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successful Marine Spatial Planning, UNEP (2016)။ ဤတလ့လာမှုက ယြုတလ့ကျင့်သင်
တဒသ အပိုင်းအခြားအလိုက် တနရာသ
အတခြအတနအတကကာင်း

်မှ

်ခြင်း အစီအစဉ်အ

စာတရးသူများအား အထူး

လည် တကျးဇူး

န်းကို အဏ္ဏဝါ

ွေက် အဓိကစိန်တြါ်မှုများ နှင့် ခြစ်တစနိုင်တသာ

ရားများ တပါင်းစပ်ခြစ်ထွေန်းလာမှုကို ပံ့ပိုးြဲ့သည်။ တလ့လာတ

တလ့ကျင့်တရးအတကကာင်းအရာများ၌ တပါင်းစပ်ထည့်သွေင်းရာ


ွေ့

န်းမှာ ခပည့်စုံကကယ်ဝလာြဲ့သည်။

ွေ့ရှိြျက်များကို

ွေင် ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်တောင်ရွက်ြဲ့တသာ

င်ရှိပါသည်။

Battelle Institute မှ ြွေင့်လှစ်တနေဲ “Marine Planning Advancement Training (MPAT) Course” တလ့ကျင့်
သင်

န်း၏ သင်

န်းစာများကို ရရှိတစနိုင်ြဲ့သည့် Barrett, M., McGee, L.-A. အား ကျွန်ုပ်

င်ရှိပါသည်။ Battelle တလ့ကျင့်သင်
အစိ

န်းက အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လက်တ

့ို အထူး တကျးဇူး

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်းသင်ရိုး၏

်အပိုင်းများကို ခြစ်တပါ်လာတစြဲ့ဖပီး လက်တရွးစင်တလ့ကျင့်ြန်းများ (တလ့ကျင့်ြန်း အမည်အားခြင့် - ပန်း

ိုင်များ နှင့် စမ

် (SMART) ရည်မှန်းြျက်များ ခပုစုတရးေွေဲပါ၊ ဆေရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာ

ခြစ်နိုင်

မှု/မခြစ်နိုင်မှုများကို သတ်မှတ်ပါ၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုဆရးေွဲခြင်းေည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ပါ၊ အဏ္ဏဝါ
4

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

အစီအစဉ်ကို လိုက်ဆလျာညီဆ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ွရှိပါဆစ)

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ိက
ု့ ို ယြုတလ့ကျင့်သင်

န်း

ွေင် အသုံးခပုြဲ့ နှင့်/ သို့မဟု

်

လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစြဲ့ ပါသည်။


ဤတလ့ကျင့်သင်
သင်

န်း၏ တလ့ကျင့်ြန်း ၅ ြုကို GIZ ၂၀၁၅ ြုနှစ်၏ စီမံြန့်ြွေဲမှုပုံစံ Capacity WORKS မှ

န်းနှင့် လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစရန် ခပင်ေင်ခပုစုတရးသားြဲ့သည် (တလ့ကျင့်ြန်းအမည်အားခြင့် -

ေက်စပ်ပ

်သက်သူများတခမပုံ တရးေွေပ
ဲ ါ၊ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ စိ

်ဝင်စားမှုများကို သ

်မှ

်ပါ
ါ နှင့်

လမ်းခပတခမပုံကကမ်း ခပုစုတရးေွေပ
ဲ ါ)။


စိ

်ကူးယဉ်ခြစ်ရပ် ဘြူးလ်ကို GIZ ၏ အဏ္ဏဝါပုစ္စာအတခြရှာတလ့ကျင့်သင်

န်းများခြစ်ကကတသာ ၂၀၁၅ ြုနှစ်

“ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အဏ္ဏဝါရဒသများတွင် ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွေရ
ှိ စခြင်း (အဏ္ဏဝါ
စီစီရအ Blue CCA)” “Climate change adaptation in coastal and marine areas (Blue CCA)”နှင့် ၂၀၁၄
ြုနှစ် “ရေဟစနစ်ဝန်ရောင်မှုများကို ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အဏ္ဏဝါြွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအစီအစဉ်တွင် ရပါင်းစပ်ခြင်း
(အဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်စ်)” “Integrating Ecosystem Services into Coastal and Marine Planning (Blue
IES)”

