးန်�ာ�းပါ၊ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် အ�န််းက်ဏ္ဍကု်� ��ိုထုားသညာ််  

 အ�ဲ��တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ က်စွဲားသူရေးဖြ�ာက််ဦးးသညာ် ထုု�ရေးသတွတာ တွစွဲ်လ�ံးန်ား တွစွဲ်ဦးးစွဲး �ပ်ရေးန်�ပါ�ညာ်။ ရေး�ိာ်ရေးသတွတာတွစွဲ်လ�ံး 

 �းင်း်းစွဲးတွဲင်း် အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ���းင်း်းအလ�ုက်် ရေးဖြ��ိင်း်း��ညာ်် ရေး�း�ဲန််း၊ စွဲုန််ရေး�်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် အဟုန်််အတွားတွစွဲ်��က်�ု ရေး�ာ်ဖြပထုား 

 ရေးသာ က်တွ်တွစွဲ်က်တွ် ပါ�ုိပါသညာ်။ ရေးသတွတာတွစွဲ်လ�ံးလ်င်း် ရေး�း�ဲန််းတွစွဲ်��တွညာ်းကု်� ရေး�ာ်ဖြပထုားသည်ာ် က်တွ်နှိစွဲ်က်တွ်နှုန််း  

 ပါ�ိုပြီးပးး အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��က်�ု တွစွဲ်က်တွ်စွဲးရေးပး��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ် (ဇူးယ်ား (၅) ကု်� �က်ညာ််�န််)။ 

၂. က်စွဲားန်ညာ်းအတွဲက်် ညွှာန််�က်ား�းက််�းား

 • က်စွဲားန်ညာ်း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု သံ�းစွဲဲ�သူထုံသ�ု် ပ�ု်ရေးဆိုာင်း် 

 ဖြ�န်််ဖြ�ူးရေးပးနုှ�င်း်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်ဟု� �ိင်း်းဖြပပါ။ အဆို�ုပါ ထု�တွ်က်�န််�းားသညာ် သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််းထုားရေးသာ  

 စွဲညာ်း�းဉ််းအားလ�ံးက်�ု လ�ုက််န်ာလးက်် အသ�ံးဖြပ�သူထုံသ�ု် ရေး�ာက််�ိုသညာ််အ�ါ�ိသာ အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င််း် “ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးး”  

 ဟုူရေးသာ တွံဆိုုပ်ကု်� လက််�ံ��ုိနှ�ုင်း်သညာ်။ 

 • သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�းက်�ု အ�ဲ��နှိစွဲ်�ဲ���ဲ�ပါ။ သစွဲ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်ရေးလ်ာက််�ုိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားဖြ�စွဲ်သည်ာ်  

 စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ၊ ��တွ်လိ�ထု�တွ်ယ်ူသူ၊ သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်သူ၊ ထု�တွ်လ�ပ်သူ၊ အသံ�းဖြပ�သူစွဲသညာ်် က်ဲင်း်းဆိုက််ပါအစွဲးအစွဲဉ််အတွ�ုင်း်း  

 အ�ဲ��သား�းားအား တွာ�န််ရေးပး�န်် အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ���းင်း်းစွဲးကု်� ရေးဖြပာပါ။

 • အ�ဲ��နှိစွဲ်�ဲ��စွဲလံ�းတွဲင်း် အ�ဲင််း်က်စွဲား�ည်ာ်သူ�းားကု်� တွူ (၁၀) ရေး�းာင်း်း ရေးပးပါ။ 

တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်တ်ငဲ့်် ပါဝင့်ရ်ေဆိုာင့်�်းက််
�မူံ�ာ�

လပုရ်ေဆိုာင့်ခ်�က်မ်ံ�ာ�

လ�ုအပရ်ေ�ာ အခ�က်အ်လက်မ်ံ�ာ�

၁။ အ�န််းက်ဏ္ဍ 

၂။ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ�်တိွဖ်ြပဋ္ဌာာန််း�းက်�်းား

၃။ ရေး�းက်ကဲ်န်ှငိ်း်် �ယ်လ်�ုအား 

၄။ ရေး�းနှနု််း 

၅။ က်�န်�်က်�်း��ိုနှ�ုင်း�် ု

၆။ လ�ုအပရ်ေးသာ န်ညာ်းပညာာဆို�ုင်း�်ာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းား 

၇။ ��ိုနှ�ုင်းရ်ေးသာ ဘဲဏ္ဍာရေး�း အရေးထုာက်အ်ပံ် 
၈။ စွဲနု်ရ်ေး�်��ုးား

၉။ အဖြ�ား 

မံည်�်ည်�်လမံ်�ရေ�က်ာင့််�နှငှ့်�် က်�ုက်ည််ီ
�န့်ည််�။

ဇယ်ာ� (၄)- တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြ�ပံ�နိှင်း်် တွဲ��က််�န်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ဇူးယ်ားန်�ူန်ာပံ�စွဲံ
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ပ့ု (၁၁)- သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) က်စွဲားန်ညာ်းအတဲွက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပံ�ဖြပင်း်ဆိုင်း်န်ညာ်း

ဤ
ရေန့်

�ာ
မံ ှ

�တ
င့််�

န့််

အသံ�းဖြပ�သူ

အသံ�းဖြပ�သူ

အဖွဲ့�ဲ� ၁

အဖွဲ့�ဲ� ၂

��တွ်လ�ိထု�တွ်လ�ပ်သူ

��တွ်လ�ိထု�တွ်လ�ပ်သူ

သယ််ယ်ပူ�ု်ရေးဆိုာင်း်
သူ

သယ််ယ်ပူ�ု်ရေးဆိုာင်း်
သူ

ထု�တွ်ယ်ူသူ

ထု�တွ်ယ်ူသူ

စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ

စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ

လ�်းရေးလ်ာက််သူ

လ�်းရေးလ်ာက််သူ

 • က်စွဲားန်ညာ်းက်�ု စွဲတွင်း်ပါ။ အ�ဲင်း််က်စွဲားသူက် ရေး�ိာ်ရေးသတွတာဆိုးသ�ု် ရေးလ်ာက််သဲားသညာ်။ ရေး�ိာ်ရေးသတွတာ (၁) ၏ ရေးဘဲးတဲွင်း်  

 �ပ်ရေးန်ရေးသာ နှိစွဲ်�က််အ�ဲ���ိ စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားသညာ် ရေးသတွတာထု��ိ က်တွ်တွစွဲ်က်တွ် ကု်� ရေးက်ာက််ယ်ူပြီးပးး ပါ�ုိရေးသာရေး�း�ဲန််းက်�ု  

 က်းယ််က်းယ််�တွ်ဖြပသညာ်။ အဖြ�ားန်ညာ်းအရေးန်ဖြ�င််း် ထုပ်�ံ�ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဆို�ုရေးပး�န်် လ�ုအပ်ပါက် သင်း်က်လညာ်း ရေး�း�ဲန််းကု်� 

 �တွ်ဖြပရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။

 • အရေးဖြ��ိန််ရေး�ွး�းယ််ရေးဖြ�ဆို�ု�ရေးသာ ရေး�း�ဲန််း�းားအတဲွက်် အရေးဖြ��ိန််ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးသာအရေးဖြ��းားကု်� က်စွဲားသူ�းားက် �တွ်�ဖြပ�ရေးသး 

       လ်င်း် ထုပ်�ံ၍�တွ်ဖြပပါ။ နိှစွဲ်�က််အ�ဲ���ိ အ�ဲင်း််က်စွဲားသူနှိင်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားသညာ် အ�းင်း်း�းင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်နှ�ုင်း်ရေးသာ် 

 လညာ်းက်းန််အ�ဲ��သား�းားနှိင်း်် ပူးတွဲ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်၍��ပါ။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် ရေး�း�ဲန််းကု်� �ိန််က်န််စွဲဲာရေးဖြ�ဆို�ုနှ�ုင်း်�န်် (၁) �ုန်စွဲ်  

 အ�းနု််�သညာ်။

 • အရေးဖြ���ိန််ပါက် အ�ဲင်း််က်စွဲားသူက် တွူနှိစွဲ်ရေး�းာင်း်းကု်� ရေး�ိာ်ရေးသတွတာထု�တွဲင်း် ထုား��်�သညာ်။ ရေးန်ာက််လာ�ည်ာ်ရေးသတွတာ�းားတွဲင်း် 

 လညာ်း အရေးဖြ��းား �ိားယ်ဲင်း်း သု�်�ဟု�တွ် �ဖြပညာ််စွဲံ�ပါက် အဆိုင်း််တွစွဲ်ဆိုင်း််လ်င်း် တူွနှိစွဲ်ရေး�းာင်း်းစွဲး ရေးလ်ာ်�းသဲား�ပါ�ညာ်။ အရေးဖြ��ိန်် 

 ပါက် က်စွဲားသူသညာ် တွူ�းားက်�ု ဆိုက််က်�ုင်း်ထုား�သညာ်။

 • အ�ဲင်း််က်စွဲားသူက် ရေးန်ာက််က်စွဲားသူတွစွဲ်ရေးယ်ာက််နှိင်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်ရေးလ်ာက််�ို ရေး�ိာ်ရေးသတွတာရေးန်ာက််တွစွဲ်လံ�း�ို�ာသ�ု်  

 ဆိုက််သဲား�သညာ်။ ရေးန်ာက််ထုပ်က်တွ်တွစွဲ်က်တွ်ကု်� ထု�ုရေးသတွတာထု��ိ ရေးက်ာက််ယူ်ပြီးပးး ပါ�ုိရေးသာရေး�း�ဲန််းက်�ု က်းယ််က်းယ််�တွ် 

 ဖြပသညာ်။ သင်း်တွန််းဆို�ာက် ရေး�း�ဲန််းတုွ�င်း်း၏ အရေးဖြ��းားကု်�က်�ုင်း်ထုားပြီးပးး ရေးဖြ�ဆို�ုရေးသာအရေးဖြ� �ိန််၊��ိန်် ဖြပသ�သညာ်။ 

 • သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ရေး�း�ဲန််းတွစွဲ်��လ်င်း် အရေးဖြ��ညာ်�်ရေးပး��ညာ်ကု်� ရေး�းဖြ�န််းလ်င်း် အ�ုပ်အပြွ�ဲက််ရေးဖြပာဖြပနှ�ုင်း်သညာ်။   

 �ု�ုစွဲုတွ်ကြိုက်ု�က််ရေးဖြ�ဆို�ုနှ�ုင်း်ရေးသာ ရေး�း�ဲန််း�းား အတဲွက်် က်တွ်ရေးပ်တဲွင်း် က်စွဲားသူ�းား အသံ�း�းနှ�ုင်း်ရေးသာ အ�ုပ်အပြွ�ဲက််  

 ရေး�ာ်ဖြပ�းက််အ�း�ု� ပါ�ိုသညာ်။ သင်း်တွန််းဆို�ာက် ပု��းားရေးသာအ�းက််အလက််�းားက်�ု က်�ုင်း်စွဲဲ�ထုားပြီးပးး က်စွဲားသူရေးဖြ�ဆို�ုရေးသာ  

 အရေးဖြ�က် စွဲုတွ်ရေးက်းန်ပ်�ဲယ််�ို��ုိ စွဲဉ််းစွဲားက်ာ တွူ�းားက်�ု ရေး�ိာ်ရေးသတွတာ�းားထု�တွဲင်း် ထုား��်ရေးစွဲ�န်် သင််း်၊�သင််း် ဆိုံ�းဖြ�တွ်   

 ရေးပးသညာ်။

 • က်းန််�ိုရေးသာတွူ�းားအားလံ�းက်�ု တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အဆိုံ�းသ�ု် ရေး�ာက််ရေးအာင်း် ပု�်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးပြီးပးး သညာ်အထုု က်စွဲားန်ညာ်းကု်�  

 က်စွဲားပါ။ က်စွဲားန်ညာ်းအဆို�ံးတွဲင်း် အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ���းင်း်းစွဲး၏ က်းန််�ုိရေးသာတွူ အရေး�အတွဲက််ကု်� ရေး�တွဲက််ပါ။

 • တွူအ�းားဆိုံ�းက်းန််�ိုရေးသာ အ�ဲ��က် အနှ�ုင်း်�သညာ်၊ တူွအားလံ�းက်�ု က်�ုင်း်ထုားနှ�ုင်း်ဆို�ဖြ�စွဲ်ပါက် ထုု�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု 

 က်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) �ိ အဖြပည်ာ်အ�အက်း�ုး�ံစွဲား��ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ လ�်းတွစွဲ်ရေးလ်ာက်် ထုား��်�ရေးသာ တူွ�းားသညာ် ဖြပစွဲ်ဒီဏ််�းား  

 သ�ု်�ဟု�တွ် ဆိုံ�းရိုံုး�ု�းားနှိင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက််ဆိုးသု�် ရေး�ာက််�ုိ�န််အတွဲက်် ထုပ်�ံရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််  

 လ�ုအပ်ရေးန်ရေးသာ အလ�ပ်�းားကု်� က်�ုယ််စွဲားဖြပ�သညာ်။ ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ (အဆိုင််း် (၉) က်�ု �က်ညာ််�န််)။
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ဇယ်ာ� (၅)- ရေး�ိာ်ရေးသတွတာထု�တွဲင်း် ပါ�ုိရေးသာ အဟုန်််အတွား�းားနှိင်း်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား

တန့််ဖွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက််တငဲ့်် ပါဝင့််ရေဆိုာင့််�းက််�မူံ�ာ�အတကဲ်် ရေမံ�ခနဲ့််�
နှှင့်�် အရေပြုဖွဲ့မံနှ့််ရေ�း�ခ�ယ််ရေပြုဖွဲ့ဆို��ုရေ�ာ အရေပြုဖွဲ့မံ�ာ�

အဟုန့်််အတာ�က်�ု ရေက်�ာ်လာှ�ရေပြုဖွဲ့�ငှ့််�န့်ည််� (�င့််တန့််�ဆို�ာ
အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််)

က်တပ်ြုပာ� (၁)- ��ကု်ပ်� ���� ူ

ရေးထုာက်�်�ံးက်�် သစွဲရ်ေးတွာစွဲ�ုက်�်င်း်းတွစွဲ�်င်း်းက်�ု စွဲ�ုက်ပ်း�ုးသအူဖြ�စွဲသ်င်း်

သညာ�်�တွလ်ိ�ထု�တွယ််သူနူှငိ်း်် ယ်ရေးန််ဆိုက်သ်ယဲ််ဖြ�စွဲ�်�သ်ညာ။်သင်း၏်စွဲ�ုက်�်င်း်း

သ�ု် ရေးန်ာက်လ်ာ�ညာ်် တွစွဲန််ာ�းအတွငဲ်း်း ��တွလ်ိ�ထု�တွယ််သူတူွစွဲဦ်းး လာ

ရေး�ာက်�်ညာ်ဖြ�စွဲသ်ညာ။် သစွဲပ်င်း�်းားက်�ု သင်းတ်ွ�ား�င်းပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း်ပြီးပးး သင်း၏် 

က်�ုယ်ပ်�ုင်းရ်ေးဖြ�ရေးပ်တဲွင်း် စွဲ�ုက်ပ်း�ုးထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်း စွဲစုွဲစွဲအ်တွညာ်ဖြပ�နှ�ုင်း်

�န်အ်တွကဲ်် �ညာသ်ညာတ်ွ�ု်ကု်� ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်းဆ်ိုင်းထ်ုား�န်် လ�ုသန်ညာ်း။

အရေပြုဖွဲ့က်�ု ရေ�း�ပါ-  

(က်)- သစွဲပ်င်းန်ှငိ်း်် စွဲ�ုက်�်င်း်း ရေးထုာက်�်�ံးက်် သ�ု်�ဟု�တွ် �တိွပ်ံ�တွင်း်

(�)-   အက်းံ�း�င်းရ်ေးသာ ရေးဖြ�ပ�ုင်းဆ်ို�ုင်း�် ုသ�ု်�ဟု�တွ် �ပ�ုင်း�်ငဲ်း််အသံ�းဖြပ�� ု

        ဆို�ုင်း�်ာ စွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်း�းား

(ဂါ)-   ထု�တွယ််�ူညာ်် သစွဲပ်င်းစ်ွဲာ�င်း်းအား အတွညာဖ်ြပ� �းက်် 

(ဃ)- လ�ပထ်ုံ�းလ�ပန််ညာ်း�းားက်�ု ရေးလလ်ာ ရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််�န်် တွာ�န်�်ိုသ ူ       

တွစွဲဦ်းး �ိရုေးန်ရေးစွဲဖြ�င်း်း

သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) ဆို�ုသညာ�်ိာ သစွဲပ်င်းက််�ု စွဲတွင်း�်ဖြ�တွ်
ရေးတွာက်�်း�စိွဲ၍ သစွဲရ်ေးတွာတွငဲ်း်း�ိ သစွဲတ်ွံ�း�းား ဖြ�တွရ်ေးတွာက်�်ယ်�်ိား
သယ်ယ််�ူာ ရေးန်�ာ အထုု �တိွတ်ွ�်းတွင်းထ်ုားရေးသာ စွဲာ�ကွ်် စွဲာတွ�်း
�းားနှငိ်း်် သစွဲရ်ေးတွာဧ�ယု်ာအတွငဲ်း်း�ုိအ�တိွအ်သား�းားက်�ု အသံ�း ဖြပ�၍ 
သစွဲရ်ေး�ွ�လးား�ကု်�ု စွဲစွဲရ်ေးဆိုးဖြ�င်း်းအထုအုက်းံ�း�င်းပ်ါသညာ။်   
(က်)၊(�)၊(ဂါ)နှငိ်း်(်ဃ)တွ�ု်�နိ်က််န်သ်ညာ။်တွ�ား�င်းသ်စွဲ် ဖြ�စွဲ�်ဆုို�ုင်း�်ာ
ဥပရေးဒီဖြပဋ္ဌာာန််း�းက်�်းားနှငိ်း်အ်ညားဆိုက်လ်က်ရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ််ဖြ�င်း်း �ဖြပ��းသစွဲ်
အားလံ�း၏ �ူလဇူးာစွဲ်ဖြ�စွဲက််�ု ရေး�ာထ်ု�တွ်ပြီးပးး �တိွတ်ွ�်းတွင်းထ်ုားရေး�က်ာင်း်း
ရေးထုာက်�်�ံးက််ဖြပ��န်် စွဲာ�ကွ်စ်ွဲာတွ�်းအားလံ�းက်�ု  လ�ုအပသ်ညာ။်
သတွ�်တိွထ်ုားရေးသာသစွဲရ်ေးတွာဧ�ယု်ာ�းားအတွငဲ်း်း လ�ပင််းန််းလညာပ်တွ်
ပြီးပးး သစွဲန်ှငိ်း်် သစွဲ�်ဟု�တွရ်ေးသာ သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း�းားက်�ု ထု�တွယ််ူ
�န်် လ�ပပ်�ုင်း�်ငဲ်း်�ုိ်ရေး�က်ာင်း်း တွ�ား�င်းအ်ရေးထုာက်အ်ထုား �ို�ပါ�ညာ။်

မံနှ့်က််န့်�်ဲာရေပြုဖွဲ့ဆို�ုနှ�ုင့်ရ်ေ�ာ အဖဲွဲ့��မံ�ာ�အရေန့်ပြုဖွဲ့င့်�် တမူံ�ာ�က်�ု ဆိုက်က််�ုင့်ထ်ွာ�
�ပါ�ည်။်

အရေးဖြ� (က်)၊ (�) နှငိ်း်် (ဂါ) တွ�ု် �နိ်က််န်ရ်ေးသာလ်ညာ်း (ဃ) �ာိ ��နိ်ပ်ါ။ ၎င်း်းသညာ် 
FSC အလ�ပသ်�ားရေး�း�ာ အဓိကု် လု�အပ�်းက်�်းားနှငိ်း််အညား ဖြ�စွဲပ်ြီးပးး PEFC 
သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�် ုက်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) ဆို�ုင်း�်ာ လု�အပ�်းက်�်းားနှငိ်း််လညာ်း က်ု�က်ည်ား
ပါသညာ-်

• အ��ဲ�အစွဲညာ်းအရေးန်ဖြ�င်း်် အသက်် (၁၅) နှစိွဲရ်ေးအာက်် သု�်�ဟု�တွ် နှ�ုင်းင််းံ  
အဆိုင်း်် (သ�ု်) ရေးဒီသနှတ� အဆိုင်း်် ဥပရေးဒီနှငိ်း်် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း  
�းားတွငဲ်း် သတွ�်တိွ် ရေး�ာ်ဖြပထုားသညာ်် အန်�ု််ဆိုံ�းအသက်အ်�ယွ််  
ရေးအာက်် င်းယ်�်ယွ်သ်�ူနိ်သ်�်၏ လ�ပအ်ားက်�ု အသံ�း�ဖြပ��ပါ

• အသက်် ၁၈ နှစိွဲရ်ေးအာက်် င်းယ်�်ယွ်သ်�ူနိ်သ်�်က်�ု ရေးလက််းင်််းသင်း�်က်ား  
ရေးပး�န်် အတွကဲ်�်လိ�ဲ၍ ရေးဘဲးအနှတ�ာယ်�်းားဖြပားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ်   
အလ�ပ�်က်�်း�းားတွငဲ်း် �န််အ်ပလ်�ပက််�ုင်းရ်ေးစွဲဖြ�င်း်း �ဖြပ��

• အလ�ပလ်�ပက််�ုင်း�်သညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်�းားသညာ် ရေးဘဲးအနှတ�ာယ်က််င်း်း  
�ငိ်း်းရေး�း သု�်�ဟု�တွ် က်းန််း�ာရေး�းက်�ု ပြီး��ု်းရေးဖြ�ာက်ရ်ေးန်ဖြ�င်း်း��ိုရေးစွဲ�။

�င့်�်အရေပြုဖွဲ့က် (ဃ) ပြုဖွဲ့�်ရေန့်လ့င့်် တနူှ�ှရ်ေခ�ာင့််�က်�ုဆို့�ုရု့�ု�ပါမံည်။်

အရေပြုဖွဲ့ (က်) �ိာ �နိ်က််န်ပ်ါသညာ။် ရေးထုာက်�်�ံးက်�်ထုားရေးသာ သ�ု�်ဟု�တွ်
��ထုားရေးသာ သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�်ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC ) က်န်ထ်ုရို�ုက်တ်ွာ တွစွဲ်
ဦးးနှငိ်း်ဖ်ြပင်းပ်��ိယ်ယ််တူွင်းသ်ငဲ်း်း�ု သရေးဘဲာတွညူား�းက်တ်ွစွဲ�်ပက််�ု�ယူ်
ထုား��ညာ။် ဖြပင်းပ်��ိယ်ယ််တူွင်းသ်ငဲ်း်း�န်် သရေးဘဲာတွညူား��ုထုားရေးသာ
က်န်ထ်ုရို�ုက်တ်ွာ�းား အရေးန်ဖြ�င်း်် ထု�ုသ�ု်သရေးဘဲာတွညူားထုားရေးသာ လ�ပင််းန််း
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်�်အုတွငဲ်း်း ပစွဲစညာ်း�းား�ိာ အဖြ�ားပစွဲစညာ်း�းား နှငိ်း်် ရေး�ာရေးနှိာ
သဲားဖြ�င်း်း၊ ညာစွဲည်ာ�်းသဲားဖြ�င်း်း ��ုိရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် သက်ဆ်ို�ုင်း်
သညာ်ရ်ေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ဖြ�င်း်း ဆို�ုင်း�်ာ သတွ�်တိွ�်းက်အ်ားလံ�းက်�ု လ�ုက်န််ာ
�ပါ�ညာ။် 

အရေပြုဖွဲ့ (ခ) �ိာ လ�ပထ်ုံ�းလ�ပန််ညာ်း�းားနှငိ်း်် �က်�ုက်ည်ားဘဲ� ဖြ�စွဲသ်ဲားနှ�ုင်းရ်ေးဖြ� 
ဖြ�င်း်�်ားသညာဟ်ု� သတွ�်တိွထ်ုားသညာ။် သယ်ယ််ပူ�ုရ်ေးဆိုာင်းစ်ွဲဉ်န်ှငိ်း်် သ�ုရေးလိာင်း်
စွဲဉ်အ်တွငဲ်း်း ထု�တွက််�န်�်းားက်�ု  တွဆံိုပုက််ပလ်းက်် အရေးထုာက်အ်ထုား
ရေး�ာဖ်ြပဖြ�င်း်းနှငိ်း်အ်တွူ အ�င်း်းဖြပား�းား၊ က်�န်ရ်ေးသတွတာ�းား သ�ု�်ဟု�တွ်
သင်း်ရ်ေးလးာရ်ေးသာ အက်န််�်းားဖြ�င်း်် ထုား�ုိ ထု�ပပ်�ုးဖြ�င်း်း စွဲသညာတ်ွ�ု် 
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်ဖ်ြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် သးးဖြ�ား�ဲ�ထုား�န်် လ�ုအပသ်ညာ။်

အရေပြုဖွဲ့ (ဂ္ဂို) ဤသ�ုလ်�ပရ်ေးဆိုာင်းဖ်ြ�င်း်း�ိာ လ�ပထ်ုံ�းလ�ပန််ညာ်း �းားနှငိ်း်က််�ုက််
ညားသညာဟ်ု� �ညာသ်�ု�််�ဆို�ုနှ�ုင်းပ်ါ။ �တိွတ်ွ�်း�ယူ်သညာ်် ပံ�စွဲတံွစွဲ�်း�ုးဟု�
ယ်ဆူိုနှ�ုင်းရ်ေးသာလ်ညာ်း လ�ုအပ�်းက်�်းားနှငိ်း်က််�ုက်ည်ား�န်လ်ံ�ရေးလာက်ဖ်ြ�င်း်း��ုိ
ရေးသးပါ။

အရေပြုဖွဲ့ (ဃ) စွဲတုွ�်ရေးက်ာင်း်းပါ၊ အရေးဖြ� (က်) သာလ်င်း် အ�နိ်ဖ်ြ�စွဲပ်ါသညာ။် 
သင်း် တွနူှစိွဲရ်ေး�းာင်း်း ဆိုံ�းရိုံုး�ပါရေးတွာ�်ညာ။်

က်တပ်ြုပာ� (၂)- ခတုလ်�ှထွတုယ််�ူ ူ
ရေးထုာက်�်�ံးက်�် စွဲု�က်�်င်း်းတွစွဲ�်င်း်း� ိသစွဲပ်င်း�်းား ထု�တွယ််�ူန်် ��တွလ်�ိထု�တွယ််ူ
သတူွစွဲဦ်းးအဖြ�စွဲ် သင်း််က်�ု စွဲက်ရ်ိုံ�က် င်းာိး��်းထုားသညာ။် သင်းသ်ညာ် တွ�ား�င်း်
သစွဲထ်ု�တွယ််ရူေး�းက်�ုယု်ာ�းား က်ု�င်းရ်ေးဆိုာင်းထ်ုားပြီးပးးလ�ပထ်ုံ�းလ�ပန််ညာ်း�းားက်�ု
န်ားလညာသ်�ုိုသညာ်် သတွ�်တိွ�်းက်ဖ်ြပညာ််�းရေးသာ��တွလ်�ိထု�တွယ််သူတူွစွဲဦ်းး
ဖြ�စွဲရ်ေး�က်ာင်း်း အာ��နံှ�ုင်းရ်ေးစွဲ�န်် �ညာသ်ညာက််�ုရေးဆိုာင်း�်ကွ်် �ညာန််ညာ်း။

အရေပြုဖွဲ့က်�ု ရေ�း�ပါ- 
(က်)- လက်က််�ုင်းလ်ာစွဲက်် တွ�ား�င်းက််�ုင်းရ်ေးဆိုာင်း�်ငဲ်း်် �ိုဖြ�င်း်း

(�)-   သစွဲလ်ံ�းနှငိ်း်် သစွဲင််း�တွတ်ွ�ု တွစွဲ�်��းင်း်းစွဲးက်�ု အ�တိွအ်သားဖြပ�ဖြ�င်း်း၊      
        က်းန်�်စွဲ�်�ရ်ေးသာ သစွဲင််း�တွတ်ွ�ုက်�ု ရေးန်ာက်ရ်ေး�က်ာင်း်းဖြပန်စ်ွဲစုွဲစွဲန်ှ�ုင်း် ရေးစွဲ�န််     
        အတွကဲ်် သစွဲတ်ွံ�းဖြ�တွပ်�ုင်း်းအားလံ�းက်�ု အ�တိွအ်သားဖြပ�ထုားသင်း််     
        သညာ်

(ဂါ)-  ဦးးထု�ပန်ှငိ်း်် ရေးဘဲးအနှတ�ာယ်က််င်း်း�ငိ်း်းရေး�း အရေးထုာက်အ်က်ပူစွဲစညာ်း�းား        
�တွဆ်ိုင်းအ်သံ�းဖြပ�ဖြ�င်း်း

(ဃ)- သင်းသ်ညာ် ပင်းပ်န််းလယဲ်သ်ဖူြ�စွဲရ်ေးသာရေး�က်ာင်း်် အသက်် (၁၃) 
နှစိွဲ်        အ�ယွ်် သားဖြ�စွဲသ်ကူ် သင်းန်ှငိ်း်် အတွလူ�ုက်ပ်ါပြီးပးး သင်း််အလ�ပက််�ု 
လ�ပ်        ရေးပးဖြ�င်း်း 

က်တပ်ြုပာ� (၃)- �ယ်ယ််ပူ�ု်ရေဆိုာင့်�် ူ
ထု�တွယ််ထူုားရေးသာ ရေးထုာက်�်�ံးက်�် သစွဲက််�ု ရေးထုာက်�်�ံးက်�် စွဲု�က်�်င်း်းတွစွဲ်
�င်း်း� ိရေး��့ရေးဖြပာင်း်း သယ်ယ််�ူန်် သယ်ယ််ပူ�ု်ရေးဆိုာင်းသ် ူတွစွဲဦ်းးအဖြ�စွဲ် သင်း််က်�ု
စွဲက်ရ်ိုံ�က် င်းာိး��်းထုားသညာ။် သင်းသ်ညာ် ရေးလာင်းစ်ွဲာဆိုးက်�န်က််းစွဲ�တုွ် ရေး�ံတွာ
�န်အ်တွကဲ်် စွဲက်ရ်ိုံ�သ�ု်လာ�ာ လ�်းတွစွဲရ်ေးလ်ာက်တ်ွငဲ်း် အဖြ�ားစွဲ�ုက်�်င်း်းတွစွဲ�်င်း်း
� ိရေးထုာက်�်�ံးက်် ��ထုား ရေးသာ သစွဲ�်းားက်�ုလညာ်း တွင်းရ်ေးဆိုာင်း် လာ��ညာ်
ဖြ�စွဲသ်ညာ။်ရေးထုာက်�်�ံးက်�်သစွဲ�်းားနှငိ်း်် ရေးထုာက်�်�ံးက်် ��ထုားရေးသာ သစွဲ်
�းား ရေး�ာရေးနှာိ�သာဲးရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် �ညာသ်�ု်လ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်ညာန််ညာ်း။

အရေပြုဖွဲ့က်�ု ရေ�း�ပါ- 
(က်)- ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ထုားရေးသာ သစွဲက််�ု �တွင်း�်န်် ���ရေးန်  
        ရေးတွာင်း်းဆို�ု�ညာ၊် သ�ုရ်ေးသာ် ရေးန်ာက်တ်ွစွဲရ်ေး�ါက်ဖ်ြပန်လ်ာ�ညာ်   
        သု��်ဟု�တွအ်ဖြ�ားက်�န်တ်ွင်းယ််ာဉ်တ်ွစွဲစ်ွဲးးနှငိ်း်် ညာုနုှုုင်း်း�ညာ်

(�)- သင်း်ထ်ုတံွငဲ်း် သယ်ယ််ပူ�ုရ်ေးဆိုာင်းရ်ေး�း �င်ဲ်းဖ်ြပ��းက်�်းားနှငိ်း်် ရေး�့�ရေးဖြပာင်း်းနှ�ုင်း် 
       သညာ်် လ�ုင်းစ်ွဲင်း�်းား ကု်�င်းရ်ေးဆိုာင်းထ်ုားပြီးပးးဖြ�စွဲရ်ေးသာရေး�က်ာင်း်် က်�န်တ်ွင်း်    
       ယ်ာဉ်တ်ွစွဲစ်ွဲးးတွညာ်းတွငဲ်းသ်ာ ရေးပါင်း်းပြီးပးးတွင်း�်ညာ။်

(ဂါ)- ဓိာတွပ်ံ�ရို�ုက်ပ်ြီးပးး Facebook သု��်ဟု�တွ် အဖြ�ား လူ�ကု်နဲ်�်က်တ်ွစွဲ�်���       
တွငဲ်း် ပ�ုစ်ွဲတ်ွင်း�်ညာ်

(ဃ)- အထုက်ပ်ါအရေးဖြ�အားလံ�း �နိ်သ်ညာ်
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တန့််ဖွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက််တငဲ့်် ပါဝင့််ရေဆိုာင့််�းက််�မူံ�ာ�အတကဲ်် ရေမံ�ခနဲ့််�
နှှင့်�် အရေပြုဖွဲ့မံနှ့််ရေ�း�ခ�ယ််ရေပြုဖွဲ့ဆို��ုရေ�ာ အရေပြုဖွဲ့မံ�ာ�

အဟုန့်််အတာ�က်�ု ရေက်�ာ်လာှ�ရေပြုဖွဲ့�ငှ့််�န့်ည််� (�င့််တန့််�ဆို�ာ
အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််)

က်တပ်ြုပာ� (၄)- ထွတုလ်ပု�် ူ

သင်းသ်ညာ် ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ိုထုားရေးသာ ထု�တွက််�န်ပ်စွဲစညာ်းအ�ပစ်ွဲ�နှငိ်း်ရ်ေးထုာက်�်ံ
�းက်�်��ိုထုားရေးသာထု�တွက််�န်ပ်စွဲစညာ်းအ�ပစ်ွဲ� နှစိွဲ�်း�ုးစွဲလ�ံးဖြ�င်း်် လ�ပင််းန််း
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်ရ်ေးသာထု�တွလ်�ပသ်တူွစွဲဦ်းးဖြ�စွဲသ်ညာ။် �ယ်ယ််လူ�ုက်ရ်ေးသာ ရေးထုာက်�်ံ
�းက်�် က်�န်�်က်�်း�းားသညာ် ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ထုားသညာ်် က်�န်�်က်�်း�းားနှငိ်း််
ရေး�ာရေးနှိာဖြ�င်း်း��ိုရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် သင်း် �ညာသ်ညာက််�ု ရေးဆိုာင်း�်ကွ််
�ညာန််ညာ်း။ အန်ညာ်းဆိုံ�းအရေးဖြ�နှစိွဲ�်� ရေးပးပါ။

ဤရေး�း�နဲ််း�ိာ အဖြပညာ််အစွဲံ��ငိ်း်းဖြပရေးဖြ�ဆိုု��ရေးသာ ရေး�း�နဲ််း တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 
အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာ အရေးဖြ��နိ််�းားတွငဲ်း် ပါ�င်း်သညာ်�ာိ
  
• ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားအား သးးဖြ�ား��ဲထုားဖြ�င်း်း
• ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားအား အ�တိွ်အသား ဖြပ�ဖြ�င်း်း
• ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) အတွကဲ်် စွဲာ 

ဖြ�င်း််ရေး�းသားဖြပ�စွဲ�ထုားရေးသာ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းား
• သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) က်ု� အရေးက်ာင်း် အထုညာ်ရေး�ာ်ပြီးပးး 

ထုနု််းသု�်းနှ�ုင်း်�န််အတွကဲ်် အ�ညာ်အ�းင်း်းဖြပညာ််�ပြီးပးး ရေးလက််းင်း်် 
သင်း်�က်ား ��ုံယ်ထူုားရေးသာ �န််ထု�်း�းားက်ု� တွာ�န််ရေးပးဖြ�င်း်း

အ��ဲ�အစွဲညာ်းအရေးန်ဖြ�င်း်် PEFC သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) က်ု�
အက်�ုးအက်ားဖြပ�လးက်် ရေးအာက််ပါအစွဲတုွ် အပ�ုင်း်း�းားပါ�င်း်ရေးသာ စွဲာဖြ�င်း််
ရေး�းသားဖြပ�စွဲ�ထုားသညာ်် လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားက်ု� �း�တိွ်�ပါ�ညာ်၊
• တွာ�န််ရေးပးအပ်�ံ�ရေးသာ �န််ထု�်း၏ တွာ�န််�းားနှငိ်း််   

လ�ပ်ပ�ုင်း်�ငဲ်း််�းား က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း အဆိုင်း််ဆိုင်း််ရေး��ွလးားပံ�နှငိ်း််  
ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းနှငိ်း်် က်�န််သယဲ််ရေး�းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွ�ု်က်�ု �ငိ်း်းလင်း်း 
ရေး�ာ်ဖြပ�းက််

• သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် အတဲွက််   
လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းား-

• ပစွဲစညာ်းအ�း�ုးအစွဲား�းား �ဲ�ဖြ�ားသတွ်�တိွ်ဖြ�င်း်း

	 – ရေးထုာက််�ံ�းက််� ပစွဲစညာ်း�းားနှငိ်း်် အဖြ�ား ပစွဲစညာ်း  
 �းားက်�ု လက််ရေးတွ�ဲသးးဖြ�ား��ဲထု�တွ်ဖြ�င်း်း

	 – ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းရေးပ်တွငဲ်း် ပါ�ိရုေးသာနှငိ်း်် �ပါ�ိ ု  
 ရေးသာ က်�န််အ�တိွ်တွံဆိုပု်�းား၊ တွံဆိုပု်�းားနှငိ်း်် လ�ုဂါ�ု   
 အသံ�းဖြပ��ု

	 – အ�းနု််နှိင်း််တွစွဲ်ရေးဖြပးညား  �တိွ်တွ�်း ရေး�းသငဲ်း်း�နုှငိ်း််   
 ဖြပ�ဖြပင်း်ထုနု််းသု�်း�ု

	 – အ��ဲ�အစွဲညာ်းတွငဲ်း်း စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုး��ုးားနှငိ်း််   
 စွဲညာ်း�းဉ််း�လု�က််န်ာ�အုရေးပ် ထုနု််း�း�ပ်ဖြ�င်း်း

ရေးသတွတာထု�တွငဲ်း် တွ�ူညာ်�် ထုား��သ်င်း််ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းန်ညာ်းဖြပက်
ဆိုံ�းဖြ�တွ်ရေးပးသညာ်။

ဤရေး�း�နဲ််း�ိာ အဖြပညာ််အစွဲံ��ငိ်း်းဖြပရေးဖြ�ဆိုု��ရေးသာ ရေး�း�နဲ််းတွစ်ွဲ�� ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 
အကြံ့က်ံဖြပ�ထုားရေးသာ အရေးဖြ��နိ်် �းားတွငဲ်း် ပါ�င်း်သညာ်�ာိ
• ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း၏ လု�ဂါ�ုနှငိ်း်် တွံဆိုပု်�းား
• က်��ပဏ်းအ�ညာ်နှငိ်း်် ဆိုက််သယဲ််�န်် အရေးသးစွဲတုွ် အ�းက််�းား

အ��ဲ�အစွဲညာ်းအရေးန်ဖြ�င်း်် FSC အ�ု�င်း်အ�ာရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းား ဖြ�င်း်် ရေး�ာင်း်း�း
ရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားအတွကဲ်် ထု�တွ်ဖြပန်် သညာ်် အရေး�ာင်း်းပု�င်း်း 
စွဲာ�ကွ််စွဲာတွ�်း�းား (စွဲာ�ကွ််ဖြ�င်း်် ပ�င်း််ထု�တွ်၍ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အးလက််ထုရေး�ာန်စွဲ်
ရေး�ာင်း်ဖြ�င်း််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ) တွငဲ်း် ရေးအာက််ပါအ�းက််အလက််�းား ပါ�ိရုေး�က်ာင်း်း FSC 
သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ကု်ငဲ်း်းဆိုက်် (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း စွဲံနှနု််းက်�ု အက်�ုးအ
က်ားဖြပ�လးက်် ရေးသ�းာရေးအာင်း် လ�ပ်� �ညာ်-
• အ�ညာ်နှငိ်း်် ဆိုက််သယဲ််�န််အရေးသးစွဲတုွ်အ�းက််�းား
• FSC ရေးထုာက််�ံ�းက််� ထု�တွ်က်�န််�းားနှငိ်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ FSC  

ရေးထုာက််�ံ�းက်် က်�ဒီ်
• ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်�း�ုး�းင်း်းစွဲးအတွကဲ်် FSC တွံဆိုပု်�းားအား   

�ငိ်း်းလင်း်းစွဲာဲရေး�ာ်ဖြပ�းက်် (FSC 100%၊ FSC Mix x%)

အထုက််ပါအ�းက််�းားသညာ် PEFC စွဲံနှနု််း�းားနှငိ်း််လညာ်း သက််ဆိုု�င်း်သညာ်။

ရေးသတွတာထု�တွငဲ်း် တွ�ူညာ်�် ထုား��သ်င်း််ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းန်ညာ်းဖြပက်
ဆိုံ�းဖြ�တွ်ရေးပးသညာ်။

က်တပ်ြုပာ� (၅)- အ�့ု�ပြုပ��ူ 
သင်း�်ယ်ယ််ရူေးသာ ထု�တွက််�န်ပ်စွဲစညာ်း�းားသညာ် ရေးထုာက်�်�ံးက်�်ထုားဖြ�င်း်း �ုိ
��ို သ�ု�်ဟု�တွ် တွာ�န်ယ််�ူ�ုိုရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲတ်ွစွဲ�်��ိ �ယ်ထူုားဖြ�င်း်း ဟု�တွ်
�ဟု�တွ် သ�ုိုရေးစွဲ�န်် �ညာသ်ညာ်် အ�းက်အ်လက်�်းားက် အရေးထုာက်အ်က်ဖူြပ�
နှ�ုင်းသ်န်ညာ်း။ 
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တန့််ဖွဲ့�ု�က်ဲင့််�ဆိုက််

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််သညာ် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းအတွဲက်် က်�န််�က်�်း�င်း်းဖြ�စွဲ်�ိသညာ် အ�ိန််တွက်ယ််အသံ�းဖြပ�သူထုံ ရေး�ာက််သညာ်အထုု အ�း�ုး
�း�ုးရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားက် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးသညာ်် လ�ပ်င်းန််း�းားနှိင်း်် �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားအရေးပ် လာ�်းခြုံ�ံ�ထုားပါသညာ်။ တွန််�ု�း
ဟုူရေးသာစွဲက်ားလ�ံးသညာ် “တွန််�ု�းတွ�ုးဖြ�ုင်း််ဖြ�င်း်း” က်�ု �ညာ်ညွှာန််းပြီးပးး ၎င်း်းသညာ် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား အရေး�ာင်း်းအ�ယ််ဖြပ�လ�ပ်
�ု�းား ဖြ�စွဲ်ရေးပ်သည်ာ် ရေး�းနှုန််း�းားတွဲင်း် ထုင်း်ဟုပ်ရေးန်ပါသညာ်။ “က်ဲင်း်းဆိုက််” ဟူုရေးသာ ရေး�ါဟုာ�သညာ် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း သု�်�ဟု�တွ် 
�န််ရေးဆိုာင်း်�ုက်�ု ဖြပ�လ�ပ်�ာတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအားလံ�းအ�က်ား အဖြပန််အလိန််�းတုွ်ဆိုက််�ုက်�ု �ညာ်ညွှာန််းပါသညာ်။ 

တန့််ဖွဲ့�ု�က်ဲင့််�ဆိုက်် ရေပြုပာင့််�လ�မံုက်�ု ဆိုန့််���်ပြုခင့််� 
ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််သညာ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားထုံ�ိ လ�ုအပ်ရေးန်ရေးသာအ�းက််အလက််�းားကု်� ရေးတွဲ�ဆိုံ�ရေး�းဖြ�န််း
ဖြ�င်း်း သ�ု်�ဟု�တွ် အ�ဲ��လ�ုက််ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယ်ူသညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ�
�ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ် က်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား�ိာ �ညာ်သူတွ�ု်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း၊ ထုု�ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၏ အ�န််း
က်ဏ္ဍ�းားနှိင်း်် ဆိုက််နှာယ််�ု�းား�ိာ �ညာ်သု�်�ိုသန်ညာ်း ဟုူသညာ်် ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ရေးဖြ��က်ားရေးပးနုှ�င်း်ပါသညာ်။ �သု�ုိ�ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ်  
�ဖြပညာ််�းရေးသာရေး�းက်ဲက််�ယ််လု�အား�းား အရေး�က်ာင်း်းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ရေး�းက်ဲက််သစွဲ်�းားနိှင်း််ရေး�းက်ဲက််အလားအလာ�းားအရေး�က်ာင်း်း  
ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ သတွ်�ိတွ်�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း�ို 
ပြီးပု�င်း်ဆို�ုင်း်သူ�းားအရေး�က်ာင်း်းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားစွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယူ်�န်် ထု�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ က်ဲင်း်းဆိုက််
အတွဲင်း်း ထု�တွ်က်�န််အဆိုင်း််ဆိုင်း််ရေး�ွ�လးား�ုနှိင်း်် ပတွ်သက််သညာ်် ဥပရေးဒီနှိင်း်် �ူ�ါဒီရေး�း�ာ သက််ရေး�ာက််�ု�းားက်�ုလညာ်း  �ိင်း်းလင်း်း
ရေး�ာ်ထု�တွ်�န်် အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

ပ့ု (၁၂)- တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်�ပ်၏ အစွဲုတွ်အပု�င်း်း�းားနှိင်း်် က်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား 
အဖြပန််အလိန််ဆိုက််ဆိုံ�ု�းား

၁။ ��ရ်ေတာထွကဲ်က််နု့်် တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်အ်တငဲ့််� အရေပြုခခလု့ပရ်ေဆိုာင့်ခ်�က်မ်ံ�ာ� 

၂။ ��ရ်ေတာထွကဲ်ပ်�စည််� တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်အ်တငဲ့််� ပါဝင့်ရ်ေဆိုာင့်�်းက်�်အူမံ� ���အ�ာ�မံ�ာ� 

၃။ ��ရ်ေတာထွကဲ်ပ်�စည််� တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်် ပ့�ပ�ု��မူံ�ာ�၊ အရေထွာက်အ်က်ပူြုပ��ူမံ�ာ�၏ အမံ� ���အ�ာ�မံ�ာ�

တ�က်�ရေ�ာ �ငဲ့််�
အာ��မုံ�ာ�

�ငဲ့််�အာ�� ု
ရေပ�အပ�်မူံ�ာ�
ပး�ုး�င်း်း�းား၊ စွဲ�ုက်ပ်း�ုးဖြပ�စွဲ�
ရေး�းသင်းတ်ွန််း

သစွဲရ်ေးတွာ၊ လက်�်ပုစွဲစညာ်း သု��်ဟု�တွ် ပ�ရုေးဘဲာဂါ 
အ�ဲ��အစွဲညာ်း၊ သစွဲရ်ေးတွာ သ��ါယ်�လ�ပင််းန််း
�းား၊ သစွဲရ်ေးတွာနှငိ်း်် လယ်ရ်ေးဖြ� အစွဲ�အ�ဲ���းား၊ 
အရေးသးစွဲားရေးင်းရဲေး�က်း အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား

အစွဲ�ုး�လ�ပင််းန််းအစွဲးအစွဲဉ်�်းား၊ သစွဲရ်ေးတွာ
က်ဏ္ဍတွ�ုး�း��ပညာာရေးပးရေး�း ဌာာန်စွဲတုွ် �းား၊ 
အစွဲ�ုး��ဟု�တွရ်ေးသာအ�ဲ��အစွဲညာ်း (NGO) 
�းား၊ သစွဲရ်ေးတွာက်ဏ္ဍ စွဲး�ကံ်နု််း�းား၊ အလိူ�ငိ်း်
ရေးထုာက်ပ်ံ�် ု

နှ�ုင်းင််းအံဆိုင်း်အ်စွဲ�ုး� ဌာာန်�းား- သစွဲရ်ေးတွာ၊ 
စွဲက်�်နုှငိ်း်် စွဲးးပဲားရေး�းနှငိ်း်် က်သူန််း
ရေး�ာင်း်း�ယ်ရ်ေး�းဦးးစွဲးးဌာာန်�းား

ထွတုလ်ပုရ်ေ��

ထွတုလ်ပု�်မူံ�ာ�
ရေးဒီသ�ဖံြပညာသ်အူစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် 
သစွဲရ်ေးတွာလ�ပင််းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� 
စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပင််းန််း�းား၊ 
လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးား 

ပြုပင့်ဆ်ိုင့်ထ်ွတုလ်ပုပ်ြုခင့််�

ပြုပင့်ဆ်ိုင့်ထ်ွတုလ်ပု�်ူ
မံ�ာ� 
သစွဲစ်ွဲက်�်းား၊ ပ�ရုေးဘဲာဂါ
စွဲက်ရ်ိုံ��းား

က်နု့်�်ယဲ်ပ်ြုခင့််�

က်နု့်�်ည်မ်ံ�ာ� 
လက်က််ာ�အ
ရေ�ာင့််��မံာ�မံ�ာ� 
လက်လ်ီ အရေ�ာင့််�
�မံာ�မံ�ာ�

ဝယ်ယ််�ူ့ု��ဲ�ပြုခင့််�

ဝယ်ယ််အူ�့ု�ပြုပ�
�မူံ�ာ� 

ပး�ုးပင််း�းား၊ စွဲက််က်�ုယု်ာ�းား
နှငိ်း် ်န်ည်ားပညာာ�န််ရေးဆိုာင််း�ု�းား 
ရေးပးအပ်ဖြ�င််းး

အပင်း်၊ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�
�၊ု ��တွ်လ�ိထု�တွ်ယ်�ူ၊ု သစွဲ်
ထု�တွ်က်�န််�းားအဖြ�စွဲ် 
ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း 
အကြိုက်�ုအဆိုင်း််

အတန့််�အ�ာ�ခ�ဲပြုခင့််�၊ 
ပြုပင့််ဆိုင့််ထွတု်လပု်ပြုခင့််�၊ 
ဒဇီ�ုင့််�ပ�ငု့််�၊ ထွတု်က်နု့််
ဖွဲ့န့််တ�ီထွတု်လပု်ရေ��၊ 
ထွတု်က်နု့််မံ�ာ�က်�ု ထွပု်ပ�ု�
ရေ��

ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ပြီးပးး
ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််
ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� သယ််ယ်ူ
ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်၊ ဖြ�န်််ဖြ�ူးပြီးပးး 
ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်း

အရေး�းာသတွ်ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု 
�ယ််ယ်သူံ�းစွဲ�ဲဖြ�င်း်း

 �င့််တန့််�မံတှ်� ု(၆)
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တန့််ဖွဲ့�ု�က်ဲင့််�ဆိုက််ရေပြုပာင့််�လ�မုံက်�ု ဆိုန့််���်ပြုခင့််�တဲင့်် ပါဝင့််�ည်�် အခ� ���ရေ�ာအဆိုင့်�်မံ�ာ�မံှာ 

မံည််�ည််တ�ု်ပြုဖွဲ့�်�န့်ည််�။

၁. ရေး�ာင်း်း�းသညာ််ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းက်�ု စွဲဉ််းစွဲားသံ�းသပ်ပြီးပးး ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းနိှင်း်် �ယ််ယူ်ဖြ�င်း်းတဲွင်း် ပါ�င်း်သည်ာ် က်ဲ�ဖြပားရေးသာ အက်း�ုး

သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ပါ။ ဤသ�ု်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းကု်� က်�န််သညာ် သ�ု်�ဟု�တွ် အဖြ�ားရေးသာ �ယ််ယူ်သူတွစွဲ်ဦးး

ထုံသ�ု် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းတွစွဲ်�� ရေး�ာင်း်း�းလု�က််သည်ာ် ထု�တွ်လ�ပ်သူတွစွဲ်ဦးးထုံ�ိ စွဲတွင်း်ရေးလ်�ုိသညာ်။ ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူအားလံ�း

က်�ု သု�ို�ထုားလ်င်း်လညာ်း က်ုစွဲစ��ုိပါ၊ သု�ိုထုားပြီးပးးဖြ�စွဲ်ရေးသာ အဖြ�ားပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားထုံ�ိ ထု�ုအ�းက််အလက််�းားက်�ု 

စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယ်ူ၍�သညာ်။

၂. ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� �ယ််ယ်ူလ�ုက််သညာ်် ပထု�ဆိုံ�းအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူနှိင်း်် စွဲက်ားရေးဖြပာ�န်် စွဲးစွဲဉ််ပြီးပးး ရေးန်ာက််တွစွဲ်ဆိုင််း်တွဲင်း် 

ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�ညာ်သု�်ဆိုက််ဖြ�စွဲ်�ညာ်န်ညာ်းနိှင်း်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအရေးန်ဖြ�င််း် ထု�ုထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�ိ �င်း်ရေးင်းဲတွစွဲ်�ပ်က်�ု �ညာ်သု�်

��ုိသန်ညာ်း ရေး�းဖြ�န််းပါ။ ဤသု�်ရေး�းဖြ�န််းပါ-

 • ထု�ုအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူက် �ညာ်သညာ််တွန််�ု�းတွ�ုးဖြ�ုင််း်�ု ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််သန်ညာ်း။

 • ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း၏ �ယ််ရေး�းနှိင်း်် ရေး�ာင်း်းရေး�း�ိာ �ညာ်�်န်ညာ်း၊ တူွညားရေးသာ အတုွ�င်း်းအတွာယ်ူန်စွဲ်က်�ု အသံ�းဖြပ�ပါ။

 • ရေး�းနှုန််း�းားက်�ု �ညာ်သု�်ဆိုံ�းဖြ�တွ်သတွ်�ိတွ်သန်ညာ်း၊ အ�းက််အလက််ကု်� �ညာ်သု�်�်ရေး�သန်ညာ်း၊

 • ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု �ယ််ယ်ူဖြ�င်း်း၊ တွန််��ုးတွ�ုးဖြ�ုင််း်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းတဲွင်း် �ညာ်သည်ာ် န်ညာ်းပညာာ၊ ဥပရေးဒီပု�င်း်း သု�်�ဟု�တွ်  

 ဘဲဏ္ဍာရေး�းပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားကု်� �င်း်ဆို�ုင်း်�သန်ညာ်း။

 • စွဲုန််ရေး�်�ု�းားကု်� ရေးက်းာ်လာားနုှ�င်း်�န်် �ညာ်သည်ာ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက် ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပး နှ�ုင်း်သန်ညာ်း။

 • ဥပရေးဒီရေး�း�ာ သု�်�ဟု�တွ် ရေး�းက်ဲက််အလားအလာ�းားက်�်သု�်ရေးသာ အဖြ�ား �ညာ်သည်ာ်အ�းက်် အလက််�းား�ိာ စွဲး�ံ�းက်် 

 ရေး�းဆိုဲ��ု �ညာ်�ွယ််�းက််�းားနိှင်း်် သက််ဆို�ုင်း်�ု�ိုပါသန်ညာ်း။

 • ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု �ယ််ယ်ူလ�ုက််သညာ်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ၏ ဆိုက််သဲယ််�န််အ�းက််အလက််�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်  

 ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

၃. ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အတွ�ုင်း်း ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် စွဲက်ားရေးဖြပာဆို�ု�န််နှိင်း်် အ�းက််အလက််စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�ယူ်�န်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သ ူ

ရေးန်ာက််တွစွဲ်ဦးးက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ�� သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲားရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ 

အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် �ညာ်သု�်ရေးသာအတွ�ုင်း်းအတွာ

အထုု ပါ�င်း်လု�သန်ညာ်း ဆို�ုသညာ််အရေးပ် �ူတွညာ်လးက်် နုှ�င်း်င်းံအဆိုင််း်ရေး�းက်ဲက််သ�ု် ရေး�ာက််�ုိသညာ်အထုု အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားကု်� 

ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ရေးတွဲ�ဆိုံ�ရေး�းဖြ�န််း�န်် စွဲးစွဲဉ််ဖြ�င်း်း�းား ဆိုက််လ�ပ်နုှ�င်း်ပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း  

�တွူညားရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ ၃ ဦးး ဆို�ုလ်င်း်ပင်း် လံ�ရေးလာက််ရေးလ်�ုိပါသညာ်။

၄. သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းတွဲင်း် ပါ�င်း်သည်ာ် ရေးဒီသနှတ� အစွဲု�း�အာဏ်ာပ�ုင်း်�းားသညာ် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အရေးပ်   

ခြုံ�ံ�င်းံ�သံ�းသပ်�ု ဖြပ�လ�ပ်ရေးပးနှ�ုင်း်သလု� အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားထုံသု�်ဆိုက််သဲယ််နှ�ုင်း်သည်ာ် အရေးသးစွဲုတွ်အ�းက််အလက််�းား ရေးပးအပ်

နှ�ုင်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် ၎င်း်းတွု�်နှိင်း််စွဲက်ားရေးဖြပာ�န်် စွဲဉ််းစွဲားပါ။ ထုု�အာဏ်ာ ပ�ုင်း်�းားသညာ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�း

အတွဲက်် လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားနှိင်း်် ပတွ်သက််၍လညာ်း အ�းက််အလက််�းား ရေးပးစွဲဲ�်းနုှ�င်း်ပါသညာ်။

၅. ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် က်န်််သတွ်�း�ပ်�းယ််�ု�းား၊ အ�ဲင်း််အလ�်း�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းပု�င်း်းပံ်ပု�းရေး�း �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်

ဖြပ�စွဲ�ထုားဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အရေးပ် ခြုံ�ံ�င်းံ�သံ�းသပ်�းက််တွစွဲ်�ပ် ��ုိနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ �ုတွ်�က်် ဖြ�စွဲ်လာနုှ�င်း်သူ�းားက်�ု  

လ�ုအပ်ရေးသာရေးန်�ာ�းားတွဲင်း် ထုည်ာ်သဲင်း်းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

၆. ရေးတွဲ�ဆိုံ�ရေး�းဖြ�န််း��်ရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း စွဲုန််ရေး�်�ု�းားအရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။  

ရေးအာက််ပါတွ�ု်က်�ု စွဲဉ််းစွဲားဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် အဆို�ုပါစွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သု�်ရေးက်းာ်လာားနှ�ုင်း် ရေး�က်ာင်း်း သု�ုိရေးအာင်း်

လ�ပ်ပါ-

 • သးးဖြ�ားထု�တွ်က်�န််�းား၏ ရေး�်ာ်�ိန််းရေး�းနုှန််း�းား 

 • အန်ု�််ဆိုံ�းလ�ုအပ်ရေးသာ ထု�တွ်က်�န််တွင်း်ပ�ု်�ုနှိင်း်် တွင်း်ပု� ်ရေးပး�န်် အ�းနု််သင်း််ရေးလးာ်�ိန််က်န််�ု

 • ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ ဥပရေးဒီဖြပဌာာန််း�းက််�းား လု�က််န်ာ�ုလ�ုအပ်�းက််
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 • ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားလ�ုက််န်ာ�န်် သတွ်�ိတွ်သည်ာ် ဘဲဏ္ဍာရေး�း သု�်�ဟု�တွ် န်ညာ်းပညာာဆို�ုင်း်�ာ ရေးတွာင်း်းဆို�ု�းက််�းား 

 • စွဲုန််ရေး�်�ုအ�း�ု�က်�ု ရေးက်းာ်လာား�ာတဲွင်း် ၎င်း်းတွု�်က်�ု က်ူညားပံ်ပု�းရေးပး�န််အတဲွက်် �းဉ််းက်ပ်��ည်ာ် ပ�ဂါဂု�လ်

တန့််ဖွဲ့�ု�က်ဲင့််�ဆိုက််ရေပြုပာင့််�လ�မုံက်�ု ဆိုန့််���်ပြုခင့််�က် က်ွနှ်ုပ်တ�ု်က်�ု မံည််�ည်�်အ�ာမံ�ာ� 

�င့််�က်ာ�ရေပ�နှ�ုင့််�န့်ည််�။

■ ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းတွစွဲ်����၏ ဒီးဇူး�ုင်း်းပု�င်း်း၊ ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း၊ ဖြ�န်််�းရုေး�း၊ ရေး�းက်ဲက််�ိာရေး�ဲရေး�းနှိင်း်် အရေး�ာင်း်းပု�င်း်းတွ�ု်နှိင်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ 

ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််း�းားကု်� ဖြပသည်ာ် ရေးဖြ�ပံ�တွစွဲ်��အား ဖြပသရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်၊

■ ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက် �ညာ်သည်ာ်ရေးန်�ာ�းားသု�် စွဲးးဆိုင်း်းရေးန်သညာ် သု�်�ဟု�တွ် �ယ််ယူ်သူ�းား�ိာ �ညာ်သူတွ�ု်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ထု�တွ်က်�န််

ပစွဲစညာ်း�းားအား �ညာ်သု�်တွန််�ု�းတွ�ုးဖြ�ုင်း််�ုက်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််လးက််�ုိသညာ်တွ�ု်က်�ု ဖြပသဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် ရေး�းက်ဲက််�ယ််လု�အားအရေးပ်  

ခြုံ�ံ�င်းံ�သံ�းသပ်�းက််တွစွဲ်�ပ် ရေးပးအပ်နုှ�င်း်သညာ်

■ က်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား အက်း�ုးအဖြ�တွ်ရေး��ုက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ရေးပးသညာ်

■ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားအ�က်ား �းတုွ်ဆိုက််�ု�းားက်�ု ပ�ု��ုန်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက်် ရေးစွဲ�န်် က်ဲန််�က််�းားအား 

ပံ�ရေး�ာ်ဖြ�င်း်သာရေးစွဲသညာ်

■ ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ်�ုနှိင်း်် အ�ပ်�း�ပ်�ု �ဲ��စွဲညာ်းပံ��းား၊ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား ဆိုက််နှာယ််�ု�းားနှိင်း်် ညာုုနှုုင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််

ရေး�း န်ညာ်းလ�်း/စွဲန်စွဲ်ကု်� အထုူးဖြပ�ရေး�ာ်ဖြပသညာ်

■ �ပ်�ွာလူထု�၏ အရေးဖြ�အရေးန်ကု်� တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း အဖြ�ားရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် နှုုင်း်းယ်ိဉ််လးက်် ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးပး

ပြီးပးး ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားကု်� တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း �ု�ု၏ပါ�င်း်�ုက်�ု ရေးက်းာ်လဲန််၍ ပ�ု၍�က်ညာ််ရိုုသံ�းသပ်တွတွ်ရေးစွဲ�ည်ာ်  

သုန်ားလညာ်�ု�းား �န််တွးးရေးပးသညာ်

■ ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် က်န်််သတွ်�း�ပ်�းယ််�ု�းားနှိင်း်် ရေးအာက််ပါတွု�်အား �က်ား�င်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် 

အ�ဲင်း််အလ�်း�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်ရေးပးသညာ်-

 • ရေး�ာင်း်း�း�ည်ာ်ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား၏ စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်းပ�ာဏ် သု�်�ဟု�တွ် အဖြ�တွ်အစွဲဲန််းနှိင်း်် တွန််��ုးက်�ု တွ�ုးဖြ�ုင််း်ဖြ�င်း်း

 • ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းအဆိုင်း််ဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် အ�း�ုးအစွဲားပ�ု��ုစွဲံ�လင်း်ရေးအာင်း် တွ�ုး�း��ဖြ�င်း်း စွဲသညာ်ဖြ�င််း် လက််�ုိထု�တွ်က်�န်် 

 �းားအတွဲက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးသာ တွန််�ု�းဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားကု်� စွဲဉ််းစွဲားသံ�းသပ်ဖြ�င်း်း 

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််သု�် �င်း်ရေး�ာက််ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း �ု�ု၏�ပ်တွညာ်�းက််ကု်� ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်း 

 ရေးစွဲဖြ�င်း်း 

 • ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိုရေးသာ �ုတွ်�က််�းားကု်� ရေးလ်လာရေး�ာ်ထု�တွ်ဖြ�င်း်း

 • ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းသ�ု်�ဟု�တွ် �န််ရေးဆိုာင်း်�ုတွစွဲ်�ပ်ကု်� �န််တွးးထု�တွ်လ�ပ်�ာတဲွင်း် �ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��းားကု်�  

 န်ားလညာ်ရေးအာင်း်ရေးစွဲဖြ�င်း်း 

 • �ု�ုတွ�ု်၏စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက်�ု ပံ်ပ�ုးက်ူညား�န်် အရေးထုာက််အက်ူဖြ�စွဲ်ရေးစွဲရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်ဖြ�င်း်း

 • အလားအလာ�ိုရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်နှ�ုင်း်သည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� ဆိုံ�းဖြ�တွ်ဖြ�င်း်း

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�

“What Is a Value Chain?” Video posted by AIMS Education, UK on 11 June 2016.
youtube.com/watch?v=g8p2H7EvoG
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�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၇ 

��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််� တည််ရေထွာင့််လပု်က်�ုင့််ပြုခင့််� 

 �ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်အ်ဆိုံ�းတွငဲ်း် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ်

■ သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းလ�ပင််းန််း�းား တွညာ်ရေးထုာင််းလ�ပ်က်ု�င်း်ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ��ုတုွ�ု်၏ အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ�  

�းားက်�ု �်ရေး�တွတွ်�ညာ်။   

■ ထု�တွ်က်�န််တွစွဲ်����ရေးပ်�ိ ု��ုတုွ�ု်၏ လ�ပ်င်းန််းပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ စွဲတုွ်က်းူ၊ စွဲဉ််းစွဲား�းက််�းားက်ု� �ငိ်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပပြီးပးး တွန််��ုး      

က်ငဲ်း်းဆိုက််အတွငဲ်း်း ��ုတုွ�ု်လ�ပ်င်းန််း၏ အလားအလာ�ိရုေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍက်ု� �ငိ်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပတွတွ်�ညာ်။

■ သက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ရူေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းအတွု�င်း်း လု�က််လံလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် လု�အပ်သညာ်် စွဲးးပာဲးရေး�း      

လ�ပ်င်းန််းတွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်က်�ုင်း်�ဆုို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အရေး�က်ာင်း်း �ငိ်း်းဖြပတွတွ်�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၉၀

န့်ည််�လမံ်�
��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း၊ နိှစွဲ်ရေးယ်ာက််တဲွ� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု၊ အ�ပ်စွဲ�လ�ုက်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု၊

အားလံ�း စွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�

�င့််ရေထွာက််က်ူပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ စွဲက်ကူရေးဘဲာလံ�း
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 အဆိုင့်�်မံ�ာ�     

၁. သင်း်တွန််း�းနု်် (၅) �ိ ရေးလ်လာရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်အ�းက််�းားက်�ု ဖြပန််လညာ် �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဆို�ုပါ။ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�း

က်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတွဲင်း်း လ�ပ်က်�ုင်း်�ာတဲွင်း် စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်း၌ သက််ဆို�ုင်း်�ာ အ�ညာ်အ�းင်း်း�းား�ုိသညာ်�ိာ  

�ိန််ရေးသာ်လညာ်း အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း်် လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းတဲွင်း်လညာ်း ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိ�ာ�ိ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ံစွဲား�ဖြ�င်း်းအပါအ�င်း်  

အရေး�းပါရေးသာ အက်း�ုး�ံစွဲား�ဲင်း််�းား �ုိရေးန်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၆)တွဲင်း် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း�ုိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််

ရေးန်သူ�းား၏ က်ဲ�ဖြပားရေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းား၊ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းား၊ ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံ�ု�းား၊ သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းား

အရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်�ဖြ�င်း်းသညာ် တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် ရေးထုာက််�ံ

�းက််��ုိထုားရေးသာ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတွဲင်း်း �ညာ်သညာ်် ရေးန်�ာက်ဏ္ဍ�ိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ုသညာ်ကု်� ထု�တွ်လ�ပ်သူ   

အစွဲ�အ�ဲ�� သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ာ၌ အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါသညာ်။ 

၂. ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ွယ််�ိန််း�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသညာ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််  

�ယ်ူရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း�ိ အက်း�ုးအဖြ�တွ် �ံစွဲား��ုိနှ�ုင်း်�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် 

ထု�တွ်လ�ပ်သူ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်ပံ�က်�ု အရေးလးရေးပး သင်း်�က်ားသဲား

�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။

၃. ရေးန်ာက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်် ရေးလ်က်းင််း်�န််း (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁)က်�ု �က်ည်ာ်�န််) အတွဲက်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု စွဲက််�ု�င်း်းသဏ်ာာန်် 

��ုင်း်းပတွ်ပြီးပးး �ပ်ရေးစွဲပါ။

၄. ဤရေးလ်က်းင်း််�န််း�ိာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုပ�ုင်း်းနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ အရေးတွဲးအဖြ�င်း်/

ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�းက််�းားကု်� �ယူ်�န်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််သည်ာ် အကြိုက်ု��ုတွ်ဆိုက််ရေးလ်က်းင််း်�န််း တွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

၅. ယ်��အ�းနု််�ိစွဲ၍ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�တွ်လ�ပ်သူ အစွဲ�အ�ဲ���းားဆို�ုသညာ်် အသံ�းအနှုန််းက်�ု “စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််း” သ�ု်�ဟု�တွ် “ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း” ဟု� ရေး�်ရေး�်သ�ံးစွဲဲ��ညာ်

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အသုရေးပးပါ။ ယ်င်း်းအသံ�းအနှုန််း�းားက်�ု နှ�ုင်း်င်းံ�းားစွဲဲာ၌ အ�ါအားရေးလးာ်စွဲဲာ သင််း်သလ�ု 

အဖြပန််အလိန််သံ�းစွဲဲ��က်ပြီးပးး သက််ရေး�ာက််သညာ်် အဓိုပပာယ််�ိာ�ူ အတွူတွူပင်း် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း်� ူ

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း၊ က်�န််သဲယ််ဖြ�င်း်းက်�်သု�် က်ဲ�ဖြပားရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ  စွဲးးပဲားရေး�း

န်ယ််ပယ််�းားအရေးပ် အရေးလးရေးပး၍ သံ�းစွဲဲ�လ�ုပါသညာ်။

၆. ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအရေးန်ဖြ�င််း် �ု�ုဘဲာသာ ဆိုက််လက််�ဲံ�ပြီး�ု�း

တွ�ုးတွက််ရေးအာင်း် �ညာ်သု�်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ပံ�က်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်ရေးလ်လာ�ညာ်် ရေးန်ာက််ရေးလ်က်းင််း်�န််း (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂)က်�ု �က်ည်ာ်�န််)  

က်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ။

၇. ရေးလ်က်းင််း်�န််းအပြီးပးး၌ သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��စွဲ�ရေး�းက်ာ ရေးအာက််ပါ ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်ရေး�း�ဲန််း�းား ရေး�းဖြ�န််းပါ -

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်�ညာ်သု�် �ံစွဲား�သန်ညာ်း။

 • ဤရေးလ်က်းင်း််�န််းက် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ် တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််အဆိုင််း်�းား၊ ပါ�င်း်သည်ာ်  

 အပ�ုင်း်းက်ဏ္ဍ�းားအရေး�က်ာင်း်း သင်း်သု�ုိန်ားလညာ်ရေးစွဲ�န်် �ညာ်သု�်က်ူညားရေးပး��်သန်ညာ်း။

 • သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်းနိှင်း်် သစွဲ်လ�ပ်င်းန််း က်ဏ္ဍ�းားတဲွင်း် ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား စွဲ�ရေးပါင်း်း သ��ါယ်�အ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ်  

 ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား အသင်း်း�းား ပါ�င်း်ဖြ�င်း်း��ိုသညာ်�ိာ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။ အ�းက််အလက််�းား ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းရေးပး 

 ဖြ�င်း်း၊ �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းား ပံ်ပု�းဖြ�င်း်း တွု�်အတွဲက်် တွာ�န််�ိုသူ�းား�ိာ �ညာ်သူတွ�ု် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 • �ညာ်သည်ာ် က်ဏ္ဍ�းားတဲွင်း် ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်� အ�ဲ���းားနှိင်း်် ရေးတွာင်း်သူ လယ််သ�ား အသင်း်း�းား  

 ပ�ု��ု�ဲ��စွဲညာ်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�က်သန်ညာ်း။ ထုု�သ�ု် �ဲ��စွဲညာ်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် အ�ဲင််း်အလ�်း �န််တွးးရေးပးသည်ာ် အ�ာ�ိာ �ညာ်သည်ာ်အ�ာ 

 ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 • �ု�ုတွ�ု်၏ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််ရေး�း အဆိုင််း်ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပး�န်် ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်�  

 အ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား အသင်း်း�းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�  

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု �ညာ်သည်ာ်အ�ာက် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးနုှ�င်း်�ညာ်န်ညာ်း။
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၈. �ု�ုနှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း်း�ို ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ ဖြပညာ်တဲွင်း်း သတွ်�ိတွ်

ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားကု်� �က်ညာ််ရိုုစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု အကြံ့က်ံဖြပ�ပါ။ နုှ�င်း်င်းံအ�းားစွဲ�တွဲင်း် ရေးဒီသနှတ� အစွဲု�း�အ�ဲ��အစွဲညာ်း

�းားက် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််

�းားက်�ု လ�်းညွှာန််နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း�ိုပြီးပးး ရေးလ်ာက််လာာတွင်း်သဲင်း်းဖြ�င်း်း အပါ အ�င်း် တွ�ား�င်း်�ိတွ်ပံ�တွင်း်�ု လ�ပ်င်းန််းအဆိုင််း်�းားနှိင်း််အညား 

ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတွဲင်း် လု�က််လံကူ်ညားရေးပ နုှ�င်း်�က် ပါသညာ်။ ဤသု�်က်ူညားရေးပးနှ�ုင်း်�ု�ိာလညာ်း ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် 

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း၏ အရေးလးထုားလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်လု�သညာ်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််နှိင်း်် ထု�တွ်က်�န််တွ�ု်

အရေးပ် �ူတွညာ်ပါသညာ်။ အရေးလးထုားလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ က်ဏ္ဍရေးပ်�ူတွညာ်၍ အဖြ�ားအစွဲု�း�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားထုံ�ိ အက်ူအညား

ရေးတွာင်း်း�ံ�ဖြ�င်း်း �း�ုးလညာ်း �ိုနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံတဲွင်း် သစွဲ်ပင်း်စွဲ�ုက််ပး�ုး၊ 

ထု�တွ်ယ်ူ၊ ရေး�ာင်း်း�းသညာ်် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း်် ရေးလ်ာက််ထုား�ာ၌ စုွဲ�က််ပး�ုးရေး�းနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာ �ရို�ုင်း်ရို�ံးက် 

က်ူညားရေးပးနုှ�င်း်ပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း သစွဲ်စွဲက််၌ သစွဲ်ရေး�းာထုညာ် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်းအတဲွက််�ူ လ�ုအပ်ရေးသာလု�င်း်စွဲင်း်ကု်� 

စွဲက််�ု၊ စွဲးးပဲားရေး�းနိှင်း်် က်ူးသန််းရေး�ာင်း်း�ယ််ရေး�း ဦးးစွဲးးဌာာန်က် ထု�တွ်ရေးပးပါသညာ်။

၉. စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ပ် တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ အဆိုင််း်�းားနှိင်း်် ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ�ုိ သာဓိက်

ဖြ�စွဲ်�ပ်(သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၇) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််)က်�ု �်ရေး�ရေးပးပါ။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၉) �ို စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ စွဲး�ံက်ုန််းရေး�းဆဲို�

ဖြ�င်း်းတဲွင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း လညာ်ပတွ်�ု�းားအရေး�က်ာင်း်းကု်� ဆိုက််လက််�ိင်း်းလင်း်း သင်း်�က်ားသဲားပါ�ညာ်။ 

၁၀. ရေးအာက််ပါ သင်း်ယ်ူရေးလ်လာ�ုဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်အ�းက််�းားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အနှိစွဲ်�း�ပ်ပါ -

 • စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားသညာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် �ညာ်သညာ်် က်ဏ္ဍ�ိ လ�ုက််လံရေးဆိုာင်း်�ွက််�ညာ် သု�်�ဟု�တွ်  

 �ညာ်သည်ာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းက်�ု ရေး�ွး�းယ််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်တွု�်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ဘဲံ�သရေးဘဲာတူွန်ားလညာ်  

 သရေးဘဲာရေးပါက််�ု�ို�န််လ�ုအပ်ပါသညာ်။ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်  

 ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�န််အတွဲက်် ဤအ�းက််ကု်� �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ န်ားလညာ်ထုား�န််�ိာ လု�အပ်သက်�်သု�် လ�ပ်င်းန််း၏ လက််�ုိနှိင်း််   

 ရေးန်ာင်း်အလားအလာ�ို လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ အ�င်း်းအနှးိး တွု�်အရေးပ်�ူတွညာ်၍ လ�ပ်င်းန််းအတဲွက်် ရေး�ွး�းယ််ထုားရေးသာ   

 လ�်းရေး�က်ာင်း်း�ိာလညာ်း ယ်�တွတု�ုိ�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။ 

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်အရေးန်ဖြ�င််း် �ညာ်သု�်�ဲ��စွဲညာ်းပြီးပးးလညာ်ပတွ်  

 ရေးန်��ညာ်ဆို�ုသညာ််အရေးပ် သတွ်�ိတွ်�ည်ာ် စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား ပူးရေးပါင်း်းရေး�းဆဲို��ာ၌ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ  

 အကြံ့က်ံဉာာဏ််နှိင်း်် ဘဲံ�သရေးဘဲာတူွ န်ားလညာ်�ု တွစွဲ်�ပ် တွညာ်ရေးဆိုာက််ထုားဖြ�င်း်းတွု�်က် အရေးထုာက််အက်ူဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါလု�််�ညာ်။

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်ကု်� (လံ�ရေးလာက််ရေးသာ အ�ဲ���င်း်  

 အရေး�အတွဲက််ဖြ�င််း်) တွဲင်း်က်းယ််စွဲဲာ လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်လ်င်း် အရေးက်ာင်း်းဆိုံ�း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်�ိသာ စွဲ�ရေးပါင်း်းထုညာ််�င်း်ရေးသာ   

 အ�င်း်းအနှးိး�းား၊ ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�းား၊ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား၊ က်ဲန််�က််အ�းတုွ်အဆိုက််�းားက်�ု လံ�ရေးလာက််သညာ််အတွ�ုင်း်းအတွာအထုု  

 အက်း�ုး�ုိစွဲဲာသံ�းစွဲဲ�နှ�ုင်း်၊ �်ရေး�နုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ လ�ပ်င်းန််းအ�ွယ််အစွဲားရေး�က်ာင််း်လညာ်း �ု�ုတွု�်နှိင်း််အတွူ လက််တဲွ� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း် 

 လ�ုသညာ်် သ�ု်�ဟု�တွ် �ုတွ်�က််ဖြပ�လု�သညာ်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း�ုိ အဖြ�ားရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းားက်�ုလညာ်း  

 ဆိုဲ�ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ပါလု�််�ညာ်။ လ�ပ်င်းန််းအ�ွယ််အစွဲားစွဲံ�းရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း 

 လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်သညာ် အရေးထုာက််အပံ်�ယူ်ရေး�း သတွ်�ိတွ်�းက််ဖြပညာ််�း�န်် ပ�ု��ုလဲယ််ကူ်သက်�်သု�်  သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််  

 ရေးလ်ာက််ထုား�ာတဲွင်း်လညာ်း ��ုိနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ပု��းားပါသညာ်။
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�င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ အ�န််း (၁) တွဲင်း် ရေး�ာ်ထု�တွ်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းား 

သတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။ �ု�ုတွု�်အတွဲက်် အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးလ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်��ကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားရေး�ွး�းယ််�ာတဲွင်း် အ�န််း (၂) �ို  

သင်း်တွန််း�းနု််�းားအတွဲင်း်း သင်း်�က်ားရေးလ်က်းင််း်��်သညာ်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက် အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါသညာ်။ 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် �ု�ုတွု�်က်�ုယ််ပ�ုင်း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း  

အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအား ပညာာ�ိင်း်ဆိုန််ဆိုန််၊ ထုုရေး�ာက််စွဲဲာတွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးပးပါသညာ်။  

ဤသ�ု်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးပးဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းရေး�ွး�းယ််ပြီးပးး တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း�ုိ အဖြ�ားပါ�င်း်  

ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းားနှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��န်် �းင််း်�းနု််စွဲဉ််းစွဲား�ာတွဲင်း် ဆိုံ�းဖြ�တွ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း ပု���ုဖြ�င််း်�ားလာရေးစွဲပါသညာ်။

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််က်�ု သင်း်တွန််း�းနု်် (၆) တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း �သင်း်�က်ား�းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ သင်း်�က်ားပြီးပးး�းနု်် 

၌ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ သင်း်�က်ားနုှ�င်း်ပါသညာ် - 

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း သင်း်တွန််း�းနု််အပြီးပးး၌ - ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း 

 အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်�ိာ သက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအတဲွင်း်း�ုိ လ�ုအပ်�းက်် 

 �းားကု်��ိင်း်းလင်း်းသု�ိုနှ�ုင်း်ပြီးပးး တွန််��ုး က်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးန်ရေးသာ အဖြ�ားပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း််   

 နှုုင်း်းယ်ိဉ််လ်င်း် ယ်င်း်းစွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�ိာ �ညာ်သည်ာ်အရေးန်အထုားတွဲင်း်�ိုရေးန်သညာ်ကု်�လညာ်း�ိင်း်း�ိင်း်းလင်း်းလင်း်း သု��န််  

 က်ူညားရေးပးပါသညာ်။

 • တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း သင်း်တွန််း�းနု်် �တွ�ုင်း်�း သင်း်�က်ားပါက် - ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား�ိာ  

 ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ်တွဲင်း် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း �းတုွ်ဆိုက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဖြပ��ညာ်၊ �ဖြပ��ညာ်ကု်� ရေးသ�းာစွဲုတွ်ပ�ုင်း်းဖြ�တွ်နုှ�င်း် 

 ဖြ�င်း်း ��ုိရေးသးပါ။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် အ�ဲ��အစွဲညာ်းစွဲ��ဲ�� �ဲ��စွဲညာ်း�န်် လု�အပ်ပံ�နှိင်း်် �ညာ်သည်ာ်ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက်် 

 ရေးန်သူထုံ�ိ �ညာ်သညာ်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ အ�းက််အလက််�းား�ယူ်�န်် လ�ုအပ်သညာ် စွဲသညာ်တွု�်က်�ု ပ�ု��ုသု�ိုန်ားလညာ် 

 ထုား�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။ 

■ အဆိုင်း်် (၇) ရေးအာက််တဲွင်း် ပါ�ိုရေးသာ ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်ရေး�း ရေး�း�ဲန််း�းားအတွဲက်် အလားအလာ�ုိရေးသာ အရေးဖြ��းား�ိာ -

 • (၁) တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းား (၂) က်�န််သညာ်�းား၊ (၃) သစွဲ်စွဲက််လ�ပ်င်းန််း�းား

 • (၁) စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�း (၂) ပါ�င်း်လုပ်�ိားရေးသာ ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား အရေး�အတွဲက်် (၃) စွဲးးပဲားရေး�းစွဲန်စွဲ်၌ ထု�တွ်က်�န််  

       ပစွဲစညာ်း၏ အရေး�းပါပံ�

■ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၇)အတွဲက််�ူ သင်း်တွန််းဆို�ာသညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း  

လ�ပ်င်းန််း�းား သ�ု်�ဟု�တွ် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားအတွဲက်် အသံ�းအနှုန််း�းားက်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ နှ�ုင်း်င်းံရေးန်ာက််�ံနှိင်း််   

က်�ုက််ညားရေးသာ အသံ�းအနှုန််း�းားဖြ�င််း် သင်း််သလ�ု လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲဖြပင်း်ဆိုင်း်သင််း်ပါသညာ်။

ဖြ�ည့််စွ်ွက်် အကိ်�းအက်းးများျးး
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 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ရေဒ�နှတ�အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ အစွဲ�အ��ဲ� တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း  

�တိွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်းက်ု� က်ညူားရေးဆိုာင်း်�ကွ််ရေးပးရေးန်သညာ်် အစွဲ�ုး��န််ထု�်းအ�ဲ���င်း်�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် အရေးထုာက််အက်ဖူြပ�  န်ယ််ပယ််အလု�က််  

က်ံ�်းက်းင်း် ပ�ဂါဂ�ုလ်�းားအဖြ�စွဲ်လညာ်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ်် နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဥပ�ာအားဖြ�င်း်် ရေးလက််းင်း််�န််း (၂) လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်စွဲဉ််အတွငဲ်း်း 

သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််ရေး�းဆိုု�င်း်�ာဥပရေးဒီ သတွ်�တိွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်း သု�်�ဟု�တွ် စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း  

�းားက်�ု �ညာ်သ�ု်တွ�ား�င်း်ရေးလ်ာက််ထုားနှု�င်း်ပံ�အရေး�က်ာင်း်းတွု�်က်�ု ၎င်း်းတွု�်က် �ငိ်း်းလင်း်းရေးပးနှု�င်း်ပါသညာ်။ ဤသု�် �ငိ်း်းလင်း်းရေးပးဖြ�င်း်းဖြ�င်း််  

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ရူေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းအ�း�ုး�း�ုး၌ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးား �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ကွ််�န်် အ�ငဲ်း််အလ�်းဖြ�င်း််တွက််လာ 

ရေးစွဲ�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 

■ ရေးဒီသနှတ� ပ�ဂါဂလကု်က်ဏ္ဍတွငဲ်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ကွ််ရေးန်သ�ူးားအရေးန်ဖြ�င်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�   

စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်ု� အားထုား�ရေးသာ တွ�ား�င်း်စွဲးးပာဲးရေး�း�တုွ်�က််�းား ဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�န််အတွကဲ်် စွဲးးပာဲးရေး�းဆိုန််ဆိုန််၊   

ပညာာ�ငိ်း်ဆိုန််ဆိုန်် လ�ပ်က်�ုင်း်�က်�န်် တွု�က််တွနဲ််းအားရေးပးနှ�ုင်း်ပြီးပးး ထု�ုသ�ု်လ�ပ်က်ု�င်း်ဖြ�င်း်း၏ အရေး�းပါပံ�က်�ုလညာ်း �ငိ်း်းဖြပနှု�င်း်ပါသညာ်။ 

ပ�ဂါဂလကု် က်ဏ္ဍ�ာိလညာ်း ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သ ူအစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား� ိထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�း

ရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်် တွ�ား�င်း်သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားအရေးပ် အ�ိးဖြပ�ရေးန်�ပါသညာ်။ ထုု�်ရေး�က်ာင်း်် နှစိွဲ်ဦးးနှစိွဲ်ဘဲက််လံ�းက်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််

�ယ်ရူေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားရေးပ်�ိနု်ညာ်းလ�်း�းားဖြ�င်း်် �တုွ်�က််ဖြပ��န်် တွု�က််တဲွန််းအားရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ရေးထုာက််�ံ�းက််�သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းားက်ု� နှ�ုင်း်င်းံလံ�းအတွ�ုင်း်းအတွာဖြ�င်း်် ထု�တွ်လ�ပ်�န််�ညာ်�ယွ်ထ်ုားလ်င်း် ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ 

ဦးးတွညာ်�းက််�ာိ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ လ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား ရေးပ်ရေးပါက််လာပြီးပးး   

ထု�ုလ�ပ်င်းန််း�းား ��ုဘုဲာသာ တွညာ်ရေးထုာင်း် လ�ပ်က်ု�င်း်လာနှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် သးးဖြ�ားက်ညူားပံပ်ု�းရေးသာလ�ပ်င်းန််း အစွဲးအစွဲဉ််�းားလ�ုအပ်သညာ်် 

ရေးဒီသ�းားက်ု� ရေး�ာ်ထု�တွ်နှ�ုင်း်ရေး�းအတွကဲ်် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််သင်း်တွန််း��ိ�ိရုေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�အရေးန်�းား (သု�်) ရေးဆိုးဲရေးနှးဲ�းက််�းားက်ု�  

ထုရုေး�ာက််စွဲာဲအသံ�း�း�န််ပင်း်သညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာထုကဲ််ပစွဲစညာ်း�းား�ာိ တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ညိာ်တွညာ်တွံ၍် ရေးထုာက််�ံ�းက််��ိ�ုန်် လ�ုအပ်

ရေးသာရေး�က်ာင်း်် ပ�ဂါဂလကု် က်ဏ္ဍ၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ�ာိလညာ်း အရေး�းပါလသိညာ်။ ထုု�သ�ု်ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသညာ်် ရေးဒီသ�းားက်ု� အ�န််း (၄) 

တွငဲ်း် အရေးလးရေးပးသင်း်�က်ားထုား သညာ်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် ညာုနုှုုင်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲပ�ဲ�းားတွင်ဲ်း ထုညာ််သငဲ်း်းစွဲဉ််းစွဲားနှ�ုင်း်သညာ်။

 

■ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််း�းား၌ ရေးလက််းင်း််�န််း (၁)က်�ုသာရေးဆိုာင်း်�ကွ််၍ ရေးလက််းင်း််�န််း (၂)က်�ု�းန််လပိ်��ပ်ါ။ လ�ပ်က်ကဲ််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ

�းား၊ ထု�တွ်လ�ပ်သ ူအစွဲ�အ��ဲ��းား၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သလူ�ထု�အစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတွကဲ်် 

လ�ုအပ်ရေးသာ အရေးထုာက််အက်�ူးား �ညာ်သု�်�ညာ်ပံ� ရေးပးအပ်�ညာ်က်ု� သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားနှငိ်း်် အက်းယ််တွ�င်း််ရေးဆိုးဲရေးနှးဲပါ။  

က်ံ�်းက်းင်း် ပ�ဂါဂ�ုလ်�းားထုံ�ဖိြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ သင်း်တွန််းသား/သ�ူးားအ�က်ားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ��းား �်ရေး�ရေးပး�န်် အကြံ့က်ံဖြပ�လု�ပါသညာ်။
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 ရေလ�က်�င့်�်ခန့််�

အဆိုင့်�် (၃) အတကဲ်် ရေလ�က်�င့်�ခ်န့််� (၁)

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် �ံ�ဦးးက်စွဲားန်ညာ်း (Musical chairs) �း�ုးက်ဲ�တွစွဲ်��က်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ် ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း   

၎င်း်းတွု�်က်�ု �ိင်း်းဖြပပါ။ �ံ��းားအစွဲား စွဲက်ကူရေးဘဲာလ�ံးက်�ု အသံ�းဖြပ�ပါ�ညာ်။ 

၂. ရေးဘဲာလံ�းက်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအ�က်ား လက််ဆိုင််း်က်�်းပြီးပးး ရေးပးရေးန်�ပါ�ညာ်။ သင်း်တွန််းန်ညာ်းဖြပ�ိ “�ပ်”ဟု� ရေးအာ်လု�က််�းနု််၌ 

�ု�ုလက််ထု� ရေးဘဲာလ�ံးရေး�ာက််ရေးန်သူက် ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းား�ိ တွစွဲ်��က်�ု ရေးဖြ�ဆို�ု�ပါ�ညာ်။   

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲာရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်ဆို�ုသညာ်�ိာ သင််း်အတွဲက်် �ညာ်သု�်  

 အဓိုပပာယ််�ုိသညာ်ကု်� အ�းားသုရေးအာင်း် �်ရေး�ရေးပးနုှ�င်း်ပါသလား။

 • ထု�ုသ�ု်ရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်�ပ် တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�ူးသည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�ုသ�ု်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််း 

 တွစွဲ်�ပ်�ပ်၌ �င်း်ရေး�ာက််တွာ�န််ထု�်း��်�ူးသည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��ုိပါသလား။

	 	 –    �ုိပါက် ထု�ုအရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သင်း်�ညာ်သု�် ရိုုဖြ�င်း်ပါသန်ညာ်း။ 

	 	 –    ��ုိပါက် ထု�ုစွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု၌ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်�င်း်ရေး�ာက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း��ိုသညာ်ကု်�ရေးဖြ��က်ားရေးပးပါ။

 • သင်း်၏ နှ�ုင်း်င်းံအတွဲင်း်း �ညာ်သု�်ရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း  

 အ�း�ုးအစွဲား�းားလ�ပ်ကု်�င်း်လးက်် �ုိပါသန်ညာ်း။ 

 • ထု�ုလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် တွ�ားဥပရေးဒီအ� အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းအ�း�ုးအစွဲား�းား ဖြ�စွဲ်ပါသလား။

 • သင်း််ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်�ို ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲာရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၏ သုသာ 

 ထုင်း်�ိားသညာ်် လက်ာဏ်ာ�ပ်�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

 • သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း၌ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း 

 လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်သညာ် �ညာ်သည်ာ်အ�န််းက်ဏ္ဍ၌ အက်းံ�း�င်း်ရေးလ်�ုိသန်ညာ်း။ 

 • သင်း််အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�အ� ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲာရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်တွညာ်ရေးထုာင်း် 

 လ�ပ်က်�ုင်း်�ာ သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်ကု်�င်း်လညာ်ပတွ်�ာ၌ ရေးင်းဲရေး�က်းအဖြပင်း် �ညာ်သု�်ရေးသာက်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား၊ အသုပညာာ�းား၊   

 �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား၊ ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�းား လု�အပ်သန်ညာ်း။ 

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲာရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ် �ု�င်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာရေးစွဲ�န််၊ တွန််�ု�း 

 က်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ထုု�လ�ပ်င်းန််း၏ ရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�းား တွု�းတွက််လာရေးစွဲ�န်် သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်ပံ�တွ�ုးတွက််လာ 

 ရေးစွဲ�န်် စွဲသညာ်တွ�ု်အတွဲက်် လု�အပ်ရေးသာ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်အ�း�ုး�း�ုး�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

အဆိုင့်�် (၆) အတကဲ်် ရေလ�က်�င့်�ခ်န့််� (၂)

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� “စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း” အ�ပ်စွဲ� နှိစွဲ်စွဲ� သ�ု်�ဟု�တွ် သံ�းစွဲ� အဖြ�စွဲ် �ဲ�၍ �ဲ��ပါ။ အဆို�ုပါ အစွဲ�အ�ဲ���းားက်�ု   

အ�န််း(၆)�ို တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ အ�ပ်စွဲ��းား�ဲ��စွဲဉ််က် လူစွဲာ�င်း်းအတုွ�င်း်း �ဲ�၍ �ဲ��နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

၂. ဤရေးလ်က်းင်း််�န််းတွဲင်း် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု နှိစွဲ်��လ�ပ် ရေးဆိုာင်း်�ပါ�ညာ်။

၃. ပထု�လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု (၂၅ �ုန်စွဲ်�က်ာ)အတဲွက်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အ�ပ်စွဲ��းားကု်� ညွှာန််�က်ား�းက််�းားအတုွ�င်း်း လု�က််န်ာ 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ရေးဖြပာ�က်ားပြီးပးး ဇူးယ်ား (၆) �ို ပံ�စွဲံလာာက်�ု အသံ�းဖြပ�ပြီးပးး က်ား�းပ်ရေးပ်�ုိ ရေး�း�ဲန််း�းား ရေးဖြ�ဆို�ုပါရေးစွဲ။

 • �ု�ုအ�ပ်စွဲ�က်�ု စွဲးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�ညာ်တွစွဲ်��ရေးပးပါ

 • သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးး တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း် 

 ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာ၌ �ညာ်သည်ာ်လ�်းရေး�က်ာင်း်း�ိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် ရေး�ွး�းယ််ထုားပါသန်ညာ်း။

၄. အ�ပ်စွဲ�အရေးန်ဖြ�င်း်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း (ဂါ)�ိ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (�) သု�်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (�)�ိ လ�်းရေး�က်ာင်း်း (က်) သု�်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ   

ရေး�့�ရေးဖြပာင်း်းလု�ပါက် ရေး�့�ရေးဖြပာင်း်းနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းဆို�ာက် တုွ�က််တွဲန််းအားရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။
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ရေခါင့််��ဉ််မံ�ာ� အရေပြုဖွဲ့မံ�ာ�က်�ု ရေအာက််တငဲ့်် ပြုဖွဲ့ည်�်ပါ

၁။  စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�ညာ်

၂။  သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ရူေး�းဆို�ုင်း်�ာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း  

၃။  အလားအလာ�ိရုေးသာ စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််နှငိ်း်် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း

၄။  စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ အဓိကု် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ကွ််��ုးား

၅။  တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြ�ပံ� သင်း်တွန််း�းနု်် (၆)အတွဲင်း်း ဆိုဲ���်ရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးဖြ�ပံ�
က်�ု က်�ုးက်ားပါ

၆။  သက််ဆို�ုင်း်�ာ ဖြပဿန်ာက်ု� က်�ုင်း်တွယဲ််ရေးဖြ��ငိ်း်း�န်် ထုညာ််သငဲ်း်းရေးပးထုားရေးသာ ရေးဖြ��ငိ်း်း
န်ညာ်း�းား

 ဖြပဿန်ာ အရေးဖြ�အရေးန် -

ထုညာ််သငဲ်း်းရေးပးထုားသညာ်် ရေးဖြ��ငိ်း်းန်ညာ်း�းား 

၇။  စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းားရေး�က်ာင်း် ်အက်း�ုး�ံစွဲား�ငဲ်း််��ိသု�ူးား

၈။  �ယ််ယ်သူ၏ူ သတွ်�တိွ်�းက််�းား

၉။  အသင်း််�ယ်သူံ�းစွဲ�ဲနှ�ုင်း်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် လ�ုအပ်နှ�ုင်း်ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် 
အ�င်း်းအနှးိး�းား

အသင်း််�ယ်သူံ�းစွဲ�ဲနှ�ုင်း်ရေးသာ-

လ�ုအပ်နှ�ုင်း်ရေးသာ -

ဇယ်ာ� (၆)- ပထု�အကြိုက်ု�် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းရေးက်ာက််�ံဖြ�င်း်းအတဲွက်် ပံ�စွဲံလာာ 

၅. ရေး�့�ရေးဖြပာင်း်း��်ရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် �းတုွ်ဆိုက််�ု�ိုရေးသာ အလားအလာ�ုိ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််ကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲး ပြီးပးး  

ရေး�ွး�းယ််ပါ။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််ကု်� ယ်�င်း်�ိုပြီးပးး စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််း ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းားအရေးပ်၌ 

ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားက် လက််�ုိ ရေး�ွး�းယ််လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးန်သညာ်် ထု�တွ်က်�န်် 

ပစွဲစညာ်းရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အရေးဖြ��ံ၍ တွညာ်ရေးဆိုာက််ပါ။ ယ်င်း်းထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းက်�ု ရေး�ွး�းယ််�ာတဲွင်း် သင်း်တွန််း�းနု််(၆)အတွဲင်း်း အသ�ံးဖြပ�

��်သညာ်် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းက်�ု ဖြပန််လညာ်ရေး�ွး�းယ််အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

၆. သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက်�ု �ညာ်သညာ််ပံ�စွဲံဖြ�င်း်် လညာ်ပတွ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ုသညာ် သု�်�ဟု�တွ် �ညာ်သု�်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက်် 

�းားဖြ�င််း် တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်လ�ုသညာ်ကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ။ 

၇. သင်း်တွန််း�းနု်် (၆)အတွဲင်း်း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု �ပြီးပးးရေးဖြ�ာက််��်ပါက် သင််း်စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ကု်�  

ရေး�းဆိုဲ�ပါ။ 

၈. သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််ဖြ�င််း် �ညာ်သည်ာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်ကု်� ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် �ညာ်�ွယ််ပါသန်ညာ်း။ 

၉. သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််ရေး�က်ာင်း်် �ညာ်သူတွ�ု် အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ံစွဲား�ဲင််း် ��ညာ်န်ညာ်း။ 

၁၀. �ယ််ယ်ူသူအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက်�ု �ညာ်သည်ာ်အ�ာ�းား ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပးရေးစွဲလု�သန်ညာ်း။ �ု�ုရေး�ွး�းယ််��်သညာ််   

လ�်းရေး�က်ာင်း်း (သု�်) တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက်် သင်း်တွန််း�းနု််အား စွဲဉ််းစွဲား�က်ညာ််ပါ။

၁၁. လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�န််အတဲွက်် သင််း်စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတဲွင်း် အသင််း်�ယ်ူသံ�းစွဲဲ�နှ�ုင်း်ရေးသာ  

�င်း်းဖြ�စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် အ�င်း်းအနှးိး�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ လု�အပ်နှ�ုင်း်ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် အ�င်း်းအနှးိး 

�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။
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ရေခါင့််��ဉ််မံ�ာ� အရေပြုဖွဲ့မံ�ာ�က်�ု ရေအာက််တငဲ့်် ပြုဖွဲ့ည်�်ပါ

၁၀။ စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�ဲ���င်း်�းားနှငိ်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ �ာထုးူက်ဏ္ဍ�းား

၁၁။ ဦးးစွဲားရေးပး ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းား

၁၂။ စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းား

၁၃။ ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသညာ်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ရူေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းအ� 
စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း �တိွ်ပံ�တွင်း်ရေးလ်ာက််ထုားရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််

၁၄။ ��ုအုန်းး�ို အဖြ�ားရေးသာ စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနှငိ်း်် အတွလူက််တွဲ� 
လ�ပ်က်�ုင်း်လ�ုသညာ်် ဆိုနှဒ�ို��ို

ဇယ်ာ� (၇)- စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်�ုဆို�ုင်း်�ာ ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် အ�းက််အလက််ရေးက်ာက််�ံ�ု ပံ�စွဲံလာာ

၁၂. ပထု�အကြိုက်ု�် အ�းက််အလက််ရေးက်ာက််�ံ�ုတွဲင်း် အ�ပ်စွဲ�နှိစွဲ်စွဲ�လံ�း ဖြ�ည်ာ်ပြီးပးးဖြ�င်း်း �ုိ��ို စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပါ။ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�စွဲးကု်� �ု�ုတွ�ု်၏  

အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းားက်�ု အ�က်�်း�းင်း်း �် ရေး��ု�င်း်းပါ။ 

၁၃. ၎င်း်းတွု�်ဖြ�ညာ််ထုား�းက််�းားကု်� နှိစွဲ်�ဲ��လံ�း�်ရေး�ပြီးပးးသညာ််အ�းနု််တွဲင်း် ဇူးယ်ား (၇)တဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပထုားသည်ာ် ပံ�စွဲံလာာအသံ�းဖြပ�ပြီးပးး   

ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် အ�းက််အလက််ရေးက်ာက််�ံ�ု(�ုန်စွဲ် ၃၀)ကု်� ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် ဆိုက််လက််စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းရေးက်ာက််ယူ်ပါ။

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် ၎င်း်းတွု�် တွာ�န််ထု�်းရေးဆိုာင်း်�ာ �ာထုူးက်ဏ္ဍ�းားကု်� ရေး�ာ်ဖြပပါ။

 • သင်း်၏ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း ထုုရေး�ာက််�ု�ိုစွဲဲာ လညာ်ပတွ်နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် �ညာ်သည်ာ် ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေး�းအရေး�က်ာင်း်း  

 အ�းက််�းားကု်� ဂါရို�ဖြပ�သင််း်သန်ညာ်း။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၅) ပါ အစွဲ�အ�ဲ�� တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်း စွဲဉ််းစွဲား�က်ည်ာ်ပါ။

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��န််နှိင်း်် အ�ဲ���င်း်�းား လု�က််န်ာလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််တွု�်အတွဲက်် သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း��ညာ်် စွဲညာ်း�းဉ််း 

 စွဲညာ်းက်�်း အ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်အား �ိတွ်ပံ�တွင်း်�န်် လု�အပ်နှ�ုင်း်ပါသလား။ လု�အပ်ပါက် �ိတွ်ပံ�တွင်း် ရေးလ်ာက််ထုားရေး�း  

 လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု �ညာ်သည်ာ်ရေးန်�ာတွဲင်း် �ညာ်သု�် ရေးလ်ာက််ထုား�ပါသန်ညာ်း။ ၎င်း်းသညာ် ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသညာ်် ရေးထုာက််�ံ�းက်် 

 �ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် �ညာ်သု�် ဆိုက််နှဲယ််ပါသန်ညာ်း။ အ�န််း (၁) တွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးသင်း်ယူ်��်သညာ််အတွ�ုင်း်းပင်း် စွဲညာ်း�းဉ််း 

 တွစွဲ်�ပ်�ပ်က် ရေး�ွး�းယ််ထုားသည်ာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်းအရေးပ် ထုု�ု�က််သက််ရေး�ာက််သည်ာ်အရေးဖြ�အရေးန် 

 �း�ုးလညာ်း ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။

 • သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက်�ု �ု�ုရေးဒီသအတဲွင်း်း�ုိ အဖြ�ားရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�  

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်နိှင်း်် အတွူလက််တွဲ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ဆိုနှဒ�ိုပါသလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။

၁၄. ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် အ�းက််အလက််ရေးက်ာက််�ံ�ု�ိ အရေးတွဲးအဖြ�င်း်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�းက််�းားကု်� အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ��းင်း်းစွဲး �်ရေး���ုင်း်းပါ။
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 �င့််တန့််�မံတှ်� ု(၇)

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုသညာ်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ်

ရေး�ာင်း်း�း�န်် ဘဲံ�ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််နှိင်း်် စွဲး�ံ�းက််တွစွဲ်�ပ်သု�် ရေး�ာက််�ုိ�န်် တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းား အတူွလက််တွဲ�

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် သရေးဘဲာတူွညား �ဲ��စွဲညာ်းထုားသည်ာ် အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ယ်င်း်းသု�် �ဲ��စွဲညာ်းဖြ�င်း်းက်�ု ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��

က်�ုယ််စွဲားဖြပ� အ�ဲ��အစွဲညာ်းနှိင်း်် သရေးဘဲာတွူညား�းက်် ��ိုထုားရေးသာ တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားက် စွဲတွင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်

ပါသညာ်။ ထုု�က်�ုယ််စွဲားဖြပ�အ�ဲ��က် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်ရေးဖြ��းား သု�်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ�းား�ိထုဲက််

�ိုသညာ်် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းတွစွဲ်�း�ုး�း�ုးက်�ု စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်�ာ�ိ ��ုိလာရေးသာ ရေးလးာ်ရေး�က်း/ န်စွဲ်န်ာရေး�က်းက်�ုရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ 

အက်း�ုး�ံစွဲား�ဲင်း််�းားကု်�ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း က်�ုယ််စွဲားလက််�ံရေးပး�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။  

အာ�ိတွ�ုက််အတွဲင်း်း�ို နှ�ုင်း်င်းံအ�းားစွဲ�တွဲင်း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု

အက်း�ုး�ံစွဲား�ဲင်း််�းားနှိင်း်် အဖြ�တွ်အစွဲဲန််း ��ို�န်် �ညာ်�ွယ််၍ လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးန်ရေးသာ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆို�ုင်း်�ာ�န််ရေးဆိုာင်း်�ု (သ�ု်)  သစွဲ်

နှိင်း်် သစွဲ်�ဟု�တွ်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်၊ အရေး�းာဖြပင်း်ဆိုင်း်၊ က်�န််သဲယ််�ုဖြပ�ရေးန်သညာ်် ဌာာရေးန် ရေးဒီသ�ံတုွ�င်း်း�င်း်းသား

�းားက် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��က်ပါသညာ်။ 

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားတဲွင်း် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား၊ 

ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား အသင်း်း�းား၊ ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်�အ�ဲ���းားပါ�င်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း် 

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��အရေးဖြ�ဖြပ�စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဟု� သံ�းနှုန််းဖြ�င်း်းက်�်သု�်ပင်း် နှ�ုင်း်င်းံအသးးသးး၌ ၎င်း်းတွု�်က်�ု အသံ�းအနှုန််းအ�း�ုး�း�ုးဖြ�င််း် 

ရေး�်ဆို�ုသံ�းစွဲဲ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ လ�ပ်င်းန််တွ�ုင်း်း �ဟု�တွ်ရေးသာ်လညာ်း လ�ပ်င်းန််းအ�းားစွဲ��ိာ �န်််ထုားသည်ာ် �န််ထု�်းအရေး�အတဲွက််အ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ 

ပဏ်ာ��င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ု ရေးင်းဲပ�ာဏ်အ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အရေးသးစွဲား သု�်�ဟု�တွ် အလတွ်စွဲား စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားဆို�ုင်း်�ာအဓိုပပာယ််�ဲင််း်ဆို�ု

�းက််နှိင်း်် က်�ုက််ညား�ု��ုိပါ။

ထု�ုလ�ပ်င်းန််း�းား၏ အ�ွယ််အစွဲားနှိင်း်် �ညာ်�ွယ််�းက််တွု�်အရေးပ် �ူတွညာ်၍ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၏ 

အ�း�ုးအစွဲား�းား ကဲ်�ဖြပားသဲားပါသညာ် - 

■ အ�ဲ���င်း် (၂၀) �ိ (၃၀) အထုု ပါ�င်း်ရေးသာ ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ�� - ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�န်် ဆိုနှဒ�ိုသူ�းား  

စွဲ�စွဲညာ်း�ဲ��စွဲညာ်းထုားသည်ာ် အစွဲ�အ�ဲ�� 

■ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း - �ိင်း်းလင်း်းတွုက်းရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းအစွဲးအစွဲဉ််ဖြ�င််း်  

စွဲန်စွဲ်တွက်း ပညာာ�ိင်း်ဆိုန််ဆိုန််�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူ အစွဲ�အ�ဲ�� 

■ ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား�းား အစွဲ�အ�ဲ�� (၁၀) �ိ (၃၀)အထုု ပါ�င်း်�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ ရေးတွာင်း်သူ လယ််သ�ား �းား၏ စွဲ�ရေးပါင်း်း 

သ��ါယ်�အ�ဲ�� - တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလ ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား�းား၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် 

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၊ အက်း�ုးစွဲးးပဲားတွူ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား သု�်�ဟု�တွ်  ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�း

သူ�းားစွဲသညာ်် ပ�ဂါဂု�လ်�းားဖြ�င််း် တွ�ား�င်း်�ဲ��စွဲညာ်း ထုားရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား။ စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်�အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် �ု�ုတွု�်

ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု လးင်း်ဖြ�န်် ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် ရေး�းက်ဲက််�း��ထုဲင်း်ရေး�း၊ ပု� ်ရေးဆိုာင်း်ရေး�း၊ အရေး�းာထုညာ်ဖြပင်း်ဆိုင်း် 

ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း၊ ရေး�ာင်း်း�းရေး�းတွု�်အား အတွူလက််တွဲ� လ�ပ်ကု်�င်း်�က်ပါသညာ်။ အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး ၏ထု�တွ်လ�ပ်�ုနှုန််း

ရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံရေးင်းဲပ�ာဏ်ရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ကြိုက်ု�းစွဲားအားထု�တွ်�ု နှုန််းရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲအရေးဖြ��ံ၍ အဖြ�တွ်အစွဲဲန််း�းားကု်� �ဲ�ရေး�ယ်ူ

�က်ပါသညာ်။ နုှ�င်း်င်းံအသးးသးး၌ “စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်�” နိှင်း်် “အသင်း်း” ဆို�ုသည်ာ်အသံ�းအနှုန််း�းားက်�ု အ�း�ုး�း�ုး ရေး�်ရေး�်သံ�းနှုန််း�က်

ပါသညာ်။

■ ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား�းားအသင်း်း - �ူ�ါဒီ�းားနှိင်း်် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းက်ဏ္ဍ �ဲံ�ပြီး�ု�းလ�ပ်င်းန််း စွဲး�ံ�းက််�းား ရေး�းဆဲို��း�ိတွ်  

အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�ာတွ�ု်၌ ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား�းား ပါ�င်း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် �ဲ��စွဲညာ်းထုားသညာ်် ရေးတွာင်း်သူလယ််သ�ား   

က်�ုယ််စွဲားဖြပ�အ�ဲ��

■ စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်�အသင်း်း�းား - သ��ါယ်�အ�ဲ���းားအ�က်ား တွ�ား�င်း်ပူးရေးပါင်း်း�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာအသင်း်း 

■ ရေးင်းဲစွဲ�ရေးင်းဲရေး�းး အ�ဲ�� - �ု�ုတွု�် ရေးင်းဲ�းားလံ�ခြုံ�ံ�စွဲုတွ်�း�ရေးသာရေးန်�ာတဲွင်း် သု�်းဆိုညာ်းစွဲ�ရေးဆိုာင်း်း�န််၊ အရေးသးစွဲားရေး�းးရေးင်းဲ�းား ရေး�းးယ်ူ�န််၊ 

အရေး�းရေးပ် အာ��ံရေးင်းဲ�းား ထု�တွ်ယ်ူ�န််တွ�ု်အတွဲက်် ပံ��ိန််ရေးတွဲ�ဆိုံ��က်သည်ာ် �ပ်�ွာလူထု�အတွဲင်း်း�ို တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလအ�ဲ���င်း် (၁၅)ဦးး

�ိ (၂၀)ဦးး အထုု ပါ�င်း်�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ က်�ုယ််ထုူက်�ုယ််ထုအ�ဲ��
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ပ့ု (၁၃)- ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၏ �ုရေးသသလက်ာဏ်ာ�ပ်
�းား

ရေးဒီသ�ံ�းားပု�င်း်ဆို�ုင်း်သညာ် ်အ�င်း်းအနှးိး�းား 

အ��ဲ��င်း် သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံ�းားအတွကဲ်် 

အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား ဖြ�စွဲ်ရေးပ် ရေးစွဲသညာ်

ရေးဒီသ�ံ�းား ဦးးရေးဆိုာင်း်သညာ်

လ�ူရုေး�းနှငိ်း်် ပတွ်�န််းက်းင်း် ဆိုု�င်း်�ာအ� တွာ�န််

ယ်�ူ�ုိုသညာ်

ဘဲဏ္ဍာရေး�းအ� ��ုဘုဲာသာ ရေး��ညိာ်ထုနု််းသု�်း

နှ�ုင်း်သညာ်
တွ�ား�င်း် သု�်�ဟု�တွ် ဥပရေးဒီအ� 

အသအု�တိွ်ဖြပ�ထုားသညာ်

ရေးဒီသ�ံ�းား ထုနု််း�း�ပ်ထုားသညာ်

��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််�တည််ရေထွာင့်် လပု်က်�ုင့််�ာ၌အရေတ�ဲမံ�ာ��ရေ�ာ အဆိုင့််�အခ� ���မံာှ အဘယ််န့်ည််�။ 

၁. �ီ�ပာဲ�ရေ�� ��ု်မံဟုတု် ��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််�အကြုံက့်ဉာာဏီ်

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််က် ရေးအာက််ပါအ�းက််�းားအရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း လညာ်ပတွ်�ု�းား၊

လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်တွာ�းားအတွဲက်် လု�အပ်သည်ာ် အ�ာ�းား ရေး�ာ်ဖြပရေးပးပါသညာ်။ ယ်င်း်းအ�းက််�းား�ိာ - 

 • လ�ပ်သားအင်း်အား၊ က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း�းား ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းနှ�ုင်း်�ု၊ တွ�ုက််တွာအ�ုးအု�်�းား၊ အရေးဖြ��ံ အရေးဆိုာက််အအံ�၊   

 ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ဆိုက််သဲယ််ရေး�း၊ လ်ပ်စွဲစွဲ်�းး၊ ရေး� အစွဲ�ုိသညာ်် �ပ်�ွာရေးဒီသအတွဲင်း်း အသင််း်�ယ်ူသံ�းစွဲဲ�နှ�ုင်း်ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား 

 • အ�ဲ���င်း်ဖြ�စွဲ်လာနုှ�င်း်ရေးဖြ��ိုသူ�းား၏ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား၊ အသုပညာာ�းား၊ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�တွ�ု်အပါအ�င်း်  

 စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ် စွဲသညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

      အ�ဲ���င်း်ဖြ�စွဲ်လာနုှ�င်း်ရေးဖြ��ိုသူအားလံ�းသညာ် စွဲးးပဲားရေး�း အကြံ့က်ံဉာာဏ်် ရေးတွဲးဆိုပံ�ရေး�ာ်�ာ၌ �ု�ုတွု�်၏ အ�းနု််က်�ု �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ �ု�င်း်း�န််း   

      လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် သရေးဘဲာတူွပြီးပးး လ�ုလားဆိုနှဒ�ိုသင်း််ပါသညာ်။ လူပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးးတွညာ်း၏ အကြံ့က်ံဉာာဏ််ရေးပ်သာ အဓုိက်အရေးဖြ�ဖြပ�၍   

      အဖြ�ားအ�ဲ���င်း်�းား၏ ရေးထုာက််�ံ�ု��ုိဘဲ� တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုားရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား�ိာ ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်နုှ�င်း်ရေးဖြ�န်ညာ်းပါးပါသညာ်။

၂. ��တ်ပါဝင့််�ာ�မံ�ု�ှရေ�က်ာင့််� တင့််ပြုပခ�က််

 က်န်ဦးး သုန်ားလညာ်�ုဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေး�း အစွဲညာ်းအရေး�း ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲားရေး�က်ာင်း်း ရေးလ်ာက််လာာတွင်း်ဖြပဖြ�င်း်း 

က်�ုရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါသညာ်။ တွက််ရေး�ာက််သူ�းားသညာ် အစွဲ�အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ရေးယ်ာက််အဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်�န်် �ု�ု၏ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ုက်�ု ရေး�ာ်ဖြပနုှ�င်း်

�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ုရေး�ာ်ရေး�်�းက််က်�ု အစွဲညာ်းအရေး�းတွစွဲ်�� က်းင်း်းပရေးက်ာက််�ံ၍ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာပံ�စွဲံ  

တွစွဲ်�� ဖြ�ည်ာ်၍ ဦးးရေးဆိုာင်း်ပ�ဂါဂု�လ်ထုံ ရေးပးပု�်တွင်း်ဖြပဖြ�င်း်းဖြ�င််း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အဆို�ုပါပံ�စွဲံတွဲင်း် အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးးအဖြ�စွဲ် 

ရေး�ွး�းယ််�ံ��န်် သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာအရေးဖြ�အရေးန်�းား၊ အ�ညာ်အ�းင်း်းဖြပည်ာ်�း�ုစွဲံတွ�ု် ပါ�င်း်သင်း််ပါသညာ်။ သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ 

အရေးဖြ�အရေးန်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သာဓိက်တွစွဲ်�ပ်ဖြပ�လ်င်း် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ထု�တွ်လ�ပ်သူ သ�ု်�ဟု�တွ် အရေး�းာထုညာ်ဖြပင်း်ဆိုင်း်

ထု�တွ်လ�ပ်သူအဖြ�စွဲ်တွက််ကြွက်ဲစွဲဲာပါ�င်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�န်် လူပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးး သု�်�ဟု�တွ် အု�်ရေးထုာင်း်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�၏ တွ�ုက််ရို�ုက််စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု

က်�ု ဆို�ုလ�ုဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။
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၃. အ�ုအဖွဲ့ဲ�� ��ု်မံဟုုတ် �ီ�ပဲာ�ရေ��လုပ်င့်န့််� တည််ရေထွာင့််ပြုခင့််�၊ အဖဲွဲ့��ဝင့််ပြုဖွဲ့�်မံုနှှင့်�် ရေ�း�ရေက်ာက််တင့််ရေပြုမံိာက််မုံမံ�ာ�

 စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု�ိုရေးသာအ�ဲ���င်း်တွ�ုင်း်းသညာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာန်ယ််ပယ််အ�း�ုး�း�ုး၌ ပါ�င်း်တွာ�န််ထု�်းရေးဆိုာင်း်သင််း်

ပါသညာ်။ အထုူးသဖြ�င််း် စွဲတွင်း်တွညာ်ရေးထုာင်း်�းနု််၌ ပ�ု��ုပါ�င်း်သင််း်ပါသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ က်ဏ္ဍတွစွဲ်�ပ်၌ ညာုုနုုှင်း်း

ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အထုူးတွာ�န််တွစွဲ်�ပ်ကု်��ူ သက််ဆို�ုင်း်�ာ အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးးက်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ အ�ဲ���င်း် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�

က်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း တွာ�န််ယူ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ပါလု�််�ညာ်။ အစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င််း် ရေးအာက််ပါတွာ�န််�းားက်�ု အသးးသးးတွာ�န််

ရေးပးအပ်�န်် ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား�ပါ�ညာ် - 

 • ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�းရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ညာုုနုုှင်း်းရေး�း�ိူး၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ သဲင်း်းအားစွဲ��းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ အစွဲးအစွဲဉ််ရေး�းဆဲို��န််  

 တွာ�န််ယ်ူ��ညာ်

 • ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ညာုုနုုှင်း်းရေး�း�ိူး၊ ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းအတွဲက််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ အရေး�းာဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း အတဲွက််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊  

 �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားကု်� ကြိုက်းး�က်ပ်ရေး�းအတဲွက််ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ တွာ�န််ယူ်��ညာ် 

 • စွဲာ�င်း်းကု်�င်း် သ�ု်�ဟု�တွ် ဘဲဏ္ဍာရေး�း�ိူး၊ စွဲာ�င်း်းအင်း်း�းား �ိတွ်သား�န််နိှင်း်် စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်ရေး�းပု�င်း်းအတွဲက်် တွာ�န််ယ်ူ��ညာ်

 • ရေး�းက်ဲက််�း��ထုဲင်း်ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ညာုုနုုှင်း်းရေး�း�ိူး၊ ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းသ�ု်�ဟု�တွ် �န််ရေးဆိုာင်း်�ုပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ ရေး�းက်ဲက််�း��ထုဲင်း်�ုနှိင်း််  

 အရေး�ာင်း်းပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာတွု�်အတွဲက်် တွာ�န််ယ်ူ��ညာ် 

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း �န််ရေးန်ဂါးာ သု�်�ဟု�တွ် ဥက်ကဋ္ဌာ၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွစွဲ်�ပ်လံ�းနှိင်း်် အရေးထုဲရေးထုဲ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ 

 အတွဲက််တွာ�န််ယ်ူ��ညာ်

 အထုက််တွဲင်း် တွင်း်ဖြပထုားသညာ်် �ာထုူးတွစွဲ်���းင်း်း၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် �ာထုူးအ�ညာ်�းားကု်� နှ�ုင်း်င်းံအရေးဖြ�အရေးန်

နှိင်း်် က်�ုက််ညားရေးအာင်း် ဆိုးရေးလးာ်သလု� ဖြပင်း်ဆိုင်း်သင််း်ပြီးပးး �ာထုူးတွာ�န််�းား ရေးပးအပ်�န်််ထုား�ုက်�ု စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�ဲ���င်း်�းား

အ�က်ား သရေးဘဲာတူွညားထုားသင်း််ပါသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််�ု အဆိုင်း််အရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ 

လ�ပ်င်းန််း�ဲ��စွဲညာ်းပံ� ရိုုပ်ရေးထုဲး�ုရေးပ် �ူတွညာ်၍ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း အ�း�ု�ရေးသာ �ာထုူးက်ဏ္ဍ�းားက်�ု ရေးပါင်း်းစွဲပ်တွာ�န််ထု�်းရေးဆိုာင်း်

နှ�ုင်း်ပြီးပးး အဖြ�ား�ာထုူးက်ဏ္ဍ�းားကု်��ူ ထုပ်တွ�ုး�န်််အပ်�န်် လ�ုအပ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 ထု�ု်ရေးန်ာက်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�ဲ���င်း်�းားအရေးန်ဖြ�င််း် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု�ိုရေးသာ ပ�ဂါဂု�လ်�းား သု�်�ဟု�တွ် ရေး�ွးရေးက်ာက််�ံ�န်် အ�ညာ်

စွဲာ�င်း်းတွင်း်သဲင်း်း�ံထုား�သူ�းားကု်� �ု�ုအရေး�က်ာင်း်း တွင်း်ဖြပ�ုတွ်ဆိုက််ပြီးပးး ထု�ု�ာထုူးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််အတဲွက်် �င်း်ရေး�ာက််အရေး�ွး�ံ

�ဖြ�င်း်း အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားကု်� အ�က်�်း�းင်း်း �ိင်း်းဖြပရေးစွဲပြီးပးး ရေး�ွးရေးက်ာက််တွင်း်ရေးဖြ�ုာက််ပဲ�တွစွဲ်�� စွဲးစွဲဉ််က်းင်း်းပပါ။ ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၌ 

ပါ�င်း်ရေးန်ရေးသာ သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သည်ာ်ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်ပ�ုင်း်း�ာထုူးတွာ�န််အတဲွက််ကု်��ဆို�ု �င်း်ရေး�ာက််

ရေးလ်ာက််ထုား�န်် အ�ဲ���င်း်အ�း�ုးသ�းး�းားကု်� တွ�ုက််တွဲန််းအားရေးပးသင််း်ပါသညာ်။ နှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း်းအရေးလ်အထုအရေးပ် �ူတွညာ်၍   

ဆိုနှဒ��ရေးပး�ုက်�ု လ်�ု��ိက််ဆိုနှဒ��ရေးပးစွဲန်စွဲ်ဖြ�င််း်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ ရိုု�းရို�ုး�ိင်း်း�ိင်း်း သရေးဘဲာတူွလက််�ံသူ လက််ရေးဖြ�ုာက််ရေးသာစွဲန်စွဲ်

ဖြ�င််း် ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

၄. �ီ�ပဲာ�ရေ��လုပ်င့်န့််�၏ �ည််�မံ�ဉ််��တ်မှံတ်ခ�က််မံ�ာ�နှှင့်�် အုပ်ခ��ပ်ရေ���န့်�် ဖဲွဲ့���ည််�ပ့ုက်�ု ပူ�တဲ� ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ပါ။

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက်�ု စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ာ၌ အသ�ံးဖြပ��ည်ာ် ရို�ုး�ိင်း်းရေးသာ စွဲညာ်း�းဉ််းသတွ်�ိတွ်�းက််�းားကု်� ရေး�ွး�းယ်် တွင်း်ရေးဖြ�ုာက််ထုား

ရေးသာ ရေးက်ာ်�တွးက် �ူ�က်�်းရေး�းဆဲို�ရေးပးပါလု�််�ညာ်။ ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အ�ဲ���င်း်�းားက်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ရေးဒီသနှတ� 

အစွဲ�ုး��ဟု�တွ်သညာ်် အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်�ပ်က်�်သု�် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းက်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ပါ�င်း်ပံ်ပု�းက်ူညားရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ စွဲညာ်း�းဉ််း

သတွ်�ိတွ်�းက််�းား၌ ရေးအာက််ပါအ�းက််တွု�် ပါ�င်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ် - 

 • အ�ဲ���င်း်�းား၏ (ရေးင်းဲရေး�က်းအ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ အ�းနု််အ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ �င်း်းဖြ�စွဲ်�းားအ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုအ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ)   

 အားစွဲ�ုက််ထုညာ််�င်း်�ု�းားအရေးပ် �ူတွညာ်၍ အဖြ�တွ်အစွဲဲန််း�းား �ဲ�ရေး��ညာ််ပံ�

 • အဖြင်းင်း်းပဲား�ု�းား၊ ရေးစွဲာဒီက်တွက််�ု�းား၊ န်စွဲ်န်ာ�ု�းားက်�ု (အ�ဲ���င်း်အားလံ�းက်၊ အ�ဲ���င်း်အ�းားစွဲ�က်၊    

 အရေးထုဲရေးထုဲ�န််ရေးန်ဂါးာက်) က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်ပံ�

 • �ိတွ်တွ�်း�ိတွ်�ာ�းားက်�ု �ညာ်သု�်သု�်းဆိုညာ်းပံ�နှိင်း်် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� �ညာ်သု�်�်ရေး�ပံ� (ပဲင််း်လင်း်းဖြ�င်း်သာ�ု)
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 အ�း�ု�အရေးဖြ�အရေးန်�းား၌ စွဲညာ်း�းဉ််းသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနိှင်း်် န်ညာ်းလ�်းသတွ်�ိတွ်�းက််�းားသညာ် အ�ဲ���င်း်အရေး�အတွဲက််၊   

အ�ဲ���င်း်�းား၏ အ�ညာ်အ�းင်း်း ဖြပည်ာ်�း�ု၊ �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံရေးင်းဲ �်ရေး��ု သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််�်ရေး��ု တွ�ု်က်�်သ�ု်ရေးသာ   

အ�းက််တွစွဲ်�းက််�းက််အားဖြ�င််း် နှ�ုင်း်င်းံ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� အန်ု�််ဆိုံ�းက်န်််သတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားနှိင်း်် က်�ုက််ညား�ပါ�ညာ်။

 ရေးန်ာက််တွစွဲ်ဆိုင်း််�ိာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း လညာ်ပတွ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် 

အတွဲက်် ရေး�ွး�းယ််တွင်း်ရေးဖြ�ုာက််ထုားရေးသာ အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် ရေးက်ာ်�တွး�းားအရေး�က်ာင်း်း �ိတွ်တွ�်းဖြပ�စွဲ�ဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်ပါ�ညာ်။ 
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ပ့ု (၁၄)- ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ�ုိ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်�အ�ဲ��၏ �ဲ��စွဲညာ်းပံ� သာဓိက် 

ရေဒါင့််ဟုာ အ��မံ်�ရေ�ာင့််�မဲံ်�အင့်် က်မုံမဏီီလ�မံ�တက်် 
(�တုွ်�က််က်��ပဏ်း)

ရေဒ�ခ့ ��်ရေတာဝန့််ထွမံ်�၊ အ���ု�ဌာာန့်
(ပ့�ပ�ု�မံ)ု

TT Hue ၏ �မံဝါယ်မံ မံဟုာမံ�တ်အဖွဲ့�ဲ�
(သ��ါယ်� အ�ဲ���င်း်အတွကဲ်် က်ု�ယ််စွဲားလယိ််၊ အ��ဲ�)

ဟုအူီ(Hue) �ှ� �မံဝါယ်မံအဖွဲ့ဲ�� ၆ ဖွဲ့�ဲ� 
(�ရို�ုင်း် ၆ ��)

၁၂၅ အု�်ရေးထုာင်း်စွဲ� 
(၈၅၃ ဟုက််တွာ)

ဟုာဇာ (Ha Xa) �မံဝါယ်မံ
(ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�� ုစွဲန်စွဲ် အ�ဲ��

လ�ုက်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ုဘဲ�တွ်အ��ဲ�)

၂၂ အ�ု်ရေးထုာင်း်စွဲ� 
(၁၃၉ ဟုက််တွာ)

    ၁၄ အ�ု်ရေးထုာင်း်စွဲ�  
(၃၁ ဟုက််တွာ)

၇၃ အ�ု်ရေးထုာင်း်စွဲ� 
(၂၃၆ ဟုက််တွာ)

က်�ုယ််�ာ�လယှ်် က်�ုယ််�ာ�လယှ််

�င်း်းဖြ�စွဲ် - Tran, L.D. & Nguyen, V.B. 2022. Smallholder Forest Certification in Vietnam Pilot Models of PEFC/VFCS.
Silviculture Research Institute, Vietnamese Academy of Forest Sciences.
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�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၈
 
��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််�ဆို�ုင့််�ာ ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့�ုနှ�ုင့််ရေပြုခဆိုန့််���်
ရေလ�လာခ�က််နှှင့်�် ထွ�ခ�ုက််ဆို့�ုရု့�ုနှ�ုင့််ရေပြုခရေလ့ာ�ခ�ရေ�� 
မံဟုာဗီ�းဟုာမံ�ာ�

 �ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်းတ်ွန််း�းနု်အ်ဆိုံ�းတွငဲ်း် သင်းတ်ွန််းသား/သ�ူးားသညာ်

■ ရေး�းွ�းယ််ထုားရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယ်ရူေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း၌ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ လ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�   

စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င်း်် ကြံ့က်ံ�ရေးတွ�ဲ�နှ�ုင်း်သညာ်် လ�ပ်င်းန််းဖြပင်း်ပနှငိ်း်် လ�ပ်င်းန််းတွငဲ်း်း ထု�ု�ုက််ဆိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်း်ရေးဖြ��းားအား�ငိ်း်းဖြပ  

တွတွ်�ညာ်။

■ လက််သင်း််�ံ�ယဲ််��ိသုညာ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် အဖြင်းင်း်းပာဲး�ယဲ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား� ိတွင်း်သငဲ်း်းလာသညာ်် သစွဲ်�းားက်ု� အာရိုံ�စွဲ�ုက််  

စွဲစုွဲစွဲ်ပြီးပးး ထု�ု�ုက််ဆိုံ�းရိုံးု��ုးား၏ သရေးဘဲာသဘဲာ�က်ု� ထု�ု�ုက််ဆိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဆိုန််းစွဲစွဲ် ရေးလလ်ာရေး�း န်ညာ်းလ�်းအသံ�းဖြပ�၍ �ဲ�ဖြ�ား  

ရေး�ာ်ထု�တွ်၊ ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလလ်ာတွတွ်�ညာ်။

■ အထုူးသဖြ�င်း်် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု�်ဟု�တွ် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ�်းားနှငိ်း်် ဆိုက်စ်ွဲပ်  

ရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပင််းန််းဆို�ုင်း�်ာ ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ��းားကု်� ရေးလ်ာ�်းရေးပး�ညာ်် �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား ရေး�ာထ်ု�တွတ်ွတွ�်ညာ။်

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၆၀

န့်ည််�လမံ်�
အ�ပ်စွဲ�လ�ုက််လ�ပ်င်းန််း၊ အားလံ�းစွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်�န််တွးးပံ�ရေး�ာ်ရေးလ်က်းင််း်�ု

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
အသင်း််ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားရေးသာ က်ား�းပ်�းားဖြ�စွဲ်သည်ာ် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� ရေးလ်ာ်�းရေးဖြ��ိင်း်း

�န်် �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား(ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) ပါ ပံ� (၁၅)က်�ု �က်ညာ််�န််)နှိင်း်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�

ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ ရေး�းဆဲို�ရေး�း ပံ�စွဲံလာာ(ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) ပါ ပံ� ဇူးယ်ား (၈)ကု်�

�က်ည်ာ်�န််)၊ အ�ါရေး�ာင်း်၊ လုရေး�မာ်ရေး�ာင်း်၊ အန်းရေး�ာင်း် သ�ံးဆိုင်း််ပါ အခြုံပံ�းက်တွ်�းား (Smiley)  

(သင်း်�န််းစွဲာ(၁)တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််)၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား
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 အဆိုင့်�်မံ�ာ�     

၁. ပြီးပးး��်ရေးသာ သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် သင်း်�က်ား��်ရေးသာ အဓုိက်အ�းက််�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်အ�ိတွ်�ပါရေးစွဲ။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား  

အရေးန်ဖြ�င်း်် လ�ပ်င်းန််းတွညာ်ရေးထုာင်း်�ုအဆိုင်း််တွ�ုင်း်း အထုူးသဖြ�င််း် လ�ပ်င်းန််းကြိုက်းးထုဲားလာရေးန်သညာ်် အဆိုင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် �း��ထုဲင်း်ရေးန်သညာ်် 

အဆိုင်း််တွဲင်း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� �လဲ��ရေးသဲ ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ပါသညာ်။ ဤသင်း်တွန််း�းနု်် ၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းား�ိာ အဆို�ုပါ  

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�က်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းား အသံ�းဖြပ�၍ န်ားလညာ်ရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးး ရေးတွဲ��ို�သည်ာ်   

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�က်�ု ရေးလ်ာ်�းရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်ရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာအ�း�ု�က်�ု ရေးပးအပ်�န််  

ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

၂. “ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�”ဆို�ုသညာ်် စွဲက်ား�ပ်ကု်� �ညာ်သု�်န်ားလညာ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူအ�း�ု�က်�ု ရေး�းဖြ�န််းပြီးပးး သစွဲ်လ�ပ်င်းန််း

အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းား၌ ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�ရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၈) တဲွင်း်�က်ည်ာ်�န််)

�ိ သာဓိက်ဖြ�စွဲ်�ပ်အ�း�ု�က်�ု တွင်း်ဖြပ�ု�င်း်းပါ။ အဆို�ုပါသာဓိက်ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားတဲွင်း် သစွဲ်ပင်း်စွဲ�ုက််ပး�ုး�င်း်း ရေး�ာဂါါပု�းက်းဖြ�င်း်း၊ ထု�တွ်က်�န််

ပစွဲစညာ်း�းားအတဲွက်် က်�်းလိ�်းရေးသာ ရေး�းနုှန််းန်ု�််က်းဖြ�င်း်း၊ က်�ုဗိုစွဲ်-၁၉ ရေး�က်ာင််း် အရေး�ာင်း်းက်းဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ်   

ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ဆိုက််သဲယ််ရေး�း ရေးနှိာင််း်ရေးနှိးဖြ�င်း်း၊ စွဲညာ်း�းဉ််း�းားကု်� �လ�ုက််န်ာ�ုရေး�က်ာင််း် သစွဲ်လံ�း�းား သု�်းဆိုညာ်း�ံ�ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ်  

ဖြပစွဲ်ဒီဏ််�း�ိတွ်�ံ�ဖြ�င်း်း�းား စွဲသညာ်တွု�် ပါ�င်း်ပါသညာ်။

၃. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� သစွဲ်လ�ပ်င်းန််း က်စွဲားန်ညာ်းက်စွဲား��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ရေးဖြပာဖြပပါ။ က်စွဲားန်ညာ်းအတဲွက်် လ�်းညွှာန််�းက််

�းားက်�ု (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁)တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််) �ိင်း်းဖြပပါ။ 

၄. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� က်စွဲားန်ညာ်းက်စွဲားရေးန်စွဲဉ််အတဲွင်း်း ၎င်း်းတွု�်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�သု�ို��်�ရေးသာ ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် 

အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားကု်� �်ရေး���ုင်း်းပါ။ သစွဲ်က်�န််သဲယ််ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်ပြီးပးး ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာ�ာတွဲင်း် 

၎င်း်းတွု�်၏ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက် အရေး�းပါပါသညာ်။   

၅. က်စွဲားန်ညာ်းက်စွဲား�ာ�ိ သု�ိုလာရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဆို�ုင်း်�ာ အသုအဖြ�င်း်အ�း�ု�က်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�းလ�်းရေး�က်ာင်း်း

�းားနှိင်း်် ဆိုက််နှာယ််ရေးသာ သစွဲ်နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််ရေး�းတဲွင်း် အသံ�း�း�ာ၌ ရေးအာက််ပါလ�်းညွှာန်် ရေး�း�ဲန််း�းား

ရေး�းပါ -

 • သစွဲ်�းားက်�ု �ညာ်သညာ််ရေးန်�ာ�ိ ��ုိပါသန်ညာ်း။ �ညာ်သညာ််သစွဲ်�းားက်�ု တွ�ား�င်း်ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်ပြီးပးး �ညာ်သည်ာ်သစွဲ်�းားက်�ု�ူ  

 ��နှ�ုင်း်သန်ညာ်း။

 • သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ��ုိနှ�ုင်း်ရေးသာရေးန်�ာကု်� �သု�ို�ဖြ�င်း်းရေး�က်ာင််း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��းား�ိအ�း�ု�က်�ု  

 ရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

 • �ု�ုထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား၏ �ူလ�င်း်းဖြ�စွဲ်ရေးန်�ာကု်� �သု�ဖြ�င်း်းရေး�က်ာင််း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း် ရေးဖြ�ကြံ့က်ံ��ဖြ�င်း်းကု်� �ညာ်သု�်က်ာက်ဲယ်် 

 နှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ �ူလ�င်း်းဖြ�စွဲ်ကု်� ရေးသ�းာသု��န်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း် ရေးသာ အဆိုင််း်�းား�ိ အ�း�ု�က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။

 • သင်း်ရေး�ာ်ထု�တွ်ရေးတွဲ��ို��်သညာ်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အ�း�ု�က်�ု ရေးလ်ာ်�း�န်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း 

 အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သု�်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ 

 • ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် သင်း််က်�ု �ညာ်သူက် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးနှ�ုင်း်သန်ညာ်း။ သင််း်အတွဲက်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�  

 ရေးလးာ်ပါးရေးအာင်း် ၎င်း်းတွု�်က် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးနှ�ုင်း်သည်ာ်န်ညာ်းလ�်း�းားအန်က််အ�း�ု�က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။

၆. လ�်းရေး�က်ာင်း်းအ�း�ုး�း�ုးအတွဲက်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား�ိ အ�း�ု�က်�ု က်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် တွင်း်ဖြပပါ  

(သင်း်တွန််း�းနု်် (၃)�ိ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၃) ကု်� အသံ�းဖြပ��န်် သင်း်တွန််းသား/ သူ�းားသတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ)။ အဆို�ုပါအစွဲးအ�ံ�းား�ိ  

အ�း�ု�က်�ု အသံ�း�းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ူးဖြ�င်း်း�ို��ို သင်း်တွန််းသား/သူ အ�ပ်စွဲ��းားက်�ု ရေး�းဖြ�န််းပါ။

၇. ဤအဓိုက်ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ်် အ�းက််�းားကု်� ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ-

 • ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုသညာ်�ိာ �ု�ု၏ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ လ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�စွဲးးပဲားရေး�း 

 လ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င်း်် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိုရေးသာ ဆိုံ�းရိုံုးန်စွဲ်န်ာ�ု�းား အတွဲက််အစွဲးအစွဲဉ််ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်းပင်း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�သ�ု်  

 အစွဲးအစွဲဉ််ဆိုဲ�ဖြ�င်း်းသညာ် သုသာရေးသာ အ�ိားအယ်ဲင်း်း�းား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုဖြ�င်း်း�ိ က်ာက်ဲယ််ရေးပး�န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�နှ�ုင်း်ရိုံ� 

 သာ�က် စွဲးးပဲားရေး�းပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ ထုု�ု�က််န်စွဲ်န်ာ�ု�းား၊ ဂါ�ဏ််သတွင်း်းပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာထုု��ုက််�ု�းား၊
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  ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� ဖြပစွဲ်ဒီဏ််�း�ိတွ်�ု�းား�ိလညာ်း စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းကု်� က်ာက်ဲယ််ရေးပးနှ�ုင်း်ပါလု�််�ညာ်။ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး 

 နှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုပညာာ�ပ်သညာ် က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း�းား �င်း်းဖြ�စွဲ်�ိာရေး�ဲက်ာ ဖြပန််လညာ်ရေး�ာင်း်း�းရေးန်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ်   

 ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု �ယ််ယူ်ရေးန်သူ�းား၊ �ုတွ်�က််အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားအပါအ�င်း် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန် 

 သူ�းားအတွဲက်် အရေး�းပါရေးသာပညာာ�ပ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 • ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းအရေးန်ဖြ�င််း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာ�းက််တွစွဲ်�ပ် ရေးက်ာက််ယူ်ထုား�န််  

 လ�ုအပ်ပြီးပးး ရေးလ်ာ်�းရေး�း အစွဲးအ�ံ�းား စွဲးစွဲဉ််ထုား�န်် လု�အပ်ပါလု�််�ညာ်။ အလားအလာ�ုိရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်�  

 ရေးသရေးသ�းာ�းာ ရေးတွဲးဆိုဖြ�င်း်းဖြ�င််း် အဆို�ုပါ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� ရေးလ်ာ်�းရေးဖြ��ိင်း်း�န်် သု�်�ဟု�တွ် န်ညာ်းနှ�ုင်း်သ�် န်ညာ်းပါး 

 ရေးစွဲ�န်် ရေးလ်ာ်�းရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်��က်�ု အသင်း််ဖြပင်း်ထုားနှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 • အ�း�ု�ရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�သညာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် ရေးလ်ာ်�းရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်သညာ်် စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ထုက််ရေးက်းာ်လဲန်် 

 ရေးန်၍ သစွဲ်ရေးတွာက်ဏ္ဍ အစွဲ�ုး�အ�ာ�ုိ�းား၊ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် (CoC) ��ုိပြီးပးး �ယ််ယူ်သူ�းား  

 သ�ု်�ဟု�တွ် က်��ပဏ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် သက််ဆို�ုင်း်�ာ �ုတွ်�က််အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက်�်သု�် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားထုံ�ိ အက်ူအညား 

 �ယူ်�န်် လ�ုအပ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 • အတွ�ုင်း်းအတွာတွစွဲ်��ထုု �ဲံ�ပြီး�ု�းရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်ရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ူ ဆိုံ�းရိုံုးန်စွဲ်န်ာ�ု ရေးပ်ရေးပါက််နှ�ုင်း်သည်ာ်  

 အရေးဖြ�အရေးန်�းားရေး�ာ်ထု�တွ်က်ာ ထု�ုအရေးဖြ�အရေးန်�းားကု်�က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပး�ည်ာ်အစွဲးအစွဲဉ််ရေး�းဆဲို��ာ၌ အကူ်အညားရေးပး 

 �န်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�း ဖြပင်း်ပက်ံ�်းက်းင်း်ပညာာ�ိင်း်�းားကု်� င်းိား��်း�န်််ထုားလ�ုက် �န်််ထုားနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားဆိုက််လက််သတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််

တွဲင်း် တွညာ်ရေးဆိုာက််��်ရေးသာ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား ၍ ရေးလ်ာ်�း��ည်ာ် အလားအလာ�ုိရေးသာ 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အရေး�က်ာင်း်း သရေးဘဲာရေးပါက််န်ားလညာ်�န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါလု�််�ညာ်။ 

■ သင်း်တွန််း�းနု်် (၅)၊ (၆)၊ (၇) တွ�ု်တွဲင်း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�း�ုဆို�ုင်း်�ာ အရေးဖြ��ံ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ု �ုတွ်ဆိုက််သင်း်ဖြပ

��်ပါသညာ်။ အဆို�ုပါသင်း်ဖြပ�ု�းားတွဲင်း် လ�ပ်င်းန််းတွဲင်း်း စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်ရေး�း အစွဲးအ�ံ�းား ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း၊ အ�ဲ��အစွဲညာ်း �ဲ��စွဲညာ်းပံ�နှိင်း်် 

စွဲညာ်း�းဉ််း�းား သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််းဖြ�င်း်းနိှင်း်် �ု�ုတွ�ု်၏ စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း �ဟုာဗိုးူဟုာ �း�ိတွ်ပြီးပးး တွ�ား�င်း်�ိတွ်ပံ�တွင်း်�န််  

ဥပရေးဒီပု�င်း်းအကူ်အညားရေးတွာင်း်း�ံနှ�ုင်း်�န်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာ�းက််�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် အ�းက််အလက််�းားရေးက်ာက််ယူ် 

ဖြ�င်း်း တွု�်ပါ�င်း်ပါသညာ်။

■ အဆိုင်း်် (၅) လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပြီးပးးသညာ််အ�းနု််တွဲင်း် သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) ပါ က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ် 

ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားနိှင်း်် အ�န််း (၁) ပါ အရေးလးထုားစွဲုစွဲစွဲ် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုတွ�ု်အရေး�က်ာင်း်း အက်ု�းအက်ားတွစွဲ်�ပ် 

ဖြပ�လ�ပ်ပါ။ လ�်းရေး�က်ာင်း်းအ�း�ုး�း�ုး၌ သစွဲ်က်�န််သဲယ််�ာတွဲင်း် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အ�း�ုး�း�ုးကု်� ရေးလ်ာ်�း�န်် 

လ�ုအပ်ပံ�အရေးပ် အထုူးဖြပ�ပါ။

■ အသင်း််ဖြပင်း်ထုားရေးသာအခြုံပံ�းပံ� (Smiley) က်တွ်�းား�ပါ�ုိသညာ်် ပံ�(၁၅) က်�ု က်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း်က်ူးယူ်ပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် 

၎င်း်းတွု�်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��သညာ်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�က်�ု ဖြ�ည်ာ်သဲင်း်းသညာ််အ�ါတွဲင်း် အခြုံပံ�းပံ� (Smiley) ပါ က်တွ်သံ�းက်တွ်ကု်� က်ား�းပ်ရေးပ်

က်ပ်ပြီးပးး အခြုံပံ�းပံ�က်တွ် (Smiley) အသးးသးး၏ အဓိုပပာယ််ကု်� �ိင်း်းလင်း်းပါ(ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် �က်ညာ််�န််)။

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�

Bolin, A., Macqueen, D., Greijmans, M., Humphries, S., & Ochaeta, J.J., eds. 2016.   
Securing Forest Business: A Risk Management Toolkit for Locally Controlled Forest Business. International Institute for Environment 
and Development.            
pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/13583IIED.pdf
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ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် �ပ်�ွာလူထု�အသ�ုက််အ�န််း�းားက်�ု ဦးးတွညာ်သင်း်ဖြပပါသညာ်။ အစွဲ�အ�ဲ�� တွညာ်ရေးဆိုာက််�ု အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�

ရေးပးရေးန်သညာ်် အစွဲ�ုး�ပု�င်း်း ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားကု်� ဤသင်း်တွန််း�းနု််အတွဲင်း်း ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�းဆို�ုင်း်�ာ   

အကြံ့က်ံရေးပး�းက််�းားရေးပး�န််အတဲွက်် က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားအဖြ�စွဲ် တွက််ရေး�ာက််�န်် �ဲင််း်ရေးတွာင်း်းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

■ လက််ရေးတွဲ�အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား ပု� ်�းရေးပး�န်် သု�်�ဟု�တွ် ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို�းက််�းား ထုည်ာ်သဲင်း်းရေးဖြပာဆို�ုရေးပး�န််အတဲွက််  

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနှိင်း်် အတွူတွက် ဲ

လက််တွဲ�လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးန်သညာ်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍပု�င်း်းပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသတဲွင်း်းသစွဲ်စွဲက််လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားကု်� 

�ုတွ်�က်ားနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်စွဲဥ်   

ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�သညာ်် အလားအလာ�ိုရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အရေး�က်ာင်း်းက်�ု ၎င်း်းတွု�်က် �်ရေး�ရေးပးနုှ�င်း်ပါသညာ်။ အလားအလာ 

�ိုရေးသာ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� သု�်�ဟု�တွ် လက််ရေးတွဲ�က်းရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််း 

ရေးသာ ရေးလ်က်းင်း််�န််း�းား�ိ သုလ�ုသညာ်�းားကု်�လညာ်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် �်ရေး�ရေး�းဖြ�န််းနုှ�င်း်ပါသညာ်။

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ �ညာ်သည်ာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထုံတွဲင်း် ထု�တွ်လ�ပ်သူ အစွဲ�အ�ဲ��၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�  

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် အန်းးက်ပ်လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ူးသည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား�ိုသညာ်ကု်� ရေးလ်လာဆိုန််းစွဲစွဲ်ပါ။ ရေးဒီသ�ံ 

ဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��သည်ာ် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�နိှင်း်် 

ထု�ုလ�ပ်င်းန််း�းား၏ ဆိုံ�ရိုံုးန်စွဲ်န်ာနှ�ုင်း်ရေးဖြ� �းားကု်� ရေးလးာ်ပါးရေးစွဲ�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးလ်ာ်�း�ုဖြပ��ာတဲွင်း် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် ပါ�င်း်ပတွ်သက််

သူ�းား၏ အားစုွဲ�က််ထုညာ််�င်း်ကူ်ညား�ုအလားအလာတွ�ု်က်�ု �းးရေး�ာင်း်းထုု�းရေး�ာ်ဖြပ�န််အတဲွက်် အဆို�ုပါသင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု  

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အတွဲက််  က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားအဖြ�စွဲ် အသ�ံး�းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

■ အဆိုင်း်် (၅) �ို ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် အစွဲားထု�ုးရေး�းဖြ�န််းပါ -

 • ရေး�းက်ဲက််အတွဲင်း်း ရေး�ာင်း်း�းရေးန်ရေးသာ သစွဲ်�းားသညာ် တွ�ား�င်း် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား�ိ ��ိုလာသညာ်် သစွဲ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း   

 သင်း်�ညာ်သု�်သုနှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။

 • ထု�ုသစွဲ်�းားကု်� တွ�ား�င်း်ထု�တွ်ယ်ူပြီးပးး ရေး�းက်ဲက််အတွဲင်း်း ရေး�ာင်း်း�းရေးန်ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အတွညာ်ဖြပ� �ာတဲွင်း် သင််း်က်�ု   

 �ညာ်သည်ာ်အ�ာ�းားက် အက်ူအညားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသန်ညာ်း။

 • အစွဲ�ုး�အ�ာ�ုိတွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း်သညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားက်�ု  

 ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ တွ�ား�င်း်  

 အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား�ိ ��ိုရေးသာ သစွဲ်�းားနိှင်း််ပတွ်သက််၍  သင်း်�ညာ်သု�် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပးသန်ညာ်း။

 • သင်း်၏ကူ်ညားပံ်ပု�း�ု�ိာ က်ာလ�က်ာ�ိညာ် တွညာ်တွံ်�ု�ိုပြီးပးး တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူအားလံ�း   

 အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုား�န်် လု�အပ်သည်ာ် အ�ာ�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

�င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််
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ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့်�် (၃) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)- 

��်လုပ်င့်န့််� က်�ာ�န့်ည််�

၁. ရေးအာက််ပါ �န််တွးးပံ�ရေး�ာ်ထုားသညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်ကု်� တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား တွင်း်ဖြပပါ။ သင်း်သညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်၏ အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးးဟု� ဆို�ု�က်ပါစွဲု�်။ သင်း်သညာ် အ�ဲ���င်း်�းား   

ထုပ်�ံ�ုတွ်ရေး�်လက််တဲွ�လ�ပ်က်�ုင်း်ပြီးပးး စွဲးးပဲားရေး�း �း��ထုဲင်း်�န််  ဆိုနှဒ�ုိသညာ်။ သစွဲ်ရေး�းာထု�တွ်က်�န််�းား ပ�ု��ု�ယ််ယူ်လ�ုသညာ်် �ယ််ယူ်သူ

တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််လညာ်း �ုတွ်�က််ဖြပ�လု�သညာ်် ဆိုနှဒ�ိုရေးန်သညာ်။ အဆို�ုပါ�ယ််ယူ်သူက် �ယ််ယူ်�ညာ်် သစွဲ်ရေး�းာထုညာ်�းား�ိာ အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် 

��ိုသညာ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား(အ�န််း (၁)၊ သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) �ိ အဓိုပပာယ်် �ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� ဖြပန််လညာ်က်ု�းက်ား�န််)�ိ ��ိုလာဖြ�င်း်း  

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အတွညာ်ဖြပ��န်် သင််း်၏အကူ်အညားကု်� �လု�သညာ်။ ဆို�ုလ�ုသညာ်�ိာ ရေး�ာင်း်း�းရေးသာ သစွဲ်သညာ် ရေးအာက််ပါအ�းက််�းား

နှိင်း်် က်�ုက််ညား��ညာ် (သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) �ိ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၃)တဲွင်း် �က်ညာ််�န််) -

 • တွ�ား�င်း်စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု�ိုရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းားအတွဲင်း်း၌ တွ�ား�င်း်ထု�တွ်ယ်ူပြီးပးး တွ�ား�င်း်လ�်း ရေး�က်ာင်း်းအတုွ�င်း်း   

 က်�န််သဲယ််ထုား�ာ�ိ ��ုိထုားရေးသာ သစွဲ်ဖြ�စွဲ်��ညာ်

 • သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်နိှင်း်် �း�ုးသ�ဉ််းရေးတွာ်�ည်ာ်အနှတ�ာယ််�ုိ �း�ုးစွဲုတွ်�းားအရေးပ် �ထုု�ု�က််ရေးအာင်း် ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား၍   

 သဘဲာ�သစွဲ်ရေးတွာ�းားတွညာ်�ုိ�ာ ရေးဖြ�ကု်�ရေးဖြပာင်း်းလ�အသံ�း�းထုားသညာ်် ရေးဖြ��းား�ိ ထု�တွ်ယ်ူထုားဖြ�င်း်း��ိုရေးသာ သစွဲ်  

 ဖြ�စွဲ်��ညာ်

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူလူထု�တွစွဲ်�ပ်လ�ံး၏ �ပု�င်း်�ဲင်း််�းား၊ က်းန််း�ာရေး�း၊ ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတွု�်က်�ု �းင်း််�းနု််စွဲဉ််းစွဲား၍  

 ထု�တွ်ယ်ူထုားရေးသာ သစွဲ်ဖြ�စွဲ်��ညာ်။

၂. စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုရေး�က်ာင််း် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ရေးသာ လဲ�ရေး�းာ်�ုတွစွဲ်�ပ်၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် ထုုန််း�း�ပ်နုှ�င်း်ဖြ�င်း်း��ုိရေးသာ

ဖြပင်း်ပအရေး�က်ာင်း်းအ�င်း်း�းားရေး�က်ာင််း် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ရေးသာ လဲ�ရေး�းာ်�ုတွစွဲ်�ပ်က်�်သု�်ရေးသာ တွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်�ာလဲ�ရေး�းာ်�ုဖြ�စွဲ်ပဲားသည်ာ် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�

��ဲယ််�ုိ အရေးဖြ�အရေးန်�းားက်�ု က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းားရေးပ်တဲွင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား�းရေး�းရေးစွဲပါ။ အဆိုု�းဆိုံ�းဖြ�စွဲ်သဲားနှ�ုင်း်သည်ာ် 

အရေးဖြ�အရေးန်�းားကု်�သာ ရေးတွဲးရေးတွာစွဲဉ််းစွဲားဖြ�င်း်း�ဖြပ�ဘဲ� ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးလ်�ိုရေးသာ ဒီ�က်ာရေးပးဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်�လညာ်း ထုည်ာ်သဲင်း်း

စွဲဉ််းစွဲားရေး�း�း�န်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ရေးဖြပာ�က်ားပါ။ 

၃. ပံ� (၁၅) က်�ု အရေးဖြ��ံက်ာ သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�းအား ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န််တွးးထုားရေးသာ က်ား�းပ်တွစွဲ်�းပ်သု�် လာရေးစွဲ၍ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး

နှ�ုင်း်ရေးဖြ�သညာ် ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ရေးဖြ��ုိ သ�ု်�ဟု�တွ် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိ သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ���ုိ စွဲသည်ာ် �ညာ်သညာ််အရေးဖြ�အရေးန်တဲွင်း်  

�ိုရေးန်သညာ်ကု်� �းင်း််�းနု််စွဲဉ််းစွဲားပါရေးစွဲ။ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး�ု၏ သက််ရေး�ာက််�ု�ိာလညာ်း န်ု�််ပါးသညာ် သု�်�ဟု�တွ် အလယ််အလတွ်   

သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြ�င်း််�ားသညာ် စွဲသညာ်် �ညာ်သည်ာ်အရေးဖြ�အရေးန်၌�ုိသညာ်ကု်�လညာ်း �းင််း်�းနု််စွဲဉ််းစွဲားပါရေးစွဲ။ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဇူးယ်ား 

န်�ူန်ာပံ�စွဲံပါ က်ား�းပ်ရေးပ်�ုိ သင်း််�ာရေးန်�ာတဲွင်း် က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းားက်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်ပ်ပါရေးစွဲ။ 

၄. အဆို�ုပါအ�းက််�းားကု်� အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အဖြ�စွဲ် ထုည်ာ်သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား�သညာ်ကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား  

ရေး�းဖြ�န််းပါ။ �ညာ်သည်ာ်အ�းက််�းား�ိာ လ�ံး�လက််သင််း်�ံ�ဲယ််��ိုသညာ်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဖြ�စွဲ်၍ �ညာ်သည်ာ်အ�းက််�းားက်�ု 

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် စွဲး�ံရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်ပြီးပးး �ညာ်သည်ာ်အ�းက််�းားက်�ု�ူ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အဖြ�စွဲ် ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားဖြ�င်း်း��ုိသညာ်

က်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ရေး�းဖြ�န််းပါ။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထု�ုသ�ု် ရေးတွဲးရေးတွာယူ်ဆို�ရေး�က်ာင်း်းသင်း်တွန််းသား/ သူ�းားက်   

�ိင်း်းဖြပပါရေးစွဲ။ �ု�ုတွု�် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��သညာ်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� အဆိုင်း််သတွ်�ိတွ်�န််အတွဲက်် က်ား�းပ်ရေးပ်�ုိ အရေး�ာင်း်ပါ   

အခြုံပံ�းပံ� (Smiley) ပါ က်တွ်�းားကု်� ရေး�့�က်ပ်ပါ။
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ပ့ု (၁၅)- ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား 

ဖြ�စွဲန်ှ�ုင်းရ်ေးဖြ��ိ ု

လက်သ်င်း််��ံယဲ်�်�ိုသညာ််
ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�၊ 
ရေး�ာိင်း�်ာိးပါ

ကြံ့က်ံ�ရေးတွ�ဲ�နှ�ုင်းရ်ေးဖြ��ို

စွဲး�ရံေးဖြ��ငိ်း်း၍�ရေးသာထု�ု�ုက််
ဆိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�၊ ရေးလ်ာ�်းပါ

ဖြ�စွဲန်ှ�ုင်းရ်ေးဖြ���ိ ု

လက်သ်င်း်�်နံှ�ုင်းရ်ေးသာ 
ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�

န်�ု််ပါးသညာ် အလယ်အ်လတွ် ဖြ�င်း််�ားသညာ်

�က်ရ်ေ�ာက်မ်ံု

ပြုဖွဲ့
�တ်

န့်�်
မံ

်�

၅. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အ�ပ်စွဲ� ၃ စွဲ� အဖြ�စွဲ် စွဲ��ဲ��ရေးပးပါ။ ယ်င်း်းအ�ပ်စွဲ��းားကု်� သင်း်တွန််း�းနု်် (၇) အတွဲင်း်း စွဲ��ဲ����်သညာ်် အ�ပ်စွဲ��းား 

အတွ�ုင်း်း စွဲ��ဲ��ရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�လ်င်း် ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�နှ�ုင်း်သည်ာ် အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ် တွာ�န််ရေးပးပြီးပးး  

အရေးသးစွဲုတွ်က်�ု အ�ပ်စွဲ�တွဲင်း်း ဆိုက််လက််ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါရေးစွဲ။ က်ား�းပ်ရေးပ်�ုိ က်တွ်ဖြပားင်းယ််သံ�း��က်�ု ရေး�ွး�းယ််ပြီးပးး ဖြ�စွဲ်တွန််စွဲဲ�်း  

အ�း�ုး�း�ုး�ုိ အရေးဖြ�အရေးန်�းား�ိ ဖြ�င်း််�ားရေးသာ သက််ရေး�ာက််�ု�ိုသညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်ကု်� တွစွဲ်�ဲ��ထုံ၊ အလယ််အလတွ်သက််ရေး�ာက််�ု

�ိုသညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်က်�ု ရေးန်ာက််တွစွဲ်�ဲ��ထုံ၊ န်ု�််ပါးရေးသာ သက််ရေး�ာက််�ု�ိုသညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်ကု်� က်းန််�ုိအ�ဲ��ထုံအသးးသးး တွာ�န််

ရေးပးအပ်ပါ။

၆. ဇူးယ်ား (၈) �ို ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ ရေး�းဆဲို�ရေး�းအပု�င်း်း၌ အ�ဲ���းားက် အ�းက််အလက််�းား ဖြ�ည်ာ်သဲင်း်း 

ပါရေးစွဲ။ 
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(၁)
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့ု�ရု့ု�
နှ�ုင့်ရ်ေပြုခက်�ု 
ရေဖွဲ့ာပ်ြုပပါ

(၂)
�ီ�ပဲာ�ရေ��
လပုင့််န့််�အရေပ်
အဆို�ုပါ ထွ�ခ�ုက််
ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့်ရ်ေပြုခ
က် မံည်�်�ု်
�က်ရ်ေ�ာက်ပ်ါ
�န့်ည််�။ 

(၃)
ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�
နှ�ုင့််ရေပြုခ၏ ပြုဖွဲ့�်
တန့််�ဲမံ်�မံှာ မံည််
�ည်�်အဆိုင့်�်
န့်ည််� -
ပြုဖွဲ့�်နှ�ုင့််ရေပြုခ 
��ှ၊ ကြုံက့်�ရေတဲ��
နှ�ုင့််ရေပြုခ�ှ�၊ ပြုဖွဲ့�်
နှ�ုင့််ရေပြုခမံ�ှ�

(၄)
�ီ�ပဲာ�ရေ��
လပုင့််န့််�
န့်ည််��န့်�်
အရေပ် ထွ�ခ�ုက််
ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့်ရ်ေပြုခ၏ 
�က်ရ်ေ�ာက်မ်ံု -
ပြုမံင့်�မ်ံာ�     
ရေ�ာ၊  အလယ်် 
အလတ၊်န့်�မံ�ပ်ါ�
ရေ�ာ

(၅)
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့ု�ရု့ု�
နှ�ုင့်ရ်ေပြုခ ရေလ့ာ�ခ�
ရေ�� မံဟုာ 
ဗီ�းဟုာမံ�ာ� 
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့ု�ရု့ု�
နှ�ုင့်ရ်ေပြုခက်�ု
က်ာက်ယဲ်�်န့််
��ုမ်ံဟုတု် �မီံ့
ခန့််ခ်ဲ��န့်် �ာ�င့််�
ပြုပ��ထုွာ�ရေ�ာ 

(၆)
�င့်၏် �ီ�ပဲာ�ရေ��
လပုင့််န့််�အတငဲ့််�
ထွ�ုလပုင့််န့််�မံ�ာ�
က်�ုရေဆိုာင့်�်းက်�်န့််
တာဝန့်�်�ှ�ူ

(၇)
ပါဝင့်ရ်ေဆိုာင့်�်းက််
�မူံ�ာ�
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့ု�ရု့ု�
နှ�ုင့်ရ်ေပြုခ�ီမံခ့န့််ခ်ဲ�
�ာ၌ လ�ုအပရ်ေ�ာ
အရေထွာက်အ်က်ူ
ရေပ�နှ�ုင့်�်ည်�်
�ီ�ပဲာ�ရေ��
လပုင့််န့််�ပြုပင့်ပ်မံ ှ
ပဂု္ဂိုု��လ်

ဇယ်ာ� (၈)- ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ ရေး�းဆဲို�ရေး�း ပံ�စွဲံလာာ

၇. အ�းနု််�ပါက် ရေးအာက််ပါ ထုပ်ရေးဆိုာင်း်းရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေး�းဖြ�န််းပါ

 • ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိသညာ် အ�ိန််တွက်ယ််ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး�ုဖြ�စွဲ်လာ�းနု််၌ ပ�ု��ုက်�န််က်း�န်် အလားအလာ�ုိ က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းား 

 နှိင်း်် အဖြ�ားဆိုံ�းရိုံုး�ု�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�၏ သက််ရေး�ာက််�ုထုက််စွဲာလ်င်း် က်ာက်ဲယ််တွားဆိုးးရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားက် ပု�၍က်�န််က်း��ညာ်ရေးလာ  

 သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးလးာ်၍က်�န််က်း��ညာ်ရေးလာ။

 • �ညာ်သည်ာ်�ဟုာဗိုးူဟုာ�းားကု်� က်ာက်ဲယ််တွားဆိုးးရေး�းဗိုးူဟုာအဖြ�စွဲ် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််သင််း်ပါသန်ညာ်း။

�င်း်းဖြ�စွဲ်- Boat game. medium.com/@katerina_mnuk/boat-game-62916dadb70
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 �င့််တန့််�မံတှ်� ု(၈)

ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခဆိုန့််���်ရေလ�လာခ�က််၊ ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခက်�ု လက််�င့်�်ခ့ပြုခင့််�နှှင့်�် ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု� နှ�ုင့််ရေပြုခ�ီမံ့ခန့်််ခဲ�

မံုဆို�ု�ည််မံှာ အဘယ််န့်ည််�။

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ် လညာ်ပတွ် လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ ထုု�ု�က််

ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�က်�ု လက််သင်း််�ံဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း ပင်း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ လ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ သတွင်း်းအ�းက််အလက်် 

လံ�လံ�ရေးလာက််ရေးလာက််��ုိဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် လညာ်ပတွ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား၊ �ူ�ါဒီ�းား၊ ရေး�းက်ဲက််ရေး�ပန််းစွဲား�ု�းား၊ 

�ာသးဥတွ�အရေးဖြ�အရေးန်အ� လာ�်း�ု�း�ု�းား၊ ရေး�ာဂါါဘဲယ်�းားစွဲသညာ်တွု�်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ လံ�ရေးလာက််စွဲဲာ သုန်ားလညာ်�ု��ိုဖြ�င်း်းတွု�်ရေး�က်ာင််း် 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး�ု�းား ဖြ�စွဲ်ပဲား�ပါသညာ်။ အ�ဲ���င်း်�းားအ�က်ား ယ်ံ��က်ညာ်�ု န်ညာ်းပါးဖြ�င်း်း သ�ု်�ဟု�တွ် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ်�ာတွဲင်း်   

ပဲင်း််လင်း်းဖြ�င်း်သာ�ု��ိုဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား န်ညာ်းပါးဖြ�င်း်းက်�်သု�်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းတွဲင်း်း   

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�က်လညာ်း စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်အရေးပ် ထုု�ု�က််သက််ရေး�ာက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ထုု�်ရေး�က်ာင််း် ယ်င်း်းထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုး

နှ�ုင်း်ရေးဖြ�၏ သက််ရေး�ာက််�ု�းားကု်� သု�ုိန်ားလညာ်ထုားပြီးပးး ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာတွတွ်�န််�ိာ အရေး�းပါပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်က်�ု ဆိုးရေးလးာ်သလု� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�

ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် သက််ရေး�ာက််�ု�းား န်ညာ်းနှ�ုင်း်သ�် န်ညာ်းသဲားရေးအာင်း် သု�်�ဟု�တွ် ရေးလးာ်က်းသဲားရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာဖြ�င်း်း၊ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� လက််သင််း်�ံဖြ�င်း်း၊ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်းတွု�်က်�ု

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားအတဲွင်း်း ရေးပါင်း်းစွဲပ်အသံ�း�းသင်း််သက်�်သု�် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အစွဲးအစွဲဉ််�းား

အရေးပ် ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်�းက််�းားနှိင်း််ပါ �းတုွ်ဆိုက််ထုားလ်င်း် အရေးက်ာင်း်းဆိုံ�းဖြ�စွဲ်ပါလု�််�ညာ်။ 

 

ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခဆိုန့််���်ရေလ�လာခ�က််က်�ု မံည််��ု်ရေက်ာက််ယူ်ဆိုန့််���်�မံည််န့်ည််�။

 

၁. တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်ရေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍ�ိ��ိုလာသညာ်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားအရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� ယ်ရေးန််ရေး�တွ်အရေးဖြ�အရေးန်�းားနိှင်း်် ဆိုက််လက််ကု်�က််ညား�ု�ို��ို ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ပါ။ 

၂. စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအား လ�ပ်င်းန််းတဲွင်း်းနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းဖြပင်း်ပ၌ အ�က််အ��ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးစွဲရေးသာ အရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်

ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပါ။ ထုု�အရေး�က်ာင်း်းအ�းက််�းားတဲွင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် ထုုန််း�း�ပ်နုှ�င်း်စွဲဲ�်း��ိုသညာ်် ရေး�းက်ဲက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ု သ�ု်�ဟု�တွ် 

�ာသးဥတွ�ရေးဖြပာင်း်းလ��ု သ�ု်�ဟု�တွ် �ူ�ါဒီ�းားက်�်သု�်ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်းဆို�ုင်း်�ာ၌ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ဘဲဏ္ဍာရေး�းဆို�ုင်း်�ာ၌ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ န်ညာ်းပညာာ

ပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ၌ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား ပါ�င်း်ပါသညာ်။ 

၃. တွဖြ�ညာ်းဖြ�ညာ်းပု�၍ အရေး�းပါလာသည်ာ် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အသစွဲ်တွစွဲ်�ပ်�ပ်�ုိလာလ်င်း်လညာ်း ထုည်ာ်သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားပါ။   

၎င်း်းတွု�်တွဲင်း် လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု�းားနှိင်း်် ပ�ု��ုအရေးသးစွဲုတွ်က်းရေးသာ �ိတွ်တွ�်းဖြပ�စွဲ��ု �းားက်�ု ရေးတွာင်း်း�ံသည်ာ်    

�ူ�ါဒီအသစွဲ်�းား ပါ�င်း်ပါသညာ်။ ထုု�သ�ု် �ိတွ်တွ�်း�ိတွ်�ာ�းားက်�ု ရေးတွာင်း်း�ံ�ာ၌ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် လု�က််လံလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပး

နှ�ုင်း်သည်ာ် အတွ�ုင်း်းအတွာအတွဲင်း်း�ိုရေးန်သညာ်် အရေးဖြ�အရေးန် �းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ လု�က််လံ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးနုှ�င်း်ရေးသာ အတုွ�င်း်းအတွာသ�ု် 

ရေး�ာက််�ုိရေးန်သညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ပါ�င်း်နုှ�င်း်ပါသညာ်။ 

၄. အဆို�ုပါထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ရေးပ်ရေးပါက််နုှ�င်း်ရေးဖြ�နိှင်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးပ် �ညာ်သည်ာ် အတွ�ုင်း်းအတွာအထုု ထုု��ုက််ရေးစွဲနုှ�င်း်ပံ�တွ�ု်

က်�ု အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် အတွူ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်ပါ။

၅. အဆို�ုပါရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ��းား�ိ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�းက််�းားကု်� အရေးဖြ��ံ၍ ရေး�ာ်ထု�တွ်ရေးတွဲ��ိုထုားရေးသာ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� အ�း�ုး�း�ုး၏ 

သက််ရေး�ာက််�ု အဆိုင်း်် သတွ်�ိတွ်ပါ။ 

၆. ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အဆိုင်း််သတွ်�ိတွ်�ု�းားကု်� အရေးဖြ��ံ၍ �ု�ုတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်သည်ာ် အတွ�ုင်း်းအတွာနှိင်း််   

ရေးလ်ာ်�းရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ရေး�ွး�းယ််�ု�းားစွဲသညာ်တွု�်က်�ု အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတုွ�င်း်ပင်း်ပါ။  

၇. ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�း၊ ရေးစွဲာင်း််�က်ညာ်် ရေးလ်လာ ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ တွာ�န််�းားက်�ု အ�ဲ���င်း်�းားအ�က်ား�ဲ�ရေး�ရေးပးအပ်ပါ။   

ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ပါက် ၎င်း်းတွု�်၏ �ာထုူးတွာ�န််�းားအလု�က်် တွာ�န််ရေးပးအပ်ပါ။ 

၈. ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ဖြ�င််း်�ားလာပံ�နှိင်း်် ဆိုံ�ရိုံုးန်စွဲ်န်ာနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား တွု�းတွက််ရေးက်ာင်း်း�ဲန််လာပံ�တွ�ု်က်�ု 

ရေးစွဲာင်း််�က်ည်ာ်ရေးလ်လာပြီးပးး သင်း််လ်င်း်သင််း်သလ�ု ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာပါ။ 

152 ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�
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ရေဒ�ခ့ပြုပည််�ူအ�ုအဖွဲ့ဲ��ပ�ုင့်် ��်ရေတာလုပ်င့်န့််�အရေပြုခပြုပ� �ီ�ပဲာ�ရေ��လုပ်င့်န့််�မံ�ာ�အတဲက်် ထွ�ခ�ုက်် ဆို့ု�ရု့ု�
နှ�ုင့််ရေပြုခရေလ့ာ�ခ�ရေ�� မံဟုာဗီ�းဟုာမံ�ာ�
 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� သု�ုိန်ားလညာ်ပြီးပးးရေးန်ာက််တွဲင်း် အဆို�ုပါရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသည်ာ် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� �ညာ်သု�်စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ညာ်၊  

�ညာ်သည်ာ်အတွ�ုင်း်းအတွာအထုု လက််သင်း််�ံ၍ �ညာ်သည်ာ်အတွ�ုင်း်းအတွာကု်��ူ လက််သင််း်��ံဟု� ဆိုံ�းဖြ�တွ်�ဖြ�င်း်းကု်� ဖြပ�လ�ပ်ရေးလ်�ုိသညာ်။ 

ထု�ုသ�ု် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�ာ၌ ရေး�ွး�းယ််�ု သံ�း�ပ်�ုိပါသညာ် -

 ■ ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခက်�ု လက််ခ့ပြုခင့််� - အ�း�ု�ရေးသာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းားအရေးပ် အ�ိန််

တွက်ယ်် သက််ရေး�ာက််ဖြ�င်း်း��ုိဘဲ� ရေးန််စွဲဉ််လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု၌ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးန်�သညာ််အ�က််အ���းား�ိ အ�း�ု�သာဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

ရေး�းက်ဲက််ဆို�ုင်း်�ာ ဆိုံ�းရိုံုးန်စွဲ်န်ာနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိာ သာဓိက်ရေးက်ာင်း်းတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ �ယ််ယူ်သူ�းား၏ �ယ််လု�အားသညာ် အ�းနု််နှိင်း််အ�် 

ရေးဖြပာင်း်းလ�ရေးန်နှ�ုင်း်ပြီးပးး ပြီးပု�င်း်ဘဲက််လ�ပ်င်းန််း�းားက် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းကု်� ရေး�းက်ဲက််ဖြပင်း်ပရေး�ာက််�ိုသဲားရေးအာင်း် တွဲန််းပ�ု်ဖြ�င်း်းသ�ု်ရေးသာ 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� အပြီး���ုိရေးန်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�သ�ု်ရေးသာ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� လက််သင််း်�ံသင်း််ပါသညာ်။ သ�ု်ရေးသာ်လညာ်း 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�န်ညာ်းနှ�ုင်း်သ�် န်ညာ်းရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဥပ�ာဖြပ�လ်င်း် အ�ဲ���င်း်�းားအရေးန်ဖြ�င််း်  

�ယ််ယူ်သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းား၊ ပြီးပု�င်း်ဘဲက််လ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် ယ်ိဉ််လ်င်း် �ု�ုတွု�်စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် အားသာ�းက််�ုိရေးသာ 

န်ယ််ပယ််�းားကု်� သု�ုိန်ားလညာ်�န််အတွဲက်် ရေး�းက်ဲက််သ�ရေးတွသန် ရေးက်ာက််�ံ�ုရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 ■ ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခ၏ �က််ရေ�ာက််မုံက်�ု �ီမံ့ခန့်််ခဲ�ပြုခင့််�နှှင့်�် ရေလ့ာ�ခ�ပြုခင့််� - အ�း�ု�ရေးသာ က်ုစွဲစ�ပ်�းား၌ ��န််တွ�ုင်း်း သု�်�ဟု�တွ်  

ရေး�ကြိုက်းးဖြ�င်း်းက်�်သု�် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�တွစွဲ်�ပ်�ပ်၏ သက််ရေး�ာက််�ု�ိာ ဖြ�င််း်�ားရေးန်နှ�ုင်း်ရေးသာ်လညာ်း ထုု�ဖြ�စွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်နုှ�င်း်ရေးဖြ�

က်�ု �န်််�ိန််း� �က််��ပါသညာ်။ အ�ဲ���င်း်�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး�ု ရေးလ်ာ်�းရေး�းန်ညာ်းလ�်း�းားကု်�ကြံ့က်ံဆိုနှ�ုင်း်ပါသညာ်။  

ဥပ�ာဖြပ�လ်င်း် ထုု� ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ို ဖြ�စွဲ်�ပ်ကု်� တွံ�်ဖြပန််ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပး�န်် �န််ပံ�ရေးင်းဲအ�း�ု� �ယ််၍ စွဲ�ထုားဖြ�င်း်း�း�ုး ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးပ် ဆိုု�း�ွား စွဲဲာ သက််ရေး�ာက််ရေးစွဲနုှ�င်း်သညာ်် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�တွစွဲ်�ပ်သညာ် အစွဲု�း�

အ�ာ�ုိ�းားက် လ�ပ်င်းန််းပု�င်း်သစွဲ်�းား�ိာ သံသယ်�င်း်�ဲယ််ရေးက်ာင်း်းသညာ်ဟု� ယ်ူဆို�ံ�ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွ�ား��င်း်သစွဲ်�းား ဖြ�စွဲ်

နှ�ုင်း်သညာ်ဟု�ပင်း် ယ်ူဆို�ံ�ဖြ�င်း်းတွု�် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�သ�ု်ထုင်း်ဖြ�င်း်ယူ်ဆို�ံ�သည်ာ် အကြိုက်ု�်အရေး�အတဲွက််ရေးလ်ာ်�း�န်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း

အရေးန်ဖြ�င်း်် သစွဲ်ပင်း်�းား၊ သစွဲ်င်း�တွ်တုွ��းားနှိင်း်် သစွဲ်လံ�း�းားက်�ု တွူညားရေးသာ န်ံပါတွ်က်�ဒီ်�းားဖြ�င််း် �ိတွ်သားပြီးပးး ထု�တွ်ယ်ူက်ာ  

သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ထုားရေးသာ သစွဲ်တွံ�း�းားဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အရေးသးစွဲုတွ်�ိတွ်တွ�်း�းားကု်� �ိတွ်တွ�်းတွင်း်သု�်းဆိုညာ်းထုားသင််း်

ပါသညာ်။ သ�ု်�ိသာ ထု�ုသစွဲ်လံ�း�းားကု်� သစွဲ်��တွ်�ာ �င်း်းဖြ�စွဲ်အထုု ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းဖြပန််လညာ်စွဲုစွဲစွဲ်နုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။      

 ■ ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခက်�ု ရေ�ှာင့််�ှာ�ပြုခင့််� - စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးပ် သုသုသာသာ သက််ရေး�ာက််�ု�ိုပြီးပးး ဖြ�စွဲ်တွန််စွဲဲ�်ဖြ�င််း်�ားရေးသာ 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အတဲွက်် အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်��ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ ယ်င်း်းကု်� ရေး�ိာင်း်�ိား�န််ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း  အ�ဲ���င်း်�းား

အရေးန်ဖြ�င်း်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ပါလု�််�ညာ်။ သာဓိက်ဖြပ�လ်င်း် �ယ််ယူ်သူ�းား၏ သစွဲ်အရေးဖြ�ာက််အ�းား �ိာယူ်�ုအတွ�ုင်း်းဖြပညာ််�းနှ�ုင်း်�န််

အတွဲက်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်�ဖြ�င်း်း��ုိရေးသးသညာ်် သစွဲ်စွဲ�ုက််�င်း်းတွစွဲ်��ပု�င်း်ဆို�ုင်း်ထုားရေးသာ သစွဲ်စွဲ�ုက််�င်း်း

ပ�ုင်း်�ိင်း်ထုံ�ိ သစွဲ်�းား �ိာယူ်ရေးပး�နုှ�င်း်ရေးသာ်လညာ်း �ု�ုလ�ပ်င်းန််းကု်��ူ တွ�ား��င်း် ထု�တွ်က်�န််�းား လက််�ံ�ုဖြ�င်း်း�ိက်ာက်ဲယ််�န်် 

လ�ုအပ်သညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်�း�ုးဖြ�စွဲ်သညာ်။

ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခ�ီမံ့ခန့်််ခဲ�မံု �ီမံ့ခ�က််ရေ��ဆိုဲ�နှ�ုင့််ရေ�ာန့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� အ�း�ုးအစွဲား�ဲ�ပြီးပးး �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား ရေး�းဆဲို�ပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် အ�ဲ���င်း်�းားအရေးန်ဖြ�င််း် လက််သင််း်�ံ�န်် ဆိုနှဒ�ိုသညာ််

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အတဲွက်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�း စွဲး�ံ�းက််တွစွဲ်�ပ် စွဲဉ််းစွဲားရေး�ွး�းယ််�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ လာအု�ဖြပညာ်သူ�

ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ၊ Luang Prabang �ုိ က်ံန််းသစွဲ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်၏ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�း စွဲး�ံ�းက်် 

တွစွဲ်စွဲုတွ်တွစွဲ်ပ�ုင်း်းအဖြ�စွဲ် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�းား စွဲ�စွဲညာ်းထုား�ုက်�ု ရေးအာက််ပါဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််၌ ဖြပသထုားပါသညာ်။ 
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ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခ�ီမံ့ခန့်််ခဲ�မံု Luang Prabang  က်ွန့််���် လုပ်က်ဲက််င့်ယ််ရေတာင့််�ူ ပြုဖွဲ့�်�ပ် 
 
လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ၊ Luang Prabang �ုိ က်ံန််းသစွဲ်လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ်

ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအတွဲင်း်း �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်လးက်် �ိုပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးန်စွဲဉ််အတွဲင်း်း အ�ဲ���င်း် 

တွစွဲ်ဦးးက် အစွဲ�အ�ဲ��စွဲညာ်း�းဉ််း�းားက်�ု �လ�ုက််န်ာဘဲ� ၎င်း်း၏ က်ံန််းသစွဲ်စုွဲ�က််�င်း်းရေးအာက််ရေးဖြ�တဲွင်း် ရေးပါက််ရေး�ာက််

ရေးသာ ရေးပါင်း်းပင်း်၊ ခြုံ�ံ�ပင်း်�းားကု်� �းးရိုုု�လ�ုက််သည်ာ် ဖြ�စွဲ်�ပ်�း�ုး ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�ပါသညာ်။ ထုု�ဖြ�စွဲ်�ပ်�ိာ အစွဲ�အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးး

ရေး�က်ာင််း် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်�ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းတဲွင်း်း ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�တွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ရေးဒီသတဲွင်း်း သစွဲ်ရေးတွာရို�ံးက် အစွဲ�အ�ဲ��

ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်ကု်� ဆိုက််သဲယ််က်ာ ထုု�အပးက််သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုအရေးပ် �ဆို�ုင်း်း�တဲွ ��ုင်း်��ုင်း်�ာ�ာ အရေး�းယူ်

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် ရေးစွဲ�ု�င်း်းပါသညာ်။ အစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င််း်လညာ်း ဤဖြ�စွဲ်�ပ်�ိာ �ု�ုတွု�် စွဲး�ံ�န်််�ဲ���ညာ်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�

တွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သတွုဖြပ��ုသဲား��်ပါသညာ်။

ဦးးစွဲဲာ အစွဲ�အ�ဲ��ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်က် ထုု�အ�ဲ���င်း်က်�ု �းးရိုုု�ရေးန်�ု �ပ်တွန်််��ုင်း်းပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း ထုု�အ�ဲ���င်း်က် ရေးပါင်း်း

ပင်း်ခြုံ�ံ�ပင်း်�းားကု်� ဆိုက််လက်် �းးရိုုု�ရေးန်��်သညာ်။ ထုု�်ရေးန်ာက်် အစွဲ�အ�ဲ��ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်က် အက်ယ််၍ ဤသု�်ဆိုက််လက််ဖြပ��ူ

ရေးန်ပါက်ထု�ုအ�ဲ���င်း်က်�ု ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���ိ ထု�တွ်ပယ််�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း တွ�ား�င်း် သတွုရေးပး�းက််တွစွဲ်�ပ် ထု�တွ်

ဖြပန််ပါသညာ်။ ယ်င်း်းအ�ဲ���င်း်က် ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် တွ�ား�င်း်သတွုရေးပး�းက်် ထု�တွ်ဖြပန််ပြီးပးး �းနု််�ိသာ �းးရိုုု�ဖြ�င်း်းကု်� �ပ်တွန်််

လ�ုက််ပါသညာ်။

အက်ယ််၍ ထုု�သ�ု်ဆိုက််လက််ဖြပ��ူရေးန်ပါက် သစွဲ်ရေးတွာအ�ာ�ုိ�းားက် ၎င်း်း၏ စုွဲ�က််�င်း်းရေးထုာက််�ံ�းက််လက််�ိတွ်ဖြပန််လညာ်

ရို�ပ်သု�်း�ံ��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အဆို�ုပါအ�ဲ���င်း်ကု်� အသုရေးပး��်ပါသညာ်။ ထု�ုအ�ဲ���င်း်အရေးန်ဖြ�င််း် ၎င်း်း၏ သစွဲ်�းားကု်�  

အစွဲ�အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င်း်် တွ�ား�င်း်ရေး�ာင်း်း�း�ဲင််း်�ရေးတွာ်�ညာ် �ဟု�တွ်ပါ။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််ဆို�ုရေးသာ် ယ်င်း်းသု�်စွဲညာ်း�းဉ််း

�လ�ုက််န်ာ�ုရေး�က်ာင််း် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ��၏ စွဲ�ရေးပါင်း်းသစွဲ်တွင်း်ပု� ်ရေး�ာင်း်း�း�ု�ိ ထု�ုအ�ဲ���င်း်၏ သစွဲ်တွင်း်ပု� ်ရေး�ာင်း်း�း�ုက်�ု 

ဖြပန််လညာ်ရို�ပ်သု�်း�ည်ာ်အတွဲက််ရေး�က်ာင်း််ဖြ�စွဲ်သညာ်။

�င်း်းဖြ�စွဲ်- PAFO အင်း်တွာဗိုးူး�ိ ရေးက်ာက််နှ�တွ်ရေး�ာ်ဖြပသညာ်။

ထွ�ခ�ုက််ဆို့ု�ရု့ု�နှ�ုင့််ရေပြုခက်�ု �ီမံ့ခန့်််ခဲ��ာ၌ ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယူ်ရေ�� လမံ်�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�က်�ု အ�့ု�ခ�ပြုခင့််� - 
က်န့်််�တ်ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�ရေ�ာ ��် ��ု်မံဟုုတ် က်န့်််�တ်ထွ�န့််�ခ��ပ်ထွာ�ရေ�ာ အ�င့််�အပြုမံ�်မံ�ာ�နှှင့်�် 
အရေလ�ထွာ� ����်ရေဆိုာင့််�းက််မံု 

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ာ၌ သစွဲ်၏ �င်း်းဖြ�စွဲ်ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်းရေးပးဖြ�င်း်း၊ ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�းရေး�း က်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း

အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သစွဲ်�းား �င်း်ရေး�ာက််�သဲားရေးစွဲ�န်် တွားဆိုးးက်ာက်ဲယ််ဖြ�င်း်းတွု�် လ�ုအပ်ပါသညာ်။ ပဏ်ာ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ်  

အဆိုင်း််�းား၌ပါ�င်း်ရေးသာ အဆိုင််း်�းား�ိာ -

၁. �ညာ်သည်ာ် သစွဲ်�းားက် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သစွဲ်ဖြ�စွဲ်သညာ်ကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်တွတွ်ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ 

 • အဆို�ုပါသစွဲ်၏ �ူလ�င်း်းဖြ�စွဲ်ကု်� သု�ုိဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်��ိုသညာ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်ရေးန်�ာ၊ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူပံ�၊ ထု�တွ်ယ်ူ�ာ၌   

 ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူလူထု�၏ က်းန််း�ာရေး�းအရေးပ် သက််ရေး�ာက််�ု�ို��ို စွဲသညာ်တွု�်က်�ု သု�ုိဖြ�င်း်း

 • ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား၍ တွားဆိုးးက်ာက်ဲယ််�န််�ိာ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် အရေး�းကြိုက်းးပံ�၊ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် �ဲင်း််�ဖြပ��ပံ�၊   

 အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်�ပြီးပးး �ညာ်သူ�အတွဲက်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိပံ� စွဲသညာ်တွု�်က်�ု   

 သု�ိုန်ားလညာ်ဖြ�င်း်း 

၂. ရေးအာက််ပါအ�းက််�းားအရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ (သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) ပါ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ�တွဲင်း် အရေးသးစွဲုတွ်�က်ညာ််�န််) အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် 

သစွဲ် လက််�ယ််�ုိက် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ို�ု အဆိုင်း််နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ အ�းက််အလက််�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းရေးက်ာက််ယူ်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် 

ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊  �ိတွ်တွ�်းတွင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးသာ အရေးလးထုား စွဲုစွဲစွဲ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု -

 • သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ ထု�တွ်ယ်ူ�ု၊ က်�န််သဲယ််ရေး�း၊ စွဲညာ်း�က်ပ်�ဲန််နှိင်း်် အရေးက်ာက််�ဲန််ဆို�ုင်း်�ာ ဥပရေးဒီက်းင််း်ထုံ�း�းားနှိင်း််အညား  

 လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််� ု

 • ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးကဲ်�၊ သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်၊ �း�ုးသ�ဉ််း�န််အနှတ�ာယ််�ိုရေးန်သညာ်် �း�ုးစွဲုတွ်�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်း၊   

 တွားဆိုးးက်ာက်ဲယ််ရေး�း အစွဲးအ�ံ�းား က်းင််း်သံ�းစွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်း
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 • �း�ုးရို�ုးဗိုးဇူး�င်း်းဖြ�စွဲ်�းားရေးပါက််ရေး�ာက််�ာ ရေးဒီသနှိင်း်် သဘဲာ�သစွဲ်ရေးတွာ �းားအားရေးဖြပာင်း်းလ�ထုားရေးသာ ရေးဒီသ�းား�ိ   

 သစွဲ်�းား�ယ််ယ်ူ�ုက်�ု ရေး�ိာင်း်�ိားဖြ�င်း်း

 • ရေးဒီသနှတ� ယ်ဉ််ရေးက်းး�ု၊ အလ�ပ်သ�ား�းား၏ က်းန််း�ာရေး�းနိှင်း်် ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ ဌာာရေးန်တုွ�င်း်း�င်း်းသား အ�ဲင််း်အရေး�း�းား၊  

 ရေးဖြ�ယ်ာပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုအ�ဲင်း််အရေး�း�းားအရေးပ် ထုု�ု�က််သက််ရေး�ာက််�ုက်�ု ရေး�ိာင်း်�ိားဖြ�င်း်း

၃. ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�းရေး�း က်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သစွဲ်�းား �င်း်ရေး�ာက််လာဖြ�င်း်းကု်� တွားဆိုးးက်ာက်ဲယ််�န််အတွဲက််  

အဆို�ုဖြပ�တွင်း်သဲင်း်းထုားရေးသာ အစွဲးအ�ံ�းားပါ�င်း်သည်ာ် ရေးလ်ာ်�းရေး�း �ဟုာဗိုးူဟုာတွစွဲ်�ပ် ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း 

 • အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သစွဲ်�းားလက််�ံ�ုဖြ�င်း်းကု်� ရေး�ိာင်း်�ိား�န််၊ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုဆို�ုင်း်�ာ က်ဲင်း်းဆိုက်် စွဲံသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနှိင်း််   

 အညား တွာ�န််�ံရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် လု�အပ်သည်ာ် �ယ််ယူ်သူ�းားက်�ု သု�်းသဲင်း်းစွဲညာ်းရို�ံး�န််အတွဲက်် �ညာ်သည်ာ် အစွဲးအ�ံ�းားနှိင်း််  

 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားကု်� ရေး�းဆဲို�သတွ်�ိတွ်ထုားရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်းဖြ�င်း်း 

ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးး သ�ု်�ဟု�တွ် တွ�ား�င်း် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းား�ိသာ �ယူ်လ�ုပြီးပးး သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက်် အတွဲက်် တွာ�န််�ံ

ထုား�သည်ာ် �ယ််ယူ်သူ�းားနှိင်း်် က်�န််သဲယ််�ာ၌ က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ 

�င်း်းဖြ�စွဲ်�းားကု်� အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သစွဲ်�းားနှိင်း်် သးးဖြ�ား�ဲ�ထုား�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။
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�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၉

��ီပာဲ�ရေ�� �မီံ့ခန့်််ခဲ�မံ ု�မ့ီံက်�န့််�ရေ��ဆိုဲ�ပြုခင့််�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■ တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် က်န်ဦးး စွဲးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းားက်�ု ပံ�ရေး�ာ်�ာတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ အရေးဖြ��ံအ�းက််�းား

နှိင်း်် အဆိုင်း််ဆိုင်း််တွ�ု်က်�ု �ိင်း်းဖြပတွတွ်�ညာ်။  

■ ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအတဲွက်် ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းစွဲး�ံက်ုန််း (စွဲး�ံ�းက််)တွစွဲ်�� ဖြပင်း်ဆိုင်း်တွတွ်�ညာ်။

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၁၂၀

န့်ည််�လမံ်�
နှိစွဲ်ဦးးတွဲ� ရေးလ်က်းင်း််�ု၊ အ�ပ်စွဲ�င်းယ််ဖြ�င််း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အရေးဖြ�အရေးန်

တွစွဲ်�ပ်ပံ�ရေး�ာ်ရေးလ်က်းင််း်�ု

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ် ၊ ပံ�စွဲံလာာအလဲတွ်၏ ပု�စွဲတွာ သ�ု်�ဟု�တွ် က်ား�းပ် (သင်း်တွန််း

�ိတွ်စွဲ� (၉) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််)၊ က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား
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 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				

၁. ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုအရေး�က်ာင်း်း ရေး�ိ�သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် သင်း်�က်ား��်ရေးသာ အဓုိက် ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ််အ�းက််�းား 

က်�ု ဖြပန််ရေးနှားပါ။ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�က်�ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးလရေးလ စွဲးပဲားရေး�း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ာတွဲင်း် ထုုရေး�ာက််ရေးလဖြ�စွဲ်သညာ်။

၂. သင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�းားကု်� �ုတွ်ဆိုက််ရေးဖြပာ�က်ားပါ။ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ�   

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား ပ�ု၍ ထုုထုုရေး�ာက််ရေး�ာက်် လညာ်ပတွ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲရေး�းအတဲွက်် စွဲးးပဲားရေး�း သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း   

စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို�သညာ်် စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� အရေးလးရေးပးသဲား�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား ရေးဖြပာဖြပပါ။ 

၃. ပထု�ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု စွဲတွင်း်�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် က်ဲ�ဖြပားရေးသာ ရေး�ါင်း်းစွဲဉ််အသးးသးး�ို သင်း်တွန််း 

�းားက်�ု ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်စွဲဲာ တွက််ရေး�ာက််ပြီးပးးရေးန်ာက်် �ု�ုတွု�်၏ တွတွ်ရေးဖြ�ာက််�ုအရေးဖြ�အရေးန်ကု်� တွင်း်ဖြပနှ�ုင်း်�န်် ရေးအာက််ပါ ပံ�ရေး�ာ်�န််တွးး

ထုားသညာ်် အရေးဖြ�အရေးန်ကု်� ၎င်း်းတွု�် �က်ည်ာ်ရိုုနှ�ုင်း်�န်် ဖြပသပါ - သစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်�ုနှိင်း်် သစွဲ်က်�န််သဲယ််�ုတွ�ု်တွဲင်း် �ပ်�ွာတဲွင်း်း�ို   

စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်လ�ပ်င်းန််း�ိင်း် အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ပ်က် ပါ�င်း်လ�ပ်ကု်�င်း်လးက််�ုိသညာ်။ အဆို�ုပါလ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းားသညာ် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််  

အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းား�ိာ �ညာ်သူ�းားဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်းကု်� သု�ုိသက်�်သု�် ထု�ုက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း�ုိ �ု�ုတွ�ု်အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု

လညာ်း သု�ို�က်ပြီးပးး ဥပရေးဒီရေး�း�ာ၊ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ၊ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် (CoC)ဆို�ုင်း်�ာကု်�လညာ်း 

သရေးဘဲာရေးပါက်် န်ားလညာ်�က် သညာ်။ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ�� သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်အရေးန်ဖြ�င််း် အတွူတွက်ဲ

လ�ပ်က်�ုင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် အက်း�ုး�းားစွဲဲာ ရေးဆိုာင်း်ယ်ူရေးပးနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်းကု်� ၎င်း်းတွု�်က် သု�ိုထုား�က်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်က်�ု တွဲန််းအားရေးပးနှ�ုင်း်�ည်ာ် 

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း �န််ရေးန်ဂါးာ သု�်�ဟု�တွ် ဥက်ကဌာက် ဦးးရေးဆိုာင်း်ပါသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း်လညာ်း အစွဲ�အ�ဲ��ဆို�ုင်း်�ာ 

စွဲညာ်း�းဉ််း�းား၊ အ�ဲ��အစွဲညာ်း �ဲ��စွဲညာ်းပံ�၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းား၊ လက််�ယ််�ုိ ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု�းား အသံ�း�း�ု အသုပညာာ၊ 

�ု�ုတွ�ု် �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်လ�ုသညာ်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််စွဲသညာ်တွု�်�ိာ အံ�င်း်�ဲင်း်က်းဖြ�စွဲ်ရေးန်သညာ်် အရေးန်အထုားတွဲင်း်�ိုသညာ်။

၄. တွက််ရေး�ာက််သူ�းားထု��ိ တွစွဲ်ဦးး သ�ု်�ဟု�တွ် နှိစွဲ်ဦးးအား ၎င်း်းတွု�်၏ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် က်�န််သဲယ်် 

ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ က်�ုယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားကု်� �ု�ုဆိုနှဒအ� ရေး��်ရေးပး�န်် �ုတွ်ရေး�်ပါ။ 

၅. ထု�ု်ရေးန်ာက်် တွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်�ာ ��ိင်း်းလင်း်းပါက် အဖြ�ား စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း လညာ်ပတွ်�ု�းား�ိ တွက််ရေး�ာက််သူ အားလံ�းနှိင်း််   

��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာပါ။ တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား သင်း်တွန််း�းနု်် (၇) ၏ ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�် စွဲာ�င်း်းဖြပ���်  

သညာ်�းားကု်� သတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။ ဤလ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု�းားက်�ု က်ား�းပ်ရေးပ်တွဲင်း် စွဲာ�င်း်းဖြပ�ပါ။ အဆို�ုပါအ�းက််�းား�ိ စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ် လညာ်ပတွ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ာ၌ အသ�ံးဖြပ�ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်တွာ�းား�ိ အ�း�ု�

ဖြ�စွဲ်သညာ်ကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ 

၆. တွက််ရေး�ာက််သူ�းားကု်� အ�ပ်စွဲ��းား�ဲ�ပြီးပးး လာ�ည်ာ် ရေးလ်က်းင််း်�န််းအတွဲက်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ညွှာန််�က်ားပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း ၁ က်�ု�က်ညာ််�န််)။  

၇. လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား ပြီးပးးစွဲးးသညာ်နှိင်း်် တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအ�က်ား ဤရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ-

 • စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်ကု်� ဖြ�ညာ််စွဲဲက််�ာတွဲင်း် �ညာ်သည်ာ်အ�းက််က် စွဲုန််ရေး�်�ုအဖြ�င််း်�ားဆိုံ�း ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။   

 အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််န်ညာ်း။

 • စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်သညာ် သင်း်က်းင်း်လညာ်�ာက်ဏ္ဍတဲွင်း် အသံ�း�င်း်ပါသလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထု�ုသ�ု်  

 ဆို�ု�သန်ညာ်း။ 

 • စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် ပါ�ုိသညာ်် အပ�ုင်း်း�းားအန်က်် သင််း်အရေးန်ဖြ�င််း် ရေးတွဲးဆိုစွဲဉ််းစွဲား�ူးဖြ�င်း်း��ိုသညာ််  

 အပ�ုင်း်း�ိာ �ညာ်သညာ််အပ�ုင်း်းန်ညာ်း။

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်��ကု်� ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��န်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်အရေး�းကြိုက်းးသန်ညာ်း။ ထု�ု်အဖြပင်း် ရေး�်ာ်�ိန််းထုားရေးသာ  

 အက်း�ုးရေးက်းးဇူးူး�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 
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၈. အ�ဲ��တွစွဲ်��စွဲးအား ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်�ုိ �ညာ်သည်ာ်အစွဲုတွ်အပ�ုင်း်း�းားသညာ် �ဲ�်း�ံ�န်် လု�သန်ညာ်း 

သ�ု်�ဟု�တွ် အားရေးက်ာင်း်း�ု�င်း်�ာ�န်် လု�သန်ညာ်းက်�ု အဆိုင်း််သတွ်�ိတွ်ရေးပး�န်် ရေးဖြပာပါ။ ဦးးစွဲားရေးပးအဆိုင််း် အဖြ�င်း််ဆိုံ�းက်�ု န်ံပါတွ်(၉) 

အဖြ�စွဲ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ ဦးးစွဲားရေးပးအဆိုင််း် အန်ု�််ဆိုံ�းက်�ု န်ံပါတွ် (၁) အဖြ�စွဲ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း ထုား၍ အဆိုင််း်သတွ်�ိတွ်ပါ။ 

၉. အ�ဲ���းားအား ၎င်း်းတွု�်၏ �လဒီ်�းားကု်� ရေး��်�န်် ရေးဖြပာပါ။ စွဲုန််ရေး�်�ုဖြ�င််း်�ားရေးလ်�ုိသညာ်် န်ယ််ပယ််�းားထု��ိ တွစွဲ်���ိာ ဘဲဏ္ဍာရေး�း 

စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ အရေး�က်ာင်း်း�ိာ ၎င်း်းသညာ် �က််��န်က််န်�ပြီးပးး အန်းးက်ပ်ကူ်ညားပံ်ပု�း�ု လ�ုအပ်ရေးသာရေး�က်ာင််း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

၁၀. ဤအဓိုက်ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ်် အ�းက််�းားကု်� ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ-

 • စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ် (Business Model Canvas)ဆို�ုသညာ်�ိာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�းားနှိင်း််   

 တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်�းက်် ရေးက်ာက််ယူ်�ု�ိ ��ုိစွဲ�ရေးဆိုာင်း်းထုားရေးသာ အ�းက််အလက််�းားရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�  

 တွညာ်ရေးဆိုာက််ထုားရေးသာ ပံ�စွဲံင်းယ််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ထုု�ပံ�စွဲံင်းယ််သညာ် သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသညာ််လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအတဲွင်း်း  

 �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးး ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားနှိင်း်် လက််တဲွ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် အ�ဲ���င်း်�းားအတဲွက််  စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို� 

 �ာတွဲင်း် အကူ်အညားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသည်ာ် အ�းက််�းားကု်� စွဲ�စွဲညာ်းတွင်း်ဖြပထုားရေးသာ ပံ�စွဲံင်းယ််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်အား  �းတုွ်ဆိုက််ပံ�ရေး�ာ်ဖြ�င်း်းသညာ် လက််�ုိန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်က်�ု ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်  

 ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််သညာ်် က်န်ဦးးအဆိုင်း််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ အသစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််ထုားရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း  

 န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားနှိင်း်် �ုတွ်�က််�းားကု်� အ�က်�်း�းင်း်းသတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် အန်ာဂါတွ်အတွဲက်် �ဟုာဗိုးူဟုာရေးဖြ�ာက်် ဦးးတွညာ်�းက်် 

 �းားသတွ်�ိတွ်�န်် အ�ဲ���င်း်�းားအား အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ပါသညာ်။

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�ို အ�ဲ���င်း်အားလံ�းက် အတွူတွက်ဲလ�ပ် ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် စွဲးးပဲားရေး�း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်သညာ်   

 ထုုရေး�ာက််ရေးသာ န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်အရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ုစွဲတွင်း်�န််တွဲန််းအား 

 ရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််ဆို�ုရေးသာ် စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်ကု်� အ�ဲ���င်း်�းားအတူွတွက်ဲပံ�ရေး�ာ်ရေး�းဆဲို��က်ည်ာ် 

 ဖြ�င်း်း ဖြ�င််း် �ု�ုတွ�ု်စွဲးးပဲား ရေး�းလ�ပ်င်းန််း�ိာ �ညာ်သု�်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းအ�း�ုးအစွဲားဖြ�စွဲ်သညာ်ကု်� အ�ဲ���င်း်အားလံ�း ပ�ု��ုသရေးဘဲာရေးပါက်် 

 လာနှ�ုင်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 
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 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ� 

■ သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသည်ာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား သတွုဖြပ��ု 

ပါရေးစွဲ။ အ�န််း (၂) ပါ စွဲဲ�်း�ညာ်�းားသညာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း ရေး�ွး�းယ််ဆိုံ�းဖြ�တွ်�ာတဲွင်း် အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�ပါ�ညာ်။

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသစွဲ်�းားအား ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ပ်င်းန််းကု်� တွညာ်ရေးဆိုာက််�န််နိှင်း်် �ယ််ယူ်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ်  

ရေး�းက်ဲက််တွ�ု်၏ လ�ုအပ်�းက််က်�ု ဖြပည်ာ်�းရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပံ�က်�ု န်ားလညာ် သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးစွဲ�န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပး

ပါသညာ်။ 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် သင်း်တွန််း�းနု်် (၇) စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်း�ိ သုဖြ�င်း်န်ားလညာ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းားကု်�  

ဆိုက််လက််သ�ံးစွဲဲ���ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

■ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားက် 

ဤသင်း်�န််းစွဲာက်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင်း််ပါသညာ်။ အ�ပ်စွဲ�၌ လူအရေး�အတွဲက််�းားလဲန််းရေးန်ပါက် အ�ပ်စွဲ�င်းယ််နှိစွဲ်�ဲ���ဲ�ပါ။ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�

က် အ�းက်် ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၅ ကု်� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်ပြီးပးး အဖြ�ားအ�ပ်စွဲ�က် စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်၏ အ�းက်် ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉ ကု်� 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်သညာ်။ ဤန်ညာ်းလ�်းကု်� ရေး�ွး�းယ််ထုားပါက် ဦးးစွဲဲာ အ�းက်် (၂) (ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ အဆို�ုဖြပ��းက််�းား) ကု်� အ�ပ်စွဲ�

နှိစွဲ်စွဲ�စွဲလ�ံးက် အားလ�ံး��ုင်း်း�ဲ�� အတွူတွက်ဲ ရေးသ�းာစွဲဲာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ။ ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ အဆို�ုဖြပ��းက််�းားသညာ်  စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်နှိင်း်် စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်ပါ အ�းက််အားလံ�းအတွဲက်် လ�်းညွှာန််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ အ�ပ်စွဲ��းားသညာ်  

၎င်း်းတွု�်၏ �လဒီ်�းားကု်� ဖြပန််လညာ်တွင်း်ဖြပသည်ာ်အ�ါ ပြီးပးးဖြပညာ််စွဲံ�သည်ာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်တွစွဲ်��ကု်� တွညာ်ရေးဆိုာက််�န်် 

အဖြ�ားအ�ပ်စွဲ�၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုရေးပ် အရေးဖြ��ံ တွညာ်ရေးဆိုာက််သင််း်ပါသညာ်။

■ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းသညာ် အ�န််တွလ�လ� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�သည်ာ် လ�ပ်င်းန််း စွဲဉ််တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်။  

စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားအရေးန်ဖြ�င်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း �ု�င်း်�ာလာရေးစွဲ�န်် ယ်င်း်းသု�် အ�းက််အလက််�းားနှိင်း်် အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းား  

ဆိုက််လက််ရေးပါင်း်းထုည်ာ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

■ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ် ရေး�းဆဲို�ပံ�န်ညာ်းလ�်း အဆိုင််း်ဆိုင်း််နှိင်း်် အသုပညာာတွ�ု်က်�ု တွင်း်ဖြပ�န်် အဖြ�ားအရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ

�ညာ်် သင်း်ရေးထုာက််ကူ်�းားကု်� သံ�းပါ။ အက်�ုးအက်ားတွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င််း် ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ တွးထုဲင်း်�န််တွးး�ုနှိင်း်် ဒီးဇူး�ုင်း်းစွဲင်း်တွာ  

(Thailand Creative & Design Center) က် ၂၀၁၆ ��နှိစွဲ်၊ ရေး�ရေး�ာ်�ါ�းလ ၁၀ �က််ရေးန််တွဲင်း် တွင်း်ထုားရေးသာ-    

youtube.com/watch?v=h-aXdK9L4cA သံ�းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

■ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက်် ဘဲဏ္ဍာရေး�း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု န်ညာ်းလ�်း 

အရေး�က်ာင်း်း�ိာ  ဤအ�န််းတွဲင်း် �ပါ�င်း်ပါ။ အက်ယ််၍ သင်း်တွန််း�းနု််တွစွဲ်�းနု်် လ�ုအပ်ပါက် အထုူးသဖြ�င််း် ပ�ု၍ အရေးသးစွဲုတွ်က်း 

သညာ်် ဘဲဏ္ဍာရေး�းအ�းက််အလက််�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းနုှ�င်း်သည်ာ်အ�ါ ပံ်ပ�ုးရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် အ�းနု််အန်ညာ်းင်းယ််လ�ုအပ်�ညာ်  

ဖြ�စွဲ်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲ�အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် ယ်င်း်းလ�ပ်င်းန််းရေးန်�ာတွဲင်း်ပင်း် ဖြပ�လ�ပ်သင််း်ပါသညာ်။ ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််အက်ု�းအက်ား�းားကု်� 

က်�ုးက်ားပါ။ အထုူးအားဖြ�င််း် EDC, 2009. ကု်� က်�ုးက်ားပါ။

ဖြ�ည့််စွ်ွက််အကိ်�းအက်းးများျးး

Humphries, S. & Holmes, T. 2014. Green Value: A Tool for Simplified Financial Analysis of Forest-based 
Initiatives User’s Guide (3rd edition). Earth Innovation Institute. green-value.org/home

EDC. 2009. Economic Calculation Manual for Small-Scale Agricultural Production 
and Agro-processing. Centre of Extension Training Development Unit. 
laofab.org/document/view/3749