မ
ို့ ှ လိုက်တလျာညီတထွေခပင်ေင်ခပုစုထားသည်။ ထို့အခပင်၊ အေိုပါသင်ရိုးနှစ်ြု၏ တလ့ကျင့်ြန်း ၃ ြုကို

အသုံးခပုထားဖပီး၊ ဤ တလ့ကျင့်သင်
အမည်အားခြင့် -

န်းအ

ွေက် လိုက်တလျာညီတထွေခပင်ေင်ခပုစုထားသည် (တလ့ကျင့်ြန်း

ည်တနရာအတနအထား စူးစမ်းရှာတြွေတြာ်ထု

်ခြင်း နှင့် ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးမှုများကို

ပုံတြာ်ခြင်း၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းအား ေက်သွေယပ
် ါ နှင့်
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ကိုယ်တရတောင်ရွက်မှုကို စီစဉ်ပါ)။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

တလ့ကျင့်သင်
(ICI) ပ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

န်းကို Blue Solutions Initiative ကြွေံ့ဖြိုးလာတစြဲ့ဖပီး International Climate Protection Initiative

်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး၊ တောက်လုပ်တရး နှင့် အဏုခမူတဘးကင်းလုံခြုံတရး ြယ်ဒရယ်

ဝန်ကကီးဌာန the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety
(BMUB) ၏ International Climate Protection Initiative (ICI) က ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့သည်။
Blue Solutions (www.bluesol utions.info) က ထု

်တဝသည်။

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
GRID-Arendal
အခပည်ခပည်ေိုင်ရာသဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရးအသင်း (အိုင်ယူစီအဲန် IUCN)
ကုလသမဂ္ဂပ
ဂျာမဏီနိုင်ငံ ပ

်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် (ယူအဲန်အီးပီ UNEP)
်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး၊ တောက်လုပ်တရး နှင့် အဏုခမူတဘးကင်းလုံခြုံတရး

ြယ်ဒရယ်ဝန်ကကီးဌာန Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear
Safety (BMUB) ၏ ကိုယ်စား

ေက်သွယ်ေန် - info@bluesolutions.info

တာဝန်ေှိသူ - Ilona Porsché, GIZ

ပင်မစာရေးသူများ - Jan Kleine Büning, Britta Heine and Holger Janßen
ပါဝင်ရေးသားကကသူများ - Rebecca Borges, Pishum Migraine, Ilona Porsché နှင့် Ole Vestergaard

အမည်ပါ စာတရးသူများ တရးသားတသာတောင်းပါးများသည်

ည်းခြ

ဘွန်း၊ ေျာမဏီ
ခပန်လည်တည်းခြတ်ထားသည့်မူ၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇
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်သူများ၏အခမင်များကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အသုံးခပုခြင်းသတ်မှတ်ြျက်များ မည်သည့်အသုံးခပုခြင်းအ

ွေက်မေို နှင့် အထူးအခြင့်၊ သင့်လိုအပ်ြျက်များအ

ွေက် ဤ ပါဝင်

က်တရာက်သူများ

လက်စွေဲစာအုပ်ကို လိုက်တလျာညီတထွေတခပာင်းလဲခပင်ေင်လိုပါက တအာက်တြာ်ခပပါ အသုံးခပုခြင်းသ