Lundy, M., Becx, G., Zamierowski, N., Amrein, A., Hurtado, J.J., Mosquera, E.E., & Rodríguez, F. 2014. 
LINK Methodology: A Participatory Guide to Business Models That Link Smallholders to Markets. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. www.researchgate.net/publication/258437305_LINK_methodology_A_
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 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် �ပ်�ွာလူထု�အသ�ုက််အ�န််း�းားကု်� ဦးးတွညာ်သင်း်ဖြပပါသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််�ုနှိင်း််  

ပတွ်သက််၍ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��ုိသညာ်် တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား အ�းက််အလက််နှိင်း်် အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားရေးပး�န််    

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အတွဲက်် န်ယ််ပယ််အလ�ုက််က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်အဖြ�စွဲ် ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း �ို ��ို ရေး�းဖြ�န််းပါ။ 
■ တွ�ားဥပရေးဒီဆို�ုင်း်�ာ ဖြပဿန်ာ�းားနိှင်း်် စွဲးးပဲားရေး�း သု�်�ဟု�တွ် ဘဲဏ္ဍာရေး�း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု န်ညာ်းလ�်း�းား အရေး�က်ာင်း်းအ�းက််အလက််

�းား ပံ်ပု�းရေးပး�န််အတွဲက်် အစွဲ�ုး� သု�်�ဟု�တွ် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�ိ တွက််ရေး�ာက််သူ�းားက်�ု ဆိုက််သဲယ််ပြီးပးး ဤရေးလ်က်းင််း်�န််းအတွဲင်း်း 

သတွင်း်းအ�းက််အလက််ရေးပးနုှ�င်း်သညာ်် ပ�ဂါဂု�လ်�းားအဖြ�စွဲ် တွက််ရေး�ာက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပးပါ�န်် ရေးတွာင်း်းဆို�ုပါ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််ပါ 

သင်း်�န််းစွဲာ�းားက်�ု က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးနှ�ုင်း်သညာ််န်ညာ်းလ�်း�းားကု်�ထု�ုပ�ဂါဂု�လ်�းားအား အကြံ့က်ံ�ဖြပ�ရေးပးသင််း်ပါသညာ်။ 
 

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််းအတွဲက်် အထုူး�ညာ်�ွယ််ထုားဖြ�င်း်း�း�ုး �ဟု�တွ်ပါ။ သ�ု်ရေးသာ် စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပ

က်ား�းပ်အရေး�က်ာင်း်း သု�ုိဖြ�င်း်းသညာ် နုှ�င်း်င်းံအဆိုင်း်် တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် �တွူညားသညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� စွဲုတွ်�င်း်စွဲား

သညာ်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအား ပံ်ပု�းက်ူညားနှ�ုင်း်ပံ� သု�်�ဟု�တွ် လက််တဲွ�

ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ပံ� တွု�်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ဆိုန််းစွဲစွဲ်�ာတဲွင်း် အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�ရေးပးနုှ�င်း်ပါသညာ်။

   

■ ရေး��်�န်် သု�်�ဟု�တွ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း်သင်း်တွန််း�ိ ��ုိသညာ်် ဥပ�ာ တွစွဲ်��၊ နှိစွဲ်���် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားပါ။ ထု�တွ်လ�ပ်သူ  

အစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��ုိသညာ်် တွက််ရေး�ာက်် သူ�းားသညာ် သတွင်း်းအ�းက််အလက််ရေးပးသည်ာ်ပ�ဂါဂု�လ်

�းားဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ပါသညာ် သု�်�ဟု�တွ် ဤဥပ�ာ�းား အရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးသည်ာ်အ�ါ ၎င်း်းတွ�ု်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်သညာ်် က်ုစွဲစ�ပ်�းားကု်� တွင်း်ဖြပ

နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 

■ အဆိုင်း်် (၉) တွဲင်း် ရေးအာ်ရေး�ာ်ဖြပပါ ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်�ု ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� သံ�းပါ-

 • ဤပံ�စွဲံလာာသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် လက််တဲွ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သည်ာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက််အသံ�း�င်း်�ညာ် 

 ဟု� ထုင်း်ပါသလား။ 

 • ရေးန်ာင်း်တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်နှိင်း်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သညာ််အ�ါ �တွူက်ဲ�ဖြပားစွဲဲာ �ညာ်သု�် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်န်ညာ်း။

 • ဤန်ညာ်းလ�်းသညာ် �ညာ်�် အရေးထုာက််အကူ် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 • ဤန်ညာ်းလ�်းကု်� ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ သ�ံး�န်် သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထုဲဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် အလု�်င်းိာ �ညာ်သည်ာ်  

 ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ု�း�ုး လု�အပ်ပါသန်ညာ်း။
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ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့်�် (၆) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)

၁. စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ် ပံ�စွဲံလာာက်�ု �ုတွ်ဆိုက််ပါ။ ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််��ညာ်် ပံ�စွဲံလာာ၏ အပ�ုင်း်းတွစွဲ်��စွဲးကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ ဤပံ�စွဲံလာာ 

အရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် �ညာ်သု�် အသံ�းဖြပ���ညာ်ကု်� �ိင်း်းဖြပရေးပးပါ (လက််က်�်းစွဲာရေးစွဲာင်း် (၉) တဲွင်း် �က်ညာ််�န််) 

၂. သင်း်တွန််း�းနု်် (၇) စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းတဲွင်း် �ုတွ်ဆိုက််��်သညာ်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�းားနှိင်း််  

ပတွ်သက််၍ �ိင်း်းလင်း်း��်သညာ်�းားကု်� �ိတွ်�ုဖြ�င်း်း�ုိ��ို တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား ရေး�းဖြ�န််းပါ။ 

 • အလားအလာ�ိုရေးသာအရေးဖြ��းား- ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးအာင်း် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ထုားရေးသာသစွဲ်ဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ်သဘဲာ�ဆို�ုင်း်�ာပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု 

 ဖြ�စွဲ်သညာ်၊ သစွဲ်က်�န််သဲယ််�န်် ထု�တွ်လ�ပ်သူအ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားတဲွင်း် ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းသညာ် 

 လူ�ုရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုဖြ�စွဲ်သညာ်၊ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�န််နှိင်း်် က်�န််သဲယ််�န်် အတွညာ်ဖြပ�ထုားရေးသာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား �ိုဖြ�င်း်း 

 သညာ် တွ�ားဥပရေးဒီဆို�ုင်း်�ာ ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုဖြ�စွဲ်သညာ်။

၃. သင်း်တွန််း�းနု်် (၇) နှိင်း်် (၈) တွု�်အတွ�ုင်း်း တွက််ရေး�ာက််သူ�းားက်�ုအ�ဲ���းားအဖြ�စွဲ်�ဲ�ပါ။ အ�ဲ��တွစွဲ်��စွဲးအား ၎င်း်းတွု�်    

ပါ�င်း်လ�ပ်က်�ုင်း်�ည်ာ် သ�ု်�ဟု�တွ် ၎င်း်းတွု�် လ�ပ်က်�ုင်း်�ည်ာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်��ကု်� ပံ�ရေး�ာ်�က်ည်ာ်�န်် ရေးဖြပာပါ။ သင်း်တွန််း�းနု်် (၇) 

တွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သညာ်် သုဖြ�င်း်ရေးလ်လာ�ု�းား�ိာ အသ�ံး�င်း်နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း သတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။  

၄. သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၉) “စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်တဲွင်း် ပါ�ုိရေးသာ အပု�င်း်းတွစွဲ်ပ�ုင်း်းစွဲးအတွဲက်် �ိင်း်းလင်း်း�းက််နှိင်း်် လ�်းညွှာန်် 

ရေး�း�ဲန််း�းား” ရေးအာက််တဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးပြီးပးး ရေးဖြ�ဆို�ု�န််အ�ဲ���းားက်�ုညွှာန််�က်ားပါ။ ပထု�အပ�ုင်း်း 

နှိစွဲ်��က်�ု အ�ဲ���းားနှိင်း်် အတွူတွက်ဲ �ုတွ်ဆိုက််ပါ၊ ထုု�် ရေးန်ာက်် အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲးသညာ် ၎င်း်းတွု�်ဘဲာသာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။   

ဤရေးလ်က်းင်း််�န််းအတွဲက်် �ုန်စွဲ် (၆၀) အ�းနု််ယ်ူပါ။

၅. စွဲးးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံဉာာဏ််၏ ဦးးတွညာ်ပ�ဂါဂု�လ်၊ �ညာ်�ိန််း�းက််နှိင်း်် ယ်င်း်းကု်� လ�ုအပ်�သည်ာ်အရေး�က်ာင်း်းတွု�်က်�ု အရေးလးရေးပး၍  

၎င်း်းတွု�်၏ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်အရေး�က်ာင်း်း (၁) �ုန်စွဲ်စွဲာ �ိင်း်းဖြပရေးပးပါ�န်် အ�ဲ���းားအား ရေးဖြပာပါ။ ဤသညာ်တဲွင်း်  

ယ်ိဉ််ပြီးပု�င်း်�ုတွ်ရေး�်�ု ဖြပ�လ�ပ်�န််အလု�်င်းိာ �ုတွ်ရေး�်�ုက်�ု န်ားရေးထုာင်း်ရေးန်စွဲဉ်် အလားအလာ�ိုရေးသာ �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံသူအဖြ�စွဲ် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််နှိင်း်် ထုင်း်ဖြ�င်း်�းက််ရေးပး�န်် အဖြ�ားအ�ဲ���းားအား တွာ�န််သတွ်�ိတွ်ရေးပးပါ။ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိ�န်် အလားအလာ�ုိ

သညာ်် တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု ပံ်ပ�ုးရေးပး�ညာ်် ၎င်း်းတွု�် အဆို�ုဖြပ�သည်ာ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားက်�ု အာရိုံ�စွဲ�ုက််ပါ။

၆. �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�န်် �ုတွ်ရေး�်�ု၌ �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�းင်း်စွဲုတွ်ဖြ�စွဲ်လာရေးအာင်း် သု�်းသဲင်း်းစွဲညာ်းရို�ံးနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း �ုိ��ို အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ  

တွံ�်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားရေးပး�န်် အဖြ�ားအ�ဲ���းားကု်� တွ�ုက််တွဲန််းပါ။ ၎င်း်းတွ�ု်၏ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်နှိင်း်် ပတွ်သက််၍  

အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားကု်� လက််�ံပြီးပးး ရေး�ိ�ဆိုက််၍ ပ�ု��ု��ုင်း်�ာလာရေးစွဲ�န်် �ညာ်�ွယ််�းက််ဖြ�င််း် ���ံရေး�းပ�န်် သ�ု်�ဟု�တွ် အက်း�ုးသင််း် 

အရေး�က်ာင်း်းသင််း် �ိင်း်းဖြပ�န်် �ုတွ်ရေး�်�ုက်�ု တွင်း်ဆိုက််ဖြပသသည်ာ် အ�ဲ��အား တွ�ုက််တွဲန််းသင်း််ပါသညာ်။ 
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2 Lundy, M., Becx, G., Zamierowski, N., Amrein, A., Hurtado, J.J., Mosquera, E.E., & Rodríguez, F. 2014.  
LINK Methodology: A Participatory Guide to Business Models That Link Smallholders to Markets. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. value-chains.org/dyn/bds/docs/838/LINK_Methodology.pdf

ပ့ု (၁၆)- စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ် ပံ�စွဲံလာာ

မံ�တဖ်ွဲ့က်မ်ံ�ာ� လပုရ်ေဆိုာင့်ခ်�က်မ်ံ�ာ� ထွတုက််နု့်် 
အဆို�ုပြုပ�ခ�က်မ်ံ�ာ�

ဝယ်ယ််�ူနူှငှ့်�် 
ဆိုက်ဆ်ိုရ့ေ��

ဝယ်ယ််�ူအူခ�က််
အလက်မ်ံ�ာ�

အ�င့််�အပြုမံ�မ်ံ�ာ� ပြုဖွဲ့န့််ပ်ြုဖွဲ့း�မံ ု
လမံ်�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�

ရေင့်ရဲေ�က်��့�ု��ဲမံပု့�ု့                     ဝင့်ရ်ေင့်�ဲလမံ်�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�

�ီ�ပဲာ�ရေ��န့်ည််��န့်�်ပြုပက်ာ�ခ�ပ် (Business Model Canvas) ဆို�ု�ည််မံှာ အဘယ််န့်ည််�။

စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ် 2 သညာ် စွဲးစွဲဉ််ရေး�းဆိုဲ�လ�ုသညာ်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအတဲွက်် က်�ုက််ညား�ု�ိုသညာ်် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်တွာ�းား

စွဲဲာတွ�ု်က်�ု ခြုံ�ံ�င်းံ�န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးစွဲသည်ာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာစွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို��ုန်ညာ်းလ�်း သ�ု်�ဟု�တွ် လ�်းညွှာန််တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်

ပါသညာ်။ယ်င်း်းတဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပပါတွု�်ပါ�င်း်ပါသညာ်-

■ လ�ပ်င်းန််း သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ည်ာ် စွဲးးပဲားရေး�း 
■ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံ�ညာ်် ပ�ဂါဂု�လ်�းား
■ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�န်် လု�အပ်သညာ်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား 
■ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ ရေးင်းဲ�င်း်ရေးင်းဲထုဲက််လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား 

စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်သညာ် စွဲးးပဲားရေး�းစွဲး�ံ�းက််နှိင်း်် ဆိုင်း်တွူပါသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းစွဲး�ံ�းက််သညာ် လ�ပ်င်းန််းပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာနှိင်း််

ဘဲဏ္ဍာရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အစွဲးအစွဲဉ််�းားဖြ�င်း်် အရေးသးစွဲုတွ်က်းရေးသာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ၎င်း်းက် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်��

အရေးန်ဖြ�င်း်် ၎င်း်း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�းားကု်� သတွ်�ိတွ်ပံ�နှိင်း်် ၎င်း်း၏ ပန််းတုွ�င်း်�းားသု�် ရေး�ာက််�ုိရေးစွဲ�ညာ်် အစွဲးအစွဲဉ််တွ�ု်က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါသညာ်။ 

�င့််တန့််�မံတှ်� ု(၉)
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�ီ�ပဲာ�ရေ��န့်ည််��န့်�်ပြုပက်ာ�ခ�ပ်တဲင့််ပါ�ှ�ရေ�ာ အပ�ုင့််�တ�်ပ�ုင့််��ီအတဲက်် �ှင့််�လင့််�ခ�က်် နှှင့််�

လမံ်�ညွှှန့််ရေမံ�ခဲန့််�မံ�ာ�

အဆိုင်း််ဆိုင်း််က်�ု အစွဲးအစွဲဉ််အတွ�ုင်း်း တွုက်းစွဲဲာ လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််သင််း်ရေး�က်ာင်း်း �ိတွ်သားပါ။ 

၁. ဝယ််ယူ်�ူမံ�ာ�ဆို�ုင့််�ာ အခ�က််အလက််မံ�ာ�- �ယ််ယူ်သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် က်ဲ�ဖြပားရေးသာ �ယ််ယူ်သူအ�း�ုးအစွဲား 

တွ�ု်က်�ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�န်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင််း်ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ုအပ်�းက််�းားနှိင်း််  

ဦးးစွဲားရေးပး�းက််�းားကု်� အ�းနု််ရေးပး၍ သု�ိုန်ားလညာ်ရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းသညာ် အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ (သင်း်တွန််း�းနု်် ၆။  

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းတဲွင်း် �က်ညာ််�န််)။

 • အရေး�းကြိုက်းးဆိုံ�း �ယ််ယ်ူသူ�းားသညာ် �ညာ်သူတွ�ု် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။- 

 • �ယ််ယ်ူသူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး၏ လ�ုအပ်�းက််�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ုအပ်�းက််�းားက်�ု သင်း်�ညာ်သု�်တွံ�်ဖြပန််�ညာ်န်ညာ်း။

 • ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး�ုက်င်း်းသညာ်် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား လု�အပ်�ုနှိင်း််အညား �ယ််ယူ်သူ�းား၏ သတွ်�ိတွ်�းက််�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • �ယ််ယ်ူသူ�းား နှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းကု်� ရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

 • �ယ််ယ်ူသူ အသစွဲ်�းား��ုိလာရေးအာင်း် �ညာ်သု�် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်န်ညာ်း။

 • �ယ််ယ်ူသူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးနှိင်း်် �ညာ်သု�်ရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််�း�ုး ထုား�ိုသန်ညာ်း။

၂. ထွုတ်က်ုန့််ပ�စည််�ဆို�ုင့််�ာ အဆို�ုပြုပ�ခ�က််မံ�ာ�- ဤသညာ်�ိာ စွဲားသ�ံးသူ�းားက် ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု �ယ််ယူ်သညာ််အ�ါ   

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် ၎င်း်း၏ �ယ််ယူ်သူ�းားသ�ု် ထုား�ိုရေးသာ က်တွုက်�တွ်�းားဖြ�စွဲ်သညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�ဲံ�ပြီး�ု�း  

တွ�ုးတွက််�ုအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် စွဲတွင်း်��်သညာ်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံဉာာဏ််နှိင်း်် အန်းးက်ပ်ဆိုက််နှာယ််လးက်် 

�ိုသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းက် ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားကု်� �န််တွးးသညာ််အ�ါ စွဲင်း်စွဲစွဲ်အားဖြ�င််း် ၎င်း်း၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

�ု�းားနှိင်း်် ထု�တွ်က်�န််�းားအရေး�က်ာင်း်း ရေး�းက်ဲက််�း��ထုဲင်း်ရေးန်ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပြီးပးး �ယ််ယူ်သူ�းားက်�ု ပံ��ိန််�ယ််ယ်ူသူ�းားဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�ည်ာ် 

အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းက်�ု �ိင်း်းလင်း်းဖြပရေးန်ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

 • �ယ််ယ်ူသူ�းားကု်� ရေး�ာင်း်း�း�ည်ာ် ထု�တွ်က်�န််အ�း�ုးအစွဲား�ိာ �ညာ်သည်ာ်အ�း�ုးအစွဲားဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�  

 က်င်း်းပါသလား။

 • ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု �ယ််ယ်ူသူ�းားက် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်�ယ််�သန်ညာ်း။ ထု�တွ်က်�န််�းား၏ ထုူးဖြ�ား�းက််�းား�ိာအဘဲယ််န်ညာ်း။

 • �ယ််ယ်ူသူ�းားကု်� �ညာ်သု�်ရေးသာ အထုူး�န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းား ရေးပး�ညာ်န်ညာ်း။ ယ်င်း်း�န််ရေးဆိုာင်း်�ုသညာ် �ယ််ယူ်သူအတွဲက်် �ညာ်သု�်  

 အရေး�းပါသန်ညာ်း။ 

 • သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ် တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်�ု သတွ်�ိတွ်�းက််�းားက်�ု လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက်် နှ�ုင်း်သလား။

၃. ပြုဖွဲ့န့်််ပြုဖွဲ့း�ရေ�� လမံ်�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�- စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ ထု�တွ်က်�န််�းားနှိင်း်် ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ အဆို�ုဖြပ��းက််�းားတွစွဲ်န်ညာ်းအားဖြ�င််း်  

က်တွုက်�တွ်�းားကု်� �ယ််ယူ်သူသ�ု် ဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာ�က်ား၍ ဖြ�န်််ဖြ�ူးရေး�ာင်း်း�း�ည်ာ် န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု ဆို�ုလ�ုပါသညာ်။

 • ထု�တွ်က်�န််က်�ု �ယ််ယူ်သူ�းားထုံ �ညာ်သု�် ဖြ�န်််ဖြ�ူးရေး�ာင်း်း�း�ညာ်န်ညာ်း။

 • အရေး�ာင်း်းအ�ယ်် သရေးဘဲာတူွညား�းက််�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

 • �ညာ်သညာ်က် အရေးက်ာင်း်းဆိုံ�းဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း သု�်�ဟု�တွ် �ညာ်သညာ်က် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်အရေး�ံတွာဆိုံ�း ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

၄. ဝယ််ယူ်�ူနှှင့်�် ဆိုက််ဆို့ရေ��- ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းသ�ု်�ဟု�တွ် ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာအဆို�ုဖြပ��းက််�းားကု်� ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်�န်် အလ�ု်င်းိာ �ယ််ယ်ူသူ

တွစွဲ်ဦးးတွစွဲ်ရေးယ်ာက််�းင်း်းစွဲးနှိင်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�က်ား ထုား�ုိလ�ုသညာ်် ဆိုက််ဆိုံရေး�း အ�း�ုးအစွဲားနှိင်း်် ဆိုက််သဲယ််�ုပံ�စွဲံတွ�ု်က်�ု 

�ိင်း်းဖြပပါ။

 • �ယ််ယ်ူသူ�းားနှိင်း်် �ညာ်သု�် ဆိုက််သဲယ််�ညာ်န်ညာ်း။ 

 • �ယ််ယ်ူသူ�းားအား ရုိုဖြ�င်း်ရေးစွဲလု�သညာ်် လ�ပ်င်းန််း၏ ပံ�ပန််းသဲင်း်ဖြပင်း်�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • ယ်င်း်းဆိုက််ဆိုံရေး�းကု်� �ညာ်သု�် အက်�ဖြ�တွ်�ညာ်န်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။

 • ဆိုက််ဆိုံရေး�း တွညာ်ပြီး��ရေးအာင်း် �ညာ်သု�်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်န်ညာ်း။
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၅. ဝင့််ရေင့်ဲ�လမံ်�ရေ�က်ာင့််�- ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ အဆို�ုဖြပ��းက််�းားကု်� အရေးဖြ��ံလးက်် �ယ််ယူ်သူ�းားအား ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု ရေး�ာင်း်း�း 

ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် ရေးင်းဲရေး�က်း��ုိ�ညာ်် န်ညာ်းလ�်း�းားဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

 • �င်း်ရေးင်းဲအတွဲက်် အရေး�းကြိုက်းးဆိုံ�း အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် ၃ ���ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း ရေး�ာင်း်း�းတွန််�ု�း�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • �ယ််ယ်ူသူတွစွဲ်ဦးးစွဲးအတွဲက်် ရေးင်းဲရေးပးရေး�း�ုပံ�စွဲံ�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

၆. လ�ုအပ်�ည်�် အ�င့််�အပြုမံ�်မံ�ာ�- ၎င်း်း�ိာ ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ အဆို�ုဖြပ��းက််�းားကု်� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပြီးပးး ဖြ�န်််ဖြ�ူးရေး�ာင်း်း�း�ာတဲွင်း်   

လ�ုအပ်ရေးသာ ရို�ပ်�တွု�ပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ၊ ဘဲဏ္ဍာရေး�းဆို�ုင်း်�ာ သု�်�ဟု�တွ် လူသားအ�င်း်း အဖြ�စွဲ်ဆို�ုင်း်�ာ ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�းား ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။  

ဥပ�ာ- သစွဲ်စွဲက််သညာ် ဇူးု�်�ံပ�ုရေးဘဲာဂါ ထု�တွ်လ�ပ်�န်် စွဲက််ပစွဲစညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် က်ံ�်းက်းင်း်လ�ပ်သား�းား ��ုိဘဲ� �လညာ်ပတွ် 

နှ�ုင်း်ပါ။

 • လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�န်် �ညာ်သညာ််အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် �င်း်းနှးိး�ု�းားက်�ု လ�ုအပ်ပါသန်ညာ်း။ ပံ်ပု�း�ု၊ လူသား  

 အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်၊ သု�ရေးလိာင်း်�ုနှိင်း်် ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်�ုတွ�ု်နှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်၍ စွဲဉ််းစွဲားပါ။

၇. အဓာ�က် လုပ်ရေဆိုာင့််မံုမံ�ာ�- စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ာတဲွင်း် အရေးဖြ��ံဖြ�စွဲ်သည်ာ် သးးဖြ�ားလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားက်�ု ဆို�ုလ�ုပါသညာ်။  

ဥပ�ာတွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င်း်် သစွဲ်စွဲက််သု�် ရေး�ာင်း်း�း�န်် သစွဲ်��တွ်လိ�ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

 • ထု�တွ်က်�န််က်�ု ထု�တွ်လ�ပ်�န်် �ညာ်သညာ််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား လု�အပ်ပါသန်ညာ်း။ 

 • ဖြ�န်််ဖြ�ူး�ု၊ �ယ််ယူ်သူနှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းနှိင်း်် �င်း်ရေးင်းဲ�လ�်းရေး�က်ာင်း်းတွု�်တွဲင်း် �ညာ်သည်ာ် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားသညာ် အရေး�းကြိုက်းးဆိုံ�း 

 ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

၈. အဓာ�က်မံ�တ်ဖွဲ့က််မံ�ာ�- စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း လညာ်ပတွ်�န်် လက််တဲွ�လ�ပ်ကု်�င်း်�ညာ််က်��ပဏ်း�းားနှိင်း်် အဖြ�ားပံ်ပု�းရေးပးရေးသာအ�ဲ��အစွဲညာ်း 

ရေးအဂါးင်း်စွဲး�းားကု်� ဆို�ုလ�ုပါသညာ်။ ဥပ�ာ- ပး�ုးပင်း်�းား ပံ်ပု�းရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်��တွ်လိ�ထု�တွ်လ�ပ်�ညာ််  

က်န််ထုရို�ုက််တွာ�းား။

 • �ညာ်သည်ာ် �ုတွ်�က််�းားနိှင်း်် ပံ်ပ�ုးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအရေးပ်တဲွင်း် အ�းားဆို�ံး �းိတွညာ်�သန်ညာ်း။ ၎င်း်းတွု�်သညာ် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး 

 နှ�ုင်း်ရေးဖြ�က်င်း်းရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု ပံ်ပ�ုးရေးပးနှ�ုင်း်ပါသလား။

 • သင်း််အတွဲက်် �ညာ်သညာ််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားကု်� ၎င်း်းတွု�် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါသန်ညာ်း။

 • ၎င်း်းတွု�်သညာ် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် သင်း််ထုံသ�ု် ပံ်ပ�ုးလ�ုပါသန်ညာ်း။

 • ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု အ�ညာ်အရေးသဲးကု်� �ညာ်သု�် အက်�ဖြ�တွ်သန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်န်ညာ်း။

၉. ရေင့်ဲရေ�က်��့ု��ဲ�မံုပ့ု�့- စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ လညာ်ပတွ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားအရေးပ် ရေးင်းဲရေး�က်းသ�ံးစွဲဲ�ပံ�က်�ု ဆို�ုလ�ုပါသညာ်။ 

 • လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားနှိင်း်် လ�ုအပ်ရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် �င်း်းနှးိး�ု�းားရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ အရေး�းကြိုက်းးဆိုံ�းက်�န််က်းစွဲ�ုတွ်  

 ၃ �း�ုး�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ၎င်း်းတွု�်သညာ် �င်း်ရေးင်းဲနှိင်း်် �ညာ်သု�် ဆိုက််စွဲပ်သန်ညာ်း။
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�ီ�ပဲာ�ရေ���ီမံ့ခ�က််ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်် �ီ�ပဲာ�ရေ��န့်ည််��န့်�်ပြုပ က်ာ�ခ�ပ်က်�ု အ�့ု�ပြုပ�ပ့ု

စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်ကု်� စွဲးးပဲားရေး�းစွဲး�ံ�းက််အဖြ�စွဲ် ရေးဖြပာင်း်းလ��ာတဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပပါအဆိုင််း်�းား လု�အပ်ပါသညာ်။ အဆိုင််း်တွစွဲ်��

�းင်း်းစွဲး၏ ရေးအာက််တွဲင်း် ရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ ရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� ညွှာန််�က်ားဖြပသ နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

၁. ရေး�းက်ဲက််�း��ထုဲင်း်ရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ရေး�းဆဲို�ပါ

 • ထု�တွ်က်�န််နှိင်း်် လ�ပ်င်းန််း၏ တွစွဲ်�ူထုူးဖြ�ားရေးသာ အ�ညာ်အရေးသဲး�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 • ဦးးတွညာ်လ�ုသညာ်် ရေး�းက်ဲက််အစွဲုတွ်အပု�င်း်း�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။   

 • ရေး�ာက််သညာ်ဖြ�စွဲ်လာနုှ�င်း်ရေးသာ �ယ််ယူ်သူ�းား၏ လက်ာဏ်ာ�ပ်�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။   

 • ထု�တွ်က်�န််၏ ရေး�းနှုန််းက်�ု �ညာ်သု�် သတွ်�ိတွ်�ညာ်န်ညာ်း။   

၂. လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ုဆို�ုင်း်�ာ အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ်ရေး�းဆဲို�ပါ

 • ထု�တွ်က်�န််အရေး�အတွဲက်် �ညာ်�်ကု်� ထု�တွ်လ�ပ်�ညာ်၊ အ�န််ထုား�ို�ညာ်၊ ရေး�ာင်း်း�း�ညာ်ဟု� စွဲးစွဲဉ််ထုားသန်ညာ်း။   

 • ပစွဲစညာ်းက်ု�ုယ်ာ၊ က်�န််�က်�်း၊ ထု�တွ်ပ�ုး�ုနှိင်း်် အရေးထုဲရေးထုဲ�န််ရေးဆိုာင်း်�ု လ�ုအပ်�းက််�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။   

၃. �ာထုူးတွာ�န််�းား သတွ်�ိတွ်ပြီးပးး စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ရေး�းဆဲို�ပါ 

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� အ�ဲ��အစွဲညာ်း �ဲ��စွဲညာ်းပံ�နှိင်း်် အ�ညာ်�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။   

 • အ�ဲ��အစွဲညာ်း၏ �ဲ��စွဲညာ်း�ုပံ�စွဲံက်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။   

 • လစွဲာနှိင်း်် လ�ပ်အား��းားကု်� �ညာ်သည်ာ်ပံ�စွဲံဖြ�င််း် ရေးပးရေး�း�ညာ်န်ညာ်း။   

၄. အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ရေး�းဆိုဲ�ပါ    

 • အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားကု်� ရေး��ိညာ်ထုုန််းထုား�န်် �ညာ်သု�် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ 

 • ဤလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် �ညာ်သည်ာ်က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းား က်းသင််း်�ညာ်န်ညာ်း။

၅. လူ�ုရေး�း�ာ �ဲံ�ပြီး�ု�းရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ရေး�းဆဲို�ပါ   

 • �ပ်�ွာလူထု�အား လူ�ုရေး�း�ာ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးးတွ�ု်က်�ု �ညာ်သု�် ရေးပး�ညာ်န်ညာ်း။ 

 • ဤလ�ပ် ရေးဆိုာင်း်�ု�းားကု်� ရေးပး�န်် �ညာ်သည်ာ်က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းား �ုိ�ညာ်န်ညာ်း။ 

၆. ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ရေး�းဆဲို�ပါ   

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအရေးပ် ထုု�ု�က််လာရေးစွဲနုှ�င်း်သည်ာ် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိ ဖြပဿန်ာ�းား�ိ �ညာ်သည်ာ် ဖြပဿန်ာက်�ုရေး�ာ်ထု�တွ် 

 နှ�ုင်း်သန်ညာ်း (�ာသးဥတွ� ရေးဖြပာင်း်းလ��ု၊ ရေး�းက်ဲက််၊ ပဋိုပက်ာ)။

 • ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိုရေးသာ ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

၇. အဖြ�တွ်အစွဲဲန််း တွဲက််�းက််ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ဘဲဏ္ဍာရေး�း �န်််�ိန််းရေးဖြ��းား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ   

 • အဖြ�တွ်အစွဲဲန််းနှိင်း်် ဆိုံ�းရိုံုး�ု�းားအတွဲက်် ကြိုကု်�တွင်း်�န်််�ိန််း�းက််�ိာအဘဲယ််န်ညာ်း။ (တွန််��ုးရေးလးာ်က်း�ု၊ ပံ�ရေးသက်�န််က်းစွဲ�ုတွ် 

 �းား၊ �န်််�ိန််းရေး�ာင်း်းအား�းား၊ �င်း်ရေးင်းဲ�းား၊ အဖြ�တွ်အစွဲဲန််းနိှင်း်် ဆိုံ�းရိုံုး�ု �န်််�ိန််း�းက််) 

 • အ�င်း်းရေး�က်�ိတွ်ကု်� တွဲက််�းက််နှ�ုင်း်ပါသလား။ 

 • �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံထုားသည်ာ် ပ�ာဏ် ဖြပန််လညာ်��ုိ�ညာ်် က်ာလအပ�ုင်း်းအဖြ�ားကု်� တွဲက််�းက််နှ�ုင်း်ပါသလား။

 • ရေးင်းဲသားစွဲးးဆိုင်း်း�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းကု်� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်ပါသလား။

 • ရေးင်းဲလက််က်းန််�ိင်း်းတွ�်းက်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်ပါသလား။ 
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အခနိ်� ၃ 

တိုန်ိဖုွံ့���ွင််�ဆို�်ကောပြု�ာင််�လဲွှာမုျားများ�ာ� အတွိုင််�  

�ုကောရာ�်သည်း�် ခ�ုတ်ိုဆို�်ကောဆိုာင််ရွွ�်မုျား နှာင်�်  

မုျားတ်ိုဖွံ့�်ပြု�ုမုျားများ�ာ��ု� ခု�င််များာအာ�ကော�ာင််�ကောစပြုခင််�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဤအ�န််းတွဲင်း် �ပ်�ွာလူထု�၊ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနိှင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားအပါအ�င်း် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််

အတွဲင်း်း�ုိ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၊ ရေးထုာက််ပံ်ရေး�း ရေးအဂါးင်း်စွဲး�းားနိှင်း်် ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််

�ာတွဲင်း်သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�နှ�ုင်း်�ညာ်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားအားတွင်း်ဖြပထုားပါသညာ်။ 

အဆို�ုပါအက်း�ုး သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းသညာ် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်ရေးလးာ်န်ညာ်းရေးစွဲပြီးပးး

�င်း်းဖြ�စွဲ်�းား ��ုိနှ�ုင်း်ရေးစွဲသဖြ�င််း် စွဲးးပဲားရေး�း �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းား ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်နှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်�တွ�ုးဖြ�ုင််း်ရေးပး�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ဤသ�ု်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်းနှိင်း််ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းတွု�်အတွဲက်် 

လ�်းရေး�က်ာင်း်းအ�း�ုး�း�ုးသ�ု် လဲယ််ကူ်စွဲဲာလက််လိ�်း�း�င်း်ရေး�ာက််နုှ�င်း်�န်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်  

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားကု်� က်ူညားရေးပးပါလု�််�ညာ်။ 

အခန့််� (၃) �င့််တန့််�ခ� �န့််မံ�ာ�

 ■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၀
�ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဖြ�င်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််လာရေးစွဲဖြ�င်း်း  

 ■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၁
ထုုရေး�ာက််ရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ� �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဆို�ုင်း်�ာ �းဉ််းက်ပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေး�းန်ညာ်းလ�်း�းား

 ■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၂
သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�း

တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းနှိင်း်် က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၀  

မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�ပြုခင့််�ပြုဖွဲ့င့်�် �ီ�ပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််�မံ�ာ� ပ�မုံ�ု
ရေက်ာင့််�မံနဲ့််လာရေ�ပြုခင့််�

 �ည််�ဲယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■	 တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားက် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�ု  

�းားဖြပ�လ�ပ်�သည်ာ် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားကု်� �ိင်း်းဖြပတွတွ်ပါ�ညာ်။	

■	 �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််�းားသညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်၍ အလားအလာ�ုိ  

စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားက်�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားဖြ�င််း် တွညာ်ရေးဆိုာက််နုှ�င်း်ပံ�  

က်�ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််နုှ�င်း်�ညာ်။

■	 တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ားတဲွင်း် ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ �ုတွ်�က််�းား 

ဖြ�စွဲ်လာ�န်် လု�အပ်သည်ာ် အဆိုင်း််�းားနှိင်း်် အရေးဖြ�အရေးန်�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်နှ�ုင်း်�ညာ်။ 

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၁၂၀

န့်ည််�လမံ်�
နှိစွဲ်ရေးယ်ာက််တဲွ� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု၊ အ�ဲ��င်းယ််�ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အားလံ�းစွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ Buzz 

group �းား (၃-၄ ဦးး ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ပ်စွဲ�င်းယ််)၊ အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်ပံ�ရေး�ာ်ရေးလ်က်းင််း်�ု၊ 

ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက်် ၃ ��၏�ုတွတူ

�းား၊ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းအဆိုင််း်ဆိုင်း်် က်တွ်ဖြပားင်းယ််နိှစွဲ်စွဲံ�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ�     

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� သင်း်�က်ား�ုပံ�စွဲံနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ �ုတွ်ဆိုက််�ိင်း်းလင်း်းရေးပးပြီးပးး သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု စွဲတွင်း်ပါ။ အ�န််း (၁) 

သညာ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်နှ�ုင်း်သညာ်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအရေး�က်ာင်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်ဟု� သင်း်တွန််းသား�းားက်�ု သတွုဖြပ��ုရေးစွဲပါ။ 

အ�န််း (၂) တွဲင်း် ထု�တွ်လ�ပ်သူအ�ပ်စွဲ��းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားကု်� 

�ညာ်သု�်တွညာ်ရေးထုာင်း်သညာ်၊ �ညာ်သု�် ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ လညာ်ပတွ်သညာ်နှိင်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ �ပ်တွညာ်�ုအား �ညာ်သု�်

��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲသညာ်တွု�်က်�ု အရေးလးရေးပးသင်း်�က်ား��်သညာ်။ အ�န််း (၃) တဲွင်း်အဖြ�ားရေးသာစွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၊ ပ�ဂါဂလုက် 

က်ဏ္ဍနှိင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား အပါအ�င်း် အဖြ�ားရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ ဆိုက််သဲယ််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုတွ�ု်က်�ု ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးစွဲ�ည်ာ် �းဉ််းက်ပ်�ု�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် ရေးဒီသ�ံ

ဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၏ ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု�င်း်းဖြ�စွဲ်အ�း�ုး�း�ုးက်�ု �ညာ်သု�် ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�နှ�ုင်း်ပံ�က်�ု ရေးလ်လာ

ရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ�ညာ်။

၂. ရေး�ာ်ဖြပပါ ရေး�း�ဲန််းနှိစွဲ်��ဖြ�င််း် အကြိုက်ု��ုတွ်ဆိုက််ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု စွဲတွင်း်ပါ။

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် �ယ််သူ၏ လု�အပ်�းက််�းားက်�ု  

 န်ားလညာ်�န်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် အရေး�းကြိုက်းး�သန်ညာ်း။ 

 • အဆို�ုပါ လ�ုအပ်�းက််�းား �ဖြပည်ာ်�းပါက် �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာနှ�ုင်း်သန်ညာ်း။ 

၃. ရေးထုာက််�ံ�းက််� ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု ထု�တွ်လ�ပ်တွင်း်ပု� ်လ�ုသညာ်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ရေး�းက်ဲက််�းား၊ �ယ််သူ�းား၏  

လ�ုအပ်�းက််�းားကု်� န်ားလညာ်�န်် လ�ုအပ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်ကု်� 

ရေး�းဆိုဲ�စွဲဉ််တွဲင်း် အဆို�ုပါက်ုစွဲစ�ပ်ကု်�လညာ်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ပြီးပးး ဤက်ား�းပ်သညာ် “�ု�ု၏ �ယ််ယူ်သူက်�ု သုန်ားလညာ်ဖြ�င်း်း”၏   

တွစွဲ်စွဲုတွ်တွစွဲ်ပ�ုင်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းအ�ဲ���င်း်�းားသညာ် ဤက်ုစွဲစကု်� န်ားလညာ်ပါက် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််စွဲံနုှန််း

�းားနှိင်း််အညား တွ�ား�င်း်၍ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� က်င်း်းရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ဖြ�ုင််း်�ားရေးသာရေး�းနှုန််းဖြ�င််း် ရေး�ာင်း်း�း

နှ�ုင်း်�ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။

၄. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အ�ဲ�� ၄ �ဲ���ဲ�ပြီးပးး ရေးလ်က်းင််း်�န််းလ�ပ်�န်် ညွှာန််�က်ား�းက််�းား ရေးပးပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) က်�ု �က်ညာ််�န််)။ 

၅. ရေးလ်က်းင်း််�န််းပြီးပးးသညာ််အ�ါတွဲင်း် ရေး�ာ်ဖြပပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ။

 • ဤရေးလ်က်းင်း််�န််းသညာ် �ု�ုအတွဲက်် �ညာ်သု�်အရေးထုာက််အကူ် ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသန်ညာ်း။

 • ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းား၏ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက်် 

 �းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�ိ �ညာ်သညာ်ကု်� ရေး�်ာ်လင််း်ပါသန်ညာ်း။ 

 • �ယ််သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားက်�ု န်ားလညာ်�န်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် အရေး�းကြိုက်းးပါသန်ညာ်း။ 

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် က်န်််သတွ်�းက််�းားက်�ု �ယ််သူ�းား န်ားလညာ်�န််လညာ်း လု�ပါသလား။   

 အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််န်ညာ်း။

 • ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူတွစွဲ်ဦးး သ�ု်�ဟု�တွ် �ယ််သူတွစွဲ်ဦးးသညာ် �ုတွ်�က်် တွစွဲ်ဦးးဖြ�စွဲ်လာနုှ�င်း်ရေးဖြ�  

  �ို��ို �ညာ်သု�် စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ညာ်န်ညာ်း။

၆. ရေး�းက်ဲက်် သု�်�ဟု�တွ် �ယ််သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်း ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ အသုအဖြ�င်း်�းား��ုိ နှ�ုင်း်ရေးသာ န်ညာ်း လ�်း

တွစွဲ်���ိာ အဖြ�ား တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ�၍ အလ�ပ်လ�ပ် ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။   

ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းားနိှင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််�းား ကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ�ညာ်။

၇. သင်း်တွန််းသား/သူ ၃ ဦးးပါ Buzz group �းားကု်� �ဲ��စွဲညာ်းပြီးပးး ရေးအာက််ပါတွု�်က်�ု ��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာပါ။

 • �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�သည်ာ် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း ၃ �းက််နိှင်း်် ဥပ�ာ�းား 

 • �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းား က်းရိုံုး�သည်ာ် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း ၃ �းက််နိှင်း်် ဥပ�ာ�းား 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၈. က်ား�းပ်တွစွဲ်�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားကု်� �ိတွ်သား�န််နှိင်း်် �်ရေး��န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။ �းရေး�းထုား

ရေးသာစွဲာ�င်း်းကု်� သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၀) နှိင်း်် နှုုင်း်းယ်ိဉ််ပါ။

၉. အလားအလာ�ိုရေးသာ �ယ််သူ�းားကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််သညာ် သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသည်ာ် 

စွဲန်စွဲ်တွစွဲ်�း�ုးပင်း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤသညာ်�ိာ အ�န််း (၂)၊ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၃) တဲွင်း် �ိင်း်းဖြပထုားသည်ာ် သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း်  

အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ််စွဲန်စွဲ်နှိင်း်် အရေးဖြ��ံ�ူ တွူညားသညာ်။ က်ဲာဖြ�ား�းက််�ိာ ရေး�ိ�သင်း်တွန််း�းနု်် �းားတွဲင်း် က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်သညာ်   

က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း ပံ်ပု�းရေးပးသူ�းား၏ သင်း််ရေးလးာ်�ုက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်��်ဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ရေးဒီသ�ံ  

ဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�ိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၏ 

အလားအလာ�ိုရေးသာ �ုတွ်�က််�းားဖြ�စွဲ်�န်် သင််း်ရေးလးာ်�ုက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ် �ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ်  

ဤဆိုက််နှာယ််�ု�ိ အ�ိန််တွက်ယ််အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး��ုိရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် ၎င်း်းတွု�်၏ လုပ်�ိား�ု�းားနှိင်း်် ဂါ�ဏ််သတွင်း်းကု်� 

ရေးလ်လာဖြ�င်း်းဖြ�င််း် စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်သညာ်။ သတွင်း်းအ�းက််အလက််အ�း�ု�အား တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း

တွဲင်း် စွဲ�စွဲညာ်းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

၁၀. ဤသရေးဘဲာတွ�ားကု်� က်ား�းပ်တွစွဲ်�းပ်ဖြ�င််း် တွင်း်ဖြပပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူ�းားရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းားနိှင်း်် 

သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းား ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�န်် အဓုိက်လ�ုအပ်�းက််�ိာ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပ က်ား�းပ်၌ ပါ�င်း်သညာ်် အစွဲုတွ်အပ�ုင်း်း 

�းားတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူနှိစွဲ်�ဲ��စွဲလံ�းက် ထုည်ာ်�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းသုဖြ�င်း်�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုတွစွဲ်��

အတွဲက်် သင််း်ရေးလးာ်�ု �ို��ုိက်�ု ဖြပသနှ�ုင်း်ရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်�ိ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာအ�း�ု�က်�ု ဖြပန််လညာ်ရေးတွဲးရေးတွာ

ပါ။ ဥပ�ာ�းားတဲွင်း် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ (၂)။ ထု�တွ်က်�န််ဆို�ုင်း်�ာ အဆို�ုဖြပ��းက််�းား၊ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ (၃)။ က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု 

ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ (၄)။ ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာဆို�ုဖြ�င်း်းတွု�် ပါ�င်း်သညာ်။

၁၁. ယ်�င်း်သင်း်တွန််း�းနု််�ိ �ု�ု၏ အ�ဲ���းားဆိုး ဖြပန််သဲား�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာပြီးပးး ရေးန်ာက််ရေးလ်က်းင််း်�န််းအတွဲက််   

ညွှာန််�က်ား�းက််�းား ရေးပးပါ။ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) က်�ု �က်ည်ာ်�န််။) 

၁၂. ရေးလ်က်းင်း််�န််းပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေး�းဖြ�န််းပါ။

 • �ုတွ်�က််ဖြပ��ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု ထုု��ုက််နှ�ုင်း်ရေးသာ အ�းက််အ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၏ အရေး�းအပါဆိုံ�း သ�ု်�ဟု�တွ် အရေးဖြ��ံအက်းဆို�ံး အ�းက််�ိာ �ညာ်သညာ်ဟု� ထုင်း်သန်ညာ်း။

 • သရေးဘဲာတွူညား�ု ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�န်် လု�အပ်ရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်�းား သု�်�ဟု�တွ် �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းားအ�က်ား ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်း�ုအကြိုက်ု�်ရေး� �ညာ်�်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�သန်ညာ်း။ အကြိုက်ု�်ရေး�ကု်� �န်််�ိန််း၍  

 �နှ�ုင်း်�ညာ်လား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ထုင်း်သန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထု�ုသ�ု် �ထုင်း်�သန်ညာ်း။

 • �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းားသညာ် တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် �ညာ်သု�် ဆိုက််စွဲပ်ရေးန်  

 သန်ညာ်း။ 

 • တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်၍ ရေးထုာက််�ံ�းက််�နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိရေးသာ က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်�ုက်�န််သဲယ််�ာတွဲင်း် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း  

 �းား၏ သက််ရေး�ာက််�ု�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း သ�ု်�ဟု�တွ် က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးသူ၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ �ုိပါသလား။ ၎င်း်းတွု�်၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ 

 �ိာ �ညာ်သညာ််အ�း�ုးအစွဲား ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ ဤသု�်ရေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍတွစွဲ်��၏ ကြိုကု်��ဖြ�င်း်�ရေးသာ အ�က််အ���းား�ိာ   

 အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတဲွင်း် �ရို�ုင်း် သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြပညာ်န်ယ််သစွဲ်ရေးတွာရိုံ�းက်�်သု�်ရေးသာ ရေးဒီသနှတ�အစွဲ�ုး� ပါ�င်း်သညာ်် 

 အ�န််းက်ဏ္ဍ�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • သရေးဘဲာတွူညား�ုက်�ု ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ  

 တွ�ု်ထုံ�ိ �ညာ်သညာ်် သရေးဘဲာထုား�းားနိှင်း်် အဖြပ�အ�ူ�းားက်�ု လ�ုအပ်သန်ညာ်း။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁၃. ဤအဓိုက်ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ်် အ�းက််�းားကု်� ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ-

 • �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န််အတဲွက်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�ိ ရေး�်ာ်လင််း်၍ �နှ�ုင်း် 

 ရေးသာ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားကု်� �ိင်း်း�ိင်း်းလင်း်းလင်း်း သု�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ လု�က််ပါရေးဆိုာင်း်�ွက််�ညာ််လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား  

 သ�ု်�ဟု�တွ် ရေး�းက်ဲက််�းားကု်� ၎င်း်းတွု�်အ�က်ားတွဲင်း် သရေးဘဲာတူွညားသင်း််သညာ်။ ဤသု�် ဖြပ�လ�ပ်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�်   

 �ုတွ်�က််ဖြပ�လု�ရေးသာ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�ိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားက်�ု ရေး�ွး�းယ််ဆိုံ�းဖြ�တွ်�န်် အကူ်အညား��ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။  

 ထု�ု်ဖြပင်း် တွ�ား�င်း်၍ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ပံ်ပ�ုးရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာ�န်် အလု�်င်းိာ �ုတွ်�က်် 

 တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနှိင်း်် တွာ�န််�းားက်�ုလညာ်း ဆိုံ�းဖြ�တွ်ရေးပးပါလု�််�ညာ်။

 • �တွူညားရေးသာ အဖြ�င်း်�းား၊ �ပ်တွညာ်�းက််�းားနိှင်း်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ု�းားအ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် 

 တွစွဲ်�ပ်ကု်� တွညာ်ရေးဆိုာက််�ာတွဲင်း် �က်ားရေးန် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်��၏ ပံ်ပု�းက်ူညား�ုက်�ု လ�ုအပ်နှ�ုင်း်သညာ်။ ပံ်ပု�းရေးပးသူ  

 သညာ် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ အဖြ�ားနှိစွဲ်�ဲ��က် ယ်ံ��က်ညာ်� သူ ဖြ�စွဲ်သင််း်သညာ်။ ထုု�သူသညာ် အလားအလာ�ုိရေးသာ �ုတွ်�က်် 

 �းား၏ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်�းားက်�ု န်ားလညာ်��ညာ်၊ ပါ�င်း်သူအားလံ�း၏ လု�အပ်�းက််�းားက်�ု�းတုွ်ဆိုက််ရေးပး�ညာ််   

 အ�ဲင်း််အလ�်း�းားကု်� ဖြ�င်း်တွတွ်��ညာ်။ ပံ်ပု�းရေးပးသူသညာ်ဖြ�စွဲ်�ပ်အစွဲအဆိုံ�း၊ �ညာ်�ွယ််�ာပန််းတွ�ုင်း်နှိင်း််ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ 

 အ�ဲ��အားလံ�းအတွဲက်် အက်း�ုးရေးက်းးဇူးူး�းားကု်� ဖြ�င်း်ရေးအာင်း်�က်ည်ာ်�န််ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူတွ�ု်အားအဆိုက််�ဖြပတွ် သတွုရေးပး 

 ရေးန်�န်် လ�ုအပ်သညာ်။ ဤန်ညာ်းက်�ု တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံတွဲင်း် သူ�ဘဲက််ကု်�ယ်််ဘဲက််အက်း�ုး�ုိရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ် (win–win  

 situation) ဟု� ရေး�ာ်ညွှာန််းသညာ်။ 

 • �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ရေးဖြ�လိ�်းတုွ�င်း်းသညာ် န်ားလညာ်�ု၊ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််နှိင်း််  

 ယ်ံ��က်ညာ်�ုတွ�ု်က်�ု တွညာ်ရေးဆိုာက််�ာတွဲင်း် အရေး�းပါရေးသာ အစွဲုတွ်အပု�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ    

 သရေးဘဲာတူွညား�းက်် ��ိုရေးစွဲ�ညာ်် အဆိုင်း််�းားကု်� ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုက်ု�တွင်း် အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား�ယူ်ဖြ�င်း်း 

 အတွဲက်် �က်ား�ံတွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် �ိတွ်ယူ်နှ�ုင်း်ရေးသာ ရေး�က်ာင််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သတွ်�ိတွ်�းက််�းားကု်� ဖြ�ညာ််ဆိုညာ်း 

 ရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။

 • ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိရေးသာ က်းရိုံုး�ု�းားကု်� စွဲူးစွဲ�်းရေးလ်လာသည်ာ် အဆိုင်း််တွဲင်း် ရေးတွဲ��သညာ််အတွ�ုင်း်းပင်း် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတဲွင်း်  

 ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ုတွ�ုင်း်းသညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း 

 လ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် သင််း်ရေးလးာ်သညာ်ဟု� �ဆို�ုနှ�ုင်း်ပါ။ ဤသညာ်�ိာ ပံ��ိန််ပင်း်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း်   

 အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် သ�ု်�ဟု�တွ် က်�ုယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား၊ ရေးလ်လာ��်ရေးသာ သင်း်�န််းစွဲာ�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း်  

 ၎င်း်းကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ စွဲာဖြ�င််း်ရေး�းသားထုားရေးသာ သရေးဘဲာတွူညား�ု�းားနှိင်း်် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားက်�ု သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက်် စွဲံနုှန််းတွ�ုင်း်းတွဲင်း် လု�အပ်

ပါသညာ်။ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ (CoC) ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းအတဲွက်် CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်းတွစွဲ်��သညာ် 

၎င်း်းတွု�်၏ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးးရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် အတွဲက်် �န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် က်�န််�က်�်းပစွဲစညာ်း�းား  

ပံ်ပ�ုးသူ�းားနှိင်း်် သရေးဘဲာတွူညား�ု တွစွဲ်��က်�ု �း�ပ်ဆို�ု��ညာ်။ 

■ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ အ�ဲ���င်း်�းားထုံ�ိ သစွဲ်

�ယ််၍ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား �ယူ်၍ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်နှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ၏ အ�န််းက်ဏ္ဍကု်�လညာ်း ယူ်နှ�ုင်း်သညာ်။ 

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းသညာ် စွဲံနုှန််း�းားနှိင်း််အညား ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် ရေး�းသားထုားရေးသာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား သု�်�ဟု�တွ် 

�ယ််ယူ်�ု သရေးဘဲာတွူညား�ု�းားကု်� လ�ုအပ်ပါသညာ်။ 

■ သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) နှိင်း်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၃) တွု�်တွဲင်း်သာ�က် ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််အက်ု�းအက်ား�းားက်ဏ္ဍတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ �ာစွဲးရေးက်ာ 

(Mercy Corps) စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်းတဲွင်း်လညာ်း သတွ်�ိတွ်န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးသညာ််စွဲန်စွဲ်အရေး�က်ာင်း်း ထုပ်ရေးဆိုာင်း်း

အ�းက််အလက််�းားကု်� ရေးတွဲ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

■ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း သရေးဘဲာတူွညား�းက််�းား၏ တွစွဲ်ဆိုင််း်�းင်း်းအရေးသးစွဲုတွ် လ�်းညွှာန််က်�ု အဂါဂလုပ်ဘဲာသာ၊ လာအု�ဘဲာသာတွ�ု်ဖြ�င်း်် 

�ယ်ူ�တွ်ရိုုနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ လာအု�ဖြပညာ်သူ� ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ် သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ (Lao PDR) �ုိ သစွဲ်ရေးတွာရေးဖြ�ယ်ာရုို�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ ရေးဒီသ�ံနိှင်း်် 

ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ �ုတွ်�က််ဖြပ��ု သရေးဘဲာတူွညား�ု�းားအား ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပးဖြ�င်း်း။ (RECOFTC, 2021) ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််အက်ု�းအက်ား�းားက်�ု 

�က်ညာ််ပါ။ 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််အပြီးပးးတွဲင်း် ��ုိ��်ရေးသာ အသုပညာာနှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ု အထုူးဖြပ�သုသာရေးစွဲ�န််နိှင်း်် ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န််

အတွဲက်် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုတွစွဲ်��က်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်သညာ်။ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာက်�န််သဲယ််�ုဆို�ုင်း်�ာ လ�်းညွှာန််

�ုအတွဲက်် ထုုရေး�ာက််ရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းားကု်� ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် အ�န််း (၄) နှိင်း်် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၄) ကု်� �ညာ်ညွှာန််းပါ။ သရို�ပ်ဖြပ

ရေးလ်က်းင်း််�ုနှိစွဲ်��က်�ု ဆိုက််တွ�ုက်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းသညာ် သင်း်တွန််းန်ညာ်းဖြပ�းားနှိင်း်် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားအတွဲက်် �က််��

နှ�ုင်း်သညာ်။

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�

Frameworks	for	Working	Together.	
communityactionpartnership.com/wp-content/uploads/2019/03/Partnerships-Framework-Resource.
pdf

Mercy	Corps.	2020.	"Due	Diligence	Assessment	Tool:	Private	Sector	Engagement	Toolkit".	
mercycorps.org/sites/default/files/2020-01/Tool%204%20Due%20Diligence%20Assessment.pdf	

RECOFTC. 2021. လာအ�ုဖြပညာသ်ူ� ဒီး�ု�က်�က်တ်ွစွဲ် သ�မတွနှ�ုင်းင််းံ (Lao PDR) �ို သစွဲရ်ေးတွာရေးဖြ�ယ်ာရို�ုင်း်းဆို�ုင်း�်ာ ရေးဒီသ�နံှငိ်း်် ပ�ဂါဂလကု် 
က်ဏ္ဍ �တုွ�်က််ဖြပ��ု သရေးဘဲာတွညူား�ု�းားအား က်ညူားပံပ်ု�းရေးပးဖြ�င်း်း။(Facilitating Agreements for Community-private Sector 
Partnerships in Forest Landscapes in Lao PDR.)။ recoftc.org/publications/0000390?p=browse

Edwards, K., Triraganon, R., Silori, C., & Stephenson, J. 2012. Putting Free, Prior and Informed Consent Into 
Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual. RECOFTC, IGES & NORAD: recoftc.org/index.php/publica-
tions/0000211 

FAO. “Free, Prior and Informed Consent (FPIC): An Indigenous Peoples’ Right and a Good Practice for Local 
Communities”. E-learning course. elearning.fao.org/course/view.php?id=500
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် �ုတွ်�က််�းားအဖြ�စွဲ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်ရေးသာ သ�ု်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် စွဲးစွဲဉ််ရေးန်ရေးသာ 

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားနှိင်း်် ရေးဒီသတွဲင်း်း ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတွု�်က်�ု ဦးးတွညာ်ပါသညာ်။ ရေးဒီသတဲွင်း်း ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ၌ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက်် 

သူ�းားက် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားနှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ် ၎င်း်းတွု�်အတွဲက်် အက်း�ုး�ုိသညာ်ဟု� အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထုင်း်�သညာ်၊   

၎င်း်းတွု�်တွဲင်း် �ညာ်သု�်ရေးသာ ရေး�်ာ်လင်း််�းက််�းား�ုိ၍ �ညာ်သည်ာ်အ�ာတွ�ု်က်�ု ၎င်း်းတွု�်က် ရေးပးစွဲဲ�်းနုှ�င်း်သညာ်တွု�်အား �ိင်း်းဖြပနှ�ုင်း်ပါသညာ်။  

ဤအ�ာသညာ် ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) နှိင်း်် သက််ဆို�ုင်း်ပါသညာ်။

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား�်ရေး�သညာ််အ�ာ�းားအရေးပ် �ိတွ်�းက််ဖြပ��န်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ ကု်�ယ််စွဲားဖြပ� တွက််ရေး�ာက််သူ�းားက်�ု   

�ုတွ်ရေး�်နှ�ုင်း်သညာ်။ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ��အ�း�ုး�း�ုးတွဲင်း် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၌ ထုည်ာ်သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား�န််လု�ရေးသာ  

�တွူညားသညာ်် အဖြ�င်း်�းား �ိုနှ�ုင်း်သညာ်က်�ု အ�ိတွ်��န်် အရေး�းကြိုက်းးသညာ်။ 

■ အစွဲ�ုး� �န််ထု�်း�းားသညာ် သတွင်း်းအ�းက််အလက််ရေးပးနုှ�င်း်သည်ာ်ပ�ဂါဂု�လ်�းားအရေးန်နှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း် နှ�ုင်း်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ်  

သက််ဆို�ုင်း်�ာ ဥပရေးဒီ�းား၊ �ူ�ါဒီ�းား၊ စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားနိှင်း်် က်ူညားပံ်ပု�း�ု အစွဲးအစွဲဉ််�းားအရေး�က်ာင်း်းနှိင်း််ပတွ်သက််သည်ာ် 

သုဖြ�င်း်န်ားလညာ်�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် သတွင်း်းအ�းက်် အလက််�းားကု်� ရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု််က်�ုတွက််ရေး�ာက််�ာတွဲင်း်   

၎င်း်းတွု�်၏ အ�န််းက်ဏ္ဍသညာ် ဘဲက််�လု�က််ရေးသာက်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးး (သု�်) အ�းက််အလက််ရေးပးနှ�ုင်း်သည်ာ်ပ�ဂါဂု�လ်�းား အရေးန်

နှိင်း််သာ ဖြ�စွဲ်သင်း််သညာ်က်�ု �ိင်း်းဖြပပါ။ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ာတဲွင်း် အစွဲ�ုး� အ�ာ�ို�းားလညာ်း ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်

နှ�ုင်း်သညာ်။ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးအတွဲက်် ရေးက်းန်ပ်�ဲယ်် ဖြ�စွဲ်သည်ာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုတွစွဲ်��သညာ် 

အစွဲ�ုး�လ�ပ်င်းန််းအတဲွက််လညာ်း အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုဲန််း ရေးစွဲသညာ်ဆို�ုသညာ််အ�းက််ကု်� ၎င်း်းတွု�်က် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ��  

�းားအား သတွုရေးပးနုှ�င်း်သညာ်။ ဥပ�ာ�းားတွဲင်း် �ိင်း်းလင်း်းရေးသာ ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ    

သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ူ�ုနှိင်း်် က်�န််သဲယ််�ုတွ�ု်နှိင်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ ဥပရေးဒီနှိင်း််  

�ူ�ါဒီ�းား ပါ�င်း်သညာ်။ 

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် သင်း်တွန််း�းား�ိ ဥပ�ာ�းားနှိင်း်် ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားကု်� �ုတွ်ဆိုက််ပါ။ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် 

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွ�ား�င်း်က်�န််သဲယ််�ုဆို�ုင်း်�ာ နှ�ုင်း်င်းံ်�ူ�ါဒီ�းားအတွဲက််လညာ်း အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုဲန််းရေးသာ ထုုရေး�ာက််သည်ာ် 

�ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းားအား က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးနှ�ုင်း်ပံ�က်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။ 

■ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ဘဲက််�လု�က််ဘဲ� ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းအရေးန်ဖြ�င််း် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားက်�ု ပံ်ပ�ုးက်ူညား  

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�နှ�ုင်း်သညာ်ဆို�ုရေးသာ ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ို အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ုလညာ်း သု�ိတွ်ပါ။

■ အဆိုင်း်် (၄)၊ ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) က်�ု ရေးက်းာ်နုှ�င်း်သညာ်။ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ��နှိစွဲ်�ဲ��စွဲလံ�း၏ လု�အပ်�းက််�းား နိှင်း်် ရေး�်ာ်�ိန််း�းက်် 

�းားက်�ု န်ားလညာ်�န်် အရေး�းကြိုက်းး�ဖြ�င်း်း အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းနိှင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အရေးပ်    

၎င်း်း၏ သက််ရေး�ာက််ပံ�တွ�ု်အရေး�က်ာင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း််အတွူ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့်�် (၄) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)

ရေးအာက််ပါ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုတွ�ု်က်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူအရေးန်နှိင်း်် �ု�ုက်�ုယ််က်�ု ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်သူတွစွဲ်ဦးးအဖြ�စွဲ်  

�ိတွ်ယ်ူသင်း််ပြီးပးး ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ကု်� အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးသရို�ပ်ရေး�ာ်�န်် ကြိုက်ု�းစွဲားသင်း််ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� �ပ်�ွာလူထု�၊ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ၊ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�နှိင်း်် ပံ်ပ�ုးရေးပးသူဟုူ၍ အ�ပ်စွဲ� ၄ စွဲ� �ဲ��ပါ။

၂. ပံ်ပ�ုးရေးပးသူ�းားပါ�င်း်သညာ်် အ�ပ်စွဲ�င်းယ််သညာ် �ပ်�ွာလူထု�နှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတွု�်၏ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုတွစွဲ်��ထုံ�ိ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ုနှိင်း််  

ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� အက်�ဖြ�တွ်�န််အလု�်င်းိာ အဆို�ုပါအ�ပ်စွဲ��းားနှိင်း်် ပထု�ဆိုံ�း �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််သညာ်။

၃. ပထု�အကြိုက်ု�် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်�ုက်�ု အရေးဖြ��ံက်ာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းား၏ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းရေးစွဲ�န််အတဲွက်် 

ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�်က်�ု တွူညားရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း််အတွူ ဆိုက််လက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သညာ်။

၄. ပြီးပးးရေးန်ာက်် ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပးသူ�းားသညာ် ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�ထုံ�ိ အရေးထုာက််အပံ်က်�ု �ိာရေး�ဲ�ယူ်သညာ်။ က်န်််က်ဲက််�ု��ုိပါက်  

ရေးဒီသနှတ�အစွဲ�ုး�သညာ် �ပ်�ွာလူထု�အ�ဲ��နှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအား ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ုက်�ု   

အတွညာ်ဖြပ��န်် ရေးတွာင်း်းဆို�ုပါသညာ်။

၅. ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ည်ာ် ပါ�င်း်သူအားလံ�း၏ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ုက်�ု အတွညာ်ဖြပ�ပြီးပးးရေးသာအ�ါ က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးသူ�းားက် �ပ်�ွာတဲွင်း်း  

အစွဲညာ်းအရေး�းတွစွဲ်��ကု်� ဖြပ�လ�ပ်သညာ်။ ဤအစွဲညာ်းအရေး�းတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းားအားလံ�းသညာ် အာဏ်ာပု�င်း်�းား၏  

အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု�ိင်း်းလင်း်းက်ာ ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ုအပ်�းက််�းားနှိင်း်် ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားက်�ု ရေးန်ာက််ဆိုံ�းအကြိုက်ု�်အဖြ�စွဲ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးသညာ်။

၆. သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုသညာ် ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးသာ်လညာ်း လက််ရေးတွဲ�တွဲင်း် လု�အပ်ရေးသာ အ�းနု််နှိင်း်် 

ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု အကြိုက်ု�်အရေး�အတွဲက််တွ�ု်�ိာ ပ�ု��ု�ိညာ်�က်ာ၊ �က််��နုှ�င်း်သညာ်ကု်��ိတွ်သားပါ။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု၏ 

�ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ အစွဲညာ်းအရေး�း�းားတဲွင်း် ဖြ�စွဲ်ပးက််�ု�းားနှိင်း်် က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးသူ�းားအပါအ�င်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�း�ုး�း�ုး၏ 

အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားကု်� သရို�ပ်ရေး�ာ်ဖြပသ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

အ
ခနး် ၃

175

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၁
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၁၀

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၂

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အဆိုင့်�် (၁၁) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၂)

၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အ�ပ်စွဲ�သံ�းစွဲ� �ဲ�ပြီးပးး လာအ�ုဖြပညာ်သူ� ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ် သ�မတွနုှ�င်း်င်းံနှိင်း်် ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံတွု�်�ိ ဖြ�စွဲ်�ပ်င်းယ်် 

သံ�း��က်�ု ဖြ�န်််ရေး�ရေးပးပါ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၀) က်�ု �က်ညာ််�န််။) 

၂. အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲးအတွဲက်် ဖြ�စွဲ်�ပ်ကု်� �တွ်�န်် အ�းနု်် (၅) �ုန်စွဲ်ရေးပးပြီးပးး ရေးအာက််ပါ ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� အရေးဖြ��ံ၍ �ု�င်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲး 

အရေးဖြ��ိာရေးစွဲပါ။

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားထုံ�ိ �ညာ်သည်ာ် လ�ုအပ်�းက််�းားက်�ု လ�ုပါသန်ညာ်း။

 • လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� �ယ််ယူ်သညာ််က်��ပဏ်း�းားထုံ�ိ �ညာ်သည်ာ်လ�ုအပ်�းက််�းားကု်�  

 လ�ုသန်ညာ်း။

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတွု�်အ�က်ား �ုတွ်�က်် 

 ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားတွညာ်ရေးဆိုာက််�န်် လု�အပ်သည်ာ် အဆိုင်း််အ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

၃. အ�ပ်စွဲ��းားတဲွင်း် ၎င်း်းတွု�် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သညာ်် အ�ာ�းားကု်� အတွ�ု�း�ပ်�်ရေး�ရေးပး�န်် �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက်် �်ရေး�ရေးပးလု�သူ�းားက်�ု  

�ုတွ်ရေး�်ပါ။ ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားကု်� ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ။ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုတွစွဲ်��တွဲင်း် ဥပရေးဒီရေး�း�ာ ရုိုရေးထုာင််း်နှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းဆို�ုင်း်�ာ  

ရိုုရေးထုာင််း် နှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံး ပါ�င်း်သညာ်။ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားသညာ် ယ်ံ��က်ညာ်�ုနှိင်း်် ပဲင််း်လင်း်းဖြ�င်း်သာ�ုက်�ု အရေးဖြ��ံရေးသာအ�ါ၌ ပါ�င်း်

ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ��အားလံ�းသညာ် တွစွဲ်�ဲ��က်�ု တွစွဲ်�ဲ�� က်ူညားလ�ု�က်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ၊ က်�န််သဲယ််၊ သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်

သညာ်် တွ�ား�င်း် လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းား�ိာ ပု���ုလဲယ််ကူ်သဲားပါသညာ်။ 

၄. �ုတွ်�က််ဖြပ��ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အဆိုင်း််�းားကု်� က်�ုယ််စွဲားဖြပ�သည်ာ် က်တွ်ဖြပား�းားကု်� အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲးအား ဖြ�န်််ရေး�ပါ။ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န််နှိင်း်် 

�ု�ုက်�ုယ််ပ�ုင်း် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံက်ာ က်တွ်ဖြပား�းားကု်� အစွဲးအစွဲဉ််တွက်း စွဲး�န်် 

အ�ပ်စွဲ��းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။ ၎င်း်းတွု�် အသံ�း�ဖြပ�တွတွ်ရေးသာ က်တွ်ကု်� ရေးဘဲးသု�် �ယ််ထုားနှ�ုင်း်သညာ်။ ရေးလ်က်းင််း်�န််းတွဲင်း် အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း် 

ရေးသာ နှိစွဲ်က်တွ်တွဲ�ပါက်တွ်အ�း�ု��ိုသညာ်က်�ု �ိတွ်သားပါ။ ဤလ�ပ်င်းန််းကု်� လ�ပ်�န်် အ�းနု်် �ုန်စွဲ် (၂၀) ရေးပးပါ။ 

၅. ၎င်း်းတွု�်၏ က်တွ်အစွဲးအစွဲဉ််က်�ု ရေးဘဲး�းင်း်းက်ပ်ထုား�န််အတဲွက်် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ��းင်း်းစွဲးကု်� �ုတွ်ရေး�်ပါ။

၆. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေး�းဖြ�န််းပါ-

 • က်တွ်ဖြပား�းား၏ အစွဲးအစွဲဉ််က်�ု နှုုင်း်းယ်ိဉ််�ဲ�ဖြ�ား�န််နှိင်း်် ယ်င်း်းသု�် စွဲးစွဲဉ််�သညာ်် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း၊ အစွဲးအစွဲဉ််�ိ တွူညား�ု�းားနှိင်း််  

 က်ဲ�လဲ��ု�းားကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် 

 • က်တွ်ဖြပား သု�်�ဟု�တွ် အဆိုင်း််တွစွဲ်����က်�ု အသံ�း�ဖြပ�ပါက် အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် အသံ�း�ဖြပ�ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပရေးစွဲပါ

 • �ညာ်သည်ာ် အဆိုင်း််�းား ပါ�င်း်��ညာ်န်ညာ်း၊ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််န်ညာ်း

 • ရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း သင်း်တွန််း�းနု််�ိ ၎င်း်းတွု�် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးလ�ုရေးသာ အဖြ�ား အဆိုင််း်�းား သု�်�ဟု�တွ် အဆိုင်း််�းား �ုိပါသလား။ 

၇. �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််တွစွဲ်�ပ် တွညာ်ရေးဆိုာက််�န်် အဆိုင််း်�းားပါရေးသာ ပံ� (၁၇) ကု်� �်ရေး�ပါ။  

(သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၀) က်�ု�က်ည်ာ်ပါ။) ဤသင်း်တွန််း၏ အရေးစွဲာပု�င်း်း သင်း်တွန််း�းနု််�းားတွဲင်း် အရေးသးစွဲုတွ်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး ထုားရေးသာ 

အရေး�းပါသည်ာ် အဆိုင်း််အ�း�ု�က်�ု အထုူးရေး�ာ်ဖြပပါ။ ၎င်း်းတွု�်တွဲင်း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး တုွ�င်း်ပင်း်ဖြ�င်း်း၊ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််

ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ ထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း တွု�်�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် အ�ဲ�� သ�ု်�ဟု�တွ် 

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက်် သု�်�ဟု�တွ် ပန််းတွ�ုင်း်တွစွဲ်�ပ် သတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်း ပါ�င်း်ပါသညာ်။

အ
ခနး် ၃

176

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၁
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၁၀

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၂

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�- မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�ပြုခင့််� အဆိုင့်�်မံ�ာ� 
က်တွ်ဖြပားင်းယ််�းားရေးပ်တဲွင်း် အသံ�းအနှုန််းတွစွဲ်��စွဲးက်�ု ရေး�းသားပါ။ အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲးက်�ု က်တွ်ဖြပားတွစွဲ်တဲွ�စွဲး �ရေးပး�း 

က်တွ်ဖြပား�းားကု်� ရေး�ာရေးနှိာက််ရေး�ာရေးနှိာပါ။

ပန််းတွ�ုင်း် သတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်း

ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ စွဲစွဲ်ရေးဆိုးရေး�ာ်ထု�တွ်
ဖြ�င်း်း

�ပ်�ွာလူထု�နှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်
ဖြ�င်း်း

တွ�ား�င်း် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား �ယူ်
ဖြ�င်း်း 

က်�န််သဲယ််�ုအတွဲက်် တွ�ား�င်း် 
စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းဖြ�င်း်း

အ�းက််အလက်် စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းဖြ�င်း်း

ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ရေးလ်လာ

ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း

ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်းဖြ�င်း်း

ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်းဖြ�င်း်း

သရေးဘဲာတွူညား�ု လက််�ိတွ်ရေး�းထုု�း

ဖြ�င်း်း

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု 

ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း

ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ ရေး�ွး�းယ််ဖြ�င်း်း

ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်

ဖြ�င်း်း

�ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူ
ညား�းက််�းား ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း

ရေးလ်လာရေးစွဲာင်း််�က်ည်ာ်ဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�မံှတ်�ု (၁၀)

ရေအာင့််ပြုမံင့််ရေ�ာ မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�ပြုခင့််�မံ�ာ�အတကဲ်် လ�အုပ်ခ�က််မံ�ာ�

ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းကု်� က်ူညားဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးပးရေးသာ အ�ာ�းား�ိာ ရေးအာက််ပါအတုွ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။

ရေခါင့််�ရေဆိုာင့််မံု

�ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းားဟု�ဆို�ု�ာတွဲင်း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�

စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍဦးးရေးဆိုာင်း်သူတွ�ု်က် အသုအ�ိတွ်ဖြပ� ထုားရေးသာ ရေးလးစွဲား

�ဲယ်် ပ�ဂါဂု�လ်�းား၏ �်ရေး�ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ုက်�ု ဆို�ုလ�ုပါသညာ်။

ဘ့ုန့်ာ�လည််မံု၊ ယ်ဉ််ရေက်��မုံနှှင့်�် �့တန့််ဖွဲ့�ု�မံ�ာ�

�ုတွ်�က််�းားအရေးန်နှိင်း်် တွစွဲ်ဦးး၏ ယ်ဉ််ရေးက်းး�ု၊ စွဲံတွန််��ုး�းား၊ �းဉ််းက်ပ်ပံ��းားနှိင်း်် ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းား

က်�ု တွစွဲ်ဦးးက် န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�န်် လု�အပ်သညာ်။ �်ရေး�ထုားရေးသာ "လ�ပ်နုှ�င်း်သညာ်" ဟူုသညာ်် 

စွဲံတွန််��ုး�းား၊ အဖြပန််အလိန်် ရေးလးစွဲား�ုနှိင်း်် က်ဲ�လဲ��ု�းားကု်� လက််�ံ�ုတွ�ု်သညာ် ��ုိ�ဖြ�စွဲ် အရေး�းပါ

ပါသညာ်။ 

ဘ့ု�ည််�းယ််ခ�က််

�ုတွ်�က််နှိစွဲ်�က််စွဲလ�ံး၏ တွန််��ုးနှိင်း်် ထုည်ာ်�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုက်�ု အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ရေးသာ ဘဲံ�ရေး�်ာ်�ိန််း

�းက််နှိင်း်် �ညာ်�ွယ််�းက််တွု�်က် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းားကု်� လ�်းညွှာန််ပါသညာ်။ ၎င်း်းတဲွင်း် နှိစွဲ်ဦးးနှိစွဲ်�က်် 

အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုဲန််းရေးစွဲရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�း စွဲးစွဲဉ််�ု�းား ပါ�င်း်သညာ်။ 

�င့််ယ်ူမံုနှှင့်�် တ�ု�တက််မံု

ရေးစွဲာင်း််�က်ည်ာ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အက်�ဖြ�တွ်သံ�းသပ်ဖြ�င်း်း၊ လဲတွ်လပ်ရေးသာ စွဲုတွ်ရေးန်သရေးဘဲာထုား ထုား�ုိဖြ�င်း်း၊ 

�ုတွ်�က််�းား၏ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားနှိင်း်် အသုပညာာ�းားတဲွင်း် ထုည်ာ်�င်း်ဖြ�ု�ပ်နှိံ�န်် ဆိုနှဒတွု�်�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်သညာ်် အ�ာဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ပြုပန့််�က်ာ�ဆိုက််�ဲယ််ရေပြုပာဆို�ုပြုခင့််�

�ုတွ်�က််ဆိုက််ဆိုံရေး�းအတဲွင်း်းနှိင်း်် �ုတွ်�က််တွစွဲ်ဦးးစွဲးအတွဲင်း်း အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုဲန််းရေးသာ ဆိုက််သဲယ််

ရေးဖြပာဆို�ု�ုသညာ်အလဲန််အရေး�းပါပြီးပးး ယ်င်း်းဆိုက််သဲယ််�ုတွဲင်း် တွံ�်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားရေးပး�န်် 

တွ�ုက််တွဲန််းဖြ�င်း်း၊ အ�းနု််နှိင်း််တွစွဲ်ရေးဖြပးညား သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား �်ရေး�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် လက််�ံ��ိုဖြ�င်း်း

တွ�ု် ပါ�င်း်သညာ်။

�ဲမံ်�ရေဆိုာင့််မံု �ီမံ့ခန့်််ခဲ�ပြုခင့််�

�ုတွ်�က််�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�် တွာ�န််�ိုရေးသာ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားနှိင်း်် �ညာ်�ွယ််�းက််�းားကု်� ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်း

�န််အတွဲက်် �ု�ု၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားနှိင်း်် ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု�းားအရေးပ် တွာ�န််�ံ�ုက်�ု ဖြပသသင်း််သညာ်။

သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနိှင်း်် သက််ဆို�ုင်း်သည်ာ် သးးဖြ�ားလ�ုအပ်�းက််�းား အတဲွက်် ဥပ�ာ�းား-

• တွ�ား�င်း် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၊ လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားနှိင်း််အညား ရေးဆိုာင်း်�ွက််တွတွ်သည်ာ် န်ားလညာ်�ုအဆိုင်း််နှိင်း်် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းအဆိုင််း်
• သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� တွ�ား�င်း် က်�န််သဲယ််�န်် �ဲင်း််ဖြပ��ုန်််�းား သု�်�ဟု�တွ် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား �ယူ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း 
• ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်နှ�ုင်း်ရေးသာ က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား တွင်း်သဲင်း်းပြီးပးး က်�န််သဲယ််�ာတွဲင်း်  သးးဖြ�ားသတွ်�ိတွ်�းက််�းား ဆို�ုင်း်�ာ သတွင်း်း  

အ�းက််အလက်် �ယူ်အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်�ု
• �်တွရေးသာ စွဲးစွဲဉ််�ု�းားကု်� ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်းနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း 
• သရေးဘဲာတွူညား�ု�းားကု်� လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းစွဲး�ံက်ုန််းရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ 

က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား  ��ုိဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�မုံမံ�ာ�က်�ုခ� �န့််ည်ိ�ပြုခင့််�

အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်၌ �ုတွ်�က််�းားက် စွဲးးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််၊ �ညာ်�ိန််း�းက််နှိင်း်် စွဲံတွန််��ုး�းားက်�ု�းတုွ်ဆိုက်် 

ရေးပးနှ�ုင်း်ရေးသာအ�ါတွဲင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား အ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ 

သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းားသညာ် ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်နုှ�င်း်သညာ်။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်သညာ် 

ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ၏ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်နိှင်း်် အ�းတုွ်အဆိုက််�ုလ်င်း် သု�်�ဟု�တွ် �းနု််ညာုုနှ�ုင်း်လ်င်း် �ုတွ်�က််ဖြပ��န်် လဲယ််ကူ်

သညာ်။ 

တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်��တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�းားအဖြပား၌ ၎င်း်းတွု�်ထုံ�ိ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� �ယ််ယူ်သညာ်် 

�ယ််ယူ်သူတွစွဲ်ဦးး �ို�က်သညာ်။ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား တွစွဲ်ဦးးအရေးပ်တွစွဲ်ဦးး �းိ�ု�ရေးန်ပံ�က်�ု န်ားလညာ်ဖြ�င်း်းသညာ်

က်�န််သဲယ််ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား၏ အ�ညာ်အရေးသဲးနိှင်း််တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််၏ အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ရေးဖြ�ာက််နုှ�င်း်စွဲဲ�်း တွု�်အတွဲက််  

အလဲန််အရေး�းပါ ပါသညာ်။ �လဒီ်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားအား တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်ရေးလ်ာက်် ရေး�းာရေး�ဲ�စွဲဲာ ရေး�့�ရေးဖြပာင်း်းနှ�ုင်း်

က်ာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအတွဲက််က်�န််က်းစွဲ�ုတွ် သက််သာပြီးပးး အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းားတွ�ုးပဲားရေးစွဲဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််

သူတွစွဲ်ဦးးစွဲး၏ လ�ုအပ်�းက််�းားကု်�ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားရေးပး၍ ၎င်း်းလု�အပ်�းက််�းားက်�ု တွံ�်ဖြပန််�န်် �ုတွ်�က််�းားက် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးသာ 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား �ုိလာသညာ််အ�ါတွဲင်း် ��ုင်း်�ာရေးသာ �ုတွ်�က််ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား၏ အနိှစွဲ်သာ�က်�ု ဖြ�င်း်နှ�ုင်း်သညာ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

ပြုဖွဲ့�်�ပ်ရေလ�လာခ�က််မံ�ာ�။ လမံ်�ရေ�က်ာင့််�အမံ� ���မံ� �����ှ မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�ပြုခင့််�ဆို�ုင့််�ာ လ�ုအပ်ခ�က််မံ�ာ�  

ပြုဖွဲ့�်�ပ် ၁ - အန့်�မံ�်ဆို့ု� ဥပရေဒ ပြုပဋ္ဌာာန့််�ခ�က််ဆို�ုင့််�ာ လ�ုအပ်ခ�က််မံ�ာ�

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားထုံ�ိ က်ံန််းသစွဲ်�းား�ယ််ယူ်ရေးသာ လာအု�ဖြပညာ်သူ� ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ် သ�မတွနှ�ုင်း်င်းံ�ိ ရေးဒီသ�ံက်�န််သညာ်

�းားသညာ် သစွဲ်စုွဲ�က််�င်း်း�ု ရေးထုာက််�ံ�းက််�ုတွတူတွစွဲ်စွဲံ��ယူ်သု�်းဆိုညာ်းထုား�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသစွဲ်လ�ံး

�းားက်�ု သယ််ယ်ူပ�ု်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းနိှင်း်် သစွဲ်ရေးတွာ �ရို�ုင်း်ရို�ံး၊ ဖြပညာ်န်ယ််ရို�ံး�းားက် အဆို�ုပါရေးထုာက််�ံ�းက််�းားကု်�ထု�တွ်ရေးပး

ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ု�ဲ�တွ�်းဆို�ုင်း်�ာ �ဲင််း်ဖြပ��ုန်််နှိင်း်် သစွဲ်သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်�ု�ဲင်း််ဖြပ��ုန်််က်�်သု�်ရေးသာ 

အဖြ�ား�ဲင်း််ဖြပ��းက််�းား �ုိ�န််လညာ်း လု�အပ်သညာ်။ 

သစွဲ်စွဲ�ုက််�င်း်း ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� တွ�ား�င်း်သစွဲ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သက််ရေးသဖြပ�န်် အရေးထုာက််အထုားအဖြ�စွဲ် သံ�းသညာ်။ ၎င်း်းသညာ် သစွဲ်၏ 

�င်း်းဖြ�စွဲ်ကု်�လညာ်း �ိင်း်းဖြပပါသညာ်။ သစွဲ် သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြပညာ်ပသု�် တွင်း်ပ�ု်�ာတွဲင်း် �ယ််သူ�းားသညာ် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််�ုတွတူက်�ု က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုား�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် သစွဲ်လ�ံး�းားက်�ု ရေး�ာင်း်း�းလ်င်း် 

သ�ု်�ဟု�တွ် က်�ုယ််တွ�ုင်း် သံ�းစွဲဲ�လ်င်း် သစွဲ်စုွဲ�က််�င်း်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�ိအပ အဖြ�ား �ညာ်သည်ာ်စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်းကု်��် �လ�ုအပ်ပါ။ 

ဥပ�ာအားဖြ�င််း် Bokeo ဖြပညာ်န်ယ််�ုိ Khok Luang ရေးက်းး�ွာသညာ် ရေးဒီသနှတ�သစွဲ်စွဲက််တွစွဲ်စွဲက််နိှင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ  

သရေးဘဲာတွူညား�းက််တွစွဲ်�ပ် �ုိသညာ်။ ၎င်း်းသရေးဘဲာတူွညား�းက််တွဲင်း် တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုားရေးသာ က်ံန််းသစွဲ်ရေးက်ာ်�တွးသညာ် �ယ််သူ�းား

အတွဲက်် သစွဲ်စုွဲ�က််�င်း်းရေးထုာက််�ံ�းက်် �ုတွတူ�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းထုား�န်် တွာ�န််�ုိသညာ်ဟု� ရေး�ာ်ဖြပထုားသညာ်။ �ပ်�ွာအာဏ်ာပု�င်း်�းားသညာ် 

သစွဲ်စွဲက််�ိ က်ံန််းသစွဲ် �ိာယ်ူ�ု�းားအတွဲက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ာတဲွင်း် သစွဲ်အ�ဲ��နှိင်း််အတွူ အန်းးက်ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ် အ�ဲ���င်း်�းား

တွဲင်း် သစွဲ်စုွဲ�က််�င်း်းရေးထုာက််�ံ�းက်် �ုိ��ိုက်�ု အတွူအက်ဲ စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပြီးပးး �ိာယ်ူ�ုအ� �ညာ်သညာ််အ�ဲ���င်း်�းားက် သစွဲ်ကု်� ရေး�ာင်း်း�းလု�သညာ်၊ 

ထု�တွ်ယ်ူလ�ုသညာ်တွ�ု်က်�ုအတွူတွက်ဲ ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပါသညာ်။ 

�ပ်�ွာအာဏ်ာပ�ုင်း်�းားသညာ် သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း�ဖြပ��း သစွဲ်လံ�း�းားက်�ု တွ�ုင်း်းတွာ�ာတွဲင်း် �ရို�ုင်း်နှိင်း်် ဖြပညာ်န်ယ်် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းနှိင်း်် 

သစွဲ်ရေးတွာရို�ံး�းားနှိင်း််အတွူ ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် သစွဲ် ထု�တွ်လ�ပ်ပြီးပးး သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်  

လ�ုပါက် က်�န််သညာ်�းားန်ညာ်းတွူ အဖြ�ား �ဲင်း််ဖြပ��းက််�းား ရေးလ်ာက််ထုား��ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုဖွဲ့�်�ပ် ၂ - ရေ��ှည််တည််တ့�ရေ�ရေ�ာ ��်ရေတာ�ီမံ့ခန့်််ခဲ�မံုအတဲက်် အ�ုအဖွဲ့ဲ��ပြုဖွဲ့င့်�်ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ယ်ူပြုခင့််� 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတဲွင်း်း ၎င်း်းတွု�်၏ အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်လ�ုရေးသာအ�ါတွဲင်း် ဥပရေးဒီဆို�ုင်း်�ာ 

စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်းအ�း�ုး�း�ုးက်�ု စွဲးစွဲဉ််�န်် လ�ုအပ်သညာ်။ 

ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံတဲွင်း် Yen Bai နိှင်း်် Quang Tri  ဖြပညာ်န်ယ််တွု�်�ို လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း်   

သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ရေးထုာက််�ံ�းက်် ရေးလ်ာက််ထုား�န်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်��်�က်သညာ်။ ဤအတဲွက်် ၎င်း်းတွု�်သညာ် တွ�ား�င်း် အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��  

�ဲ���န်် လ�ုအပ်သဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ သ��ါယ်�အသင်း်းက်�ု �ရို�ုင်း်ရို�ံးတွဲင်း် စွဲာ�င်း်းသဲင်း်း��်သညာ်။ 

Yen Bai �ိ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် သက််ဆို�ုင်း်သည်ာ် လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််�းားက်�ု

ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း န်ညာ်းပါး�က်သညာ်။ ထုု�်ရေး�က်ာင််း် Yen Bai သ��ါယ်�အသင်း်းသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း်ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၊ အဖြ�ား

လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားနှိင်း်် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားကု်� စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေးပး�ညာ်် ရေးဒီသနှတ�က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��န်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်��်သညာ်။

သ��ါယ်�အသင်း်း၏ အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် စွဲာအ�ပ်န်းဟု�လညာ်း ရေး�်ရေးသာ ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးဖြ�ယ်ာပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုရေးထုာက််�ံ�းက််က်�ု ဖြပသ�န်် လ�ုအပ်

��်သညာ်။ ရေးန်ာက််တွစွဲ်န်ညာ်းအရေးန်နိှင်း်် ၎င်း်းတွု�်သညာ် �ပ်�ွာအာဏ်ာပု�င်း်က် အတွညာ်ဖြပ�ရေးပးထုားရေးသာ ရေးဖြ�အသံ�းဖြပ��ု ပဋိုပက်ာ��ိုရေး�က်ာင်း်း

အရေးထုာက််အထုားကု်� တွင်း်ဖြပနုှ�င်း်သညာ်။ ရေးဖြ�သညာ် ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း သစွဲ်ရေးတွာန်ယ််ရေးဖြ�အတဲွင်း်း �ုိပြီးပးး အဖြ�ားသူ�းားနှိင်း်် အရိုုပ်အ�ိင်း်း

က်င်း်းရေး�က်ာင်း်းကု်� ထု�ုအရေးထုာက််အထုားက် ရေး�ာ်ဖြပသညာ်။

Quang Tri ဖြပညာ်န်ယ််တဲွင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ သ��ါယ်�အသင်း်းသညာ် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်နှ�ုင်း်��်သညာ်။   

၎င်း်းတွု�်သညာ် သစွဲ် ထု�တွ်ယ်ူ�ု �ဲင်း််ဖြပ��းက်် ရေးလ်ာက််ထုား�ု�းားအတွဲက််လညာ်း တွာ�န််�ုိ��်သညာ်။ Yen Bai တဲွင်း်�ူ အဆို�ုပါ အလ�ပ်သညာ် 

က်��ပဏ်း၏ တွာ�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။

ပြုဖွဲ့�်�ပ် ၃ - ��်ပ�ုင့််ဆို�ုင့််မံုက်ဲင့််�ဆိုက်် ရေထွာက််ခ့ခ�က််�ပြီးပီ� က်ုမံပဏီီမံ�ာ�နှှင့်�် ဝယ််�ူမံ�ာ�ထွ့��ု် ��်တင့််ပ�ု်ပြုခင့််� 

ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံ Yen Bai ဖြပညာ်န်ယ််တဲွင်း် သစွဲ်ရေးတွာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု ရေးထုာက််�ံ�းက်် ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်သူသညာ် ရေးဒီသနှတ�က်��ပဏ်းတွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

သစွဲ်သညာ် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုး�ု ��ုိသညာ်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�ိ လာရေး�က်ာင်း်းကု်� သက််ရေးသဖြပ�န််�ိာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူသ��ါယ်�အသင်း်း�းားနိှင်း်် 

အန်းးက်ပ် �ုတွ်�က််ဖြပ��ုအရေးပ်တွဲင်း် �ူတွညာ်ပါသညာ်။ 

က်��ပဏ်းအရေးန်နှိင်း်် သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ပြီးပးးသား အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�ိ လာသညာ်် သစွဲ်ကု်� တွင်း်သဲင်း်းနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း  

အာ��ံနှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ သ��ါယ်�အသင်း်းနှိင်း်် က်��ပဏ်း�းားသညာ် �ုတွ်�က််�းားအရေးန်နှိင်း်် အတွူတွက်ဲလ�ပ်ကု်�င်း်

�က်�န်် လ�ုပါသညာ်။ က်��ပဏ်းသညာ် သစွဲ် သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ရေး�းက်�ု စွဲးစွဲဉ််ရေးသာရေး�က်ာင််း် တွ�ုက််ရို�ုက်် တွာ�န််�ုိပြီးပးး သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက်် 

ရေးထုာက််�ံ�းက််က်�ု က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်�သညာ်။ သ��ါယ်�အသင်း်း၏ အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် သစွဲ်ရေး�ာင်း်း�းသည်ာ်အ�ါတွဲင်း် က်��ပဏ်းထုံတွင်း်ဖြပ�န််  

၎င်း်းတွု�်၏ စွဲာအ�ပ်န်း �ုတွတူက်�ု အသင်း််ဖြပင်း်ထုား�န်် လု�သညာ်။ ရေးန်ာက််တွစွဲ်န်ညာ်းအားဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�်သညာ် �ပ်�ွာအာဏ်ာပု�င်း်က် အတွညာ်ဖြပ�

ရေးပးထုားရေးသာ ရေးဖြ�အသ�ံးဖြပ��ု ပဋိုပက်ာ��ိုရေး�က်ာင်း်း အရေးထုာက််အထုားကု်� ရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််တွဲင်း် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆိုးသ�ု် အဆိုင်း််�းား

ပံ� (၁၇) သညာ် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််�းားဆိုး ရေး�ာက််�န်် အဆိုင််း်အ�း�ု�က်�ု အ�က်�်း�းင်း်းရေး�ာ်ဖြပသညာ်။  

ဤအဆိုင်း််�းားသညာ် လာအု�ဖြပညာ်သူ� ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ် သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ�ုိ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် က်ံန််းသစွဲ် ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း််  

ရေးဒီသနှတ�သစွဲ်စွဲက််တွ�ု်အ�က်ား အတွညာ်ဖြပ�ထုားရေးသာ သရေးဘဲာတူွညား�ု�းား �း�ိတွ်�ယူ်နှ�ုင်း်�ုအရေးပ် အရေးဖြ��ံပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပ့ု (၁၇) - �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းားဆိုးရေး�ာက််�န်် အဆိုင််း်�းား

�ညာ်�နိ််း�းက််ပန််းတွ�ုင်း် �း�တိွ်ဖြ�င်း်းနှငိ်း် ်က်န်ဦးး 
အ�းက််အလက်် ရေးက်ာက််ယ်ဖူြ�င်း်း

တွန််��ုးက်ငဲ်း်းဆိုက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ကု်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း   
နှိင်း်် �ဲံ�ပြီး��ုးတွ�ုးတွက််ရေးစွဲဖြ�င်း်း

ပ�ဂါဂလကု်က်ဏ္ဍ စွဲစုွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ဆိုန််�ါတွင်း်
ရေး�းွ�းယ််ဖြ�င်း်း

ရေးဒီသ�ံလထူု�နှငိ်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ကွ််ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် 
ပ�ဂါဂလကု်က်ဏ္ဍ ညာုနုှုုင်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲ��ုးား

�တုွ်�က််ဖြပ�   ဖြ�င်း်းဆိုု�င်း်�ာ သရေးဘဲာတွညူား�းက်် 
ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း 

�တုွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း ဆိုု�င်း်�ာ သရေးဘဲာတွညူား�းက််က်ု� 
ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် လက််�တိွ်ထု�ုးဖြ�င်း်း

ရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််ရေးလလ်ာဖြ�င်း်း၊ အက်�ဖြ�တွ်သံ�းသပ်
ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ရေးလလ်ာသင်း်ယ်ဖူြ�င်း်း

ညာုနုှုုင်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲဖြ�င်း်း

ညာုနုှုုင်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲဖြ�င်း်း

ညာုနုှုုင်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲဖြ�င်း်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

ဦး�တည််
ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�-
ဘာက်�ု
ဘယ််�ကူ်
ဘယ််ရေန့်�ာ
ဘယ််အခ� �န့််  
နှငှ့််� ဘယ််လ�ု
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�





�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၁

ထွ�ရေ�ာက််ရေ�ာ မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ� ခ� �တ်ဆိုက််ရေဆိုာင့််�းက််မံု

ဆို�ုင့််�ာ ခ�ဥ်�က်ပ်လပု်ရေဆိုာင့််ရေ��န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�းကု်� ထုု��ုက််ရေးစွဲရေးသာ ဖြပဿန်ာအ�း�ု�က်�ု �်ရေး�  

တွတွ်�ညာ်။ 

■ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းားနှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားကု်� ပး�ုးရေးထုာင်း်ရေးပးနှ�ုင်း် 

ရေးသာ သ�ု်�ဟု�တွ် ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲနုှ�င်း်ရေးသာ �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားကု်� စွဲူးစွဲ�်း�ိာရေး�ဲတွတွ်�ညာ်။ 

■ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုနှိင်း်် ဆိုက််သဲယ််�ု 

�းားအား ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် လု�အပ်ရေးသာအ�းက််ကု်� သုန်ားလညာ်�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၉၀

န့်ည််�လမံ်�
��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာဖြ�င်း်း၊ ဖြ�စွဲ်�ပ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း၊ အ�ဲ��င်းယ််�ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်းနိှင်း််

အားလံ�းစွဲ��ဲ�� ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�ု
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				

၁. ယ်�င်း်သင်း်တွန််း�းနု််�ိ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်း အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းားကု်� ဖြပန််ရေးဖြပာ၍ သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု စွဲတွင်း်ပါ။

၂. ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက်် 

သူ�းားအ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််�န််နိှင်း်် ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န်် အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ရေးသာ န်ညာ်းလ�်း�းားနိှင်း််   

�းဉ််းက်ပ်�ု�းားကု်� စွဲူးစွဲ�်းရေးလ်လာပါသညာ်။ 

၃. တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ားတဲွင်း် ပါ�င်း်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ န်ားလညာ်�ု  

ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် န်ညာ်းလ�်း�းားနိှင်း်် �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း််အတွူ ��ုင်း်း�န််း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာပါ။   

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ယ်�င်း် သင်း်တွန််း�းနု််�းား�ိ န်ညာ်းလ�်းနှိင်း်် �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း အ�း�ု�က်�ု ဖြပန််�ိတွ်�ုသင်း််သညာ်။  

ထု�ု်ရေးန်ာက်် အဆို�ုပါန်ညာ်းလ�်း�းားက် ရေးပးရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား

အတွဲက်် အရေးဖြ�အရေးန်�းားကု်� တွ�ုးတွက််ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးစွဲနှ�ုင်း်�ညာ်် န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�ု�းားက်�ု ရေး�းပါ။ 

၄. “ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်းဖြ�င်း်း” ဟူုရေးသာ ရေး�ါဟုာ�က်�ု �ညာ်သု�် အဓိုပပါယ််�ဲင််း်�ညာ်န်ညာ်းဟု� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ရေး�းပါ။ ၎င်း်းတွု�်၏  

အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားကု်� �ိတွ်တွ�်းယူ်ပြီးပးးရေးန်ာက်် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်းဖြ�င်း်း၏ ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာ အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််�ိာ “တွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်ရေးယ်ာက််  

သရေးဘဲာတွူလက််�ံ�န်် သင်း် ကြိုက်ု�းစွဲားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် သင်း် သရေးဘဲာတူွလက််�ံ�န်် တွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်ရေးယ်ာက််က် ကြိုက်ု�းစွဲားရေးသာအ�ါ

တွ�ုင်း်းသညာ် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်းဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။” 

၅. ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ုဖြ�စွဲ်စွဲဉ််တွစွဲ်��တွဲင်း် �လဒီ်ရေးက်ာင်း်းတွစွဲ်�� �သဲားရေး�က်ာင်း်း �ညာ်သု�် သုနှ�ုင်း်သန်ညာ်းဟု� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု  

ရေး�းပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�ုက်�ု တွ�ုင်း်းတွာသတွ်�ိတွ်ပံ�က်�ု ရေး�းပါ။

၆. ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်းဖြ�င်း်း၏ အရေးဖြ��ံ�ူ ၄ �းက််ကု်� �ိင်း်းဖြပပါ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၁) တွဲင်း် �က်ညာ််�န််)။ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း   

လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအလု�က်် တွ�ား�င်း်၍ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� စွဲုတွ်�င်း်စွဲားရေးသာ �ယ််သူ�းား 

နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ု အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� �ုိ�ူးရေးသာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထုံ�ိ ဥပ�ာ�းားက်�ု ရေး�းဖြ�န််းပါ။ 

၇. ယ်�င်း်သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းား ဥပ�ာကု်� �ုတွ်ဆိုက််ပါ။ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွ 

ညား�းက််�းားက်�ု ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်း�ာတဲွင်း် သရေးဘဲာတွူညား�းက််နှိင်း်် အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််တွ�ု် အရေးပ် န်ားလညာ်�ံယူ်ပံ�  

�တွူညား�ု�းားက်�ု အရေးဖြ�တွညာ်ရေးသာ ကဲ်�လဲ��ု�းား ရေးပ်ရေးပါက််�ညာ်�ိာ �လဲ�ဧက်န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤန်ားလညာ်�ုလဲ�ဖြ�င်း်း�းားသညာ် 

ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��၏ ရိုုရေးထုာင်း််တွဲင်း် အရေး�း�ပါရေးသာ်လညာ်း ပါ�င်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ အဖြ�ားတွစွဲ်�ဲ��၏ ရိုုရေးထုာင််း်၌� ူ

အရေး�းပါရေးက်ာင်း်း ပါနုှ�င်း်သညာ်။ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ က်ဲ�လဲ��ု�းားက်�ု အဖြပန််အလိန်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း  

သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်းဖြ�င်း်းဖြ�င််း် �ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်လ်င်း် ပု�၍ စွဲန်စွဲ်က်းရေးသာ န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်��ကု်� က်းင််း်သံ�း�န်် ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်သညာ်။

၈. ပ�ု၍ စွဲန်စွဲ်က်းရေးသာ န်ညာ်းလ�်း ဆို�ုသညာ်�ိာ ဆိုက််ဆိုံရေး�း �ပးက််စွဲးးသဲား�း ရေးဖြပလညာ်�ု �နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ည်ာ် န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် ဖြပဿန်ာ 

�းားက်�ု �ဲင်း််ဟုထု�တွ်ရေး�ာ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲရေးသာ �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�း�ုး ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။   

အ�း�ု�ရေးသာ ရေးဖြ��ိင်း်း�ု�းားသညာ် သရေးဘဲာတွူညား�းက််၏ တွစွဲ်ရေးန်�ာကု်� ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န်် သရေးဘဲာတူွက်ာ ရေးဖြပလညာ်ဖြ�င်း်း  

ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်သလု� ဖြပဿန်ာအတွဲက်် အဖြ�ား အရေးဖြ��းားကု်� �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း ရေး�းလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က် �းးရေး�ာင်း်းထုု�းဖြပဖြ�င်း်း 

�း�ုးလညာ်း ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်သညာ်။ �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ်် ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၏ ရေးယ်ဘဲ�ယ်း�ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ သရေးဘဲာတူွညား�ုက်�ု  

ဖြပန််လညာ်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ဖြ�စွဲ်သင််း်သညာ် (ရေးန်ာက််ထုပ် �ိင်း်းလင်း်း�းက််နှိင်း်် ဥပ�ာ�းားက်�ု သင်း်တွန််းဆို�ာ�းား�ိတွ်စွဲ�တွဲင်း်�က်ညာ််ပါ။)

၉. အဆို�ုပါ �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားပ�ု��ုန်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးအာင်း် က်ူညား�န်် �ညာ်�ွယ််သည်ာ်ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု 

�ုတွ်ဆိုက််ပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) က်�ု �က်ည်ာ်�န််)။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁၀. ရေးလ်က်းင်း််�န််း ပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် ရေး�ာ်ဖြပပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ-

 • ဤဖြ�စွဲ်�ပ်�းားတဲွင်း် အသံ�းဖြပ�ရေးသာ အရေးတွဲ���းားသည်ာ် �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • �်ရေး���်ရေးသာ �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားတဲွင်း် သင်း် ယ်�င်း်က် ��က်ား�ူး��်ရေးသာ �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းား �ုိပါသလား။ 

 • ၎င်း်း�းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားကု်� သင်း််ရေးန်ာက််�ံအရေးန်အထုားတွဲင်း် အသံ�းဖြပ�၍ �နှ�ုင်း်ပါသလား။

 • အဆို�ုပါ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားက်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်�န််အတွဲက််   

 �ညာ်သည်ာ်အရေးဖြ�အရေးန်�းား �ုိ�န်် လ�ုသန်ညာ်း။

၁၁. ဤအဓိုက် ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ်် အ�းက််�းားကု်� ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ-

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားတဲွင်း် ဖြ�စွဲ်လာနှ�ုင်း်�ဲယ််�ုိရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် ဖြ�စွဲ်ရေးန်ရေးသာ ပဋိုပက်ာ�းား   

 သ�ု်�ဟု�တွ် သရေးဘဲာထုားက်ဲ�လဲ��ု�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် န်ညာ်းလ�်း�းားစွဲဲာ �ုိပါသညာ်။

 • ဤ�းဉ််းက်ပ်�ု�းားသညာ် အ�ဲ���းားအ�က်ား ရေးပါင်း်းစွဲညာ်းညားညွှဲတွ်�ု�ိုရေးစွဲပြီးပးး ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်သူ�းားအ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ��ု 

 �းားကု်� ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲသညာ် သု�်�ဟု�တွ်  ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ရေးစွဲသညာ်။

 • �းဉ််းက်ပ်�ု�းား အလ�ပ်ဖြ�စွဲ်�န််�ိာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းားသညာ် အတွုတွ်ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားထုက်် လု��းင်း်သညာ်် အရေးဖြ�  

 အရေးပ်သာ အာရိုံ�စွဲ�ုက််��ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ုက်�ု အရေးလးထုား  

 သင်း််သလ�ု တွစွဲ်�းနု််တွညာ်းတွဲင်း် �တွူညားရေးသာ အဆို�ုဖြပ� �းက််�းားနိှင်း်် �ပ်တွညာ်�းက််�းားကု်�လညာ်း ထုည်ာ်သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား  

 သင်း််သညာ်။

 • ဤ�းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားသညာ် ပဋုိပက်ာ�းား ပ�ု��ုကြိုက်းးထုဲား�လာရေးအာင်း် က်ာက်ဲယ််�န်် က်ူညားနှ�ုင်း်ပါသညာ်။

 • တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံတွဲင်း် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား ဖြပင်း်ဆိုင်း် ပံ်ပု�း�န်် သ�ု်�ဟု�တွ် �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားက်�ု ရေးဖြ��ိင်း်း�န််အတွဲက််  

 ယ်ံ��က်ညာ်�ရေးသာ �က်ားရေးန်ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်��ကု်� လ�ုအပ်နှ�ုင်း်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ� 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် �ညာ်သည်ာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ် ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်းတွစွဲ်ရေးလ်ာက််တဲွင်း်�ဆို�ု တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း 

ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု�းားအတွဲက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပံ� သု�်�ဟု�တွ် ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိရေးသာ ပဋိုပက်ာ�းားအား   

ရေးဖြ��ိင်း်းပံ�က်�ု ရေးဒီသ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ�စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််

ရေးအာင်း် က်ူညား�န်် �ညာ်�ွယ််ပါသညာ်။

■ �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားနှိင်း် ် ၎င်း်းတွု� ်က်�ု ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် န်ညာ်းလ�်း�းား၏ ဥပ�ာ�းားတွဲင်း် ပါ�င်း်သညာ်�းား�ိာ- 

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၌ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနိှင်း်် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု�းားတွဲင်း် ထု�ထု��င်း်�င်း် �ပါ�င်း်��်ရေးသာ၊ ရေး�းနှုန််း�းားက်�ု   

 သရေးဘဲာ�တူွရေးသာ အ�ဲ���င်း်�းား �ိုရေးက်ာင်း်း �ုိနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

 • ကြိုက်ု�တွင်း်�ဖြ�င်း်နုှ�င်း်ရေးသာ အရေး�က်ာင်း်းအ�း�ုး�း�ုးရေး�က်ာင်း်် က်��ပဏ်းက် သရေးဘဲာတူွညား�းက််အတုွ�င်း်း �ယ််ယူ်ဖြ�င်း်း�ဖြပ�နှ�ုင်း်ရေးသာအ�ါ 

 တွဲင်း် အဖြ�ားအရေးဖြ�အရေးန်�းားလညာ်း ရေးပ်ရေးပါက််လာနုှ�င်း်သညာ်။ လာအု�ဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနှ�ုင်း်င်းံ�ိ ဥပ�ာ တွစွဲ်��က်  

 ရေး�ာ်ဖြပသညာ်�ိာ - Bokeo ဖြပညာ်န်ယ််၌ ရေးဒီသနှတ�သစွဲ်စွဲက််တွစွဲ်စွဲက််သညာ်တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််တဲွင်း် အရေးနှိာင််း်အယ်ိက််�းား  

 ရေးပ်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားထုံ�ိ သစွဲ်ကု်� �း�ပ်ဆို�ုထုားရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် 

 တွဲင်း် သရေးဘဲာတူွထုားသညာ််အတွ�ုင်း်း��ယ််နုှ�င်း်��်ပါ။ ယ်င်း်းအရေးနှိာင််း်အယ်ိက််�းား ရေးပ်လာသညာ်�ိာ ကု်�ဗိုစွဲ်-၁၉ ရေး�ာဂါါပု�း ပးံ�နှိံ ်�ု 

 က်�ုထုုန််း�း�ပ်�န််အတွဲက်် အစွဲ�ုး�၏ က်န်််သတွ်�းက််�းားအ� ဖြပညာ်န်ယ််န်ု�ုတွ်အ�င်း်အထုဲက််နှိင်း်် က်ားလ�်း�းားကု်�   

 ပုတွ်��်ရေးသာရေး�က်ာင််း်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းားအ�က်ား ယ်ံ��က်ညာ်�ုရေး�က်ာင််း် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာဆိုက််သဲယ်် 

 ရေးဖြပာဆို�ုက်ာ ဤအ�ာသညာ် က်��ပဏ်း၏ ထုုန််း�း�ပ်�ုဖြပင်း်ပတဲွင်း် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ရေးသာ အရေးနှိာင််း်အယ်ိက််ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သရေးဘဲာတူွ 

 နှ�ုင်း်��်�က်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ် အစွဲ�ုး� တွားဖြ�စွဲ်�းက််�းား ��ုိရေးတွာ်သညာ်နှိင်း်် က်�န််သဲယ််�ုက်�ု �းက််�းင်း်း ဖြပန််ဆိုက််လ�ပ်�န််  

 သရေးဘဲာတူွ��်�က်ပြီးပးး အ�ိန််တွက်ယ်် လညာ်း ဤအတုွ�င်း်းပင်း် ဖြ�စွဲ်��်ပါသညာ်။ 

■ အဆိုင်း်် (၁၀) �ိ ရေးဖြ�ဆို�ုနှ�ုင်း်ရေးဖြ��ိုရေးသာ အရေးဖြ��းား�ိာ သုန်ားလညာ်�ု၊ ဘဲံ�အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းား၊ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််  

ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် အ�ဲ���င်း်အားလံ�းထုံ�ိ က်တွုက်�တွ်၊ ယ်ံ��က်ညာ်�ု၊ �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�းနှိင်း်် ဖြပ�ဖြပင်း်ရေး�း ပလက််ရေး�ာင်း်း၊ 

သတွင်း်းအ�းက််အလက်် �ပု�င်း်�ဲင်း််နှိင်း်် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုက်ု�တွင်း်အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား�ယူ်ဖြ�င်း်း က်�်သု�်ရေးသာ  

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းား၏ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််တွု�် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�
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Guide.  
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Engel, A. & Korf, B. 2005. Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource Management.  
fao.org/documents/card/en/c/c3682239-ebf6-5637-a02c-b573f20838a9/
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား �ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ ရေးဒီသအဆိုင််း် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြပဿန်ာ�းားကု်� 

အရေးလးရေးပးပါ။ 
■ သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ရေးဒီသ�ံလူထု�က်�ု က်ူညားရေးသာ ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်�� �ိုပါက် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း ရေး�ွး�းယ််�န်် စွဲံအ�း�ု�  

နှိင်း်် ၎င်း်း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင််း်ရေးသာ အ�န််းက်ဏ္ဍတွ�ု်က်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။ 
 

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ �တွူညားရေးသာ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� သ�ု်�ဟု�တွ် ဆိုက််ဆိုံရေး�း တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်း  

အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�ကု်� �်ရေး��န််  က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးးက်�ု နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားအ�က်ား �ုတွ်ရေး�်�န််�ိာ  

စွဲုန််ရေး�်�ု �ိုနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဤအရေးဖြ�အရေးန်၌ ရေးလ်က်းင််း်�န််းတွဲင်း် ရေးပးထုားရေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်၏ အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွင်း်ဖြပ�ုက်�ု  

ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် သင်း်တွန််းသား/သူတွစွဲ်ဦးးအား ရေး�ွး�းယ််သင််း်သညာ်။ ဖြပဿန်ာ�ပ်ကု်� ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း် �ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ်  

�းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားနှိင်း်် ဤန်ညာ်းလ�်း�းားကု်� ၎င်း်းတွု�် ရေး�ွး�းယ််�ဖြ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်း�င်း်းတွု�်က်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န််အ�ပ်စွဲ��းားအား တွာ�န််

ရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။

  

■ သတွင်း်းအ�းက််အလက််ရေးပးနုှ�င်း်သညာ််ပ�ဂါဂု�လ်အရေးန်ဖြ�င််း် က်�ုယ််ရေးတွဲ�ဖြ�စွဲ်�ပ်က်�ု ��်ရေး�နှ�ုင်း်ပါက် �တွ်�ူးထုားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ်   

ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ သု�ုိထုားရေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်တွစွဲ်��ကု်� အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်သညာ်။

  

■ ရေးန်ာက််တွစွဲ်န်ညာ်း�ိာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််�ုနှိင်း်် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား 

ဖြ�စွဲ်ပဲားရေးသာ က်ုစွဲစ�ပ်�းားကု်� ရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််�န််နှိင်း်် တွညာ််�တွ်ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း်် �န်််အပ်ထုားရေးသာသက််ဆို�ုင်း်�ာရေးအဂါးင်း်စွဲး

တွစွဲ်���ိ က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးးကု်� �ုတွ်�က်ား�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င််း်�နှ�ုင်း်သည်ာ် စွဲန်စွဲ်က်းရေးသာ  

န်ညာ်းလ�်း�းားကု်�ရေး�ာ ဓိရေးလ်ထု�ံးတွ�်းဆို�ုင်း်�ာ န်ညာ်းလ�်း�းားကု်�ပါ သု�ိုပါက် �်ရေး��န်် တွာ�န််�ိုပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 

အဆိုင့်�် (၉) အတကဲ်် ရေလ�က်�င့်�ခ်န့််� (၁)

၁. တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်း၊ ထုုန််းသု�်းဖြ�င်း်းနှိင်း်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ဖြ�င်း်း 

အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�အ�း�ု� �ိုထုားသညာ်် သင်း်တွန််းသား/သူ ၃ ဦးး သု�်�ဟု�တွ် ၄ ဦးးကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်ရေး�ွး�းယ််ပါ။ သင််း်အရေးန်ဖြ�င််း်   

ဤရေးလ်က်းင်း််�န််းတွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက်�ု အရေးဖြ��ံရေးစွဲလု�သညာ််အရေး�က်ာင်း်းကု်� အဆို�ုပါ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား 

တွစွဲ်�က််ကြိုကု်�၍ �ိင်း်းဖြပပါ။ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားတွဲင်း် ပံ်ပု�းက်ူညားဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးသာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးညာုုနှုုင်း်း�ု�းားနှိင်း််��ု��်�းား၊ �ု�ု

သရေးဘဲာဆိုနှဒအတွ�ုင်း်း သု�်�ဟု�တွ် အဖြ�ားသူ၏ ပံ်ပု�းက်ူညား�ုဖြ�င််း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးသာ စွဲန်စွဲ်တွက်းနှိင်း်် အလဲတွ်သရေးဘဲာရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု

လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၊ �က်ား�င်း် �းန််ရေးဖြ�ရေးစွဲ်စွဲပ်�ု၊ �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းား ထုား �ုိဖြ�င်း်း၊ ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုကု်�တွင်း်

အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား�ယူ်ဖြ�င်း်းက်�်သု�်ရေးသာ အက်ာအက်ဲယ််အစွဲးအ�ံ�းား ထူုရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း၊ အစွဲဉ််အလာ 

သ�ု်�ဟု�တွ် ဓိရေးလ်ထု�ံးတွ�်းဆို�ုင်း်�ာ �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းား၊ သု�်�ဟု�တွ် ပဋိုပက်ာ�းား သု�်�ဟု�တွ်  သရေးဘဲာထုားကဲ်�လဲ��ု�းားက်�ု   

ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် စွဲန်စွဲ်�းား �ဲ��စွဲညာ်းဖြ�င်း်းတွု�် ပါ�င်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းား ��နှ�ုင်း်ပါက်   

လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ�ိ ဖြ�စွဲ်�ပ်တွစွဲ်��ကု်� သင်း်တွန််းဆို�ာက် အသ�ံးဖြပ�၊ တွင်း်ဖြပနှ�ုင်း်သညာ်။   

လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ�ိ �ရေးက်းန်ပ်�ုအား ဓိရေးလ်ထု�ံးတွ�်းအတွ�ုင်း်း ကု်�င်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�းန်ညာ်းလ�်း�းား၏ 

ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််ကု်� �က်ည်ာ်ပါ။

၂. ရေးအာက််ပါအ�းက််�းားကု်� အရေးဖြ��ံ၍ အ�းက််အလက််�းား ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။

 • ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််��်ရေးသာ ပင်း်� ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၊ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားက်�ု သတွ်�ိတွ် 

 ရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ။ 

 • �ူလရေးန်�ာ၊ ရေးဖြ�ယ်ာရိုု�င်း်း၏ လက်ာဏ်ာ�ပ်�းား၊ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားနှိင်း်် တွ�ုးတွက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ု�းားအပါအ�င်း်  

 အရေးဖြ�အရေးန် (ဖြ�စွဲ်�ပ်) ၏ ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်�းား။

 • ဆိုက််ဆိုံရေး�း သ�ု်�ဟု�တွ် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု တွညာ်ရေးထုာင်း်�န်် သု�်�ဟု�တွ် ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််လု�အပ်�ဖြ�င်း်း  

 အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း။ 

 • ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု၊ ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ု၊ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ �းတုွ်ဆိုက််�ုက်ဲန််�က််�းား၊ �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းား၊ �ရေးက်းန်ပ်�ု   

 က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း သု�်�ဟု�တွ် လဲတွ်လပ်၍ ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုကု်�တွင်း် အသုရေးပးထုားရေးသာ သရေးဘဲာတူွညား�ုတွ�ု် 

 က်�်သ�ု်ရေးသာ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားကု်� တွညာ်ရေးထုာင်း်�န််၊ အားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န်် သု�်�ဟု�တွ် ထုုန််းသု�်း�န်် အသ�ံး�င်း်��်သညာ််   

 �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းား။

၃. သင်း်တွန််း�းနု််အတွဲက််�နှ�ုင်း်ရေးသာ က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်အရေး�အတွဲက််ရေးပ် �ူတွညာ်၍ အဖြ�ားသင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု   

အ�ပ်စွဲ��းား�ဲ�ပါ။

၄. ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုအတွဲက်် အ�းနု်် �ုန်စွဲ် (၃၀) ရေးပးပါ။ က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်နှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု ရေးအာက််ပါ ရေး�း�ဲန််း�းားအား  

အရေးဖြ��ံ၍ �ိတွ်တွ�်းတွင်း်�န်် အ�ပ်စွဲ��းားကု်� ရေးဖြပာပါ-

 • ၎င်း်းတွု�် တွင်း်ဖြပ��်ရေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်တဲွင်း် အဓိုက်အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား�ိာ �ညာ်သူတွ�ု်န်ညာ်း။ 

 • ယ်င်း်းအဓိုက်ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်သူတွ�ု်၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ဆိုက််သဲယ််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု ဖြပဿန်ာ�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • ဖြပဿန်ာ၏ ဇူးာစွဲ်ဖြ�စွဲ်�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • ဖြပဿန်ာက်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် �ညာ်သည်ာ် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားက်�ု အသံ�းဖြပ���်သန်ညာ်း။  

 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်ရေးသာ အဆိုင်း််အ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�း �းဉ််းက်ပ်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� �ညာ်သူက် စွဲတွင်း်��်သန်ညာ်း။ 

 • �းဉ််းက်ပ်�ု�းားအပြီးပးး �လဒီ်�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�ု �/��နိှင်း်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ထုင်း်သန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထု�ုသ�ု် �ထုင်း်�သန်ညာ်း။

၅. အားလံ�း��ုင်း်း�ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း် အသံ�းဖြပ���်ရေးသာ �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားကု်� အက်းဉ််း�းံ�းတွင်း်ဖြပ�န်် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�စွဲးအား ရေးဖြပာပါ။   

ဖြ�စွဲ်�ပ်ကု်� တွင်း်ဖြပ�န်် �လု�ရေး�က်ာင်း်း ၎င်း်းတွု�်က်�ု သတွု�ရေးစွဲပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုဖွဲ့�်�ပ်ရေလ�လာမုံ - လာအ�ုပြုပည််�ူ�ဒီမံ�ုက်�က််တ�်�မံမတနှ�ုင့််င့့်မှံ မံရေက်�န့်ပ်မုံက်�ု 
ဓာရေလ�ထွ့ု�တမံ်�အတ�ုင့််� က်�ုင့််တဲယ််ရေပြုဖွဲ့�ှင့််�ရေ�� န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ� 

လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံတွဲင်း် ရေးဒီသ�ံအသု�က််အ�န််း�းားအတွဲင်း်းနှိင်း်် ဖြပညာ်သူလူထု�အ�က်ား

လူ�ုသဟုဇူးာတွဖြ�စွဲ်�ုသညာ် အလဲန််တွန််�ု�းထုား�ံ�ပါသညာ်။ ၎င်း်းကု်� လူ�ု စွဲံနှုန််းသတွ်�ိတွ်�းက််�းား၊  

ပဋိုညာာဉ််�းား၊ ပဋိုပက်ာ ရေး�ိာင်း်�ိားဖြ�င်း်းနိှင်း်် လ�ုအပ်ပါက် ဓိရေးလ်ထု�ံးတွ�်းအတွ�ုင်း်း ပဋိုပက်ာရေးဖြ��ိင်း်းရေး�းနှိင်း််   

�ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� အသံ�း�း ထုုန််းသု�်းပါသညာ်။ 

အဆိုင်း်ရေးဖြပလဲယ််ကူ်�ုနှိင်း်် က်ံ�်း�င်း်�င်း်းနှးိး�ု၊ တွ�ား�်တွ�ုအရေးပ်အဖြ�င်း်၊ ဖြ�န််ဆိုန််�ုနှိင်း်် ရေးင်းဲက်�န််ရေး�က်းက်း 

န်ညာ်း�ုတွ�ု်ရေး�က်ာင််း် လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနှ�ုင်း်င်းံ�ိ ဖြပညာ်သူ�းားသညာ် အစွဲု�း�၏�ရေးက်းန်ပ်�ု 

က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းားထုက်် ရေးဒီသနှတ� �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းားကု်�

သာ ပ�ု��ုအသံ�းဖြပ�လု��က်သညာ်။ ဖြပညာ်သူ�းားစွဲဲာသညာ် တွ�ားရေး�းစွဲန်စွဲ်ကု်� ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််

ဖြ�င်း်း��ုိ�က်ပါ။ ထုု�်အဖြပင်း် အဖြင်းင်း်းပဲား�ုတွစွဲ်�ပ်ကု်� တွ�ားရို�ံးသ�ု် ရေး�ာက််ရေးစွဲဖြ�င်း်းသညာ် သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအား 

တွ�ား�င်း် �န််သူ�းား ဖြ�စွဲ်သဲားရေးစွဲနုှ�င်း်ပြီးပးး ဤသ�ု်ဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်းသညာ် လူ�ုသဟုဇူးာတွဖြ�စွဲ်�ုက်�ု ထုု��ုက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

�ရေးက်းန်ပ်�ုက်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�းန်ညာ်းလ�်း ရေး�ွး�းယ််�ုသညာ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ု သ�ု်�ဟု�တွ် က်းူးလဲန််ရေးသာဖြပစွဲ်�ု၏ 

သဘဲာ�နှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်ပါသညာ်။ ရေးက်းးလက််ရေးဒီသ�းား၌ ရေးသးင်းယ််ရေးသာပစွဲစညာ်း�ု�း�ု က်�်သ�ု်ရေးသာ   

�ာဇူး�တွ်�ုင်းယ််�းားအရေးပ် �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားကု်� ရေးဖြ��ိင်း်း�ာတဲွင်း် ဖြပင်း်ပ�ိပါ�င်း်�ု�ပါဘဲ� လူပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးး 

တွစွဲ်ရေးယ်ာက််�းင်း်း သု�်�ဟု�တွ် အု�်ရေးထုာင်း်စွဲ��းားအ�က်ားတဲွင်း်သာ ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ရေးဖြ�နိှင်း်် ဆို�ုင်း်သည်ာ်  

အ�ုအ�င်း်း�းားက်�်သု�် ပ�ုကြိုက်းးရေးသာ �ာဇူး�တွ်�ု�းားနှိင်း်် အဖြင်းင်း်းပဲား�ု�းားတွဲင်း်�ူ ရေးက်းး�ွာအာဏ်ာပု�င်း် 

တွစွဲ်ဦးး ပါ�င်း်�န်် လု�အပ်သညာ်။ ထုု�ပါ�င်း်ဖြ�န််ရေးဖြ� သူ�ိာ �ွာသူကြိုက်းးဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ �ပ်�ု�ပ်�ရေးက်ာင်း်စွဲး�င်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊

လူ�း�ုးစွဲ�ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ရေးက်းး�ွာ�းန််ရေးဖြ�ရေး�းအ�ဲ�� တွစွဲ်�ဲ��ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ပါသညာ်။ အ�း�ု�ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားတဲွင်း် 

သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားသညာ် ဖြပင်း်ပ�ိ အာဏ်ာပ�ုင်း်�းားနှိင်း်် ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် ရေး�ွး�းယ််ရေးက်ာင်း်းရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်သညာ်။ လူ�း�ုးစွဲ�

အ�ပ်စွဲ��းားတွဲင်း် �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းား �တူွညား�က်ပါ။ အ�း�ု�တွဲင်း် �ပ်�ု�ပ်�

ရေးက်ာင်း်စွဲး�ိုပြီးပးး အ�း�ု�တွဲင်း်�ူ လူ�း�ုးစွဲ�ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�းား �ုိ�က်သညာ်။

�င်း်းဖြ�စွဲ် - Lao Biodiversity Association in RECOFTC & GIZ. 2011. Free, Prior, and Informed Consent: Principles and Approaches for 
Policy and Project Development.
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�မံတှ်� ု(၁၁)

ရေ���ပ်ည်ိ�နှ�ုင့််�ရေ�� မံဟုာဗီ�းဟုာမံ�ာ� 
ရေးအာက််ပါတွ�ု်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာတွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား�ိ �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းားကု်� ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန်် 

ရေးစွဲပြီးပးး ပဋိုပက်ာ�းားနှိင်း်် သရေးဘဲာထုားက်ဲ�လဲ��ု�းားက်�ု ရေးလ်ာ်�းရေးပး�ည်ာ် �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားအန်က်် ဥပ�ာအ�း�ု� ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု န်ညာ်းလ�်းတွဲင်း် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက် �ု�ု၏ လ�ုအပ်�းက််�းားနှိင်း်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ု�းားကု်� သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ပြီးပးး

နှိစွဲ်ဦးးနှိစွဲ်�က်် အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုဲန််းရေးစွဲ�ည်ာ် န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� �ိာရေး�ဲဖြ�င်း်းအရေးပ် အရေးဖြ��ံပါသညာ်။ ဤ�းဉ််းက်ပ်�ုသညာ် အထုူးပူးရေးပါင်း်း

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုက်�ု လ�ုအပ်ပြီးပးး သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်ရေးလ်ာက််တွဲင်း် ဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာဆို�ု�ု�းား ဖြပ�လ�ပ်�န််   

စွဲုတွ်ဆိုနှဒရေးက်ာင်း်း �ို�န််လညာ်း လု�အပ်ပါသညာ်။ ဤစွဲုတွ်ဆိုနှဒရေးက်ာင်း်းက်�ု �းန််ရေးဖြ�ရေးစွဲ်စွဲပ်�ုနှိင်း်် အ�းား သရေးဘဲာတွူညား�ုတွ�ု်�ိတွစွဲ်ဆိုင်း််  

ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ရေးလ်�ိုသညာ်။ 

�ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ အလ�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးသာ ရေး��ိညာ်ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားကု်� အားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါက် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်း�ု�းားသညာ် အထုူး

အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအရေးန်နှိင်း်် က်�ုယ််ပ�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းားက်�ု ညာုုနှုုင်း်းရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း် နှ�ုင်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း

ဖြ�င်း်းသညာ် ပ�ု��ုရေးက်းန်ပ်�ဲယ််ဖြ�စွဲ်၍ အတွညာ်ဖြပ�နုှ�င်း်ရေးသာ သရေးဘဲာတွူညား�ု�းားကု်�လညာ်း ��ုိရေးစွဲနှ�ုင်း်သညာ်။ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးညာုုနှုုင်း်း�ု�းားသညာ် 

�ု�ုသရေးဘဲာဆိုနှဒအရေးလးာက််သာ ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး သက််ဆို�ုင်း်သူအားလံ�းအရေးန်ဖြ�င်း်် က်းန််သူ�းား၏ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ု�းားနှိင်း််လ�ုအပ်�းက််�းားကု်�  

ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားလု�စွဲုတွ် �ုိ�န််လ�ုသညာ်။ ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ုက်�ု အစွဲဖြပ��န်် �က််��ရေးန်ပါက် သု�်�ဟု�တွ် ရေး�ိ�ဆိုက််၍ ��ရေးတွာ်ပါက် 

သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားသညာ် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်��၏ အကူ်အညားက်�ု လ�ုအပ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားက်�ု အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု အရေးဖြ��ံ�ူ ၄ �းက််က်�ု စွဲဉ််းစွဲားသင်း််သညာ်။

■ ပြုပဿန့်ာ ��ု်မံဟုုတ် ပြုပဿန့်ာ�ပ်နှှင့်�် လူပုဂ္ဂိုု��လ်က်�ု ခဲ�၍ပြုမံင့််ပါ

 ပါ�င်း်သူ�းားကု်� အာရိုံ�စွဲ�ုက််�ညာ််အစွဲား ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�န်် သု�်�ဟု�တွ် ရေးဖြ��ိင်း်း�န််လု�အပ် ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�းားကု်�သာ အပြီး��စွဲဉ််းစွဲားပါ။

ဖြပဿန်ာ၏ ဇူးာစွဲ်ဖြ�စွဲ်ထုံ ရေး�ာက််နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် အရေးလးအန်က််န်ားရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း နိှင်း်် ရို�ုး�ိင်း်းရေးသာစွဲက်ားအသ�ံးအနှုန််းက်�ု  

အသံ�းဖြပ�ပြီးပးး အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််အဆို�ု�းားက်�ု ဖြပန််ရေးဖြပာင်း်းပံ�ရေး�ာ်ဖြ�င်း်း တွု�်အပါအ�င်း် ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာဆို�ု�ု  

အ�ူအက်းင််း်ရေးက်ာင်း်း�းားက်�ု တွ�ုက််တွဲန််းအားရေးပး�န်် အလဲန်် အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး�ိာ တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးး   

�တွ�ုက််��ုက််ဘဲ� ဖြပဿန်ာကု်�ရေးဖြ��ိင်း်း ရေးက်းာ်လာားရေး�းအတဲွက်် အတွူယ်ိဉ််တွဲ�ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။

■ �လ�ုရေ�ာ ��ု်မံဟုုတ် ရေတာင့််�ဆို�ုရေ�ာ အ�ာမံ�ာ�ထွက်် �က််ဆို�ုင့််�ူအ�ီ��ီ�၏ ��တ်ဝင့််�ာ�မုံမံ�ာ�က်�ု�ာ   

အာရု့ု��ုက််ပါ

 ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု�းားတွဲင်း် ပါ�င်း်သူ�းားသညာ် သရေးဘဲာထုားအဖြ�င်း်�းား၊ ရုိုရေးထုာင်း််�းား၊ စွဲုတွ်�ံစွဲား�းက််�းား၊ နှိစွဲ်သက််သည်ာ်အ�ာ

နှိင်း်် �နှိစွဲ်သက််သညာ််အ�ာ�းား �တွူညား�က်ပါ။ လူတွ�ု်သညာ် �ု�ု၏ �ပ်တွညာ်�းက််�းား အတုွ�င်း်း �ု�ုသရို�ပ်ကု်�ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ရေးလ်�ို�က်

ရေးသာရေး�က်ာင်း်် �ပ်တွညာ်�းက််တွစွဲ်ဘဲက််တွညာ်း ရေး�ွး�းယ်် �ပ်တွညာ်ဖြ�င်း်းသညာ် က်ုစွဲစ�းားကု်� ပ�ုဆို�ုးရေးစွဲသညာ်။ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ု�းားအရေးပ် 

အာရိုံ�စွဲ�ုက််ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ ဖြပဿန်ာ�ပ်တဲွင်း် ပါ�င်း်သူအားလံ�း၏ တွဲန််းအား�းား၊ စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားနှိင်း်် လ�ုအပ်�းက််�းားကု်�  

အရေးလးအန်က်် �က်ည်ာ်ရိုုဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်းရေးန်ရေးသာ သက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၏ လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ု�းားကု်� 

�ညာ်စွဲူးနှ�ုင်း်လ်င်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးညာုုနုုှင်း်း�ုသညာ် ရေးက်းန်ပ်�ဲယ်် �လဒီ်တွစွဲ်��သု�် ရေး�ာက််�ုိ�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

■ �က််ဆို�ုင့််�ူအာ�လ့ု�အတဲက်် အက်� ����ှ�ရေ�နှ�ုင့််မံည်�် ရေပြုဖွဲ့�ှင့််�န့်ည််�မံ�ာ� ��ု်မံဟုုတ် �ရေဘာတူည်ီခ�က််မံ�ာ�   

အပြီးမံ���ှ�ည််ဟုု ��တ်တဲင့်် မံှတ်�ာ�က်ာ ရေ���ပ်ည်ိ�နှ�ုင့််�မံုလုပ်င့်န့််��ဉ််က်�ု �တင့််ပါ။

 ဤရေးန်�ာတွဲင်း် သက််ဆို�ုင်း်သူ�းား �ညာ်သညာ်အား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်ကု်� �ဆိုံ�းဖြ�တွ်�း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် သရေးဘဲာတူွထုားသည်ာ်ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်�ဲယ်် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားကု်� ထု�တွ်ရေး�ာ်ပါ။ �ညာ်သညာ်အား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ် ကု်� ဆိုံ�းဖြ�တွ်�ာတဲွင်း် ရေးလးစွဲား�ု�ိုစွဲဲာ သရေးဘဲာတူွညား�ု

တွညာ်ရေးဆိုာက််ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ်ဖြ�င််း် သက််ဆို�ုင်း်သူအားလံ�းနှိင်း်် ညာုုနှုုင်း်းတွ�ုင်း်ပင်း်ပြီးပးး လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



■ ရေ�း�ခ�ယ််နှ�ုင့််�ည်�် အ�ာမံ�ာ�က်�ု အက်�ပြုဖွဲ့တ်�့ု��ပ်၍ ဆို့ု�ပြုဖွဲ့တ်ခ�က််ခ�မံှတ်�န့််အတဲက်် က်� ���ရေ�က်ာင့််�ဆီိုရေလ�ာ်၊  

မံ့တရေ�ာ �့�တ်မံှတ်ခ�က်် ��ု်မံဟုုတ် �့နှုန့််�တ�ု်က်�ု �ရေဘာတူပါ

 ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အတွဲင်း်း သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားသညာ် ဆို�ံးဖြ�တွ်�းက်် �း�ိတွ်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် သရေးဘဲာတွူညား�ုသ�ု် ရေး�ာက််�ို

�န််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၏ အစွဲက်တွညာ်းက် ပါ�င်း်��်ပါက် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�းားကု်� သရေးဘဲာတွူညား�န်် ပု�ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်သညာ်။  

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍအ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ��ု 

ဆို�ုင်း်�ာ ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု�းား တွဲင်း်�ူ �ိင်း်းလင်း်းရေးသာ ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််��န်် အရေး�းကြိုက်းးရေးန်သညာ်် သက််ဆို�ုင်း်�ာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက်် 

ပစွဲစညာ်း၏ အရေးသးစွဲုတွ်အ�းက််အလက််�းား ပါ�င်း်နုှ�င်း်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်တွဲင်း် သစွဲ်လ�ံးအ�း�ုးအစွဲားနှိင်း်် သစွဲ်လ�ံး၏ အ�းင်း်းအလု�က််  

ရေး�းနှုန််း၊ သစွဲ်�ယ်ူသညာ်် ရေးန်�ာ�ိ စွဲ�ုက််�င်း်းရေးထုာက််�ံ�းက်် �ုတွတူ�းား၊ သစွဲ် ပု�်ရေးဆိုာင်း်သညာ်် အ�းနု််နှိင်း်် ရေး�ာင်း်း�ယ််�ုတွစွဲ်��စွဲာ  

သစွဲ်ထု�ထုညာ်တွ�ု် ပါ�င်း်သညာ်။

မံရေက်�န့်ပ်မုံ က်�ုင့််တဲယ််ရေပြုဖွဲ့�ှင့််�ရေ�� န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�
�ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်းဆို�ုသညာ်�ိာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် လ�ပ်ကု်�င်း်�ု�းားရေး�က်ာင််း် ထုု��ုက််န်စွဲ်န်ာရေးသာ  

လူပ�ဂါဂု�လ်�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ အလ�ပ်သ�ား�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ �ပ်�ွာဖြပညာ်သူ�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ အ�ပ်ဘဲက််လူ�ု အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အသ�ံးဖြပ�နှ�ုင်း်

သညာ်် လ�ပ်ရို�ုးလ�ပ်စွဲဉ်် သ�ု်�ဟု�တွ် တွ�ားဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သု�်�ဟု�တွ် တွ�ားဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ��ဟု�တွ်ရေးသာ တွ�ုင်း်�က်ား�ု  

လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံတွဲင်း် "တုွ�င်း်�က်ားရေး�း" သု�်�ဟု�တွ်  

"တွညာ််�တွ်ရေး�း" သု�်�ဟု�တွ် "တွာ�န််�ံရေး�း" န်ညာ်းလ�်း�းားဟု�လညာ်း ရေး�်�က်သညာ်။

ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် ဤန်ညာ်းလ�်း�းားသညာ် အ�းက််အလက်် �ိာရေး�ဲဖြ�င်း်း၊ အဖြပန််အလိန််ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း၊ ပံ်ပု�းက်ူညားဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ်  

�းန််ရေးဖြ�ဖြ�င်း်းတွု�်�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် ရေးဖြပာင်း်းလဲယ််ဖြပင်း်လဲယ််ရေးသာ ဖြပဿန်ာရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း �းဉ််းက်ပ်န်ညာ်း�းားကု်� အဓိုက်အရေးလးရေးပးသညာ်။ 

ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ ရေး�းဆိုဲ�ထုားပါက် တွံ�်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��ုနှိင်း်် �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်��သညာ် ပါ�င်း်ပတွ်သက််

သူ�းား၏အရေး�းက်ုစွဲစ�းားကု်� တွံ�်ဖြပန််နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း ဖြ�င််း်တွက််ရေးစွဲပြီးပးး ဖြပဿန်ာ�းားကု်� ရေးဆိုာလးင်း်စွဲဲာ သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်�န်် က်ူညားသလ�ု  

ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားအ�က်ား ယ်ံ��က်ညာ်�ုနှိင်း်် တွာ�န််�ံ�ုက်�ုလညာ်း ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးပါသညာ်။ ထုု�်အဖြပင်း် ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား သု�်�ဟု�တွ် 

�ုတွ်�က််ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားအက်�ဖြ�တွ် သံ�းသပ်�န််အတွဲက်် လညာ်း တုွ�င်း်�က်ား�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် တွံ�်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားကု်� အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်

ပါရေးသးသညာ်။ သက််ဆို�ုင်း်�ု�ိုပါက် �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်းတဲွင်း် အ�း�ုးသ�းး�းားနှိင်း်် လူင်းယ််�းားအတဲွက်် အထုူး

ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းား ပါ�င်း်သင််း်သညာ်။

�ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း၏ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တဲွင်း် ပါ�င်း်သညာ်�းား�ိာ - 

■ �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားက်�ု လက််�ံန်ားရေးထုာင်း်၍ �ိတွ်တွ�်းတွင်း်ဖြ�င်း်း 

■ �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်၍ စွဲံ�စွဲ�်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုးဖြ�င်း်း

■ ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်ရေးသာ ဆို�ံးဖြ�တွ်�းက််�းား �န််တွးးဖြ�င်း်း၊ �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားကု်� တွံ�်ဖြပန််ဖြ�င်း်း

■ �ရေးက်းန်ပ်�ု ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အက်�ဖြ�တွ်သ�ံးသပ်ဖြ�င်း်း

�ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ထုူရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း

■ �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားအား ဓိရေးလ်ထုံ�းတွ�်းဆို�ုင်း်�ာအတွ�ုင်း်း �းဉ််းက်ပ်ဖြ�င်း်းန်ညာ်းလ�်း�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား ရေးသာ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း် 
သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်တွဲင်း် �ိုထုားပြီးပးးသား ရေး�ွး�းယ််စွဲ�ာ�းား သု�်�ဟု�တွ် စွဲန်စွဲ်�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

■ �ရေးက်းန်ပ်�ု�းားက်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�န််အတွဲက်် လက််သင််း်�ံနှ�ုင်း်�ဲယ််အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ���ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

■ �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း၏ ပန််းတုွ�င်း်က်�ု ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူအားလံ�း ရေးသ�းာန်ားလညာ်ပါလား။   
�ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း၏ ပန််းတုွ�င်း်သညာ် နှ�ုင်း်င်းံ၏ ယ်ဉ််ရေးက်းး�ု သ�ု်�ဟု�တွ် တွ�ားရေး�း ရေးန်ာက််�ံနှိင်း််  
ဆိုးရေးလးာ်�ု �ိုပါသလား။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေက်ာင့််��ဲာကြိုက်��တင့််အ��ရေပ�၍ လဲတ်လပ်ရေ�ာ �ရေဘာထွာ��ယ်ူပြုခင့််� 

ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုက်ု�တွင်း်အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား�ယူ်ဖြ�င်း်းဆို�ုသညာ်�ိာ လူ�အ�ဲင်း််အရေး�း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းား�ိ ရေးပ်ရေးပါက်် 

လာဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ယ်င်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် လူတွ�ုင်း်းသညာ် �ု�ု၏ �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု က်�ုယ််တွ�ုင်း် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�ဲင််း်�ိုသညာ်ဟု� 

သရေးဘဲာတွူညား��်သညာ်။ စွဲး�ံက်ုန််းအ� အဆို�ုဖြပ��ု သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြပင်း်ပ �ဲံ�ပြီး�ု�း�ု တွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်�ာကု်� "လက််�ံနှ�ုင်း်"၊ "ဖြင်းင်း်းဆိုန််နုှ�င်း်ဖြ�င်း်း" ဟု� ၎င်း်းကု်� 

န်ားလညာ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ယ်ရေးန််တွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာက်ဏ္ဍ အပါအ�င်း် က်ဏ္ဍ�းားစွဲဲာအတဲွက်် အရေး�းပါရေးသာ  လူ�ုရေး�း�ာ အက်ာအက်ဲယ််တွစွဲ်�ပ်

အဖြ�စွဲ် ၎င်း်းကု်�သတွ်�ိတွ်�က်သညာ်။

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအသ�ုက််အ�န််း�းား ၎င်း်းတွု�်၏ အ�ဲင်း််အရေး�း�းားကု်� န်ားလညာ်�န််နှိင်း်် အရေး�းက်ုစွဲစ�းားက်�ု ထု�တွ်ရေး�ာ်�န််ပလက််ရေး�ာင်း်း 

တွစွဲ်�� ရေးတွာင်း်းဆို�ု�န််အတွဲက်် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုကု်�တွင်း်အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား� ယူ်ဖြ�င်း်းကု်� န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င်း််

အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်သညာ်။ ၎င်း်းသညာ် က်��ပဏ်း�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အသ�ုက်် အ�န််း�းားနှိင်း်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်၍ ရေးလးစွဲား�ု�ိုစွဲဲာ 

�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�န်် ��ုိ�ဖြ�စွဲ်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�� လညာ်းဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုကု်�တွင်း်အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ 

သရေးဘဲာထုား�ယ်ူဖြ�င်း်း၏ အစွဲုတွ်အပု�င်း်း �းားကု်�နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာသစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတဲွင်း် ရေးပါင်း်းစွဲပ်ထုညာ််သဲင်း်း

��်ပြီးပးး ဤသ�ု်ထုညာ််သဲင်း်း�ုသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားကု်� ပ�ု��ုအဆိုင်း်ရေးဖြပရေး�းာရေး�ဲ�ရေးစွဲ�န်် က်ူညား��်က်ာ �လဒီ်ရေးက်ာင်း်း

�းားကု်� ��ုိရေးစွဲ��်ပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဆို�ုင်း်�ာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားတဲွင်း် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ ကြိုကု်�တွင်း်အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ 

သရေးဘဲာထုား�ယ်ူဖြ�င်း်းက်�ု အသံ�းဖြပ�ပံ��းားက်�ု ရေးအာက််ပါဥပ�ာ�းား၌ ရေး�ာ်ဖြပထုားပါသညာ်။

ဂါးပန််နှ�ုင်း်င်းံ၏ ဥပရေးဒီတဲွင်း် က်�လသ�ဂါဂ၏ ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းား အ�ဲင််း်အရေး�းဆို�ုင်း်�ာ

ရေး�က်ညာာစွဲာတွ�်းက်�ု ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ ရေးပါင်း်းစွဲပ်ထုည်ာ်သဲင်း်း�ထုားပါ။ ထုု�်ရေး�က်ာင်း််ပင်း် ရေးဒီသ�ံ 

Ainu လူ�း�ုးစွဲ�သညာ် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုကု်�တွင်း် အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား�ယူ်

ဖြ�င်း်းအပါအ�င်း် ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းား၏ အ�ဲင််း်အရေး�း�းားကု်� ရေးလးစွဲားရေးသာ �န််ရေးန်ဂါးာ

�းား �ိုသညာ်် သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်းး�က်ပ်က်ဲပ်က်�ရေး�း ရေးက်ာင်း်စွဲးနှိင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��န်် ရေး�ွး�းယ််

��်ဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤသု�် ရေး�ွး�းယ််ဖြ�င်း်းသညာ် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူအ�ဲ���းားအ�က်ား ဆိုက််ဆိုံ

ရေး�း�းားကု်� တွ�ုးတွက််ရေးစွဲ��်ပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာ�န််ရေးန်ဂါးာ�းားနှိင်း်် Ainu အသု�က််အ�န််း�းားအ�က်ား 

သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းားက်�ု ��ုိရေးစွဲ��်ပါသညာ်။

တွန််ဇူးန််းန်းးယ်ားနှ�ုင်း်င်းံတွဲင်း် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုက်ု�တွင်း်အသုရေးပး၍ လဲတွ်လပ်ရေးသာ သရေးဘဲာထုား

�ယူ်ဖြ�င်း်းသညာ် REDD+ အတဲွက်် �ာသးဥတွ�၊ �ပ်�ွာလူထု�နှိင်း်် ဇူးး��း�ုးစွဲံ��း�ုးက်ဲ��းားဆို�ုင်း်�ာ 

အတွညာ်ဖြပ�ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၏ လု�အပ်�းက််�းားတဲွင်း် တွစွဲ်�� အပါအ�င်း် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ၎င်း်းသညာ် 

စွဲး�ံက်ုန််းရေး�းဆိုဲ�သူ�းားနှိင်း်် ပါ�င်း်သူ �ပ်�ွာအသု�က််အ�န််း�းားအ�က်ား �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််

�ုက်�ုဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပး��်သညာ်။ စွဲး�ံက်ုန််းဆို�ံးဖြ�တွ်�းက််�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား၌ ရေးဒီသ�ံ

�းားကု်� �းတုွ်ဆိုက််ပါ�င်း်ရေးစွဲဖြ�င်း်းသညာ် ရေး�ာင်း်း�ယ််�ုစွဲ�ုတွ်နှိင်း်် အ�းနု််လ�ုအပ်�းက််�းားက်�ု 

ဖြ�င်း််�ားရေးစွဲသညာ််တွ�ုင်း် ယ်ံ��က်ညာ်�ုက်�ု ပ�ု��ုအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ��်ပြီးပးး ထုုရေး�ာက််ရေးသာ စွဲး�ံက်ုန််း

အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�ု�းားက်�ုရေးပ်ရေးပါက်် ရေးစွဲ��်ပါသညာ်။

အင်း်ဒီ�ုန်းး�ိားနှ�ုင်း်င်းံ၊ အရေးန်ာက်် Kalimantan ဖြပညာ်န်ယ််တဲွင်း် ရေးဒီသ�ံအသု�က််အ�န််း�းားနှိင်း်် 

NGO �းားသညာ် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ စွဲားအ�န််းဆိုးအတွဲက်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ 

ဘဲဏ္ဍာရေး�းရေးက်ာ်ပ�ုရေး�း�ိင်း်းတွ�ု်၏ စွဲံနှုန််း�းားက်�ု က်�ုးက်ားရေးတွာင်း်းဆို�ု��်�က်သညာ်။ �ညာ်�ွယ််�းက််

�ိာ Wilmar အ�ပ်စွဲ�ပု�င်း် ဆိုးအ�န််းက်��ပဏ်း�းားက်�ု ဘဲ�ုးဘဲဲားပ�ုင်း်ရေးဖြ��းား အတွင်း်းအက်းပ် သု�်း�ံ

��်�သညာ်် �ပ်�ွာလူထု�နှိင်း်် ဖြပန််လညာ်ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်းရေး�း �ုအားရေးပး�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ၎င်း်းရေး�က်ာင််း် 

ရေးန်ာက််ပ�ုင်း်းတွဲင်း်က်��ပဏ်း�းားသညာ် ရေးဒီသ�ံလူထု�က်�ု ရေးဖြ��းား ဖြပန််ရေးပး၍ ထုု�ု�က််န်စွဲ်န်ာ�ု�းား 

အတွဲက်် ရေးလးာ်ရေး�က်း�းား ရေးပးရေးလးာ်��်�သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၂

��်ရေတာထွကဲ််ပ�စည််� တန့််ဖွဲ့��ုက်ငဲ့််�ဆိုက််မံ�ာ�အတငဲ့််� 
ပါဝင့််ရေဆိုာင့််�းက််�မူံ�ာ�နှငှ့်�် ဆိုက််ဆို့ရေ��တည််ရေဆိုာက််
ပြုခင့််�နှငှ့်် က်နဲ့််�က််ခ� �တ်ဆိုက််လပု်က်�ငု့််ပြုခင့််�

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက်် အဖြ�ားရေးသာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းား 

အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားနှိင်း်် က်ဲန််�က််�းား၊ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််�န်် တဲွန််းအားအ�း�ုး�း ုူ းနှိင်း်် န်ညာ်းလ�်း 

အ�း�ုး�း�ုးကု်� စွဲူးစွဲ�်း�ိာရေး�ဲတွတွ်�ညာ်။

■ က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းတွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းသညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား   

�ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််ရေး�းအတွဲက်် အရေးဖြ��ံက်းရေးသာ အစွဲုတွ်အပု�င်း်း ဖြ�စွဲ်�ဖြ�င်း်း အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းကု်� အသုအ�ိတွ်ဖြပ�လက််�ံတွတွ်�ညာ်။ 

■ ရေးဒီသဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားကု်� ပံ်ပ�ုးက်ူညားရေးသာ က်ဲန််�က််အ�း�ုးအစွဲား အ�း�ုး�း�ုးနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််  

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု �ဟုာဗိုးူဟုာအ�း�ုး�း�ုးက်�ု သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ။ 

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၆၀

န့်ည််�လမံ်�
နှိစွဲ်ဦးးတွဲ� ရေးလ်က်းင်း််�ု၊ အ�ဲ��င်းယ််�ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အားလံ�း စွဲ��ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းား

193

အ
ခနး် ၃

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၁
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၁၀

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၂

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				

၁. သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း န်ားလညာ်�ု လဲ�ဖြ�င်း်း၊ ဆိုက််သဲယ််�ု �ံတွ်ရေး�းာ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ပဋိုပက်ာတွ�ု်ထုံ   

ဦးးတွညာ်ရေးစွဲသညာ်် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းအ�း�ု� ပါရေးသာ ယ်�င်း်သင်း်တွန််း�းနု််�းား�ိ အဓိုက် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု အ�းက််အလက််�းားကု်�   

ဖြပန််ရေးဖြပာပါ။ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ပြီးပးးရေးသာ ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ို ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်းအ�း�ု�က်�ု ဖြပန််ရေးဖြပာပါ။ 

၂. ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််၊ ထုုန််းသု�်းဖြ�င်း်းသညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း 

လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�� ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်စွဲဲာ လညာ်ပတွ်နုှ�င်း်�န်် အရေး�းပါပံ�က်�ု ဖြပသရေးသာ �ု�ုကု်�ယ််ပ�ုင်း် ရေးန်ာက််�ံ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�ိ   

ဥပ�ာအ�း�ု�က်�ု ရေးဖြပာ�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား အား ရေးဖြပာပါ။ �ု�ု၏ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု တွ�ုး�း���န််အတွဲက်် အရေး�းကြိုက်းး

သညာ်ဟု� ၎င်း်းတွု�် သတွ်�ိတွ်ရေးသာ ဆိုက််ဆိုံရေး�းအ�း�ုးအစွဲား�းားက်�ု ရေး�းပါ။ 

၃. ဤသင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း စွဲဉ််ဆိုက််�ဖြပတွ် ကြိုက်းးထုဲား�န််  

သ�ု်�ဟု�တွ် ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်း�န်် အလု�်င်းိာ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား၊ �ုတွ်�က််�းားနိှင်း််  

ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းကု်� အရေးလးရေးပးသင်း်�က်ား�ညာ် ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။

၄. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အ�ပ်စွဲ�သံ�းစွဲ��ဲ�ပြီးပးး ရေးလ်က်းင််း်�န််းအတွဲက်် ညွှာန််�က်ား�းက််�းား ရေးပးပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း ၁ က်�ု �က်ည်ာ်�န််)။

၅. ရေးလ်က်းင်း််�န််း ပြီးပးးဆိုံ�းသညာ်နှိင်း်် အဖြ�ား ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားနှိင်း်် အက်း�ုး�ုိစွဲဲာ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် အရေး�းကြိုက်းးရေးသာ 

က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း််အတွူ ��ုင်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာပါ။ ၎င်း်းက်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား အရေး�းကြိုက်းး�ဖြ�င်း်း 

အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းနှိင်း်် ဖြ�စွဲ်�ပ် ၃ ��တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�်က်�ု �ရေးတွဲ��ို��်ပါက် �ညာ်သု�်ဖြ�စွဲ်�ညာ်က်�ု ရေး�းပါ (သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၂) ကု်�   

�က်ညာ််�န််)။

၆. ရေးလ်က်းင်း််�န််းက်�ု ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င််း် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ- 

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း် �ညာ်သု�်�ံစွဲား�ပါသန်ညာ်း။ 

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းသညာ် က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််ဖြ�င်း်း၏ အစွဲုတွ်အပ�ုင်း်းသစွဲ်�းားကု်� ရေးလ်လာ�န်် အရေးထုာက််အကူ်ရေးပးပါသလား။

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််း�းား�ိ သင်း်နှိင်း်် က်�ုက််ညား�ု�ိုရေးသာ သရေးဘဲာတွ�ား/အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းား �ုိပါသလား။ 

 • ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား သ�ု်�ဟု�တွ် က်ဲန််�က််�းား ��ုိဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် အားန်ညာ်း�ဖြ�င်း်း၏ အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း အ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • အဖြ�ား တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၊ ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း်  

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�အ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ ယ်င်း်းထုု�ု�က််ဆိုံ�းရိုံုး�ု�းားက်�ု�ညာ်သု�် ရေးလ်ာ်�း 

 နှ�ုင်း်သန်ညာ်း။ 

 • ဆိုက််ဆိုံရေး�း တွညာ်ရေးဆိုာက််�န်် သု�်�ဟု�တွ် က်ဲန််�က််�းားအတဲွင်း်း စွဲ�စွဲညာ်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် လု�အပ် ရေးသာအ�င်း်းအဖြ�စွဲ်နိှင်း််  

 အဆိုင်း််အ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

၇. အဓိုက်သင်း်ယူ်�ုအ�းက််�းားကု်� ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု အပြီးပးးသတွ်ပါ။

 • ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်��သညာ် ထုဲက််ရေးပါက််ပုတွ်ရေးန်�းနု်် သ�ု်�ဟု�တွ် အရေးဖြ��ိာ�န််�က််  

 ရေးန်�းနု််တွဲင်း် ၎င်း်းတွု�် ပါ�င်း်ရေးသာ က်ဲန််�က််�ိ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး�းား �နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဤသု�် �ဟု�တွ်ပါက် ပ�ု��ုအားရေးက်ာင်း်း  

 ရေးသာ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််�န်် စွဲဉ််းစွဲားသင််း်ပါသညာ်။ 

 • ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားနှိင်း်် က်ဲန််�က််�းားတွဲင်း် �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံဖြ�င်း်းသညာ် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ် သု�်�ဟု�တွ် ပဋိုပက်ာ�းား ရေးလးာ်န်ညာ်းရေးအာင်း်  

 က်ူညားနှ�ုင်း်သလု� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၏ ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�ုအ�ဲင်း််အလ�်းအတွဲက််လညာ်း အက်း�ုး�ုိရေးစွဲနှ�ုင်း်ပါသညာ်။   

 ဥပ�ာ�းား�ိာ -

	 	 –    �း��ထုဲင်း်လ�ပ်က်�ုင်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း - တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပြီးပု�င်း်ဆို�ုင်း်နှ�ုင်း်လာက်ာ ရေး�းက်ဲက််ရေး�စွဲ� ပ�ု��ု��ုိသညာ်။ 

	 	 –    လံု�ရေးဆိုာ်�ု - စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား ပု���ု �်တွစွဲဲာ �းတုွ်ဆိုက််ပါ�င်း်နုှ�င်း်�န်် အလု�်င်းိာ စွဲညာ်း�းဉ််း�းား နှိင်း််   

       လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားက်�ု ရို�ုး�ိင်း်းရေးအာင်း် ဖြပ�လ�ပ်�န််အတဲွက်် �ူ�ါဒီ�းား သက််ရေး�ာက်် လာ�်း�ု�းရေးစွဲသညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



	 	 –    စွဲးးပဲားရေး�း �ုတွ်�က််ဖြပ��ု - ရေးထုာက််�ံ�းက််��န်် အလားအလာ�ုိရေးသာ က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားက်�ု တွ�ား�င်း်၍ ရေး��ိညာ်  

      တွညာ်တွံ်�ု�ိုစွဲဲာ က်�န််သဲယ််�န််အတွဲက်် ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားနှိင်း်် ရေး�းက်ဲက််�းားက်�ု��ိုသညာ်။

 • ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ု�းား�ိာ ရေးန်�ာအ�း�ုး�း�ုး၊ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအ�း�ုး�း�ုးထုံ�ိ လာနှ�ုင်း်သညာ်။ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားတွညာ်ရေးဆိုာက််၊  

 ထုုန််းသု�်းဖြ�င်း်းအတွဲက်် စွဲးစွဲဉ််�ာတဲွင်း် ဖြပဿန်ာတွစွဲ်�ပ်တွညာ်းအတဲွက််သာ �ဟု�တွ်ဘဲ� ရေးန်ာင်း်လာ�ညာ််အန်ာဂါတွ်တွဲင်း်   

 အရေးထုာက််အက်ူဖြ�စွဲ်ရေးစွဲရေး�းအတဲွက််ပါ စွဲဉ််းစွဲား�န်် အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။

 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ� 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ 

�းက််ဖြပ�ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားသု�် လက််လိ�်း�း�င်း် ရေး�ာက််နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် တွန််��ုး က်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ  

အ�း�ုး�း�ုးနှိင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းနိှင်း်် က်ဲန််�က််�းား တွညာ်ရေးဆိုာက်် ၍ ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု �း��ထုဲင်း်ပံ� သု�်�ဟု�တွ်   

အားရေးက်ာင်း်း�ု�င်း်�ာရေးအာင်း် ဖြပ�လ�ပ်ပံ�က်�ု ပ�ု��ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးအာင်း် ကူ်ညား�န်် �ညာ်�ွယ််ပါသညာ်။

■ သင်း်တွန််း�းနု််�တွ�ုင်း်�း တွစွဲ်�က််တဲွင်း် ဖြ�စွဲ်�ပ် ၃ �ပ်ကု်� ထုားစွဲ�ာ ရေးန်�ာ ၃ �� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ သု�်�ဟု�တွ် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက်် ၃ ��ကု်�  

ပ�င််း်ထု�တွ်ပါ။ အ�ပ်စွဲ��းားအရေးန်ဖြ�င်း်် ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််�းားတဲွင်း် အ�းက်် အလက်် လံ�လံ�ရေးလာက််ရေးလာက်် �ပါ�င်း်ဟု�   

ယ်ူဆိုပါက် ၎င်း်းတွု�်၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားနှိင်း်် ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားကု်� အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်သညာ်။ 

■ �တွူညားရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူအ�ဲ��အစွဲညာ်း အ�း�ုးအစွဲား�းား၏ ဥပ�ာ�းားကု်� အသံ�းဖြပ�ပါက် သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�်က်�ု သးးဖြ�ား 

နှ�ုင်း်င်းံတွစွဲ်နှ�ုင်း်င်းံအတွဲက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် လု�အပ်နှ�ုင်း်သညာ်။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််နှိင်း်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၂) တွဲင်း် ရေးပးထုားရေးသာ   

ဥပ�ာ�းားကု်� �က်ည်ာ်ပါ။

 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်ပြီးပးဖြ�စွဲ်ရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် စွဲးစွဲဉ််ရေးန်ရေးသာ ရေးဒီသ�ံ  

အသ�ုက််အ�န််း�းား၊ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�နှိင်း်် ရေးဒီသ�ံ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�းားအတဲွက်် �ညာ်�ွယ််ပါသညာ်။ ရေးလ်က်းင််း်�န််း�းား ဖြပ�လ�ပ် 

�ာတွဲင်း်ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၊ �ူ�ါဒီ ညာုုနှုုင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု  

သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�း�ုတွ်�က််�းား က်�်သု�်ရေးသာ ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူအ�ဲ�� ၃ �ဲ��၏ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းားက်�ု ၎င်း်းတွု�်အ�ဲ���းား  

အတွ�ုင်း်း တွာ�န််�းနှ�ုင်း်သညာ်။ က်�ုယ််စွဲားလိယ်် �ရေးလာက််င်းိပါက် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားသညာ် အဖြ�ားအ�ပ်စွဲ��းားသု�်   

�င်း်ရေး�ာက််၍ �ု�ု၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားကု်� �်ရေး�နှ�ုင်း်သညာ်။ 

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် နှ�ုင်း်င်းံတွစွဲ်နှ�ုင်း်င်းံ�ိ ထု�တွ်လ�ပ်သူ အ�ဲ��အစွဲညာ်း အဆိုင်း်် အ�း�ုး�း�ုး၏ ဥပရေးဒီ 

ဆို�ုင်း်�ာ ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်အ�း�ုး�း�ုး၊ ၎င်း်းတွု�်နှိင်း်် အစွဲ�ုး�ပံ်ပု�းရေးသာ အစွဲးအစွဲဉ််�းား �းတုွ်ဆိုက််ပံ�တွ�ု်က်�ု စွဲူးစွဲ�်းရေးလ်လာ�န််  

လ�ုပါသညာ်။ သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ထု�တွ်လ�ပ်သူ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၏ �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််�ုက်�ု အားရေးပး�န််ဖြပ�လ�ပ်ရေးသာ ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််

�းားနှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န်် လု�အပ်ရေးသာ အရေးထုာက််အပံ်အ�း�ုးအစွဲား�းားအရေး�က်ာင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုပါ�င်း်ပါသညာ်။ 

ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် သင်း်တွန််းတွဲင်း် အဆိုင်း်် ၄-၅ �ိ န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�ု�းားသညာ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု ပ�ု��ုအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲနှ�ုင်း်သညာ်။ 

သ�ု်�ဟု�တွ် အဆို�ုပါအဆိုင်း််�းားကု်� က်�ုးက်ားက်ာ သင်း်တွန််းအား �ူ�ါဒီအနှိစွဲ်�း�ပ်ကု်� လ�်းညွှာန််နှ�ုင်း်သညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာနှိင်း်် လယ််ရေးဖြ�

အရေးထုာက််အပံ်အ�ဲ���ိ �ူ�ါဒီ- န်ံပါတွ်�းား၏ ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်း �ုတွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်း, pubs.iied.org/17210IIED
 

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထု��ိ ထု�တွ်လ�ပ်သူအ�ပ်စွဲ��းားနှိင်း််အတွူ �း��ထုဲင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ �ူ�ါဒီပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ ပံ်ပု�းက်ူညား�ုနှိင်း််  

စွဲးးပဲားရေး�း�ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်း�းားက်�်သု�်ရေးသာ အရေးဖြ��းားစွဲဲာတွု�်က်�ု �ိာရေး�ဲရေးတွဲ��ိုဖြ�င်း်းနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုတွ�ု်တွဲင်း်   

အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��ိုရေးသာ ပ�ဂါဂု�လ်�းားကု်� ဆိုန််းစွဲစွဲ်ပါ။ အဆို�ုပါသင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားသညာ် သင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း်က်ံ�်းက်းင်း်

ပ�ဂါဂု�လ်အဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်နုှ�င်း်သညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့်�် (၄) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)

က်ွမံ်�က်�င့််ပုဂ္ဂိုု��လ်/�တင့််�အခ�က််အလက််ရေပ�နှ�ုင့််�ည််�ပုဂ္ဂိုု��လ်၏ ကြိုက်��တင့််ပြုပင့််ဆိုင့််မံု

၁. သင်း်တွန််း�းနု််�တွ�ုင်း်�းတွစွဲ်�က််တဲွင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထု��ိ ရေးအာက််ပါ အပု�င်း်း ၃ ပ�ုင်း်းအရေးပ် အရေးဖြ��ံပြီးပးး စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း

နှိင်း်် ဆိုက််နှာယ််သည်ာ် က်ဲန််�က််�းားဆို�ုင်း်�ာ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��ိုသူ က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်သံ�းဦးးက်�ု ရေး�ွးပါ။ 

 • ရေးဒီသနှတ� က်ဲန််�က်် သု�်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အစွဲ�အ�ဲ�� 

 တွစွဲ်��တွဲင်း် ပါ�င်း်�ူးပြီးပးး စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား �း��ထုဲင်း်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွ�ုး�း��ဖြ�င်း်း က်�်သု�်ရေးသာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားတဲွင်း်  

 ပါ�င်း်လ�ပ်က်�ုင်း်�ူးသူ 

 • ရေးဒီသနှတ�အစွဲ�ုး�ဖြ�င််း် အရေး�းက်ုစွဲစ�းား ညာုုနုုှင်း်းရေးသာ ပလက််ရေး�ာင်း်းတွစွဲ်����တွဲင်း် �းတုွ်ဆိုက််ပါ�င်း်�ူးသူ သ�ု်�ဟု�တွ်   

 စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း အ�ဲ���င်း်�းားအတွဲက်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပု�င်း်�ဲင်း််အာဏ်ာ ပ�ု�ိုရေးစွဲ�န်် လံု�ရေးဆိုာ်တွ�ုက််တွဲန််း�ု�းား ဖြပ�လ�ပ်�ူးသူ

 • ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍဖြ�င်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု တွ�ုးတွက််ရေး�း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ူးသူ

၂. က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားတွဲင်း် အရေးဖြ�ဖြပ�က်ု�းက်ား�န်် ဥပ�ာ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား ��ုိပါက် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၂) �ိ ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားကု်� 

ယ်ူင်းင်း်အသ�ံးဖြပ�ပါ။ ဖြ�စွဲ်�ပ်သံ�း�ပ်�ိာ -

 • ဖြ�စွဲ်�ပ် ၁ - ရေးတွာင်း်ပု�င်း်း �ာဘဲာရေးတွာင်း်သူအသင်း်း၊ ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ

 • ဖြ�စွဲ်�ပ် ၂ - အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၏ လံု�ရေးဆိုာ်�ု�းား၊ လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ 

 • ဖြ�စွဲ်�ပ် ၃ - ရေး�့ရို�ုး� စွဲးးပဲားရေး�း�ုတွ်�က််အ�ဲ��၊ ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ

၃. က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားသညာ် ရေးအာက််ရေး�ာ်ဖြပပါ ရေး�း�ဲန််း�းားအန်က််�ိ အ�း�ု�က်�ု ရေးဖြ�ဆို�ု�န်် အ�းက််အလက််�းားနိှင်း်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု  

သတွ်�ိတွ်ရေးပးရေးသာ အ�ပ်စွဲ�တွဲင်း် �်ရေး��ု ဖြပ�လ�ပ်�န််အတဲွက်် အဆိုင်း်သင််း်ဖြ�စွဲ်ရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န််လု�သညာ်။

 • ဖြ�စွဲ်�ပ်�ိ သင်း်ယူ်��ုိရေးသာ က်ဲန််�က််�းား၊ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားနိှင်း်် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းားက်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

	 	 –    ၎င်း်းကု်� �ညာ်သု�် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သန်ညာ်း သု�်�ဟု�တွ် �ဲ��စွဲညာ်းထုားသန်ညာ်း။

	 	 –    အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအ�ဲ���းားသညာ် �ညာ်သူ�းားဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

	 	 –    က်းား-� �်ရေး�းညား�ု/ဟုန််�းက််ညား�ုနှိင်း်် ပတွ်သက််၍ �ညာ်သညာ်ကု်� ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို��်သန်ညာ်း။

 • က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုက်�ု အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထုူရေးထုာင်း်��်သန်ညာ်း။ ၎င်း်း၏�ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ 

 အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဖြ�င််း် �ညာ်သည်ာ် ဖြပဿန်ာကု်� ရေးဖြ��ိင်း်း�န််ကြိုက်ု�းစွဲား��်သန်ညာ်း။

	 	 –    ဖြပဿန်ာကု်� ရေးက်းာ်လာား�န််အတွဲက်် �တူွညားရေးသာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ��းားတွဲင်း် �ညာ်သညာ်ကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သန်ညာ်း။

	 	 –    ၎င်း်းတွု�်သညာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်ကု်� ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် �ညာ်သညာ်် အ�ဲင်း််အရေး�းက်�ု သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ် ��်သန်ညာ်း။ 

 • က်ဲန််�က််တွဲင်း် တွက််ကြွက်ဲစွဲဲာပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် သု�်�ဟု�တွ် ဆိုက််ဆိုံရေး�းတွစွဲ်��ကု်�ပး�ုးရေးထုာင်း်�န်် အ�းနု််�ညာ်�်ရေးပး��်  

 �သန်ညာ်း။

 • က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�န်် သု�်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် အားထု�တွ်�ု�းား�ိ�ရေးသာ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးး အ�း�ု��ိာ  

 အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

 • က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုသညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ အဖြ�င်း်�းားနှိင်း်် အကြံ့က်ံဉာာဏ််�းား 

 အတွဲက်် �ညာ်�်အထုု လ�်း�ဲင်း််ရေးပးသန်ညာ်း။ 

 • လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု အဓိုက်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သည်ာ် အင်း်အားကြိုက်းး ပါ�င်း်သူ သ�ု်�ဟု�တွ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း် သူတွစွဲ်ဦးး�ိုပါသလား။ 

	 	 –    ယ်င်း်းပါ�င်း်ပတွ်သက််သူသညာ် က်ဲန််�က််၏ အရေးဖြပာင်း်းအလ��းားနိှင်း်် �ညာ်�ွယ််�းက််�းားက်�ု ရေးဖြပာင်း်းလ���်ပါသလား။ 

	 	 –    ဤအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူက်�ု �ညာ်သု�် စွဲး�ံ�န်််�ဲ���်သန်ညာ်း။  

 • က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းားတွဲင်း် ပါ�င်း်�န်် သု�်�ဟု�တွ် ၎င်း်းတွု�်ထုံ�ိ ရေးက်ာင်း်းက်း�ုး�ံစွဲား 

 �န်် အ�း�ုးသ�းး�းားအတွဲက်် က်န်််သတွ်တွားဖြ�စွဲ်�ု�းား �ုိပါသလား။ �ိုသညာ်ဆို�ုပါက် ဖြပဿန်ာ�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််��က််တဲင့်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� ရေပ�ပြုခင့််� 

၁. က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်သံ�းဦးးက် �်ရေး��ည်ာ် က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််ဖြ�င်း်း၊ �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ဆိုက််ဆိုံရေး�း ထူုရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း�းား၏  

အ�န််းက်ဏ္ဍအရေး�က်ာင်း်း ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက််အားလံ�းက်�ု အက်းဉ််း�းံ�း�ုတွ်ဆိုက််ပါ။

၂. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အ�ပ်စွဲ� ၃ စွဲ� က်းပန််း�ဲ�၍ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�လ်င်း် က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်တွစွဲ်ဦးး �း�ိတွ်တွာ�န််ရေးပးပါ။ 

၃. ဖြ�စွဲ်�ပ်�းားကု်� န်ားရေးထုာင်း်ပြီးပးးလ်င်း် ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ရေးဖြပာပါ။

 • က်ဲန််�က်် သု�်�ဟု�တွ် �ုတွ်�က််ဆိုက််ဆိုံဖြပ��ု သ�ု်�ဟု�တွ် ဆိုက််ဆိုံရေး�းတွစွဲ်��တွဲင်း် ပါ�င်း်ဖြ�င်း်းသညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားအတွဲက််  

 အသံ�း�င်း်ပါသလား။ �ညာ်သု�် အသံ�း�င်း်ပါသန်ညာ်း။ 

 • ဤဖြ�စွဲ်�ပ်�းား�ိ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားအတွဲက်် အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးးအ�း�ု��ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။

 • အ�းနု််နှိင်း်် �င်း်းဖြ�စွဲ်�းား �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�က်း�ုးန်ပ်ပါသလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််န်ညာ်း။

၄. အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�ိ န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�ု�းားကု်� �်ရေး��န်် အ�ဲ���းားအား ရေးဖြပာပါ။

ပြုဖွဲ့�်�ပ်ရေလ�လာခ�က််မံ�ာ� 

ပြုဖွဲ့�်�ပ် ၁ - ရေတာင့််ပ�ုင့််� �ာဘာရေတာင့််�ူအ�င့််�၊ ထွ�ုင့််�နှ�ုင့််င့် ့

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံအစွဲု�း�သညာ် ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံရေးတွာင်း်ပ�ုင်း်းတွဲင်း် �ာဘဲာစွဲ�ုက််�င်း်း�းား စွဲ�ုက််ပး�ုး�ုက်�ု ဆိုယ််စွဲ�နှိစွဲ်�းားစွဲဲာ�က်ာ အားရေးပးလးက််�ုိပါသညာ်။ 

က်န်ဦးးတွဲင်း် အစွဲ�ုး�အ�ာ�ုိ�းားသညာ် �ာဘဲာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� စွဲ�စွဲညာ်း��်သညာ်။

၂၀၁၂ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် �ာဘဲာရေး�း အလဲန််အက်ံံက်းဆိုင်း်း၍ �ယ််က်းဉ််�ဲ�ဖြ�ား�ံ အလ�ပ်သ�ား�းားနိှင်း်် �ာဘဲာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားထုံ 

�ိဆိုနှဒထု�တွ်ရေး�ာ်�ု�းား ရေးပ်ရေးပါက််လာသညာ်။ အ�းားစွဲ��ိာ ၎င်း်းတွု�်သညာ် က်းပန််းအလ�ပ် သ�ား�းားထုက်် ပု�သညာ်ဟု� ဖြ�င်း်�က်ပြီးပးး က်ဏ္ဍ

တွဲင်း် �ုတွ်�က််�းားအဖြ�စွဲ် ၎င်း်းတွု�်က်�ု သတွ်�ိတွ်ရေးစွဲလု��က်ဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ �လဒီ်အရေးန်နိှင်း်် အစွဲ�ုး�သညာ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်�ုက်�ု ဦးးရေးဆိုာင်း်

ဖြပ�လ�ပ်က်ာ ရေးန်ာက််ဆို�ံးတွဲင်း် �ာဘဲာ အက််ဥပရေးဒီ B.E.2558  �ူ�က်�်းရေး�းဆဲို���်သညာ်။ ဤဥပရေးဒီသညာ် အစွဲု�း� �ာဘဲာအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း်  

�ပါ�င်း်��်ရေးသာ အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် �ာဘဲာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းား�ိ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းားက်�ု ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား၊

အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ထုားသညာ်။ 

ဤ�ိရေးန်၍ ၂၀၁၅ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် ရေးတွာင်း်ပ�ုင်း်းဖြပညာ်န်ယ်် (၁၆) ���ိ �ာဘဲာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအသင်း်းကု်� ထုူရေးထုာင်း်နှ�ုင်း်��်ပါသညာ်။ 

ဤအသင်း်းက်�ု ဤဖြပညာ်န်ယ််�းား�ိ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား ပါ�င်း်ရေးသာ ရေးက်ာ်�တွးက် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ပြီးပးး ၎င်း်းရေးက်ာ်�တွးသညာ် အသင်း်း၏ လ�ပ်င်းန််း

�းားနှိင်း်် က်ုစွဲစ�ပ်�းားကု်� ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း် အ��ာက်းသညာ်။ 

ဖြပညာ်န်ယ််အဆိုင်း််တွဲင်း် အသင်း်း၏ အ�ဲ���င်း်အဖြ�စွဲ် ပါ�င်း်�န််၊ �ပါ�င်း်�န််�ိာ �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက််သာ ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး အ�ဲ���င်း်�ဟု�တွ်သူ�းား  

သညာ်လညာ်း အသင်း်းက် ဖြပ�လ�ပ်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်နှ�ုင်း်သညာ်။ အသင်း်း၏ တွာ�န််�းား�ိာ -

■ �ာဘဲာ အက််ဥပရေးဒီကု်� အရေးဖြ��ံ၍ �ာဘဲာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ အ�ဲင််း်အရေး�း�းား အထုူးသဖြ�င််း် ဥပရေးဒီ�းားနှိင်း််   

လူ�အ�ဲင်း််အရေး�းက်တွုက်�တွ်�းားအ� ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးဖြ�ယ်ာ အသံ�း�း�ုက်�ု က်�ုယ််စွဲား ဖြပ��န််၊ ရေးထုာက််ပံ်ရေး�က်း�းား �ယူ်�န််နှိင်း်် ရေးဖြ�ယ်ာ 

အသံ�းဖြပ��ဲင်း်် ��ုိသညာ််တွ�ုင်း် ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ �ာဘဲာ ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း အာဏ်ာပ�ုင်း် အ�ဲ���င်း်အဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်�ံ��န်် 

■ �ာဘဲာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် �ရေးတွာ်တွဆို�ု အာ��ံနှိင်း်် လူ�ု�ူလံ�ရေး�း �ပု�င်း်�ဲင်း််က်�်သ�ု်ရေးသာ အက်း�ုး�ံစွဲား�ဲင်း််�းား  

�ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န််

■ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သဘဲာ��ာဘဲာ က်�ာာလံ�းဆို�ုင်း်�ာပလက််ရေး�ာင်း်း စွဲံနှုန််း�းားနှိင်း််အညား လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက််  

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ �ာဘဲာနိှင်း်် အပင်း်�ိင်း်�းား�ိ ထု�တွ်ယ်ူရေးသာ ရေး�ာဘဲာ၏ သရေးဘဲာတွ�ား�းားကု်� အားရေးပးလံု�ရေးဆိုာ်�န််

■ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား အရေးကြွက်ဲး�တွင်း်ရေးအာင်း် သု�်�ဟု�တွ် အရေးကြွက်ဲးရေးက်းရေးအာင်း် ကူ်ညား�န််အတွဲက်် န်ညာ်းပညာာနှိင်း်် ရေးင်းဲရေး�က်း  

အရေးထုာက််အပံ်ရေးပး�န်် 

■ �ုသားစွဲ�အဆိုင်း်် အရေးသးစွဲား �ာဘဲာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား တွု�းတွက််�ုက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န််

�င်း်းဖြ�စွဲ် - ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံ �ာဘဲာထု�တွ်လ�ပ်ရေး�း အာဏ်ာပု�င်း်အ��ဲ�� ိက်�ုယ််စွဲားလယိ််နှငိ်း်် အင်း်တွာဗိုးူး 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုဖွဲ့�်�ပ် ၂ - အ�ပ်ဘက််လူမံုအဖွဲ့ဲ��အ�ည််�မံ�ာ�၏ လ့ု�ရေဆိုာ်မံုမံ�ာ�၊ လာအ�ုပြုပည််�ူ�ဒီမံ�ုက်�က််တ�်�မံမတနှ�ုင့််င့် ့ 

လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနှ�ုင်း်င်းံ�ိ အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားသညာ် အစွဲု�း�နှိင်း်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ် သူ�းားဖြ�င််း်   

�ူ�ါဒီ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းားတွဲင်း် သစွဲ်ရေးတွာ�းားအတွဲင်း်း သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်ရေးတွာ�းားအန်းး ရေးန်ထု�ုင်း်ရေးသာ ရေးဒီသ�ံ အသု�က််အ�န််း၏ အသံ�းား 

ပါ�င်း်ရေးအာင်း် ကြိုက်ု�းပ�်း��်�က်သညာ်။ FLEGT ၏ �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု သရေးဘဲာတွူညား�းက််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းားတွဲင်း်ရေးဒီသ�ံ

အသ�ုက််အ�န််း�းား၊ ဌာာရေးန်တွ�ုင်း်း�င်း်းသား�းား၊ လူန်ညာ်းစွဲ� လူ�း�ုးစွဲ��းား၊ အ�း�ုးသ�းး�းားနှိင်း်် က်ရေးလးင်းယ််�းား၏ အသံ�းားကု်� က်�ုယ််စွဲားဖြပ�

�န််အတွဲက်် လာအ�ု အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားစွဲဲာတွု�်သညာ် လာအ�ု အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား FLEGT က်ဲန််�က််ကု်�   

၂၀၁၅ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် �ဲ��စွဲညာ်း��်သညာ်။

FLEGT ၏ �ု�ုဆိုနှဒအရေးလးာက်် �ုတွ်�က််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််၏ ပန််းတုွ�င်း်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာအ�ပ်�း�ပ်�ုက်�ု တွ�ုးတွက််ရေးစွဲ၍ 

တွ�ား�င်း် သစွဲ်က်�န််သဲယ််�ုက်�ု အားရေးပးဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် တွ�ား��င်း် သစွဲ်��တွ်လိ��ု�းားက်�ု �ပ်တွန်််�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ၎င်း်းသညာ်  

သရေးဘဲာတွူညား�းက််ကု်� အစွဲ�ုး�၊ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတွု�်နှိင်း်် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�န်် အ�ပ်ဘဲက််လူ�ု အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားအား လ�်း�ဲင််း်ရေးပးသညာ််၊ 

အလာာစွဲံ��ိ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား ပါ�င်း်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� အသံ�းဖြပ���်သညာ်။ 

အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား FLEGT က်ဲန််�က််၏ အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် ရေးဖြ�ယ်ာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ �ပ်�ွာလူထု�အတွဲင်း်း အက်း�ုးအဖြ�တွ်  

�်ရေး��ု၊ ပဋိုပက်ာ ရေးဖြ��ိင်း်း�ုနှိင်း်် �ရေးက်းန်ပ်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� ပ�ု��ုန်ားလညာ် သရေးဘဲာရေးပါက််�က်ရေးစွဲ�န်် အလု�်င်းိာ 

အစွဲ�ုး�၊ ရေးဒီသ�ံအသု�က််အ�န််း�းားနှိင်း််အတွူ အလ�ပ်လ�ပ်��်သညာ်။ 

က်ဲန််�က််၏ အဓိုက် လုပ်�ိား�ု�ိာ ရေးက်းး�ွာသစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအတွဲက်် တွ�ား�င်း်သစွဲ်ဖြ�စွဲ်�ု အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက်် ရေးပ်ရေးပါက််ရေးအာင်း ်

စွဲတွင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ တွ�ား�င်း်သစွဲ်ဖြ�စွဲ်�ု အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််သညာ် �ပ်�ွာလူထု�၏ အ�ဲင်း််အရေး�း�းားက်�်သု�်ရေးသာ စွဲံနှုန််း

သတွ်�ိတွ်�းက််က်�ု ရေးလးစွဲားလ�ုက််န်ာပြီးပးး သစွဲ်ကု်� တွ�ား�င်း် သ�ံးစွဲဲ�၊ က်�န််သဲယ််နှ�ုင်း်ပံ� တွု�်အား �ိင်း်းဖြပပါသညာ်။ အ�ပ်ဘဲက််လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း

�းားသညာ် ဥပရေးဒီရေး�း�ာ ရေးဖြပာင်း်းလ�ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ု�းားက်�ု အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်စွဲဲာ လံု�ရေးဆိုာ်�န်် က်ူညားရေးပး��်ပြီးပးး ၎င်း်းရေး�က်ာင််း် ၂၀၁၉ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် 

သစွဲ်ရေးတွာဥပရေးဒီက်�ု ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ဲ�်း�ံ�ု�းား �ိုလာ��်သညာ်။ ယ်��အ�ါ �ပ်�ွာရေးန်ဖြပညာ်သူ�းား အသက််ရေး�ဲး��်းရေးက်းာင်း်း လ�ပ်ကု်�င်း်�န််အတွဲက်် 

ရေးက်းး�ွာသစွဲ်ရေးတွာ�းား�ိ သစွဲ်က်�ု စွဲးးပဲားရေး�း�ညာ်�ွယ််�းက််�းားဖြ�င််း် အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ရေးန်ပြီးပး ဖြ�စွဲ်သညာ်။

�င်း်းဖြ�စွဲ်  “Lao civil society organizations help negotiate sustainable and legal timber trade with the European Union”, blog. 
recoftc.org/en/lao-pdr/stories/lao-civil-society-organizations-help-negotiate-sustainable-and-legal-timber-trade-european; 
Senyavong, V. “Involvement of civil society organisations in the development process of timber legality definition (TLD) in 
the FLEGT VPA process in Lao PDR”, Presentation. flegtlaos.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-06-18-LAO_FLEGTCSO-by-
Vansy_V.3.pdf; “Lao PDR – All about the Laos–EU Voluntary Partnership Agreement”. euflegt.efi.int/lo/laos.
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုဖွဲ့�်�ပ် ၃ - ရေ�ေရု�ု�မံ �ီ�ပဲာ�ရေ�� မံ�တ်ဖွဲ့က််အဖွဲ့ဲ��၊ ပြုမံန့််မံာနှ�ုင့််င့့် 

၂၀၁၅ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် ��ု�င်း်ဖြပညာ်န်ယ််သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်သညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းဆို�ုင်း်�ာ လ�်းညွှာန််�းက််�းား

နှိင်း််အညား ဟုက််တွာ ၁၀,၀၀၀ က်�ု လာ�်းခြုံ�ံ�ရေးသာ �ပ်�ွာအသု�က််အ�န််း (၁၈) ��အား ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း

ရေးထုာက််�ံ�းက််�းား ထု�တွ်ရေးပး��်ပါသညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက််နိှင်း်် အ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုစွဲး�ံ�းက််�းား �ုိရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် 

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အသ�ံးဖြပ�သူ အ�ဲ���းားသညာ် သစွဲ်ရေးတွာဧ�ုယ်ာ�းားကု်� စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ဲင်း််နှိင်း်် ကြိုက်ု�်ပင်း်�းား ထု�တွ်ယ်ူ၊ က်�န််သဲယ််�ဲင်း််�ို��်သညာ်။ 

အ�ဲ���င်း်�းားက် ရေး�့ရို�ုး� ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ�� ကြိုက်ု�်စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းကု်� လ�ပ်င်းန််း�းား စွဲတွင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�န်် တွ�ုက််တွဲန််း��်�က်သညာ်။ 

ရေး�့ရို�ုး�သညာ် �န််က်�န််ပြီး�ု��တွဲင်း် အရေးဖြ�စုွဲ�က််က်ာ ကြိုက်ု�်က်�န််သဲယ််�ုန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်က်�ု စွဲ�်းသပ်အသ�ံးဖြပ��န််အတဲွက်် ဖြ�န််�ာနှ�ုင်း်င်းံ ကြိုက်ု�်နိှင်း်် �ါး

လ�ပ်င်းန််း�ိင်း်�းား အသင်း်း (MRBEA) နိှင်း််အတွူ စွဲးးပဲားရေး�းအစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်��က်�ု ရေး�းဆိုဲ��န််တွးး��်သညာ်။ စွဲာ�း�ပ်ပါ အစွဲးအစွဲဉ််�းားတွဲင်း်   

၎င်း်းတွု�်သညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ အသ�ံးဖြပ�သူ အ�ဲ���င်း်�းားထုံ�ိ တွင်း်သဲင်း်းရေးသာ တွစွဲ်စွဲုတွ်တွစွဲ်ပု�င်း်းအားဖြ�င််း်  

အရေး�းာသတွ်ထုားရေးသာ ကြိုက်ု�်ရေး�းာင်း်း�းားက်�ု ပံ်ပ�ုး�ညာ်ဟု� ရေး�ာ်ဖြပထုားသညာ်။ ရေး�့ရို�ုး�သညာ် အရေး�းာက်�ုင်း်ထုားရေးသာ ကြိုက်ု�်ရေး�းာင်း်း�းား 

သယ််ယ်ူပ�ု်ရေးဆိုာင်း်�ုက်�ု ပံ်ပ�ုးက်ူညား�န်် က်�န််တွင်း်ယ်ာဉ််�းား င်းိား��်း��်သညာ်။ ဆို�ုလ�ုသညာ်�ိာ ရေး�့ရို�ုး�သညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ ပစွဲစညာ်း�းားအတဲွက််  

ပ�ုဖြ�င််း်ရေးသာ ရေး�းက်�ု ��ုိနှ�ုင်း်သညာ်ဟု� ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

MRBEA သညာ် ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာ န်ညာ်းပညာာကု်� အသံ�းဖြပ�၍ တွစွဲ်�က်် အရေး�းာကု်�င်း်ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်�ု

အတွဲက်် န်ညာ်းပညာာဆို�ုင်း်�ာ သင်း်တွန််း�းား ရေးပးအပ်��်သညာ်။ ကြိုက်ု�်ရေး�းာင်း်း�းားကု်� ပ�ုရေးဘဲာဂါပစွဲစညာ်း�းား ဖြပ�လ�ပ်�န်် အသံ�းဖြပ�ပါသညာ်။ 

အလံ�းရေးသးရေးသာ ကြိုက်ု�်ရေး�းာင်း်း�းားကု်� ကြိုက်ု�်ယ်က််�န်် သင််း်ရေးလးာ်ပြီးပးး အလံ�းကြိုက်းးရေးသာ ကြိုက်ု�်ရေး�းာင်း်း�းားက်�ု�ူ က်�လားထုု�င်း်ရေးဘဲာင်း်နှိင်း်် 

ရေးဖြ�ရေးထုာက််�းား ဖြပ�လ�ပ်�န်် အသ�ံးဖြပ�သညာ်။ ကြိုက်ု�်ယ်က််ဖြ�င်း်းကု်� အ�း�ုးသ�းး�းား လ�ပ်က်�ုင်း်ပြီးပးး လာဖြ�တွ်ဖြ�င်း်း၊ အရေးပါက််ရေး�ာက််ဖြ�င်း်းနိှင်း်် 

သံရို�ုက််ဖြ�င်း်းတွ�ု်က်�ု�ူ အ�း�ုးသား�းားက် လက််သ�ားသံ�း က်ု�ုယ်ာ�းား အသံ�းဖြပ�က်ာ ဖြပ�လ�ပ်ပါသညာ်။ ရေး�့ရို�ုး�သညာ်အ�ညာ်အရေးသဲးဖြ�င််း် 

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက်် ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်�န်် ရေးလ်လာသင်း်ယူ်ဆို� ဖြ�စွဲ်ရေးသာ်လညာ်း ၂၀၂၂ ��နှိစွဲ်အတွဲင်း်းတွဲင်း် ၎င်း်း၏ ရေး�ာင်း်းအား�ိာ   

အရေး��ုက်န််ရေးဒီ်လာ ၂၅၀၀၀ �ိ ၄၀၀၀၀ အထုု �ို��်သညာ်။

ရေး�့ရို�ုး�သညာ် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ကြိုက်ု�်ရေး�းာင်း်း�းား ထု�တွ်ယ်ူရေးပးသညာ်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ အသ�ံးဖြပ�သူ အ�ဲ���းားကု်�လညာ်း

သစွဲ်ရေးတွာ�င်း်းဖြ�စွဲ်�းား စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုအတွဲက်် အ�ရေး�က်းရေးင်းဲ ရေးပးပါသညာ်။ ရေး�့ရို�ုး�သညာ် ၎င်း်းအ�ဲ���င်း်�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားနိှင်း််  

တွာ�န််�းား ပါ�င်း်ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်းဆို�ုင်း်�ာ စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်� ရေး�းသားထုား�ုိသညာ်။ 

�င်း်းဖြ�စွဲ် - Greijmans, M., Gritten, D., Naing, A.K., Htun, K.T. & Atkinson, J. 2018. Community Forestry Enterprise Development in 
Myanmar Through Socially Responsible Business Approaches. Policy Brief. RECOFTC. Bangkok.  
recoftc.org/publications/0000328.
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အက်� ����က််ဆို�ုင့််�ူမံ�ာ�က်�ု န့်ာ�လည််ပြုခင့််�

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၏ လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း်နှိင်း်် လူရေးန်�ုအရေးဖြ�အရေးန်�းား၊ ယ်ဉ််ရေးက်းး�ု�းား၊အရေးလးထုား�ု�းားနှိင်း်် စွဲ�ုး�ု�်�ု

�းားက်�ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�န််နှိင်း်် ရေးလးစွဲား�န်် အလဲန််အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။

��ှပြီးပီ��ာ� လုပ်င့်န့််��န့်�်/န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�က်�ု အ�့ု�ပြုပ�ပြုခင့််�

�ဲ��စွဲညာ်းပံ�အသစွဲ်�းား ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် �ိုပြီးပးးသား �ဲ��စွဲညာ်းပံ��းားက်�ု ဖြပန််လညာ်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်းကု်�ရေး�ိာင်း်�ိားပါ။ 

�ိုနှိင်း််ပြီးပးးသား န်ညာ်းလ�်း�းား၏ အားသာ�းက််၊ အားန်ညာ်း�းက််၊ အ�ဲင််း်အလ�်း�းားနှိင်း်် ပြီး�ု�်းရေးဖြ�ာက််�ု�းားကု်� 

စွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ာတဲွင်း် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးး ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ အစွဲးအစွဲဉ််က်�ု 

အတွူတွက်ဲ ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်းသညာ် ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ပါသညာ်။ 

က်တ�က်ဝတ်

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအားလံ�းသညာ် အဖြ�ားအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအားလံ�း အထုူးသဖြ�င််း် �ပ်�ွာအသု�က််အ�န််း�ိ  

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၏ အရေးလးထုား�ု�းားနှိင်း်် စွဲ�ုး�ု�်�ု�းားက်�ု သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်၊ န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက်် 

ပြီးပးး အရေး�းယ်ူရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် ဆိုနှဒ�ိုရေး�က်ာင်း်း ရေး�ာ်ဖြပသင််း်သညာ်။ 

ရေလ��ာ�မုံ

�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််သညာ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအားလံ�း၏ အ�ဲင်း််အရေး�း�းား၊ ယ်ံ��က်ညာ်�ု�းား၊  

စွဲံတွန််��ုး�းား၊ အရေးလးထုား�ု�းားနှိင်း်် စွဲ�ုး�ု�်�ု�းားကု်� အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ပြီးပးး အထုူးသဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�်သညာ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်

သူအ�းားစွဲ� သ�ု်�ဟု�တွ် လူ�အ�ဲ��အစွဲညာ်းအတွဲင်း်း အ�းားစွဲ�က် ကု်�င်း်စွဲဲ�လက််�ံပံ��းားနှိင်း်် က်ဲ�လဲ�ရေးန်သညာ််အ�ါတွဲင်း် 

အသုအ�ိတွ်ဖြပ�လက််�ံသင််း်သညာ်။

�င့််တန့််�မံတှ်� ု(၁၂)

က်နဲ့််�က််ဆို�ု�ည််မံာှအဘယ််န့်ည််�။

က်ဲန််�က််ဆို�ုသညာ်�ိာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းား �လိယ််၍ တွစွဲ်ဦးးနှိင်း်် တွစွဲ်ဦးး ပံ်ပု�းက်ူညားသညာ်် �းတုွ်ဆိုက််�ု�ိုရေးသာလူအစွဲ�အ�ဲ��

ဖြ�စွဲ်သညာ်။ က်ဲန််�က််�းားသညာ် ပံ�စွဲံ�း�ုးစွဲံ�ဖြ�င်း်် �ိုနှ�ုင်း်သညာ်။ အလဲတွ်သရေးဘဲာ လူ�ုရေး�းဆို�ုင်း်�ာက်ဲန််�က််�းား�ိုနှ�ုင်း်သလု� အ�ဲ���င်း်ဖြ�စွဲ်�ု၊ 

ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် �ုတွ်�က််ဖြ�စွဲ်�ုအရေးပ် အရေးဖြ��ံရေးသာ စွဲန်စွဲ်က်းသည်ာ် စွဲးးပဲားရေး�း က်ဲန််�က််�းားလညာ်း�ုိနှ�ုင်း်သညာ်။ 

က်ဲန််�က််တွစွဲ်��အရေးန်နှိင်း်် ၎င်း်း၏ အ�ဲ���င်း်�းားက် ပံ်ပု�းက်ူညား�ု�းား၊ အရေးဖြ��းားနှိင်း်် အလားအလာ�ိုရေးသာ တွု�းတွက််�ု�းား ရေးပးက်�်း 

ရေးန်သရေး�ွ� တွ�ား�င်း်ဆိုန််�န်် �လု�ပါ။ 

အ�း�ု� စွဲန်စွဲ်က်းရေးသာန်ယ််က်ဲန််�က််�းားသညာ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု အဓိုက်အရေးလးရေးပးပြီးပးး က်းန််က်ဲန််�က််�းား�ိာ လူ�ုရေး�း

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းား ရေးဆိုာင်း်�ွက််�က်သညာ်။ အ�း�ုးသ�းး စွဲးးပဲားရေး�းက်ဲန််�က််နှိင်း်် အသင်း်း�းားသညာ် �က််စွဲပ်စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း

�းား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း ��ုိရေးသာ်လညာ်း အားရေးက်ာင်း်းသည်ာ် လူ�ုရေး�းနှိင်း်် စွဲညာ်းရို�ံးလံု�ရေးဆိုာ်ရေး�း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားကု်� ရေးဆိုာင်း်�ွက််

ပါသညာ်။ဥပ�ာတွစွဲ်��အရေးန်ဖြ�င််း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ပြီးပးးသား ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာတွစွဲ်��တွဲင်း် လက််�ုက်�န်် အလဲတွ်သရေးဘဲာ 

အ�း�ုးသ�းးအ�ဲ��သညာ် ပု���ု�်တွရေးသာ လ�ပ်�လစွဲာ၊ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�်ရေး�ရေး�းစွဲန်စွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ် ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ်ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််

�းားအတွဲက််လံု�ရေးဆိုာ်အားရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။ 

�ီ�ပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််� တ�ု�တက််မံကု်�ု ပ့�ပ�ု�မံည်�် က်နဲ့််�က််မံ�ာ�နှငှ့်�် ဆိုက််ဆို့ရေ��မံ�ာ� တည််ရေဆိုာက််�န့်် 

အက်� ����က််ဆို�ငု့််�မူံ�ာ�က်�ု မံည််��ု် က်ညူ်နီှ�ုင့််�န့်ည််�။

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုက်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် အ�းနု််�း သက််ဆို�ုင်း်ဆိုးရေးလးာ်�ု၊ �ိင်း်းလင်း်း�ု၊ ကြိုက်ု�တွင်း်

အသုရေးပး�ု �ိုစွဲဲာ၊ ယ်ဉ််ရေးက်းး�ုနှိင်း်် ရေးလးာ်ညားစွဲဲာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင််း်သညာ်။ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ �းတုွ်ဆိုက််

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုအတွဲက််လ�်းညွှာန််�းက််တွဲင်း် ပါ�င်း်သညာ်�းား�ိာ - 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အပြုခာ� တန့််ဖွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက််အတငဲ့််� အက်� ����က််ဆို�ငု့််�မူံ�ာ�နှငှ့်�် က်နဲ့််�က််မံ�ာ� ��ု်မံဟုတု် ဆိုက််ဆို့ရေ��

မံ�ာ� တည််ရေဆိုာက််�န့်် ရေဒ�ခ့ပြုပည််�အူ�အုဖွဲ့�ဲ�ပ�ုင့်် ��်ရေတာလပု်င့်န့််�အရေပြုခပြုပ� ��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််�

မံ�ာ� အ�့ု�ပြုပ�နှ�ငု့််ရေ�ာ ခ�ဉ််�က်ပ်န့်ည််�အခ� ���မံာှ အဘယ််န့်ည််�။

က်ဲန််�က်် တွညာ်ရေးဆိုာက််�ာတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးသညာ် �တူွညားရေးသာ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားကု်�

လ�ုအပ်နှ�ုင်း်သညာ်။ 

■	 အပြုခာ�ရေ�ာ �ီ�ပဲာ�ရေ��လုပ်င့်န့််�မံ�ာ�နှှင့်�် က်ဲန််�က််တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းသညာ် ရေးန်ာက််ထုပ် အ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း  

တွင်း်ပ�ု်�ု�းားကု်� ဆိုဲ�ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် �း��ထုဲင်း်တွ�ုး�း���ုက်�ု �ရေးစွဲနှ�ုင်း်သညာ်။ ၎င်း်းသညာ် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်က်�ု ရေးလ်ာ်�းရေးပးနှ�ုင်း်သလု�

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� �ိာရေး�ဲ�န်် သတွင်း်းအ�းက််အလက််နှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားကု်� �်ရေး�ရေးပးနုှ�င်း်သညာ်။ 

သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� တွန််��ုးဖြ�ုင််း် တွင်း်�န်် န်ညာ်းပညာာတဲွင်း် ပူးရေးပါင်း်း�င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံနုှ�င်း်ရေးစွဲက်ာ ရေး�းက်ဲက််အလားအလာကု်� 

လာ�်း��ုးနှ�ုင်း်ရေးစွဲပြီးပးး က်းား-�ဖြ�စွဲ်�ုက်�ု အရေးဖြ��ံ၍ က်�ုယ််စွဲားဖြပ��ုက်�ု ရေးသ�းာရေးစွဲသညာ်သု�်�ဟု�တွ် အားလံ�းအက်းံ�း�င်း်�ုက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပး

နှ�ုင်း်သညာ်။ 

■	 မံူဝါဒရေ��ဆိုဲ��ူမံ�ာ�နှှင့်�် က်ဲန််�က််တွညာ်ရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်းသညာ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးညာုုနုုှင်း်း�ုတွစွဲ်��စွဲတွင်း်၍ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားက်�န််သဲယ််�ု

တွဲင်း် �ုိရေးသာ အတွားအဆိုးး�းား သု�်�ဟု�တွ် အက်န်််အသတွ်�းား၏ အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းဇူးာစွဲ်ဖြ�စွဲ်ကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် ပလက််ရေး�ာင်း်း

တွစွဲ်��က်�ု ရေးပးနှ�ုင်း်သညာ်။ 

■	 ပုဂ္ဂိုုလ�က် က်ဏ္ဍနှှင့်�် က်ဲန််�က်် တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် ပ�ု��ုယ်ိဉ််ပြီးပု�င်း်နှ�ုင်း်�န််နှိင်း်် ပ�ုကြိုက်းးရေးသာ ရေး�းက်ဲက််က်�ု �ယူ်�န််အလ�ု်င်းိာ  

ထုုရေး�ာက််�ုနှိင်း်် က်�န််ထု�တွ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း ပု�ရေးက်ာင်း်းရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားနှိင်း်် အ�ညာ်အရေးသဲးပု�ရေးက်ာင်း်းရေးသာ ထု�တွ်က်�န််�းား �ိုရေးစွဲ�ညာ်် 

�ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းားတဲွင်း် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ပဲင့်�်လင့််�ပြုမံင့််�ာမုံ

စွဲး�ံ�းက််�းား၊ ဆို�ံးဖြ�တွ်�းက််�းားနိှင်း်် က်န်််သတွ်�းက််�းားကု်� အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် အ�းနု််နှိင်း််တွစွဲ်ရေးဖြပးညား �်ရေး�

သင်း််သညာ်။ စွဲး�ံ�းက််�းားနိှင်း်် လုပ်�ိား�ုအား ကြိုက်ု�တွင်း်�ိန််းဆို၍ ��နှ�ုင်း်သညာ်် ဖြပ�ဖြပင်း်�ဲ�်း�ံ�ု�းားသညာ် ဖြ�စွဲ်ရေးလ်�ုိရေးသာ 

အ�ာ ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ၎င်း်း�ဲ�်း�ံ�ု�းားလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�သည်ာ် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားအရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်းရေးသာ �ိင်း်းဖြပ�းက််နိှင်း််

အတွူ ၎င်း်းတွု�်က်�ု အားလံ�းထုံ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်လ်င်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းင်း်း ဆိုက််သဲယ််အသုရေးပးသင်း််ပါသညာ်။

အာ�လ့ု�ပါဝင့််မုံ

�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုတွဲင်း် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအားလံ�း က်းယ််က်းယ််ဖြပန်််ဖြပန််် ပါ�င်း်သင််း်သညာ်။ ဤသု�် ပါ�င်း်ဖြ�င်း်း

သညာ်၎င်း်းတွု�် အဆို�ုဖြပ�ထုားရေးသာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားနိှင်း််အညား စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ဖြ�င်း်း

�းားတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားကု်� တွ�ုက််တွဲန််းအားရေးပးသညာ်။

ယ့်ု�က်ည််မုံ

�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််သညာ် ပဲင််း်လင်း်းလဲတွ်လပ်�ုနှိင်း်် ကြိုက်ု�တွင်း်အသုရေးပး�ု �ိုသင်း််သလ�ု အဓိုပပါယ််လညာ်း 

ဖြပည်ာ်�သင်း််သညာ်။ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၏ အ�ဲင််း်အရေး�း�းား၊ ယ်ံ��က်ညာ်�ု�းား၊ စွဲံတွန််��ုး�းား၊ အရေးလးထုား�ု�းားနှိင်း်် 

စွဲ�ုး�ု�်�ု�းားကု်� ရေးလးစွဲားလု�က််န်ာသင်း််သညာ်။ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း််�းတုွ်ဆိုက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုတွဲင်း် အယ်ံ�သဲင်း်း

လိညာ််ဖြ�ား�ု၊ စွဲဲက််�က််ရေးနှိာင်း််ယ်ိက််�ု၊ အက်းပ်ကု်�င်း်�ုနှိင်း်် ပြီး�ု�်းရေးဖြ�ာက််�ုတွ�ု် ��ိုသင်း််ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပ့ု (၁၈)။ အလာာစွဲံ�က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�ု �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား�ုိရေးသာ နှ�ုင်း်င်းံ�းားအရေး�က်ာင်း်း ဥပ�ာသ�ံး��

လာအ�ု ပြုပည််�ူ�ဒီမံ�ုက်�က််တ�် �မံမတနှ�ုင့််င့့်

�ာဘဲာထု�တွ်လ�ပ်�ကု်�ု က်�ုယ်စ်ွဲားဖြပ�သညာ်် အ��ဲ�အစွဲညာ်း အဆိုင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် အလာာ သံ�း���ိုသညာ်-

လာအ�ု �ာဘာအ�င့််� 
၂၀၁၉ ��နှိစွဲ်၌ အ��ဲ��င်း်�းားတွငဲ်း် �ာဘဲာသ��ါယ်�လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်��နှငိ်း်် �ာဘဲာ ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်� ုစွဲးးပာဲးရေး�း
လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�� ပါ�င်း်သညာ်။

လာအ�ု�ာဘဲာအသင်း်းသညာ် အစွဲု�း�၊ ပ�ဂါဂလကု်က်ဏ္ဍ၊ �ာဘဲာစွဲု�က််ပး�ုးသ�ူးားနှငိ်း်် ရေးဒီသတွငဲ်း်း အဖြ�ား�ာဘဲာ
အသင်း်း�းားနှငိ်း််အတွ ူညာုနုှုုင်း်းပြီးပးး ပးူရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ကွ််က်ာ �ာဘဲာလ�ပ်င်းန််းန်ယ််ပယ််က်ု� ဖြ�ုင်း််တွင်း်သညာ်။ 

�ာဘာ �မံဝါယ်မံလုပ်င့်န့််�
Luang Namtha ဖြပညာ်န်ယ််၊ Hatyao �ာွတွဲင်း် ရေးက်းး�ာွအ�ပ်စွဲ� (၆) ��၊ အ��ဲ��င်း် (၄၈၂) ဦးး ((၁၄၀၀) ဟုက််တွာ)

�ာဘဲာ သ��ါယ်�လ�ပ်င်းန််းက်�ု အစွဲ�ုး� သု�်�ဟု�တွ် အဖြပညာ်ဖြပညာ်ဆိုု�င်း်�ာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားထုံ� ိန်ညာ်းပညာာ
အက်အူညား�ယ်�ူငဲ်း််နှငိ်း်် ရေးင်းရဲေး�က်းအ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်���ိ ရေး�းးရေးင်း�ဲးား�ယ်�ူငဲ်း််�ိုသညာ်် အ��ဲ� (၆) ��ဲ�အဖြ�စွဲ် �ဲ��စွဲညာ်း
ထုားသညာ်။

�ာဘာ��ုက်် ရေတာင့််�ူမံ�ာ� 
Hatyao �ာွ�ို ရေးတွာင်း်သ ူ(၄၈၂) ဦးး

စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းနှငိ်း်် သစွဲ်ရေးတွာ�ရိုု�င်း်ရိုံ�းသညာ် အ��ဲ� (၆) ��ဲ�အဖြ�စွဲ် ��ဲ�စွဲညာ်းထုားရေးသာ �ာဘဲာပင်း်စွဲ�ုက်် ရေးတွာင်း်သ�ူးားက်ု� 
�တိွ်ပံ�တွင်း်ပြီးပးး အတွညာ်ဖြပ�ရေးပးသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ် သးးဖြ�ားစွဲးထု�တွ်လ�ပ်ရေးသာ်လညာ်း ထု�တွ်လ�ပ်�ပု�ာဏ် ပ�ု�းား
ရေးစွဲ�န််နှငိ်း်် ပ�ုရေးက်ာင်း်းရေးသာရေး�းနှနု််း�းား�ရေးအာင်း် ညာုနုှုုင်း်းနှ�ုင်း်�န််အတွကဲ်် စွဲု�က််ပး�ုးဖြပ�စွဲ�ရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းား �လယိ််
�န်် ပးူရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ကွ််သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ထွ�ုင့််�နှ�ုင့််င့့်

�ာဘဲာ အက််ဥပရေးဒီ B.E.2558

ရေးတွာင်း်ပ�ုင်း်းစွဲး�င်း်စွဲ� (၁၆) ���ိ �ာဘဲာစွဲ�ုက််ပး�ုး
သူ�းား အသင်း်းအား �ာဘဲာ အက််ဥပရေးဒီ
အ� �ိတွ်ပံ�တွင်း်ထုားသည်ာ် ရေးက်ာ်�တွး (၁၁) 
�� ပါ�င်း်�ဲ��စွဲညာ်း- �ဟုာဗိုးူဟုာပန််းတုွ�င်း် (၅) ��
က်�ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န််အတွဲက်် တွ�ား�င်း်န်ညာ်း
လ�်းဖြ�စွဲ်သညာ်။

�ဟုာဗိုးူဟုာပန််းတွ�ုင်း် (၅) ��က်�ု 
တွဲန််းအားရေးပးရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် 
လူ�ုရေး�းလုပ်�ိား�ု - တွ�ား�င်း်
�ဟု�တွ်ရေးသာ န်ညာ်းလ�်း

ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ �ာဘဲာ
လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််
ရေးတွာင်း်သူ�းား 
က်ဲန််�က်် ရေးက်ာင်း်စွဲး
နှိင်း်် အဖြ�ားက်ဲန််�က််
�းား

ဖြပညာ်န်ယ််အဆိုင်း််တွဲင်း် ကု်�ယ််စွဲားလိယ်် 
(၁) ဦးး (ရေးတွာင်း်ပ�ုင်း်းဖြပညာ်န်ယ်် (၁၆) ��နှိင်း်် 
Phetchaburi စွဲး�င်း်စွဲ�) ရေးက်ာ်�တွး�င်း် ၁၁-၁၅ 
ဦးး  

ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း််တွဲင်း် �ာဘဲာလ�ပ်က်ဲက််
င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� အ�ဲ���င်း်�းားအဖြ�စွဲ် 
�ိတွ်ပံ�တွင်း်ထုား�န်် �လု�အပ်ပါ၊ သ�ု်ရေးသာ် 
အသင်း်း၏ �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားနှိင်း်် လူ�ုရေး�း
လုပ်�ိား�ုတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်သညာ်။

မံဟုာဗီ�းဟုာပန့််�တ�ုင့်် (၅) ခု

၁. �ာဘဲာအက််ဥပရေးဒီအ� �ိတွ်ပံ�တွင်း်
�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ 
�ပု�င်း်�ဲင်း််�းား၊ ရေးဖြ�ယ်ာ လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််
�းား၊ အစွဲ�ုး�ပံ်ပု�း�ုနှိင်း်် ဥပရေးဒီအ� 
အက်း�ုး�ံစွဲား�ဲင်း််�းားဖြ�င််း် အားရေးပး
ဖြ�ုင်း််တွင်း်�န်် 

၂. �ာဘဲာလ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ
�းား၏ သာယ်ာ�ရေးဖြပာ�ုနှိင်း်် 
သင်း််တွင်း််�်တွရေးသာ ရေးလးာ်ရေး�က်းရေးင်းဲ
��ုိရေး�းက်�ု အားရေးပးဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် 

၃. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား
အတွဲက်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်စွဲဲာ စွဲး�ံ
�န်််�ဲ�သညာ်် �ာဘဲာ သရေးဘဲာတွ�ား
နှိင်း်် က်းန််း�ာရေး�းနှိင်း််ညားညွှဲတွ်ရေးသာ 
�ာဘဲာဆို�ုင်း်�ာ အရေးလ်အထု�းားကု်� 
အားရေးပးဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် 

၄. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ 
အရေးကြွက်ဲး�းားက်�ု စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေးပး�န်် 

၅. အရေးသးစွဲား�ာဘဲာစွဲးးပဲားရေး�း
လ�ပ်င်းန််း �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််�ုက်�ု ဖြ�ုင်း််
တွင်း်�န််
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပြုမံန့််မံာနှ�ုင့််င့့်

က်ခ�င့််ပြုပည််န့်ယ်် ��်ရေတာအ�့�ုပြုပ��မူံ�ာ� အ�င့််� (ရေဒ�ခ့ပြုပည််�အူ�အုဖွဲ့�ဲ�ပ�ုင့််��်ရေတာ
အ�့ု�ပြုပ��မူံ�ာ�အဖွဲ့�ဲ�(၂၃) ခု)

  
��ုင်း်းရေး�ာ်ပြီး��ု�န်ယ််တွငဲ်း် အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ယ်ရူေးသာ အ�ဲ��အဖြ�စွဲ် �တိွ်ပံ�တွင်း်ထုားသညာ်၊ 
စွဲးးပာဲးဖြ�စွဲ် �တွညာ်ရေးထုာင်း်�ရေးသးပါ 
 ၁. အသံ�းဖြပ�သအူစွဲ�အ��ဲ��းားက်�ု သစွဲ်��တွ်ယ်ဖူြ�င်း်းနှငိ်း်် ရေးဖြ�သ�ု်းယ်ဖူြ�င်း်း  

 � ိက်ာက်ယဲ််ရေးပး�န်် ရေးဖြ�ယ်ာလံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွကဲ်် နှ�ုင်း်င်းံရေး�းအ� ကြိုက်�ုးပ�်း  
 ရေးဆိုာင်း်�ကွ််ဖြ�င်း်း 

 ၂. သစွဲ်ရေးတွာ�းားအတွငဲ်း်း အစွဲု�း�နှငိ်း်် ပ�ဂါဂလကု်က်��ပဏ်း�းား သစွဲ်��တွ်ပြီးပးး  
 ရေးန်ာက််တွငဲ်း် အလနဲ််အ�င်း်းရေးလးာက််းပးက််စွဲးးသာဲးသညာ်် ရေးဖြ�ာက််ရေးသ�ဲ  
 �ာသးရေး�စွဲးးဆိုင်း်း��ုးားနှငိ်း််ပတွ်သက််၍ ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆိုု�င်း်�ာ စွဲု�း��်ု  
 ပပူန််� ု

အ�န််းက်ဏ္ဍ�းား-
	 •	 သစွဲ်ရေးတွာအ�ပ်�း�ပ်�ပု�ုင်း်းနှငိ်း််ပတွ်သက််၍ ရေးက်းး�ာွရေးန် �ပ်�ာွလထူု�  

 နှိင်း််အစွဲ�ုး�တွ�ု်အ�က်ား �းတုွ်ဆိုက််� ုပ�ုရေးက်ာင်း်းရေးစွဲဖြ�င်း်း  
	 •	 ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းက်ု� အားရေးပးပြီးပးး   

 အသံ�းဖြပ�သ�ူးားအ��ဲ�အ�က်ား �းတုွ်ဆိုက််�ကု်�ု ဖြ�ုင်း််တွင်း်ဖြ�င်း်း  
	 •	 အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ��်ရေး�ပြီးပးး အသံ�းဖြပ�သ�ူးားအ��ဲ�သစွဲ် ��ဲ�စွဲညာ်း�န်် ပံပ်�ုးရေးပးဖြ�င်း်း
	 •	 သင်း်တွန််းရေးပးပြီးပးး ထု�တွ်က်�န််နှိင်း်် ရေး�းက်ကဲ််အ�းက််အလက််�းားက်ု� �ယ်ဖူြ�င်း်း 

တွ�ား�င်း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း လ�ပ်ကု်�င်း်�ဲင်း််လက််�ိတွ်�းား 
�ထုားရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ အသ�ံးဖြပ�သူ�းားအ�ဲ��

အ�န််းက်ဏ္ဍ�းား- ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််
�းား ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း၊ �ါး၊ သစွဲ်၊ �းးရေးသဲး ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း

နှ�ုင့််င့့်ရေတာ်အဆိုင့်�် ��်ရေတာအ�့ု�ပြုပ��ူမံ�ာ� အဖွဲ့ဲ��ခ��ပ် 
နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်တွဲင်း် �ပ်�ွာလူထု�၏ အရေး�းဆို�ုနှ�ုင်း်�ု အားရေးက်ာင်း်း��ုင်း်�ာ

ရေးစွဲ�န်် �ညာ်�ွယ််သညာ် - �တွညာ်ရေးထုာင်း်�ရေးသးပါ 

CFNWG 
အ�း�ုးသားအဆိုင်း်် ရေးဒီသ�ံ

ဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်
သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအ�ဲ��

အ�း�ုးသားအဆိုင်း်် ရေးဒီသ�ံ
ဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်သစွဲ်ရေးတွာ
လ�ပ်င်းန််းအ�ဲ��
တွ�ုင်း်းရေးဒီသကြိုက်းး/ဖြပညာ်န်ယ််
အဆိုင်း််နှိင်း်် ပြီး�ု��န်ယ််အဆိုင်း်် 

အစွဲ�ုး�ဌာာန်�းား၊ အစွဲ�ုး��ဟု�တွ်
ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း (NGO) 
�းားနှိင်း်် တွ�ုင်း်းရေးဒီသကြိုက်းး/
ဖြပညာ်န်ယ််အဆိုင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်
သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ
လ�ပ်င်းန််း က်ဲန််�က််�းား၏ 
က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းားအပါအ�င်း် 
�ူ�ါဒီရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�ပလက််ရေး�ာင်း်း 

အ�န််းက်ဏ္ဍ- အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�
�းားနှိင်း်် ဗိုဟု�သ�တွ �လိယ််
ဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�

အခန်ိ� ၄ 

ကောရရာည််းတိုည််းတံို�ကောသာ သစ်ကောတိုာ�ွ�်�စစည််း�
များ�ာ� ��န်ိသွယ််မုျားတွိုင်် �ု�မုျား��ုကောရာ�်စွာခ�ုတ်ိုဆို�်
ကောဆိုာင််ရွွ�်နုှ�င််ကောရ�အတွို�် လုွှာ�အ�်ကောသာ 
�ွွမ်ျား���င််မုျားများ�ာ�



ယ်��ရေးန်ာက််ဆိုံ�းအ�န််းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုတွ�ု်ရေးလ်လာသင်း်ယူ်ထုားပြီးပးးရေးသာ ဗိုဟု�သ�တွနှိင်း်် 

က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ု လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း်အရေးန်အထုားတွဲင်း် �ညာ်သု�်အသံ�း�းနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း ရေး�ာ်ထု�တွ်ရေးလ်လာ�က်ပါ�ညာ်။  

ယ်��အ�န််း၌ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ုတွဲင်း် �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးသာအ�ါ 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား�င်း်ဆို�ုင်း်�နှ�ုင်း်သည်ာ် စွဲုန််ရေး�်�ု�းားနှိင်း်် စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားအတွဲက်် အရေးထုာက််အက်ူရေးပးနှ�ုင်း်

ရေးသာ သုဖြ�င်း်န်ားလညာ်�ု�းားနှိင်း်် သင်း်�န််းစွဲာ�းား ��ိုလာရေးစွဲ�န်် သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ု၊ အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်ပံ�ရေး�ာ် 

ရေးလ်က်းင်း််�ု နှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ုတွ�ု်က်�ု အသံ�းဖြပ�ထုားပါသညာ်။

အခန့််� (၄) �င့််တန့််�ခ� �န့််မံ�ာ�

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၃
ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ုအတွဲက်် အလာာစွဲံ��ို အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား

�းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်� ု

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၄
ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ုအတွဲက်် ထုုရေး�ာက််�ု�ိုရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ု

�းားက်�ုဖြ�ုင်း််တွင်း်ဖြ�င်း်း 

■ �င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၅
လူထု�ပူးရေးပါင်း်းပါ�င်း်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ်် ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၃

ရေ��ညှ််တည််တ့�ရေ�ာ ��်ရေတာထွကဲ််ပ�စည််�မံ�ာ�
က်နု့််�ယဲ််မံအုတကဲ်် အလာှ�့�ု�ှ အက်� ����က််ဆို�ငု့််�မူံ�ာ�  
ခ� �တ်ဆိုက််လပု်ရေဆိုာင့််မံု

အပ�ုင့််� (က်)

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား သညာ် 

■ သစွဲ်ရေးတွာက်�န််သဲယ််ရေး�း ဖြ�စွဲ်�ပ်တွစွဲ်��တွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးန်ရေးသာ ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာနှိင်း်် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဆို�ု

တွတွ်လာပါ�ညာ်။

■ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုတွဲင်း် သတွ်�ိတွ်ရေးပးထုားရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံပြီးပးး အက်း�ုးစွဲးးပဲားနှိင်း်် လ�ုအပ်�ုဆို�ုင်း်�ာ  

ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းား ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေး�းသားတွတွ်လာပါ�ညာ်။ 

■ ပ�ု��ုထုုရေး�ာက််၍ တွန််းတွူညား�်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�း ရေးပ်ရေးပါက််လာရေးစွဲ�န််  လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�က်သည်ာ်  

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအသးးသးး၏ အဖြ�င်း်နိှင်း်် စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားက်�ု အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ရေးလးစွဲားတွတွ်လာပါ�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၆၀

န့်ည််�လမံ်�
နှိစွဲ်ဦးးတွဲ� ရေးလ်က်းင်း််�ု၊ အ�ဲ���ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်� ု

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
ဖြ�စွဲ်�ပ်နိှင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာအ�းက််အလက်် �ုတွတူ၊ ဖြ�စွဲ်�ပ်တဲွင်း်

ပါ�ိုရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်အလ�ုက်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား�းား၊ ကြိုကု်�တွင်း်

ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် ညွှာန််�က်ား�းက််�းား၊ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုအတွဲက်် အသံ�းအရေးဆိုာင်း်ပစွဲစညာ်း�းား

နှိင်း််�တွ်စွဲံ��းား (�နုှ�င်း်�ညာ်ဆို�ုလ်င်း်)
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				

၁. ယ်��အ�န််းတွဲင်း် �ု�ုတွု�် ယ်��အ�းနု််ထုု ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ပြီးပးးရေးသာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�းက််/ရေးလ်လာ�းက််�းားအား စွဲ�စွဲညာ်းရေးပါင်း်းစွဲပ်�ညာ်ဟု�

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေးဖြပာဖြပပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် ယ်�င်း်သင်း်တွန််း�းနု််�းား�ိ ��ို��်သညာ်် ဗိုဟု�သ�တွ၊ 

က်ံ�်းက်းင်း်�ုနှိင်း်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားကု်� လက််ရေးတွဲ�အသံ�း�း�ဲင်း််�ပါ�ညာ်။ 

၂. ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် အပ�ုင်း်းနှိစွဲ်ပ�ုင်း်းပါ�င်း်�ညာ်ဟု� �ိင်း်းဖြပပါ။ အပ�ုင်း်း (က်) တဲွင်း် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုအတွဲက်် ကြိုကု်�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န််  

�ုန်စွဲ် (၆၀) �ဲင်း််ဖြပ�ထုားသညာ်။ အဓိုက်သင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ်် ၄ �� ပါ�ိုပါ�ညာ်။ အပု�င်း်း (�) ၌ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် သရို�ပ်ဖြပ

ရေးလ်က်းင်း််�ုတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါ�ညာ်။ 

၃. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ယ်�င်း်က် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု လ�ပ်�ူးဖြ�င်း်း�ုိ��ို ရေး�းဖြ�န််းပါ။ ဤရေးလ်က်းင််း် သင်း်�က်ား�ု န်ညာ်းလ�်း 

အရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အတွဲင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ အရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဖြပပါ။ ဤသရို�ပ်ဖြပ 

ရေးလ်က်းင်း််�ု၌ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် 

 • သင်း်တွန််းတွဲင်း် လက််�ုိအ�းနု််အထုု ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ပြီးပးးရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ုနှိင်း်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွညာ်ရေးထုာင်း်�ု  

 ဆို�ုင်း်�ာ ဖြပဿန်ာ�ပ်နိှင်း်် စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ုအ�း�ု�က်�ု အ�ိန််တွက်ယ််ဖြ�စွဲ်�ပ်�န််တွးးပံ�ရေး�ာ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု၌ အစွဲ�်း�င်း်ဆို�ုင်း်�က်ညာ််�န််၊

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််�ုဆို�ုင်း်�ာ �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၌ ပါ�င်း် 

 ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််အတွဲက်် လု�အပ်ရေးသာ သရေးဘဲာတွ�ား�းားကု်� က်းင််း်သံ�း�န််နှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားက်�ုလက််ရေးတွဲ�ရေးလ်က်းင််း်�န််  

 အ�ဲင်း််အရေး�း�းား ��ုိရေးစွဲပါ�ညာ်။

၄. ဤသညာ်�ိာ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုတွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ရေးသာ်လညာ်း ဖြ�စွဲ်�ပ်�ိာ ဖြပင်း်ပရေးလာက်�ိ သစွဲ်က်�န််သဲယ််�ု အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ

ရေးန်ာက််�ံဖြ�င်း်် ဖြ�စွဲ်ပးက််��်ရေးသာ အဖြ�စွဲ်အပးက််�းား၊ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားနိှင်း်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား အရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�ထုားရေး�က်ာင်း်း 

အရေးလးရေးပးရေးဖြပာဖြပပါ။ 

၅. သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အပ�ုင်း်းနှိစွဲ်ပ�ုင်း်းနှိင်း်် အဓိုက်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက်် ၄ �� ဖြ�င််း် ပ�ုင်း်းဖြ�ားထုားပါသညာ်။ ထုု�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက်် ၄ ���ိာ

 • ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေး�က်ာင်း်းအ�ာကု်� �တွ်ရိုုဖြ�င်း်းနှိင်း်် န်ားလညာ်ရေးအာင်း်လ�ပ်ဖြ�င်း်း (အပု�င်း်း (က်)၊ �ုန်စွဲ် (၂၀))

 • ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာအသးးသးးက်�ု သရို�ပ်ဖြပ�န်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်း (အပု�င်း်း (က်)၊ �ုန်စွဲ် (၄၀))

 • သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း (အပု�င်း်း (�)၊ �ုန်စွဲ် (၆၀))

 • သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု�ိ ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို�းက််�းား၊ သင်း်�န််းစွဲာ�းားနိှင်း်် န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�ု�းားအရေးပ် ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်ဖြ�င်း်း  

 (အပ�ုင်း်း (�)၊ �ုန်စွဲ် (၆၀)) 

၆. အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း် ဖြ�စွဲ်�ပ်နိှင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာအ�းက််အလက််ကု်� �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပဖြ�င်း်း 

(ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််) အားဖြ�င််း် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� စွဲတွင်း်ပါ။

၇. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� အဓိုက်အစွဲ�အ�ဲ�� ၃ �ဲ�� �ဲ�ထု�တွ်ပါ-

 • ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ အ�ဲ��

 • အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား (အ�ဲ��၉ �ဲ��)

 • ရေးလ်လာရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််သူ�းား 

၈. အစွဲ�အ�ဲ��၃ ��က်�ု သက််ဆို�ုင်း်သည်ာ်စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား ရေးပးအပ်ပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် �က်ညာ််�န််)။ 

 • ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�ဖြပ�ရေးလ်လာ�းက််ကု်� သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�း လက််�ံ��ုိသညာ်။  

 • သင်း်တွန််းသား/သူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးအရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ု၏ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာနှိင်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ အ�းက််အလက််�းားကု်�   

 ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် သု�ုိ�သညာ်။ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက်် က်တွ်ရေးပါင်း်း ၉ က်တွ် 

 �ိုသညာ်။ 

၉. ဖြ�စွဲ်�ပ်နိှင်း််ပတွ်သက််၍ အစွဲအဆို�ံး�တွ်ရုို�န််နှိင်း်် ရေး�းဖြ�န််းစွဲ�ာ�ိုသညာ်် ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြ��က်ားရေးပးနုှ�င်း်�န်် 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� �ုန်စွဲ် (၂၀) အ�းနု််ရေးပးပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁၀. အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်ပံ�ရေး�ာ်ရေးလ်က်းင်း််ရေးလ်က်းင််း်�ာတွဲင်း် ထုုရေး�ာက််�ု�ိုရေး�းသညာ် �ု�ု၏ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အရေးပ် �ညာ်�်အထုု�ံစွဲား 

သက််�င်း်သန်ညာ်း ဆို�ုသည်ာ်အရေးပ် �ူတွညာ်ရေးန်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် �ု�ုအတွဲက််သတွ်�ိတွ်ထုား

ရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားကု်� သဘဲာ�က်းနှ�ုင်း်သ�်က်းရေးအာင်း် ရေးလ်က်းင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင်း််ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ 

အဖြ�င်း်ရုိုရေးထုာင််း်�းားကု်� သံ�းသပ်သင််း်ပြီးပးး စွဲ�ရေး�းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ာတဲွင်း် �ညာ်သည်ာ်စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားနှိင်း်် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� တွင်း်ဖြပ�ညာ်

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း စွဲဉ််းစွဲားထုားသင််း်ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်အား ရေးပးအပ်ထုားရေးသာအ�းက််အလက််�းား�ိာ လံ�ရေးလာက််�ု�ိုသင်း််ရေးသာ်လညာ်း 

ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အသးးသးးက်�ု သဘဲာ�က်းစွဲဲာ ရေးလ်က်းင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် �ု�ုက်�ုယ််ပ�ုင်း် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�၊ ဗိုဟု�သ�တွနှိင်း်် 

တွးထုဲင်း်�န််တွးးနှ�ုင်း်စွဲဲ�်းတွု�်က်�ု အသံ�း�း�န််လညာ်း တုွ�က််တွဲန််းအားရေးပးပါ။

၁၁. အစွဲ�အ�ဲ��၃ ��က်�ု ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက််�းား ရေးပးအပ်ပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် �က်ညာ််�န််)။ 

 အရေ��ကြိုက်ီ�ရေ�ာအခ�က််- ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက််�းားကု်� အဖြ�ားအစွဲ�အ�ဲ���းားအား �်ရေး��ရေးပးပါနိှင်း််၊

 • ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက်် (၁) ဖြ�စွဲ်သည်ာ် ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းားအတွဲက်် ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက််ကု်� ရေးပးအပ်ပါ။    

 ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��သညာ် အစွဲညာ်းအရေး�းအတဲွက်် သတွ်�ိတွ်ရေးပးထုားရေးသာ အ�းနု်် �ုန်စွဲ် (၆၀) အတွဲင်း်း အစွဲညာ်းအရေး�းကု်�  

 စွဲတွင်း်ပြီးပးး အဆိုံ�းသတွ်��ညာ်ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� အဆိုံ�းသတွ်�န်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပု�င်း်�ဲင်း််�ိာ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��၏  

 လက််ထု�တွဲင်း် �ိုပါသညာ်။

 • ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက်် (၂) ဖြ�စွဲ်သည်ာ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းားအတွဲက်် ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက််က်�ု   

 အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားအားလ�ံးသ�ု် ရေးပးအပ်ပါ။ 

 • ရေးလ်လာရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််သူ�းားအတွဲက်် �ညာ်သည်ာ်အ�ာ�းားက်�ု ရေးလ်လာရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ပြီးပးး �ိတွ်�းက််ရေးပး��ညာ် ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း  

 လ�်းညွှာန််ရေးပး�ညာ်် ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက်် (၃) ဖြ�စွဲ်သည်ာ် ရေးလ်လာရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််သူ�းားအတွဲက်် ညွှာန််�က်ား�းက််စွဲာ�ွက််ကု်� 

 ရေးပးအပ်ပါ။

၁၂. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၃) အပ�ုင်း်း (က်) တဲွင်း် ပါ�ုိသညာ်် ဖြ�စွဲ်�ပ် ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာအ�းက််အလက််

�းား၊ သက််ဆို�ုင်း်�ာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား�းားနိှင်း်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အလု�က်် ရေးလ်က်းင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် 

ညွှာန််�က်ား�းက််�းားအား ရေးလ်လာ�တွ်ရုိုအရေးပ် အရေးဖြ��ံပြီးပးး သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု ရေးလ်က်းင််း်�န််းအတွဲက်် ကြိုကု်�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ု  

စွဲတွင်း်ရေးစွဲပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ� 

■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု ဆို�ုသညာ်�ိာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်က်�ု �န််တွးးပံ�ရေး�ာ် သရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပြီးပးး ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲး

သူက် ထု�ု�ိတွစွဲ်ဆိုင်း််ဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာသညာ်် အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းားနှိင်း်် �ံစွဲား�းက််�းားအရေး�က်ာင်း်း ဦးးရေးဆိုာင်း်ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးသာ သင်း်တွန််း

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ဖြပဿန်ာအရေးဖြ�အရေးန်နှိင်း်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားအရေး�က်ာင်း်း အတုွ��း�ပ် 

�ိင်း်းလင်း်းရေး�ာ်ဖြပ�းက််ကု်� သု�ို�သညာ်။ ထုု�်ရေးန်ာက်် ၎င်း်းတွ�ု်သညာ် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍကု်� �ယူ်ပြီးပးး ရေးဖြပာ�ည်ာ်စွဲက်ား

�းားကု်� �ု�ုဘဲာသာ စွဲုတွ်ကြိုက်ု�က််�န််တွးး�သညာ်။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ လံ�ခြုံ�ံ��ူ�ိုရေးသာပတွ်�န််းက်းင်း်တွစွဲ်�ပ်

တွဲင်း် လက််ရေးတွဲ�ဘဲ�အရေးန်အထုားအရေးပ် အရေးဖြ�ဖြပ�ထုားရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်အတုွ�င်း်းရေးလ်က်းင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�က်ညာ််က်ာ လက််ရေးတွဲ�

စွဲ�်းသပ်ပြီးပးး အ�ိားဖြပင်း်ဖြ�င်း်း န်ညာ်းလ�်းဖြ�င််း် သင်း်�န််းစွဲာယ်ူနှ�ုင်း်�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုသညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ 

စွဲုတွ်သရေးဘဲာထုားနှိင်း်် အဖြ�င်း်�းားကု်� ရေးဖြပာင်း်းလ�သဲားရေးစွဲနှ�ုင်း်သညာ်အထုု သက််ရေး�ာက််�ုအား ကြိုက်းး�ားနှ�ုင်း်ပါသညာ်။။

■ တွ�ားပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််� တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွက်် သစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်�န်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ာတဲွင်း် �ပ်�ွာလူထု�

�းားအား  ၎င်း်းတွု�်�းညာ်းသာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်�ဖြ�င်း်း�ဟု�တွ်ရေး�က်ာင်း်းကု်� သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုက် ရေး�ာ်ဖြပထုားသညာ်ဟု� အထုူးရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

�ပ်�ွာလူထု�အရေးန်ဖြ�င်း်် ထု�ုသ�ု်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ာတဲွင်း် အဖြ�ားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာက်ဏ္ဍ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် အတွူတွက်ဲရေးဆိုာင်း်�ွက််

�န််လ�ုရေး�က်ာင်း်း သတွုဖြပ��ုသင်း််ပါသညာ်။ အဖြ�ားရေးသာ ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းား ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��င်း်ဆို�ုင်း်�သည်ာ် အ�က််အ��အဟုန်််အတွား

�းားနှိင်း်် အဖြ�င်း်ရိုုရေးထုာင်း််�းားက်�ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း်�ပ်�ွာလူထု�သညာ် အ�းင်း်း�းင်း်း ပု���ုအက်း�ုး�ုိထုုရေး�ာက််စွဲဲာ 

�းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပံ�နှိင်း််ပတွ်သက််၍ န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�ု�းား ��ိုပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်လာပါ�ညာ်။ 

■ ရေးလ်က်းင်း််�န််း�တွ�ုင်း်�းရေးန််တွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာ�းားကု်� တွဲ��က််�က်ည်ာ်�န်် အ�းနု််အန်ညာ်းင်းယ််ရေးပး

ပါ။ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေး�ွး�းယ််ဆိုံ�းဖြ�တွ်ရေးပး�ာတဲွင်း် စွဲဉ််းစွဲား�န်် အ�းက််အလက််အ�း�ု��ိာ အလ�ပ်နှိင်း််ပတွ်သက််သည်ာ် လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််�းား၊ 

တွာ�န််�းား၊ ဘဲာသာစွဲက်ားတွတွ်က်ံ�်း�ု၊ နှ�ုင်း်င်းံသား (နှ�ုင်း်င်းံစွဲံ��ိ သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသတွစွဲ်��လံ�း�ိ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားပါ�င်း်သည်ာ် 

အစွဲ�အ�ဲ�� ဖြ�စွဲ်ပါက်) နှိင်း်် ပင်း်က်�ုစွဲရို�ုက်် (လူအ�းားနှိင်း််ရေးပါင်း်းသင်း်းရေးလ်�ိုသညာ််စွဲရို�ုက်် သ�ု်�ဟု�တွ် အရေးန်ရေးအးပြီးပးးရေးပါင်း်းသင်း်း�ုန်ညာ်းသညာ်် 

စွဲရို�ုက််) တွု�် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

■ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်သတွ်�ိတွ်ပြီးပးးပါက် သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�းက်�ု ရေးလ်က်းင််း်�န််း�တွ�ုင်း်�းရေးန််တွဲင်း် သက််ဆို�ုင်း်သည်ာ်စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား 

ရေးပးဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာပါရေးစွဲ။ ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် �ု�ုတွ�ု်၏ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားက်�ု သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအစွဲအဆိုံ�း�တွ်ရုိုပြီးပးး 

န်ားလညာ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် အ�းနု််အလံ�အရေးလာက််ရေးပးပါ။ ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် သင်း်တွန််း�းနု််က်�န််ဆိုံ�းရေးသာအ�ါ   

ထု�ုသ�ု်�တွ်ရိုု�န်် အ�းနု််အန်ညာ်းင်းယ််ရေးပးသင်း််ပါသညာ်။

■ သင်း်တွန််းသား/သူအလံ�အရေးလာက််��ိုပါက် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်တွစွဲ်����က်�ု �ယ််ထုား��်�န်် စွဲဉ််းစွဲားပါ။ 

■ အားလံ�း ပါ�င်း်နှ�ုင်း်�ညာ်် အ�ဲင်း််အလ�်း ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးစွဲ�န်် သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် အ�ဲ���းား�ဲ��စွဲညာ်းနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်ပါ�င်း်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် ၎င်း်းတွု�်၏ လက််�ုိ�ာထုူးရေးန်�ာ၊ လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း််�းားနှိင်း််ယ်ိဉ််လ်င်း် အသစွဲ်အဆိုန််းဖြ�စွဲ်သည်ာ်   

အဖြ�င်း်ရိုုရေးထုာင်း််တွစွဲ်�ပ်ကု်� ��ိုရေးစွဲရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာတွစွဲ်��တွဲင်း် ရေးလ်က်းင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�န်် အ�ဲင််း်အရေး�းရေးပးနှ�ုင်း်ပါ�ညာ်။

■ အ�း�ု�ရေးသာဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားက်�ု က်းန််ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားထုက်် ပု�၍ ဖြပည်ာ်ဖြပညာ််စွဲံ�စွဲံ� �န််တွးးထုားပါသညာ်။ ဤသညာ်�ိာ  

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၏ သတွင်း်းအ�းက််အလက်် �ယူ်နှ�ုင်း်�ုအတွ�ုင်း်းအတွာ�ိာ ကဲ်�ဖြပားရေးန်နှ�ုင်း်ရေးသာ လက််ရေးတွဲ�ဘဲ�အရေးန်အထုား

�းားကု်� ထုင်း်ဟုပ်ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် �ညာ်�ွယ််�းက််�ုိ�ို လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ရေးဒီသအတဲွင်း်း  အရေးန်အထုား�းားစွဲဲာတဲွင်း် 

သတွင်း်းအ�းက််အလက််က်ဲာဟု�ု�းား�ိာ အ�ိန််တွက်ယ််ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ရေးန်ပြီးပးး သတွ်�ိတွ်ရေးပးထုားရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားတဲွင်း်   

ထု�ုအ�းက််ကု်� ထုင်း်ဟုပ်ရေးတွဲ�ဖြ�င်း်�ပါသညာ်။ ဤရေးန်�ာတဲွင်း် ထုညာ််သဲင်း်းထုားသည်ာ် အ�း�ု�ရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား�ိာ        

အလာာစွဲံ��ို အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သည်ာ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၏ �လဒီ်အရေးပ် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု ရေးလးာ်န်ညာ်းသည်ာ် 

သဲယ််��ုက်် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားဖြ�စွဲ်�က်ပြီးပးး ဥပ�ာအားဖြ�င်း်် ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် အစွဲ�ုး��ဟု�တွ်ရေးသာအ�ဲ��အစွဲညာ်း 

(NGO) �းား ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ �ာထုူးရေးန်�ာနှိင်း်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံပြီးပးး ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းား သတွ်�ိတွ်ရေးပးရေး�းအတဲွက်် 

အ�းနု််ယ်ူစွဲဉ််းစွဲား�န်် အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ၎င်း်းတွု�်၏ လက််ရေးတွဲ�ဘဲ�တွဲင်း် လ�ပ်ကု်�င်း်�သညာ်် အလ�ပ်အကု်�င်း် 

သ�ု်�ဟု�တွ် �ာထုူး�းားနိှင်း်် ဆိုန်််က်းင်း်ဘဲက််ဖြ�စွဲ်ရေးန်သည်ာ် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာ�းား သတွ်�ိတွ်ရေးပးဖြ�င်း်း�ိာရေးက်ာင်း်း�ဲန််ပါသညာ်။ ဥပ�ာ

အားဖြ�င်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ၏ ဦးးစွဲးးသူ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်က်�ု နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအ�ာ�ုိ အလ�ပ်ကု်� 

လ�ပ်က်�ုင်း်ရေးန်သညာ်် သင်း်တွန််းသား/သူတွစွဲ်ဦးးအား ရေးပးအပ်ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



■ ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�အရေးန်ကု်� ထု�ုင်း်းနှ�ုင်း်င်းံ�ိ �ယူ်ထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် အဖြ�ားနှ�ုင်း်င်းံ�းားတဲွင်း်လညာ်း ထုု�ဖြ�စွဲ်�ပ်�း�ုးကု်� ရေးတွဲ��

နှ�ုင်း်သညာ်။ သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားသညာ် ထုု�ဖြ�စွဲ်�ပ်ကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်နှိင်း်် ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ/

အရေးဖြ�အရေးန်တွ�ု်နှိင်း်် တွတွ်နှ�ုင်း်သရေး�ွ� �းတုွ်ဆိုက််နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးအာင်း်လ�ပ်သင််း်ပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်�းတုွ်ဆိုက််ဖြပနှ�ုင်း်�ညာ်် န်ညာ်းလ�်း

နှိင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ လ�်းညွှာန််�းက််က်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�းက်် ရေး�း�ဲန််း�းားထု�တဲွင်း် �က်ည်ာ်ပါ (သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၄) နှိင်း်် (၁၅))။)

■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင်း််�ုသညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ တွာ�န််�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ �င်း်ဆို�ုင်း်�သညာ်် 

အရေးန်အထုားတွဲင်း် �ု�ု၏စွဲုတွ်ရေးန်သရေးဘဲာထုားနှိင်း်် လ�ပ်�ပ်�းားအရေးပ် ဖြပန််လညာ်သံ�းသပ်�န်် အလဲန််ရေးက်ာင်း်းရေးသာ အ�ဲင်း််အလ�်း

တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�် �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�နှ�ုင်း်သည်ာ် အဖြ�ား အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား၏ အရေးန်အထုား၊  

စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ုနှိင်း်် လ�ုအပ်�းက််�းားကု်� န်ားလညာ် သရေးဘဲာရေးပါက််�န််နှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န်် အ�ဲင််း်အလ�်းတွစွဲ်�ပ်လညာ်း   

ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� သက််ရေးသာင််း်သက််သာ စွဲဉ််းစွဲားရေးန်ထု�ုင်း်�ုရေးဘဲာင်း် (သ�ု်)   

ဇူး�န််ဖြပင်း်ပသု�် ရေး�ာက််�ုိရေးစွဲနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ုတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် 

န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�ုအသစွဲ်�းားက်�ု ရေးတွဲ�ကြံ့က်ံ���ုိပါ�ညာ်။ အ�းနု််�ပါက် ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) ၏ အစွဲုတွ်အပ�ုင်း်းတွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် 

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း်် သးးဖြ�ားစွဲး အစွဲညာ်းအရေး�း ဖြပ�လ�ပ်�န််ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ။ ထုု�သ�ု်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်း�ိာ သးးသန်််ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု

�းား ဖြပ�လ�ပ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲသညာ်် ရေးန်�ာထုု�င်း်�င်း်းအဖြပင်း်အဆိုင်း် အစွဲးအစွဲဉ်် ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်သလု� �ု�ုက်�ုယ််ကု်� �ဟုာဗိုးူဟုာအ� ကြိုက်ု�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်

နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ည်ာ် သးးသန်််အ�ဲင်း််အရေး�း�းားလညာ်း ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ပါသညာ်။  

■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင်း််�ု၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ လက််ရေးတွဲ�ဘဲ�အတွ�ုင်း်း တွတွ်နှ�ုင်း်သရေး�ွ� အန်းးစွဲပ်ဆိုံ�း တွ�ပ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအ��ု် ဖြ�စွဲ်�ပ်၏ ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�ိ လဲတွ်�သဲားသရေး�ွ� ၎င်း်းတွု�်အတွဲက််သတွ်�ိတွ် ရေးပးထုားသည်ာ် 

ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အဖြ�စွဲ် ရေးလ်က်းင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းား တွုတွုက်းက်း�း�ိတွ်ထုားဖြ�င်း်း ��ုိဟု� ဆို�ုလ�ုပါသညာ်။ အစွဲ�အ�ဲ���းားကု်� 

�ု�ုတွ�ု်ရေးလ်က်းင်း််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်သည်ာ် အ�ဲ��၏ အ�န််းက်ဏ္ဍက်�ု �ံစွဲားန်ားလညာ်နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် တွတွ်နှ�ုင်း်သရေး�ွ� ကြိုက်ု�းစွဲား�န်် ရေးဖြပာပါ။

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ အဆိုက််အစွဲပ်�းင်း်း �တူွညားနှ�ုင်း်သည်ာ်တွ�ုင်း် �ု�ု၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း်ဗိုဟု�သ�တွနှိင်း််  

အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားအား ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အဖြ�စွဲ် သရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် ထုည်ာ်သဲင်း်းအသံ�း�း�န်် တွ�ုက််တွဲန််းပါ။ ထု�ုသ�ု်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် 

ထု�ုသင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် ရေးလ်လာ�ိတွ်သား�ဲယ််အ�းက််�းားလညာ်း ရေးပ်ရေးပါက််လာနုှ�င်း်ပါသညာ်။

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�

Voluntary Service Overseas, International Institute of Rural Reconstruction & Popular Education for People's  

Empowerment. 1998. Creative Training: A User's Guide., Quezon City and Cavite, Philippines.
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေး�က်ာင်း်းက်�ု လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် �ပ်�ွာရေးဒီသ�ံ သင်း်တွန််းသား/ သူ�းားအား �ိင်း်းဖြပ�န်် အ�းနု််ပ�ု��ုသံ�းစွဲဲ�

ပါ။ အဆို�ုပါ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား အရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးန်က်း အရေးန်အထုား နှိင်း်် အတွန််အသင်း်် က်ဲ�ဖြပားဖြ�ားန်ားရေးန်နှ�ုင်း်သည်ာ် 

ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာကု်� န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�န်် အ�းနု််ပ�ု��ုလ�ုအပ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

■ �ု�ုတွ�ု်၏ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အသးးသးးအတွဲက်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားစွဲတွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးသာအ�ါ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အဖြ�စွဲ် ရေးလ်က်းင််း်  

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် န်ညာ်းလ�်းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်း အကြံ့က်ံဖြပ��းက််အ�း�ု� ရေးပးအပ်ပါ။ 

■ ရေး�ာရေးနှိာစွဲ��ဲ��ထုားရေးသာ အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��တွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ �ပ်�ွာလူထု�ရေးဒီသ�ံ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း််   

အစွဲ�ုး�နှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍ�ိ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု အတွဲင်း်း တွစွဲ်ဦးးက်�ုတွစွဲ်ဦးး ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပးနှ�ုင်း်�န််  

အတွဲက်် တွဲ��က််ရေးပးပါ။

  
 
နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင်း်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု� သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် 

လက််ရေးတွဲ�ရေးဖြ�ဖြပင်း်တဲွင်း် တွ�ုက််ရို�ုက််တဲွ��က််အလ�ပ်လ�ပ်�သည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� �ုိ�းင်း်�ိ�ိုပါ�ညာ်။ သင်း်တွန််း၏အရေးစွဲာပု�င်း်းတွဲင်း် 

သင်း်တွန််းတွက််သား/သူ�းားထု��ိ �ညာ်သူသညာ် ထုု�အစွဲ�အ�ဲ���းားနှိင်း်် အတွူအလ�ပ်လ�ပ်�ူးသည်ာ် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��ုိရေး�က်ာင်း်း ရေး�းဖြ�န််း

ရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ။ ထု�ုသ�ု်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��ုိရေးသာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် က်ံ�်းက်းင်း် ပ�ဂါဂု�လ်�းား ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ပြီးပးး တွ�ုက််ရို�ုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

�ူးသညာ်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ� ��ိုသူ�းားနှိင်း်် တွဲ��က််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့််� (၆) အတဲက်် ရေလ�က်�င့််�ခန့််� (၁)

ပြုဖွဲ့�်�ပ်အရေပြုခအရေန့်

ထွ�ုင့််�နှ�ုင့််င့့်၊ Nan ပြုပည််န့်ယ််၊ Santisuk ခရု�ငု့််တငဲ့်် က်ွန့််���် လပု်က်ကဲ််င့်ယ််ရေတာင့််� ူ��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််�က်� ု

အက်� ����က််ဆို�ငု့််�မူံ�ာ� ခ� �တ်ဆိုက််ရေဆိုာင့််�းက််မံမုံတှ�်ဆိုင့််� ခ�ုင့််မံာအာ�ရေက်ာင့််�ရေ�ပြုခင့််�

မံတှ်�ာ��န့််- ဤဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�အရေးန်�ိာ တွက်ယ်််ဖြ�စွဲ်�ပ်�ိန််အရေးပ်အရေးဖြ�ဖြပ�ထုားရေးသာ်လညာ်း လူပ�ဂါဂု�လ်နှိင်း်် အ�ဲ��အစွဲညာ်းအ�ညာ်�းား

က်�ု ၎င်း်းတွု�်၏က်�ုယ််ရေး�းလံ�ခြုံ�ံ��ုအား က်ာက်ဲယ််ရေးပး�န််အတဲွက်် ရေးဖြပာင်း်းလ�ထုားပါသညာ်။

Santisuk သညာ် ထုု�င်း်းနှ�ုင်း်င်းံရေးဖြ�ာက််ပု�င်း်း�ို Nan ဖြပညာ်န်ယ််တဲွင်း် တွညာ်�ုိရေးသာ �ရို�ုင်း်တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ဖြပညာ်န်ယ််၏ အက်းယ််အ�န််း

စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း တွစွဲ်�က််ရေးက်းာ်ကု်� အ�း�ုးသားဥယ်းာဉ််�းား၊ ကြိုက်ု�း��ုင်း်းရေးတွာ�းားနှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ�းားအပါအ�င်း် 

သစွဲ်ရေးတွာအ�း�ုးအစွဲားရေးပါင်း်းစွဲံ�က် ��ံးလာ�်းထုားပါသညာ်။

စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းသညာ် ဖြပညာ်သူပ�ုင်း် သ�ု်�ဟု�တွ် ပ�ဂါဂလုက်ပု�င်း် ရေးဖြ�အက်းယ််အ�န််း၏ (၃၁) �ာ�ု�င်း်နှုန််းက်�ု �ံ�းလာ�်းထုား ပါသညာ်။ အဓိုက်

စွဲ�ုက််ပး�ုးရေးသာ သးးနှိံ�းား�ိာ ရေးဖြပာင်း်း၊ သးးနှိံ�းား၊ �ာဘဲာတွ�ု်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး က်ံန််းသစွဲ်စွဲ�ုက််�င်း်း �ာ�ု�င်း်နှုန််းအန်ညာ်းင်းယ်် �ုိပါသညာ်။ ဤန်ယ််ရေးဖြ�

အတွဲင်း်း အဓုိက် ရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲားသတွ်�ိတွ်�းက်် နှိစွဲ်�း�ုး�ုိပါသညာ်-

■ စွဲ�ုက််ပး�ုးရေးဖြ�ဖြ�စွဲ်ရေးသာ SPK ရေးဖြ�က်ဲက််

■ ��က်ာရေးသး�းက် �း�ိတွ်��်ရေးသာ အစွဲု�း��ူ�ါဒီတွစွဲ်�ပ်အ� �ဲ�ရေး�သတွ်�ိတွ်ရေးပးထုားသည်ာ် အစွဲ�အ�ဲ��လ�ုက်် လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််�ရေးဖြ�ဖြ�စွဲ် 

ရေးသာ KTC ရေးဖြ�က်ဲက််

ထု�ုန်ယ််ရေးဖြ�အတဲွင်း်း ဖြပ�လ�ပ်ရေးသာ တွ�ား�င်း် က်ံန််းသစွဲ် က်�န််သဲယ််�ုဆို�ုင်း်�ာ ရေး�ိ�ရေးဖြပးသစွဲ်ပင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် 

က်ံန််းသစွဲ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ စွဲ�စွဲ�ရေးပါင်း်း (၅၃) ဦးး ပါ�င်း်��်သညာ်။ ထုု�လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားထု��ိ အ�းားစွဲ�သညာ် SPK 

ရေးဖြ�ယ်ာအစွဲးအစွဲဉ််ရေးအာက််တွဲင်း် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�က်ပြီးပးး အန်ညာ်းင်းယ််�ိာ�ူ KTC စွဲ�ုက််�င်း်းပု�င်း်�ိင်း်�းား ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

SPK စုွဲ�က််�င်း်းပု�င်း်�ိင်း်�းားသညာ် �ု�ုတွု�်၏ ရေးဖြ�က်ဲက််လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််နှိင်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ တွ�ား�င်း်�ုက်�ုန်ားလညာ်�က်သညာ်။ ထုု�အဖြ�င်း်းအ�ာ

နှိင်း််စွဲပ်လးဉ််း၍ ဖြပဋ္ဌာာန််းထုားသည်ာ် �ူ�ါဒီတွစွဲ်�ပ် �ုိရေးန်သညာ်�ိာ ဆိုယ််စွဲ�နှိစွဲ်�းားစွဲဲာ �က်ာပြီးပးဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�စွဲ�ုက််�င်း်းပ�ုင်း်�ိင်း်�းား၏ 

ရေးဖြ�က်ဲက််�းားက်�ု စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�းနိှင်း်် သ��ါယ်� �န််ကြိုက်းးဌာာန်တွဲင်း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ထုားသညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းားစွဲ�ုက််ပး�ုးသညာ်် သစွဲ်ပင်း်�းားက်�ု 

Nan ဖြပညာ်န်ယ််�ုိ သယ်ံဇူးာတွနှိင်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆို�ုင်း်�ာ�န််ကြိုက်းးဌာာန်၏ �ရို�ုင်း်အဆိုင်း််ရိုံ�းတွဲင်း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်နှ�ုင်း်သညာ်။ 

ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် �ု�ုတွု�်၏ သစွဲ်ပင်း်�းားကု်� �ိတွ်ပံ�တွင်း်ပြီးပးး သစွဲ်ပင်း်ရေးထုာက််�ံ�းက်် ��ုိ�န််အတွဲက်် သစွဲ်ပင်း်အရေးသးစွဲုတွ်စွဲာ�င်း်းကု်� 

တွင်း်ဖြပ�န််လ�ုသညာ်။ ထုု�သစွဲ်ပင်း်ရေးထုာက််�ံ�းက််�းားသညာ် သစွဲ်ရေး�ာင်း်း�း�န််အတဲွက်် လု�အပ်ရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�း�ာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား

ထု��ိ ပထု�ဆိုံ�းဖြပ��ည်ာ်အရေးထုာက််အထုားတွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ အဖြ�ားလ�ပ်င်းန််း�းားဖြ�စွဲ်ရေးသာ အပင်း်��တွ်လိ�ဖြ�င်း်း၊ သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်

ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း စွဲသညာ်တွု�်အတွဲက်် �ဲင််း်ဖြပ��းက််ရေးလ်ာက််ထုား�န်် ထုု�ရေးထုာက််�ံ�းက််�းားကု်� ရေးတွာင်း်သူ�းား လု�အပ်

သညာ်။ သစွဲ်ပင်း်�းားကု်� သစွဲ်လံ�း�းားအဖြ�စွဲ် ရေး�ာင်း်း�းလ်င်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ အဖြ�ားရေးသာထု�တွ်က်�န််�းားအဖြ�စွဲ် ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်လ်င်း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ  

ရေးထုာက််�ံ�းက််�းားကု်� လ�ုအပ်သညာ်။ 

သ�ု်ရေးသာ်လညာ်း KTC စုွဲ�က််�င်း်းပ�ုင်း်�ိင်း်�းားသညာ်တွ�ား�င်း် စုွဲ�က််�င်း်း ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်သူ�းားအဖြ�စွဲ် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်းနိှင်း််

ပတွ်သက််၍ ဥပရေးဒီတဲွင်း် သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက်် ��ုိရေးသာရေး�က်ာင််း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း��ုိပါ။ KTC ရေးဖြ�က်ဲက််�းားက်�ု အစွဲ�အ�ဲ��လ�ုက်် 

လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း််�ရေးဖြ�က်ဲက််�းားအဖြ�စွဲ် န်ယ််န်ု�ုတွ်ပ�ုင်း်းဖြ�ားသတွ်�ိတွ်ပြီးပးး စွဲာ�င်း်းသဲင်း်းထုားရေးသာ်လညာ်း ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ုနှိင်း််ပတွ်သက််၍ တွ�ား�င်း် 

လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း််�ိင်း်းလင်း်း�းက်် ��ုိရေးသးပါ။ ဤအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် ရေးတွာင်း်သူ�းားအား စွဲာအ�ပ်စွဲု�်း (Green Book) ဟု� ရေး�်ရေးသာ ရေးဖြ�ယ်ာ

အသံ�းဖြပ�ပ�ုင်း်�ဲင်း််ဆို�ုင်း်�ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််တွစွဲ်�ပ် ထု�တွ်ရေးပး��ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ထု�ုလက််�ိတွ်ကု်� ရေးထုာက််�ံ�းက််အဖြ�စွဲ် အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်သညာ်။ 

သ�ု်ရေးသာ်လညာ်း တွ�ား�င်း် န်ယ််န်ု�ုတွ်ပု�င်း်းဖြ�ားသတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ ရေးဖြ�ပံ��းားနှိင်း်် စွဲာအ�ပ်စွဲု�်း (Green Book)က်�်သု�်ရေးသာ သက််ဆို�ုင်း်

သညာ်် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားကု်� လက််�ုိအ�းနု််အထုု ထု�တွ်ရေး�ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ရေးတွာင်း်သူ�းားထုံသု�် ဖြ�န်််ရေး�ဖြ�င်း်း �ဖြပ��ရေးသးပါ။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



KTC ရေးဖြ�က်ဲက််�းားကု်� �ညာ်သု�်တွ�ား�င်း်အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း လ�်းညွှာန််�းက််�းား တွုတွုက်းက်း�ုိရေးသာ်လညာ်း ဥပရေးဒီအ� စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း််�းား�ိာ ထုု�ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် ဖြပဿန်ာတွစွဲ်�ပ်အဖြ�စွဲ် ဆိုက််�ုိရေးန်သညာ်။ ဖြပညာ်န်ယ််နိှင်း်် �ရို�ုင်း်အဆိုင်း််

တွာ�န််�ိုသူ�းားက် အဆို�ုပါလ�်းညွှာန််�းက််အသစွဲ်�းားနှိင်း်် ပတွ်သက််၍လာရေး�ာက််ကူ်ညားရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပးဖြ�င်း်း သုပ်��ုိရေးသာရေး�က်ာင််း်

ရေးတွာင်း်သူ�းား�ိာ စွဲာအ�ပ်စွဲု�်း (Green Book)တဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပထုားသည်ာ်ရိုုပ်ရေးထုဲးရေးသာလု�အပ်�းက််�းားက်�ုအဖြပညာ််အ�သု�ုိဖြ�င်း်း��ို�က်ပါ။  

People and Forest (လူသား�းားနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာအစွဲးအစွဲဉ််)သညာ် ထု�ုန်ယ််ရေးဖြ�တဲွင်း် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်ရေးသာ အစွဲ�ုး��ဟု�တွ်ရေးသာ

အ�ဲ��အစွဲညာ်း (NGO) တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ထုု�အ�ဲ��အစွဲညာ်း၏ အဓုိက်�ညာ်�ိန််း�းက််�ိာ Santisuk၊ Phong Du Phong နိှင်း်် Pah Laew 

Luang စွဲရေးသာ�ရို�ုင်း်�ဲ�သံ�း���ိ ရေး�ိ�ရေးဖြပးအဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်�ဲ��စွဲညာ်းထုားရေးသာ �ပ်�ွာလူထု�အစွဲ�အ�ဲ�� သံ�း��အပါအ�င်း် �ုတွ်�က််�းားနိှင်း််

အတွူ ရေးဖြ�ယ်ာရုို�င်း်းက်�ု အဓိုက်အရေးလးရေးပးရေးသာ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�� ရေး�းဆဲို��န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

ထု�ုစွဲး�ံက်ုန််းက်�ု ဂါးာ�န််အလိူ�ိင်း်တွစွဲ်ဦးးက် ရေးင်းဲရေး�က်းရေးထုာက််ပံ်သညာ်။ စွဲး�ံက်ုန််းတဲွင်း် People and Forest အရေးန်ဖြ�င််း် အဓိုလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

ရေးသာလ�ပ်င်းန််း�ိာ သစွဲ်ရေးတွာဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ၎င်း်းကု်� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ၌ အဆို�ုပါ NGO သညာ်   

ထု�ုန်ယ််ရေးဖြ�တွဲင်း် ဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း စွဲး�ံက်ုန််း�းား ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န််နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာအရေးဖြ�ဖြပ� ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� 

စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�း�န််တွု�်အတွဲက်် �ပ်�ွာလူထု�အတွဲင်း်း�ိ စွဲဲန်််ဦးးတွးထုဲင်း်သူ�းားနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍ�ိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းား

အ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းားကု်� က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးပါသညာ်။

People and Forest နိှင်း်် န်ယ််ရေးဖြ�အတွဲင်း်း�ို အဖြ�ား�ုတွ်�က််�းားသညာ် န်ယ််ရေးဖြ�အတဲွင်း်း ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််နှိင်း်် ပတွ်သက််၍ 

ရေး�ာရေးထုဲးရေးန်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် �ိင်း်းလင်း်း�ု��ုိဖြ�င်း်းအရေးပ် သုန်ားလညာ်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးပါသညာ်။ People and Forest သညာ် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း

�းား ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န််နိှင်း်် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ပံ�စွဲံစွဲာ�ွက််�းား ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််�န်် ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ု က်ူညားရေးပးပါသညာ်။ ထုု�အ�ဲ��အစွဲညာ်းသညာ် SPK နှိင်း်် 

KTC ရေးဖြ�က်ဲက််�းားရေးပ်�ုိ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ စွဲ�ုက််�င်း်း�းားက်�ု �ိတွ်ပံ�တွင်း်�န််အတွဲက်် တွက််ကြွက်ဲစွဲဲာပံ်ပ�ုးက်ူညားရေးပး�န်် 

သယ်ံဇူးာတွနှိင်း််သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း�န််ကြိုက်းးဌာာန်က်�ု သု�်းသဲင်း်းစွဲညာ်းရို�ံးနှ�ုင်း်�ညာ်ဟု� ရေး�်ာ်လင််း်ရေးန်ပါသညာ်။   

ထု�ုပံ်ပ�ုးက်ူညား�ုက်�ု ��ညာ်ဆို�ုလ်င်း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် က်ံန််းသစွဲ်

ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု တွ�ား�င်း်ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ပြီးပးး ရေး�ာင်း်း�း�န််အတဲွက်် လု�အပ်ရေးသာ �ဲင််း်ဖြပ��းက််�းားကု်� �ယူ်နှ�ုင်း်ပါ�ညာ်။ 

အဆို�ုပါ NGO သညာ် ကု်�င်း်း�း�ုင်း်ဖြ�င်း်း၊ ပင်း်က်းပ်နှ�တွ်ဖြ�င်း်း၊ ရေးပါင်း်းသင်း်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် သးးနှိံတွစွဲ်�း�ုးထုက််ပု�၍ ရေး�ာစွဲ�ုက််ဖြ�င်း်းက်�်သု�်ရေးသာ 

သစွဲ်ရေးတွာစွဲ�ုက််ပး�ုးဖြပ�စွဲ�ရေး�း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းား က်းင််း်သံ�း�န််အတွဲက််လညာ်း ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ု ပံ်ပ�ုးရေးပးပါသညာ်။ ထုု�န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားသညာ် 

သစွဲ်အ�ညာ်အရေးသဲးကု်� ထုုန််းသု�်းနှ�ုင်း်�န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�သလု� ပင်း်က်းပ်နှ�တွ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ပင်း်င်းယ််�းားကု်� ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်း�ိ

တွစွဲ်ဆိုင်း်် အပ�ု�င်း်ရေးင်းဲ ��ုိရေးစွဲနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ People and Forest သညာ် ပင်း်က်းပ်နှ�တွ်သည်ာ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�ိ�ရေးသာ သစွဲ်ပင်း်င်းယ််�းား

က်�ု ရေးတွာင်း်သူ�းား တွင်း်ပု� ်ရေးပးနှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် က်ံန််းသစွဲ်စွဲ�ုက််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် န်ယ််ရေးဖြ�အတဲွင်း်း ပ�ဂါဂလုက်က်��ပဏ်းတွစွဲ်��တွု�်အ�က်ား 

�ုတွ်�က််သရေးဘဲာတွူညား�းက််တွစွဲ်�ပ်ကု်� က်ူညားရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပး��်ပါသညာ်။ ထုု��ုတွ်�က််သရေးဘဲာတွူညား�းက််ကု်� နှိစွဲ်ဦးးနှိစွဲ်�က််စွဲလ�ံးက် 

ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ရေးန်�က်ပါသညာ်။ 

ထု�ုန်ယ််ရေးဖြ�အတွဲင်း်း�ိ ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် �ု�ုတွု�်၏စွဲ�ုက််�င်း်း�းားက်�ု သ�ားရိုု�းက်း အရေးလ်အထု�းားအတွ�ုင်း်းသာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေးန်�က်

ပါသညာ်။ ထုု�ရေးတွာင်း်သူ�းားတွဲင်း် စွဲ�ုက််�င်း်း�းားက်�ု ပ�ု��ုထုုရေး�ာက််စွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��န်် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�နှ�ုင်း်သည်ာ်န်ညာ်းပညာာသစွဲ်�းားနှိင်း််

ပတွ်သက််ရေးသာ ဗိုဟု�သ�တွ၊ က်ံ�်းက်းင်း်�ုနှိင်း်် ပစွဲစညာ်းက်ု�ုယ်ာ�ိာ  အက်န်််အသတွ်�ုိပါသညာ်။ �းားရေးသာအားဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�်သညာ် သစွဲ်ပင်း်

�းားက်�ုက်�န််းရေးစွဲာင်း်း�းားတွဲင်း် ရေးန်�ာလဲတွ်�းန််သညာ်် န်ညာ်းစွဲန်စွဲ် အ�း�ုး�း�ုးဖြ�င််း် စွဲ�ုက််ပး�ုး�က်ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ် စွဲ�ုက််ပး�ုးပြီးပးးရေးန်ာက်် 

အရေးစွဲာပု�င်း်းနှိစွဲ်�းားတွဲင်း် ရေး�ရေးလာင်း်းဖြ�င်း်းနိှင်း်် ရေးဖြ�ဩဇူးာထုည်ာ်ဖြ�င်း်းကု်� အ�ိုန််ဖြ�ုင််း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�က်ပါသညာ်။ 

ရေးတွာင်း်သူ�းားစွဲဲာသညာ် ပထု�သက််ပတွ် က်ံန််းသစွဲ်�းားကု်� ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်�န်် ရေးစွဲာင််း်ဆို�ုင်း်းရေးန်စွဲဉ်် အပ�ု�င်း်ရေးင်းဲ��ုိ�န််အတွဲက်် သးးနှိံ

တွစွဲ်�း�ုးထုက််ပု�၍ ရေး�ာစွဲ�ုက််ဖြ�င်း်းက်�ု �က်းင််း်သံ�း�က်ပါ။ စုွဲ�က််�င်း်း၏ ဒီ�တွုယ်သက််ပတွ်အတဲွင်း်းတွဲင်း် ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် �င်း်ရေးင်းဲပု���ု��ုိ

ရေးစွဲ�န်် သက််တွ�်းတွ�ု သးးနှိံ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် သစွဲ်သးးပင်း်�းား စုွဲ�က််ပး�ုး�က်သညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် �ု�ုတွု�်အတွဲက်် အဖြ�တွ်အစွဲဲန််း 

အလံ�အရေးလာက််���ုိရေးသာရေး�က်ာင်း်် သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်�းားကု်� စွဲ�ုက််ပး�ုး�န်် �စွဲဉ််းစွဲား�က်ရေးတွာ်ပါ။

Santisuk �ရို�ုင်း်တွဲင်း် ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားက်�ု က်�န််သညာ်နှိင်း််ပဲ�စွဲားအဖြ�စွဲ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပး�န်် အပ်နှိံရေးလ်�ို

သညာ်။ တွစွဲ်ဆိုင််း်�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားသညာ် က်ံန််းသစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ုနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းသည်ာ် ဥပရေးဒီရေး�း�ာလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အားလံ�းက်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််

ရေးပးဖြ�င်း်းဖြ�င််း် သစွဲ်လံ�း�းားကု်� သစွဲ်စွဲက််�းားသု�် လာ�ရေးဖြပာင်း်းရေးပး�န််နိှင်း်် ရေး�ာင်း်း�း�န်် ကူ်ညားရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပးသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ်  

ထု�ု�န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားအတွဲက်် အ�ု�းအ�တွစွဲ်�ပ် ရေးက်ာက််ယူ်ပြီးပးး က်ံန််းသစွဲ်ရေး�းနှုန််းရေးပ်�ိ ဖြ�တွ်ရေးတွာက််သညာ်။ ထုု�်အတွဲက််ရေး�က်ာင််း် 

ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုတွ�ု်ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် တွစွဲ်ဆိုင််း်�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားထုံ�ိ ရေးန်ာက််ဆိုံ�း လက််�ံ��ုိရေးသာရေး�းနုှန််း�ိာ  
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



န်ု�််ပါးရေးန်ပြီးပးး ရေး�းက်ဲက််နှုန််းထုားရေးအာက်် �းားစွဲဲာန်ု�််က်းရေးန်သညာ်။ 

ရေးတွာင်း်သူအ�းားစွဲ��ိာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု �ု�ုတွ�ု်ထုုန််း�း�ပ်စွဲး�ံနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း��ုိဟု� ထုင်း်ဖြ�င်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းား က်�်းလိ�်း

သညာ်် ရေး�းနှုန််းက်�ု ရေးက်းန်ပ်�က်သညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် လက််�ုိရေး�းက်ဲက််တွဲင်း်း ရေး�းနုှန််း �းားနှိင်း််ပတွ်သက််၍ ဗိုဟု�သ�တွန်ညာ်းပါး

�က်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်ထု��ိ အ�းားအဖြပားသညာ် က်ံန််းသစွဲ်ရေး�ာင်း်း�း�ာ�ိ ��ိုရေးသာ�င်း်ရေးင်းဲဖြ�င််း် �ုသားစွဲ�အသံ�းစွဲ�ုတွ်ကု်� က်ာ�ုရေးအာင်း်

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�က်�သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်ထုံ�ိ ထုဲက််�ုိရေးသာ ထု�တွ်က်�န်် က်�န််�က်�်း�းား၏ ရေး�းနှုန််းနှိင်း်် ပတွ်သက််လ်င်း် �ု�ုတွု�်သညာ် ညာုုနှုုင်း်းနှ�ုင်း်

သညာ််စွဲဲ�်းအား န်ညာ်းပါးသညာ်ဟု� ယ်ံ��က်ညာ်ထုား�က်သညာ်။

People and Forest က် ပံ်ပု�းရေးပးထုားသညာ်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း  

Wood is Good သညာ်လညာ်း ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� အက်ူအညားရေးပးလးက််�ုိသညာ်။ ၎င်း်းသညာ် သစွဲ်လံ�း�းားက်�ု ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းနိှင်း််ပတွ်သက််

ရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားနိှင်း််အညား အဆိုင်း််ဆိုင်း််ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ု က်ူညားရေးပး 

ရေးန်သညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ က်ံန််းသစွဲ်လ�ံး�းား အတွဲက််လညာ်း သင််း်တွင်း််�်တွရေးသာ ရေး�းနှုန််း�းားဖြ�င််း် က်�်းလိ�်းရေးပးသညာ်။ န်ယ််ရေးဖြ�

အတွဲင်း်း�ိ ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် Wood is Good သု�် ရေး�ာင်း်း�း�န်် ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်သလု� �ု�ုတွ�ု်၏က်ံန််းသစွဲ်တွံ�း�းားက်�ု အဖြ�ား�ယ််သူ�းား

သ�ု် ရေး�ာင်း်း�း�န််လညာ်း ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်သညာ်။ 

က်ံန််းသစွဲ်နှိင်း််ပတွ်သက််၍ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားကု်� န်ားလညာ်သု�ုိ�န်် အလဲန််အရေး�းကြိုက်းးသညာ်။  

People and Forest သညာ် က်ံန််းသစွဲ်နိှင်း််ပတွ်သက််သည်ာ် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� �ယ်ူအသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် က်ံန််းသစွဲ်နှိင်း််

ဆိုက််စွဲပ်အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ အ�းက််အလက််စွဲန်စွဲ်ကု်� ထုူရေးထုာင်း်ထုားသညာ်။ People and Forest သညာ် သယ်ံဇူးာတွနိှင်း််သဘဲာ�

ပတွ်�န််းက်းင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း�န််ကြိုက်းးဌာာန်၊ ရေးတွာ်�င်း် သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးး ဌာာန်၏ ဖြပညာ်န်ယ််ရို�ံးတွ�ု်နှိင်း််လညာ်း ညာုုနှုုင်း်းတွ�ုင်း်ပင်း်�န်် အလ�ပ်ရိုံ�

ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ��းား စွဲးစွဲဉ််က်းင်း်းပ��်သညာ်။ ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်�ုနှိင်း်် ရေး�ာင်း်း�း�ု �ဲင်း််ဖြပ��းက််�းား �ယူ်�န်် ရေးလ်ာက််လာာ�းားက်�ု �န််ကြိုက်းးဌာာန်နှိင်း်် 

ရေးတွာ်�င်း်သစွဲ်ရေးတွာဌာာန်ဦးးစွဲးးသ�ု် တွင်း်သဲင်း်းထုားပြီးပးးဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု�စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းနှိစွဲ်��သညာ် တွ�ုးတွက််�ုအရေးဖြ�အရေးန်ကု်�   

ရေးစွဲာင်း််�က်ည်ာ်ရေးန်ပြီးပးး န်ယ််ရေးဖြ�အတွဲင်း်း�ိ တွာ�န််�ိုသူ�းားကု်� ရေးန်ာက််ဆိုံ�း�သတွင်း်း�းား ပံ��ိန််အသုရေးပးရေးန်ပါသညာ်။

People and Forests သညာ် Wood is Good ကု်� သစွဲ်စွဲက််နှိင်း်် ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်�ု စွဲက််ရိုံ�တွစွဲ်ရိုံ�အဖြ�စွဲ် လညာ်ပတွ်�န််နိှင်း်် ရေးတွာင်း်သူ

�းား၏ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းားကု်� ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးပြီးပးး ရေး�းက်ဲက််အတွဲင်း်း �ယ််လု�အား�ိုရေးသာ ထု�တွ်က်�န််ဒီးဇူး�ုင်း်း�းား 

ပ�ု��ု�းားဖြပားစွဲံ�လင်း်ရေးစွဲ�န်် ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပးရေးန်ပါသညာ်။ 

တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူ ဖြပဿန်ာက်�ု ရေးဖြ��ိင်း်း�န််အတွဲက်် People and Forest သညာ် ဘဲန််ရေးက်ာက််ပြီး�ု��အရေးဖြ�စုွဲ�က််   

Golden Teak Co. Ltd နိှင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ုတွစွဲ်�ပ် ထူုရေးထုာင်း်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း�ို��ို ဆိုံ�းဖြ�တွ်�န်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းား စွဲတွင်း်လးက််�ုိသညာ်။  

Golden Teak Co. Ltd သညာ် Wood is Good က်�်သု�်ရေးသာ Santisuk ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ� အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ�

စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားက် ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ရေးပးထုားသည်ာ် က်ံန််းသစွဲ်က်�ုအ သံ�းဖြပ�က်ာ  သစွဲ်သား က်ရေးလးက်စွဲားက်ဲင်း်းပစွဲစညာ်းက်ု�ုယ်ာ

�းားထု�တွ်လ�ပ်ရေး�းအတွဲက််သစွဲ်လ�ံး�းားနှိင်း်် ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ထုားသညာ်် အစွဲုတွ်အပ�ုင်း်း�းားက်�ု �ယ််ယူ်�န်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲားရေးန်ပါသညာ်။ 

ဤ�ုတွ်�က််ဖြပ��ု ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာအလ�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် Wood is Good သညာ် ၎င်း်းကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပးရေးန်ရေးသာ က်ံန််းသစွဲ်စွဲ�ုက််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် 

ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာဆိုက််ဆိုံရေး�းအရေးပ် အ�းိဖြပ�ထုားပါသညာ်။

��က်ာရေးသး�းက် သယ်ံဇူးာတွနိှင်း််သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း�န််ကြိုက်းးဌာာန်သညာ် Wood is Good ကု်� ရေး�ာင်း်း�း�ု�ဲင်း််ဖြပ��းက််

�းား ထု�တွ်ရေးပးလု�က််ပါသညာ်။ ဤသညာ်�ိာ Wood is Good စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း ရေးက်ာ်�တွးကု်�ယ််စွဲားလိယ််�းားနှိင်း်် Golden Teak 

တွ�ု်အ�က်ား�ုတွ်�က််ဖြပ��ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် အစွဲဖြပ�နုှ�င်း်�ညာ်် ဖြ�စွဲ်စွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ရေးဒီသအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ် 

တွ�ား�င်း်လညာ်ပတွ်နုှ�င်း်စွဲဲ�်း�ိုရေးသာ်လညာ်း အ�ညာ်အရေးသဲးဖြ�င််း် ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု တွစွဲ်သ�တွ်တွညာ်းဖြ�န်််ဖြ�ူးလု�ပါက် ဘဲဏ္ဍာရေး�း၊ 

စွဲာ�င်း်းကု်�င်း်နှိင်း်် ရေး�းက်ဲက််�ိာရေး�ဲရေး�းပု�င်း်း စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် လု�အပ်ရေးန်ရေးသးသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၁)

ပ့ပ�ု�ရေဆို�ဲရေနှ�ဲ�အူဖဲွဲ့�� (နှ�ှ်ဦး� ��ု်မံဟုတု် �့�ုဦး�)

ဘဲက််�လု�က််ရေးသာ ဖြပင်း်ပ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူတွစွဲ်ဦးးအဖြ�စွဲ် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပး�န်် သင််း်က်�ု �းဉ််းက်ပ်လာသညာ်။  

သင်း်၏တွာ�န််�ိာန်ယ််ရေးဖြ�အတွဲင်း်း က်ံန််းသစွဲ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ထု��ိ လက််�ိုဖြပဿန်ာ�ပ်အ�း�ု�က်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န််အတဲွက်် 

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားတွဲင်း် ရေးန်�ာနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�� �ိုရေးန်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးအာင်း်လ�ပ်ရေးပး�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။

ထု�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််၏ ပထု�အဆိုင််း်အဖြ�စွဲ် အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ အစွဲညာ်းအရေး�းတွစွဲ်��၏ အ�ဲင််း်ရေးတွဲ�ဆိုံ�ပဲ�က်�ု  

သင်း်ပံ်ပ�ုးရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပး�ပါ�ညာ်။ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအ�က်ား ပထု�ဆို�ံးအစွဲညာ်းအရေး�းအတွဲက်် ထုား�ိုနှ�ုင်း်သည်ာ်

�ညာ်�ွယ််�းက််အ�း�ု��ိာ- 

■ �ု�ုတွ�ု်ရေးဖြပာသည်ာ်စွဲက်ားကု်� န်ားရေးထုာင်း်ရေးပးရေးန်သညာ်ဟု� ပါ�င်း်ရေးသာအ�ဲ���းား �ံစွဲား�ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် က်ူညားရေးပး�န််

■ က်ံန််းသစွဲ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််နှိင်း်် ပတွ်သက််၍ ရေးဖြ��ိင်း်း�န််လု�အပ်ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်�န််

■ ရေး�ာ်ထု�တွ်�ဖြ�င်း်း��ုိရေးသးရေးသာ အဖြ�ားဖြပဿန်ာ�ပ်�ိန််သ�်က်�ု �ိာရေး�ဲရေး�ာ်ထု�တွ်�န််

■ ပါ�င်း်ရေးသာအ�ဲ���းားအတွဲက်် �ု�ုတွု�်၏စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားက်�ု ဖြပသနှ�ုင်း်�ညာ်် ရေးန်�ာတွစွဲ်�� �န််တွးးရေးပး�န်် 

■ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� က်ူညားရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်�ည်ာ် ဦးးစွဲားရေးပးအဆိုင််း်အ�း�ု�က်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်သတွ်�ိတွ်�န််

အစွဲညာ်းအရေး�း�န််း�က်�ု သင်း် �ညာ်သု�်စွဲးစွဲဉ််ထုား�ို�ညာ်န်ညာ်း စွဲဉ််းစွဲားပါ။ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအဖြ�စွဲ် သင်း်၏အ�န််းက်ဏ္ဍကု်� 

�ုတွ်ဆိုက််ရေးပးပြီးပးး အစွဲညာ်းအရေး�းအစွဲးအစွဲဉ််နှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ သင််း်အရေးန်ဖြ�င််း် အ�ဲ��လ�ုက််ပံ်ပု�း

ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါက် တွစွဲ်ဦးးက်�ုတွစွဲ်ဦးး �ညာ်သု�်အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးပံ်ပ�ုးနှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း စွဲဉ််းစွဲားပါ။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၂)

ခရု�ုင့််ခ�ဲ�့ခု�ု�ှ ��်ပင့််��ကု််ပ� ����ရူေ��ှရေပြုပ�လပု်င့်န့််� အ�အီ�ဥ်မံကှ်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (�့�ုဦး�)

သင်း်က် �ု�ုစွဲ�ုက််ပး�ုးရေးသာ က်ံန််းသစွဲ်ကု်� ပ�ု��ုသင်း််တွင်း််�်တွရေးသာ ရေး�းနှုန််း�းားဖြ�င််း် တွ�ား�င်း်ရေး�ာင်း်း�းလု�သညာ်။

ပင်း်က်းပ်နှ�တွ်ဖြ�င်း်းကု်� ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးး �င်း်ရေးင်းဲအပ�ု�ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် လ�ံးပတွ်ရေးသးင်းယ််ရေးသာအပင်း်�းားကု်�ရေး�ာင်း်း�းလု�

သညာ်။ ယ်��အဖြပန််အလိန််ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း် ပါ�င်း်ရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ အက်း�ုးစွဲးးပဲားကု်�က်�ုယ််စွဲားဖြပ�

တွင်း်ဖြပရေးပး�န်် သင််း်က်�ု အဆို�ုဖြပ�ရေး�ွး�းယ််ထုားသညာ်။

သင်း်သညာ် ဤန်ယ််ရေးဖြ�အတွဲင်း်း လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်ရေးသာ People and Forest NGO နိှင်း်် ယ်�င်း်က် ထုုရေးတွဲ�

ဆိုက််ဆိုံ�ူးသညာ်။ သင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ် လ�ပ်င်းန််း�းားတဲွင်း် သင်း်၏ လ�ပ်နုှ�င်း်စွဲဲ�်းနှိင်း်် အဖြ�တွ်အစွဲဲန််းကု်� ဖြ�ုင််း်တွင်း်

�န််အတွဲက်် သင်း်နှိင်း််အတွူ အလ�ပ်လ�ပ်�န်် လု�လား�ု�ိုသညာ်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း

အရေးဖြ�ဖြပ�စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း Wood is Good သညာ်လညာ်း ပါ�င်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ�ညာ်။ ထုု�စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းသညာ် 

သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု၊ ရေးင်းဲရေး�က်းစွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို�ဖြ�င်း်း၊ ရေး�းက်ဲက််�ိာရေး�ဲဖြ�င်း်းနှိင်း်် ထု�တွ်က်�န််�န််တွးးထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း်် 

ပတွ်သက််၍ အလ�ပ်ရိုံ�ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�နှိင်း်် စွဲက်ား��ုင်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ� အ�းားအဖြပားက်�ုလညာ်း စွဲးစွဲဉ််က်းင်း်းပ��်သညာ်။ 

သင်း်သညာ် အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ ရေးတွာင်း်သူအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးန်ဖြ�င်း်းရေး�က်ာင်း်် အဖြ�ားဖြပညာ်န်ယ််�းား�ို အဖြ�ား

ရေးသာအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် အ�းက််အလက််၊ သတွင်း်း�းား �လိယ််နှ�ုင်း်သလု� က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�ုက်�ုလညာ်း တွု�း�း��နှ�ုင်း်

စွဲဲ�်း�ိုရေးန်သညာ်။ ယ်��အ�ါ သင်း်သညာ် အစွဲု�း�အ�ာ�ုိ�းားနှိင်း်် ထုုရေးတွဲ�ဆိုက််ဆိုံနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း �ုိရေးန်ပြီးပးဖြ�စွဲ်ပြီးပးး   

က်ံန််းစွဲ�ုက််�င်း်း�းားနိှင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ အစွဲု�း��ူ�ါဒီ�းားနှိင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းားက်�ု ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာန်ားလညာ်သု�ုိထုားသညာ်။ 

က်ဲန််�က််တွ�ုး�း���ု၏အက်း�ုးဆိုက််အဖြ�စွဲ် သင်း်သညာ် သစွဲ်ဖြ�န်််ဖြ�ူး�ုလ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားက်�ု တွ�ုး�း��နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းနှိင်း််   

သစွဲ်ရေး�ာင်း်းအားက်�ု ဖြ�ုင််း်တွင်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း �ိုရေးန်သညာ်။ 

သင်း်နှိင်း်် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွ�ု်သညာ် စွဲုန်် ရေး�်�ုအ�းားအဖြပားက်�ု �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးန်�ဆို�ဖြ�စွဲ်သညာ်။   

Kor Tor Cho ရေးဖြ�က်ဲက််ရေးပ်တွဲင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးထုားရေးသာ �ု�ု၏အပင်း်�းားအတဲွက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းနှိင်း််

ပတွ်သက််၍ �ု�ုတွဲင်း်ဗိုဟု�သ�တွအန်ညာ်းင်းယ််သာ�ိုသညာ်ဟု� သင်း် ထုင်း်ဖြ�င်း်ထုားသညာ်။ ရုိုပ်ရေးထုဲး�က််��ပြီးပးး ရေး�ာရေးထုဲးရေးစွဲ

နှ�ုင်း်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားရေး�က်ာင်း်် သင်း် စွဲုတွ်အရေးနှိာင််း်အယ်ိက််ဖြ�စွဲ်ရေးန်�သညာ်။ သင််း်က်�ု ပံ်ပ�ုးက်ူညားရေးပးရေးန်ရေးသာ NGO 

သညာ် အစွဲညာ်းအရေး�း သ�ု်�ဟု�တွ် အလ�ပ်ရိုံ�ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ��းားစွဲဲာက်�ု စွဲးစွဲဉ််က်းင်း်းပလးက််�ုိပြီးပးး သင်း် တွက််ရေး�ာက််�ညာ်ဟု� 

ရေး�်ာ်�ိန််းရေးန်သညာ်။

သင်း်သညာ် အစွဲု�း� သစွဲ်ရေးတွာဌာာန်�ိ ပး�ုးပင်း်�းား အ���်��ုိပြီးပးးရေးန်ာက်် ရေး��ိညာ်�င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ုတွစွဲ်�ပ်အဖြ�စွဲ် လဲန််��်

သညာ််နှိစွဲ်ရေးပါင်း်း�းားစွဲဲာက် က်ံန််းပင်း်�းားကု်� စွဲ�ုက််ပး�ုး��်သညာ်။ �ု�ုအရေးန်ဖြ�င်း်် ထု�ုက်ံန််းပင်း်�းားက်�ု အဖြ�တွ်�းားဖြပားစွဲဲာ

ဖြ�င််း် လဲတွ်လဲတွ်လပ်လပ် ရေး�ာင်း်း�း�ဲင်း််�သင််း်သညာ်ဟု� သင်း် ယ်ံ��က်ညာ်ထုားသညာ်။ က်ံန််းသစွဲ်သညာ် သင််း်အတွဲက််

�င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ုတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး သင်း််�ုသားစွဲ�အတွဲက်် �င်း်ရေးင်းဲ��ုိရေးစွဲ�န်် သစွဲ်ပင်း်�းားကု်� ရေး�ာင်း်း�း�ဲင််း်��ဖြ�င်း်း�ိာ  

စွဲုတွ်အရေးနှိာင်း််အယ်ိက််ဖြ�စွဲ်�ဲယ််ရေးက်ာင်း်းသညာ်။

Kor Tor Cho ရေးဖြ�က်ဲက််ရေးပ်�ုိ စွဲ�ုက််�င်း်း�းားနိှင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ ဥပရေးဒီ�းား�ိာ ��ိင်း်းလင်း်းဘဲ� ဆိုက််�ုိရေးန်သညာ်။  

သင်း််အရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုစုွဲ�က််ပး�ုးထုားရေးသာ အပင်း်�းားကု်� �ိတွ်ပံ�တွင်း်�န််နှိင်း်် ထုဲက််�ုိရေးသာသစွဲ်က်�ု ရေး�ာင်း်း�း�ဲင််း်���း 

ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း်် အရေးထုာက််အထုား ဖြပသ�န်် အာဏ်ာပု�င်း်�းားက် ရေး�်ာ်�ိန််းထုားသညာ်။ လဲန််��်သညာ်် (၁၀) နှိစွဲ်က် 

သင်း်စွဲ�ုက််ပး�ုးထုားရေးသာ အပင်း်�းားကု်� ��တွ်လိ�လ�ုရေးသာ်လညာ်း ဥပရေးဒီအသစွဲ်တဲွင်း် ထုု�သ�ု်ဖြပ�လ�ပ်�န်် �ဲင််း်�ဖြပ�ပါ။ က်ံန််း

သစွဲ်ရေး�ာင်း်း�း�န်် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား �ုိရေးန်ဆို�ဖြ�စွဲ်ရေးသာရေး�က်ာင််း် သင်း်၏အဓုိက်�င်း်ရေးင်းဲ�ိာ ဆိုန််နိှင်း််ရေးဖြပာင်း်း�ိ ��ိုဖြ�င်း်း

ဖြ�စွဲ်သညာ်။ထုု�အရေးဖြ�အရေးန်ရေး�က်ာင်း်် သင်း်၏�င်း်ရေးင်းဲ�ိာ ကြိုက်ု�တွင်း်�န်််�ိန််း၍��ဖြ�င်း်း၊ တွစွဲ်သ�တွ်တွညာ်း��ုိဖြ�င်း်း�းားဖြ�စွဲ်

ရေးပ်ရေးန်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၃)

People and Forests NGO မံ ှက်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (တ�်ဦး� ��ု်မံဟုုတ် နှ�ှ်ဦး�)

သင်း််အ�ဲ��အစွဲညာ်း၏ အဓိုက်�ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ ဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း (RESTORE) စွဲး�ံက်ုန််းကု်�  

ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ အဓုိက်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်် လ�ပ်င်းန််း�းားထု��ိ တွစွဲ်���ိာ သစွဲ်ရေးတွာရေးဖြ�ယ်ာရုို�င်း်း ဖြပန််လညာ်

တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�န််အတဲွက်် ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍနှိင်း်် �ပ်�ွာလူထု�

အ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းားဖြပ�လ�ပ်နုှ�င်း်ရေး�း ပံ်ပု�းက်ူညားရေးပး�န်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

သင်း်၏အ�ဲ��အစွဲညာ်းသညာ် လု�အပ်ရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�း�ာ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားအား ပြီးပးးရေးဖြ�ာက််ရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််

�န််အတွဲက်် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူအ�ဲ��အစွဲညာ်းက်�ု ပံ်ပ�ုးက်ူညားရေးပးလးက််�ုိသညာ်။ သင်း်သညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် 

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း Wood is Good အရေးန်ဖြ�င််း် တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ 

သစွဲ်တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်�ပ်ကု်� တွညာ်ရေးဆိုာက််�ာတဲွင်း် ရေးဒီသတဲွင်း်း သစွဲ်ပင်း်စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားက်�ု က်ူညားရေးပးနုှ�င်း်�န််

အတွဲက််  ၎င်း်း၏စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ကု်� ဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးစွဲလု�သညာ်။ ထုု�သ�ု် စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န််အတွဲက်် သင်း်သညာ် 

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် ညာုုနှုုင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််ထုားပြီးပးး ရေးတွာင်း်သူ�းားကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးန်�ရေးသာ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားအတွဲက်် 

ရေးက်းာ်ဖြ�တွ်ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား �ိာရေး�ဲ�န်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းား အစွဲဖြပ�ရေးဆိုာင်း်�ွက််ထုားသညာ်။ သင်း် စွဲ�စွဲညာ်းထူုရေးထုာင်း်ထုား

ရေးသာ က်ံန််းသစွဲ်နှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်အရေး�က်ာင်း်းအ�ာဆို�ုင်း်�ာ အ�းက််အလက််စွဲန်စွဲ်သညာ် က်ံန််းသစွဲ်တွင်း်ပု� ်�ုက်ဲင်း်းဆိုက််နှိင်း်် 

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ုက်ဲင်း်းဆိုက််တွု�်၏ တွ�ား�င်း်�ုက်�ု ဖြပသနှ�ုင်း်သညာ်။ 

သင်း်၏အ�ဲ��အစွဲညာ်းသညာ် ရေးဒီသ�ံ�းား၏ က်ံန််းသစွဲ်နှိင်း််ပတွ်သက််သည်ာ် သုဖြ�င်း်န်ားလညာ်�ု�းားအပါအ�င်း်  

လ�ပ်င်းန််းပ�ုင်း်းစွဲုန််ရေး�်�ု�းားစွဲဲာက်�ု �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးန်�သညာ်။ က်ံန််းသစွဲ်ကု်� ရေး��ိညာ်�င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ုတွစွဲ်�ပ်အဖြ�စွဲ် ရုိုဖြ�င်း်�က်

ပြီးပးး သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူအ�းားစွဲ�သညာ် ��ုိရေးသာရေး�းနုှန််း န်ု�််ရေးန်လ်င်း်ပင်း် တွစွဲ်ဆိုင််း်�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း်သာ 

ရေး�ာင်း်း�းလု��က်သညာ်။ သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားသညာ် ရုိုပ်ရေးထုဲးရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�း�ာ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းား�က်ားတွဲင်း် 

�ပ်တွန်််�ရေးန်လ�ု�က်ရေးပ။

သင်း်သညာ် တွစွဲ်ဆိုင််း်�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားအရေးပ် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းား၏ သညာ်း�ံလု�က််ရေးလးာ�ု�ိုရေးသာ သရေးဘဲာထုား

က်�ု ရေးဖြပာင်း်းလ��န်် Wood is Good နိှင်း််အတွူ ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်သညာ်။ အစွဲု�း�ဌာာန်�းား အပါအ�င်း် 

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား အလဲန််�းားဖြပားရေးသာရေး�က်ာင််း် ညာုုနှုုင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�သညာ်�ိာ ရုိုပ်ရေးထုဲးပြီးပးး အရေးသးစွဲုတွ်

�းားဖြပားသညာ်။ ညာုုနုုှင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း် ရေး�းာရေး�ဲ��ု�ိုရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးအာင်း်လ�ပ်�န်် သင်း်၏ NGO ၌   

စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်နှိင်း်် က်ံ�်းက်းင်း်�ု�ိာ အက်န်််အသတွ်�ိုသညာ်။ 

ပဋိုပက်ာဖြ�စွဲ်�ု�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် အရေး�းကြိုက်းးရေး�က်ာင်း်း သင်း်သု�ုိသညာ်။ ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းား အတွူတွက်ဲ

တွဲ��က််အလ�ပ်လ�ပ်ပြီးပးး တွစွဲ်ဦးးက်�ုတွစွဲ်ဦးး က်ူညားရေးပးနုှ�င်း်ဖြ�င်း်း�ို��ုိ ဆိုံ�းဖြ�တွ်�န်် ၎င်း်းတွု�်အားလံ�းပါ�င်း်ရေးသာ 

အစွဲညာ်းအရေး�းတွစွဲ်��ကု်� ပံ်ပ�ုးက်းင်း်းပရေးပးနုှ�င်း်�ည်ာ် ဘဲက််�လု�က််ရေးသာ ဖြပင်း်ပအ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��က်�ု သင်း် �ိာရေး�ဲလ�ုသညာ်။ 

ယ်��အ�ါ သင်း်၏အဓိုက်�ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ သ�ံး��ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သင်း်သညာ် Wood is Good၊ သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားနှိင်း််

ပ�ဂါဂလုက်က်ဏ္ဍ�ိ Golden Teak Co. Ltd တွု�်နှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု သရေးဘဲာတူွညား�းက််တွစွဲ်�ပ် ��ုိ�န်် ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲး

လ�ုသညာ်။ သရေးဘဲာတူွညား�းက််တွဲင်း် လ�ံးပတွ်ကြိုက်းးရေးသာ သစွဲ်လ�ံးနှိင်း်် လံ�းပတွ်ရေးသးရေးသာ သစွဲ်လ�ံး နှိစွဲ်�း�ုးစွဲလ�ံးက်�ု

က်�န််သဲယ််�န်် ပါ�င်း်ရေးသာအ�ဲ��အားလံ�းက်�ု �ဲင်း််ဖြပ�ရေးပးသင််း်သညာ်။ သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် သစွဲ်တွံ�းအ�း�ု�က်�ု

တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားသ�ု် ရေး�ာင်း်း�းပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်၏သစွဲ်ရေးတွာ�းားတဲွင်း် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�� ု

အရေးလ်အက်းင််း်�းားကု်� အားရေးပးဖြ�ုင််း်တွင်း်နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း ထုု�သရေးဘဲာတူွညား�ုက် အာ��ံရေးပးနှ�ုင်း်သင််း်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၄)

Golden Teak Co.,Ltd မံ ှက်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (တ�်ဦး� ��ု်မံဟုုတ် နှ�ှ်ဦး�)

သင်း်၏ CEO သညာ် �ပ်�ွာလူထု�နှိင်း််အတွူ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၏ လူ�ုတွာ�န််သုလ�ပ်င်းန််း အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်��က်�ု 

စွဲတွင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲားရေးန်သညာ်။ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ ထု�တွ်က်�န််အသစွဲ်တွစွဲ်�း�ုးဖြ�စွဲ်သည်ာ် Nan ဖြပညာ်န်ယ််� ိ

ထု�တွ်လ�ပ်သည်ာ် က်ံန််းသစွဲ်ဖြ�င်း်် ဖြပ�လ�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်သား က်ရေးလးက်စွဲားက်ဲင်း်းပစွဲစညာ်း�းားကု်� ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�း

နှ�ုင်း်�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။

သင်း််က်��ပဏ်းက် ဥပရေးဒီလ�ုက််န်ာ�ုနှိင်း််ပတွ်သက််၍ စွဲု�း�ု�်ပူပန််ရေးန်ပြီးပးး သင်း်တွု�်ထု�တွ်လ�ပ်ရေးသာ က်စွဲားက်ဲင်း်းအတွဲက်် 

အသံ�းဖြပ�သညာ်် သစွဲ်လံ�း�းားကု်� ဥပရေးဒီနှိင်း််ညားညွှဲတွ်ရေးသာ �င်း်းဖြ�စွဲ်တွစွဲ်���ိ �ယူ်ထုားဖြ�င်း်း ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲလု�သညာ်။   

ယ်��လက််�ုိတွဲင်း် သင်း်၏ဦးးစွဲားရေးပး�ိာ ထုု�သ�ု်ရေးသာထု�တွ်က်�န််�း�ုးအတွဲက်် �ယ််လု�အား�ို��ို သု��န်် ရေး�းက်ဲက််

စွဲ�်းသပ်�ုတွစွဲ်�� ဖြပ�လ�ပ်နုှ�င်း်ရေး�း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက်�ု က်ူညားပံ်ပု�း�ု ရေးပးအပ်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း�ိာ �ု�ု၏ 

အဖြ�စွဲ်�းင်း်ဆို�ံးဆိုနှဒဖြ�စွဲ်သညာ်ဟု� သင်း်ယ်ံ��က်ညာ်ထုားပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်ပံ်ပ�ုးရေးပး�ာတဲွင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား

က်�ု သစွဲ်သားက်ရေးလးက်စွဲားက်ဲင်း်းအစွဲုတွ်အပ�ုင်း်း�းားအား ထု�တွ်လ�ပ်နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် အကူ်အညားရေးပး�န်် န်ညာ်းပညာာ

က်ံ�်းက်းင်း်�ုနှိင်း်် စွဲက််က်ု�ုယ်ာပစွဲစညာ်း�းား ပါ�င်း်နုှ�င်း်သညာ်။
 

သင်း်သညာ် သစွဲ်သားက်ရေးလးက်စွဲားက်ဲင်း်း အစွဲုတွ်အပု�င်း်း�းားအား သင််း်စွဲက််ရိုံ�သ�ု် သယ််ယ်ူပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ပြီးပးး အရေး�းာသတွ်

ထု�တွ်က်�န််အဖြ�စွဲ် အသဲင်း်ရေးဖြပာင်း်းလ��န််အတွဲက််လညာ်း ထုပ်ရေးဆိုာင်း်းကူ်ညားပံ်ပု�း�ုရေးပးအပ်ထုားပါသညာ်။   

�န််ထု�်း�းား နှုတွ်ထုဲက််�ု�ိာ ကြိုက်းး�ားရေးသာ စွဲု�း�ု�်ပူပန််�ဲယ််တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ရေးန်ပြီးပးး သစွဲ်သားက်ရေးလးက်စွဲားက်ဲင်း်း 

ထု�တွ်လ�ပ်�ု၏ လ�ပ်င်းန််းအဆိုင််း်ဆိုင်း််နှိင်း်် အ�းနု််သတွ်�ိတွ်�းက််အရေးပ် သက််ရေး�ာက််�ု�ိုရေးန်ပါသညာ်။   

ထု�ုအ�းက််အလက််က်�ု ရေးဒီသတွဲင်း်းစွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း Wood is Good အား �်ရေး�ရေးပးဖြ�င်း်း�ိာ ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုဖြ�စွဲ်သညာ်ဟု� သင်း် �ထုင်း်ပါ။ ထုု�လ�ပ်င်းန််းအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း်၏ အ�ဲ��အစွဲညာ်းပ�ုင်း်း ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� သု�ုိ

ပါက် သင်း်နှိင်း််�ုတွ်�က််ဖြပ�လု��ညာ်�ဟု�တွ်ဟု� သင်း်က် ယ်ံ��က်ညာ်ရေးန်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၅)

တ�်ဆိုင့််�ခ့ရေ�ာင့််�ခ��မူံ�ာ�ထွ�မံ ှက်�ုယ််�ာ�လယှ်် (တ�်ဦး�)

သင်း်သညာ် ရေးဒီသတဲွင်း်း ရေး�ိ�ရေးဖြပးအသစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားက်�ု နှိစွဲ်ရေးပါင်း်း�းားစွဲဲာ�က်ာရေးအာင်း် ကူ်ညားရေးပးလာ��်ပါသညာ်။ 

သင်း်သညာ် က်ံန််းသစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်း၊ သယ််ယ်ူပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အန်းး�န််းက်းင်း်�ို Phrae ဖြပညာ်န်ယ််�ိ သစွဲ်စွဲက််�းားသု�် 

ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းတွု�်နှိင်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ ဥပရေးဒီရေး�း�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အားလ�ံးက်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််ထုားပြီးပးးဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။  

ထု�ုအတွဲက်် အ�ု�းအ��းား ရေးက်ာက််ယူ်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ရေးတွာင်း်သူ�းားသ�ု် ရေးပးအပ်�န်် သရေးဘဲာတူွညားထုားသညာ်် ရေးင်းဲရေး�က်း

ရေးပးရေး�း�ု�းားတွဲင်း် ��နှို�်ထုားပြီးပးးဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

သင်း်သညာ် အဖြ�ား�ညာ်သူ�် ရေးပးအပ်နုှ�င်း်ဖြ�င်း်း��ုိရေးသာ �န််ရေးဆိုာင်း်�ုတွစွဲ်��က်�ု ရေးပးအပ်ရေးန်သညာ်၊ ထုု�်ရေး�က်ာင််း် 

ရေးတွာင်း်သူ�းားအား ရေးပးရေး�း�ညာ်် ရေး�းနှုန််းက်�ု လက််�ုိ ရေး�းက်ဲက််နှုန််းထုား�းားရေးအာက်် န်ု�််ရေးန်လ်င်း်ပင်း် စွဲုတွ်ကြိုကု်�က််

ဆိုံ�းဖြ�တွ်သတွ်�ိတွ်�ဲင်း််�ိုသညာ်ဟု� ယ်ံ��က်ညာ်ထုားပါသညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် တွစွဲ်ဆိုင််း်�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းားထုံ� ိ

ရေးပးရေး�းရေးသာရေးင်းဲရေး�က်း�းားအဖြပင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််နိှင်း်် �ဲင်း််ဖြပ��းက််�းား အားလံ�းနှိင်း်် ��တွ်လိ�ထုားရေးသာ သစွဲ်ပင်း်�းားကု်� 

အ�ိတွ်အသားဖြပ��န်် သစွဲ်သား အ�ိတွ်အသားဖြပ� လက််ကု်�င်း်တွူတွစွဲ်��က်�ုလညာ်း လက််�ံ��ုိပါသညာ်။ ထု�တွ်ယ်ူထုား

ရေးသာ သစွဲ်၏ �ူလဇူးာစွဲ်ဖြ�စွဲ်က်�ု �ဲ�ဖြ�ားရေး�ာ်ထု�တွ်နှ�ုင်း်�န်် သစွဲ်သား အ�ိတွ်အသားဖြပ� လက််ကု်�င်း်တွူက်ု�ုယ်ာ�းားက်�ု 

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းန်ယ််ပယ််တွဲင်း် က်းယ််ဖြပန်််စွဲဲာအသ�ံးဖြပ�သညာ်။

တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူအဖြ�စွဲ် သင်း်သညာ် ထု�ပ်က်ားနိှင်း်် လ�ပ်သား�းား င်းိား��်း�သည်ာ် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်ကု်� ရေး�ံတွာ�န််

အတွဲက်် စုွဲ�က််�င်း်း�ိ သစွဲ်ပင်း်အားလ�ံးက်�ု တွစွဲ်�းနု််တွညာ်း��တွ်လိ�သညာ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားထုံ�ိ �ယ််ယူ်�န်် ပ�ု��ုနှိစွဲ်သက်် 

ပါသညာ်။ တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံ သစွဲ်တွ�ံးအ�ွယ််အစွဲားအားလံ�းက်�ု သင်း် လက််�ံသယ််ယူ်သညာ်၊ သ�ု်�ဟု�တွ်ပါက် သစွဲ်တွ�ံး

အရေးသး�းားကု်� စွဲ�ုက််�င်း်းထု�တဲွင်း် �းန််ထုား��်သညာ်။ သု�်ရေးသာ် သစွဲ်တွံ�းအကြိုက်းးနှိင်း်် အရေးသး�းား၏ ရေး�းနှုန််း�းားက်�ု 

Phrae ဖြပညာ်န်ယ််အတဲွင်း်း�ိ သစွဲ်စွဲက််�းားက် ဆို�ံးဖြ�တွ်ပါသညာ်။

သင်း်က် RESTORE စွဲး�ံက်ုန််းအရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် စွဲး�ံက်ုန််းနှိင်း််သက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက် သင််း်က်�ု တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််ထု�� ိ

�ညာ်သု�်�ယ််ထု�တွ်�န်် �ညာ်�ွယ််ရေးန်ရေး�က်ာင်း်း သု�ုိထုားပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ် ဥပရေးဒီရေး�း�ာ ဖြပဿန်ာ�ပ် �းားစွဲဲာ�ုိရေးန်ဆို�

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်းနိှင်း်် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းား�ိာလညာ်း ထုု�အ�က််အ���းားက်�ု ရေးက်းာ်လာားနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း��ိုရေး�က်ာင်း်း၊ ထုု�စွဲ�ုက််ပး�ုး

သူ�းားသညာ် သင်း်၏�န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းားကု်� ဆိုက််လက််လု�အပ်ရေးန်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သု�ုိထုားပါသညာ်။

သင်း်သညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း Wood is Good က် တွန််��ုး

က်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း သင်း်၏အ�န််းက်ဏ္ဍကု်� �ယ််�ိားလု�ရေးန်သညာ််အရေးပ် �ရေးက်းန်ပ်ပါ။ သင်း်သညာ် န်ယ််ရေးဖြ�အတဲွင်း်း�ိ

ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� ထု�ုစွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း သု�်�ဟု�တွ် People and Forest NGO နိှင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း 

�ဖြပ��န်် ရေးတွာင်း်းဆို�ုရေးန်ပါသညာ်။ သင်း်၏�န််ရေးဆိုာင်း်�ု�းား�ိာ ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် အလဲန််အရေး�းပါသညာ်ဟု�  

သင်း် �ိင်း်းဖြပထုားပါသညာ်။ အ�း�ု�ရေးသာဖြ�စွဲ်စွဲဉ််�းားတဲွင်း် သင်း်က် ၎င်း်းတွု�်က်�ု တွ�ား�င်း် သစွဲ်ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်�န််   

က်ူညားရေးပးရေးတွာ်�ညာ်�ဟု�တွ်ဟု� ပြီး�ု�်းရေးဖြ�ာက််ထုားပါသညာ်။  
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၆)

�ယ့်ဇာတပတ်ဝန့််�က်�င့််ထွ�န့််���မံ်�ရေ�� ဝန့််ကြိုက်�ီဌာာန့်၊ Santisuk ခရု�ငု့််ရု့ု�မံ ှခရု�ုင့််က်�ုယ််�ာ�လယှ််

မံ�ာ� (တ�်ဦး� ��ု်မံဟုုတ် နှ�ှ်ဦး� )

လဲန််��်သညာ််င်းါးနှိစွဲ်က် ဗိုဟုု�အစွဲ�ုး�က် သင်း််က်�ု �ရို�ုင်း်အ�ာ�ုိအဖြ�စွဲ် တွာ�န််ရေးပး�န်််အပ်ပြီးပးးရေးန်ာက်် ဤ�ရို�ုင်း်သ�ု် သင်း် 

ရေး�့�ရေးဖြပာင်း်းလာ��်ပါသညာ်။ သင်း်၏အဓုိက်တွာ�န််�ိာ န်ယ််ရေးဖြ�အတဲွင်း်း�ိ သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားက်�ု ၎င်း်းတွု�်၏စွဲ�ုက််�င်း်း

�းားအား �ိတွ်ပံ�တွင်း်�န််အတွဲက်် ကူ်ညားရေးပး�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

Santisuk �ရို�ုင်း်ကု်� သစွဲ်ရေးတွာ��ံးလာ�်း�ု တွ�ုးဖြ�ုင််း်�န်် တွာ�န််ရေးပးထုားပါသညာ်။ သင်း်နှိင်း်် သင်း််အ�ဲ��သညာ် သတွ်�ိတွ်

�ရို�ုင်း်�ဲ��းား�ိ �ပ်�ွာလူထု��းားအား ဆိုက််သဲယ််ပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်၏သစွဲ်ရေးတွာစွဲ�ုက််�င်း်း�းားအား �ိတွ်ပံ�တွင်း်�ုက်�ု အားရေးပး

ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ထုားပါသညာ်။ သင်း်၏တွာ�န််�းားထု��ိ တွစွဲ်���ိာ သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားထုံတွဲင်း်   

ရေးတွာ်�င်း်သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်သ�ု် တွင်း်သဲင်း်း��ည်ာ် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ရေးလ်ာက််လာာအတွဲက်် လု�အပ်ရေးသာစွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား 

�ိုရေးန်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

သင်း််အလ�ပ်တွာ�န််တွစွဲ်���ိာ ရေးတွာ်�င်း်သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်�ိ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင််း် အ�ာ�ုိနှိင်း်် ညာုုနှုုင်း်းပြီးပးး န်ယ််ရေးဖြ�အတဲွင်း်း

စွဲ�ုက််�င်း်းအားလ�ံး၏ တွညာ်ရေးန်�ာက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သင်း်သညာ် စုွဲ�က််�င်း်း�ိတွ်ပံ�တွင်း် ရေးလ်ာက််လာာ�းား

က်�ုရေးန်ာက််ဆိုက််တွဲ�စွဲစွဲ်ရေးဆိုးရေးဆိုာင်း်�ွက််�ပြီးပးး ရေးတွာင်း်သူ�းား�ိာ ၎င်း်းတွု�်၏စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်းအားလ�ံးက်�ု တွင်း်သဲင်း်းထုား

ပြီးပးးရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးအာင်း်လ�ပ်�ပါသညာ်။ တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံ ရေးလ်ာက််လာာရေးပ်�ုိ အ�းက််အလက််�းားက်�ု စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�န််

အတွဲက်် အဖြ�ားအစွဲု�း�ဌာာန်�းားနှိင်း်် ဆိုက််သဲယ််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။ 

သင်း််အလ�ပ်တွာ�န််အ� သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားကု်� စွဲ�ုက််�င်း်း�ိတွ်ပံ�တွင်း် ရေးလ်ာက််ထုား�ု ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်သဲားပါက်

အရေး�က်ာင်း်း�က်ား�န််လညာ်း လု�အပ်ပါသညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားနိှင်း််စွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု

န်ားလညာ်သု�ိုရေးစွဲ�န််အတွဲက်် သင်း်က် ၎င်း်းတွု�်နှိင်း်် လံ�ရေးလာက််စွဲဲာ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ထုားဖြ�င်း်း��ုိဟု�   

ယ်ူဆိုရေး�က်ာင်း်းသင်း်သု�ုိထုားသညာ်။ �က််လ�ံးရေးပးဆဲို�ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်သညာ််အ�းက်် ��ိုရေးသာရေး�က်ာင်း်် ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် 

အတွူအလ�ပ်လ�ပ်�န်် သင်း် စွဲုတွ်အားထုက််သန််�ု ရေးလးာ်န်ညာ်းရေးန်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် အဟုန်််အတွား

�းားကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာအ�ါ သင်း်က် သတွင်း်းအ�းက််အလက်် သု�်�ဟု�တွ် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းားရေးပးအပ်ဖြ�င်း်း�ိာ �ိားပါး

သညာ်။ တွစွဲ်�ါတွစွဲ်�ံရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် လစွဲဉ််အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� သင်း် တွက််ရေး�ာက််ဖြ�င်း်း��ုိပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၇)

�ယ့်ဇာတနှှင့်�်�ဘာဝပတ်ဝန့််�က်�င့််ထွ�န့််���မံ်�ရေ��ဝန့််ကြိုက်�ီဌာာန့်၊ Nan ပြုပည််န့်ယ််ရု့�ုမံ ှ

က်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (တ�်ဦး� ��ု်မံဟုုတ် နှ�ှ်ဦး�)

Nan ဖြပညာ်န်ယ််ရိုံ�း�ိ ဖြပညာ်န်ယ််အ�ာ�ုိအဖြ�စွဲ် သင်း်၏တွာ�န််သညာ် Santisuk �ရို�ုင်း်�ိ အ�ာ�ုိနှိင်း်် အန်ညာ်းင်းယ််တူွညား

ရေးန်သညာ်။ သင်း်၏သတွ်�ိတွ်တွာ�န််�ိာ စွဲ�ုက််�င်း်း�ိတွ်ပံ�တွင်း်�ုက်�ု တွ�ုးဖြ�ုင််း်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် သစွဲ်ရေးတွာ��ံးလာ�်း�ုဖြ�ုင််း်တွင်း်

�န််အတွဲက်် �ူ�ါဒီရေး�း�ာ လးာထုား�းက်် ဖြပည်ာ်�းရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သင်း်သညာ် �ရို�ုင်း်အ�ာ�ိုနှိင်း်် 

�ံစွဲား�းက််တွူညားပြီးပးး ရေးဒီသ�ို သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်က်�ုင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် စွဲုတွ်အားထုက််သန််�ု 

��ုိပါ။ သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားအတွဲက်် သုန်ားလညာ်�ုဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်�န််   

သင်း််က်�ုအက်ူအညားရေးပး�ညာ်် ဘဲတွ်ဂါးက််�ိာ အလဲန််န်ညာ်းပါးရေးန်ပြီးပးး လူသားအ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�ိာလညာ်း လံ�ရေးလာက််ဖြ�င်း်း��ုိ

ဟု�သင်း် ယူ်ဆိုထုားသညာ်။

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၈)

ရေတာ်ဝင့််��်ရေတာဦး���ီဌာာန့်၊ Nan ပြုပည််န့်ယ််ရု့�ုမံ ှက်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (တ�်ဦး� ��ု်မံဟုတု် နှ�ှ်ဦး�)

သင်း်၏သတွ်�ိတွ်တွာ�န််တွဲင်း် ဖြပညာ်န်ယ််အတဲွင်း်း သစွဲ်ရေးတွာဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းား

ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် နှ�ုင်း်င်းံရေးတွာ် သစွဲ်ရေးတွာကြိုက်ု�း��ုင်း်းန်ယ််ရေးဖြ�ကု်� က်ာက်ဲယ််ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်း

ဖြ�င်း်းတွု�် ပါ�င်း်သညာ်။ ၎င်း်းကု်�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််အတဲွက်် သင်း်သညာ် �ပ်�ွာလူထု�အစွဲ� အ�ဲ���းားက် ဖြပ�စွဲ�ရေး�းဆဲို�ထုားသည်ာ် 

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ အ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ု စွဲး�ံ�းက််�းား အားရေးပးဖြ�ုင််း်တွင်း်�န်် လု�အပ်သညာ်။ 

သင်း်လ�ပ်�ရေးသာအလ�ပ်�းားတဲွင်း် �ရို�ုင်း်အတွဲင်း်း သးးနှိံသစွဲ်ရေးတွာ ရေး�ာရေးနှိာစွဲ�ုက််ပး�ုး�ုစွဲး�ံက်ုန််း�းားက်�ု  

�ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်းနိှင်း််အားရေးပးဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်းပါ�င်း်သညာ်။ စုွဲ�က််�င်း်း�းားက်�ု �ိတွ်ပံ�တွင်း်�န််လညာ်း သင်း် တွာ�န််ယူ်�သညာ်။ 

သင်း်၏တွာ�န််�းားတဲွင်း်-

■ Sor Por Kor (စုွဲ�က််ပး�ုးရေးဖြ� အ�း�ုးအစွဲားတွစွဲ်��) နှိင်း်် Kor Tor Cho ရေးဖြ�အ�း�ုးအစွဲားသတွ်�ိတွ်�ု�းားအတွဲက်် 

စွဲ�ုက််�င်း်းလ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််က်�ု စွဲုစွဲစွဲ်အတွညာ်ဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် �ိတွ်ပံ�တွင်း်�န်် အတွညာ်ဖြပ�ရေးထုာက််�ံဖြ�င်း်း

■ �ိတွ်ပံ�တွင်း်ထုားရေးသာ စုွဲ�က််�င်း်း�းားနိှင်း်် သတွ်�ိတွ်�းက််ဖြပည်ာ်�းရေးသာ ထု�တွ်လ�ပ်သူ�းားအတွဲက််သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�န််၊  

ဖြပ�ဖြပင်း်ထု�တွ်လ�ပ်�န််၊ သစွဲ်စွဲက််လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�န််နိှင်း်် ရေး�ာင်း်း�း�န်် �ဲင််း်ဖြပ��းက််�းား ထု�တွ်ရေးပးဖြ�င်း်း

■ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ �ိတွ်ပံ�တွင်း်ရေးလ်ာက််ထုား�ုနှိင်း်် စွဲ�ုက််�င်း်းအ�ပ်�း�ပ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ုစွဲး�ံ�းက်် 

တွ�ု်က်�ု က်ူညားရေးပးဖြ�င်း်းနိှင်း်် ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း

Kor Tor Cho ရေးဖြ�က်ဲက််ရေးပ်တွဲင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုးထုားရေးသာ သစွဲ်ပင်း်�းားနိှင်း််ပတွ်သက််သညာ်် စွဲးးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း််

�းားကု်� စွဲုစွဲစွဲ်အတွညာ်ဖြပ��န်် လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု လ�်းညွှာန််�းက်် ��ိုပါ။ ဤက်ုစွဲစ�ပ်နိှင်း််ပတွ်သက််၍ ရေး�ိ�ရေးန်ာက််

�ညားညွှဲတွ်�ုနှိင်း်် ရိုုပ်ရေးထုဲး�ု �းားဖြပားလဲန််းရေးသာရေး�က်ာင််း် အလ�ပ်တွာ�န််�းားက်�ု ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် စွဲုန််ရေး�်�ု အလဲန််

ကြိုက်းး�ားသညာ်ဟု� သင်း်�ံစွဲား�သညာ်။ Kor Tor Cho ရေးဖြ�က်ဲက််�းားရေးပ်�ုိ သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း်   

�ူ�ါဒီ�းားနှိင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းားသညာ် သစွဲ်ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းနိှင်း််ပတွ်သက််ရေးသာ ၎င်း်းတွု�်၏လ�ုအပ်�းက််�းားနှိင်း််   

က်�ုက််ညား�ု��ုိ ဟု� ပ�ု��ု၍ယ်ံ��က်ညာ်လးက််�ုိ�က်သညာ်။ ထုု�သ�ု်ပဋိုပက်ာဖြ�စွဲ်�ုသညာ် သင်း်၏အလ�ပ်ကု်� ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် 

အလဲန််�က််��ရေးစွဲပြီးပးး ဤအရေးဖြ�အရေးန် ပ�ု��ုဆို�ုး�ွားလာ�ညာ်က်�ု သင်း် ပူပန််ရေးန်သညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၉)

ရေဒ�ခ့ပြုပည််�အူ�အုဖွဲ့�ဲ�ပ�ုင့်် ��်ရေတာလပု်င့်န့််�အရေပြုခပြုပ� ��ီပာဲ�ရေ��လပု်င့်န့််� Wood is Good၊ 

Santisuk ခရု�ငု့််မံ ှက်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (နှ�ှ်ဦး�)

သင်း်သညာ် People and Forest NGO ကု်� သင်း်၏စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း ပု���ုတွ�ုးတွက််ရေးစွဲ�န််အတဲွက်် အရေးထုာက််အကူ်

��န်် �ုတွ်�က််ရေးက်ာင်း်းဟု� ရိုုဖြ�င်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် ၎င်း်းတွု�်နှိင်း််အတွူ အလ�ပ်လ�ပ်ရေးန်ပါသညာ်။ ရေးဒီသတဲွင်း်း စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် သင်း်တွု�်သညာ် ရို�ုး�ာ သစွဲ်သားလက််�ု အတွတွ်ပညာာကု်� ထုုန််းသု�်းက်ာက်ဲယ််�န််နှိင်း််   

ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န််ရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ုသညာ်။ သင်း်သညာ် အ�ဲ���င်း် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းားအတွဲက်် အပု�ရေးဆိုာင်း်း�င်း်ရေးင်းဲ ��ုိရေးစွဲ�န်် 

တွ�ား�င်း် က်ံန််းသစွဲ်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်�ုနှိင်း်် က်�န််သဲယ််�ုက်�ုလညာ်း အားရေးပးဖြ�ုင်း််တွင်း်လ�ုပါသညာ်။ သင်း်၏ စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််းသညာ် က်ံန််းပင်း်�းား၏ တွန််��ုးဖြ�ုင်း််တွင်း်�န််နှိင်း်် ရေး�းနှုန််းက်�ုတွ�ုးဖြ�ုင််း်�န်် သစွဲ်စွဲက််�းား၊ Golden Teak Co.Ltd 

က်�်သ�ု်ရေးသာ ပ�ဂါဂလုက်က်��ပဏ်း�းားနိှင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု သရေးဘဲာတူွညား�းက််�းားစွဲဲာ ဖြပ�လ�ပ်ထုားပါသညာ်။

သင်း်သညာ် တွစွဲ်သ�တွ်တွညာ်း�ုိရေးသာ ရေး�းနှုန််းအရေးဖြ�ဖြပ�ဆဲို�ရေးဆိုာင်း်�ု အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ဖြပ�လ�ပ်�န််တွးးဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း်

တွ�ား�င်း်သစွဲ်ဖြ�စွဲ်�ုက်�ု လက််ရေးတွဲ�ဖြပသနှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် ရေးဒီသတဲွင်း်း သစွဲ်ပင်း်စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားက်�ု အက်ူအညားရေးပး�န််

ကြိုက်ု�းစွဲားပ�်းစွဲားလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်လးက််�ုိသညာ်။ သင်း်သညာ် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးသူ�းား၏ သစွဲ်အ�ညာ်အရေးသဲးနိှင်း်် ပ�ာဏ်က်�ု

ထုုန််းထုားနှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် ပင်း်က်းပ်နှ�တွ်ဖြ�င်း်း၊ ကု်�င်း်း�း�ုင်း်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် အဖြ�ား သစွဲ်ရေးတွာစုွဲ�က််ပး�ုးဖြပ�စွဲ�ရေး�း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းား

က်�ု က်းင််း်သံ�း�န်် ၎င်း်းတွု�်၏စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်က်�ု People and Forest နိှင်း််အတွူ ဖြ�ုင််း်တွင်း်ရေးပးလးက််�ုိသညာ်။ သင်း်သညာ် 

သစွဲ်ပင်း်�းားအတဲွက်် ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ ဖြပ�စွဲ��ု န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ုလညာ်း �ိာရေး�ဲ�န််ကြိုက်ု�းစွဲားရေးန်သညာ်။ 

သင်း််စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ စွဲးးပဲားရေး�း�ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််�ု စွဲး�ံ�းက််၏ တွစွဲ်စွဲုတွ်တွစွဲ်ပု�င်း်းအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း်သညာ်   

ဖြ�တွ်ရေးတွာက််ပြီးပးးသစွဲ်နှိင်း်် ထု�တွ်က်�န််�းား၏ တွန််��ုးနှိင်း်် အ�ညာ်အရေးသဲးကု်� ဖြ�ုင််း်တွင်း်နှ�ုင်း်ရေးသာ န်ညာ်းလ�်း�းားနှိင်း်် 

ပတွ်သက််သည်ာ် သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� အဖြ�ားက်ဲန််�က််အ�ဲ���င်း်�းားထုံ�ိရေးတွာင်း်း�ံထုားသညာ်။

သင်း်သညာ် အရေးထုာက််အထုားဖြပပြီးပးးရေးသာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားသည်ာ် အ�ဲ���င်း်�ဟု�တွ်ရေးသာ သစွဲ်ပင်း်

စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းားကု်�လညာ်း သင််း်ထုံသ�ု် တွ�ား�င်း် သစွဲ်�းားက်�ု ရေး�ာင်း်း�း�န်် �ုတွ်ရေး�်ထုားသညာ်။ သင်း်၏စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််းသညာ် ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု တွန််��ုးတွ�ုးဖြ�ုင််း်�န််အတွဲက်် ရေးတွာ်�င်း်သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်�ိ န်ညာ်းပညာာပု�င်း်း ကူ်ညား

ပံ်ပ�ုး�ုက်�ု လက််�ံ��ိုထုားသညာ်။ သု�်ရေးသာ်လညာ်း တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်�ု၊ ရေး�းက်ဲက််အ�းတုွ်အဆိုက်် တွ�ု်နှိင်း်် ပတွ်သက််ပါက် 

ရေးတွာ်�င်း်သစွဲ်ရေးတွာဦးးစွဲးးဌာာန်သညာ် သင်း််က်�ု က်ူညားပံ်ပု�းရေးပးနှ�ုင်း်�ု န်ညာ်းပါးသညာ်။ ��က်ာရေးသး�းက် သင်း်သညာ် �ု�ု၏ 

စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုစွဲဲ�်း�ညာ်�ိာ န်ု�််ပါးပြီးပးး စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းပု�င်း်း ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ုသညာ်လညာ်း သုပ်အား�ရေးက်ာင်း်းရေး�က်ာင်း်း 

န်ားလညာ်လ�ုက််ရေးသာရေး�က်ာင်း်် လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်�ု�းား ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�န်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်�သညာ်။ သစွဲ်ပင်း်

စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ�းား၊ သစွဲ်စွဲက််လ�ပ်သား�းား၊ အဖြ�ား Wood is Good �န််ထု�်း�းားအပါအ�င်း် အဖြ�ားအ�ဲ���င်း်�းားနှိင်း်် 

အက်း�ုးအဖြ�တွ်�်ရေး��ု၊ ၎င်း်းတွု�်၏ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု ဟုူသညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််နှိစွဲ်�ပ်စွဲလ�ံး�ိာ တွ�ုးတွက််�န််လု�အပ်

ရေးန်သညာ်။ People and Forest ထုံ�ိ အက်ူအညား ရေးတွာင်း်း�ံထုားသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အပ�ုင့််� (ခ) 

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�း၊ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ အလာာစွဲံ� အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း် 

သူ�းားနှိင်း်် လ�ပ်ကု်�င်း်�သညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ဆို�ုင်း်�ာ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ���ိုလာ�ညာ်။

■ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်းက်�န််သဲယ််ရေး�း၊ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ  

အ�း�ုး�း�ုး၏ အရေးတွဲးအဖြ�င်း်�းား၊ စွဲု�း�ု�်�ု�းား၊ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားအရေး�က်ာင်း်း ဂါရို�ဖြပ�န်ားဆိုင်း်တွတွ်လာ�ညာ်။  

■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု�ိ ��ုိလာရေးသာ န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�းက််�းားနိှင်း်် ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို�းက််�းားအရေးပ် ဖြပန််လညာ်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်းသံ�းသပ်ပြီးပးး 

ထု�ုသင်း်ယ်ူရေးလ်လာ�ု�းားကု်� ၎င်း်းတွု�်က်�ုယ််ပ�ုင်း်အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား၊ ထုင်း်ဖြ�င်း်ယူ်ဆို�းက််�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််တွတွ်လာ�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၁၂၀- သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု �ုန်စွဲ် (၆၀) �က်ာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််၍ က်းန််�ုန်စွဲ် (၆၀) ကု်� 

ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န်် အသ�ံးဖြပ�ပါ�ညာ်

န့်ည််�လမံ်�
သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ု၊ ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ဖြ�င်း်း၊ အားလ�ံး��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး� ု

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား�းား၊ က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာ

ပင်း်(န််)�းား၊ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား�တွ်ဆိုင်း်�န်် အသ�ံးအရေးဆိုာင်း်

�းား သ�ု်�ဟု�တွ် �တွ်စွဲံ��းား၊ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်သူအ�ပ်စွဲ� သံ�းစွဲ�အတွဲက်် ညွှာန််�က်ား�းက််

စွဲာ�ွက််�းား
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				

၁. သင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�းား  နိှင်း်် ပံ�ရေး�ာ်�န််တွးးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးသာ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် ခြုံ�ံ�င်းံ�ရေး�ာ်ဖြပ�းက််တွု�်က်�ု  

သင်း်က် �ိင်း်းလင်း်းရေးဖြပာဆို�ု�ညာ််အရေး�က်ာင်း်း အစွဲညာ်းအရေး�းစွဲတွင်း်�န်် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းားထုံ တွာ�န််   

�လာ�ရေးဖြပာင်း်း�း �ိင်း်းဖြပပါ။

၂. ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက်် ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာကု်� �ိင်း်းဖြပ၍ �ု�ုတွု�်သင်း်ယ်ူပြီးပးးစွဲးး��်သညာ်် သင်း်တွန််း�းနု််�းား�ိ သင်း်ယူ်ရေးလ်လာ

�းက််�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းား�းင််း်�းနု််စွဲဉ််းစွဲားပါရေးစွဲ။ ဤသရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုသညာ် သင်း်ယူ်ပြီးပးးစွဲးး��်ရေးသာသင်း်တွန််း�းနု််�းား� ိ

ရေးလ်လာသင်း်ယ်ူ��်�ရေးသာ အသုပညာာ�းား၊ က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား၊ သင်း်ယူ်ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်အ�းက််�းားက်�ု ဖြပသနှ�ုင်း်�ညာ်် ရေးလ်က်းင််း်�ု

တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ပါလု�််�ညာ်။ 

၃. �ဲင်း််ဖြပ��းနု်် �ုန်စွဲ် (၆၀) အတွဲင်း်း အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� အပြီးပးးအစွဲးးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲး သူအ�ဲ��က်�ု �ိင်း်းဖြပပါ။ 

အဆို�ုပါ�ဲင်း််ဖြပ��းနု််အတွဲင်း်း �ညာ်သညာ််အ�းနု််၌ အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� �ပ်န်ား��ညာ်ကု်� ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��က် ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပါရေးစွဲ။   

�ုန်စွဲ် (၆၀) ဖြပညာ််ပြီးပးးရေးန်ာက်် �လဒီ်ထုူးထုူးဖြ�ားဖြ�ား ��ိုသညာ််တွ�ုင်း် သင်း်တွန််းဆို�ာက် သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုက်�ု အဆိုံ�းသတွ်သင််း် 

ပါသညာ်။

၄. အစွဲညာ်းအရေး�းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပြီးပးး�းနု််၌ အစွဲညာ်းအရေး�းက်းင်း်းပရေးန်စွဲဉ််အတဲွင်း်း ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�ရေးသာ စွဲုန််ရေး�်�ုအ�း�ု�၊ အသံ�း�င်း်ရေးသာ  

�ဟုာဗိုးူဟုာ�းားနိှင်း်် န်ညာ်းလ�်း�းား၊ အသ�ံး��င်း်ရေးသာ �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားနိှင်း်် န်ညာ်းလ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်းကု်� ဖြပန််လညာ်အစွဲး�င်း်�ံ

ဖြ�င်း်း၊ ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ဖြ�င်း်း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း် ��ညာ်ဖြ�စွဲ် ရေး�က်ာင်း်း ထုပ်ရေးလာင်း်းရေးဖြပာဆို�ုပါ။ ဖြ�စွဲ်�ပ် သု�်�ဟု�တွ် ဆိုက််လက််

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�းားနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ သုလု�ရေးသာ ရေး�း�ဲန််း�းား�ို��ို ရေး�းဖြ�န််းပါ။

၅. အစွဲညာ်းအရေး�း စွဲတွင်း်�န််အတွဲက်် ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��ထုံ တွာ�န််လာ�ရေးဖြပာင်း်းပါ။ 

၆. ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��က် အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� န်ုဂါံ�း�း�ပ်လု�က််သညာ်နှိင်း်် လူတွ�ုင်း်းကု်� ၎င်း်းတွု�်၏ သရို�ပ်ဖြပ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းား�ိ   

စွဲဲန်််�ဲာ�န်် �ုန်စွဲ်အန်ညာ်းင်းယ်် အ�းနု််ရေးပးပါ။ 

၇. ဖြပန််လညာ်စွဲုစွဲစွဲ်ရေး�းဖြ�န််း�ုနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု စွဲတွင်း်ပါ။ ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ဖြ�င်း်းက်�ု ရေးအာက််ပါအ�းက််�းားအရေးပါအရေးလးရေးပး၍ 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင်း််ပါသညာ်။ ၎င်း်းအ�းက််�းား�ိာ -

 • သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းနိှင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားနိှင်း်် ဆိုက််နှာယ််ရေးသာဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊        

 စွဲုန််ရေး�်�ု�းား၊ အဟုန်််အတွား�းား၊ အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး အရေးလ်အထု�းားက်�်သု�် ��ုင်း်�ာရေးသာအ�းက််�းား  

 • လ�ပ်င်းန််းစွဲဥ်ဆို�ုင်း်�ာ အ�းက််�းား

၈. �ု�ုက်�ုယ််ကု်� ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ုက်�ု ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ အ�ဲ��ဖြ�င််း် စွဲတွင်း်ပါ၊ ပြီးပးးရေးန်ာက်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအ�ဲ��က်�ုဆိုက််လက်် 

သံ�းသပ်ရေးစွဲပြီးပးး ရေးလ်လာရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််သူ�းားအ�ဲ��၏ သံ�းသပ်�ုဖြ�င််း် အဆိုံ�းသတွ်ပါ။ �ရေး�ာ်ဖြပ��်သညာ်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာတွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်�� 

�ိုပါက် သင််း်က်�ုယ််ပ�ုင်း် ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို�းက််�းားကု်� ရေးပါင်း်းထုည်ာ်ပါ။ ရေးအာက််ပါ လ�်းညွှာန််ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� အသံ�းဖြပ�ရေး�းဖြ�န််းပါ။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပ့�ပ�ု�ရေဆို�ဲရေနှ�ဲ�အူဖဲွဲ့��အတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ရေပ�ခ�က််နှငှ့််�ပြုပန့််လည််�့�ု�ပ်ရေ��ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�

ပါဝင့််ပတ်�က််� ူက်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ�အတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ပြုပ�ခ�က််နှငှ့်�် ပြုပန့််လည််�့�ု�ပ်ရေ��
ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�

• �ု�ု၏ က်း�ာဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း် သရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ၌ ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�သညာ်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

• သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ �ု�ုဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ကု်� က်�ုယ််စွဲားဖြပ�သရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ၌ ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��သည်ာ်  

စွဲုန််ရေး�်�ုအဖြ�င်း််�ားဆိုံ�း ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ စွဲုန််ရေး�်�ုအန်ု�််ဆိုံ�း ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိာ �ညာ်သညာ် 

တွ�ု် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ သင််း်အတွဲက်် အံ်ဩ�ဲယ််ရေးက်ာင်း်းပါသလား။ 

• သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်းက်�န််သဲယ််ရေး�းနိှင်း်် ပတွ်သက််၍ သင်း်၏ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းား သု�်�ဟု�တွ် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ်် 

ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်း၊ ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်��်သညာ်ဟု� �ံစွဲား�သည်ာ် ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းား၏ �းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းား (သု�်) န်ညာ်းလ�်း�းား

�ိာ �ညာ်သညာ်တွ�ု် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

• �ညာ်သည်ာ်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� ထုုထုုရေး�ာက််ရေး�ာက်် ကု်�င်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်��်သန်ညာ်း။ �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်�ု  

��ုိ��်သန်ညာ်း။

• အက်ယ််၍ ဖြပန််လညာ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်ဆို�ုပါက် ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် �ညာ်သည်ာ်ဗိုးူဟုာ�းားက်�ုဆိုက််လက််အသ�ံး�း၍ 

�ညာ်သည်ာ်အ�းက််�းားကု်� ဖြပင်း်ဆိုင်း်သင်း််သညာ်ဟု� သင်း်အကြံ့က်ံဖြပ�လု�ပါသန်ညာ်း။ 

• �ု�ုသရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်�ရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးဆိုာင်း်က်ဏ္ဍနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ရေးလ်လာသု�ို��်�ရေးသာ အက်း�ုး�ုိဆိုံ�းအ�းက််/ သင်း်�န််းစွဲာ�ိာ   

�ညာ်သညာ်န်ညာ်း။

• အစွဲညာ်းအရေး�းတွဲင်း် �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု အဆိုင်း်ရေးဖြပရေးဖြပ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်��်ပါသန်ညာ်း။ �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု အဆိုင်း်ရေးဖြပရေးဖြပ  

�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်��်ပါသန်ညာ်း။

• အစွဲညာ်းအရေး�းအတွဲင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်�းားနှိင်း််�းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၊ သစွဲ်ရေးတွာ

ထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််�ုတွ�ု်နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ စွဲုန််ရေး�်�ု�ိုရေးန်ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ [ရေးအာက််ပါတွု�်သညာ် 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား တွင်း်ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း ��ုိပါက် သင်း်တွန််းဆို�ာကု်�ယ််တွ�ုင်း် တွင်း်ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးပး��ည်ာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်

အ�း�ု� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ယ်င်း်းတွု�်�ိာ သစွဲ်လံ�း�းား၏ တွ�ား�င်း်�ု၊ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း

�းား၊ ရေး�းနုှန််းသတွ်�ိတွ်�ု၊ �ရေးက်းန်ပ်�ု ရေးလ်ာ်�းရေးဖြ��ိင်း်းရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲန်စွဲ်�းား ၊ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားအ�က်ား ညာုုနှုုင်း်း

ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ အ�းက််အလက််�ယူ်သံ�းစွဲဲ�နှ�ုင်း်�ု၊ �ိတွ်တွ�်းဖြပ�စွဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၊ အစွဲု�း�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၊  

အစွဲ�ုး��ဟု�တွ်ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတွု�်�ိ အရေးထုာက််အကူ်�းား အစွဲ�ုိသညာ်တွ�ု်ဖြ�စွဲ်သညာ်။]

• ရေးဖြ��ိင်း်း၍�နုှ�င်း်ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်ဖြ�စွဲ်၍ ��နှ�ုင်း်ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိာ�ူ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း််န်ညာ်း။

• အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းားအ�က်ား ဖြ�စွဲ်ပဲားသည်ာ် လက််�ံ

နှ�ုင်း်�ဲယ််��ိုရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် အသ�ံးဖြပ�ရေးသာ �းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် န်ညာ်းလ�်း�ိာ 

�ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ အသ�ံး��င်း်ရေးသာ န်ညာ်းလ�်း�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

• လက််�ံနှ�ုင်း်�ဲယ််��ုိရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�ာ၌ အသ�ံးဖြပ�ရေးသာ �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်  

ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ ၎င်း်းတွု�်က်�ု �ညာ်သု�်က်�ုင်း်တွဲယ်် ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ လက််လဲတွ်ဆို�ံးရိုံုး��်�ရေးသာ အ�ဲင််း်အလ�်းအ�း�ု��ိာ 

�ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

• အစွဲညာ်းအရေး�းက်�ု ပံ်ပ�ုးက်ူညားရေးပးဖြ�င်း်း�ိ ��ုိ��်သညာ်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားအန်က်် �ု�ုအတွဲက်် အက်း�ုး�ုိဆိုံ�းအ�းက််/သင်း်�န််းစွဲာ

�ိာ �ညာ်သညာ်န်ညာ်း။  
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�လာရေ�ာင့်�်�က်ည်�်�ူမံ�ာ�အတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ပြုပ�ခ�က််နှငှ့်�် ပြုပန့််လည်�့်ု��ပ်ရေ��ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�

• လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ုပ�ုင်း်း၌ အလ�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးဖြ�ာက််��်သညာ်် အ�ာ�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု   

အဆိုင်း်ရေးဖြပရေးဖြပ �လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်ပါသန်ညာ်း။

• ဤသရို�ပ်ဖြပ�ုအတွဲင်း်း ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးး သစွဲ်ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�းရေး�း က်ဲင်း်းဆိုက််�းားဆို�ုင်း်�ာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်�   

က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�ာ၌ ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�ိာ ထုုရေး�ာက််သညာ်ဟု� သင်း်ယူ်ဆိုပါသလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ထု�ုသ�ု်ထုင်း်ဖြ�င်း်ယူ်ဆိုပါ 

သန်ညာ်း။ 

• သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းနိှင်း်် ပတွ်သက််၍ ကု်�င်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနုှ�င်း်��်ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား နိှင်း်် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား 

�ိာ �ညာ်သညာ်တွ�ု် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု�ူ က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးနှ�ုင်း်��်ဖြ�င်း်း ��ုိဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ �ညာ်သည်ာ်အ�းက််ကု်�   

အရေးဖြ��ံ၍ ထုု�သ�ု်တွံ�်ဖြပန််ရေးဖြ�ဆို�ု�သန်ညာ်း။ 

• ဤအစွဲညာ်းအရေး�း�ိ သင်း််အတွဲက်် အက်း�ုး�ုိဆိုံ�းအ�းက််/သင်း်�န််းစွဲာ�ိာ �ညာ်သညာ်န်ညာ်း။

�င့််တန့််�တက််ရေ�ာက််�အူာ�လ့�ုအတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ပြုပ�ခ�က််နှငှ့်�် ပြုပန့််လည််�့�ု�ပ်ရေ��ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�

• ဤသရို�ပ်ဖြပ�ုအတွဲင်း်း တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်က်ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိရေးသာ သစွဲ်တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ ဖြပဿန်ာ

�ပ်�းားအန်က်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ဲယ််အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲုန််ရေး�်�ုအဖြ�င််း်�ားဆိုံ�း ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်  

ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ [ရေးအာက််ပါတွု�်သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား တွင်း်ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း��ိုပါက် သင်း်တွန််းဆို�ာက်�ုယ််တွ�ုင်း်တွင်း်ဖြပ

ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးပး��ည်ာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်အ�း�ု� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ် - ယ်င်း်းတွု�်�ိာ သစွဲ်လံ�း�းား၏ တွ�ား�င်း်�ု၊ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက်် ရေးထုာက််�ံ

�းက််�ယူ်ရေး�း လ�ပ်ထု�ံး လ�ပ်န်ညာ်း�းား၊ ရေး�းနုှန််းသတွ်�ိတွ်�ု၊ �ရေးက်းန်ပ်�ု ရေးလ်ာ်�းရေးဖြ��ိင်း်းရေး�းလ�ပ်င်းန််းစွဲန်စွဲ်�းား၊  

အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားအ�က်ား ညာုုနှုုင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ အ�းက််အလက််�ယူ်သံ�းစွဲဲ�နှ�ုင်း်�ု၊ �ိတွ်တွ�်းဖြပ�စွဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား၊ 

အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၊ အစွဲု�း��ဟု�တွ်ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍတွု�်�ိ အရေးထုာက််အကူ်�းား အစွဲ�ုိသညာ်တွ�ု်

ဖြ�စွဲ်သညာ်။]

• ဤဖြ�စွဲ်�ပ်၌ အဖြင်းင်း်းပဲားပဋုိပက်ာဖြ�စွဲ်ရေးန်သည်ာ် အရေးဖြ�အရေးန်�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ အရေး�က်ာင်း်းဖြပ�းက်် အ�း�ု��ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် 

ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ 

• အဖြ�ားအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာ၌ အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ အဖြပ�အ�ူ�ိုသညာ််   

အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား�ိာ �ညာ်သူတွ�ု် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအန်က်် �ညာ်သူက် ပဋိုပက်ာ သု�်�ဟု�တွ် ဖြင်းင်း်း�ံ�� ု

ပ�ု��ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ��်ပါသန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ထု�ုသ�ု်ရေးဖြပာဆို�ုနှ�ုင်း်သန်ညာ်း။

• ရေး�ိ�သင်း်တွန််း�းနု််�းား၌ သင်း်ယ်ူ��်�ရေးသာ သင်း်�န််းစွဲာ�းားက်�ု ဤသရို�ပ်ဖြပ�ုအတွဲင်း်း စွဲုန််ရေး�်�ု�းား ကု်�င်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်း�ာ၌ 

�ညာ်သု�်အသံ�း�းနှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ 

• သင်း်၏ က်�ုယ််ပ�ုင်း်ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာနိှင်း်် တွူညားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် က်ဲ�ဖြပားရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်�းား သု�်�ဟု�တွ် ဖြပဿန်ာ�ပ်

�းားကု်� ရေး�ာ်ဖြပပါ။

• စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�ု၊ သစွဲ်လ�ပ်င်းန််းတွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ဤသရို�ပ်ဖြပ�ု၌ အသံ�း�း��်

ရေးသာ လ�ပ်န်ညာ်းလ�ပ်ဟုန််အ�း�ု�က်�ု သင်း်၏ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်နှိင်း််အညား အသံ�း�းနှ�ုင်း်ပါသလား။

• သင်း််ထုံ တွ�ား�င်း်အပ်နိှင်း်းထုားရေးသာ �ာထုူးနိှင်း်် တွာ�န််�းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံလးက်် ဤသရို�ပ်ဖြပ�ု�ိ ��ို��်ရေးသာ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�

�းားသညာ် သင်း်၏ ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်�ုိ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတွဲင်း် သင်း်အသ�ံးဖြပ�ရေးန်ရေးသာ 

န်ညာ်းဗိုးူဟုာ�းားအရေးပ် �ညာ်သု�်လာ�်း��ုး သက််ရေး�ာက််�ု �ို�ညာ်န်ညာ်း။ 

၉. အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ တွ�ံ်ဖြပန််�းက််သညာ် အားသာ�းက််ဖြ�စွဲ်၍ အားန်ညာ်း�းက်် �ဟု�တွ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပဖြ�င်း်းဖြ�င််း်ဖြပန််လညာ်

စွဲုစွဲစွဲ်ရေး�းဖြ�န််း�ု သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ။ အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ တွ�ံ်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းား ရေးပးတွတွ်ဖြ�င်း်းနိှင်း််  

�ံယ်ူတွတွ်ဖြ�င်း်းသညာ် ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားအတွဲက်် အသုပညာာ၊ က်ံ�်းက်းင်း်�ု၊ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းား ဖြ�ုင််း်တွင်း်တွညာ်ရေးဆိုာက််ရေးပး

နှ�ုင်း်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ� 
■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုအတွဲင်း်း အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ တွစွဲ်ဦးးနှိင်း််တွစွဲ်ဦးးအ�က်ား အဖြပ�အ�ူပ�ုင်း်းအ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ တွံ�်ဖြပန််ရေးဖြ��က်ား�းက််�းား

အ�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ဘဲက််လု�က််�ုသရို�ပ် ထုင်း်ဟုပ်�ု�ိုရေးသာ သရို�ပ်ဖြပ�းက််�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ရေး�ာ်ဖြပသရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးက်ာင်း်း 
သရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါလု�််�ညာ်။ ထုု�သ�ု်သရို�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါက် ဇူးာတွ်ရေးဆိုာင်း်သရို�ပ် အရေးဖြ��ံထုားသည်ာ် ပ�ဂါဂု�လ်၏ သရို�ပ်ကု်��းးရေး�ာင်း်းထုု�း
ရေး�ာ်ဖြပဖြ�င်း်း�ဖြပ�ဘဲ� ထုု�သူ၏ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက်် သု�်�ဟု�တွ် အဖြပ�အ�ူက်�ုသာ ထု�တွ်နှ�တွ်၍ �းးရေး�ာင်း်းထုု�း ရေး�ာ်ဖြပသင််း်ပါသညာ်။ 
ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု တွစွဲ်ရေးလ်ာက််လ�ံး တွစွဲ်ဦးးနှိင်း်် တွစွဲ်ဦးး အဖြပစွဲ်တွင်း်ရေးဖြပာဆို�ုဖြ�င်း်း�ဖြပ�ဘဲ� အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်စွဲဲာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�ိုပါရေးစွဲ။ 
ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွစွဲ်ရေးလ်ာက်် က်ံ�်းက်းင်း်စွဲဲာ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲး၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုလ�်းရေး�က်ာင်း်း ရေးဖြပာင်း်းသဲားဖြ�င်း်း��ုိရေးအာင်း် ထုုန််းရေးက်းာင်း်း
ရေးပးသင်း််ပါသညာ်။ သ�ု်�ိသာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သညာ််အ�ာ�းားသညာ် သင်း်ယူ်ရေးလ်လာ�းက််�းား ဖြ�စွဲ်လာနုှ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

■ ဖြပန််လညာ်အစွဲး�င်း်�ံ�ုနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု သင်း်တွန််း�းနု််ဖြပ�လ�ပ်�ဖြ�င်း်း�ိာ�ိာ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ သုန်ားလညာ်�ု�းား၊  
က်ံ�်းက်းင်း်�ု�းား တွ�ုးတွက််လာရေးစွဲ�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်၊ တွစွဲ်ဦးးနိှင်း််တွစွဲ်ဦးး ဆိုက််ဆိုံ�ာ၌ ထုု�ိလဲယ််�ု ရေးလးာ်ပါးလာရေးအာင်း်လညာ်း ကူ်ညား
ရေးပး�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ၎င်း်းတွု�်�င်း်ဆို�ုင်း်ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ���်�ရေးသာ စွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်သည်ာ် ရိုုဖြ�င်း်�းက််ဖြ�င််း် ရေးဖြပာင်း်းလ�ရုိုဖြ�င်း်
တွတွ်ဖြ�င်း်း၏ အရေး�းပါပံ�က်�ု လညာ်း ရေးသရေးသ�းာ�းာ �ိင်း်းဖြပ�ုပါရေးစွဲ။ ထုု�သ�ု်ရိုုဖြ�င်း်တွတွ်ဖြ�င်း်းသညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် 
ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား�ိာရေး�ဲပြီးပးး ရေး�ိ�ဆိုက််လက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါလု�််�ညာ်။ 

■ အစွဲညာ်းအရေး�းအတွဲင်း်း �လဲ��ရေးသဲရေးပ်ရေးပါက််လာ�ည်ာ် အ�ဲင်း််အာဏ်ာ �ဲ�ဖြ�ားအားပြီးပု�င်း်�ု�းားက်�ု ရေးဖြ�ရေးလးာ်ရေးပးပါ။ အ�ဲင််း်အာဏ်ာ 
�ညား�်�ုဆို�ုသညာ်�ိာ အစွဲညာ်းအရေး�းတုွ�င်း်းလု�လ�ု၊ အထုူးသဖြ�င််း် အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားတွက််ရေး�ာက််ရေးသာ အစွဲညာ်းအရေး�း
�းားတွဲင်း် ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ လက််ရေးတွဲ�ဖြ�စွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ထုု��ညား�်�ု�းားသညာ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အရေးပ်အဖြပ�သရေးဘဲာဖြ�င််း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ 
အဖြပ�သရေးဘဲာ �ရေးဆိုာင်း်၍ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ သက််ရေး�ာက််�ု�ိုနှ�ုင်း်သက်�်သု�် အစွဲညာ်းအရေး�းအတွဲင်း်း ဆိုက််ဆိုံရေး�း�းားနှိင်း်် �လဒီ်�းားက်�ု
လညာ်း ထုု��ုက််သက််ရေး�ာက််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အ�ဲင်း််အာဏ်ာ �ဲ�ဖြ�ားအားပြီးပု�င်း်�ု�းားသညာ် တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း�ို �ရေးက်းန်ပ်
�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် �ယ်ံ��က်ညာ်�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ပဋိုပက်ာ�းား၏ အ�င်း်း�ံလညာ်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဤအ�းက််ကု်� သင်း်တွန််းဆို�ာက် 
�ိတွ်သားထုား�န််�ိာ အရေး�းကြိုက်းးပါသညာ်။ အ�ဲင်း််အာဏ်ာ��ို�ု န်ညာ်းပါးရေးသာ တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား �ု�ုပု�င်း်ဆို�ုင်း်ထုားရေးသာ 
အ�ဲင်း််အာဏ်ာက်�ု သု�ုိ၊ စွဲ�စွဲညာ်းအသ�ံး�းတွတွ်ရေးအာင်း် ပံ်ပု�းက်ူညားသူတွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င််း် က်ူညားရေးပးနှ�ုင်း်�ညာ််န်ညာ်းလ�်းအ�း�ုး�း�ုးကု်� 
�းးရေး�ာင်း်းထု�ုးရေး�ာ်ဖြပပါ။

■ ရေး�ိ�အ�န််း ၃ �န််းတွဲင်း် သင်း်�က်ားဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းရေးပး��်ရေးသာတွတွ်က်ံ�်း�ု�းားအရေး�က်ာင်း်း အရေးလးရေးပးရေးဖြပာဆို�ုပါ။ အဆို�ုပါ
တွတွ်က်ံ�်း�ု�းားတွဲင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းား၊ ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ�� သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း 
တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ စွဲတွင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုနှိင်း်် ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ�ု၊ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��းား ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာဖြ�င်း်းနိှင်း််  
ရေးလ်ာ်�းဖြ�င်း်း၊ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားကု်� ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််ဖြ�င်း်း၊ �ုတွ်�က််�ဲ���ု�းား စွဲတွင်း်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် တွ�ုးတွက််ရေးအာင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်
ဖြ�င်း်း၊ ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်းဖြ�င်း်း၊ အသ�ံး�င်း်ရေးသာ �းတုွ်ဆိုက််�ုက်ဲန််�က််�းား စွဲတွင်း်�းတုွ်ဆိုက််ဖြ�င်း်း၊ ဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်း စွဲသညာ်တွု�် ပါ�င်း်
ပါသညာ်။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုအပြီးပးး ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်စွဲဉ််အတွဲင်း်း အဆို�ုပါတွတွ်က်ံ�်း�ု�းားက်�ု သင်း်တွန််းသား/
သူ�းားက် �းတုွ်ဆိုက််အသ�ံး�းတွတွ်�န်် သင်း်တွန််းဆို�ာက် ကူ်ညားရေးပးသင််း်ပါသညာ်။

■ အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�ဖြပည်ာ်�ရေးသာ သင်း်တွန််းဆို�ာ�းားသညာ် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုက်�ု အ�းနု််�လ်င်း် နှိစွဲ်ကြိုက်ု�်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ဆိုနှဒ�ိုတွတွ်
�က်ပါသညာ်။ ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ပထု�အကြိုက်ု�် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်စွဲဉ််က် သု�ုိ��်သညာ်် သင်း်ယူ်ရေးလ်လာ�းက််
�းား ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာပြီးပးး ပ�ု��ုရေးစွဲ်စွဲပ်ရေးသ�းာသဲားရေးစွဲ�ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုက်�ု အလာာစွဲံ� 
အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းား တွု�းတွက််လာရေးစွဲ�န်် ဦးးစွဲားရေးပးရေးဆိုာင်း်�ွက််��ညာ််  
လ�ပ်င်းန််း�းား �း�ိတွ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ယ်င်း်းလ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား အရေးက်ာင်း်အထုညာ် ရေး�ာ်�ာတဲွင်း် ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူအသးးသးး၏ 
�ာထုူးက်ဏ္ဍ�းား၊ တွာ�န််�းား သတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်းတွု�်အရေးပ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား သရေးဘဲာတူွဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််��ုိ�န်် �ညာ်�ွယ််၍ 
လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ဖြ�င်း်း၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းား�ိာ ရေးအာက််ပါအတုွ�င်း်း  
ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ပါသညာ် -

 • အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ုပံ်ပ�ုးက်ူညား�ာ၌ ရေး�ိ�သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု�ိ��ိုလာသညာ််  အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်�ပံ်ပ�ုးက်ူညား�ာ၌ ရေး�ိ�သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု�ိ��ိုလာသညာ််  
 သင်း်�န််းစွဲာအ�း�ု�က်�ု အသံ�း�းပါ။ သင်း်�န််းစွဲာအ�း�ု�က်�ု အသံ�း�းပါ။

 • • သင်း်တွန််း၏ အ�န််း (၁)၊ (၂)၊ (၃) တွု�်�ိ ရေးလ်လာသင်း်ယ်ူ��်�သည်ာ်သင်း်ယူ်�ုဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်အ�းက််အ�း�ု�နှိင်း်် ရေး�ိ�သရို�ပ်ဖြပ  သင်း်တွန််း၏ အ�န််း (၁)၊ (၂)၊ (၃) တွု�်�ိ ရေးလ်လာသင်း်ယူ်��်�သည်ာ်သင်း်ယူ်�ုဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်အ�းက််အ�း�ု�နှိင်း်် ရေး�ိ�သရို�ပ်ဖြပ 
 ရေးလ်က်းင်း််�ု�ိသင်း်ယူ်�ုဆို�ုင်း်�ာ ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�းက််အ�း�ု�က်�ု ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းပြီးပးး ပ�ု��ုရေးစွဲ်စွဲပ်ရေးသ�းာရေးအာင်း်   ရေးလ်က်းင်း််�ု�ိသင်း်ယူ်�ုဆို�ုင်း်�ာ ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�းက််အ�း�ု�က်�ု ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းပြီးပးး ပ�ု��ုရေးစွဲ်စွဲပ်ရေးသ�းာရေးအာင်း်  
 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ။ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ။

 • • အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ အစွဲညာ်းအရေး�း ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းားက်�ု အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ တွ�ံ်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းား   အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ အစွဲညာ်းအရေး�း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းားက်�ု အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ တွ�ံ်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းား  
 ရေးပးပါ။  ရေးပးပါ။ 

 • • အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် တွု�းတွက််လာရေးအာင်း် ဦးးစွဲားရေးပးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ်   အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် တွု�းတွက််လာရေးအာင်း် ဦးးစွဲားရေးပးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ်  
 အ�ာ�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်ပြီးပးး အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအသးးသးး၏ �ာထုူးက်ဏ္ဍ�းား၊ တွာ�န််�းားက်�ု သရေးဘဲာတူွဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််  အ�ာ�းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်ပြီးပးး အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအသးးသးး၏ �ာထုူးက်ဏ္ဍ�းား၊ တွာ�န််�းားက်�ု သရေးဘဲာတူွဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက်် 
 �းပါ။ �းပါ။

 • • ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�ိာ ပထု�အကြိုက်ု�်နှိင်း်် အလားတွူပင်း် ဖြ�စွဲ်ပါ လု�််�ညာ် - ဖြပင်း်ဆိုင်း်�းနု််    ဒီ�တွုယ်အကြိုက်ု�် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�ိာ ပထု�အကြိုက်ု�်နှိင်း်် အလားတွူပင်း် ဖြ�စွဲ်ပါ လု�််�ညာ် - ဖြပင်း်ဆိုင်း်�းနု််   
 �ုန်စွဲ် (၃၀)၊ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုတွစွဲ်�ပ်လ�ံး လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် �ုန်စွဲ် (၆၀)၊ သုဖြ�င်း်��်သညာ်�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န််   �ုန်စွဲ် (၃၀)၊ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုတွစွဲ်�ပ်လ�ံး လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် �ုန်စွဲ် (၆၀)၊ သုဖြ�င်း်��်သညာ်�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န််  
 �ုန်စွဲ် (၄၀)  �ုန်စွဲ် (၄၀) 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဥပ�ာ - “�ဂါဂလာပါ �င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။ ဒီးရေးန််အစွဲညာ်းအရေး�းက်းင်း်းပ�တွ�် �ညာ်�ွယ််�းက််က်ရေးတွာ် [အစွဲညာ်းအရေး�း၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းား]
အတွဲက်် အ�းားဆိုနှဒအ� သရေးဘဲာတွူညား�းက််��ုိရေးအာင်း် စွဲညာ်းရေး�းရေးတွဲ�ဆိုံ��တွာပ� ဖြ�စွဲ်ပါတွယ်် �င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။ ဒီးရေးန်�ာ�ိာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��ယ််် 
အဖြင်းင်း်းပဲားစွဲ�ာ ဖြပဿန်ာ�ပ်ရေးတွဲ၊ အရေးဖြ��ထုဲက််ရေးသးတွ�် ရေး�း�ဲန််းရေးတွဲ �ိုရေးန်ပါတွယ်် �င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။ ဒီးဖြပဿန်ာ�ပ်ရေးတွဲန်�် ရေး�း�ဲန််းရေးတွဲက်�ု 
ပဲင်း််လင်း်းပြီးပးး အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်တွ�် အဖြပ�အ�ူရေးတွဲန်�် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�က်�ယ််ဆို�ု�င်း် တွက််ရေး�ာက််သူအ�ဲ��အစွဲညာ်းတွ�ုင်း်း��� စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ုရေးတွဲ၊ 
အက်း�ုးစွဲးးပဲားရေးတွဲန်�် က်�ုက််ညားတွ�် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်းရေးတွဲ ရေးပ်ရေးပါက််လာ�ယ််လု�် က်ံန််ရေးတွာ်/က်ံန််�အရေးန်န်�် ယ်ံ��က်ညာ်ပါတွယ််။” 

ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့််� (၃) အတဲက်် ရေလ�က်�င့််�ခန့််� (၁) (�ရုပု်ပြုပရေလ�က်�င့််�မံဆုို�ုင့််�ာ လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််�ာ�းက််မံ�ာ�)

လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််�ာ�းက်် (၁) - ပ့�ပ�ု�ရေဆို�ဲရေနှ�ဲ�မူံ�ာ�အတကဲ်် လမံ်�ညွှနဲ့််ခ�က််

�ု�ုက်း�ာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အတဲွက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ာ၌ ရေးအာက််ပါအ�းက််�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားပါ -

၁. အစွဲညာ်းအရေး�း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််ကု်� �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ �ုတွ်ဆိုက််ရေးပးပါ - အစွဲညာ်းအရေး�းသ�ု် တွက််ရေး�ာက််သူ�းားက်�ု ကြိုက်ု�ဆို�ု၍ 

အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ယ်��က်�်သု�်စွဲ�ရေး�း�ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။

၂. ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူတွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုက်�ုယ််က်�ုနှိင်း်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ််က်ဏ္ဍအရေး�က်ာင်း်း �ုတွ်ဆိုက််�ိင်း်းလင်း်းပါ - �ု�ုအ�ညာ်၊ 

ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်း�ာဇူး�င်း်၊ ဤရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�တွဲင်း် ပါ�င်း်�သည်ာ် �ညာ်�ွယ််�းက််၊ ပံ်ပု�းက်ူညား�ုဆို�ုင်း်�ာ အရေးဖြ��ံ သရေးဘဲာတွ�ား�းား

စွဲသညာ်တွ�ု် အပါအ�င်း် သင်း်နှိင်း်် အ�ဲ��အစွဲညာ်း၏ ကု်�ယ််ရေး�းအက်းဉ််းကု်� တွင်း်ဖြပရေးပးပါ။ 

၃. အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအစွဲညာ်းအရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ - ယ်ရေးန်် အစွဲညာ်းအရေး�းပံ�စွဲံနှိင်း်် အစွဲးအစွဲဉ််

အရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ - ဤအစွဲညာ်းအရေး�းကု်� တွက််ရေး�ာက််�ာတဲွင်း် �ု�ုတွု�်၏ ရေး�်ာ်လင််း်�းက််�းားက်�ု �ုတွ်ဆိုက််�ိင်း်းလင်း်း�န််

တွက််ရေး�ာက််သူ�းားကု်� �ုတွ်ရေး�်ပါ။ အဆို�ုပါရေး�်ာ်လင််း်�းက််�းား၌ �ိင်း်းလင်း်း�န််လု�အပ်သညာ်် အ�းက််တွစွဲ်�းက််�းက််ပါလာပါက် 

�ိင်း်းလင်း်းရေးပးပါ။

၄. တွက််ရေး�ာက််သူ အစွဲ�အ�ဲ��အတွဲက်် အဖြပ�အ�ူဆို�ုင်း်�ာ လ�်းညွှာန််�းက််�းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်၍ သရေးဘဲာတူွညား�ု �ယူ်ထုားပါ။

အစွဲညာ်းအရေး�း က်းင်း်းပ�ာ၌ အက်း�ုးဖြ�စွဲ်ထုဲန််း၍ �်တွ�ု�ိုရေးစွဲ�န််အတဲွက်် လု�အပ်ရေးသာ လု�က််န်ာ�န််အရေးဖြ��ံစွဲညာ်းက်�်း�းား 

စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ��န်် အစွဲညာ်းအရေး�း တွက််ရေး�ာက််သူ�းားကု်� �ုတွ်ရေး�်ပါ။

၅. လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု စွဲတွင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ပါ�င်း်တွက််ရေး�ာက််သူအားလံ�း၏ က်တွုဖြပ��းက််ကု်� �ယူ်ပါ။ အစွဲညာ်းအရေး�းက်းင်း်းပ�န််

��ုိ�ညာ်် အ�းနု််က်�ု �က်ည်ာ်ရိုုစွဲစွဲ်ရေးဆိုးရေးပးပါ။ အစွဲညာ်းအရေး�းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ အစွဲညာ်းအရေး�း 

တွက််ရေး�ာက််သူ�းားထုံ�ိ ရေး�းဖြ�န််း�းက််တွစွဲ်�ပ်�ပ် �ုိလာပါက် ရေးဖြ�ဆို�ုရေးပးပါ။ 

၆. တွက််ရေး�ာက််သူ အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ���းင်း်းစွဲး၏ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ ရေး�ာ်ဖြပပါရေးစွဲ- �ု�ုတွု�်၏လက််�ုိ

အရေးဖြ�အရေးန်နှိင်း်် လက််�ိုရေးတွဲ�ကြံ့က်ံ�ရေးန်�ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားအရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းလင်း်း�န်် အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��

�းင်း်းကု်� �ုတွ်ရေး�်ပါ။ အစွဲညာ်းအရေး�း တွက််ရေး�ာက််သူ�းားက် တွင်း်ဖြပ��်ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားအားလံ�းက်�ု သင်း် နှိင်း်် အဖြ�ား

တွက််ရေး�ာက််သူအစွဲ�အ�ဲ��အားလံ�း ရေးသရေးသ�းာ�းာန်ားလညာ်�ု�ိုရေးစွဲ�န်် အနှိစွဲ်�း�ပ်ရေးဖြပာ�က်ားရေးပးပါ။ �ိင်း်းလင်း်း�န််လု�အပ်သည်ာ် 

ဖြပဿန်ာ�ပ်တွစွဲ်�ပ်�ပ်�ုိလာလ်င်း် �ိင်း်းလင်း်းရေးပးပါ။  

၇. တွက််ရေး�ာက််သညာ််အစွဲ�အ�ဲ���းား ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးဖြပာဆို�ုလ�ုရေးသာ ဖြပဿန်ာ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား အားလ�ံးပါ�ိုသညာ်် 

စွဲာ�င်း်းတွစွဲ်��ကု်� ပူးရေးပါင်း်းရေး�းဆဲို�ပါ - တွက််ရေး�ာက််သူအားလံ�း ရေးဖြပာဆို�ုပြီးပးးစွဲးးသဲားပါက် ခြုံ�ံ�င်းံ�သံ�းသပ်�းက််တွစွဲ်�ပ်တွင်း်ဖြပပြီးပးး 

အစွဲညာ်းအရေး�းအစွဲးအစွဲဉ််ပါ အ�းက််�းားအ� ဖြပဿန်ာ�ပ်အားလံ�းက်�ု ခြုံ�ံ�င်းံ��ုဖြ�င်း်း�ို��ို ရေး�းဖြ�န််းပါ။

၈. အစွဲညာ်းအရေး�းအဆိုံ�း၌ ဖြပန််လညာ်ရေးတွဲ�ဆိုံ��ညာ်် ရေးန်�ာနှိင်း််အ�းနု််အတွဲက်် တွက််ရေး�ာက််သည်ာ် အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားထုံ�ိ သရေးဘဲာတူွညား

�းက််�ယူ်ပါ။

ရေးအာက််တွဲင်း်ရေး�ာ်ဖြပထုားသညာ်�းား�ိာ အဆိုင််း်တွစွဲ်ဆိုင်း််�းင်း်းစွဲးအတွဲက်် �ု�ုက်း�ာတွာ�န််က်ဏ္ဍ၌ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်ရေးစွဲ�န်် ကူ်ညားလ�်းညွှာန််

ရေးပးနှ�ုင်း်ရေးသာ အပ�ုရေးဆိုာင်း်းအ�းက််အလက််အ�း�ု� ဖြ�စွဲ်သညာ်။

ပထွမံအကြိုက်�မံ်အ�ည််�အရေဝ�၏ �ည််�းယ််ခ�က််က်�ု မံ�တ်ဆိုက််ပြုခင့််�

တွက််ရေး�ာက််သူအားလံ�းက်�ု နှုတွ်�ဲန််းဆိုက််သပါ။ အစွဲညာ်းအရေး�း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််ကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ အရေးသးစွဲုတွ်�ိင်း်းလင်း်းဖြ�င်း်း  

�ဖြပ�ဘဲ� အဓိုက်ဖြပဿန်ာ�ပ်က်�ု အဂါတွုက်င်း်းက်င်း်း၊ ဘဲက််လု�က််�ု��ို ရေး�ာ်ဖြပပါ။ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�ိာ လူပ�ဂါဂု�လ်ထုက်် ဖြပဿန်ာ�ပ်ကု်�ဦးးတွညာ်

ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�း�ုး၊ အပးက််သရေးဘဲာထုက်် အဖြပ�သရေးဘဲာကု်�ဦးးတွညာ်ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�း�ုး၊ အတွုတွ်ထုက်် အန်ာဂါတွ်ဦးးတွညာ်ရေး�ာ်ဖြပဖြ�င်း်း�း�ုး၊ 

အရေး�က်ာင်း်းအ�င်း်းထုက်် ပန််းတုွ�င်း်နှိင်း်် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်းဦးးတွညာ်ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�း�ုး ဖြ�စွဲ်သင််း်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဥပ�ာ - “ဆို�ာ/ဆို�ာ�တွု�်အရေးန်န်�် အစွဲညာ်းအရေး�းရေးပ်�ိာထုား�ိုတွ�် ရေး�်ာ်လင်း််�းက််ရေးတွဲအရေး�က်ာင်း်း အတွ�ု�းံ�း�ိင်း်းလင်း်း�းက််ရေးတွဲ တွစွဲ်ဦးး
�းင်း်းရေးဖြပာဖြပပြီးပးး ဒီးရေးန်် အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� စွဲတွင်း်�ု�် က်ံန််ရေးတွာ်/ က်ံန််�က် အကြံ့က်ံဖြပ�လ�ုပါတွယ််။ ဒီးလ�ုရေးဖြပာဖြပတွာဟုာ ဆို�ာတွု�်/ ဆို�ာ�တွ�ု် 
ရေးဆိုဲးရေးနှဲးလ�ုတွ�် ဖြပဿန်ာ�ပ်ရေးတွဲအရေး�က်ာင်း်း က်းန််တွက််ရေး�ာက််သူအားလံ�း သုရေးစွဲပါလု�််�ယ််။ ဆို�ာ/ဆို�ာ�တွု�်�ိာ က်�ုယ်််အဖြ�င်း်ရေးတွဲက်�ု 
တွင်း်ဖြပ��ု် တွစွဲ်ရေးယ်ာက််ကု်� (၅) �ုန်စွဲ်စွဲးရေးလာက်် အ�းနု််�ပါ�ယ််�င်း်ဗိုးာ/ �ိင်း်။ အ�ဒီးလ�ုတွင်း်ဖြပရေးန်စွဲဉ််အတွဲင်း်း�ိာ ��ိင်း်းတွ�်အ�းက််ရေးတွဲ�ို�င်း် 
ရေး�းဖြ�န််း�ဲင််း်ဖြပ�ပါ�င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။”

ပ့�ပ�ု�ရေဆို�ဲရေနှဲ��တူ�်ဦး�အရေန့်ပြုဖွဲ့င့််� မံ�မံ�က်�ုယ််က်�ုနှငှ့််� လပု်ရေဆိုာင့််မံည််� က်ဏ္ဍအရေ�က်ာင့််� မံ�တ်ဆိုက််�ငှ့််�လင့််�ပါ

ရေးအာက််ပါအ�းက််�းား ခြုံ�ံ�င်းံ�ပါ�င်း်ပါရေးစွဲ -

■ �ု�ုအ�ညာ်၊ ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်း�ာဇူး�င်း်တွု�်ဖြ�င်း်် �ု�ုကု်�ယ််က်�ု အ�က်�်း�းင်း်း �ုတွ်ဆိုက််ပါ

■ သင်း််က်�ု ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူတွစွဲ်ဦးးအဖြ�စွဲ် တွက််ရေး�ာက််�ဲင််း်ဖြပ�သဖြ�င််း် တွက််ရေး�ာက််သူ�းားက်�ု ရေးက်းးဇူူးးတွင်း်ရေး�က်ာင်း်းရေးဖြပာပါ။

■ ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူတွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င််း် ဘဲက််လု�က််�ုက်င်း်းက်င်း်း ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ - ဘဲက််လု�က််�ု��ုိဘဲ� �ပ်တွညာ်

ပါ�ညာ်၊ �ု�ုနှိင်း်် သက််ဆို�ုင်း်ရေးသာ အစွဲညာ်းအရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််�ပါ�ိုသက်�်သု�် ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ အစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ပ်�ပ်၏ ဘဲက််သု�် 

လ�ုက််၍ ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းဖြပ��ညာ်�ဟု�တွ်ပါ။

■ ရေးဖြပာဆို�ု�းက််�းား၊ အဖြပ�အ�ူပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ယ်တွုဖြပတွ်နှုတွ်လံ�စွဲဲာ ရေးလ်လာ�က်ညာ််ရိုု ရေးန်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း

တွက််ရေး�ာက််သူ�းားသု�ုိပါရေးစွဲ။

■ သင်း်၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ�ိာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု ထုုန််းရေးက်းာင်း်းရေးပး�န််သာဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။

■ အစွဲညာ်းအရေး�းအတွဲင်း်း ရေးအာက််ပါအ�းက််�းားကု်� လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် အစွဲညာ်းအရေး�း တွက််ရေး�ာက််သူ�းား၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းား 

ရေးပါက််ရေးဖြ�ာက််ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်ရေးအာင်း် ကူ်ညားပံ်ပု�းရေးပး�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ -

 • အ�းနု််ဇူးယ်ားအတွ�ုင်း်းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�န်် အစွဲ�အ�ဲ��က်�ု သတွုရေးပးဖြ�င်း်း

 • ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ု�းား၊ ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက််�းားကု်� က်ား�းက််ရေးပ်တဲွင်း် �ိတွ်တွ�်းတွင်း်ရေးပးဖြ�င်း်း

 • တွက််ရေး�ာက််သူတွ�ုင်း်း ညား�်သည်ာ် စွဲက်ားရေးဖြပာ�းနု်် ��ိုရေးအာင်း် စွဲးစွဲဉ််ရေးပးဖြ�င်း်း

 • တွက််ရေး�ာက််သူ�းား၏ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� အ�း�ုးအစွဲား�ဲ�ဖြ�ား�ာ၌ ကူ်ညားရေးပးဖြ�င်း်း

 • ၎င်း်းတွု�်၏ သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းားကု်� အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်�ည်ာ်န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု �းင်း််�းနု််စွဲဉ််းစွဲား  

 လာရေးစွဲ�န်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပးဖြ�င်း်း

အလာှ�့ုအက်� ����က််ဆို�ငု့််�အူ�ည််�အရေဝ� လပု်င့်န့််��ဥ် အရေ�က်ာင့််��ငှ့််�လင့််�ရေပ�ပါ

ထု�ုရ်ေးန်ာက်် လ�ုက်န််ာလ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်�ညာ်် လ�ပထ်ုံ�းလ�ပန််ညာ်း�းားက်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

အ�အုဖွဲ့�ဲ�အတကဲ်် အ�ည််�အရေဝ�ဆို�ငု့််�ာ �တ်မံတှ်ခ�က််မံ�ာ� ရေဖွဲ့ာ်ထွတု်ပြီးပ�ီ �ရေဘာတညူ်မီံ�ုယ်ထူွာ�ပါ

လ�ုက််န်ာ�န််လ�ုအပ်သညာ်ဟု� ၎င်း်းတွု�်ယ်ူဆိုသညာ်် အရေးဖြ��ံစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်� အစွဲညာ်းအရေး�းတွက််ရေး�ာက််သူ�းား ရေး�းဆဲို�ဖြပ�စွဲ�ပါရေးစွဲ။ 

ရေးအာက််ပါသာဓိက်�းား ရေးပးပါ -

■ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းား၌ တွက််ရေး�ာက််သူတွ�ုင်း်း တွန််းတွူညား�် အားစွဲ�ုက််ထုညာ််�င်း်�ု ဖြပ��န်် ရေး�်ာ်လင််း်ထုားသညာ် 

■ ဂါရို�တွစွဲ�ုက််နှိင်း်် အရေးလးအန်က််ထုား န်ားဆိုင်း်��ညာ် 

■ သုလ�ုသညာ််အ�ာ�းား သု�်�ဟု�တွ် �ိတွ်�းက််ဖြပ�လု�သညာ်�းား�ိုပါက် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ ပြီးပးးစွဲးးသညာ်အထုု ရေးစွဲာင််း်ဆို�ုင်း်း��ညာ် 

■ �ိတွ်�းက််ဖြပ��ာတဲွင်း် ရေးစွဲာ်က်ားရေးသာအသ�ံးအနှုန််းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ �င််း်သးးရေးသာ အသ�ံးအနှုန််းဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ �သ�ံး� 

■ တွစွဲ်ဦးး၏ အဖြ�င်း်ရုိုရေးထုာင််း်�းားနှိင်း်် စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�းက််�းားက်�ု တွစွဲ်ဦးးက် န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််၊ ရေးလးစွဲား�ု�ို�န််အားထု�တွ်��ညာ် 

■ �ု�ု၏ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ု�းား၊ �ံစွဲား�းက််�းား၊ စွဲု�း�ု�်ပူပန််�ု�းားကု်� �ိင်း်းလင်း်းရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ထုား��ညာ် 

■ �ု�ု၏ စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားကု်� ဓိ�မဓိုဋ္ဌာာန််က်းက်း သု�ုိထုားရေးသာ အသုပညာာတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ရေးဖြပာဆို�ုဖြ�င်း်း�ဖြပ�ဘဲ�   

�ု�ုပ�ဂါဂလဓိုဋ္ဌာာန်် ရိုုဖြ�င်း်�းက််အဖြ�စွဲ်သာ တွင်း်ဖြပ��ညာ်

■ အားလံ�း၏ သရေးဘဲာတွူညား�ု ���ုိ��းင်း်း အဆို�ံးသတွ်ဆိုံ�းဖြ�တွ်�းက်် ��း�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဥပ�ာ - “လက််�ုိအရေးဖြ�အရေးန်န်�် ပတွ်သက််တွ�် ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းသ�ု�င်း်းန်�် ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ်ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�ရေးတွဲ�ိာ ဆို�ာ/ဆို�ာ�တွ�ု် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး
လ�ုတွ�် ဖြပဿန်ာ�ပ်အ�း�ု�က်�ုလညာ်း တွစွဲ်ရေးယ်ာက််�းင်း်းစွဲးက် �က်ားသု�းင်း်ပါတွယ််။ ဆို�ာ/ဆို�ာ�တွု�် အဖြ�င်း်ရေးတွဲက်�ု တွင်း်ဖြပ�ာ�ိာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး
��ယ််် ဖြပဿန်ာ�ပ်ရေးတွဲ၊ က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပး��ယ််် ဖြပဿန်ာ�ပ်ရေးတွဲ၊ ဖြ�န််ရေးဖြ�ရေးပး��ယ််် ပဋိုပက်ာရေးတွဲန်� ပတွ်သက််ပြီးပးး အားလံ�း
န်ားလညာ်တွ�်အထုု ဆို�ာ/ဆို�ာ�တွု�်��� သရေးဘဲာထုားရေးတွဲဖြ�စွဲ်ဖြ�စွဲ်၊ ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ရေးဖြ��ုိတွ�် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်းရေးတွဲက်�ုဖြ�စွဲ်ဖြ�စွဲ် ရေး�ိ�က်ကြိုက်ု�တွင်း် တွင်း်ဖြပ
ရေးပးဖြ�င်း်းကု်� ရေး�ိာင်း်�က်ဉ််ရေးပးပါ �င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။ [ဆိုန်််က်းင်း်ဘဲက်် အ�ဲ��သ�ု် အလိညာ််ရေးပး၍] ဆို�ာ/ ဆို�ာ�တွု�် စွဲရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးတွာ်�လား�င်း်ဗိုးာ/
�ိင်း်။ ဆို�ာ/ဆို�ာ�တွု�်အရေးန်န်�် ဒီးရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ�က်�ု တွက််�တွ�် အရေး�က်ာင်း်းက်�ု �ိင်း်းဖြပပြီးပးး ဒီးအရေးဖြ�အရေးန်���  ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းသ�ု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ
န်�် ပတွ်သက််ပြီးပးး ရေးဖြ��ိင်း်း�းင်း်တွ�်အ�းက််�းား �ုိ�လား�င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။ရေးဆိုဲးရေးနှဲးလု�တွ�် ဖြပဿန်ာ�ပ်ဖြ�စွဲ်ဖြ�စွဲ်၊ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာဖြ�စွဲ်ဖြ�စွဲ် �ုိ
�င်း်လညာ်း ရေးဖြပာဖြပရေးပးပါ�င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။ ဆို�ာ/ ဆို�ာ�အတဲွက်် ဒီးဖြပဿန်ာ�ပ်က်ဘဲာရေး�က်ာင််း်အရေး�းပါ�တွာပါလ�။ ဒီးဖြပဿန်ာ�ပ်ကု်� ရေးဖြ�
�ိင်း်း�ာ�ိာ ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်��်တွ�်န်ယ််ပယ််ပ�ဖြ�စွဲ်ဖြ�စွဲ်၊ သု�ုိ��်�တွ�် အသုပညာာပ�ဖြ�စွဲ်ဖြ�စွဲ် �ုိ�လား �င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။ ပြီးပးးရေးတွာ် ဆို�ာ/ဆို�ာ�အတွဲက်် 
ဘဲယ််အက်း�ုးစွဲးးပဲားရေးတွဲ ဒီါ�ိ�ဟု�တွ် လ�ုအပ်�းက််ရေးတွဲက် အရေး�းကြိုက်းးတွာလ� သု��လား�င်း်ဗိုးာ/�ိင်း်။”

အဆို�ုပါ လ�ုက််န်ာ�န်် အရေးဖြ��ံစွဲညာ်းက်�်း�းားကု်� �ိတွ်တွ�်းတွင်း်၍ အစွဲညာ်းအရေး�းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားက် ထုည်ာ်သဲင်း်း�န််အကြံ့က်ံဖြပ�သည်ာ် 

အဖြ�ားအ�းက််�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းပါ။ အစွဲညာ်းအရေး�းတွစွဲ်ရေးလ်ာက်် စွဲညာ်းက်�်း�းားကု်� လ�ုအပ်သလ�ု က်�ုးက်ားပါ။

လုပ်င့်န့််��ဉ််�တင့််�ာ၌ တက််ရေ�ာက််�ူအာ�လ့ု�၏ က်တ�ပြုပ�မုံက်�ု �ယူ်ပြီးပီ�လ့င့်် အ�ည််�အရေဝ�အတဲက်် အခ� �န့််
မံည််မံ့ က်�န့််��ှရေ���ည််က်�ု ��်ရေဆို��က်ည်�်ရုုပါ 

လ�ုက််န်ာ��ည်ာ် လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်းနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ တွက််ရေး�ာက််သူအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားထုံ�ိ သုလ�ုသညာ်် အ�းက််တွစွဲ်�းက််�းက််�ုိပါက် 

ရေးဖြ��က်ားရေးပးပါ။ သင်း်တွန််း�းနု်် (အစွဲညာ်းအရေး�း�းနု််) က်�ု တွက််ရေး�ာက််သူ�းားထုံ လာ�ရေးပးဖြ�င်း်း�ဖြပ��း အစွဲညာ်းအရေး�းစွဲတွင်း်�န်် အ�းား

ဆိုနှဒ�ယ်ူဖြ�င်း်း�ိာ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ၏ ရေးန်ာက််ဆို�ံး တွာ�န််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။

တက််ရေ�ာက််�ူတ�်ဦး�ခ�င့််��ီ၏ ပြုပဿန့်ာ�ပ်မံ�ာ�၊ ��တ်ပါဝင့််�ာ�မုံမံ�ာ�/အက်� ����ီ�ပဲာ�မံ�ာ�က်�ု �ှင့််�လင့််��ဲာ 
ရေဖွဲ့ာ်ပြုပပါရေ�။ 

တွက််ရေး�ာက််သူ�းား၏ စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု�းား/အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားက်�ု ရေး�ာ်ထု�တွ်ပါ။ စွဲတွင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် တွက််ရေး�ာက််သူတွစွဲ်ဦးးက်�ု 

ရေး�ွး�းယ််ပါ။

တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအ�က်ား ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််သဲားရေးစွဲ�န််အတဲွက်် အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်�ပ်စွဲး၏ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား

က်�ုအနှိစွဲ်�း�ပ်ရေးဖြပာဆို�ုရေးပးပါ။ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား ��ိင်း်းလင်း်းရေးသးပါက် စွဲူးစွဲ�်းရေး�းဖြ�န််းသည်ာ် ရေး�း�ဲန််း�းား ရေး�းဖြ�န််းဖြ�င်း်းဖြ�င််း် အဆို�ုပါ

ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� နှုုက််နှုုက််�ံတွ်�ံတွ်ရေး�းဖြ�န််း �ယူ်ပါ။ တွက််

ရေး�ာက််ရေးသာအစွဲ�အ�ဲ��အရေးန်ဖြ�င်း်် ထုပ်�ံရေးဖြပာ�က်ားလု�သညာ်�းား �ုိ��ို ရေး�းဖြ�န််းပါ။ ��ုိပါက် အထုက််ပါလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််အတုွ�င်း်း အက်း�ုး

သက််ဆို�ုင်း်သူတွစွဲ်ဦးးပြီးပးးတွစွဲ်ဦးး အလိည်ာ်�က် ဆိုက််လက််ရေး�းဖြ�န််းသင််း်ပါသညာ်။

တက််ရေ�ာက််ရေ�ာ အ�ုအဖွဲ့ဲ��မံ�ာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�လ�ု�ည်�် ပြုပဿန့်ာ�ပ်အာ�လ့ု� ��ု်မံဟုုတ် အရေ��က်��စအာ�လ့ု�နှှင့်�် 
�ပ်လ�ဉ််�၍ ပူ�တဲ��ာ�င့််�တ�်�ပ် ရေ��ဆဲို�ပါ။ 

တွက််ရေး�ာက််သူအားလံ�း ရေးဖြပာဆို�ုပြီးပးးစွဲးးသဲားပါက် ခြုံ�ံ�င်းံ�သံ�းသပ်�းက််တွစွဲ်�ပ်တွင်း်ဖြပပြီးပးး အစွဲညာ်းအရေး�းအစွဲးအစွဲဉ််ပါ အ�းက််�းားအ�

ဖြပဿန်ာ�ပ်အားလ�ံးက်�ု ခြုံ�ံ�င်းံ��ုဖြ�င်း်း�ို��ုိက်�ု ရေး�းဖြ�န််းပါ။ လု�အပ်ပါက် တွက််ရေး�ာက််သူ�းားကု်� အ�းက််�းား ထုပ်ရေးပါင်း်းထုည်ာ်ရေးစွဲပါ။

အားလံ�းပါ�င်း်နှ�ုင်း်ရေးအာင်း် အတွတွ်နုှ�င်း်ဆိုံ�းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးဖြ�င်း်း�ိာ အရေးက်ာင်း်းဆိုံ�းဖြ�စွဲ်၍ တွက််ရေး�ာက််သူအစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ပ်၏ ရေးထုာက််

ဖြပ�းက််အ�း�ု�က်�ုသာ ထုညာ််သဲင်း်းဖြ�င်း်း�ဖြပ�ဘဲ� တွက််ရေး�ာက််သူတွ�ုင်း်း၏ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ�ပါ။

မံှတ်�ာ��န့််- အစွဲညာ်းအရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််ပါ အ�းက််�းားကု်� အဖြ�ား တွက််ရေး�ာက််သူ�းားအား အဖြပစွဲ်တွင်း်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွ�ုက််��ုက််ဖြ�င်း်း

က်�်သ�ု် ဘဲက််လ�ုက််�ု�ိုရေးသာပံ�စွဲံဖြ�င််း်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ အဖြပစွဲ်တွင်း်သံပါရေးသာ ရေးလသံဖြ�င််း်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း ရေး�းသားရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်

ထုားပါက် ထု�ုအ�းက််�းားက်�ု ပ�ု��ုလု�မာပါးန်ပ်ရေးသာန်ညာ်းဖြ�င််း် ဖြပန််လညာ်ရေး�းဆဲို�ပါ။ �ိာ�က်ားလ�ုသညာ်် �ူလဆို�ုလ�ု�င်း်းကု်� ထုုန််းသု�်း��ညာ်

ဖြ�စွဲ်ရေးသာ်လညာ်း အစွဲးအစွဲဉ််ပါအ�းက််�းားက်�ု အဖြ�ားပါ�င်း်ပတွ်သက််သူအ�ပ်စွဲ��းား လက််�ံနှ�ုင်း်ရေးသာ အဂါတွုက်င်း်း၍ ဘဲက််လု�က််�ု��ုိရေးသာ

ပံ�စွဲံဖြ�င််း်ဖြပန််လညာ်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ပါ�ညာ်။

ပထု�အကြိုက်ု�်အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� အဆိုံ�း�သတွ်�း တွက််ရေး�ာက််သူအစွဲ�အ�ဲ���းားထုံ�ိ ဖြပန််လညာ်ဆိုံ�ရေးတွဲ��ညာ်် အ�းနု််နှိင်း်် ရေးန်�ာအတွဲက််

သရေးဘဲာတွူ�းက်် ရေးတွာင်း်း�ံပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ပထု�အကြိုက်ု�် အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအစွဲညာ်းအရေး�း ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ာ၌ ရေးအာက််ပါလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််အ�းက််�းား ပါ�င်း်ပါသညာ် - 

■ အ�ဲင်း််အ�ိာစွဲက်ား ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားပါ။ အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ ရေးလသံဖြ�င််း်ရေးဖြပာဆို�ုပြီးပးး အက်း�ုးစွဲးးပဲားအရေးဖြ�ဖြပ� ဖြပဿန်ာရေးဖြ��ိင်း်း

န်ညာ်းက်�ု အားရေးပးရေးသာပံ�စွဲံဖြ�င််း် အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� စွဲတွင်း်�ဲင််း်လိစွဲ်ရေးပး�န်် သတွု�ပါရေးစွဲ။

■ တွက််ရေး�ာက််ရေးသာ အစွဲ�အ�ဲ���းား ရေးဖြ��ိင်း်းလု�ရေးသာ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာရေး�ါင်း်းစွဲဉ််�းား၊ ၎င်း်းတွု�်၏ လ�ုအပ်�းက်် �းား၊ လု�လား�းက််�းား၊ 

ထုုတွ်လန်််�ု�းား၊ စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားကု်� နှုုက််နှုုက််�ံတွ်�ံတွ်ရေး�းဖြ�န််း�န််အတွဲက်် က်န်ဦးးဗိုးူဟုာတွစွဲ်�ပ် ရေး�းဆဲို�ထုားပါ။

■ ပထု�အကြိုက်ု�်အစွဲညာ်းအရေး�း၌ ရေးပ်ရေးပါက််လာနုှ�င်း်ရေးသာ စွဲုတွ်�ံစွဲား�းက််အ� ဖြပင်း်းဖြပင်း်းထုန််ထုန်် တွံ�်ဖြပန််�းက််�းားက်�ု �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ�

ရေးလးာ်ရေးပးနှ�ုင်း်�ညာ်် န်ညာ်းဗိုးူဟုာ�းားက်�ုလညာ်း ရေးတွဲးရေးတွာစွဲဉ််းစွဲားထုားပါ။

■ တွက််ရေး�ာက််သူ အစွဲ�အ�ဲ���းား အရေး�းအတွင်း်ရေးဖြပာဆို�ုရေးန်�ာ�ိ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားနှိင်း်် အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားအရေးပ် ထု�ထု��င်း်�င်း်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး

ပြီးပးး န်ားလညာ်�ု��ုိရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်းရေးပ်ရေးဖြပာင်း်းရေးပးနုှ�င်း်�ညာ်် န်ညာ်း�းားကု်�လညာ်း ကြိုကု်�တွင်း်စွဲဉ််းစွဲားထုားပါ။

■ အဖြ�ားပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးပးသူတွစွဲ်ဦးးနှိင်း်် �ု�ုလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်် က်ဏ္ဍနှိင်း်် တွာ�န််�းားက်�ု �ဲ�ယ်ူထုား�န်် စွဲဉ််းစွဲားထုားပါ။

■ ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူတွစွဲ်ဦးးအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း်၏စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု/အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားကု်� ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားပါ။

လမံ်�ညွှှန့််ခ�က်် �ာ�းက်် (၂) - အက်� ����က််ဆို�ုင့််�ူ က်�ုယ််�ာ�လှယ််မံ�ာ�အတဲက်် လမံ်�ညွှှန့််ခ�က််မံ�ာ�

အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအစွဲညာ်းအရေး�း၌ သင်း်ပါ�င်း်တွက််ရေး�ာက််�ပါလု�််�ညာ်။ ရေးအာက််ပါအ�းက််�းားသညာ် အစွဲညာ်းအရေး�း အရေးစွဲာ

ပ�ုင်း်းအဆိုင်း််�းား၌ သင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ် က်ဏ္ဍအတွဲက်် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ရေးပး�ည်ာ် လ�်းညွှာန််�းက််�းားဖြ�စွဲ်သညာ်။

■ တွင်း်ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲးလု�သညာ်် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား၊ �ု�ုနှိင်း်် အဖြ�ားတွက််ရေး�ာက််သူအစွဲ�အ�ဲ���းား ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား��ညာ််ရေး�ွး�းယ််�ု�းားကု်� 

ရေးဆိုဲးရေးနှဲး၊ သတွ်�ိတွ်�န်် �ု�ုသက််ဆို�ုင်း်�ာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ��တွဲင်း် အတွူတွက်ဲပါ�င်း်၍ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ။

■ အစွဲညာ်းအရေး�းတဲွင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးလ�ုသညာ်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာရေး�ါင်း်းစွဲဉ််နှိင်း်် ဆိုက််နှာယ််ရေးသာ လ�ုအပ်�းက််�းား၊ လု�လား�းက််�းား၊ 

ထုုတွ်လန်််�ု�းား၊ စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားကု်� ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားပါ။ ၎င်း်းတွု�်အား ဦးးစွဲားရေးပး စွဲဉ််းစွဲား��ညာ်် အဆိုင်း််က်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။

■ စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�းက််�းားနှိင်း်် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားအား �ညာ်သု�်ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ညာ်ကု်� ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပါ။ အစွဲညာ်းအရေး�း၌ �ညာ်သည်ာ်ဖြပဿန်ာ�ပ်

�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ််ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပးရေးစွဲလု�သန်ညာ်း။ အ�း�ု�ရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားအတဲွက််�ူ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား

�းားကု်� ဖြပန််လညာ်�က်ညာ််ရိုုက်�ုးက်ားပါ။ 

■ အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်�ပ်စွဲးက် ကု်�ယ််ပ�ုင်း်အ�ဲင်း််အ�ိာစွဲက်ား ရေး�းသားဖြပင်း်ဆိုင်း်လာ�ပါ�ညာ်။ သင်း်၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ သင််း်အတွဲက််  

အရေး�းပါ၍ ဦးးစွဲားရေးပးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ည်ာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� က်�ုင်း်တွဲယ်် ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပး�န််နိှင်း်် အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားကု်� ဖြ�ညာ််ဆိုညာ်းရေးပး

�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ သင်း်၏ ပန််းတုွ�င်း်�းား အ�ိန််တွက်ယ််ရေး�ာက််�ုိနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�ည်ာ် �ညာ်သု�်ရေးသာ အ�ဲင်း််အ�ိာ 

စွဲက်ား�း�ုးကု်� ဖြပင်း်ဆိုင်း်သင်း််ပါသန်ညာ်း။

■ အရေး�က်ာင်း်းအ�ာရေး�ါင်း်းစွဲဉ်် အစွဲးအစွဲဉ််က်�ု ဖြပန််ရေးတွဲး�က်ညာ််ပြီးပးး �ညာ်သညာ််ဖြပဿန်ာ�ပ်ဖြ�င််း် စွဲတွင်း်�ဲင််း်လိစွဲ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ညာ်ကု်�စွဲဉ််းစွဲားပါ။

■ ဤအစွဲညာ်းအရေး�းအရေးပ် အဖြ�ားပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းား၏ အဖြ�င်း်�းားကု်� ပ�ု��ုသု�ိုလ�ုပါက် အစွဲညာ်းအရေး�း �စွဲတွင်း်�း ၎င်း်းတွု�်နှိင်း််  

စွဲက်ားစွဲဖြ�ညာ် စွဲတွင်း်ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးဖြပာဆို�ုဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ရေးလ်လာနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အစွဲညာ်းအရေး�းအတဲွင်း်း ထုုရေး�ာက််စွဲဲာရေးတွာင်း်းဆို�ုရေးဆိုဲရေးနှဲးနှ�ုင်း်

ရေးသာ အဖြ�ားပါ�င်း်ပတွ်သက််သူတွစွဲ်ဦးးဦးးနှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း�ုိ��ို သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် သုလ�ုပါလု�််�ညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



လမံ်�ညွှှန့််ခ�က်် �ာ�းက်် (၃) - ရေလ�လာရေ�ာင့်�်�က်ည်�်�ူမံ�ာ�အတဲက်် လမံ်�ညွှှန့််ခ�က််မံ�ာ�

အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအစွဲညာ်းအရေး�းက်�ု ရေးလ်လာရေးစွဲာင်း််�က်ည်ာ်�ပါလု�််�ညာ်။ ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု �ု�ု၏ ရေးလ်လာရေးစွဲာင််း်

�က်ည်ာ်�ုလ�်းညွှာန််အဖြ�စွဲ်အသံ�း�းပါ -

■ ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူက် သက််ရေးသာင််း်သက််သာ�ိုရေးသာ �န််းက်းင်း်တွစွဲ်�ပ် �န််တွးးရေးပးထုားပါသလား။ 

■ ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူက် သ�ာသ�တွ်က်းက်း�ပ်တွညာ်၍ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ အစွဲ�အ�ဲ��အားလံ�းနှိင်း်် လံ�ရေးလာက််သည်ာ်ရေးဖြပဖြပစွဲ်ရေးသာ 

ဆိုက််ဆိုံနှ�ုင်း်�ု တွညာ်ရေးဆိုာက််နုှ�င်း်ပါသလား။

■ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက် �်ရေး�ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိ အ�း�ု��ိာ  

အဘဲယ််န်ညာ်း။ 

■ �ညာ်သညာ််ဖြပဿန်ာ�ပ်က်�ု သင်း်သတွုဖြပ��ုပါသန်ညာ်း။ သာဓိက်�းား၌ ရေး�းနုှန််းသတွ်�ိတွ်�ု၊ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း

�းက််�းား၊ တွစွဲ်ဆိုင်း််�ံရေး�ာင်း်း�းသူ�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းား၊ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ အားသာ�းက််�းား၊ အစွဲု�း��ဟု�တွ်ရေးသာ  

အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍ၊ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူလူထု�နှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်   

သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးန်�သည်ာ် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား ပါ�င်း်ပါသညာ်။ 

■ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအ�က်ား ပု���ုထုုရေး�ာက််စွဲဲာ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုအတွဲက်် အသံ�း�င်း်�ညာ်် န်ညာ်းတွစွဲ်�ပ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊   

ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိ ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်းတွစွဲ်�ပ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ စွဲတွင်း်�င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ န်ယ််ပယ််တွစွဲ်�ပ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ �ုိပါသလား။ 

■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင်း််�ုအတွဲင်း်း သင်း်ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို��်ရေးသာ စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ဲယ်် အဖြပန််အလိန််ဆိုက််ဆိုံ�ု�းား၊ ဆိုန််းသစွဲ်�ု�ိုရေးသာ   

ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းားနှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််းရေးသာ သာဓိက်ဖြ�စွဲ်�ပ်�းား�ိ အ�း�ု�က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ �ညာ်သု�် �ညာ်ပံ� ဖြ�စွဲ်ပးက််��်သန်ညာ်း။ 

အစွဲညာ်းအရေး�း ပထု�အဆိုင််း်အရေးပ်ထုား�ုိသညာ်် အရေး�းပါရေးသာ ရေး�်ာ်လင််း်�းက််�းားက်�ု သင်း်တွန််းဆို�ာက် စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ�ထုားပြီးပးး

အစွဲညာ်းအရေး�းက်�ု ဦးးရေးဆိုာင်း်ပံ်ပ�ုးရေးန်သညာ်် ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��နှိင်း််အတွူ ထု�ုအ�းက််�းားက်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။ �ုတွ်ဆိုက််သင်း်တွန််း�းနု််

အရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ ရေးအာက််ပါတွု�်က်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပါ။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် ရေးအာင်း်ဖြ�င်း်�ု�ိတွ်တွ�ုင်း်တွစွဲ်�ပ်�ပ်ကု်� ရေး�ာက််�ုိရေးန်ပြီးပးဟု� 

အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း်တွထုစွဲ်�းယ်ံ��က်ညာ်�သန်ညာ်း။ တွံ�်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက်် �ညာ်သု�်ဖြပန််ရေးပး�ညာ်က်�ု စွဲဉ််းစွဲားပါ။ ထုုရေး�ာက််ရေးသာ  

တွံ�်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််ရေးပးနုှ�င်း်�န််အတွဲက်် ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာ စွဲညာ်းက်�်းရေးလး�းက််ကု်� သတွု�ပါ။

■ ရေးယ်ဘဲ�ယ်း�ဆိုန််ဘဲ� တွုတွုက်းက်းရေးဖြပာပါ

■ အက်�ဖြ�တွ်�ု�ဖြပ�ဘဲ� ထု�တွ်ရေး�ာ်ရေးဖြပာဆို�ုပါ

■ လူပ�ဂါဂု�လ်ထုက်် အဖြပ�အ�ူရေးပ် အရေးလးရေးပးဂါရို�ဖြပ�ပါ

■ အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ တွံ�်ဖြပန််အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားရေးပးဖြ�င်း်းဖြ�င််း် အဖြ�ားသူ�းား တွ�ုးတွက််လာရေးအာင်း် က်ူညားရေးပးပါ

233

အ
ခနး် ၄ 

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၃
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၁၅

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၄

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�





�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၄ 

ရေ��ညှ််တည််တ့�ရေ�ာ ��်ရေတာထွကဲ််ပ�စည််�မံ�ာ�

က်နု့််�ယဲ််မံအုတကဲ်် ထွ�ရေ�ာက််မံ�ု�ှရေ�ာ မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�မံု

မံ�ာ�က်�ု ပြုမံိင့်�်တင့််ပြုခင့််�

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်

■ အ�းက််အလက််ရေးပါက််�က်ား�ု ��ိုသညာ်် �န််းက်းင်း်တွစွဲ်�ပ်၌ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ လ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း

လ�ပ်င်းန််းနှိင်း်် သစွဲ်စွဲက််ပု�င်း်�ိင်း်တွု�်အ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�ု�းားက်�ု ရေးတွဲ�ကြံ့က်ံ�သု�ုိ��ညာ်။

■ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက်် �း�ပ်ဆို�ု�ာတွဲင်း် ဆိုက််စွဲပ် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားနိှင်း်် အ�က််အ���းားကု်� �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း 

နှ�ုင်း်�န်် သင်း်တွန််း�ိ��ုိသညာ်် ဗိုဟု�သ�တွ�းားနှိင်း်် စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� အသံ�း�းတွတွ်လာ�ညာ်။

■ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််ပါ တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််�းားအတဲွင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအ�က်ား ပ�ု��ု

ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ ဆိုက််ဆိုံရေး�းနှိင်း်် ဆိုက််သဲယ််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုက်�ု ဖြ�ု်င််း်တွင်း်�န်် �ဟုာဗိုးူဟုာ�းား အဆို�ုဖြပ�တွင်း်ဖြပတွတွ်လာ�ညာ်။ 

■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုတွဲင်း် ပါ�င်း်ဖြ�င်း်းအားဖြ�င််း် အရေး�းကြိုက်းးရေးသာ သင်း်ယူ်�ုအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားအရေးပ် အဖြပ�သရေးဘဲာ 

တွံ�်ဖြပန််�းက််ရေးပးတွတွ်ပြီးပးး ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်တွတွ်လာ�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၁၅၀- �န််း�အတွဲင်း်း ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် �ုန်စွဲ် (၃၀)၊ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုအတွဲက််  

�ုန်စွဲ် (၆၀) နှိင်း်် တွံ�်ဖြပန််�းက််ရေးပး�န််နိှင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န်် �ုန်စွဲ် (၆၀) ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်

န့်ည််�လမံ်�
နှိစွဲ်ဦးးတွဲ� ရေးလ်က်းင်း််�ု၊ အ�ဲ���ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်� ု

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�အရေးန်၏ ရေးန်ာက််�ံအ�းက််အလက််�းား �ုတွတူ၊ ဖြ�စွဲ်�ပ်တဲွင်း်ပါ�ုိရေးသာ

အရေးဖြ�အရေးန်အလု�က်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား�းား၊ ကြိုကု်�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် 

ညွှာန််�က်ား�းက််�းား၊ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုအတွဲက်် အသံ�းအရေးဆိုာင်း်ပစွဲစညာ်း�းားနိှင်း််  

�တွ်စွဲံ��းား (�နုှ�င်း်�ညာ်ဆို�ုလ်င်း်)
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				
၁. သင်း်တွန််း�းနု််၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််သညာ် �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််ဖြပ�လ�ပ်�န်် 

အစွဲညာ်းအရေး�းတွစွဲ်��အဖြ�စွဲ် �န််းက်းင်း်တွ� �န််တွးးထုားဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ထုပ်ရေးလာင်း်းရေးဖြပာဖြပပါ။ သရို�ပ်ဖြပဖြ�စွဲ်�ပ်ကု်�   

လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ၊ Bokeo ဖြပညာ်န်ယ််�ုိ သစွဲ်က်�န််သဲယ််�ု အရေးဖြ�အရေးန်တွဲင်း် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်သည်ာ် လက််ရေးတွဲ�

ဖြ�စွဲ်စွဲဉ််�းား၊ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားနိှင်း်် အ�က်် အ���းားရေးပ် အရေးဖြ��ံထုားပါသညာ်။ ဤသင်း်တွန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် �ုန်စွဲ် (၆၀) စွဲာ 

သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု ပါ�င်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ပြီးပးးရေးန်ာက််တွဲင်း် သင်း်တွန််းဆို�ာက် ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ညာ်် �ုန်စွဲ် (၆၀) စွဲာ တွံ�်ဖြပန််�းက််ရေးပးဖြ�င်း်း

နှိင်း််  ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ဖြ�င်း်း သင်း်တွန််း�းနု်် လာပါ�ညာ်။ 

၂. သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�းသညာ် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုနှိင်း်် အက်ံ�်းတွ�င်း် ဖြ�စွဲ်၊ �ဖြ�စွဲ် စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပါ။ အ�းက််အလက််ရေးပါက််�က်ား

�ု ��ုိရေးသာ၊ ပြီး�ု�်းရေးဖြ�ာက််�ု ��ုိရေးသာ �န််းက်းင်း်တွစွဲ်�ပ်တဲွင်း် ရေးလ်က်းင််း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််၊ ထုု��န််းက်းင်း်တဲွင်း် စွဲုတွ်က်ူးသစွဲ်�းား၊န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်

အသစွဲ်�းားဖြ�င််း် စွဲ�်းသပ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် အ�ဲင််း်အလ�်း�းားက်�ု တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းအား ရေးပးဖြ�င်း်းဖြ�င််း် သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုက် 

သင်း်ယူ်�ုက်�ု အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် သတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ု�ိတွစွဲ်ဆိုင်း််

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် �ညာ်�ွယ််ထုားရေးသာ တွ�ံ်ဖြပန််�းက််နှိင်း်် ပံ်ပ�ုး�ုတွ�ု်က်�ု ��ိုနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ုနှိင်း််

ပတွ်သက််၍ ရေးန်ာက််ထုပ် အရေးသးစွဲုတွ်အ�းက််�းားကု်� သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၃) တွဲင်း် ရေး�ာ်ဖြပထုားပါသညာ်။ 

၃. သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုအတွဲက်် �ိန််းဆိုပံ�ရေး�ာ်ထုားသည်ာ် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ အဆိုက််အစွဲပ်ကု်� အတွ�ု�းံ�း ရေး�ာ်ဖြပပါ။   

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်��ပဏ်းအ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ�� ု

ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်းရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််သညာ် �ညာ်က်�်သု�်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်းက်�ု ရေးတွဲ�ကြံ့က်ံ�သု�ုိရေးစွဲ�န််�ိာ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ု၏ �ညာ်�ွယ််�းက််

ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား အသုရေးပးရေးဖြပာဆို�ုပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား သညာ် သင်း်တွန််းတဲွင်း် ��ို��်ရေးသာ 

ဗိုဟု�သ�တွ�းားနှိင်း်် စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� အသံ�း�းတွတွ်လာ�ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်သရို�ပ်ဖြပ ရေးန်ရေးသာ ဖြ�စွဲ်စွဲဉ််နိှင်း်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်တွု�်၏ 

အရေး�က်ာင်း်းအ�ာကု်� ဆိုက််စွဲပ်ရေးတွဲးရေး�်တွတွ်လာ�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

၄. ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းား ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားကု်�သတွ်�ိတွ်ရေးပးပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်အား ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူဆို�ုင်း်�ာ လ�်းညွှာန််�းက််�းား   

ရေးပးပါ။ ဤသရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုတွဲင်း် အဓိုက်ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်သ�ံး�� �ိုပါသညာ်-

 • ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းားအဖြ�စွဲ် ရေးဆိုာင်း်�ွက််သညာ်် ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ အ�ဲ��၊ NGO က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား

 • အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား-

	 	 –    လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား�ိ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား

	 	 –    သစွဲ်စွဲက်် က်��ပဏ်းကု်�ယ််စွဲားလိယ််�းား 

	 	 –    ဖြပညာ်တဲွင်း်းအစွဲ�ုး�ဌာာန် က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းား 

 • ရေးလ်လာရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််သူ�းား 

၅. အစွဲညာ်းအရေး�းစွဲတွင်း်�န်် ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းားထုံ တွာ�န်် �လာ�ရေးဖြပာင်း်း�း �န််တွးးထုားရေးသာ ဤသရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု  

လ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း အလ�ံးစွဲံ�က်�ု ရေးဆိုဲးရေးနှဲးလ�ုရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအ�ဲ���းားအား သက််ဆို�ုင်း်�ာစွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း

�းားရေးပးပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) က်�ု �က်ညာ််ပါ)။ ရေးန်ာက််�ံ သင်း်ရေးထုာက််ကူ် ပစွဲစညာ်း�းား သညာ် ရေး�ာ်ဖြပပါအတုွ�င်း်းဖြ�စွဲ်ပါသညာ်-

 • သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအားလံ�းသညာ် ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�ဖြပ�ရေးလ်လာ�းက််နိှင်း်် ရေးန်ာက််�ံအ�းက်် အလက််�းားကု်� ��ိုပါသညာ်။ 

 • သင်း်တွန််းသား/သူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးအရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ု၏ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာနှိင်း်် ပတွ်သက််ရေးသာ အ�းက််အလက််�းားကု်�  

 ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် သု�ုိ�သညာ်။ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အ�းက််အလက််ပါ က်တွ်ဖြပား ၆ �� 

 �ိုပါသညာ်။ 

 • ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အတွဲက်် လ�်းညွှာန််စွဲာ�ွက််တွစွဲ်�ွက်် �ုိပါသညာ် (စွဲာ�ွက်် ၁)။ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ အ�ဲ��က်  

 အစွဲညာ်းအရေး�းအတွဲက်် သတွ်�ိတွ်အ�းနု်် �ုန်စွဲ် (၆၀) အတွဲင်း်းတွဲင်း် အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� စွဲတွင်း်ဖြ�င်း်း၊ အဆို�ံးသတွ်ဖြ�င်း်း  

 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ�ညာ်။ အစွဲညာ်းအရေး�းက်�ု အဆိုံ�းသတွ်�န်် ဆိုံ�းဖြ�တွ်ပု�င်း်�ဲင်း််�ိာ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��၏ လက််ထု�တဲွင်း် �ုိပါသညာ်။

 • အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ က်�ုယ််စွဲားလိယ်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အတဲွက်် လ�်းညွှာန််စွဲာ�ွက််တွစွဲ်�ွက်် �ုိပါသညာ် (စွဲာ�ွက်် (၂))။ 

 • ရေးလ်လာရေးစွဲာင်း််�က်ညာ််သူ�းားက် ရေး�း�ဲန််းတွစွဲ်စွဲံ�က်�ု ��ိုပါသညာ် (လ�်းညွှာန််စွဲာ�ွက်် (၃))။ ၎င်း်းတွု�် ရေးလ်လာရေးစွဲာင််း်�က်ည်ာ်သင်း်် 

 သညာ််၊ တွံ�်ဖြပန််�းက််ရေးပးသင််း်သညာ်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားကု်� ထု�ုရေး�း�ဲန််းတွစွဲ်စွဲံ�က် ၎င်း်းတွု�်အား လ�်းညွှာန််ရေးပးပါ�ညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၆. သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ု �စွဲတွင်း်�း ဖြပင်း်ဆိုင်း်�န်် �ုန်စွဲ် (၃၀) အ�းနု််�ိုရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား အသုရေးပးရေးဖြပာဆို�ုပါ။

၇. �န််းက်းင်း်တွ� �န််တွးး ရေးလ်က်းင််း်�ာတွဲင်း် ထုုရေး�ာက််�ု�ိုရေး�းသညာ် �ု�ု၏ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အရေးပ် �ညာ်�်အထုု�ံစွဲား သက််�င်း်သန်ညာ်း

ဆို�ုသညာ််အ�းက်် အရေးပ် �ူတွညာ်ရေးန်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် �ု�ုအတွဲက််သတွ်�ိတွ်ထုားရေးသာ 

ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားအဖြ�စွဲ် သဘဲာ�က်းက်း သရို�ပ်ဖြပပါ�င်း်သင််း်ပါသညာ်၊ ဆို�ုလ�ုသညာ်�ိာ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူက်  တွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်�ာရေးဖြပာဆို�ု

ရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ုက််သည်ာ်အ�ါ ၎င်း်းတွ�ု်အရေးန်ဖြ�င်း်် ဖြပန််လညာ်တွ�ံ်ဖြပန်် ရေးဖြပာဆို�ုသင််း်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း်  

အ�း�ုး�း�ုးရေးသာ အဖြ�င်း်ရုိုရေးထုာင််း်�းားကု်�သံ�းသပ်သင််း်ပြီးပးး စွဲ�ရေး�းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ာတဲွင်း် �ညာ်သညာ််စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းားနှိင်း်် ဖြပဿန်ာ�ပ်  

�းားက်�ု တွင်း်ဖြပ�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း စွဲဉ််းစွဲားထုားသင််း်သညာ်ဟု� သတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။ 

၈. ဖြပင်း်ဆိုင်း်�းနု်် �ုန်စွဲ် (၃၀) ဖြပည်ာ်ပြီးပးးရေးန်ာက်် သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု စွဲတွင်း်�န်် ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအ�ဲ��ထုံ တွာ�န််လာ�ရေးဖြပာင်း်းပါ။

၉. �ုန်စွဲ် (၆၀) ဖြပည်ာ်ပြီးပးးရေးန်ာက်် �လဒီ်ထုူးထုူးဖြ�ားဖြ�ား ��ိုသညာ််တွ�ုင်း် သင်း်တွန််းန်ညာ်းဖြပက် သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုက်�ု အဆိုံ�းသတွ်သင််း်

ပါသညာ်။ ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ အ�ဲ��က် အစွဲညာ်းအရေး�းကု်� န်ုဂါံ�း�း�ပ်လု�က််သညာ်နှိင်း်် လူတွ�ုင်း်းကု်� ၎င်း်းတွု�်၏ သရို�ပ်ဖြပ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းား� ိ

စွဲဲန်််�ဲာ�န်် �ုန်စွဲ်အန်ညာ်းင်းယ်် အ�းနု််ရေးပးပါ။ ဖြပန််လညာ်စွဲုစွဲစွဲ်ရေး�းဖြ�န််း�ုနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ု စွဲတွင်း်ပါ။ 

၁၀. �ု�ုက်�ုယ််က်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ုက်�ု ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ အ�ဲ��ဖြ�င််း်စွဲတွင်း်ပါ၊ ပြီးပးးရေးန်ာက်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ က်�ုယ််စွဲားလိယ််�းားက် 

ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးး ရေးလ်လာရေးစွဲာင််း်�က်ည်ာ်သူ�းားဖြ�င်း်် အဆိုံ�းသတွ်ပါ။ �ရေး�ာ်ဖြပ��်သညာ်် အရေး�က်ာင်း်းအ�ာတွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်�� �ိုပါက် သင််း် 

က်�ုယ််ပ�ုင်း် ရေးလ်လာရေးတွဲ��ို�းက််�းားကု်� ရေးပါင်း်းထုည်ာ်ပါ။ ရေးအာက််ပါ လ�်းညွှာန််ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� အသံ�းဖြပ�ရေး�းဖြ�န််းပါ။ 

• အစွဲညာ်းအရေး�းတွဲင်း် �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု အဆိုင်း်ရေးဖြပရေးဖြပ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်ပါသန်ညာ်း။ �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု အဆိုင်း်ရေးဖြပရေးဖြပ �လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

��်ပါသန်ညာ်း။ 

• �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််နှိင်း််ပတွ်သက််၍ �ညာ်သည်ာ်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားက် ရေးဖြ��ိင်း်း�န််အ�က််��ဆိုံ�း  

ဖြ�စွဲ်ပါသန်ညာ်း။ [ရေးအာက််ပါတွု�်သညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားတွင်း်ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း��ုိပါက် သင်း်တွန််းဆို�ာကု်�ယ််တွ�ုင်း်  

တွင်း်ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးပး��ည်ာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်အ�း�ု� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်- ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု စွဲး�ံရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�းား၊ သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််

ဆို�ုင်း်�ာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း (CoC) လ�ပ်ထုံ�း လ�ပ်န်ညာ်း�းား၊ ဥပရေးဒီ ရေး�း�ာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား၊အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ဲ�ရေး��ု၊ 

ရေး�းနှုန််း သင်း််တွင်း််�်တွ�ု၊ ဩဇူးာလာ�်း�ု�းဆိုက််နှာယ််�ု၊ တွ�ား�င်း်ဖြ�စွဲ်�ု၊ တွူညားရေးသာ အ�ညာ်အရေးသဲးအတုွ�င်း်း တွစွဲ်သ�တွ်တွညာ်း 

ထု�တွ်လ�ပ်ရေးပးပု�်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ ပါ�င်း်သူ�းား၏ ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းား။]

• ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနိှင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ အစွဲ�အ�ဲ��အ�က်ား ဩဇူးာလာ�်း�ု�းဆိုက််နှာယ််�ုဆို�ုင်း်�ာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား �ုိပါ

သလား။ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်ပါသန်ညာ်း။ 

• ရေးပ်ရေးပါက််လာ�ည်ာ် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားနိှင်း်် အ�ဲင်း််အာဏ်ာ �ဲ�ဖြ�ားအားပြီးပု�င်း်�ု�းားက်�ု �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် �က်ားရေးန်   

ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအရေးန်ဖြ�င်း်် သင်း််�ဟုာဗိုးူဟုာကု်� ရေး�ာ်ဖြပပါ။

• သင်း််ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာ၌ သရို�ပ်ဖြပပါ�င်း်�န်် ယ်��အထုု သင်း်ယူ်��်ပြီးပးးရေးသာ �ညာ်သည်ာ်ဗိုဟု�သ�တွ�းားနှိင်း်် စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� 

အသံ�း�း��်ပါသန်ညာ်း။ 

• ဤအစွဲညာ်းအရေး�းတွဲင်း် သင်း်သရို�ပ်ဖြပပါ�င်း်��်ရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်နိှင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်ရေးလ်လာသု�ုိ��်ရေးသာ အကြိုက်းး�ားဆိုံ�း  

သင်း်�န််းစွဲာက်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ ဤသညာ်က် သင်း်၏ ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်နိှင်း်် �ညာ်သု�်သက််ဆို�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။

ပ့�ပ�ု�ရေဆို�ဲရေနှ�ဲ�အူဖဲွဲ့��အတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ရေပ�ခ�က််နှငှ့်�် ပြုပန့််လည််�့�ု�ပ်ရေ�� ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



• အစွဲညာ်းအရေး�း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်စွဲဉ်် သင်း်�ညာ်သု�် �ံစွဲား�သန်ညာ်း။ သင််း်အတွဲက်် အဆိုင်း်�ရေးဖြပ�ု တွစွဲ်စွဲံ�တွစွဲ်�ာ �ုိပါသလား။   

သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု �ိုရေးန်သညာ်ဟု� �ံစွဲား�ရေးစွဲ�န်် �ညာ်သညာ်ကု်� ရေးဆိုာင်း်�ွက််��်ပါသန်ညာ်း။

• �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််နှိင်း်် ပတွ်သက််၍ �ညာ်သည်ာ်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားက် သရေးဘဲာတူွလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် 

အလဲယ််ဆိုံ�းဖြ�စွဲ်ပါသန်ညာ်း။ အ�က််��ဆို�ံး�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ သင်း်၏ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအ�ဲ��အ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ�ရေး�း

အဖြပင်း် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနိှင်း်် အဆို�ုဖြပ�ထုားသည်ာ် �ုတွ်�က််ဖြပ�ရေး�းကု်� ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားပါ။

• �တွူညားရေးသာ ရေးဒီသ�းား�ိ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအ�ဲ�� ၃ �ဲ��အ�က်ား ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား �ုိပါသလား။ အ�ဲ���းားအ�က်ား   

ဖြင်းင်း်း�ံ��ဖြ�င်း်း၏ အဓုိက်အက်းဆို�ံးအ�းက််�းားကု်� ရေး�ာ်ဖြပပါ။ ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် အလဲယ််ဆိုံ�းက်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။

• ဤဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း��်ပါသလား။ �ညာ်သု�် �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း��်ပါသန်ညာ်း။ သင််း်ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ရေးန်�ာ၌ 

သရို�ပ်ဖြပပါ�င်း်�န်် ယ်��အထုု သင်း်ယူ်��်ပြီးပးးရေးသာ �ညာ်သညာ််ဗိုဟု�သ�တွ�းားနှိင်း်် စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� အသံ�း�း��်ပါသန်ညာ်း။ 

• ဤအစွဲညာ်းအရေး�းတွဲင်း် သင်း်သရို�ပ်ဖြပပါ�င်း်��်ရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်နိှင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်ရေးလ်လာသု�ုိ��်ရေးသာ အကြိုက်းး�ားဆိုံ�း  

သင်း်�န််းစွဲာက်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ ဤသညာ်က် သင်း်၏ ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်နိှင်း်် �ညာ်သု�်သက််ဆို�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။

• ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု အဆိုင်း်ရေးဖြပရေးဖြပ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်ပါသန်ညာ်း။ �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု အဆိုင်း်ရေးဖြပရေးဖြပ 

�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်ပါသန်ညာ်း။ ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူအား ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ်တွဲင်း် ဆိုက််လက်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် �ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု အကြံ့က်ံဖြပ�

လ�ုပါသန်ညာ်း။ 

• �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််နှိင်း််ပတွ်သက််၍ �ညာ်သည်ာ်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားက် �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း �န််အ�က််��ဆိုံ�း

ဖြ�စွဲ်ပါသန်ညာ်း။ ပါ�င်း်သူ�းားသညာ် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာ က်�ုယ််စွဲားဖြပ�တွင်း်ဖြပ၍ ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲ�ုး�ု�်�ု�းားက်�ု �က်ားသု��်�သညာ်ဟု�  

သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် �ံစွဲား�ပါသလား။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ဤသ�ု် ရေးဖြပာနှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။ 

• �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််နှိင်း််ပတွ်သက််၍ �ညာ်သည်ာ်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� အလံ�းစွဲံ� �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း   

��ို��်ပါသန်ညာ်း သ�ု်�ဟု�တွ် �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း�ု အားန်ညာ်း��်ပါသန်ညာ်း။ အဘဲယ််ရေး�က်ာင်း်် ဤသ�ု်ဖြ�စွဲ်�ပါသန်ညာ်း။   

�ညာ်သညာ်တွု�်က်�ု �တွူက်ဲ�ဖြပားစွဲဲာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်လု�ပါသန်ညာ်း။ 

• ဤအစွဲညာ်းအရေး�းအဆိုင်း််တွဲင်း် သင်း်သရို�ပ်ဖြပပါ�င်း်��်ရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်နိှင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်ရေးလ်လာသု�ုိ��်ရေးသာ  

အကြိုက်းး�ားဆိုံ�းသင်း်�န််းစွဲာက်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ ဤသညာ်က် သင်း်၏ ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်နိှင်း်် �ညာ်သု�်သက််ဆို�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။

ရေလ�လာရေ�ာင့်�်�က်ည်�်�ူမံ�ာ�အတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ပြုပ�ခ�က််နှငှ့်�် ပြုပန့််လည််�့�ု�ပ်ရေ�� ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�

အက်� ����က််ဆို�ငု့််�ကူ်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ�အတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ပြုပ�ခ�က််နှငှ့်�် ပြုပန့််လည််�့�ု�ပရ်ေ��ရေမံ�ခနဲ့််�
မံ�ာ�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



�င့််တန့််��ာ�/�အူာ�လ့�ုအတကဲ်် တ့ု်ပြုပန့််အကြုံက့်ပြုပ�ခ�က််နှငှ့်�် ပြုပန့််လည််�့�ု�ပ်ရေ�� ရေမံ�ခနဲ့််�မံ�ာ�

• ဤရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာအတွ�ုင်း်း �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် အစွဲညာ်းအရေး�းနှိင်း်် ပတွ်သက််၍   

စွဲုတွ်�င်း်စွဲား�ဲယ််အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး သ�ု်�ဟု�တွ် အ�က််��ဆိုံ�း ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� ရေး�ာ်ဖြပပါ။ 

• ဤဖြ�စွဲ်�ပ်တွဲင်း် အဓိုက်အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် အ�းက််အ�း�ု�က်�ု ရေး�ာ်ဖြပပါ။ ထုု�အ�းက််�းား �ုိရေးန်�ဖြ�င်း်း အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းကု်�ရေး�ာ်ဖြပပါ။

• အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအန်က်် �ညာ်သူက် အဖြ�ားအက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း်အဖြပ�သရေးဘဲာ

ရေးဆိုာင်း်ပါသန်ညာ်း။ ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းားအန်က်် �ညာ်သူက် ပဋိုပက်ာဖြ�စွဲ်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြင်းင်း်း�ံ��ု ပ�ု��ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ��်ပါသန်ညာ်း။ 

• ဤရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာအတွ�ုင်း်း အ�က််အ���းားနှိင်း်် ဖြပဿန်ာ�းားက်�ု �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း�ာတဲွင်း် ယ်��အထုု သင်း်ယူ်��်သညာ်် 

သင်း်တွန််း�းနု််�းား�ို အဓိုက်သင်း်�န််းစွဲာ�းားအား �ညာ်သု�်အသံ�း�းနှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။ 

• သင်း်၏ ကု်�ယ််ပ�ုင်း်ရေးန်ာက််�ံအရေး�က်ာင်း်းအ�ာနိှင်း်် တွူညားရေးသာ သု�်�ဟု�တွ် က်ဲ�ဖြပားရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်�းား သု�်�ဟု�တွ်  

ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� ရေး�ာ်ဖြပပါ။

• စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွညာ်ရေးထုာင်း်�ု၊ သစွဲ် တွင်း်ပု� ်�ုက်ဲင်း်းဆိုက််�းားနှိင်း််ပတွ်သက််၍ ဤရေးန်�ာတဲွင်း်သံ�းရေးသာ �းဉ််းက်ပ်�ု 

န်ညာ်းလ�်းအ�း�ု�က်�ု သင်း်က်�ုယ််တွ�ုင်း်ကြံ့က်ံ��ရေးသာ ရေးန်ာက််�ံအရေးဖြ�အရေးန်တဲွင်း် သံ�းနှ�ုင်း်ပါ�ညာ်လား။

• သင်း်ထုံရေးပးအပ်ထုားရေးသာ �ာထုူးက်ဏ္ဍနိှင်း်် တွာ�န််�တွတ�ား�းားရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ ဤအ�ာ�းားသညာ် သင််း်ရေးန်ာက််�ံ

အရေးဖြ�အရေးန်တဲွင်း် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် သင်း်၏ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု �ဟုာဗိုးူဟုာ�းားအရေးပ် �ညာ်သု�်လာ�်း��ုး�ု�ို

နှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။

၁၁. အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ တွ�ံ်ဖြပန််�းက််သညာ် အားသာ�းက််ဖြ�စွဲ်၍ အားန်ညာ်း�းက်် �ဟု�တွ်ရေး�က်ာင်း်း �ိင်း်းဖြပဖြ�င်း်းဖြ�င််း်ဖြပန််လညာ်

စွဲုစွဲစွဲ်ရေး�းဖြ�န််း�ု သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ။ အဖြပ�သရေးဘဲာရေးဆိုာင်း်ရေးသာ တွ�ံ်ဖြပန််�းက််ရေးပးနုှ�င်း်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် လက််�ံ��ိုနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း

အားဖြ�င််း် အဖြ�ားသူ�းား၏ ဗိုဟု�သ�တွ၊ စွဲဲ�်း�ညာ်�းားနှိင်း်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားက်�်သု�် က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်အတွဲက်် ��ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်

�းားက်�ု ရေးပ်ရေးပါက််လာရေးစွဲနုှ�င်း်သညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ� 

■ သရို�ပ်ဖြပ ရေးလ်က်းင််း်�ုအပ�ုင်း်း�ိညာ်နိှစွဲ်�� (သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၃) နှိင်း်် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၄)) က်�ု ဆိုက််တွ�ုက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းသညာ် 

သင်း်တွန််းဆို�ာနှိင်း်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် �က််��ပင်း်ပန််းနုှ�င်း်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််းဆို�ာသညာ် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၀)  

ပြီးပးးရေးန်ာက််တွဲင်း် ဤသရို�ပ်ဖြပ�ုက်�ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်ပါသညာ်။ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းားအရေး�က်ာင်း်း  

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ုက်�ု စွဲုစွဲစွဲ်အက်�ဖြ�တွ်�န််နိှင်း်် အဓိုက်သင်း်ယူ်�ုအ�းက််�းားက်�ုအားဖြ�ည်ာ် 

သင်း်�က်ား�န်် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၄) ကု်� အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ 

■ သင်း်တွန််းဆို�ာအတွဲက်် အဖြ�ားန်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်��သညာ် လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ၊ Xayaboury ဖြပညာ်န်ယ််

�ို က်ံန််းသစွဲ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် သစွဲ်စွဲက််�းားအရေးပ် ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�ဖြပ� ရေးလ်လာ�းက််ကု်� အ�ပ်စွဲ�င်းယ််�းားတဲွင်း် 

ရေးလ်က်းင်း််�န််းတွစွဲ်�ပ်အဖြ�စွဲ် အသ�ံး�း�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််းသား/ သူ�းားသညာ် ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�ဖြပ� ရေးလ်လာ�းက််ကု်� �တွ်ရိုုပြီးပးး 

ရေးဆိုဲးရေးနှဲး၍ ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေးဖြ�ဆို�ုပါ�ညာ်။ ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ရေးဖြ�ဆို�ုပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် သင်း်တွန််းဆို�ာသညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ 

အရေးဖြ��းားအတဲွက်် အားလ�ံး��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု စွဲတွင်း်ရေးစွဲပြီးပးး အဓိုက်သင်း်ယူ်�ုအ�းက််�းားကု်� အရေးလးရေးပးသင်း်�က်ားပါသညာ်။ 

ဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�ဖြပ� ရေးလ်လာ�းက်် ရေးလ်က်းင််း်�န််း လ�ပ်�းနု််တွဲင်း် ရေး�းဖြ�န််းနှ�ုင်း်သည်ာ် ရေး�း�ဲန််း�းား -

 • ဤဖြ�စွဲ်�ပ်တွဲင်း် ရေး�ာ်ဖြပထုားရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််နှိင်း််စွဲပ်လးဉ််း၍ ဖြပဿန်ာ�ပ်အ�း�ု�က်�ုရေး�ာ်ဖြပပါ။

 • �ညာ်သည်ာ်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� အလဲယ််တွက်ူ �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်ပြီးပးး �ညာ်သညာ််ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် 

 �က််��ပါသန်ညာ်း။ ဤဖြပဿန်ာ�ပ်�းားကု်� �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်း�န်် �ညာ်သည်ာ်�ဟုာဗိုးူဟုာ�းားက်�ုသံ�းနှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။

 • ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍနိှင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ အစွဲ�အ�ဲ��အ�က်ား ဩဇူးာလာ�်း�ု�းဆိုက််နှာယ််�ုက်�ု ဤဖြ�စွဲ်�ပ်တဲွင်း် �ညာ်သု�်  

 �င်း်ဆို�ုင်း်ရေးဖြ��ိင်း်းနှ�ုင်း်ပါသန်ညာ်း။ 

 • ဤဖြ�စွဲ်�ပ်တွဲင်း် �က်ားရေးန် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�ို�န်် အရေး�းကြိုက်းးပါသလား။ ၎င်း်းက် ဤဖြ�စွဲ်�ပ်အတဲွက််   

 �ညာ်သု�်အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ပါသန်ညာ်း။

■ သရို�ပ်ဖြပရေးလ်က်းင််း်�ု�းားအရေး�က်ာင်း်း ရေးန်ာက််ထုပ်အရေးသးစွဲုတွ် အကြံ့က်ံဉာာဏ််အတွဲက်် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၃) အပ�ုင်း်း (က်) ကု်�  

က်�ုးက်ားပါ။

 ■ 	အရေ��ကြိုက်ီ�ရေ�ာအခ�က််- သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ �ာထုူးရေးန်�ာ�းားနိှင်း်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ�ရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်�းားကု်�

ရေးသ�းာစွဲဲာ သတွ်�ိတွ်ရေးပးပါ။ သင်း်တွန််းသား/သူတွ�ုင်း်းအား ၎င်း်းတွု�်၏ လက််ရေးတွဲ�ဘဲ��ို တွ�ား�င်း်�န်််အပ်ထုားရေးသာ အလ�ပ် 

သ�ု်�ဟု�တွ် �ာထုူးရေးန်�ာနှိင်း်် ဆိုန်််က်းင်း်ဘဲက််ဖြ�စွဲ်ရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်ကု်� သတွ်�ိတွ်ရေးပးလ်င်း် ရေးက်ာင်း်းပါသညာ်။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း်

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးတွာင်း်သူ က်�ုယ််စွဲားလိယ််တွစွဲ်ဦးးအား ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ ကု်�ယ််စွဲားလိယ်် ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်

က်�ုသတွ်�ိတွ်ရေးပးပါ၊ ထုု�န်ညာ်းဖြ�င််း် အဖြပန််အလိန်် သတွ်�ိတွ်ရေးပးပါ။ �း�ိတွ်ရေးပးထုားရေးသာ ဇူးာတွ်ရေးက်ာင်း်အတုွ�င်း်း�ိုရေးန်သညာ််

သင်း်တွန််းသား/သူ �းားအရေးန်ဖြ�င်း်် အဖြ�ားရေးသာပါ�င်း်သူ�းား၏ အဖြ�င်း်�းားကု်�ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားနှ�ုင်း်ပြီးပးး န်ားလညာ်သုဖြ�င်း်�ုအသစွဲ်

�းား၊ သုဖြ�င်း်သရေးဘဲာရေးပါက််�ုနှိင်း်် န်ားလညာ်�ုတွ�ု်က်�ု ဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာရေးစွဲ�ည်ာ် အ�ဲင်း််အလ�်းတွစွဲ်�ပ် ��ုိပါ�ညာ်။ 

■ ဤဖြ�စွဲ်�ပ်အရေးဖြ�ဖြပ�ရေးလ်လာ�းက််ကု်� လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ�ိ �ယူ်ထုားပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ် အဖြ�ားနှ�ုင်း်င်းံ�းား

တွဲင်း်လညာ်း ထုု�ဖြ�စွဲ်�ပ်�း�ုးက်�ု �ိန််းဆိုပံ�ရေး�ာ်၍�နှ�ုင်း်သညာ်။ သင်း်တွန််းဆို�ာ �းားသညာ် ဖြ�စွဲ်�ပ်ကု်� ရေးဖြပာဆို�ု�ိင်း်းဖြပ�ာတဲွင်း်  

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ နှ�ုင်း်င်းံတွဲင်း်း၊ ရေးဒီသတဲွင်း်း အရေး�က်ာင်း်း အ�ာ�းားနိှင်း်် တွတွ်နှ�ုင်း်သ�် ဆိုက််စွဲပ်၍ ရေးဖြပာဆို�ုသင််း်ပါသညာ်။ 

ထု�ုသ�ု်ရေးဖြပာဆို�ု�ိင်း်းဖြပပံ�အရေး�က်ာင်း်း လ�်းညွှာန််�းက််က်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�းက်် ရေး�း�ဲန််း�းားထု�တဲွင်း် �က်ညာ််ပါ။

 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

ညွှာန််�က်ား�းက််�းားအတဲွက်် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၃) ကု်� �က်ည်ာ်ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 

အဆိုင့်�် (၅) အတဲက်် ရေလ�က်�င့််�ခန့််� (၁)

ပြုဖွဲ့�်�ပ်ရေလ�လာခ�က််

လာအ�ုပြုပည််�ူ�ဒီမံ�ုက်�က််တ�်�မံမတနှ�ုင့််င့့်၊ Bokeo နှှင့်�် Xayaboury ပြုပည််န့်ယ််မံ�ာ��ှ� က်ွန့််���်လုပ်က်ဲက််င့်ယ််
ရေတာင့််�ူမံ�ာ�နှှင့်�် ပြုပည််တဲင့််� ��်�က််မံ�ာ�အ�က်ာ� မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�မံုဆို�ုင့််�ာ�ရေဘာတူည်ီခ�က်် 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ၏ က်ံန််းစွဲ�ုက််�င်း်း�းားကု်� လာအ�ုဖြပညာ်သူ�ဒီး��ုက်�က််တွစွဲ်သ�မတွနုှ�င်း်င်းံ ရေးဖြ�ာက််ပ�ုင်း်း၌ ၁၉၈၀ ဖြပည်ာ်လဲန််  

အရေးစွဲာပ�ုင်း်းက်ာလ�းားတဲွင်း် စွဲတွင်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််��်�က်ပါသညာ်။ က်ံန််းသစွဲ်စွဲ�ုက််ပး�ုးလ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းသညာ် နှိစွဲ်စွဲဉ်် �ုသားစွဲ�တွစွဲ်စွဲ��င်း်ရေးင်းဲ၏  

၂၅ �ာ��ုင်း်နှုန််းနှိင်း်် ၅၅ �ာ��ုင်း်နှုန််းအ�က်ား ��ိုရေးစွဲပြီးပးး ရေးက်းးလက််ရေးဒီသ စွဲးးပဲားရေး�းအတဲွက်် အရေး�းပါပါသညာ်။ Bokeo ဖြပညာ်န်ယ််�ုိ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ၏ က်ံန််းစွဲ�ုက််�င်း်း�းားသညာ် �းားရေးသာအားဖြ�င််း် တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းပု�င်း် ရေးဖြ�က်ဲက််�းားဖြ�စွဲ်ပြီးပးး (၀.၅) ဟုက််တွာနှိင်း််  

(၁) ဟုက််တွာအ�က်ားအတွ�ုင်း်းအတွာ �ိုပါသညာ်။

ရေးတွာင်း်သူ�းားက် က်ံန််းစုွဲ�က််�င်း်း�းားတွညာ်ရေးထုာင်း်ဖြ�င်း်း၏ အဓုိက်အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားထု��ိ တွစွဲ်�းက််သညာ် ကြိုကု်�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထုားရေးသာ

အလိညာ််က်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းနု်် နှိစွဲ် (၃၀) သက််တွ�်းအတွဲက်် ရေးဖြ�ရေးန်�ာကု်� �ယူ်သံ�းစွဲဲ��န််နှိင်း်် က်ာက်ဲယ််ထုုန််းသု�်း�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။   

၎င်း်းတွု�်သညာ် က်ံန််းစွဲ�ုက််�င်း်း�းားက်�ု ရေးင်းဲရေး�က်းဆို�ုင်း်�ာ ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု�းားအဖြ�စွဲ်လညာ်း ရေးတွဲးဖြ�င်း်�က်ပါသညာ်။ ၎င်း်းတွု�်သညာ် ရေးင်းဲသားလ�ုအပ်

သညာ််အ�ါအပင်း်ကြိုက်းး�းားကု်� ရေး�ာင်း်း�းနုှ�င်း်ပါသညာ်။ 

၁၉၉၅ ��နှိစွဲ်တွဲင်း် ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�ဌာာန်�းားက် က်ံန််းသစွဲ်ကု်� တွ�ုးဖြ�ုင််း်စွဲ�ုက််ပး�ုး�န်် စွဲတွင်း်��်ပါသညာ်။ စွဲ�ုက််�င်း်း�းား သု�်�ဟု�တွ် ရေးက်းးလက််

ပး�ုး�င်း်း�းားတွဲင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုး�န်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲားရေးသာ ရေးက်းးလက််ရေးန်ဖြပညာ်သူ�းားအား ပး�ုးပင်း်�းားကု်� ဖြ�န်််ရေး�ရေးပးပါသညာ်။ ဆိုယ််နှိစွဲ်�က်ာပြီးပးး

ရေးန်ာက်် ဖြပညာ်တွဲင်း်းက်�န််သဲယ််သူ�းားနှိင်း်် သစွဲ်စွဲက််�းားသညာ် ရေးက်ာင်း်းစွဲဲာကြိုက်းးထုဲားရေးပါက််ရေး�ာက််ရေးန်ရေးသာ အပင်း်ကြိုက်းး�းားက်�ု �းား�းား 

စွဲားစွဲား �ယ််ယ်ူနှ�ုင်း်�န်် စွဲုတွ်�င်း်စွဲားလာ�က်ပါသညာ်။ ယ်�င်း်က်�်သု�်ပင်း် ဤရေး�ွး�းယ််ထုားရေးသာ အပင်း်�းားက်�ု ပင်း်စွဲ�/ပင်း်ရေးထုာင်း် ရေး�ာင်း်း�း

ရေးလ်�ိုပြီးပးး ရေး�းနုှန််းသတွ်�ိတွ်�န်် တွ�ုင်း်းတွာရေးလ် ��ိုပါ။ ရေး�းနှုန််းက်�ု �ယ််ယူ်သူ�းားက် သတွ်�ိတွ်ပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်က် အပင်း်�းားကု်� ��တွ်လိ�

ထု�တွ်လ�ပ်�န််နှိင်း်် သစွဲ်စွဲက််သု�် သယ််ယ်ူပ�ု်ရေးဆိုာင်း်�န်် တွာ�န််ယ်ူလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါသညာ်။ 

Bokeo ဖြပညာ်န်ယ််�ုိ က်ံန််းသစွဲ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ပု�င်း်ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးပ် ဖြပဿန်ာ�ပ်အ�းားအဖြပားက် ရို�ုက််�တွ်လးက််�ုိရေးန်ပါသညာ်။

အဓိုက်ဖြပဿန်ာ�ပ်�းား�ိ တွစွဲ်��သညာ် ရေးဖြ�ယ်ာလ�ပ်ပ�ုင်း်�ဲင်း််�ိင်း်းလင်း်း�ုနှိင်း်် သံ�းစွဲဲ�သူ အ�ဲင်း််အရေး�း�းား ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။   

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ်သစွဲ်ပင်း်�းား စုွဲ�က််ပး�ုး ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်သည်ာ်တွ�ုင်း်ရေးအာင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ရေးဖြ�ရေးန်�ာနှိင်း်် သစွဲ်ပင်း်�းားအရေးပ် 

အ�ဲင်း််အရေး�း�းား��ုိ�က်ပါ။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားစွဲဲာအတွဲက်် သစွဲ်ပင်း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််သညာ် �ရေး��ာ �ရေးသ�းာရေးသာ 

စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�းားရေး�က်ာင််း် ရိုုပ်ရေးထုဲးလိပါသညာ်။

က်ံန််းသစွဲ် စွဲ�ုက််ပး�ုးသူ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် စွဲ�ုက််�င်း်းထု��ို အပင်း်တွစွဲ်ပင်း်စွဲးတုွ�င်း်း�ိာ ရေးန်ာက််ဆိုံ�းတွဲင်း် စွဲးးပဲားတွန််��ုး တွစွဲ်�ပ် 

�ိုလာ�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အသုအဖြ�င်း် �ုိ�က်ပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ် က်ံန််းသစွဲ်သညာ် သက််တွ�်း တွစွဲ်���ုိလာသညာ််အ�ါ အပင်း်�းားအ�က်ား  

�ွက််အ�ပ်အက်ဲာအရေး�း သုပ်သညာ်းလာ၍ �သန််ရေးသာအပင်း်�းားသညာ် အဖြ�င််း် သ�ု်�ဟု�တွ် လံ�းပတွ် ကြိုက်းးထုဲားလာဖြ�င်း်း ��ုိရေးတွာ်ပါ။ 

လံ�းပတွ်င်းယ််သစွဲ်ပင်း်�းားကု်� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်နှ�ုင်း်သည်ာ် ရေး�းက်ဲက်် သု�်�ဟု�တွ် သစွဲ်စွဲက်် ��ိုရေးသာရေး�က်ာင််း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ

�းားသညာ် က်�ုင်း်း�း�ုင်း်ထုားရေးသာ အကု်�င်း်း ကြိုက်းး�းား သု�်�ဟု�တွ် အပင်း်င်းယ််�းားကု်� ရေး�ာင်း်း�း၍ ��နှ�ုင်း်ပါ။ သစွဲ်စွဲက််�းားသညာ် အန်ညာ်းဆိုံ�း 

လံ�းပတွ် (၂၆) စွဲင်း်တွး�းတွာ�ိုရေးသာ အပင်း်�းားက်�ုသာ �ယ််ယူ်ပါသညာ်။ 

ပံ��ိန််အားဖြ�င်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်က်�ုယ််တွ�ုင်း် အပင်း်�းားကု်� ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်း၊ လ�်းရေးဘဲး တွစွဲ်ရေးလ်ာက်် သစွဲ်လံ�း

�းားကု်�ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်း ဖြပ�လ�ပ်�က်ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် အပင်း်��တွ်လိ��န်် အရေးဖြ��ံလက််ကု်�င်း်က်ု�ုယ်ာ�းားကု်�

သံ�း�က်ပြီးပးး အဆိုင်း််ဖြ�င််း်န်ညာ်းပညာာကု်� အသံ�း�း�ဲင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား ��ုိသက်�်သု�် ထု�ုန်ညာ်းပညာာ�းားက်�ု အသံ�းဖြပ�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

�န်် က်ံ�်းက်းင်း်�ုလညာ်း ��ို�က်ပါ။ အ�း�ု�လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် သစွဲ်စွဲက််�းားသု�် ရေး�ာင်း်း�း�က်ပြီးပးး ထု�တွ်ယ်ူ�ုက်�ု သစွဲ်စွဲက်် 

လ�ပ်က်�ုင်း်သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးက်းး�ွာ�ုိ လ�ပ်သား�းားက် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�က်ပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



Bokeo ဖြပညာ်န်ယ််�ုိ က်ံန််းစွဲ�ုက််�င်း်းအ�းားစွဲ�သညာ် Houayxai နိှင်း်် Paktha �ရို�ုင်း်�းားတဲွင်း် တွညာ်�ုိပြီးပးး သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ရေး�း လဲယ််ကူ်ရေးစွဲ

�န််အတွဲက်် လ�်းရေးဘဲး��ယ်ာ၊ ဖြ�စွဲ် သု�်�ဟု�တွ် ရေးက်းး�ွာအန်းးတွဲင်း် �ုိပါသညာ်။ သစွဲ်လ�ံး�းားကု်� က်�န််က်ားင်းယ််�းား သု�်�ဟု�တွ် လက််သ�ံး

ထုဲန််စွဲက််�းားဖြ�င််း် သယ််ယူ်နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် သစွဲ်�းားကု်� စွဲးးပဲားရေး�း အက်း�ုးအဖြ�တွ်အတဲွက်် ၎င်း်းတွု�်

က်�ုယ််တွ�ုင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်ဖြ�င်း်း ��ုိပါ။ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ပင်း်စွဲ�/ပင်း်ရေးထုာင်း် က်ံန််းသစွဲ်ပင်း်�းားကု်� သစွဲ်စွဲက်် လ�ပ်ကု်�င်း်သူ�းားသ�ု် ရေး�ာင်း်း�း ရေးလ်�ုိပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်

က်�ုယ််တွ�ုင်း်အပင်း်�းား ထု�တွ်ယ်ူပြီးပးး လ�်းရေးဘဲး��ယ်ာတဲွင်း် ရေး�ာင်း်း�းသညာ်ထုက်် ရေး�းနုှန််းရေးလးာ်၍ ��ို�က်ပါသညာ်။ သစွဲ်လ�ံးင်းယ််�းားအတဲွက်် 

ရေး�းက်ဲက််��ုိဖြ�င်း်းက် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ က်ံန််းသစွဲ် ပင်း်ရေးထုာင်း်�းားကု်� ရေးသ�းာစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ာတွဲင်း် 

အားရေးလးာ်ရေးစွဲပြီးပးး သစွဲ်အ�ညာ်အရေးသဲး က်းဆိုင်း်းလာရေးစွဲပါသညာ်။ 

သုန်ားလညာ်�ု ဖြ�ုင်း််တွင်း်ရေးပးဖြ�င်း်း၊ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်း၊ ဌာာန်�းားနှိင်း်် ပါ�င်း်ပတွ်သက််သူ�းား�ိ ရေးထုာက််�ံအားရေးပး�ုနှိင်း်် ဖြပင်း်ပ

အ�ဲ��အစွဲညာ်း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွ�ု် အပါအ�င်း် ရေး�ိ�ရေးဖြပးရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�း�ုးစွဲံ�ဖြ�င််း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ က်ံန််းသစွဲ် 

ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု�းား�ိ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား ပ�ု��ု��ုိလာပါသညာ်။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် �ရို�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာအ�ာ�ုိ�းား၏ က်ူညားပံ်ပု�း�ုဖြ�င််း်  

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ က်ံန််း စုွဲ�က််�င်း်း �းားကု်� တွ�ား�င်း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�်၏ အပင်း်�းားနှိင်း််ပတွ်သက််၍ ရေးတွာင်း်းဆို�ု

�ု�းား ဖြပ�လ�ပ်နုှ�င်း်ရေးစွဲပါသညာ်။ Bokeo နိှင်း်် Xayaboury ဖြပညာ်န်ယ််�းားတဲွင်း် စွဲ�ုက််ပး�ုး�ဲင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််ရေးပါင်း်း ၂၅၀ �န်််က်�ု ထု�တွ်ရေးပး 

��်ပြီးပးး ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက််�းား�ုိဖြ�င်း်းအားဖြ�င်း်် သစွဲ်လံ�း�းားကု်� တွ�ား�င်း် ထု�တွ်ယ်ူနှ�ုင်း်ပြီးပးး သစွဲ်စွဲက််�းား သု�်�ဟု�တွ် အဖြ�ား

�ယ််ယ်ူသူ�းားသ�ု် သယ််ယ်ူပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် စွဲ�ုက််�င်း်း�းား စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုန်ညာ်းလ�်းဆို�ုင်း်�ာ 

ဗိုဟု�သ�တွ�းား၊ က်�န််သဲယ််သူ�းားနှိင်း်် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနုုှင်း်းတွတွ်�န်် စွဲဲ�်း�ညာ်�းား၊ ယ်ံ��က်ညာ်�ု�းား ပု���ု�ိုလာပါသညာ်။ 

��က်ာရေးသး�းက်ပင်း် လံ�းပတွ်င်းယ်် သစွဲ်လ�ံး�းားအား တွန််��ုးဖြ�ုင််း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းရေးပ်အရေးဖြ��ံ၍ က်ံန််းစုွဲ�က်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ

�းားနှိင်း်် ရေးဒီသနှတ�သစွဲ်စွဲက််�းားအ�က်ား ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်၍ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ုိရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ကု်� ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န််  

အားထု�တွ်�ု�းား �ုိလာ��်ပါသညာ်။ ရေးဒီသနှတ�သစွဲ်စွဲက််တွစွဲ်��သညာ် �းား��က်ာ�းက် လံ�းပတွ်င်းယ််သစွဲ်လ�ံး�းားကု်�သံ�းသညာ်် သတွ်�ိတွ်ထုား

ရေးသာ လက််ယ်ိက််ထု�ုးသစွဲ်သားဖြပား ဖြပ�လ�ပ်ဖြ�င်း်းန်ညာ်းပညာာနိှင်း်် က်ု�ုယ်ာ�းားကု်� အသံ�းဖြပ�လာပါသညာ်။ �ိတွ်ပံ�တွင်း်ထုားရေးသာ စုွဲ�က််�င်း်း

�းား�ိ လံ�းပတွ်င်းယ််သစွဲ်�းားကု်� သစွဲ်စွဲက််ထုံ ရေး�ာင်း်း�း�န်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် အ�ဲင််း်အလ�်း ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါသညာ်။ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ရေးဒီသနှတ�သစွဲ်စွဲက််တွု�်သညာ် လံ�းပတွ်အတွ�ုင်း်းအတွာတွစွဲ်��အတွဲင်း်း�ုိရေးသာ သစွဲ်လ�ံး�းား ရေး�ာင်း်း�း�ု

ဆို�ုင်း်�ာသရေးဘဲာတွူညား�းက််တွစွဲ်�ပ်ကု်� �း�ပ်ဆို�ု��်�က်ပါသညာ်။ သရေးဘဲာတူွညား�းက််တဲွင်း် (၂၆) စွဲင်း်တွး�းတွာထုက်် ရေးသးရေးသာ လံ�းပတွ်�းား

အတွဲက်် အရေးထုာက််အပံ်ပါ�င်း်ပြီးပးး လက််�ို ရေးပါက််ရေး�းအတုွ�င်း်း �း�ပ်ဆို�ုပါသညာ်။ 

လက််ယ်ိက််ထု�ုး သစွဲ်သားဖြပားဖြပ�လ�ပ်ဖြ�င်း်းန်ညာ်းပညာာ�ိာ စွဲးးပဲားရေး�း �ုတွ်�က််ဖြပ��ုက်�ု ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးအာင်း် ရေးစွဲ်ရေးဆိုာ်ရေးပး�န်် ဆိုန််းသစွဲ်

ပြီးပးး ထုုရေး�ာက််ရေးသာ န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်ဟု� �ိတွ်ယ်ူပါသညာ်။ လက််�ုိတွဲင်း် က်��ပဏ်း�းားနိှင်း်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအ�က်ား 

�ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််စွဲာ�း�ပ်သ�ံး�� �း�ပ်ဆို�ုပြီးပးးဖြ�စွဲ်ပါသညာ်၊ တွစွဲ်��သညာ် Bokeo တွဲင်း် ဖြ�စွဲ်၍ နိှစွဲ်��သညာ် Xayaboury 

တွဲင်း်ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

က်ံန််းသစွဲ် စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု သင်း်တွန််းသညာ် ကု်�င်း်း�း�ုင်း်ဖြ�င်း်း၊ ပင်း်က်းပ်နှ�တွ်ဖြ�င်း်းက်�်သု�် စွဲ�ုက််�င်း်း စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုတွဲင်း် �င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�န်် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား

ရေးသာလ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားကု်� အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါသညာ်။ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�ထုံ�ိ အရေးထုာက််အပံ်��ိုပါသညာ်။ အ�ပ်ဘဲက််

လူ�ုအ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားနှိင်း်် �ဲံ�ပြီး�ု�း ရေးအဂါးင်း်စွဲး�းားက် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူ�းား၏ အ�န််းက်ဏ္ဍကု်� ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းရေးပး�က်

ပါသညာ်။  ဤသညာ်က် က်�န််သဲယ််�ုနှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတွူညား�းက််�းားစွဲဲာကု်� ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပြီးပးး လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက် 

စွဲာ�င်း်းဖြပ�စွဲ� ထုားရေးသာအပင်း်�းားကု်� ၎င်း်းတွု�်က်�ုယ််တွ�ုင်း် ထု�တွ်ယ်ူနှ�ုင်း်ရေးစွဲ��်ပါသညာ်။ တွစွဲ်ပင်း်�းင်း်းစွဲးထုက််စွဲာလ်င်း် တွစွဲ်က်�ဗို�းတွာနုှန််းဖြ�င််း် 

တွ�ုင်း်း၍ ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းဖြ�င််း် ၎င်း်းတွု�်၏အပင်း်�းားအတွဲက်် ရေး�းနှုန််းအ� အန်ညာ်းဆိုံ�း (၅၀) �ာ��ုင်း်နှုန််း�န််် ပ�ု��ု��ုိပါသညာ်။  
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၁)

က်ွန့််���်��ုက်် လပု်က်ကဲ််င့်ယ််ရေတာင့််�မူံ�ာ�နှငှ့်�် ��်�က််အ�က်ာ� မံ�တ်ဖွဲ့က််ပြုပ�မံဆုို�ုင့််�ာ 

�ရေဘာတညူ်ခီ�က််က်�ု ပ့�ပ�ု�ရေဆို�ဲရေနှ�ဲရေပ�ရေ�ာ NGO က်�ယု််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (�့�ုဦး�)

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ဖြပညာ်တဲွင်း်းသစွဲ်စွဲက််အ�က်ား �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် �း�ပ်ဆို�ုရေး�း

လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွဲင်း် ပံ်ပု�းက်ူညားရေးပး�န်် သင်း်သညာ် �က်ားရေးန် ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းအဖြ�စွဲ် �ုိပါသညာ်။ ကြိုကု်�တွင်း်ဖြပင်း်ဆိုင်း်�ု 

အရေးန်ဖြ�င်း်် အဖြ�ားလ�ပ်င်းန််း�းားနှိင်း်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား အစွဲဉ််လ�ုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပြီးပးးရေးန်ာက်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််စွဲတွင်း်�န််  

နှိစွဲ်�က််စွဲလ�ံးက် သရေးဘဲာတွူပါသညာ်။ ဤသညာ်တဲွင်း် ရေး�ာ်ဖြပပါတွု�် ပါ�င်း်ပါသညာ်-

■ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဆို�ုင်း်�ာ �ညာ်�ိန််း�းက််ကု်� ဆိုံ�းဖြ�တွ်ဖြ�င်း်း 

■ က်န်ဦးးအ�းက််အလက််ရေးက်ာက််ယူ်စွဲ�ရေးဆိုာင်း်း� ု

■ တွန််��ုးအဆိုင်း််ဆိုင်း်် ရေးဖြပာင်း်းလ��ုက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း 

■ ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ စွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ုနှိင်း်် ဆိုန််�ါတွင်း် ရေး�ွး�းယ််�ု

■ အက်း�ုးစွဲးးပဲား�းားနှိင်း်် က်တွုက်�တွ်တွု�်က်�ု အက်�ဖြ�တွ်�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ အ�ဲ��၊ သစွဲ်စွဲက်် က်��ပဏ်း နှိင်း််

ရေးဒီသနှတ�အစွဲ�ုး� ကု်�ယ််စွဲားလိယ််�းားနှိင်း်် ရေးတွဲ�ဆိုံ�ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းား

သင်း်၏အဓုိက်တွာ�န််သညာ် ပါ�င်း်သူ�းားအတွဲက်် အ�က််အ���းားကု်� သတွ်�ိတွ်ရေး�ာ်ထု�တွ်ပြီးပးး ပါ�င်း်သူအားလံ�း

အတွဲက််အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ိုနှ�ုင်း်သညာ်် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်က်ာ သာတူွညား�်ဖြ�စွဲ်ရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား

�းက််�းားကု်�ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�ည်ာ် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းားက်�ု�ိာ�န််အတွဲက်် ၎င်း်းတွု�်နှိင်း််အတွူ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာ

ရေးဖြ�ယ်ာရိုု�င်း်း ဖြပန််လညာ်တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�းကု်� ဖြ�ုင််း်တွင်း်�န််နှိင်း်် �ာသးဥတွ�ဒီဏ်် ပ�ု��ု�ံနှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် သင်း်၏  

အ�ဲ��အစွဲညာ်းပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ တဲွန််းအားက် သင်း််က်�ု လာ�်း�ု�းထုားပါသညာ်။ 

သစွဲ်ရေးတွာ�းိ��ုလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် ရေးဒီသတဲွင်း်း �ပ်�ွာလူထု�အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၏ အသက််ရေး�ဲး�ုနှိင်း််

သာယ်ာ�ရေးဖြပာ�ုတွ�ု်က်�ု ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးစွဲ�န််�ိာ သင််း်အ�ဲ��အစွဲညာ်း၏ လ�ပ်င်းန််းတွာ�န််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ထုု�်ရေး�က်ာင််း် 

သင်း်သညာ် လက််�ိတွ်ရေး�းထုု�းထုားရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််က် ဤ�ညာ်�ိန််း�းက််�းားအား 

ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းရေးပးနုှ�င်း်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲလု�ပါသညာ်။ သင်း်၏ အကြိုက်းး�ားဆိုံ�းရေးသာ စွဲုန််ရေး�်�ုသညာ် ပါ�င်း်သူအားလံ�း

အ�က်ား ယ်ံ��က်ညာ်�ုတွညာ်ရေးဆိုာက််�န််နှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု အားရေးပးရေးထုာက််�ံ၍ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တဲွင်း် စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲားရေးအာင်း် 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

သင်း််တွဲင်း် ကု်�ယ််ပ�ုင်း်အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် �ုိပြီးပးး ဤသရေးဘဲာတူွညား�းက််�ိ က်�ုယ််က်း�ုး�ိာ�န်် ကြိုက်ု�းပ�်းလးက််�ုိသညာ်

ဟု�အ�း�ု�အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက် ရေးဖြပာဆို�ု�က်သညာ်ကု်� သင်း် �က်ား�ုထုားပါသညာ်။ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ

အားလံ�း၏လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ သု�ုိ�န််နှိင်း်် ဤသညာ်တွု�်က်�ု အလးဉ််းသင်း််သလ�ု 

က်�ုက််ညားရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပး�န််�ိာ အရေး�းကြိုက်းးရေး�က်ာင်း်း သင်း်ယူ်��်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်းအရေးန်ဖြ�င််း် 

သင်း်သညာ် �က်ားရေးန်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးးရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် သရေးဘဲာထုားကဲ်�လဲ��ု�းားတွဲင်း် �ညာ်သည်ာ်ဘဲက််တွဲင်း်�် 

�ပ်တွညာ်�ညာ် �ဟု�တွ်ရေး�က်ာင်း်း ဖြပသ�န်် ကြိုက်ု�းစွဲားလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��်ပါသညာ်။ 

အရေး�က်ာင်း်းအ�ာအားလံ�း �ိင်း်းလင်း်းပြီးပးး လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� ပါ�င်း်သူအားလံ�း န်ားလညာ်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာရေးစွဲ�န််

ရေးန်ာက််ဆိုက််တွဲ� ရေးလ်လာစွဲစွဲ်ရေးဆိုးထုားပါသညာ်။ ဤသညာ်�ိာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််ပါ

အရေးသးစွဲုတွ်အ�းက််�းားဖြ�င််း် ရေး�ိ�ဆိုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်�က်သညာ်် အစွဲ�အ�ဲ���းားအ�က်ား ပဋုိပက်ာဖြ�စွဲ်�ု ရေးပ်ရေးပါက််လာ

ဖြ�င်း်း�ိ က်ာက်ဲယ််ရေးပးပါသညာ်။ 

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�

243

အ
ခနး် ၄ 

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၃
သ

ငတ်
နး်ခ

ျနိ
် ၁၅

သ
ငတ်

နး်ခ
ျနိ

် ၁၄

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၂)

Xayaboury ခရု�ငု့််မံ ှလပု်က်ကဲ််င့်ယ််ရေတာင့််�မူံ�ာ�အတကဲ်် က်�ယု််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (၃ ဦး�)

သင်း််အတွဲက်် အဓိုက်တွဲန််းအားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသညာ်် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်းသညာ် သင်း် အက်း�ုးအဖြ�တွ်��ုိရေးန်ရေးသာ ရေးဖြ�ရေးန်�ာ

နှိင်း််အပင်း်�းားအတဲွက်် ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� အ�ဲင််း်အရေး�း�းား��ုင်း်�ာ�ု�ိုရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သစွဲ်ပင်း်�းား ထု�တွ်ယ်ူ

ဖြ�င်း်းနှိင်း််က်�န််သဲယ််ဖြ�င်း်း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ုလညာ်း ပ�ု��ုလဲယ််ကူ် ထုုရေး�ာက််ရေးစွဲလု�ပါသညာ်။ NGO က် အကြံ့က်ံဖြပ�ထုား

ရေးသာရေး�က်ာင််း် ထု�ုအ�းက််�ိာ သစွဲ်စွဲက််�းားနိှင်း်် �း�ပ်ဆို�ုရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််အရေးပ်  

သင်း် စွဲုတွ်�င်း်စွဲားရေးသာ အဓုိက်အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားထု��ိ တွစွဲ်�းက််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း််အ��ု် အ�က််အ��နှိင်း်် ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားစွဲဲာ �ုိပါသညာ်။ ဤသညာ်�ိာ   

သင်း် �က််�က််���� စုွဲ�က််ပး�ုး��်�ရေးသာ သစွဲ်ပင်း်�းားနိှင်း််ရေးဖြ�ရေးန်�ာအတဲွက်် သင််း်�ပု�င်း်�ဲင်း််�းားအရေး�က်ာင်း်းကု်��ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ 

န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ဖြ�င်း်း ��ုိရေးသာရေး�က်ာင်း််ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သင်း်သညာ် ဥပရေးဒီရေးဘဲာင်း်အတဲွင်း်း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်ဖြ�င်း်း 

သ�ု်�ဟု�တွ်ဥပရေးဒီနှိင်း်် ဆိုန်််က်းင်း်ရေးန်ဖြ�င်း်း ဟု�တွ်၊ �ဟု�တွ်က်�ု �သုရေးသာရေး�က်ာင််း် သစွဲ်ပင်း်�းား က်�န််သဲယ််�န််အတွဲက်် 

အ�က််အ�� ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲပါသညာ်။ 

အစွဲ�ုး��ူ�ါဒီ�းားနှိင်း်် ဥပရေးဒီ�းားသညာ် �က််��ရုိုပ်ရေးထုဲးပြီးပးး ရိုုပ်ရေးထုဲးရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်�းားအရေး�က်ာင်း်း သင််း်အား 

�ိင်း်းဖြပရေးပးနုှ�င်း်�ည်ာ်သူက်�ု သင်း် �သု�ုိပါ။ လက််�ုိ�ူ�ါဒီသညာ် အက်န်််အသတွ်�ိုပြီးပးး စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုးဖြ�င်း်း

က်�ု �ပံ်ပ�ုးဘဲ�တွဲန််းအားရေးပးဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွ�ုးဖြ�ုင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း ��ိုရေး�က်ာင်း်း သင်း် သု�ုိန်ားလညာ်ထုားပါသညာ်။ 

သင်း်၏စွဲု�း�ု�်�ုက်�ု ရေးဖြပာဖြပနုှ�င်း်�ည်ာ် ရေးန်�ာ�ိုပါက် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား �ိာရေးတွဲ��ညာ်ကု်� ယ်ံ��က်ညာ်ထုားပါသညာ်။ 

�ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် �း�ပ်ဆို�ု�န်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတုွ�င်း်ပင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် သင်း်၏ အ�က််အ���းားက်�ု ရေးဖြ��ိင်း်း

�န််န်ညာ်းလ�်း�းား �ိာရေး�ဲ�ာတွဲင်း် က်��ပဏ်းနှိင်း်် ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�အ�ာ�ို�းားနှိင်း််အတွူ လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ဲင်း်် ��ုိ

နှ�ုင်း်သညာ်ဟု� ယ်ံ��က်ညာ်ထုားပါသညာ်။ ဤ�ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််ရေးအာက််တွဲင်း် သင်း်၏ လ�ပ်င်းန််း

လညာ်ပတွ်�ု�းားအတွဲက်် သစွဲ်စွဲက််က် အကူ်အညားရေးပးနှ�ုင်း်ပံ�က်�ု သင်း် သု�ုိလ�ုပါသညာ်။ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ  

စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ် က်�န််သဲယ််�ု တွ�ုးဖြ�ုင််း်�န်် သစွဲ်စွဲက််အရေးန်ဖြ�င််း် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း 

အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတဲွင်း်�င်း်းနှးိးဖြ�ု�ပ်နှိံ�ု�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းား ဖြပ�လ�ပ်ပါ�ညာ်လား။  

ဤသညာ်�ိာ ဤအစွဲညာ်းအရေး�းတဲွင်း် သင်း်သု�ိုရေးလ်လာလ�ုရေးသာ အ�ာဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် တွင်း်ပု� ်ရေးန်ရေးသာ သစွဲ်နှိင်း်် သစွဲ်လံ�း�းား၏ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်ကု်� ရေး�ာ်ဖြပ�ာတဲွင်း် လု�အပ်ရေးသာ   

ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားအရေး�က်ာင်း်း ရေး�းဖြ�န််း�န်် �ိုပါသညာ်။ သတွ်�ိတွ်�းက််�းား�ိာ အလဲန််

ရိုုပ်ရေးထုဲးသညာ်ဟု� ထုင်း်ပြီးပးး သင်း်၏ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ အစွဲ�အ�ဲ��အား ထု�ုအ�ာ�းားနှိင်း််ပတွ်သက််၍   

�ိင်း်းဖြပ�ည်ာ်သူ ��ုိပါ။ 

�ုတွ်�က််ဖြပ�ရေး�းကု်� ဆိုက််လက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဆို�ုပါက် ထုပ်�ံ�ိင်း်းလင်း်း�န်် လု�အပ်�ညာ်် အ�းက််�းားက်�ု အ�ဲ���င်း်

�းားက် �းားစွဲဲာ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်ပြီးပးးဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ အ�းက််တွစွဲ်�းက််သညာ် ရေး�ာင်း်း�း�ညာ်် သစွဲ်ကု်� ရေး�းနှုန််းသတွ်�ိတွ်ဖြ�င်း်း

ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ အ�ဲ���င်း်�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ ထု�တွ်က်�န််�းားအတွဲက်် အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးရေး�းနှုန််းက်�ုရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြင်းင်း်း�ံ��က်

ပါသညာ်။က်�်းလိ�်း�ံ�ရေးသာ ရေး�းနုှန််းသညာ် �ပ်�ွာရေးဒီသ�ုိ သစွဲ်စွဲက််သု�် သစွဲ် တွင်း်ပ�ု်ရေးသာ အဖြ�ားလ�ပ်က်ဲက််င်းယ််

ရေးတွာင်း်သူ�းား��ုိရေးသာရေး�းနုှန််းနှိင်း်် တွူညားဖြ�င်း်း �ုိ၊ ��ို အ�ဲ���င်း်�းားက် သုလု�ပါသညာ်။ ရေး�းနုှန််းသညာ် လ�ပ်က်ဲက််

င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ လ�ပ်အား�က်�ု က်ာ�ုသင်း််ရေး�က်ာင်း်း ထုု�အ�ဲ���င်း်�းားက် ရေးတွဲးဖြ�င်း်�ုပါသညာ်။ အ�ဲ��သညာ် 

သစွဲ်စွဲက််အား ၎င်း်းတွု�် တွင်း်ပ�ု်ရေးသာ သစွဲ်လ�ံးအ�ွယ််အစွဲားအ�း�ုး�း�ုးကု်� လက််သင််း်�ံဖြ�င်း်း �ုိ၊ ��ိုလညာ်း ရေး�းဖြ�န််းလု�

ပါသညာ်။ 

�ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် �း�ပ်ဆို�ု�ာတွဲင်း် အကြိုက်ုတွ်အန်ယ်် ရေးစွဲ်စွဲပ်ညာုုနှုုင်း်း�န်် လု�အပ်နှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်း 

သင်း် သု�ိုန်ားလညာ်ပြီးပးး သင်း်၏လု�အပ်�းက််�းားက်�ု န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််ရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နုှ�င်း်�န်် ယ်ံ��က်ညာ်

�းက််��ုိပါ။ NGO �ိ ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူက် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းားနှိင်း်် ရေးန်ာက််ဆိုံ�းရေး�း အဆိုံ�းအဖြ�တွ်ကု်� 

သင်း််အတွဲက်် �်တွရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးပး�ညာ်ဟု� သင်း် ရေး�်ာ်လင််း်ထုားပါသညာ်။ အ�ဲ��သညာ် အက်း�ုးအဖြ�တွ်�်ရေး�

သညာ််န်ညာ်းလ�်း နှိင်း်် အက်း�ုးအဖြ�တွ်�်ရေး�သည်ာ်လ�ပ်င်းန််းစွဲန်စွဲ်အား ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ပံ�နှိင်း်် ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ရေးလ်လာပံ�တွ�ု်

အရေး�က်ာင်း်းကု်�လညာ်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲးလ�ုပါသညာ်။

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�
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ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၃)

ရေဒ�နှတ���်�က််မံ ှက်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (၃ ဦး�) 

Xayaboury ဖြပညာ်န်ယ််တဲွင်း် လ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်သည်ာ် က်��ပဏ်းအရေးန်ဖြ�င််း် ထု�ုဧ�ုယ်ာ�ုိ ရေးဒီသနှတ� 
အစွဲ�ုး�အ�ာ�ို�းား၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ ဆိုက််ဆိုံရေး�း �ုိပါသညာ်။ သင်း် အဓိုက်
စွဲုတွ်�င်း်စွဲားသညာ််အ�းက််�ိာ သင်း် �ယ််ယူ်ရေးန်ရေးသာ သစွဲ်သညာ် တွ�ား�င်း် ဖြ�စွဲ်၊ �ဖြ�စွဲ် ရေးသ�းာရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 
သင်း်သညာ် ဥပရေးဒီနှိင်း််အညား လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးန်ရေး�က်ာင်း်း ရေးသ�းာလု�ပါသညာ်။ 

သစွဲ်သညာ် တွ�ား�င်း် သစွဲ်ရေးတွာ�င်း်းဖြ�စွဲ်�ိ လာရေးသာသစွဲ် ဖြ�စွဲ်ပါက် ဥရေး�ာပနှိင်း်် ဂါးပန််�ို ရေး�းက်ဲက််ကြိုက်းး�းားသု�်
သင်း််လ�ပ်င်းန််းက်�ု �း��ထုဲင်း်နှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်သု�ုိထုားပါသညာ်။ ထုု�ရေး�းက်ဲက််�းားသညာ် ရေး�ာင်း်း�း�ည်ာ် သစွဲ်
အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားနိှင်း််ပတွ်သက််၍ သတွ်�ိတွ်�းက််�းား ပု���ုတွင်း်းက်းပ်ရေး�က်ာင်း်းကု်� အဖြ�ားက်��ပဏ်း�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် 
�က်ားသုထုားပါသညာ်။ "သစွဲ်ပု�င်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််" နှိင်း်် "ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း" အရေး�က်ာင်း်းတွု�်က်�ု �က်ားသုထုား
ရေးသာ်လညာ်း ၎င်း်းတွု�်၏ အဓိုပပါယ််နှိင်း်် ဤသတွ်�ိတွ်�းက််�းား၏ အရေးသးစွဲုတွ်အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းားကု်� ရေးသ�းာစွဲဲာ  
�သု�ိုပါ။ 

ထု�ု်ဖြပင်း် ယ်င်း်းတွု�်နှိင်း််ပတွ်သက််၍ ရေးန်ာက််ထုပ်အ�းက််အလက််�းား ရေးပးနုှ�င်း်သူက်�ုလညာ်း သင်း် �သု�ုိပါ။ ဤ ဧ�ုယ်ာ�ုိ 
NGO အ�း�ု�သညာ် ဤသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနိှင်း််ပတွ်သက််၍ သင်း်တွန််းရေးပးရေးန်ရေး�က်ာင်း်း သု�ုိထုားရေးသာ်လညာ်း �ညာ်သု�်
တွက််ရေး�ာက််နှ�ုင်း်�ညာ်က်�ု �သု�ိုပါ။ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ဖြပ�လ�ပ်ရေးသာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွ 
ညား�းက််က် ပ�ု��ုရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်သညာ်် အရေးလ်အထု�းားသု�် ဦးးတွညာ်၍ သင််း်က်�ုယ််ပ�ုင်း် လ�ပ်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ စွဲဲ�်း�ညာ်�းားကု်� 
ဖြ�ုင််း်တွင်း်�ာတဲွင်း် န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ�ညာ်ဟု� ယ်ံ��က်ညာ်ပါသညာ်။

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် လ�ပ်င်းန််းလ�ပ်ကု်�င်း်�ာတဲွင်း် က်န်််သတွ်�း�ပ်�းယ််�ု�းား၊ အတွားအဆိုးး�းားက်�ု 
�ယ််�ိားထုားပါက် တွ�ား�င်း် က်�န််�က်�်း�င်း်းဖြ�စွဲ်တွစွဲ်��ကု်� ပံ��ိန််��ို�ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး အက်း�ုးအဖြ�တွ် ပဲားလာ�ညာ်ဟု� 
ယ်ံ��က်ညာ်ပါသညာ်။ သင််း်က်��ပဏ်းအတွဲက်် အကြိုက်းး�ားဆိုံ�းအ�က််အ���းားထု��ိ တွစွဲ်��သညာ် အ�ညာ်အရေးသဲးဖြ�င််း် သစွဲ်�းား 
တွင်း်ပ�ု်�ုက်�ု တွစွဲ်သ�တွ်တွညာ်း ��ုိရေးန်ရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ လ�ပ်င်းန််းန်ယ််ပယ််၏ ကြိုက်းး�ားလာရေးသာ ရေးတွာင်း်းဆို�ု�းက်် 
�းား၊ ဖြပညာ်တဲွင်း်းနှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံတွက်ာ ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားနိှင်း်် က်�ုက််ညား�န််�ိာ �က််��ရေး�က်ာင်း်း 
ထုင်း်ဖြ�င်း်ပါသညာ်။ ဤသညာ်က် သင်း်၏ အဖြ�တွ်အစွဲဲန််းကု်� အ�ိန််တွက်ယ်် က်န်််သတွ်ထုားပါသညာ်။ အ�ညာ်အရေးသဲးနှိင်း်် 
တွင်း်သဲင်း်း��ို�ုသညာ် တွစွဲ်သ�တွ်တွညာ်း �ဖြ�စွဲ်ရေးသာရေး�က်ာင််း် သစွဲ်ရေး�း သတွ်�ိတွ်�ာတဲွင်း် �က််��ပြီးပးး သင််း်စွဲးးပဲားရေး�း 
စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆိုဲ��ုတွဲင်း် ဆို�ုးက်း�ုး �ုိလာပါသညာ်။ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်းနှိင်း်် သယ််ယူ်ပ�ု်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းတဲွင်း်လညာ်း အ�က််အ��
�းား �ုိပါသညာ်။

အစွဲ�ုး��ူ�ါဒီ�းားနှိင်း်် ဥပရေးဒီ�းားသညာ် �က််��ရုိုပ်ရေးထုဲးပြီးပးး သင််း်အဆိုက််အသဲယ််ထု�တွဲင်း် ရုိုပ်ရေးထုဲးရေးသာ ဖြပဿန်ာ�ပ်
�းားအရေး�က်ာင်း်း သင််း်အား �ိင်း်းဖြပရေးပးနုှ�င်း်�ည်ာ်သူက်�ု သင်း် �သု�ုိပါ။ လက််�ုိ�ူ�ါဒီသညာ် စွဲးးပဲားဖြ�စွဲ် သစွဲ်ပင်း်စုွဲ�က််ပး�ုး
ဖြ�င်း်းကု်� �ပံ်ပ�ုးဘဲ� တွဲန််းအားရေးပးဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် တွ�ုးဖြ�ုင််း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း ��ုိရေး�က်ာင်း်း သင်း် သု�ုိန်ားလညာ်ထုား
ပါသညာ်။ သင်း်၏စွဲု�း�ု�်�ုက်�ု ရေးဖြပာဖြပနုှ�င်း်�ည်ာ် ရေးန်�ာ�ုိပါက် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား �ိာရေးတွဲ��ညာ်က်�ု ယ်ံ��က်ညာ်ထုားပါသညာ်။ 

�ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ သရေးဘဲာတူွညား�းက်် �း�ပ်ဆို�ု�န်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတုွ�င်း်ပင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် သင်း်၏ အ�က််အ���းားက်�ု  
ရေးဖြ��ိင်း်းသည်ာ် န်ညာ်းလ�်း�းား �ိာရေး�ဲ�န်် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�အ�ာ�ုိ�းားနှိင်း််အတွ ူ
ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတွ�ုင်း်ပင်း်�ဲင်း်် ��ုိနှ�ုင်း်သညာ်ဟု� ယ်ံ��က်ညာ်ထုားပါသညာ်။ 

လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက် �ု�ုထုံသု�် တွ�ား�င်း်သစွဲ်�းား တွင်း်ပု� ်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း �ုိ၊ ��ိုက်�ု သင်း် စွဲု�း�ု�်ပါသညာ်။ သင်း်၏ 
သစွဲ်စွဲက််အရေးန်ဖြ�င််း် �ိတွ်ပံ�တွင်း်ထုားရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ၏ စွဲ�ုက််�င်း်း�းား�ိ လာရေးသာ သစွဲ်�းားကု်�သာ 
ရေးသ�းာစွဲဲာ �ယ််ယ်ူ��ညာ်ဖြ�စွဲ်ပြီးပးး ထု�ုလ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားက် စွဲ�ုက််�င်း်း ရေးထုာက််�ံ�းက််�းားဖြ�င််း် သက််ရေးသ 
ဖြပနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဤသညာ်�ိာ အရေး�းကြိုက်းးသညာ််အ�းက််ဖြ�စွဲ်သညာ်ကု်� သု�ုိရေးသာ်လညာ်း သင််း်အရေးန်ဖြ�င််း် ရေး��ဲ���သည်ာ် 
အရေးန်အထုားတွဲင်း် �ုိရေးန်ပါရေးသးသညာ်။ 

စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အရေးလ်အထု�းား၊ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ၏ စွဲ�ုက််�င်း်း�းား�ို လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း်အရေးဖြ�အရေးန်�းားအရေး�က်ာင်း်း၊
အထုူးသဖြ�င်း်် အရေးဖြ��ံက်ု�ုယ်ာ�းားကု်�သာ သံ�း၍ သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်းအရေး�က်ာင်း်းကု်� သင်း််အရေးန်ဖြ�င််း် �ိာရေး�ဲရေးလ်လာ  
လ�ုပါသညာ်။ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေး�း အရေးဖြ��ံ�ူ�းားထု��ိ တွစွဲ်�းက််သညာ် အလ�ပ်သ�ား�းား၏ အ�ဲင််း်အရေး�းကု်� 
အာရိုံ�စွဲ�ုက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်းဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း၊ စွဲုတွ်��း�ရေးသာ လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း်အရေးဖြ�အရေးန်�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက်် �ဖြပ�ဘဲ� 
ဖြင်းင်း်းပယ််�ံ��ည်ာ် အရေးဖြ��ံအ�းက််�းားဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်ရေး�က်ာင်း်း �က်ားသုထုားပါသညာ်။

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ� (၄)

ခရု�ုင့်် ��်ရေတာရု့�ုမံ ှက်�ုယ််�ာ�လယှ််မံ�ာ� (နှ�ှ်ဦး�)

ဤဖြပဿန်ာ�ပ်အတဲွက်် တွာ�န််�ိုသညာ်် ရေးဒီသနှတ�အစွဲု�း�အ�ာ�ုိ�းားအရေးန်ဖြ�င််း် သင်း် အဓိုက်စွဲုတွ်�င်း်စွဲားသည်ာ် 

အ�းက််�ိာ ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ ရေးဖြ�ရေးန်�ာ၊ သစွဲ်ပင်း်�းားအတဲွက်် ၎င်း်းတွု�်၏ �ပ�ုင်း်�ဲင်း််�းားက်�ု က်ာက်ဲယ််ရေးပး�န််  

ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သင်း်သညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ သစွဲ်ပင်း်�းားကု်� ပ�ု��ုလဲယ််ကူ်စွဲဲာ ထု�တွ်ယ်ူ၊ က်�န််သဲယ််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််လညာ်း အကူ်အညား

ရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ ဤသညာ်�ိာ ထုု�ဧ�ုယ်ာ�ုိ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား၏ စွဲးးပဲားရေး�းတွန််��ုးက်�ု တွ�ုးဖြ�ုင််း်�န်် န်ညာ်းလ�်းရေးက်ာင်း်း 

တွစွဲ်��ဖြ�စွဲ်သညာ်ဟု�ယ်ံ��က်ညာ်ပါသညာ်။ 

ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် သစွဲ်ရေးတွာ�ိ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား��ိုနှ�ုင်း်ပါက် ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု  

အရေးလ်အထု�းားကု်� ပ�ု��ုရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ု�ညာ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ ဆို�ုလ�ုသညာ်�ိာ သစွဲ်ရေးတွာရေးဖြ�ယ်ာရုို�င်း်း ဖြပန််လညာ်

တွညာ်ရေးထုာင်း်ထုုန််းသု�်းရေး�း လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား�ိတွစွဲ်ဆိုင်း်် သစွဲ်ရေးတွာ��ံးလာ�်း�ုတွ�ုးဖြ�ုင််း်ဖြ�င်း်းက်�်သု�် အစွဲ�ုး� 

ရေး�ိ�ရေးဖြပးရေးဆိုာင်း်�ွက််�းက််�းားအရေးပ် ပု���ု က်တွုက်�တွ်ဖြပ�ရေးဆိုာင်း်�ွက််လ�ု�ညာ် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

သင်း်၏ အကြိုက်းး�ားဆိုံ�း အ�က််အ���းားသညာ် စုွဲ�က််ပး�ုးထုားရေးသာ သစွဲ်ပင်း်�းားနိှင်း််ပတွ်သက််၍ အ�းက််အလက််  

��ုိဖြ�င်း်းနှိင်း်် ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းား၏ ရုိုပ်ရေးထုဲး�က််���ုတွ�ု် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ �းားစွဲဲာရေးသာ ရေးတွာင်း်သူ�းား၊ 

က်�န််သဲယ််သူ�းားသညာ် ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းားက်�ု �လ�ုက််န်ာဘဲ� လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးန်�က်ရေး�က်ာင်း်း သု�ုိပါသညာ်။  

ဤအစွဲညာ်းအရေး�းတွဲင်း်ပါ�င်း်�သည်ာ်အရေးပ် သင်း် စွဲုတွ်�င်း်စွဲားသည်ာ်အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားထု��ိ တွစွဲ်�းက််သညာ် 

အရေးဖြ�အရေးန်ကု်� ပ�ု��ုန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်က်းရေးစွဲရေး�း န်ညာ်းလ�်း �ိာရေး�ဲ�ာတွဲင်း် အရေးထုာက််အပံ်ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း်   

ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ 

ရေးတွာင်း်သူ�းား ရေးဖြပာသည်ာ် ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းားသညာ် အက်န်််အသတွ်�ုိသညာ်ဟူုသညာ်် အဆို�ုက်�ု ပ�ဂါဂု�လ်ရေး�း

အ�သင်း် သရေးဘဲာတွူပါသညာ်။ ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း �ိာ�န််အတဲွက်် ဤဖြပဿန်ာ�ပ်ကု်� အဖြ�ားအစွဲ�ုး� ဌာာန်�းားနှိင်း််  

ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န်် န်ညာ်းလ�်း�ိာလု�ပါသညာ်။ ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍအတဲွက်် အတွူတွက်ဲ လ�ပ်ကု်�င်း်� 

ပ�ု��ုလဲယ််ကူ်ရေးစွဲ�န်် လက််�ုိဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းားက်�ု သံ�းသပ်�န််အတွဲက်် ဤ�ုတွ်�က််ဖြပ��ုဆို�ုင်း်�ာ  

သရေးဘဲာတွူညား�းက််က် အဖြ�ားအစွဲု�း�ဌာာန်�းားကု်� စွဲညာ်းရို�ံးနှ�ုင်း်�ညာ်ဟု� ယ်ံ��က်ညာ်ပါသညာ်။ 

သင်း်သညာ် ရေးတွာင်း်သူ�းားနှိင်း်် ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ�ုိ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််သူ�းားအား သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ရေး�ာင်း်း�း

�ုဆို�ုင်း်�ာ ဥပရေးဒီ�းားနိှင်း်် စွဲညာ်း�းဉ််း�းားအရေး�က်ာင်း်း ရိုု�း�ိင်း်းရေးသာ အ�းက််အလက််�းား ပံ်ပု�းရေးပး�န််ကြိုက်ု�းပ�်း��်ပါသညာ်။ 

၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် ဥပရေးဒီရေး�က်ာင်း်းအ� သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းားကု်� အလဲယ််တွက်ူ န်ားလညာ်နှ�ုင်း်ပြီးပးး လ�ုက််န်ာ

ရေးဆိုာင်း်�ွက််နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ သု�်ရေးသာ် ၎င်း်းသညာ် ထုုရေး�ာက််�ု ��ိုရေး�က်ာင်း်း ယ်ံ��က်ညာ်ပြီးပးး ဖြပင်း်ပအ�ဲ��အစွဲညာ်း 

ပံ်ပ�ုးရေးဆိုဲးရေးနှဲးသူဖြ�စွဲ်သည်ာ် NGO ကု်�ယ််စွဲားလိယ််က် ဤက်ုစွဲစ�ပ်တဲွင်း် ကူ်ညားရေးပးနှ�ုင်း်�ညာ်ဟု� ရေး�်ာ်လင််း်ပါသညာ်။

�ရုပု်ပြုပ ရေလ�က်�င့်�်မံအုတကဲ်် ညွှှန့််�က်ာ�ခ�က််�ာ�းက််မံ�ာ� 

ညွှာန််�က်ား�းက််�းားအတဲွက်် သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၃) က်�ု �က်ည်ာ်ပါ။ အက်ူအညားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲနုှ�င်း်သည်ာ် ထုပ်ရေးဆိုာင်း်း 

ညွှာန််�က်ား�းက််အ�း�ု�က်�ု အ�န််း (၃)၊ သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၀) တဲွင်း် ရေးတွဲ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

ပြုဖွဲ့ည်�်�ကဲ်် အက်��ုအက်ာ�မံ�ာ�

RECOFTC. 2021. Facilitating Agreements for Community-Private Sector Partnerships 
in Forest Landscapes in Lao PDR. recoftc.org/publications/0000390?p=browse .

ဇာတ်ရေက်ာင့််အခ�က််အလက််ပါ က်တ်ပြုပာ�မံ�ာ�
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�







�င့််တန့််�ခ� �န့်် ၁၅
 

လထူွပု�ူရေပါင့််�ပါဝင့််ရေ�ာ လပု်င့်န့််��မီံ့ခ�က််

ရေ��ဆိုဲ�ပြုခင့််�

�ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဤသင်း်တွန််း�းနု််အဆိုံ�းတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် 

■ တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်၍ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိ�န်် အလားအလာ�ုိရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား က်�န််သဲယ််ရေး�း 

တွ�ုးတွက််လာရေးစွဲ�န်် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်် ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ် လ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််စွဲး�ံ�းက််ကု်� ရေး�းဆဲို�တွတွ်လာ�ညာ်။

■ ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား �ိာရေး�ဲ�န််အတွဲက်် �ူ�ါဒီရေး�း�ာ ဆို�ံးဖြ�တွ်�းက််�း�ိတွ်သူ�းားထုံဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ အသင်း်းအ�ဲ�� �းားထုံဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ 

�းတုွ်ဆိုက််�ုက်ဲန််�က််�းားထုံဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ �ု�ုတွု�်၏ စွဲုတွ်ပါ�င်း်စွဲား�ု�းားက်�ု �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ ထု�တွ်ရေး�ာ်ရေးဖြပာဆို�ုတွတွ်�ညာ်။

■ တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်က်ာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးးရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ထု�တွ်လ�ပ် ရေး�ာင်း်း�း�ာ၌ 

အလားအလာ�ို အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားနှိင်း်် ပူးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၊ �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််�ာ၌ အသံ�း�င်း်နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိ 

ရေးသာ လ�ပ်န်ညာ်းလ�ပ်ဟုန််�းား သု�်�ဟု�တွ် အ�ဲင်း််အလ�်း�းားက်�ု ဆိုန််းစွဲစွဲ်တွတွ်�ညာ်။

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၆၀

န့်ည််�လမံ်�
အ�ဲ��င်းယ််�ဲ��၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု၊ အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ် �န််တွးးပံ�ရေး�ာ် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း၊ �ု�င်း်းကြိုက်းး

ပတွ်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု (Carousel) သု�်�ဟု�တွ် �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပ�းက််

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
က်ား�းပ်�းား၊ က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းား၊ �ာက်ာပင်း်(န််)�းား၊ စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို�ရေး�း န်�ူန်ာဇူးယ်ား
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ� 				

၁. သင်း်တွန််း၌ သင်း်ယ်ူရေးလ်လာ��်�သညာ်�းားကု်� လက််�ုိလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ဆို�လ�ပ်င်းန််း၌ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ်တဲွင်း်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်

�ညာ်် လ�ပ်င်းန််း၌ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ဆိုးရေးလးာ်သလု� ထုညာ််သဲင်း်းအသံ�း�းတွတွ်ရေးစွဲ�န်် ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််း�းနု်် �ညာ်�ိန််း�းက််�းားက်�ု 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းားထုံ �်ရေး�ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ။ ဤသင်း်တွန််း�းနု််တွဲင်း် ဖြပညာ်န်ယ််အဆိုင််း်နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်�းား�ို တွန််��ုးက်ဲင်း်းဆိုက််

အတွဲင်း်း ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းား၊ အလားအလာ�ုိ အရေးထုာက််အကူ် ဖြပ�သူ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် �ုတွ်�က််�းားစွဲသညာ်တွု�်နှိင်း်် 

အဖြပန််အလိန််ဆိုက််ဆိုံ�ု�းား၊ �းတုွ်ဆိုက််�ုက်ဲန််�က််�းား တွညာ်ရေးဆိုာက််ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် �ု�ုတွ�ု်အတွဲက်် အက်း�ုး�ိုလာ�ညာ််အ�ာ�းားကု်� 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား�ိာရေး�ဲတွတွ်�န််  သင်း်တွန််းဆို�ာက် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ကူ်ညားရေးပးပါသညာ်။ 

၂. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားကု်� ရေးအာက််ပါ ကဲ်�ဖြပားရေးသာ လ�ပ်င်းန််းအ�ွယ််အစွဲား�းား�ိုသညာ်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အစွဲ�အ�ဲ�� ပ�ုင်း်သစွဲ်ရေးတွာ

လ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအရေး�က်ာင်း်း �န််တွးးပံ�ရေး�ာ်ထုားရေးသာ အရေးဖြ�အရေးန်သံ�း�ပ်ကု်�ရေးလ်လာ��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း 

ရေးဖြပာဖြပပါ။ အဆို�ုပါစွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားသညာ် �ု�ုဘဲာသာ�ပ်တွညာ်နုှ�င်း်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််း�းားဖြ�စွဲ်လာရေးအာင်း် ပး�ုးရေးထုာင်း်�န်် 

ကြိုက်ု�းပ�်းလးက််�ုိသညာ််အဖြပင်း် တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းားကု်� ထု�တွ်လ�ပ်

ရေး�ာင်း်း�း�ာ၌ �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပြီးပးး အက်း�ုးအဖြ�တွ်�လ�ု�က်သညာ် - 

 • အရေးဖြ�အရေးန် (၁) - ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းား လက််ရေးတွဲ�လ�ပ်ကု်�င်း် 

 ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်�ု�းားကု်� ပ�ု��ုရိုုပ်ရေးထုဲးပြီးပးး �လံ�ရေးလာက််ရေးသာ ထုည်ာ်သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲား�းက််�းားက်�ု ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသည်ာ် �ူ�ါဒီ�းားနှိင်း််  

 ဥပရေးဒီဖြပ�ရေး�း �ူရေးဘဲာင်း်�းား 

 • အရေးဖြ�အရေးန် (၂) - တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�း 

 �ာတွဲင်း် သတွ်�ိတွ်�းက််�းားကု်� လ�ုက််န်ာသညာ်် တွတွ်က်ံ�်းရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�း�ုတွ်�က််တွစွဲ်ဦးး ဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�န််အတဲွက််  

 န်ညာ်းပညာာပု�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ၊ ဖြပန််�က်ားဆိုက််သဲယ််ရေးဖြပာဆို�ု�ုပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်�းား 

 • အရေးဖြ�အရေးန် (၃) - တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း�ုိ အဖြ�ားလ�ပ်ကု်�င်း်သူ�းားက်�ု ဆိုဲ�ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ရေးသာ လ�ပ်င်းန််းဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�န််နိှင်း််  

 ပ�ု��ုအက်း�ုးသက််ရေး�ာက််�ု�ိုရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားကု်� �ိာရေး�ဲ�န််တွ�ု်အတွဲက််   

 သစွဲ်ရေးတွာ ထုဲက််ပစွဲစညာ်း တွု�းဖြ�ုင််း်ထု�တွ်လ�ပ် ရေး�ာင်း်း�း ဖြ�င်း်းနိှင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း၏ �း��ထုဲင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်းနှိင်း််  

 ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းနှ�ုင်း်စွဲဲ�်း 

၃. ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု �ိင်း်းလင်း်းပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) တွဲင်း် �က်ည်ာ်�န််)။

၄. ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) �ိ �ိင်း်းလင်း်းတွင်း်ဖြပဖြ�င်း်း ပြီးပးးစွဲးးသဲားပါက် အဖြ�ားရေးလ်က်းင််း်�န််း (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၂) တွဲင်း် �က်ညာ််�န််) က်�ု ထုပ်�ံ 

လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်��ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသု�ိုပါရေးစွဲ။ 

၅. အ�ပ်စွဲ�အားလံ�း �ု�ုတွု�်၏ အစွဲးအစွဲဉ််�းား ရေး�းဆဲို�ပြီးပးး�းနု််၌ ��ုင်း်းကြိုက်းးပတွ် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု (Carousel)�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�လ်င်း်  

တွစွဲ်ရေးယ်ာက််နှုန််း တွင်း်ဖြပရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုဖြပ�ပါရေးစွဲ။

၆. ရေးလ်က်းင်း််�န််းအရေးပ် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န်် ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါ - 

 • ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားအတဲွင်း်း   

 အလားအလာ�ို �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၌ သင််း်အ�န််းက်ဏ္ဍ ��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာရေးအာင်း် သင်း်ဦးးစွဲားရေးပးလ�ပ်ရေးဆိုာင်း် 

 လ�ုသညာ်် အ�းက််�းားသညာ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ပါ အ�းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််စွဲး�ံ�းက််နှိင်း်် က်�ုက််ညား�ု�ိုပါသလား။

 • �ူ�ါဒီ�း�ိတွ်ရေး�းဆဲို�သူ�းား၊ အဖြ�ားရေးသာ ရေး�းက်ဲက််တွဲင်း်း လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သူ�းားနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာ၌  

 လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််စွဲး�ံ�းက််က် �ညာ်သု�်အရေးထုာက််အကူ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသန်ညာ်း။ သု�်�ဟု�တွ်ပါက် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်�ာ၌ စွဲံနှုန််း 

 �းရေးစွဲ�န်် စွဲးးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာ �ုတွ်�က််ဖြပ��ု�းားက်�ုရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းားက်�ုလညာ်းရေးက်ာင်း်း �ု�င်း်�ာ 

 အားရေးက်ာင်း်းလာရေးအာင်း် �ညာ်သညာ််န်ညာ်းလ�်း�းားဖြ�င််း် က်ူညားရေးပးပါသန်ညာ်း။

 • သင်း်၏ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် စွဲး�ံ�းက်် ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�ည်ာ်ဆိုညာ်းနှ�ုင်း်�န်် �ညာ်သညာ်် အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား လု�အပ်�ညာ်န်ညာ်း။

 • ဤလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားသညာ် ရေး�်ာ်လင်း််ထုားရေးသာ �လဒီ်�းား ��ုိရေးအာင်း် ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း�ုိ��ို    

 သင်း်တွန််းသား/သူ�းား�ညာ်သု�် သုနှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၇. ရေးအာက််ပါ သင်း်ယ်ူရေးလ်လာ�ုဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်အ�းက််�းားက်�ု ဖြပန််လညာ်ဆိုန််းစွဲစွဲ်ပြီးပးး သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အဆိုံ�းသတွ်ပါ -

 • သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်းတွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််နှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််�ု�ိုရေးသာ အဖြ�ားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အသ�ုက််အ�န််း�းား၊  

 ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း လ�ပ်င်းန််း�းား၊ အဓိုက်အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းား  

 နှိင်း်် အန်းးက်ပ် လက််တွဲ�လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်း�ိာ အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။ ထုု�သ�ု်  

 ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ဖြ�င်း်း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း�ို စွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု ရေးက်းာ်လာား�န််  

 နှိင်း်် �ု�ုလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာအ�န််းက်ဏ္ဍ ပု���ု��ုင်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာရေးစွဲ�ည်ာ် အ�ဲင်း််အလ�်းအသစွဲ်�းားက်�ု �ိာရေး�ဲ�န််ဖြ�စွဲ်သညာ်။  

 ထု�ုသ�ု်လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ဖြ�င်း်းသညာ် ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ ရေး�းက်ဲက််�းားအတဲွင်း်း �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်�န််အတွဲက်် �ု�ုတွု�် 

 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာ အ�န််းက်ဏ္ဍ�းားကု်� �း��ထုဲင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်ရေး�း န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� �ိာရေး�ဲ�န််ဖြ�စွဲ်သက်�်သု�်    

 သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�းလ�်းရေး�က်ာင်း်း အ�း�ုး�း�ုး၌ ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု ��းးတွစွဲ်ရေးလ်ာက်် အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား ပု���ု 

 �ံစွဲား��န််လညာ်း ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 • ဤသင်း်တွန််း၌ အ�းနု််နှိင်း်် အားထု�တွ်�ု�းား ဖြ�ု�ပ်နှိံထုား�ဖြ�င်း်း၏ �ညာ်�ိန််း�းက််�ိာ တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ  

 ရေးထုာက််�ံ�းက််� သစွဲ်လ�ပ်င်းန််းတွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််�းား �ု�င်း်�ာအားရေးက်ာင်း်း လာရေးစွဲ�န််၊ တွန််�ု�းက်ဲင်း်းဆိုက််အတွဲင်း်း  

 �ို အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားအတွဲက်် ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််�်တွ ရေးသာ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား �န််တွးးရေးပးနှ�ုင်း်�န််နှိင်း််    

 ရေး�းက်ဲက််�းား၌ �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�ညာ်် သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိနှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််တွု�်အတွဲက်် ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

 • ဤသင်း်တွန််းသညာ် လ�ပ်င်းန််းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု၏ အစွဲပု�င်း်းသာဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းား သတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။   

 ၎င်း်းတွု�်ရေး�းဆိုဲ�ထုားရေးသာ လ�ပ်င်းန််းစွဲး�ံ�းက််�းားသညာ် သစွဲ်လ�ပ်င်းန််းက်ဏ္ဍ�ုိ လက််�ုိအသံ�းဖြပ�ရေးန်ရေးသာ အရေးလ်အထု�းား  

 တွ�ုးတွက််ရေးက်ာင်း်း�ဲန််လာရေးစွဲရေး�းအတွဲက်် ၎င်း်းပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ရေးန်သည်ာ် အဖြ�ားရေးသာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဆို�စွဲး�ံက်ုန််း�းား   

 သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းားနှိင်း်် က်�ုက််ညား�ု�ိုသင်း််ပါသညာ်။ ထုု�သ�ု်က်�ုက််ညား�ိသာ သင်း်တွန််းတွက််ဖြ�င်း်း၏ �းက််�းင်း်း 

 အက်း�ုးသက််ရေး�ာက််�ုက်�ု က်�ုရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

 • နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း်သင်း်တွန််း တွက််ရေး�ာက််သူ�းား တွံ�်ဖြပန််ရေးဖြ�ဆို�ု�းက််�းားဖြပ�လ�ပ်ရေး�း တုွ�က််တွဲန််းအားရေးပး�န်် ဤသင်း်တွန််း�းနု််�ိ  

 �လဒီ်�းားကု်� ၎င်း်းတွု�်နှိင်း်် �်ရေး�ရေးဆိုဲးရေးနှဲးသဲား�ညာ်ဖြ�စွဲ်သညာ်။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



1	www.recoftc.org/sites/default/files/publications/resources/recoftc-0000404-0001-en.pdf.	က်�ု�က်ညာ်ပ်ါ။

 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ သင်း်တွန််းသား/သူအ�ပ်စွဲ��းား က်ူးယူ်�န််အတွဲက်် က်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ (၁) နှိင်း်် (၂)ကု်� ဘဲာသာဖြပန််၍ က်ပ်ထုားရေးပးသင််း် 

ပါသညာ်။

 �င့််တန့််�အရေပြုခအရေန့်အမံ� ���မံ� ���အတကဲ်် လမံ်�ညွှနှ့််ခ�က််

 ရေဒ�နှတ�အဆိုင့််� �င့််တန့််�

■ ဤသင်း်တွန််းသညာ် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် �ု�ုတွု�်၏ စွဲ�ုး�ု�်ပူပန််�ု�းား လက််ရေးတွဲ�က်းက်း �ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ ရေး�ာ်ထု�တွ်  

တွင်း်ဖြပနှ�ုင်း်သည်ာ် အ�ဲင်း််အလ�်းတွစွဲ်�ပ်ဖြ�စွဲ်သက်�်သု�် သစွဲ်လ�ပ်င်းန််းက်ဏ္ဍ�ုိ နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် အစွဲ�ုး�ဌာာန်�းားနှိင်း်် အသင်း်းအ�ဲ���းားထုံ 

�ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ အရေးထုာက််အက်ူရေးတွာင်း်း�ံလာာ ရေး�းသားတွင်း်ဖြပ�န်် အ�ဲင််း်အလ�်း��ိုသညာ်် သင်း်တွန််းလညာ်းဖြ�စွဲ်သညာ်။ 

■ ဤသင်း်တွန််း�းနု််�ိ ��ိုလာသညာ်် �လဒီ်�းားကု်� နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား �်ရေး�ရေးပးပါ။ 

  

နှ�ုင့််င့့်အဆိုင့်�် �င့််တန့််�

■ ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် သင်း်တွန််း�ိ ��ုိလာရေးသာ �လဒီ်�းား အထုူးသဖြ�င််း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းား ရေး�းဆဲို� ဖြပ�စွဲ���်ရေးသာ ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ

�းား၊ အဆို�ုဖြပ��းက််�းား၊ ရေး�း�ဲန််း�းားသညာ် နှ�ုင်း်င်းံအဆိုင််း် သင်း်တွန််း�းနု််�းားအတွဲက်် လ�်းညွှာန််�းားဖြ�စွဲ်သင််း်ပါသညာ်။  

■ ရေးဒီသနှတ�သင်း်တွန််း�ိ ��ုိလာရေးသာ �လဒီ်�းားနိှင်း်် သင်း်တွန််းက်းင်း်းပ�ာ ရေးန်ာက််�ံန်ယ််ပယ််တွု�်က်�ု �ုတွ်ဆိုက််ရေးပးပါ။  

■ သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားအ�က်ား ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုက်�ု စွဲတွင်း်ရေးပး�န််အတဲွက်် အ�ပ်စွဲ�သ�ံးစွဲ��ဲ�ပြီးပးး ရေးဒီသတဲွင်း်းအဆိုင်း်် သင်း်တွန််း�ိ ��ုိ

��်ရေးသာ �လဒီ်�းားအား လ�ုက််လံ�က်ည်ာ်ရိုုရေးစွဲပါ။ ရေးအာက််ပါ ညွှာန််�က်ား�းက််�းား �ိာ�က်ားပါ -

 • အဆို�ုဖြပ��းက််တွစွဲ်�ပ် သု�်�ဟု�တွ် ရေး�း�ဲန််းတွစွဲ်��ကု်� က်ား�းပ်၏ ထုုပ်ဆို�ံးတွဲင်း် က်ပ်ထုားပါ။

 • ယ်င်း်းအဆို�ုဖြပ��းက်် သု�်�ဟု�တွ် ရေး�း�ဲန််း�ိာ �ိင်း်းလင်း်း၍ န်ားလညာ်�လဲယ််ကူ်�ု �ို��ို ရေး�းဖြ�န််းပါ။ အက်ယ််၍   

 န်ားလညာ်ဖြ�င်း်း��ုိပါက် ရေးဒီသနှတ� သင်း်တွန််း အားရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ရေးလ်လာ�းက်် (သ�ု်�ဟု�တွ်) RECOFTC �ိထု�တွ်  

 ဖြပန််ထုားသည်ာ် ��ရေး�ါင်း်ဖြ�စွဲ် ရေးအာက််ပု�င်း်းရေးဒီသအတဲွင်း်း ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း    
 က်�န််သဲယ််ရေး�း- က်ရေး�ာာဒီးယ်ား၊ လာအ�ု၊ ဖြ�န််�ာ၊ ထု�ုင်း်းနှိင်း်် ဗိုးယ်က််န်�်နှ�ုင်း်င်းံတွု�်�ို စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်လု�အပ်�းက််�းား   
 ဦးးတွညာ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း .1  စွဲာတွ�်းကု်� က်�ုးက်ား၍ ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််�ိင်း်းလင်း်း�းက််�းားကု်� ရေးပးပါ

 • အဆို�ုဖြပ��းက်် သု�်�ဟု�တွ် ရေး�း�ဲန််းသညာ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း  

 လ�ပ်င်းန််း�းားအတွဲက်် အဘဲယ််ရေး�က်ာင််း် ဖြပဿန်ာ�ပ်တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်ရေးပ်ရေးစွဲသညာ်ကု်� ၎င်း်းတွု�်န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််  

 ပါသလား။ ၎င်း်းတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် သရေးဘဲာတွူနှ�ုင်း်�ညာ်လား။

 • ၎င်း်းတွု�်က် �ညာ်သညာ််ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းားက်�ု ပံ်ပ�ုးရေးပးနှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။

 • ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ာ၌ လ�ပ်င်းန််းစွဲဥ် စွဲး�ံ�းက််ပါ �ညာ်သည်ာ်အ�းက််�းားက်�ု အသံ�းဖြပ�နှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ 

 • ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ာတွဲင်း် �ညာ်သူက် ဦးးရေးဆိုာင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်သင််း်သန်ညာ်း။ သ�ု်�ဟု�တွ်ပါက် �ညာ်သညာ််   

 သက််ဆို�ုင်း်�ာ ဌာာန်က်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ အ�ဲ���ဲ�က်ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ အ�ဲ��အစွဲညာ်းက် ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း   

 ဦးးရေးဆိုာင်း်လ�ပ်က်�ုင်း်သင််း်သန်ညာ်း။

■ ��ုင်း်းကြိုက်းးပတွ် (Carrousel) လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ုအတွဲင်း်း အ�းက််အလက််�းား ရေး�းဖြ�ည်ာ်ထုားရေးသာ က်ား�းပ်�းားကု်� အ�ပ်စွဲ��းားအား 

�်ရေး�ရေးစွဲပြီးပးး ယ်င်း်းက်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် က်ပ်�ဲာစွဲာ�ွက််�းားက်ပ်၍ ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််�ိင်း်းလင်း်း �းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားရေးပး

�န်် အဖြ�ားအ�ပ်စွဲ��းားကု်� �ုတွ်ရေး�်ရေးပးပါ။ ထုု�်ရေးန်ာက်် အ�ပ်စွဲ��းားအရေးန်ဖြ�င်း်် �ု�ုတွ�ု်အလ�ပ်စွဲားပဲ�သ�ု်ဖြပန််က်ာ အကြံ့က်ံဖြပ��းက််�းားကု်� 

ထုညာ််သဲင်း်းစွဲဉ််းစွဲားပြီးပးး အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း် ဖြပန််လညာ်ရေးဖြ��က်ား�န််အတဲွက်် အ�ပ်စွဲ�တွဲင်း်း ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုဖြပ�ရေးစွဲပါ။ 

■ အဆို�ုဖြပ��းက််�းား သု�်�ဟု�တွ် ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ရေးဖြ��ိင်း်းရေးပး�ာ၌ သင်း်တွန််းသား/သူတွစွဲ်ဦးး�းင်း်းက် က်တွုဖြပ� ရေးပးနုှ�င်း်သည်ာ်အ�းက််

�းားက်�ု ရေး�းဖြ�န််းပြီးပးး ရေးန်ာက််အဆိုင်း််�းားအတွဲက်် ၎င်း်းတွု�်က်�ု ဆိုက််သဲယ််၍ �နှ�ုင်း်��နှ�ုင်း် ရေး�းဖြ�န််းပါ။ အဆို�ုပါရေးဖြ��က်ား �းက််

�းားက်�ု အားလံ�း��ုင်း်း�ဲ��ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ုတွဲင်း် အားလံ�းရေးတွဲ�ဖြ�င်း်နှ�ုင်း်�န်် က်ား�းပ်ရေးပ် ရေး�း�းပါ။ 

■ က်ား�းပ်ရေးပ်တဲွင်း် စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို�ရေး�း ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့်�် (၃) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)

၁. �ု�ုတွ�ု်ရေး�ွးထု�တွ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား သု�်�ဟု�တွ် ရေး�ွး�းယ််ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်ရေး�း 

လ�်းရေး�က်ာင်း်းရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ အ�ပ်စွဲ� ၃ စွဲ��ဲ��န်် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။ ထုု�်ရေးန်ာက်် စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း 

ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ�ရေးန်�သည်ာ် အဟုန်််အတွား�းားက်�ု ရေးက်းာ်လာားနှ�ုင်း်�န်် ကူ်ညားရေးပးနှ�ုင်း်�ည်ာ် အက်း�ုး သက််ဆို�ုင်း်သူတွစွဲ်ဦးးဦးး သ�ု်�ဟု�တွ်   

၎င်း်းတွု�်အတွဲက်် အ�ဲင်း််အလ�်းတွ�ုးပဲားရေးစွဲ�ညာ်် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း် သူတွစွဲ်ဦးးဦးးနှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််�ုက်ဲန််�က််�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ဆိုက််ဆိုံရေး�း

�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊ ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ု�းားဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ တွညာ်ရေးဆိုာက်် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ �န််တွးးပံ�ရေး�ာ် ရေး�းအရေးဖြ�အရေးန်သ�ံး�ပ်ပါ 

ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ (၁) (ဇူးယ်ား (၉))ကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််ရေးပး�ပါလု�််�ညာ်။

၂. သင်း်တွန််း�းနု််(၁၂) နှိင်း်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁၂) �း��ထုဲင်း်လ�ပ်က်�ုင်း်နှ�ုင်း်စွဲဲ�်း၊ �ူ�ါဒီရေး�း�ာ ရေးဆိုာ်ဩလံု�ရေးဆိုာ်�ု၊ စွဲးးပဲားရေး�း �ုတွ်�က််

ဖြပ��ု�းား အပု�င်း်းတွ�ု်၌ �က်ားသု��်�ရေးသာ က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််လ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းလ�ပ်ကု်�င်း်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ   

အက်း�ုးအဖြ�တွ်အ�း�ုး�း�ုး၊ စွဲုန််ရေး�်�ုအ�း�ုး�း�ုးအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသတွုဖြပ��ုပါရေးစွဲ။

၃. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း််အတွူ ဇူးယ်ားန်�ူန်ာက်�ု �က်ညာ််ရိုု၍ လ�ုအပ်ပါက် �ိင်း်းလင်း်း�းက််�းားထုည်ာ်သဲင်း်းရေးဖြပာ�က်ားရေးပးပါ။   

ဥပ�ာအားဖြ�င််း် ပထု�ဇူးယ်ားတွန််း�ိာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွညာ်ရေးထုာင်း်

လ�ပ်က်�ုင်း်�ုအရေးပ် သက််ရေး�ာက််�ု�ိုရေးန်ရေးသာ �ူ�ါဒီ�းားနှိင်း်် ဥပရေးဒီရေး�းဆဲို��ုအတွဲက်် ဖြ�စွဲ်သညာ်-

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းလညာ်ပတွ်လ�ပ်ကု်�င်း်�ု�းားကု်� သက််ရေး�ာက််�ု�ိုသညာ််�ူ�ါဒီ�းားရေး�က်ာင််း် �ညာ်သု�်ရေးသာအဟုန်််အတွား�းား  

 သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲုန််ရေး�်�ု�းားကု်� ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား �င်း်ဆို�ုင်း် 

 ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ပါသန်ညာ်း။ 

	 	 –    အလားအလာ�ုိရေးသာအရေးဖြ��းား- �ဲင်း််ဖြပ��ုန်််�းား ရေးလ်ာက််ထုား�ယူ်ဖြ�င်း်း၊ သစွဲ်ရေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်း၊ လ�ပ်ထုံ�းလ�ပ်န်ညာ်း�းားကု်�  

       န်ား�လညာ်ဖြ�င်း်း၊ တွ�ား�င်း်သစွဲ် �ထု�တွ်လ�ပ်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း၊ လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ဘဲဏ္ဍာရေး�းအရေးထုာက််အပံ် 

             �ယ်ူနှ�ုင်း်�ု ��ိုဖြ�င်း်း 

 • ရေး�ာ်ထု�တွ်ထုားသညာ်် အဟုန်််အတွား�းားက်�ု ရေးက်းာ်လာား�ာ၌ သု�်�ဟု�တွ် အ�ဲင်း််အလ�်းသစွဲ်�းားက်�ု �ယူ်အသံ�း�းဖြ�င်း်း၌  

 ၎င်း်းတွု�်က်�ု �ညာ်သည်ာ် အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ရေးပး နှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ 

	 	 –    အလားအလာ�ုိရေးသာ အရေးဖြ��းား - ယ်ံ��က်ညာ်�ုဖြ�င််း် ပံ��ိန််သစွဲ်က်�န််သဲယ််ရေးန်ရေးသာ ရေးဒီသနှတ� သစွဲ်စွဲက််�းား၊ အစွဲ�အ�ဲ�� 

             ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက်် �ယူ်ဖြ�င်း်းက်�ု စွဲုတွ်�င်း်စွဲားသညာ်် အဖြ�ားရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ� အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း 

             အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား၊ သစွဲ်ပင်း်�းား ရေး�ာင်း်း�း�ာရေးန်�ာတဲွင်း်ပင်း် ရေးင်းဲရေး�းရေးသာ ရေးဒီသ�ံ က်�န််သညာ်�းား၊ ကူ်ညား  

       ပံ်ပ�ုးရေးပးရေး�း လ�ပ်င်းန််းအစွဲးအစွဲဉ််တွဲင်း် �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်ရေးန်ရေးသာ ရေးဒီသ�ံ သစွဲ်ရေးတွာအ�ာ�ုိ�းား၊ သစွဲ်ကု်� အရေးပါင်း် 

       ပစွဲစညာ်းအဖြ�စွဲ် လက််�ံရေးသာ ဘဲဏ်် သု�်�ဟု�တွ် အရေးသးစွဲားရေး�းးရေးင်းဲ အ�ဲ��အစွဲညာ်း

 • ထု�ုရေး�ွး�းယ််ထုားရေးသာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူ�းားက် �ညာ်သု�် က်ူညားရေးပးနုှ�င်း်�ညာ်န်ညာ်း။ သု�ုိရေး�ာ်ထု�တွ် ထုားရေးသာ   

 အဟုန်််အတွား�းားက်�ု ရေးက်းာ်လာား�န်် ၎င်း်းတွု�်က် �ညာ်သု�် က်ူညားနှ�ုင်း်�ညာ်န်ညာ်း။ 

	 	 –    အလားအလာ�ုိရေးသာ အရေးဖြ��းား - သစွဲ်တွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�း န်ညာ်းစွဲန်စွဲ်�းား သင်း်�က်ားရေးပးဖြ�င်း်း၊ သစွဲ် စုွဲ�က််�င်း်း�းား   

       �ိတွ်ပံ�တွင်း်�ာ၌ အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�ဖြ�င်း်း၊ က်��ပဏ်းတွစွဲ်��နှိင်း်် �ုတွ်�က််ဖြပ��ု ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�ာ၌ ပံ်ပု�းက်ူညားရေးပးဖြ�င်း်း၊   

       ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား �ိတွ်ပံ�တွင်း်�ာ၌ ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��သည်ာ် စွဲုန််ရေး�်�ု�းားက်�ု ရေးဒီသနှတ� �ူ�ါဒီ�း�ိတွ်သူ�းား  

       နှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�န််အတွဲက်် စွဲက်ား�ု�င်း်းရေးဆိုဲးရေးနှဲးပဲ� တွစွဲ်�ပ်စွဲးစွဲဉ််ရေးပးဖြ�င်း်း

၄. ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ၏ ဇူးယ်ားတွန််းတွစွဲ်���းင်း်းစွဲးတွဲင်း် ထုပ်၍ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင််း်ပါသညာ်။

၅. အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲး�ိ အရေးဖြ�အရေးန်တွစွဲ်�ပ်က်�ုသာ တွင်း်ဖြပ�ဲင််း်�ိုရေးသာ်လညာ်း အဖြ�ားအ�ဲ��နှိစွဲ်�ဲ��က် အကြံ့က်ံဉာာဏ််သစွဲ်�းားက်�ု ထုညာ််သဲင်း်း 

ရေးပးနှ�ုင်း်ပါသညာ်။ အ�ပ်စွဲ�အားလ�ံး၏ ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ�းားက်�ု တွင်း်ဖြပပြီးပးး�းနု််၌ ဤရေးလ်က်းင််း်�န််း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ 

အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား ပု���ုထုုရေး�ာက််စွဲဲာ လညာ်ပတွ်နှ�ုင်း်�ု သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပဲားရေး�း  

တွဲက််ရေးဖြ�က်�ုက််စွဲဲာ ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဖြ�စွဲ်ရေးစွဲသည်ာ်အရေးဖြ�အရေးန်�းားက်�ု ရေးလ်လာရေး�ာ်ထု�တွ်�န််ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း�ိင်း်းဖြပပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



န့်ယ််ပယ်် ��်ုမံဟုတု် ပ့ရုေဖွဲ့ာ်ဖွဲ့န့််တ�ီထွာ�
ရေ�ာ အရေပြုခအရေန့် 

�င့််ဆို�ုင့််ကြုံက့်�ရေတ�ဲ
�ရေ�ာ အဓာ�က်
အဟုန့်််အတာ�
မံ�ာ�မံာှ မံည််�ည််
တ�ု် ပြုဖွဲ့�်�န့်ည််�။

အခ� ���ရေ�ာ အဟုန့်််အတာ�မံ�ာ�က်�ု ရေက်�ာ်လာှ�
�ာ၌ပြုဖွဲ့�်ရေ�၊ အခငဲ့်�်အလမံ်���်မံ�ာ�က်� ု�ယ်အူ�့�ုခ�
�ာ၌ပြုဖွဲ့�်ရေ� က်ညူ်ရီေပ�နှ�ုင့််ရေ�ာ အက်� ����က််ဆို�ငု့််
�မူံ�ာ�မံာှ မံည််�တူ�ု် ပြုဖွဲ့�်�န့်ည််�။

၎င့််�တ�ု်က် မံည််
�ည်�်ရေပြုဖွဲ့�ငှ့််�န့်ည််�
မံ�ာ�က်�ု ပ့�ပ�ု�ရေပ�နှ�ငု့််
မံည််န့်ည််�။

စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း တွညာ်ရေးထုာင်း်
လ�ပ်က်�ုင်း်�ကု်�ု သက််ရေး�ာက််��ုိုရေးသာ �ူ
�ါဒီ�းားနှိင်း်် ဥပရေးဒီဖြပဋ္ဌာာန််း�းက််�းား

တွ�ား�င်း်ပြီးပးး ရေး��ညိာ် တွညာ်တွံရ်ေးသာ
ရေးထုာက််�ံ �းက််�ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်း�းား
ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�း�န်် န်ညာ်းပညာာပု�င်း်း
ဆို�ုင်း်�ာ သု�်�ဟု�တွ် စွဲးးပာဲးရေး�းဆိုု�င်း်�ာ 
စွဲ�ဲ်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်�းား 

တွန််��ုးက်ငဲ်း်းဆိုက််အတွငဲ်း်း စွဲးးပာဲးရေး�း
လ�ပ်င်းန််း၏ အ�န််းက်ဏ္ဍက်ု� �း��ထုငဲ်း်
လ�ပ်က်�ုင်း်ဖြ�င်း်း၊ �င်း်းနှိးးဖြ�ု�ပ်နှိံ� ု�တ်ုွရေး�်
ဖြ�င်း်းနှငိ်း်် ရေး�းက်ကဲ််�းားအတွငဲ်း်း �င်း်
ရေး�ာက််လ�ပ်က်�ုင်း်ဖြ�င်း်း

ဇယ်ာ� (၉) - ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ (၁) �ုတွ်�က််အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား၊ က်ဲန််�က််�းတုွ်ဆိုက််�ု�းားနှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာတဲွင်း် 
ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��ရေးသာ အဟုန်််အတွား�းားနှိင်း်် ရေးဖြ��ိင်း်းန်ညာ်း�းား

အဆိုင့်�် (၄) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၂)

၁. ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်က် တွညာ်ရေးဆိုာက််နုှ�င်း်ရေးသာ က်ဲန််�က််  

�းတုွ်ဆိုက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု သ�ု်�ဟု�တွ် �ုတွ်�က််�ဲ���ု ပံ�စွဲံအ�း�ုး�း�ုး�ိ အ�း�ု�က်�ု အ�ဲ���းား ဖြပန််လညာ်သတွုဖြပ� 

�ုပါရေးစွဲ။ န်ယ််ပယ််အလ�ုက်် က်ံ�်းက်းင်း်ပ�ဂါဂု�လ်�းားထုံ�ိ သ�ု်�ဟု�တွ် အ�န််း (၁၂) ပါ ရေးဆိုာ်ဩလံု�ရေးဆိုာ်�ု၊ �း��ထုဲင်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�ု၊  

�ုတွ်�က််�ဲ���ု�းားဆို�ုင်း်�ာ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ�တွဲင်း် �်ရေး���်ရေးသာ ဖြ�စွဲ်�ပ်�းား�ိ သု�ုိ��်�သညာ်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဆို�ုင်း်�ာ 

သ�ု်�ဟု�တွ် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုဆို�ုင်း်�ာ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးးအ�း�ုး�း�ုးနှိင်း်် စွဲုန််ရေး�်�ုအ�း�ုး�း�ုးအရေး�က်ာင်း်း သင်း်တွန််းသား/သူ�းား

သတွုဖြပ��ုရေးစွဲ�န်် သင်း်တွန််းဆို�ာက် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးနုှ�င်း်ပါသညာ်။

၂. သင်း်တွန််းသား/သူအ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲးက်�ု သက််ဆို�ုင်း်�ာ အက်း�ုးသက််ဆို�ုင်း်သူအစွဲ�အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��ထုံ တွဲ�၍ တွာ�န််ရေးပးပါ -

 • တွူညားရေးသာပထု�း�င်း်ရေးဒီသ�ုိ အဖြ�ားရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း  

 လ�ပ်င်းန််း�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ထု�တွ်လ�ပ်သူအစွဲ�အ�ဲ���းား သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းား

 • သက််ဆို�ုင်း်�ာ ရို�ံး�းား�ိ �ူ�ါဒီ�း�ိတွ်သူ�းားနှိင်း်် အစွဲ�ုး�အ�ာ�ုိ�းား 

 • ပ�ဂါဂလုက် က်ဏ္ဍ သု�်�ဟု�တွ် �န််ရေးဆိုာင်း်�ုရေးပးသူ�းား

၃. ဇူးယ်ား (၁၀) ပါ ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ (၂)နှိင်း်် စွဲပ်လးဉ််း၍ ရေးဆိုဲးရေးနှဲး၊ ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််�န်် အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ��စွဲးက်�ု ရေးဖြပာပါ။

၄. လ�ုအပ်ပါက် ဇူးယ်ားန်�ူန်ာအတွဲက်် �ိင်း်းလင်း်း�းက််�းား ထုည်ာ်သဲင်း်းရေးပးပါ။ ဥပ�ာအားဖြ�င််း် ပထု�ဇူးယ်ားတွန််း�ိာ အဖြ�ားရေးသာ  

ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားအတဲွက််ဖြ�စွဲ်သညာ်ဟု� ထုညာ််ရေးပးဖြ�င်း်း - 

 • အဖြ�ားရေးသာ စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းားနိှင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ဖြ�င်း်း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််�ိာ အဘဲယ််န်ညာ်း။ ၎င်း်းတွု�်  

 နှိင်း်် �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာ�ိ �ညာ်သညာ််အက်း�ုး��ို�န်် သင်း်ရေး�်ာ်လင််း်ပါသန်ညာ်း။ 

	 	 –    အလားအလာ�ုိရေးသာ အရေးဖြ��းား - ဘဲဏ််ရေး�းးရေးင်းဲ�းား�ယူ်နှ�ုင်း်�န်် စွဲ�ရေးပါင်း်းသ��ါယ်�အ�ဲ��အဖြ�စွဲ် စွဲ�ရေးပါင်း်း  

       �ိတွ်ပံ�တွင်း်�န််၊ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ် ရေးလ်ာက််ထုား�ာ၌ က်�န််က်းစွဲ�ုတွ် ရေးလ်ာ်�း�န််၊ သစွဲ်အရေး�းာထုညာ် 

            ဖြပင်း်ဆိုင်း်ထု�တွ်လ�ပ်�ု လ�ုင်း်စွဲင်း် စွဲ�ရေးပါင်း်းရေးလ်ာက််ထုား�န််
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ခ� �တ်ဆိုက််ရေဆိုာင့််�းက််�မံည်�် တန့််ဖွဲ့�ု�
က်ငဲ့််�ဆိုက််အတငဲ့််� ပါဝင့််ရေဆိုာင့််�းက််
ရေန့်�မူံ�ာ� 

ခ� �တ်ဆိုက််ရေဆိုာင့််�းက််��ည်�်
�ည််�းယ််ခ�က််ရေမံ့ာ်လင့်�်ထွာ��ည်�်
အက်� ���ခ့�ာ�ခငဲ့်�်မံ�ာ�မံာှ မံည််�ည််
တ�ု် ပြုဖွဲ့�်�န့်ည််�။ 

ရေဆိုာင့််�းက််နှ�ုင့််ရေ�ာ ခ�ဉ််�က်ပ်ရေဆိုာင့််�းက််မံ ုန့်ည််�လမံ်� မံ�ာ� ၎င့််�တ�ု်
နှှင့်�်�င့််မံည််��ု် ခ� �တ်ဆိုက််ရေဆိုာင့််�းက််မံည််န့်ည််�၊ မံည််��ု် ပြုပင့််ဆိုင့််မံည််
န့်ည််�၊မံည််�ည်�်အ�ာမံ�ာ� က်မံ်�လမှံ်�နှ�ုင့််မံည််န့်ည််�၊ မံည််��ု် ��မံ်��ငဲ့််�
�ည််�ရု့�ုမံည််န့်ည််�။

အဖြ�ားရေးသာ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သ ူအစွဲ�
အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ လ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ� 
စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပ်င်းန််း�းား 

��ူါဒီ�း�တိွ်သ�ူးား 

ပ�ဂါဂလကု် က်ဏ္ဍ သု�်�ဟု�တွ် �န််ရေးဆိုာင်း်�ု
ရေးပးသ ူ

ဇယ်ာ� (၁၀)- ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ (၂) �ုတွ်�က််�းား၊ က်ဲန််�က််�းားနှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်းရေးဆိုာင်း်�ွက််�သည်ာ် �ညာ်�ွယ််�းက််နှိင်း်် 
�းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ုန်ညာ်းလ�်း�းား

 • ထု�ုလ�ပ်င်းန််း�းားအား သင်း်�ညာ်သု�် �းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ညာ်န်ညာ်း၊ �းတုွ်ဆိုက််ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် သင်း်�ညာ်သည်ာ် အ�ာ�းားကု်�  

 ဖြပင်း်ဆိုင်း်��ညာ်န်ညာ်း၊ �ညာ်သည်ာ်အ�ာ�းားကု်� က်�်းလိ�်း�ညာ်န်ညာ်း၊ �ညာ်သု�်သု�်းသဲင်း်းစွဲညာ်းရို�ံး�ညာ်န်ညာ်း။ 

	 	 –    အလားအလာ�ုိရေးသာ အရေးဖြ��းား - စွဲးးပဲားရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ်ဖြပက်ား�းပ်(Business Model Canvas)တွစွဲ်�� ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပြီးပးး  

       ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်အရေးန်ဖြ�င််း်�ု�ုတွ�ု်၏ရေး�်ာ်�ိန််း�းက််၊    

       ရေးဒီသတဲွင်း်း �ယ််ယူ်သူ�းားနှိင်း်် က်�န််သဲယ််�ာ၌ ၎င်း်းတွု�်က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားရေးသာ သစွဲ် စုွဲ�က််�င်း်းရေးထုာက််�ံ�းက််�းားကု်� 

       အရေးဖြ��ံ၍ က်�န််သဲယ််�ုဖြပ��ူးသညာ်် အရေးတွဲ�အကြံ့က်ံ��းားအရေး�က်ာင်း်း တွင်း်ဖြပ�ိင်း်းလင်း်းပါ။

၅. ဤလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််ကု်� ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ၏ ဇူးယ်ားတွန််းတွစွဲ်���းင်း်းစွဲးတွဲင်း် ထုပ်၍ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်သင််း်ပါသညာ်။

၆. ဇူးယ်ားန်�ူန်ာ (၂) တွဲင်း် အ�ပ်စွဲ�တုွ�င်း်း ဖြ�ညာ််စွဲဲက််ပြီးပးးဖြ�င်း်း �ို��ို စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပြီးပးး ရေးအာက််ပါရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ရေး�းဖြ�န််းဖြ�င်း်းဖြ�င််း် �း��ထုဲင်း် 

ရေးဆိုဲးရေးနှဲးပါရေးစွဲ -

 • စွဲးးပဲားရေး�းလ�ပ်င်းန််းတွစွဲ်�ပ်အရေးန်ဖြ�င််း် �ု�ုလ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာက်ဏ္ဍ �ု�င်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းလာရေးအာင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်းလ�ပ်င်းန််း�း��ထုဲင်း် 

 လ�ပ်က်�ုင်း်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ဥပရေးဒီနှိင်း််အညား လ�ုက််န်ာဖြ�င်း်းတွု�် ဖြပ��ာတဲွင်း် �ု�ုတွု�်လ�ပ်င်းန််းပ�ုင်း်းဆို�ုင်း်�ာ �ညာ်သည်ာ်လ�ပ်င်းန််း�းားဖြပ�လ�ပ်�န််  

 လ�ုအပ်�ညာ်န်ညာ်း။ 

 • နှ�ုင်း်င်းံ၏ စွဲးးပဲားရေး�း အားအင်း်တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်လာရေးစွဲ�န်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််း အရေးဖြ�ဖြပ�စွဲးးပဲားရေး�း 

 လ�ပ်င်းန််း�းားက်�ု က်�ုယ််စွဲားဖြပ�၍ �ု�င်း်�ာအားရေးက်ာင်း်းရေးအာင်း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ရေးပးရေးန် သည်ာ် အစွဲ�ုး�ဌာာန်�းား သ�ု်�ဟု�တွ်   

 အသင်း်းအ�ဲ���းားကု်�ရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း၊ �းတုွ်ဆိုက််�ုက်ဲန််�က်် �းားက်�ုရေးသာ်လညာ်းရေးက်ာင်း်း သင်း်ရေးထုာက််ဖြပ  

 လ�ုရေးသာ အ�းက််�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 • သင်း်တွန််း�းနု်် (၁၂) ပါ ဖြ�စွဲ်�ပ်ရေးလ်လာ�းက်် ၃ �ပ်တဲွင်း် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး��်သညာ်် အ�းက််�းားအ� သစွဲ်လ�ပ်င်းန််း က်ဏ္ဍ   

 �ဲံ�ပြီး�ု�းတွ�ုးတွက််လာရေးအာင်း် အားစုွဲ�က််ထုည်ာ်�င်း် ကူ်ညားရေးပး�ာ၌ �ု�ုတွု�်အရေးန်ဖြ�င်း်် �ညာ်သု�်ရေးသာ သးးဖြ�ားအရေးထုာက််အကူ် က်�ု 

 လ�ုအပ်�ညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း အဆို�ုဖြပ��းက််၂ �ပ် သု�်�ဟု�တွ် ရေး�း�ဲန််း၂ ��ကု်� ရေး�းသားရေး�ာ်ထု�တွ်�န်် အ�ဲ���းားက်�ု ရေးဖြပာပါ။   

 သင်း်တွန််းသား/သူ�းားရေးဖြ�ဆို�ု�န်် �က််��ရေးန်ပါက် ရေးအာက််ပါအရေးထုာက််အကူ်ဖြပ� ရေး�း�ဲန််းကု်� အသံ�းဖြပ� ရေး�းဖြ�န််းပါ -

	 	 –    လ�ုအပ်ရေးန်ရေးသာ်လညာ်း လက််�ုိအ�းနု််ထုု ပံ်ပ�ုးရေးပးဖြ�င်း်း��ုိရေးသးသညာ်် သးးဖြ�ားအရေးထုာက််အက်ူ�ိာ �ညာ်သညာ်န်ညာ်း။

 မံှတ်�ာ��န့််- ဘဲဏ္ဍာရေးင်းဲရေး�က်းနိှင်း်် စွဲဲ�်းရေးဆိုာင်း်�ညာ်ဖြ�ုင််း်တွင်း်ဖြ�င်း်း က်�်သု�် ရေးယ်ဘဲ�ယ်းဆိုန််ရေးသာ စွဲက်ား�ပ်�းား သု�်�ဟု�တွ်  

 ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�းက််�းားကု်� ဦးးတွညာ်အသံ�းဖြပ�ဖြ�င်း်း ရေး�ိာင်း်�ိားပါ။ တွုက်း�ိင်း်းလင်း်းစွဲဲာ ရေးဖြ�ဆို�ုရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးစွဲပါ။

၇. အ�ဲ���းား ရေး�းသားရေး�ာ်ထု�တွ်ပြီးပးးသညာ်နှိင်း်် အ�ဲ��တွစွဲ်�ဲ���းင်း်းစွဲး �ု�ုတွ�ု်ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�းက််ကု်� အတွ�ု�းံ�းတွင်း်ဖြပရေးစွဲပါ။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�





ကောနိာ�်ဆို�်တဲွို ၁

မုျားမုျား�ု�ယ််�ု� စစ်ကောဆို�အ�ဲပြုဖွံ့တ်ိုမုျား �ံ�စံလွှာာာ

�င့််ရု��ုရေခါင့််��ဉ်် - ရေ��ညှ််တည််တ့�ရေ�ရေ�ာ ��်ရေတာ�မီံ့ခန့်််ခဲ�မံနုှငှ့်�် 
��်ရေတာထွကဲ််ပ�စည််�မံ�ာ� တ�ာ�ဝင့််က်နု့််�ယဲ််ရေ�� - ရေထွာက််ခ့
ခ�က််�ယ်မူံ ုလမံ်�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�

�က်စ်ွဲဲ�-		 ________________________________________________________________

က်းင်း်းပ�ာရေးန်�ာ- 	 ________________________________________________________

သင်းတ်ွန််းသား/သူ အ�ညာ-် ___________________________________________________
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



န့်�မံ�်ပါ�

အရေး�က်ာင်း်းအ�ာက်�ု ရေးယ်ဘဲ�ယ်း အားဖြ�င်း်် အန်ညာ်းင်းယ်် 
န်ားလညာ်

အရေတာအ်�င့်�်

အရေး�က်ာင်း်းအ�ာက်�ု 
အန်ညာ်းင်းယ်် န်ားလညာ်

ရေးသာလ်ညာ်းယ်ံ��က်ညာ�်းက်် 
��ို 

ပြုမံင့်�်မံာ�

အရေး�က်ာင်း်းအ�ာက်�ု ရေးသ�းာစွဲာဲ န်ားလညာပ်ြီးပးး 
အရေး�က်ာင်း်းအ�ာ ပ�ုင််းးဆို�ုင်း�်ာ ပု�င်းန်ှ�ုင်းသ်ညာဟ်ု�ယံ်��က်ညာ�်းက်�်ို

အလနဲ့်န့််�မံ�်
၁

န့်�မံ�်
၂

အရေတာအ်�င့်�်
၃

ပြုမံင့်�်
၄

အလနဲ့်ပ်ြုမံင့်�်
၅

အရေ�က်ာင့််�အ�ာမံ�ာ� ယ့်�ုက်ည်မ်ံအုဆိုင့်�် မံတ်ှခ�က််မံ�ာ�

အခန့််� (၁)- ရေထွာက်ခ်ခ့�က်ပ်ြုပ�ပြုခင့််�ဆို�ုင့်�်ာ န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ�နှငှ့်�် လပုင့််န့််�အ�အီ�ဉ်မ်ံ�ာ�အရေ�က်ာင့််� မံ�တဆ်ိုက််

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁)- ��ရ်ေတာ ရေထွာက်ခ်ခ့�က်ပ်ြုပ�
ပြုခင့််�ဆို�ုင့်�်ာ န့်ည်လ်မံ်�မံ�ာ�အရေ�က်ာင့််� မံ�တဆ်ိုက််

၎င်း်းတွ�ု်၏ လ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်းက်၊် အက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ
�းားနှငိ်း်် ထု�ုလ�ပင််းန််းအစွဲးအစွဲဉ်�်းား၌ ပါ�င်း်
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်�်ာတွငဲ်း် ကြံ့က်ံ�ရေးတွ�ဲ�ရေးသာ စွဲနု်ရ်ေး�်�ု
�းား အပါအ�င်း် နှ�ုင်းင််းတံွက်ာနှငိ်း်် နှ�ုင်းင််းအံဆိုင်း်် 
သစွဲရ်ေးတွာ ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း�်ာလ�ပင််းန််း
�းား၏ �ညာ�်ယွ်�်းက်�်းားအရေး�က်ာင်း်း �ငိ်း်းဖြပ
နှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁)- ��ရ်ေတာ ရေထွာက်ခ်ခ့�က်ပ်ြုပ�
ပြုခင့််�ဆို�ုင့်�်ာ န့်ည်လ်မံ်�မံ�ာ�အရေ�က်ာင့််� မံ�တဆ်ိုက်် 

နှ�ုင်းင််းတံွက်ာနှငိ်း်် နှ�ုင်းင််းအံဆိုင်း်် သစွဲရ်ေးတွာ ရေးထုာက်�်ံ
�းက်ဖ်ြပ� လ�ပင််းန််းစွဲန်စွဲ�်းားတွငဲ်း် ပါ�င်းရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ််
နှ�ုင်းသ်ညာ်် န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု ရေးလလ်ာဆိုန််းစွဲစွဲ်
နှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း  

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၂)- ��ရ်ေတာ ရေထွာက်ခ်ခ့�က််
ပြုပ�ပြုခင့််� လပုင့််န့််��ဉ်် ပဏီာမံအဆိုင့်�်အပြုဖွဲ့�် နှ�ုင့်င့့််
အဆိုင့်�် ဥပရေဒရေ�က်ာင့််�အ� �တမ်ံတှပ်ြုပဋ္ဌာာန့််�
ခ�က်မ်ံ�ာ�က်�ု ����ှန့်ာ�လည်ပ်ြုခင့််� 

သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် အဖြ�ား သစွဲရ်ေးတွာ ထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်း
�းားက်�ု ထု�တွယ််ပူြီးပးး စွဲးးပာဲးဖြ�စွဲထ်ု�တွလ်�ပရ်ေး�ာင်း်း�း
�န်် အတွကဲ်် လ�ပထ်ုံ�းလ�ပန််ညာ်း�းားနှငိ်း်် အန်�ု််ဆိုံ�း 
ဥပရေးဒီ စွဲညာ်း�းဉ််း ဖြပဋ္ဌာာန််း�းက်�်းားက်�ု ရေး�ာထ်ု�တွ်
�ငိ်း်းဖြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း �
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၂)- ��ရ်ေတာ ရေထွာက်ခ်ခ့�က််
ပြုပ�ပြုခင့််� လပုင့််န့််��ဉ်် ပဏီာမံအဆိုင့်�်အပြုဖွဲ့�် နှ�ုင့်င့့််
အဆိုင့်�် ဥပရေဒရေ�က်ာင့််�အ� �တမ်ံတှပ်ြုပဋ္ဌာာန့််�
ခ�က်မ်ံ�ာ�က်�ု ����ှန့်ာ�လည်ပ်ြုခင့််�

သစွဲ�်း�ုးစွဲတုွ�်းားနှငိ်း်် သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်် ပစွဲစညာ်း
�းားက်�ု တွ�ားဥပရေးဒီနှငိ်း်အ်ညား ထု�တွယ််ဖူြ�င်း်း
နှငိ်း်် စွဲးးပာဲးဖြ�စွဲ် ထု�တွလ်�ပရ်ေး�ာင်း်း�းဖြ�င်း်းဆို�ုင်း�်ာ
စွဲနု်ရ်ေး�်��ုးားက်�ု ရေးဖြ��ငိ်း်းသညာ်် န်ညာ်းလ�်း�းားက်�ု 
ရေးလလ်ာဆိုန််းစွဲစွဲ် နှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း  

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

မံ�မံ�က်�ုယ်က််�ု ��ရ်ေဆို�အက်�ပြုဖွဲ့တမ်ံ-ု သင်းတ်ွန််း�တွက်ရ်ေး�ာက်�်းနှငိ်း်် သင်းတ်ွန််းတွက်ရ်ေး�ာက််ပြီးပးးရေးန်ာက်် ရေးအာက်ပ်ါအရေး�က်ာင်း်းအ�ာ�းား
က်�ု န်ားလညာရ်ေး�က်ာင်း်း သင်း၏် ယ်ံ��က်ညာ�်အုဆိုင်း်က််�ု က်�ုယ်စ်ွဲားဖြပ�သညာ်် န်ပံါတွက််�ု ��ုင်း်းပါ။ အဆို�ုပါယ်ံ��က်ညာ�်အုဆိုင််းကု််� အဘဲယ်ရ်ေး�က်ာင်း််
ရေး�ာ်ဖြပ�သညာဆ်ို�ုရေးသာ အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားနှင်ိ်း် ပတွသ်က်၍် �ညာသ်�ုရ်ေးသာ�တိွ�်းက်�်ဆို�ု တွန်�်�ုးထုားပါသညာ။်

ယ့်�ုက်ည်မ်ံအုဆိုင့်�မ်ံ�ာ�
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က်တွဲ

� ၂
နော�ာက်

ဆ်
က်

တွဲ
� ၁

နော�ာက်
ဆ်

က်
တွဲ

�များ�ာ�

ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အရေ�က်ာင့််�အ�ာမံ�ာ� ယ့်�ုက်ည်မ်ံအုဆိုင့်�် မံတ်ှခ�က််မံ�ာ�

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၃)- က်န့််�်တထ်ွ�န့််�ခ��ပထ်ွာ�
ရေ�ာ ��န်ှငှ့်�်/��ု်မံဟုတု် က်န့််�်တထ်ွ�န့််�ခ��ပထ်ွာ�
ရေ�ာ အ�င့််�အပြုမံ�တ်�ု်၏ �ည််�က်မံ်�နှငှ့်�် အည် ီ
ရေထွာက်ခ်ခ့�က်�် က်မုံပဏီမီံ�ာ�ထွ့ ��တ်င့်ပ်�ု် ပြုခင့််�
သစွဲရ်ေးတွာစွဲး��ံန််�်�ဲ�နုှငိ်း်် သစွဲပ်�ုင်းဆ်ို�ုင်း�် ု
က်ငဲ်း်းဆိုက်(်CoC) ရေးထုာက်�်�ံးက်�်းားရေးအာက််
�ို လ�ပက််ကဲ်င််းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးားနှငိ်း်် သက်ဆ်ို�ုင်း်
သညာ်် က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပ် ထုားရေးသာ သစွဲန်ှင််ိ်း 
က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် တွ�ု်
ဆို�ုင်း�်ာ အယ်အူဆို�းားက်�ု �ငိ်း်းဖြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၃)- က်န့််�်တထ်ွ�န့််�ခ��ပထ်ွာ�ရေ�ာ
��န်ှငှ့်�်/��်ုမံဟုတု် က်န့််�်တ် ထွ�န့််�ခ��ပထ်ွာ�
ရေ�ာ အ�င့််�အပြုမံ�် တ�ု်၏ �ည််�က်မံ်�နှငှ့်�် အည် ီ
ရေထွာက်ခ်ခ့�က်�် က်မုံပဏီမီံ�ာ�ထွ့ ��တ်င့်ပ်�ု် ပြုခင့််�

က်န််သ်တွထ်ုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ သစွဲန်ှင််ိ်း/သ�ု်�ဟု�တွ် 
က်န််သ်တွ် ထုနု််း�း�ပထ်ုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ် 
�းားဆို�ုင်း�်ာ ကု်စွဲစ�းား၌ �းတုွဆ်ိုက်ရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ််
�ာတွငဲ်း် အန်�ု််ဆိုံ�း လ�ုအပ�်းက်�်းားက်�ု ရေး�ာထ်ု�တွ၊် 
ရေးလလ်ာဆိုန််းစွဲစွဲ် နှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၄)- အ�အုဖဲွဲ့��ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက်ခ့်
ခ�က်�်ယ်ပူြုခင့််�ပြုဖွဲ့င့်�် ရေ��ညှ်တ်ည်တ့်�ရေ�ရေ�ာ 
��ရ်ေတာ �မီံခ့န့််ခ်�ဲမံရုေဖွဲ့ာရ်ေဆိုာင့်ပ်ြုခင့််�

အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် ရေးထုာက်�်�ံးက်် �ယ် ူဖြ�င်း်းဖြ�င်း််
ရေး��ညိာတ်ွညာတ်ွံရ်ေးစွဲရေးသာ သစွဲရ်ေးတွာစွဲး��ံန််�်�ဲ
�ရုေး�ာရ်ေးဆိုာင်း် ဖြ�င်း်း ဆို�ုင်း�်ာ က်း�ုးရေး�က်ာင်း်း
သရေးဘဲာတွ�ားက်�ု �ငိ်း်းဖြပပြီးပးး လ�ပင််းန််းစွဲဉ်�်းား က်ု�
ရေး�ာဖ်ြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၄)- အ�အုဖဲွဲ့��ပြုဖွဲ့င့်�် ရေထွာက်ခ့်
ခ�က်�်ယ်ပူြုခင့််�ပြုဖွဲ့င့်�် ရေ��ညှ်တ်ည်တ့်�ရေ�ရေ�ာ 
��ရ်ေတာ �မီံခ့န့််ခ်�ဲမံရုေဖွဲ့ာရ်ေဆိုာင့်ပ်ြုခင့််�

အစွဲ�အ��ဲ�ဖြ�င်း်် ရေးထုာက်�်�ံးက်် �ယ်ရူေး�းက်�ု
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်�်ာတွငဲ်း် အဓိကု်က်ဏ္ဍ�းားနှငိ်း်် တွာ�န််
�းား၊ စွဲနု်ရ်ေး�်��ုးား၊ အ�ငဲ်း်အ်လ�်း�းားနှငိ်း်် 
အက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ�းားက်�ု ��ဲဖြ��်း စွဲတုွဖ်ြ�ာနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

အခန့််� (၂)- �နဲ့််ဥ်ီး�တထီွငဲ့်မ်ံနုှငှ့်�် ��ီပာဲ�ရေ�� ဖွဲ့ဲ့� ပြီးဖွဲ့���တ�ု�တက်မ်ံတု�ု်က်�ု ခ�ုင့်မ်ံာအာ�ရေက်ာင့််�ရေ�ပြုခင့််� 

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၅)- ��်၊ ��်ရေတာ ထွကဲ်ပ်�စည််�
တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်မ်ံ�ာ� နှငှ့်�် �ပ်လ�ဉ််�၍ အ�အုဖွဲ့�ဲ�
တည်ရ်ေဆိုာက်ပ့်နုှငှ့်�် အ�အုဖွဲ့�ဲ�ဖွဲ့�ဲ��ည််�ပ့ု

စွဲးးပာဲးရေး�းက်�ု တွစွဲဦ်းး�းင်း်းစွဲးနှငိ်း်် အစွဲ�အ��ဲ�လ�ုက််
လ�ပရ်ေးဆိုာင်းဖ်ြ�င်း်း၏ အားသာ�းက်�်းားနှငိ်း်် 
အားန်ညာ်း�းက်�်းားက်�ု �ငိ်း်းဖြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၅)- ��်၊ ��်ရေတာထွကဲ်ပ်�စည််�
တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်မ်ံ�ာ�နှငှ့်�် �ပလ်�ဉ််�၍ အ�အုဖဲွဲ့��
တည်ရ်ေဆိုာက်ပ့်နုှငှ့်�် အ�အုဖွဲ့�ဲ�ဖွဲ့�ဲ��ည််�ပ့ု

ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ိုပြီးပးး၊ ရေး��ညိာတ်ွညာတ်ွံရ်ေးသာ
တွ�ား�င်း် တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်�်းားတွငဲ်း် အစွဲ�အ��ဲ� 
တွစွဲ�်�အဖြ�စွဲ် လ�ပရ်ေးဆိုာင်းဖ်ြ�င်း်း၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ
�းားနှငိ်း်် စွဲနု်ရ်ေး�်� ု�းားက်�ု ရေးလလ်ာဆိုန််းစွဲစွဲန်ှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်း် တွန််း �
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အရေ�က်ာင့််�အ�ာမံ�ာ� ယ့်�ုက်ည်မ်ံအုဆိုင့်�် မံတ်ှခ�က််မံ�ာ�

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၆)- ��ီပာဲ�ရေ��လပုင့််န့််�မံ�ာ�
အတကဲ်် တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်ရ်ေပြုပာင့််�လ�မံကု်�ု 
ဆိုန့််���ပ်ြုခင့််� 

တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်ရ်ေးဖြပာင်း်းလ��ု ဆိုန််းစွဲစွဲဖ်ြ�င်း်းအား
လ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်န်် လ�ုအပ�်နုှငိ်း်် လ�ပရ်ေးဆိုာင်း�်ဖြ�င်း်း 
�ညာ�်ယွ်�်းက်�်းားက်�ု ရေး�ာဖ်ြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၆)- ��ီပာဲ�ရေ��လပုင့််န့််�မံ�ာ�ဆို�ုင့်�်ာ 
တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်ရ်ေပြုပာင့််�လ�မံကု်�ု ဆိုန့််���ပ်ြုခင့််� 

ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ိုပြီးပးး ရေး��ညိာ် တွညာတ်ွံရ်ေးသာ
တွ�ား�င်း် တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်�်းားအတွငဲ်း်း
အဖြပန်အ်လနိ်ဆ်ိုက်ဆ်ို�ံ�ုးား၊ တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက််
အတွငဲ်း်း ပါ�င်းရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ်သ်�ူးားနှငိ်း်အ်ဖြပန်အ်လနိ််
ဆိုက်ဆ်ို�ံ�ုးားနှငိ်း်် စွဲသညာတ်ွ�ု်နှငိ်း်စ်ွဲပလ်းဉ််းရေးသာ
သတွင်း်းအ�းက်အ်လက်�်းားက်�ု စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းပြီးပးး
�ငိ်း်းဖြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း 

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၇)- ��ီပာဲ�ရေ��လပုင့််န့််� 
တည်ရ်ေထွာင့်လ်ပုက််�ုင့်မ်ံု

စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပင််းန််း တွညာရ်ေးထုာင်း် လ�ပက််�ုင်း�်ု
ဆို�ုင်း�်ာ လ�ပင််းန််းစွဲဉ်�်းား နှငိ်း်် အဆိုင်း်�်းားအား �ငိ်း်း
ဖြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း  

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၇)- ��ီပာဲ�ရေ��လပုင့််န့််� 
တည်ရ်ေထွာင့်လ်ပုက််�ုင့်မ်ံု

နှ�ုင်းင််းအံတွငဲ်း်း�ိ ုရေးဒီသ�ံ ဖြပညာသ် ူအစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း်
သစွဲရ်ေးတွာလ�ပင််းန််း အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပင််းန််း
အ�း�ုးအစွဲား�းားက်�ုရေး�ာထ်ု�တွပ်ြီးပးး ရေး��ညိာ်
တွညာတ်ွံရ်ေးသာ ရေးဒီသ�ံ ဖြပညာသ်အူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် 
သစွဲရ်ေးတွာ လ�ပင််းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပာဲးရေး�း လ�ပင််းန််း
�းား၏ အဓိကု်လက်ာဏ်ာ �ပ�်းားက်�ု ရေး�ာထ်ု�တွ်
နှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း �
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၈)- ��ီပာဲ�ရေ��လပုင့််န့််�ဆို�ုင့်�်ာ
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့�ုရု့�ုနှ�ုင့်ရ်ေပြုခ ဆိုန့််���် ရေလ�လာခ�က်န်ှငှ့်�်
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့�ုရု့�ု နှ�ုင့်ရ်ေပြုခရေလ့ာ�ခ�ရေ�� မံဟုာဗီ�းဟုာ
မံ�ာ�

ရေးထုာက်�်�ံးက်�်�ိုပြီးပးး၊ ရေး��ညိာ် တွညာတ်ွံရ်ေးသာ
တွ�ား�င်း် တွန်�်�ုး က်ငဲ်း်းဆိုက်�်းား၌ လ�ပင််းန််း
လညာပ်တွလ်�ပက််�ုင်းရ်ေးန်စွဲဉ်် အတွငဲ်း်း လ�ပက််ကဲ််
င်းယ်ရ်ေးတွာင်းသ်�ူးား၊ ထု�တွလ်�ပသ်အူစွဲ�အ��ဲ��းားနှငိ်း််
ရေးဒီသ�ဖံြပညာသ်အူစွဲ�အ��ဲ�ပ�ုင်း် သစွဲရ်ေးတွာလ�ပင််းန််း
အရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပင််းန််း�းား ကြံ့က်ံ�ရေးတွ�ဲ �
သညာ်် လ�ပင််းန််းတွငဲ်း်း၊ လ�ပင််းန််းဖြပင်းပ် ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံးု
နှ�ုင်းရ်ေးဖြ��းားအား ရေး�ာဖ်ြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၈)- ��ီပာဲ�ရေ��လပုင့််န့််�ဆို�ုင့်�်ာ
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့�ုရု့�ုနှ�ုင့်ရ်ေပြုခ ဆိုန့််���ရ်ေလ�လာခ�က်န်ှငှ့်�်
ထွ�ခ�ုက်ဆ်ို့�ုရု့�ုနှ�ုင့်ရ်ေပြုခရေလ့ာ�ခ�ရေ�� မံဟုာဗီ�းဟုာ
မံ�ာ�

လက်သ်င်း််��ံယဲ်် ��ိုရေးသာ၊ အဖြင်းင်း်းပာဲး
�ယဲ်�်ာ�င်း်းဖြ�စွဲ�်းား� ိ��ိုလာရေးသာ သစွဲန်ှင််ိ်း 
စွဲပလ်းဉ််း၍ထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်းရ်ေးဖြ��းားက်�ု ထု�ု�ုက်် 
ဆိုံ�းရိုံးုနှ�ုင်းရ်ေးဖြ�ဆိုန််းစွဲစွဲ် ရေးလလ်ာ�းက်် န်ညာ်း
လ�်း အသံ�းဖြပ�ပြီးပးးရေး�ာထ်ု�တွ် ဆိုန််းစွဲစွဲန်ှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်းနှငိ်း်် 
အဆို�ုပါထု�ု�ုက်ဆ်ိုံ�းရိုံးု နှ�ုင်းရ်ေးဖြ��းား ရေးလ်ာ�်းနှ�ုင်း�်ညာ်် 
�ဟုာဗိုးူဟုာ�းား ရေး�ာထ်ု�တွ် သတွ�်တိွန်ှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အရေ�က်ာင့််�အ�ာမံ�ာ� ယ့်�ုက်ည်မ်ံအုဆိုင့်�် မံတ်ှခ�က််မံ�ာ�

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၉)- ��ီပာဲ�ရေ�� �မီံခ့န့််ခ်�ဲမံ ုလပုင့််န့််�
�မီံက့်�န့််� ရေ��ဆို�ဲပြုခင့််� 

စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပင််းန််းအတွကဲ်် လက်လ်�ိ်း�းရေးသာ
စွဲးးပာဲးရေး�း စွဲး�ကံ်နု််းရေး�းဆို�ဲဖြပ�စွဲ�ဖြ�င်း်းအပါအ�င်း်
စွဲးးပာဲးရေး�းစွဲး�ကံ်နု််းရေး�းဆို�ဲ�အုဆိုင်း်�်းားက်�ု �ငိ်း်း
ဖြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း 

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၉)- ��ီပာဲ�ရေ�� �မီံခ့န့််ခ်�ဲမံ ုလပုင့််န့််�
�မီံက့်�န့််� ရေ��ဆို�ဲပြုခင့််� 

စွဲးးပာဲးရေး�းလ�ပင််းန််းတွစွဲ�်�၏ လ�ပင််းန််းရေးဆိုာင်းတ်ွာ
�းားအားရေးက်ာင်း်းလာရေးစွဲ�န်် လ�ပရ်ေးဆိုာင်းရ်ေးပး
နှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်းနှငိ်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ ထု�တွလ်�ပသ် ူအစွဲ�အ��ဲ�
သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲးးပာဲးရေး�း လ�ပင််းန််းဆို�ုင်း�်ာ ပု�င်းဆ်ို�ုင်း�်ု
�းားက်�ု အဖြ�တွအ်စွဲနဲ််း�သညာ််န်ညာ်းဖြ�င်း်် အသံ�း�း
ပံ�နှငိ်း်် စွဲပလ်းဉ််း၍ ထုရုေး�ာက်် ရေးက်ာင်း်း�နဲ်သ်ညာ််
ဆိုံ�းဖြ�တွ�်းက်�်းား �းနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

အခန့််� (၃)- တန့်ဖ်ွဲ့�ု�က်ငဲ့််�ဆိုက်ရ်ေပြုပာင့််�လ�မံမုံ�ာ�အတငဲ့််� ထွ�ရေ�ာက်�်ည်�် ခ� �တဆ်ိုက်ရ်ေဆိုာင့်�်းက်မ်ံနုှငှ့်�် မံ�တဖ်ွဲ့က်ပ်ြုပ�မံမုံ�ာ�က်�ု ခ�ုင့်မ်ံာအာ�ရေက်ာင့််�ရေ�ပြုခင့််� 

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁၀)- မံ�တဖ်ွဲ့က်ပ်ြုပ�ပြုခင့််�ပြုဖွဲ့င့်�်
��ီပာဲ�ရေ�� လပုင့််န့််�မံ�ာ� ပ�ုမံ�ုရေက်ာင့််�မံနဲ့်် လာ
ရေ�ပြုခင့််�

တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်အ်တွငဲ်း်း ပါ�င်းရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ်ရ်ေးန်
သ�ူးား�က်ား �တုွ�်က်ဖ်ြပ�ဖြ�င်း်း၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ 
�းားက်�ု �ငိ်း်းဖြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁၀)- မံ�တဖ်ွဲ့က်ပ်ြုပ�ပြုခင့််�ပြုဖွဲ့င့်�်
��ီပာဲ�ရေ�� လပုင့််န့််�မံ�ာ� ပ�ုမံ�ုရေက်ာင့််�မံနဲ့်် လာ
ရေ�ပြုခင့််�

ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း�်ာ အ�ငဲ်း်အ်လ�်း�းား
က်�ု အရေးဖြ��၍ံ ရေး��ညိာတ်ွညာတ်ွံပ်ြီးပးး တွကဲ်ရ်ေး�းက်�ုက်် 
ရေးသာစွဲးးပာဲးရေး�းန်ညာ်းစွဲန်စွဲ�်းား တွညာရ်ေးဆိုာက််
�န်တ်ွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်် ရေးဆိုာင်း�်ကွ်သ်�ူးားအ�က်ား 
�တုွ�်က်် ဖြပ��ဆုို�ုင်း�်ာ သရေးဘဲာတွညူား�းက်�်းား 
အစွဲဖြပ�ရေးပးနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁၁)- ထွ�ရေ�ာက်ရ်ေ�ာ မံ�တဖ်ွဲ့က််
ပြုပ� ခ� �တဆ်ိုက်ရ်ေဆိုာင့်�်းက်မ်ံဆုို�ုင့်�်ာ ခ�ဉ််�က်ပ်
လပုရ်ေဆိုာင့်ရ်ေ��န့်ည််�လမံ်�မံ�ာ� 

တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်် ရေးဆိုာင်း�်ကွ်် သ�ူးားအ�က်ား
ဆိုက်ဆ်ိုရံေး�းက်�ု သက်ရ်ေး�ာက်လ်းက်�်ိုသညာ််
ဖြပဿန်ာ�ပ�်းား သ�ု်�ဟု�တွ် အရေး�း က်စုွဲစ�းားအား
ရေး�ာထ်ု�တွန်ှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်းနှငိ်း်် ၎င်း်းတွု�်အ�က်ား�းတုွဆ်ိုက််
ရေးဆိုာင်း�်ကွ်�်နုှငိ်း်် ဆိုက်ဆ်ိုရံေး�းအားရေးက်ာင်း်းရေးစွဲ
�ညာ်် �းဉ််းက်ပလ်�ပရ်ေးဆိုာင်းရ်ေး�းန်ညာ်းလ�်း�းား 
�း�တိွန်ှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁၂)- ��်ရေတာထွကဲ်ပ်�စည််� 
တန့်ဖ်ွဲ့�ု� က်ငဲ့််�ဆိုက်မ်ံ�ာ�အတငဲ့််� ပါဝင့်် ရေဆိုာင့်�်းက််
�မူံ�ာ�နှငှ့်�် ဆိုက်ဆ်ိုရ့ေ�� တည်ရ်ေဆိုာက်ပ်ြုခင့််�နှငှ့်် 
က်နဲ့်�်က်် ခ� �တဆ်ိုက်လ်ပုက််�ုင့်ပ်ြုခင့််�

�းတုွဆ်ိုက်�်ကု်နဲ်�်က်် အ�း�ုး အစွဲား�းား၊ ၎င်း်း
တွ�ု်၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူးးူ�းားနှငိ်း်် အဖြ�ားရေးသာ 
တွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက်အ်တွငဲ်း်း ပါ�င်းရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ််
သ�ူးားနှငိ်း်် ဆိုက်ဆ်ိုရံေး�းက်�ု ရေး�ာဖ်ြပနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း  

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အရေ�က်ာင့််�အ�ာမံ�ာ� ယ့်�ုက်ည်မ်ံအုဆိုင့်�် မံတ်ှခ�က််မံ�ာ�

အခန့််� (၄)- ရေ��ညှ်တ်ည်တ့်�ရေ�ရေ�ာ��ရ်ေတာထွကဲ်ပ်�စည််�မံ�ာ� က်နု့်�်ယဲ်မ်ံတုငဲ့်် ပ�ုမံ�ုထွ�ရေ�ာက်�်ာဲ ခ� �တဆ်ိုက်ရ်ေဆိုာင့်�်းက်န်ှ�ုင့်ရ်ေ��အတကဲ်် လ�အုပရ်ေ�ာ 
က်ွမံ်�က်�င့်မ်ံမုံ�ာ�

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁၃)- ရေ��ညှ်် တည်တ့်�ရေ�ရေ�ာ
��ရ်ေတာထွကဲ်ပ်�စည််� က်နု့်�်ယဲ်ရ်ေ��အတကဲ််
အလာှ�့�ု�ှ အက်� ����က်ဆ်ို�ုင့်် �မူံ�ာ� ခ� �တဆ်ိုက််
ရေဆိုာင့်�်းက်မ်ံု

အလာာစွဲံ�အက်း�ုးသက်ဆ်ို�ုင်းသ် ူလ�ပင််းန််းစွဲဉ်တ်ွစွဲ်
��၌အက်း�ုးသက်ဆ်ို�ုင်း် သအူ�း�ုး�း�ုးအ�က်ား ��ု၏ု 
အက်း�ုးစွဲးးပာဲး�းား၊ လ�ုအပ�်းက်�်းား၊ အဖြ�င်း�်းား၊ 
စွဲ�ုး��ုပ်ပူန်�်�ုးားနှငိ်း်် ဖြပဿန်ာ�ပ�်းားအား တွင်းဖ်ြပ
�ညာ််လ�ပင််းန််းစွဲဉ်တ်ွစွဲ�်ပက််�ု ပံပ်�ုးက်ညူားနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း၊ 
ဥပ�ာဖြပ�လ်င်း် ရေးစွဲစ်ွဲပ်ညာုနုှုုင်း်းရေးဆိုးဲရေးနှးဲက်းင်း်းပ
ဖြ�င်း်း�တိွစွဲဆ်ိုင်း််

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁၄)- ရေ��ညှ်တ်ည်တ့်�ရေ�ရေ�ာ
��ရ်ေတာထွကဲ်ပ်�စည််� က်နု့်�်ယဲ်ရ်ေ��အတကဲ််
ထွ�ရေ�ာက်မ်ံ�ု�ှရေ�ာ မံ�တဖ်ွဲ့က်ပ်ြုပ�မံမုံ�ာ�က်�ု ပြုမံငိ့်�်
တင့်ပ်ြုခင့််� 

သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်ပ်စွဲစညာ်းတွန်�်�ုးက်ငဲ်း်းဆိုက််
အတွငဲ်း်းပါ�င်းရ်ေးဆိုာင်း�်ကွ်ရ်ေးန်သ�ူးားနှငိ်း်် �တုွ�်က််
ဖြပ��ဆုို�ုင်း�်ာ သရေးဘဲာတွညူား�းက်�်းား သတွ�်တိွ်
ရေး�ာထ်ု�တွ၊် �းတုွဆ်ိုက်၊် ညာုနုှုုင်း်းပြီးပးး ရေး�ာထ်ု�တွရ်ေး�း
ဆို�ုင်း�်ာ လ�ပင််းန််းစွဲဉ်တ်ွစွဲ�်�က်�ု ပံပ်�ုးက်ညူားနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

�င့်တ်န့််�ခ� �န့်် (၁၅)- လထူွပုူ�ရေပါင့််�ပါဝင့်ရ်ေ�ာ 
လပုင့််န့််��မီံခ့�က်ရ်ေ��ဆို�ဲပြုခင့််�

ရေးဒီသနှတ�အဆိုင်း်် သ�ု်�ဟု�တွ် နှ�ုင်းင််းတံွငဲ်း်းအဆိုင်း််
�ို ��ုကု်းင်းလ်ညာ် လ�ပက််�ုင်း�်ာန်ယ်ပ်ယ်၌်ရေး��ညိာ်
တွညာတ်ွံရ်ေးသာ သစွဲရ်ေးတွာထုကဲ်် ပစွဲစညာ်း
က်�န်သ်ယဲ်ရ်ေး�းနှင််ိ်း ရေးထုာက်�်�ံးက်ဖ်ြပ�ဖြ�င်း်းက်�ု 
အားရေးက်ာင်း်းလာရေးစွဲ�ညာ်် အန်ာဂါတွ် ရေးဆိုာင်း�်ကွ််
�းက်�်းားအတွကဲ်် လ�ပင််းန််း စွဲး��ံးက်် ရေး�းဆို�ဲနှ�ုင်းစ်ွဲ�ဲ်း

သင်းတ်ွန််း�
တွက်ရ်ေး�ာက်�်း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်းတ်ွန််းတွက််
ရေး�ာက်ပ်ြီးပးး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ကောနိာ�်ဆို�်တဲွို ၂

ပြု�န်ိလွှာည််းသံ��သ�်ရန်ိအတွို�် အခန်ိ� (၁) 
ဉာာဏ််စမ်ျား�ကောများ�ခွန်ိ� 

 �ည််�းယ််ခ�က််မံ�ာ�

ဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််း ရေးဖြ�ဆို�ုအပြီးပးးတွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ်-

■ တွ�ား�င်း်၊ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးသာ ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိပြီးပးး သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�းတွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ 

�းား �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်ပြီးပးး အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ယူ်နှ�ုင်း်ရေးသာ �ို�င်း်း�းဉ််းက်ပ်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ု�းား၊ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ��ုတွ�ု် 

နှိင်း််ပတွ်သက််၍ အသုပညာာနှိင်း််န်ားလညာ်�ု�းားကု်�စွဲစွဲ်ရေးဆိုးနှ�ုင်း်�ညာ်။

■ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�း လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားနှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ လက််�ုိအရေးဖြ�အရေးန်�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န််   

န်ညာ်းလ�်း�းားကု်� ပ�ု��ုန်ားလညာ်လာ�ညာ်။

■ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ရေး�းကု်� လ�ုက််လံရေးလ်ာက််ထုား�ာ၌ လု�အပ်ရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားနိှင်း်် က်ူညားပံ်ပု�း�ု�းားရေး�ာ်ထု�တွ်

တွတွ်�ညာ်။ 

�င့််�က်ာ�ခ� �န့််
�ုန်စွဲ် ၃၀

န့်ည််�လမံ်�
တွစွဲ်ဦးး�းင်း်း စွဲစွဲ်ရေးဆိုးဖြ�င်း်း သု�်�ဟု�တွ် အ�ပ်စွဲ�လ�ုက်် ယ်ိဉ််ပြီးပု�င်း်ဖြ�င်း်း

�င့််ရေထွာက််ကူ်ပ�စည််�မံ�ာ�
ဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််းလာာ�းား သ�ု်�ဟု�တွ် ရေး�း�ဲန််း�းားအတဲွက်် တွင်း်ဖြပ�းက်် ဆိုလု�က််�းား
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 အဆိုင့်�်မံ�ာ�     
၁. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအား ဤဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််း သင်း်တွန််း�းနု််၏  �ညာ်�ိန််း�းက််�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပါ။

၂. ရေးလ်က်းင်း််�န််း၏ �ညာ်�ွယ််�းက််ကု်� �ိင်း်းဖြပပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) သ�ု်�ဟု�တွ် (၂) ကု်� �က်ည်ာ်�န််)။

၃. ရေးအာက််ပါ ရေး�း�ဲန််း�းားဖြ�င်း်် ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက်�ု �ုတွ်ရေး�်ပါ-

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းက်�ု �ညာ်သု�် သရေးဘဲာ�ပါသန်ညာ်း။ ဤရေးလ်က်းင််း်�န််းက် သင်း််အတွဲက်် �က််��ပါသလား သု�်�ဟု�တွ်   

 လဲယ််ကူ်ပါသလား။

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းပြီးပးးရေးဖြ�ာက််ရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�ာ၌ �ညာ်သညာ်က် စွဲုန််ရေး�်�ု�းား ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ��်သန်ညာ်း။

 • သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် ထု�ုသ�ု်ရေးလ်ာက််ထုား�ာ၌ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား အသံ�းဖြပ�၍�နှ�ုင်း်ရေးသာ   

 လ�်းရေး�က်ာင်း်း�းားဆို�ုင်း်�ာ သင်း်၏ အသုပညာာနှိင်း်် န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ု တွ�ု်က်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ာတဲွင်း်   

 ဤရေးလ်က်းင်း််�န််းက် �ညာ်သု�် အရေးထုာက််အကူ်ဖြပ�သန်ညာ်း။

 • ရေးလ်က်းင်း််�န််းက်�ု ထုုထုုရေး�ာက််ရေး�ာက်် ပြီးပးးရေးဖြ�ာက််ရေးစွဲ�န်် �ညာ်သညာ်က် သင််း်က်�ု အက်ူအညားဖြပ��ညာ်န်ညာ်း။ 

 • �ညာ်သူတွ�ု်ထုံ�ိ အရေးထုာက််အက်ူ လ�ုအပ်ပါသန်ညာ်း။

၄. ရေးအာက််ပါ သင်း်ယ်ူ�ုဆို�ုင်း်�ာ အဓိုက်အ�းက််�းားဖြ�င််း် ဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််း သင်း်တွန််း�းနု််က်�ု အပြီးပးးသတွ်ပါ-

 • သင်း်တွန််း�းနု်် အ�းားစွဲ�တွဲင်း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် လု�အပ်သညာ််အ�းက််အလက််�းားက်�ု သု�ုိထုား�န််  

 သ�ု်�ဟု�တွ် န်က််န်�ရေးသာ အသုပညာာ�းား�ုိထုား�န်် �လ�ုအပ်ပါ။ အ�န််း (၁) �ိာ�ူ က်ဲ�ဖြပားပါသညာ်။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ 

 �းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ စွဲန်စွဲ်�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးလ်ာက််ထုားလု�ပြီးပးး ထု�ုသ�ု်ရေးလ်ာက််ထုား��ိ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းား �ံစွဲား��ုိလ�ုပါက်  

 ထု�ုလ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််နှိင်း်် ပတွ်သက််၍ �ု�ု၏ န်ားလညာ်သရေးဘဲာရေးပါက််�ုက်�ု �းင်း််�းနု််�က်ညာ််�န်် လ�ုအပ်ပါသညာ်။

 • ဖြ�စွဲ်နှ�ုင်း်ပါက် အ�န််း (၁) တွဲင်း် ရေးပးထုားရေးသာ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ�အ�း�ု�က်�ု ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ပြီးပးး ခြုံ�ံ�င်းံ�သင်း်�က်ားထုား�န််   

 လ�ုအပ်သညာ််အ�ာ�းား သု�်�ဟု�တွ် �ိင်း်းလင်း်းရေးစွဲ�န်် လု�အပ်သညာ်�းားက်�ု အတွုအက်း �ိတွ်ပါ။ 

 �င့််တန့််�ဆို�ာမံ�ာ�အတကဲ်် မံတှ်�မုံ�ာ�

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ သုန်ားလညာ်�ုက်�ု တွ�ုင်း်းတွာ�ာတဲွင်း် �ိန်် သ�ု်�ဟု�တွ် �ိား ရေး�း�ဲန််း�းားနိှင်း်် အရေးဖြ��ိန််ရေး�ွး�းယ််�ရေးသာ  

ရေး�း�ဲန််းပံ�စွဲံပါ ရေး�း�ဲန််း (၁၅) ��ဖြ�င်း်် အက်�ဖြ�တွ်ပါ�ညာ်။ 

■ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲး ဖြ�ည်ာ်စွဲဲက််�န််အတွဲက်် သင်း်တွန််းသား/သူအားလံ�းက်�ု ရေး�း�ဲန််းလာာ�းားရေး�ရေးပးပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း ၁ က်�ု �က်ညာ််�န််)။ 

တွစွဲ်န်ညာ်းအားဖြ�င််း် အ�ပ်စွဲ� ၃ စွဲ��ိ ၄ စွဲ�အထုု �ဲ��ပြီးပးး ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� ဂါု�်းအဖြ�စွဲ် ရေးဖြပာင်း်းလ�ပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း ၂ က်�ု �က်ည်ာ်�န််) 

သင်း်တွန််းသား/သူ�းား၏ သုန်ားလညာ် သရေးဘဲာရေးပါက််�ု�းားက်�ု  အက်�ဖြ�တွ်�န်် သင်း်တွန််းအ�ဲ���ိ အရေးဖြ��းားကု်� �ိတွ်တွ�်းတွင်း်

ထုား�ပါ�ညာ်။

■ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားက် အရေးဖြ�နိှင်း််ပတွ်သက််သည်ာ် အ�ုပ်အပြွ�ဲက်် ရေးတွာင်း်းရေးသာအ�ါ ရေးပးနုှ�င်း်သညာ်် အ�ုပ်အပြွ�ဲက််�း�ုးကု်�

ရေး�ွး�းယ််နှ�ုင်း်ပါသညာ်။ သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််သူ�းားသညာ် န်ညာ်းပညာာဆို�ုင်း်�ာ ရေး�း�ဲန််း�းားကု်� တွံ�်ဖြပန််ရေးဖြ�ဆို�ု�န်် အ�က််အ�� 

ရေးတွဲ�ရေးန်ပါက် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််က်�ု လ�်းညွှာန််ရေးပးပါ။ 

■ ဇူးယ်ား (၁၁) ပါ အရေး�က်ာင်း်းဖြပ�းက််နိှင်း််တွဲ�၍ အရေးဖြ��ိန််�းားက်�ု �ိာပါ။ 

■ ��ိတွ်အတွဲက််�ူ သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ရေး�း�ဲန််း�းားက်�ု ဖြပညာ််စွဲံ��ိန််က်န််စွဲဲာ ရေးဖြ�ဆို�ုနှ�ုင်း်ပါက် ရေး�း�ဲန််း တွစွဲ်��အတွဲက််   

��ိတွ်တွစွဲ်�ိတွ် ရေးပး�ဲင််း်ဖြပ�သညာ်။ သင်း်တွန််းသား/သူသညာ် အရေးဖြ��ိန််တွစွဲ်��သာ ရေးဖြ�ဆို�ုရေးသာ်လညာ်း အရေးဖြ��ိန််�ိာ တွစွဲ်��ထုက်် 

ပ�ု၍လ�ုအပ်ရေးသာအ�ါ ထု�ုရေး�း�ဲန််းအတွဲက်် ��ိတွ်ကု်� ၀.၅ �ိတွ် ရေးပးပါ။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� 
အဆိုင့်�် (၂) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၁)

၁. ရေး�း�ဲန််းလာာ�းားကု်� သင်း်တွန််းသား/သူ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးအား ဖြ�န်််ရေး�ပါ။ ညွှာန််�က်ား�းက််�းားက်�ု �ိင်း်းဖြပပြီးပးး �ိင်း်းလင်း်း�န်် လု�အပ် 

သညာ််အ�းက််�ိုပါက် �ိင်း်းလင်း်းရေးပးပါ။ 

၂. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအတွဲက်် ညွှာန််�က်ား�းက််�းား-

 • အပ�ုင်း်း သ�ံးပ�ုင်း်း�ဲ�ထုားရေးသာ ရေး�း�ဲန််း (၁၅) �� �ိုပါသညာ်- အပု�င်း်း (၁) တဲွင်း် အထုက််�ုိ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််�းား၌ ရေးပးထုားသည်ာ်  

 �ိန််က်န််ရေးသာ စွဲက်ားလ�ံး�းားကု်� အသံ�းဖြပ�ပြီးပးး က်ဲက််လပ်ရေးန်�ာတဲွင်း် ဖြ�ည်ာ်ဖြ�င်း်းဖြ�င််း် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားသညာ် ရေး�ာ်ဖြပ�းက်် 

 နှိစွဲ်��က်�ု ဖြ�ညာ််စွဲဲက််�န်် လု�အပ်ပါသညာ်။

 • အပ�ုင်း်း (၂) တွဲင်း် ရေး�ာ်ဖြပ�းက််တွစွဲ်��စွဲးအတွဲက်် အ�ိန်် (�ိန််) သ�ု်�ဟု�တွ် အ�ိား (�ိား) သ�ံး၍ ရေးဖြ�ဆို�ု�န််လ�ုအပ်ပါသညာ်။

 • အပ�ုင်း်း (၃) တွဲင်း် အရေးဖြ��ိန််ရေး�ွး�းယ််�ရေးသာ ရေး�း�ဲန််းပံ�စွဲံ�းား (က်)၊ (�)၊ (ဂါ) နိှင်း်် (ဃ) ကု်� ရေးပးထုားပါ�ညာ်။

၃. သင်း်တွန််းသား/သူ�းားပံ�စွဲံလာာက်�ု ပြီးပးးရေးဖြ�ာက််ရေးအာင်း် ဖြ�ည်ာ်�န်် အ�းနု်် (၅ )�ုန်စွဲ် �ဲင်း််ဖြပ�ရေးပးပါ။

၄. ဖြ�ည်ာ်ပြီးပးးရေးန်ာက်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအ�းနု်် ပ�ု��ု လ�ုအပ်ဖြ�င်း်း �ုိ��ို စွဲစွဲ်ရေးဆိုးပါ။ လု�အပ်ပါက် အ�းနု််က်�ု ၅ �ုန်စွဲ် တွ�ုးရေးပးပါ။

၅. အရေးဖြ��းားကု်� က်ား�းပ် သု�်�ဟု�တွ် စွဲ��င်း် သု�်�ဟု�တွ် တွင်း်ဖြပ�းက်် ဆိုလု�က််(ဒီ်) (ဇူးယ်ားက်ဲက်် ၁၁ ကု်� �က်ညာ််�န််) တွဲင်း်တွင်း်ဖြပ 

ပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူ တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းအား ၎င်း်းတွု�်၏ အရေးဖြ��းားကု်� ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်ရေးစွဲပြီးပးး ��ိတွ်�းား ရေးပးပါ။

၆. လ�ုအပ်ပါက် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးပးပါ သု�်�ဟု�တွ် �ိင်း်းလင်း်းရေးအာင်း် ဖြပ�လ�ပ်ပါ။

၇. ပံ�စွဲံလာာ�းားကု်� စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူ�းားနှိင်း်် ဖြပန််လညာ်သ�ံးသပ်�ုဖြပ��ာ ပံ်ပု�းရေးဆိုဲးရေးနှဲးရေးပးပါ။ 
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



၁.	                            ဆို�ုသညာ်�ိာ သစွဲ်နှိင်း်် အဖြ�ား သစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း�းား ထု�တွ်လ�ပ်ရေးသာ   

သစွဲ်ရေးတွာ�းား၏ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေး�းနိှင်း်် ပတွ်သက််၍ �ယ််ယူ်သူ�းားက်�ု အသုရေးပး�ာ၌      

အရေးဖြ��ံ�ူ�းားကု်�က်းင််း်သံ�းရေးသာ သတွ်�ိတွ်ဖြပဋ္ဌာာန််း ထုား�းက််�းားနိှင်း်် နှုုင်း်းယ်ိဉ််၍ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုနှိင်း်် ထု�တွ်လ�ပ်�ုဆို�ုင်း်�ာ  

အ�ညာ်အရေးသဲးကု်� အက်�ဖြ�တွ်�ာ၌ အသ�ံး�းရေးသာ �ု�ုသရေးဘဲာဆိုနှဒအရေးလးာက််လ�ုက််န်ာရေးဆိုာင်း်�ွက််သည်ာ်လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ်် တွစွဲ်�ပ် 

ဖြ�စွဲ်သညာ်။

	

၂.	 သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း အ�း�ုးအစွဲား နှိစွဲ်�း�ုး �ုိပါသညာ်-        

သညာ် သစွဲ်ရေးတွာ�းားကု်� ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲ�န်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေးန်ရေး�က်ာင်း်း အတွညာ်ဖြပ�ရေးပးပြီးပးး       က်�ူ  

သစွဲ်ရေးတွာတွဲင်း်း�ိအစွဲဖြပ�၍ အ�ိန််တွက်ယ််သံ�းစွဲဲ�သူအထုု ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားရေးသာ ပစွဲစညာ်းကု်� �ဲ�ဖြ�ားသတွ်�ိတွ်က်ာ ရေးထုာက််�ံ

�းက်် ���ုိထုားရေးသာ  ပစွဲစညာ်းနိှင်း်် သးးဖြ�ား�ဲ�ထုားရေး�က်ာင်း်းကု်� စွဲုစွဲစွဲ်အတွညာ်ဖြပ��ာ၌ အကူ်အညားရေးပးပါသညာ်။ 

သစွဲ်ပ�ုင်း်ဆို�ုင်း်�ု က်ဲင်း်းဆိုက််ဆို�ုင်း်�ာ 
ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း (CoC)

(က်)

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ 
သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု

(ခ)

သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း

(ဂ္ဂို)

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ 
သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ 

ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း
(ဃ)

အပ�ုင့််� (၁)

အပိ�င်း (၂)

ရေးအာက််ပါ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််တွစွဲ်��စွဲးကု်� ရေးသ�းာစွဲဲာ �တွ်ရိုုရေးပးပါ။ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််သညာ် �ိန််က်န််သညာ်ဟု� ယ်ူဆိုပါက် �းဉ််းရေး�က်ာင်း်းရေးပ်တဲွင်း် 

“�ိန််” ဟု� ရေး�းပါ။ ရေး�ာ်ဖြပ�းက််သညာ် �ိားယ်ဲင်း်းသညာ်ဟု� ယ်ူဆိုပါက် �းဉ််းရေး�က်ာင်း်းရေးပ်တဲွင်း် “�ိား” ဟု� ရေး�းပါ။ 

  ၃။ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုသညာ်�ိာ လက််�ိုနှိင်း်် ရေးန်ာင်း်အန်ာဂါတွ်�း�ုးဆိုက်် သစွဲ်�းား

က်�ု အက်း�ုးဖြပ��န််အတွဲက်် သစွဲ်ရေးတွာအ�း�ုးအစွဲားအားလံ�း၏ စွဲးးပဲားရေး�းဆို�ုင်း်�ာ၊ လူ�ုဘဲ�ဆို�ုင်း်�ာနှိင်း်် သဘဲာ�ပတွ်�န််းက်းင်း်ဆို�ုင်း်�ာ 

တွန််��ုး�းားကု်� ထုုန််းသု�်းဖြ�ုင်း််တွင်း်�န်် �ညာ်�ွယ််သညာ်် သရေးဘဲာတွ�ားနိှင်း်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။

  ၄။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�ိ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် ပါ�င်း်

ရေးဆိုာင်း်�ွက််၍ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�ံစွဲားနှ�ုင်း်�န်် ဖြ�စွဲ်နုှ�င်း်သည်ာ် လ�်းရေး�က်ာင်း်း သံ�း��သာ �ိုပါသညာ်။

  ၅။ သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းသညာ် ရေး�းက်ဲက််အသစွဲ်�းားအတဲွင်း်း �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်�န််အ�ဲင်း််အလ�်း

�းား၊ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားရေးသာ က်ံန််းသစွဲ်အတွဲက်် ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ ရေး�းနှုန််း�းား၊ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အရေးလ်အက်းင််း်�းား 

တွ�ုးတွက််လာဖြ�င်း်း၊ ရေးဘဲးက်င်း်းလံ�ခြုံ�ံ�ရေးသာ လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း် အရေးဖြ�အရေးန်�းား၊ တွ�ား��င်း် သစွဲ်��တွ်�ုက်�ု ဟုန်််တွားဖြ�င်း်း၊ �ိားပါးပြီးပးး �း�ုး

သ�ဉ််း�ညာ််အနှတ�ာယ််ကြံ့က်ံ�က်ာ ပြီး�ု�်းရေးဖြ�ာက််�ံရေးန်�ရေးသာ �း�ုးစွဲုတွ်�းားအတဲွက်် ဆို�ုးက်း�ုး�းား ရေးလ်ာ်�းဖြ�င်း်းအပါအ�င်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််

ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် တွ�ုက််ရို�ုက််သာ�က် သဲယ််��ုက််၍ပါ အက်း�ုးအဖြ�တွ်�းားစွဲဲာ ��ုိရေးစွဲပါသညာ်။

  ၆။ တွ�ား�င်း် အသုအ�ိတွ်ဖြပ�ထုားရေးသာ ရေးဖြ�ရေးပ်တဲွင်း် သစွဲ်ပင်း်�းား စုွဲ�က််ပး ုူ းထုားရေး�က်ာင်း်း သက််ရေးသဖြပ�န််

တွ�ား�င်း် ရေးဖြ�အရေးထုာက််အထုား စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း သု�်�ဟု�တွ် အရေးထုာက််အထုား ��ုိရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ်် ရေးတွာင်း်သူ�းားအရေးန်ဖြ�င််း်

လညာ်းသစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်ရေးလ်ာက််ထုား�န်် လု�အပ်�းက််�းားနှိင်း်် အ�ညာ်အ�းင်း်း

ဖြပည်ာ်�းပါသညာ်။
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အပ�ုင့််� (၃)

(က်)၊ (�)၊ (ဂါ) နိှင်း်် (ဃ) ရေးအာက််တဲွင်း် ရေးပးထုားရေးသာ ရေး�ွး�းယ််�ု�းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံ၍ ရေး�း�ဲန််းက်�ု ရေးဖြ�ပါ။ 

၇. ရေးအာက််ပါတွ�ု်အန်က််�ိ �ညာ်သညာ်အ�းက််ကု်� သစွဲ်ရေးတွာရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးးအဖြ�စွဲ် �ယူ်ဆိုသန်ညာ်း။ 

 က်. ရေး�းက်ဲက်် အ�ဲင််း်အလ�်းရေးက်ာင်း်း�းားတဲွင်း်ပါ�ိုရေးသာ ရေးက်ာင်း်း�ဲန််ရေးသာ ရေး�းနှုန််း

 �. သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု အရေးလ်အထု�းား၊ ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ရေးလ်လာဖြ�င်း်း၊ အက်�ဖြ�တွ်သ�ံးသပ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် အစွဲး�င်း်�ံဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ အက်း�ုး 

 ထုုရေး�ာက််�ုနှိင်း်် အက်း�ုးသက််ရေး�ာက််�ု ပ�ု��ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််လာဖြ�င်း်း

 ဂါ. စွဲး�ံအ�ပ်�း�ပ်�ုနှိင်း်် �ဲ��စွဲညာ်းအ�ပ်�း�ပ်ပံ� တွု�းတွက််လာပြီးပးး �ိတွ်တွ�်းဖြပ�စွဲ�ဖြ�င်း်းနိှင်း်် စွဲာ�င်း်းရေး�း�ိတွ်ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာလ�ပ်ထု�ံးလ�ပ်န်ညာ်း 

 �းား ပု���ုရေးက်ာင်း်း�ဲန််လာဖြ�င်း်း

 ဃ. ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်းက် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်ကု်�က်း�ံ�ညာ်ဖြ�စွဲ်  

 ရေးသာရေး�က်ာင််း် ၎င်း်း�ိာ အ���်ဖြ�စွဲ်သညာ်။

၈. ရေးအာက််ပါတွ�ု်အန်က််�ိ �ညာ်သညာ်�ိာ CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း၏ �ညာ်�ွယ််�းက်် �ဟု�တွ်သန်ညာ်း။

 က်. ထု�တွ်က်�န််ပစွဲစညာ်းတွစွဲ်��သညာ် သးးဖြ�ား�င်း်းဖြ�စွဲ်တွစွဲ်���ိ အစွဲဖြပ�သညာ်ဖြ�စွဲ်ရေး�က်ာင်း်း ဖြဒီပ်�တွု�ဆို�ုင်း်�ာ အရေးထုာက််အထုားကု်� 

 ပံ်ပ�ုးရေးပးဖြ�င်း်း

 �. သစွဲ်ရေးတွာအ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�ိသညာ် �ယ််ယူ်သူအထုု ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�းရေး�း က်ဲင်း်းဆိုက််တွစွဲ်��လ�ံး�ိတွစွဲ်ဆိုင််း် ထု�တွ်က်�န််�းားက်�ု  

 အဆိုင်း််ဆိုင်း်် ရေးန်ာက််ရေး�က်ာင်း်းဖြပန််လညာ်စွဲံ�စွဲ�်းဖြ�င်း်း 

 ဂါ. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအား စွဲ�ုက််ပး�ုး�င်း်းတဲွင်း် ၎င်း်းတွု�်၏ အပင်း်�းားက်�ု ထုုရေး�ာက််စွဲဲာထုုန််းသု�်းနှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််  

 က်ူညားရေးပးဖြ�င်း်း

 ဃ. ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားရေးသာ ပစွဲစညာ်းနိှင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််���ုိထုားရေးသာ ပစွဲစညာ်းကု်� ထုုရေး�ာက််စွဲဲာ သးးဖြ�ား�ဲ�ထုားနှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််  

 က်��ပဏ်းအား က်ူညားရေးပးဖြ�င်း်း

၉. က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သ�ု်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းားအဖြ�စွဲ် အသံ�း�ဖြပ�နှ�ုင်း်သည်ာ် 

အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််�ာ သု�်�ဟု�တွ် လက််သင်း််��ံနှ�ုင်း်ရေးသာအ�င်း်းအဖြ�စွဲ် အ�း�ုးအစွဲား�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

    [ရေး�ွး�းယ််�ုတွစွဲ်�� �ိားယ်ဲင်း်းပါက် အရေးဖြ�ပါ �ိားယ်ဲင်း်း�ညာ် ဖြ�စွဲ်သညာ်။]

 က်. အ�း�ုးသားဥယ်းာဉ််�ိ သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲစွဲ်တွပ်နှိင်း်် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းား ဖြပင်း်းထုန််စွဲဲာ ပဋုိပက်ာဖြ�စွဲ်ရေးန်ရေးသာ ရေးဒီသ�းား�ိ သစွဲ်�းား 

 �. သစွဲ်ထု�တွ်ယ်ူ�ာ၌ အသက်် (၁၈) နှိစွဲ်အ�ွယ်် သားတွစွဲ်ဦးး �င်း်ရေး�ာက််လ�ပ်ကု်�င်း်��်ရေးသာ �ုသားစွဲ�ထုံ�ိ သစွဲ်�းား သု�်�ဟု�တွ်  

 ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ�ိ သစွဲ်�းားက်�ု �ယ််ယူ်�ုဖြ�င်း်း

 ဂါ. ရေးဆိုာက််လ�ပ်ရေး�း လ�ပ်င်းန််း�ဲင်း်အဖြ�စွဲ် ရေးဖြပာင်း်းလ�ထုားရေးသာ အ�းားပု�င်း်ရေးဖြ��ိ ��တွ်လိ�ထုားရေးသာ သစွဲ်

 ဃ. ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ အစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း်သစွဲ်ရေးတွာ�ိ သ�ု်�ဟု�တွ် လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက်် ဖြပ�လ�ပ်ဆို�ဖြ�စွဲ်ရေးသာ စုွဲ�က််�င်း်း�ိ��တွ်လိ� 

 ထုားရေးသာ သစွဲ်

၁၀. အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သစွဲ်ကု်� ရေး�ိာင်း်�ိား�န်် အထုူးစွဲစွဲ်ရေးဆိုးဖြ�င်း်းဖြ�င််း် လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�ာတဲွင်း် အရေးဖြ��ံအဆိုင််း်�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�်   

ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 က်. သစွဲ်သညာ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််ဖြ�စွဲ်ပါက် သစွဲ်ရေးတွာအ�ာ�ုိနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးတုွ�င်း်ပင်း်ပြီးပးး က်��ပဏ်းတွစွဲ်��ထုံ သစွဲ်ရေး�ာင်း်း�း�ာ၌ ��ုိလာ 

 ရေးသာ သတွင်း်းအ�းက််အလက််�းားကု်� အသံ�း�းဖြ�င်း်း 

 �. သစွဲ်သညာ် အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ််��ိုရေး�က်ာင်း်း အတွညာ်ဖြပ�လက််�ိတွ်ရေး�းထုု�းထုားရေးသာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်းတွစွဲ်�� ထု�တွ်ရေးပး�န််   

 ရေးက်းး�ွာဥက်ကဋ္ဌာအား ရေးတွာင်း်းဆို�ုဖြ�င်း်း 

 ဂါ. အ�းက််အလက်် စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းဖြ�င်း်း၊ ကြံ့က်ံ�ရေးတွဲ��နှ�ုင်း်ရေးဖြ��ုိ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ��းားကု်� ဆိုန််းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်း၊ ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�  

 ရေးလ်ာ်�းရေး�း ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်ဖြ�င်း်း

 ဃ.  �း�ုးရိုု�းဗိုးဇူးအ� ဖြပ�ဖြပင်း်ထုားရေးသာ သစွဲ်ကု်� �ယ််ယူ်�န််အတွဲက်် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ကု်� ရေးလ်ာ်�း�န်် စွဲး�ံ�းက််ရေး�းဆဲို�  

 ဖြပ�လ�ပ်ဖြ�င်း်း

၁၁. က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ် သု�်�ဟု�တွ် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာအ�င်း်းအဖြ�စွဲ် �းားအတဲွက်် ထုု��ုက််

ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ဆိုန််းစွဲစွဲ်ရေးလ်လာ�းက််တွဲင်း် ရေးတွဲ��ို�နှ�ုင်း်သည်ာ် ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� ဥပ�ာအ�း�ု��ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 က်. �တွူညားရေးသာ �ွာ�းား�ိ သစွဲ်�ယ််လာဖြ�င်း်းရေး�က်ာင််း် ရေး�းက်ဲက််ရေး�းနှုန််း�းား အတွက််အက်း�ုိဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



 �. ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာ�ိ သစွဲ်ပင်း်�းား စုွဲ�က််�န်် �ါးပင်း်�းားနိှင်း်် �်စွဲ်�းားက်�ု ��တွ်ထုဲင်း်�ိင်း်းလင်း်းသည်ာ် ရေးန်�ာ�ိ  

 တွ�လန််းသစွဲ်

 ဂါ. သစွဲ်�း�ုးစွဲုတွ်အ�း�ုး�း�ုး၊ �ာသးဥတွ� ရေးဖြပာင်း်းလ��ုရေး�က်ာင််း်ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ� 

 ဃ. အ�း�ုးသားဥယ်းာဉ််တွဲင်း်�ုိရေးသာ သစွဲ်စုွဲ�က််�င်း်း�ိ သစွဲ်ဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်း

၁၂. ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း စွဲး�ံ�းက််�းားအတဲွက်် အရေးက်ာင်း်းဆို�ံးရေးသာ ဥပ�ာ�းားကု်� ရေး�ွး�းယ််ပါ။

 က်. သစွဲ်ရေးတွာ ဥပရေးဒီကု်� န်ား�လညာ်သညာ်် သစွဲ်စွဲ�ုက််�င်း်း ပု�င်း်�ိင်း်အား ယ်��ရေးလာရေးလာဆိုယ်် သင်း်တွန််းတွက််ရေး�ာက််�န်် ရေးဖြပာပြီးပးး  

 လက််�ုိတွဲင်း် သစွဲ်ပင်း်��တွ်လိ�ရေး�ာင်း်း�းနှ�ုင်း်ရေး�က်ာင်း်းရေးဖြပာဖြ�င်း်း

 �. စွဲ�ုက််�င်း်းပ�ုင်း်�ိင်း်�းားထုံ�ိ စွဲာဖြ�င်း််ရေး�းသားထုားရေးသာ စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းား စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းဖြ�င်း်း၊ ၎င်း်းတွု�်သညာ် လံ�်လ�ိုရေးသာ   

 အ�ဲ���င်း်�းား ဖြ�စွဲ်ပါက် ရေးက်းး�ွာဥက်ကဋ္ဌာ သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူအစွဲ�အ�ဲ��ပ�ုင်း် သစွဲ်ရေးတွာလ�ပ်င်းန််းအရေးဖြ�ဖြပ� စွဲးးပဲားရေး�း 

 လ�ပ်င်းန််းဦးးရေးဆိုာင်း်သူနှိင်း်် ရေးဆိုဲးရေးနှဲးဖြ�င်း်း 

 ဂါ. ထုု��ုက််ဆိုံ�းရိုံုးနှ�ုင်း်ရေးဖြ�ရေးလ်ာ်�းရေး�း အစွဲးအစွဲဉ််တွစွဲ်�ပ်ကု်� ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သူ�းားနှိင်း်် အတွူတွက်ဲ ရေး�ာ်ရေးဆိုာင်း်�န််   

 NGO အ�ဲ��အစွဲညာ်းတွစွဲ်��အား ရေးတွာင်း်းဆို�ုဖြ�င်း်း 

 ဃ. က်ံန််းသစွဲ်�းား ရေး�ာင်း်း�းသည်ာ် စွဲ�ုက််�င်း်းသု�် သဲားရေး�ာက််ပြီးပးး အရေးထုာက််အထုားအဖြ�စွဲ် ဓိာတွ်ပံ��းား ရို�ုက််ထုားဖြ�င်း်း

၁၃. ရေးအာက််ပါတွ�ု်အန်က်် �ညာ်သညာ်အ�းက််ကု်� အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်း၏ အက်း�ုးရေးက်းးဇူူးးအဖြ�စွဲ် �ယူ်ဆိုသန်ညာ်း။

 က်. စွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု စွဲး�ံက်ုန််းရေး�းဆိုဲ�ဖြ�င်း်းနှိင်း်် ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ရေးလ်လာဖြ�င်း်းက်�်သု�်ရေးသာ အ�း�ု�လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားက်�ု အ�ပ်စွဲ�အဆိုင်း််တွဲင်း်  

 လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ရေးသာရေး�က်ာင််း် က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်ကု်� ရေးလ်ာ်�းနှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း

 �. အစွဲ�အ�ဲ��ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်က် ၎င်း်းတွု�်၏ စွဲ�ုက််�င်း်း�ုိ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားကု်� ရေးစွဲာင််း်�က်ညာ််ရေးလ်လာ 

 ဖြ�င်း်းနှိင်း်် �ိတွ်တွ�်းတွင်း်ဖြ�င်း်းအပါအ�င်း် လ�ပ်င်းန််းအားလံ�းက်�ု အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ်�ညာ် ဖြ�စွဲ်ရေးသာရေး�က်ာင်း်် အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း်  

 ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းတွဲင်း် အ�ဲ���င်း်ဖြ�စွဲ်လာဖြ�င်း်းအားအထုူးအ�ဲင််း်အရေး�းဟု�ယ်ူဆိုဖြ�င်း်း

 ဂါ. တွာ�န််ယ်ူ�ု�ိုရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုက်�ု အရေးက်ာင်း်အထုညာ်ရေး�ာ် ရေးဆိုာင်း်�ွက််�န်် အရေးထုာက််အက်ူဖြပ�ရေးသာ အ�ဲ���င်း် 

 တွစွဲ်ဦးးစွဲးအတွဲက်် စွဲး�ံ�န်််�ဲ�ရေး�း တွာ�န််�းားကု်� ရေးလ်ာ်�းရေးပးဖြ�င်း်း

 ဃ. ရေးထုာက််�ံ�းက်် ရေးလ်ာက််ထုား�ု၊ စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ရေးဆိုး�ုတွ�ု်နှိင်း်် ဆိုက််စွဲပ်ရေးသာ က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းားက်�ု ရေးလးာ်န်ညာ်းရေးစွဲဖြ�င်း်း

၁၄. ရေးအာက််ပါတွ�ု်အန်က်် �ညာ်သညာ်အ�းက််�းား�ိာ အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င််း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းအတဲွက်် ���ိုနှ�ုင်း်ရေးသာ ရေး�ွး�းယ််�ု�းား  

ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 က်. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် တွ�ား�င်း် အစွဲ�အ�ဲ��အဖြ�စွဲ် စွဲ�ရေး�း�က်ပြီးပးး ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်� ၎င်း်းတွု�်က်�ုယ််တွ�ုင်း်  

 က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်�က်ဖြ�င်း်း

 �. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် ရေးထုာက််�ံ�းက််ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားရေးသာ CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်းနှိင်း်် ပူးရေးပါင်း်း 

 ရေးဆိုာင်း်�ွက််ဖြ�င်း်း  

 ဂါ. ရေးထုာက််�ံ�းက််က်�ု တွစွဲ်သးးပ�ဂါဂလက်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ရေးသာ လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား

 ဃ. လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ သ��ါယ်�အ�ဲ��နှိင်း်် CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််� က်��ပဏ်း နှိစွဲ်��လံ�းသညာ် ဧ�ုယ်ာအန်ညာ်းင်းယ််ဖြ�င််း်  

 ထု�တွ်ယ်ူ�ူန်ညာ်းပါးစွဲဲာ စွဲး�ံ�န်််�ဲ�သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာ�းား(SLIMF) ရေးအာက််တဲွင်း် ရေးထုာက််�ံ�းက််�းား ကု်�င်း်ရေးဆိုာင်း်နှ�ုင်း်ဖြ�င်း်း

၁၅. အစွဲ�အ�ဲ��ဖြ�င်း်် ရေးထုာက််�ံ�းက််�ယူ်ဖြ�င်း်းက်�ု က်�ုင်း်ရေးဆိုာင်း်ထုားသူ၏ အဓိုက် တွာ�န််�းား�ိာ �ညာ်သညာ်တွု�် ဖြ�စွဲ်သန်ညာ်း။

 က်. တွ�ားဥပရေးဒီအ� စွဲညာ်းရေးနှိာင်း်�ု�ိုသညာ်် စွဲာဖြ�င််း်ရေး�းသားထုားရေးသာ သရေးဘဲာတူွညား�းက််ကု်� အ�ဲ���င်း်�းား သု�်�ဟု�တွ် ပါ�င်း် 

 သူ�းားနှိင်း်် လက််�ိတွ်ရေး�းထုု�းသရေးဘဲာတူွဖြ�င်း်း

 �. စွဲညာ်း�းဉ််းစွဲညာ်းက်�်း�လု�က််န်ာသညာ်် အရေး�က်ာင်း်း�င်း်း�းားကု်� �ယ််�ိား�န်် တွာ�န််ယူ်ဖြ�င်း်းနှိင်း်် �ိန််က်န််ရေးသာ အရေး�းယ်ူ�ု 

 ဖြပ�လ�ပ်ဖြ�င်း်း

 ဂါ. စွဲံနှုန််းသတွ်�ိတွ်�းက််�းားအပါအ�င်း် သက််ဆို�ုင်း်�ာ လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််�းားအားလံ�းနှိင်း််ပတွ်သက််၍ အ�ဲ���င်း်သစွဲ်�းားနိှင်း််  

 လက််�ုိအ�ဲ���င်း်�းားအတွဲက်် သင်း်တွန််း�းား ပု� ်�းရေးပးဖြ�င်း်း

 ဃ. အ�ဲ���င်း်တွစွဲ်ဦးး�းင်း်းစွဲးက်�ု အန်ညာ်းဆိုံ�း တွစွဲ်နှိစွဲ်လ်င်း် တွစွဲ်ကြိုက်ု�် စွဲာ�င်း်းစွဲစွဲ်ဖြ�င်း်းနိှင်း်် အက်�ဖြ�တွ်ဖြ�င်း်း
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



ရေမံ�ခနဲ့််� အရေပြုဖွဲ့ အရေ�က်ာင့််�ပြုပခ�က််

၁ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) �ုိ အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� က်�ုးက်ားပါ

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ 
သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု

သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) �ုိ အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� က်�ုးက်ားပါ 

ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုသညာ် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းအတဲွက်် အရေးဖြ��ံ
သရေးဘဲာတွ�ား�းား ဖြ�စွဲ်လာသညာ်။

၂ ရေး��ိညာ်တွညာ်တွံ်ရေးစွဲရေးသာ 
သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ုဆို�ုင်း်�ာ 
ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ� ဖြ�င်း်း

သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) �ုိ အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� က်�ုးက်ားပါ

CoC ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်း သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) �ုိ အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� က်�ုးက်ားပါ

၃ �ိန်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) �ုိ အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� က်�ုးက်ားပါ

၄ �ိား အထုက််ပါ သင်း်တွန််း�းနု််နှိင်း်် သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ လ�်းရေး�က်ာင်း်း�ုိ �ု�ုကု်�ယ််
က်�ုစွဲစွဲ်ရေးဆိုးအက်�ဖြ�တွ်�ုအတွဲင်း်း ရေး�ာ်ဖြပ��်သညာ််အတွ�ုင်း်း အဖြ�ားလ�်ရေး�က်ာင်း်း�းား �ုိရေးသာ်လညာ်း ဤ
သင်း်တွန််းတွဲင်း် သင်း်ယူ်�န််အတွဲက်် အသံ�း�းားရေးသာ လ�်းရေး�က်ာင်း်းသ�ံး�ပ်ကု်� တွင်း်ဖြပ��်ပါသညာ်။

၅ �ိန်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၁) �ုိ အဓိုပပါယ််�ဲင််း်ဆို�ု�းက််ကု်� က်�ုးက်ားပါ

၆ �ိား န်ညာ်းလ�်း (ဂါ) သညာ် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားအတွဲက်် တွ�ား�င်း် သစွဲ် ထု�တွ်လ�ပ်ရေး�ာင်း်း�း
က်ဲင်း်းဆိုက််�းားတဲွင်း် ပါ�င်း်လ�ပ်ကု်�င်း်�န််နှိင်း်် နှ�ုင်း်င်းံဥပရေးဒီဆို�ုင်း်�ာ လု�အပ်�းက််�းားအတုွ�င်း်း ဖြပည်ာ်�းရေးစွဲ
�န််အတွဲက်် အရေးဖြ��ံအဆိုင်း််ဖြ�စွဲ်သညာ်။ ရေးန်ာက််ပု�င်း်းအဆိုင်း််တွဲင်း် လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းားသညာ် 
ရေးထုာက််�ံ�းက််��ုိထုားရေးသာသစွဲ်ရေးတွာထုဲက််ပစွဲစညာ်း က်�န််သဲယ််ရေး�း�ိ အက်း�ုးအဖြ�တွ် �ယူ်လ�ုပါက် 
ရေးဖြ�ယ်ာ လ�ပ်ပု�င်း်�ဲင်း်် စွဲာ�ွက််စွဲာတွ�်း�းားသညာ် လု�အပ်ရေးသာ စွဲံသတွ်�ိတွ်�းက််�းားနှိင်း်် က်�ုက််ညားရေး�က်ာင်း်း 
ဖြပသနှ�ုင်း်သညာ်။

၇ ဃ သစွဲ်ရေးတွာ ရေးထုာက််�ံ�းက််ဖြပ�ဖြ�င်း်းဆို�ုင်း်�ာ ရေးလ်ာက််ထုားသူ�းားသညာ် ၎င်း်းတွု�်၏ က်�န််က်းစွဲ�ုတွ်�းားကု်� 
က်ာ�ု�န်် သ�ု်�ဟု�တွ် �န််ပံ�ရေးင်းဲ ရေးထုာက််ပံ်သညာ်် ရေးအဂါးင်း်စွဲး သ�ု်�ဟု�တွ် စွဲး�ံက်ုန််း�းား�ိ ရေးင်းဲရေး�က်းပံ်ပု�း�ုက်�ု 
�ယူ်�န််လ�ုအပ်ပါသညာ်။ 

၈ ဂါ CoC သညာ် သစွဲ်ပင်း်�းား ထု�တွ်ယ်ူဖြ�င်း်း�ိ စွဲတွင်း်က်ာ တွန််�ု�းက်ဲင်း်း ဆိုက််အတဲွင်း်း ထုပ်ဆိုင််း် လာ�ရေးဖြပာင်း်း
ရေးပးသညာ်် လ�ပ်င်းန််းစွဲဉ််�းားအထုု အက်းံ�း�င်း်ပါသညာ် - သု�်�ာတွဲင်း် စွဲ�ုက််�င်း်းတဲွင်း် သစွဲ်ပင်း်�းား စုွဲ�က််ပး�ုး�းနု်် 
သ�ု်�ဟု�တွ် ဖြပ�စွဲ�ထုုန််းသု�်း�းနု််�းား၌ အက်းံ�း��င်း်ပါ။

၉ က် နှိင်း်် ဂါ သင်း်တွန််း�းနု်် ၃ �ိ က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်နှိင်း်် က်န်််သတွ်ထုုန််း�း�ပ်ထုားရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ
အ�င်း်းအဖြ�စွဲ်�းား၏ အ�း�ုးအစွဲားအ�း�ု�က်�ု �က်ည်ာ်ပါ

က်- အဖြင်းင်း်းပဲား�ဲယ်် သ�ု်�ဟု�တွ် လက််��ံနှ�ုင်း်ရေးသာ သစွဲ်အ�င်း်း အဖြ�စွဲ်�းား၏ အ�း�ုးအ�ညာ်�းားနိှင်း်် က်ာ
က်ဲယ််ရေးစွဲာင်း််ရေး�ိာက််ထုားရေးသာ ထုုန််းသု�်း�ုအဆိုင်း််ဖြ�င််း်�ားသည်ာ် န်ယ််ရေးဖြ��းားအရေးပ် အရေးဖြ��ံဖြ�င်း်း

ဂါ- အရေးဖြ�အ�ံအရေးဆိုာက််အအံ� တွညာ်ရေးဆိုာက််ရေး�း၊ ရေးဆိုာက််လ�ပ်ရေး�း န်ယ််ရေးဖြ� သု�်�ဟု�တွ် စွဲ�ုက််ပး�ုးရေး�း
န်ယ််ရေးဖြ�က်�်သ�ု်ရေးသာ အဖြ�ားရေးဖြ� အသ�ံးဖြပ��ု�းားသ�ု် က်ူးရေးဖြပာင်း်း��်သညာ်် သစွဲ်ရေးတွာ�းား�ိ ��တွ်လိ�ထုားရေးသာ
သစွဲ်ဖြ�စွဲ်ဖြ�င်း်း။ 

၁၀ ဂါ သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၃) ကု်� က်�ုးက်ားထုားရေးသာ အဆိုင်း််�းားအတွ�ုင်း်း လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်ပါ

၁၁ � နှိင်း်် ဃ �- က်ံန််းသစွဲ်�ဟု�တွ်ရေးသာ အဖြ�ား�း�ုး�းားကု်� �းက််ဆိုးးဖြ�င်း်း

ဃ- အ�း�ုးသား ဥယ်းာဉ််အား  �ိားပါးပြီးပးး �း�ုးသ�ဉ််း�ည်ာ်အနှတ�ာယ်် ပြီး�ု�်းရေးဖြ�ာက််�ံရေးန်�ရေးသာ �း�ုးစွဲုတွ်�းား
အတွဲက်် ထုုန််းသု�်း�ုတွန််��ုး ဖြ�င််း်�ားရေးသာ န်ယ််ရေးဖြ�အဖြ�စွဲ် သတွ်�ိတွ်ထုားဖြ�င်း်း

၁၂ � သင်း်တွန််း�းနု်် (၃) နှိင်း်် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၃) �ုိ ရေးလ်က်းင််း်�န််းက်�ု က်�ုးက်ားပါ

၁၃ � သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၄) ကု်� က်�ုးက်ားပါ။ စုွဲ�က််�င်း်း�းား�ုိ သစွဲ်ရေးတွာစွဲး�ံ�န်််�ဲ��ု လ�ပ်ရေးဆိုာင်း်�းက််သညာ် အစွဲ�
အ�ဲ��ရေး�ါင်း်းရေးဆိုာင်း်တွစွဲ်ဦးးတွညာ်း၏ တွာ�န််�ဟု�တွ်ဘဲ� အ�ဲ���င်း်�းား၏ �ဲ�ရေး�တွာ�န််�းား ဖြ�စွဲ်သညာ်။

၁၄ ဂါ သင်း်တွန််း�းနု်် (၁) �ို လ�ပ်က်ဲက််င်းယ််ရေးတွာင်း်သူ�းား၏ လ�်းရေး�က်ာင်း်း ပံ��က်�်းက်ား�းပ်နိှင်း်် သင်း်တွန််း
�ိတွ်စွဲ�   (၄) အပါအ�င်း် သင်း်တွန််း�းနု်် (၄) �ုိ ဖြ�စွဲ်�ပ်သာဓိက်�းားကု်� က်�ုးက်ားပါ

၁၅ ရေး�ွး�းယ််�ုအားလံ�း �ိန််က်န််ပါသညာ် သင်း်တွန််း�ိတွ်စွဲ� (၄) ကု်� က်�ုးက်ားပါ

ဇယ်ာ� (၁၁)- ဉာာဏ်စ်ွဲ�်းရေး�း�နဲ််း အရေးဖြ��းား
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�



အဆိုင့်�် (၂) အတဲက်် ရေလ�က်�င့်�်ခန့််� (၂) (ရေ�း�ခ�ယ််၍ ��ည််)

၁. အလ�ပ်အကု်�င်း်�ာထုူး�းားနိှင်း်် တွာ�န််ထု�်းရေးဆိုာင်း်ရေးန်ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းားက်�ု အရေးဖြ��ံပြီးပးး သင်း်တွန််းသား/သူအစွဲံ�နှိင်း်် �ာထုူး 

အ�န််းက်ဏ္ဍအသးးသးးပါ�င်း်ရေးသာ သင်း်တွန််းသား/သူအ�ပ်စွဲ�အား အ�ပ်စွဲ� ၃ �� �ိ ၄ �� ထုု �ဲ��န်် သင်း်တွန််းသား/သူ�းားအားရေးဖြပာပါ။

၂. ဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််း၏ �တွူညားရေးသာ အပ�ုင်း်း�းားကု်� �ိင်း်းဖြပပြီးပးး လ�ုအပ်ပါက် ရေးဖြ��ိင်း်း�းက်် ရေးပး�ဲင််း်ဖြပ�ပါ (ရေးလ်က်းင််း်�န််း (၁) �ို 

လ�်းညွှာန််�းက််က်�ု �က်ညာ််�န််)။

၃. ��ိတွ်ဇူးယ်ားက်�ု အ�ပ်စွဲ�န်ံပါတွ်နှိင်း်် အ�ညာ်�းားအား အ�ိတွ်အသား ဖြပ�လ�ပ်ထုားရေးသာ က်ား�းပ်တဲွင်း် ဖြပင်း်ဆိုင်း်ပါ။

၄. ရေး�း�ဲန််း�းားကု်��တွ်ပါ သ�ု်�ဟု�တွ် ဆိုလ�ုက််�းားကု်� တွစွဲ်ရေးယ်ာက််ပြီးပးးလ်င်း် တွစွဲ်ရေးယ်ာက်် တွင်း်ဖြပပါ။ �ု�င်း်း�န််းရေးဆိုဲးရေးနှဲးအရေးဖြ��ိာ�န််၊ 

အတွူတွက်ဲ ဆိုံ�းဖြ�တွ်�န််နှိင်း်် ၎င်း်းတွု�်၏ အရေးက်ာင်း်းဆို�ံး သ�ု်�ဟု�တွ် အ�ိန််က်န််ဆိုံ�း အရေးဖြ��းားကု်� က်တွ်အရေးသးစွဲားဖြ�င််း်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ၊  

က်ပ်�ဲာ�ိတွ်စွဲ�ရေးပ်ဖြ�စွဲ်ရေးစွဲ ရေး�း�န်် အ�ပ်စွဲ��းားတဲွင်း် အလဲန််ဆိုံ�းအဖြ�စွဲ် အ�းနု်် (၂) �ုန်စွဲ် �သညာ်။

၅. အ�ပ်စွဲ�အားလံ�း�ိ အရေးဖြ��းားကု်� စွဲ�ရေးဆိုာင်း်းပြီးပးး ၎င်း်းတွု�်က်�ု ��ိတွ်ဇူးယ်ားတဲွင်း် တွင်း်ပါ။

၆. အရေးဖြ��ိန််�းားက်�ု ရေးဖြပာဖြပပြီးပးး အရေးဖြ��ိန််က်�ု ��ိတွ် တွစွဲ်�က်် သု�်�ဟု�တွ် တွစွဲ်�ိတွ် ရေးပးပြီးပးး �ိားယ်ဲင်း်းရေးဖြ�ဆို�ုသည်ာ်အ�ါ  

အ�ိတွ်��ပါ။ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်စွဲ�ဆိုး�ိ ရေးဖြ�ဆို�ုထုားရေးသာ ရေး�း�ဲန််း�းားအား ရေးလ်လာ�က်ည်ာ်ရိုု�ု၊ ဖြင်းင်း်း�ံ��ု သ�ု်�ဟု�တွ် ရေးဆိုဲးရေးနှဲး�ု�းားကု်� 

လဲယ််ကူ်ရေး�းာရေး�ာရေးအာင်း် ရေးဆိုာင်း်�ွက််ပါ။

၇. ဉာာဏ််စွဲ�်းရေး�း�ဲန််း�းား ရေးဖြ�ပြီးပးးရေးသာအ�ါ အ�ပ်စွဲ�တွစွဲ်���းင်း်းစွဲး၏ အရေးဖြ��ိန််�းားက်�ု ရေး�တွဲက််ပြီးပးး အနှ�ုင်း်��ိုသညာ်် အသင်း်းက်�ု 

ရေး�က်ဖြင်းာပါ။  
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ရေေေှည််တည််တ့�ရေေရေ�ာ�ေ်ရေတာေီမ့ံခန့်််ခဲ�မုံနှှင့်�် �ေ်ရေတာထဲွက််ပေစည််�မံ�ာ� တော�ဝင့််ကု်န့််�ဲယ််ရေေ� - ရေထွာက််ခ့ခ�က််ေယူ်မုံ လမ်ံ�ရေ�က်ာင့််�မံ�ာ�





RECOFTC ၌ က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်သညာ် စွဲ�ု်းလန််းစွဲ�ုဖြပညာ်၍ ဒီဏ််�ံနှု�င်း်စွဲ�ဲ်း�ို

ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာ�းားအတွငဲ်း်းလညာ်းရေးက်ာင်း်း ယ်င်း်းသစွဲ်ရေးတွာ�းား

အန်းး၌လညာ်းရေးက်ာင်း်း လသူား�းား သင်း််တွင်း်�််တွစွဲာဲ ရေး��ညိာ်

ရေးန်ထု�ုင်း်နှ�ုင်း်သညာ်် အန်ာဂါတွ်တွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ရေးပ်လာ�န်် ယ်ံ��က်ညာ်��ုို

ပါသညာ်။ ရေးဒီသ�ံဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ��းားအား ၎င်း်းတွု�်၏ ရေးဖြ�ယ်ာနှငိ်း်် 

�င်း်းဖြ�စွဲ်ဆိုု�င်း်�ာ �ပု�င်း်�ငဲ်း််�းားက်ု� �ယ်နူှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််၊ သစွဲ်ရေးတွာဖြပ�န််းတွးး

�ကု်�ု တွားဆိုးးနှ�ုင်း်�န််၊ အဖြ�ားရေးသာ အသက််ရေး�းဲ��်းရေးက်းာင်း်း��ုးား

က်�ု �ာိရေး�နဲှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််နှငိ်း်် က်းား/� တွန််းတွရူေး�းက်ု� ဖြ�ုင်း််တွင်း်အားရေးပး

နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််အတွကဲ်် က်ညူားပံပ်ု�းရေးပး�ာတွငဲ်း် က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်သညာ် ရေး��ညိာ်

က်�ု�ညာ်�ယွ််ပြီးပးး ရေးတွာရေးတွာင်း်ရေး�ရေးဖြ�က်ု� အရေးဖြ�ဖြပ�ရေးသာ၊ အားလံ�း

နှိင်း််သက််ဆို�ုင်း်ရေးသာ န်ညာ်းလ�်းတွစွဲ်�ပ်က်ု� အသံ�းဖြပ�ပါသညာ်။ 

က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်သညာ် အာ�နိှငိ်း်် ပစွဲ�ုတ်ုွရေးဒီသတွငဲ်း် အ�း�ုးအစွဲားတွ ူ

အဖြ�ားအ��ဲ�အစွဲညာ်း��ိသုညာ်် အဖြ�တွ်အစွဲနဲ််းက်�ု��ညာ်�ယွ််ရေးသာ 

အ��ဲ�အစွဲညာ်းတွစွဲ်�� ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်သညာ် ရေးက်းးလက််ရေးန်

ဖြပညာ်သ�ူးား၊ သစွဲ်ရေးတွာ�းားနှငိ်း်် လ�ပ်က်�ုင်း်�ာတွငဲ်း် နှစိွဲ် ၃၀ ရေးက်းာ် 

လ�ပ်သက််အရေးတွ�ဲအကြံ့က်ံ��းား�ိသုညာ််အဖြပင်း် အလာာအသးးသးး

�ို �တုွ်�က််�းားနှင််ိ်းလညာ်း ယ်ံ��က်ညာ်စွဲတုွ်�း�ရေးသာ ဆိုက််ဆိုံရေး�း

�းားတွညာ်ရေးဆိုာက််ထုားသညာ်် အ��ဲ�အစွဲညာ်း ဖြ�စွဲ်ပါသညာ်။ က်ံနှ်�ပ်

တွ�ု်၏ လာ�်း�ု�း�နုှငိ်း်် �တုွ်�က််ဖြပ���ုးားတွငဲ်း် ဘဲက််ရေးပါင်း်းစွဲံ�ပါ�င်း်

ရေးသာ အ�ဲ��အစွဲညာ်း�းား� ိအစွဲ�ုး�၊ ပ�ဂါဂလကု်က်ဏ္ဍနှင််ိ်း ရေးဒီသ�ံ

ဖြပညာ်သအူစွဲ�အ��ဲ��းားအထု ုပါ�င်း်ပါသညာ်။ က်ံနှ်�ပ်တွ�ု်၏ ဆိုန််းသစွဲ်

တွးထုငဲ်း်��ုးား၊ ဗိုဟု�သ�တွနှငိ်း်် ရေး��ိရေးဖြပးရေးဆိုာင်း်�ကွ််�းက််�းားသညာ် 

ရေးက်ာင်း်း�နဲ််ရေးသာ သစွဲ်ရေးတွာရေး�း�ာအ�ပ်�း�ပ်�ကု်�ု အားရေးပးဖြ�ုင်း််တွင်း်

�န််၊ �ာသးဥတွ�ရေးဖြပာင်း်းလ��ကု်�ု ရေးလ်ာ�်းပြီးပးး လ�ုက််ရေးလးာညားရေးထု ဲ

�ပ်တွညာ်နှ�ုင်း်ရေးစွဲ�န််၊ ၂၀၃၀ဖြပညာ််နှစိွဲ် က်�လသ�ဂါဂ စွဲဉ််ဆိုက််�ဖြပတွ်

�ဲံ�ပြီး��ုးတွ�ုးတွက််ရေး�း ပန််းတွု�င်း်�းားသု�် ရေး�ာက််�ိရုေးစွဲ�န်် နှ�ုင်း်င်းံ�းားက်ု� 

အရေးထုာက််အက်ဖူြပ�နှ�ုင်း်ပါသညာ်။

RECOFTC
P.O. Box 1111 
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Bangkok 10903, Thailand
T +66 (0)2 940 5700
F +66 (0)2 561 4880
info@recoftc.org
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