်မှ

်ြျက်များကို

တလးစားလိုက်နာရမည်ခြစ်သည် 

အဏ္ဏဝါပုစ္စာအတခြရှာ စာသားနှင့်အမှ
၎င်း
ထု

ို့ကို တခပာင်းလဲခပင်ေင်ခြင်း၊ ပါဝင်

်အသား

ံေိပ်လိုဂိုပုံကို မခြစ်မတနထည့်သွေင်း ရိုက်နှိပ်တြာ်ခပရမည်။

က်တရာက်သူများလက်စွေဲစာအုပ်မှ တရွှေ့တခပာင်းခြင်း သို့မဟု

်

်ပယ်ပစ်ခြင်း မခပုလုပ်ရ။



အခြားတသာ လိုဂိုပုံများ သို့မဟု



သင့်ကိုယ်ပိုင် ပါဝင်အတကကာင်းအရာကို ထပ်တောင်းလိုပါက the Blue Solutions Initiative နှင့် သက်ေိုင်ရာ
တလ့ကျင့်သင်
ြန်



် တနာက်ထပ်သ

င်းအြျက်အလက်များ ထည့်သွေင်းရိုက်နှိပ်ခြင်း မခပုရ။

န်းသင်ရိုးများကို တရးသားသူများအား အသိအမှ

်ခပုလျှက် အလုပ်စာရွက်ဇယားအသစ်များကို

ီးအသုံးခပုနိုင်သည်။

ဤ ပါဝင်

က်တရာက်သူများလက်စွေဲစာအုပ်၏ အတကကာင်းအရာ

Carolin Hoffmann (carolin.hoffmann@giz.de) သို့မဟု
အ
ို့ ား ေက်သွေယ်ရမည်။
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ွေင် ခပုခပင်တခပာင်းလဲမှုများ ခပုလုပ်လိုပါက

် Jan Kleine Büning (jan.kleine@giz.de)

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၂။ သင်ရးို မိတ်ေက်
၂.၁။ သင်ရိုးခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်
ရနာက်ြအ
ံ ရကကာင်းအော
တကာင်းမွေန်ကျန်းမာ၍ ထု

်လုပ်မှုရှိတသာ သမုဒ္ဒရာများ နှင့် ကမ်းရိုး

န်းများက လူ့အြွေဲ့အစည်းအ

ွေက် လိုအပ်တသာ

ပဓာနကျတသာဝန်တောင်မှုများကို တထာက်ပံ့ကကသည်။ ၎င်း

ို့၏ ကကယ်ဝတသာတဂဟစနစ်များ၊ တနရာ ထိုင်ြင်းများ နှင့်

ဇီဝမျုးစု
ိ ံ မျုးကွေ
ိ ဲများသည် များခပား၊

န်းတနသူများ၏ ကျန်းမာတရး နှင့် စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှု

အ

ိုးပွေားတနတသာ ကမ်းရိုး

ွေက် အလွေန်အတရးကကီးသည်။ တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာကမ်းရိုး

ကိုလည်း တလျာ့ကျတစသည်။ ၎င်း
ပင်လယ်များ၊ မုန်

န်းများက ရာသီဥ

ုတခပာင်းလဲမှု၏ သက်တရာက်မှု

ု့က
ိ ထိြိုက်လွေယ်တသာ ခပည်သူများကို တဘးအန္တရာယ်၊ ခမင့်

င
ို ်းများ နှင့် တရလွှမ်းမိုးမှုများ

က်လာတနတသာ

မ
ို့ ှ ထိြိုက်နိုင်တခြကို တလျာ့နည်းတစသည်။ ထို့အခပင်၊ အြိုး

န်

တဂဟစနစ်အတခြခပု ကာဗွေန်တလျာ့ကျတစခြင်း နှင့် လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစခြင်း တရွးြျယ်စရာများကို တပးကမ်းသည်။
သို့ရာ

ွေင်၊

ိုးပွေားတနဖပီး၊

ြါ

အသုံးခပုမှုများတကကာင့် ၎င်း
မူဝါဒများ နှင့် စီမံြန့်ြွေဲမှု

ရံ အဖပိုင်အေိုင်ခြစ်တနတသာ ကမ်းရိုး

၏
ို့ ဝန်တောင်မှုများသည် တလျာ့ကျလာတနသည်။ ပူးတပါင်းညှိနိုင်းမှုမရှိတသာ ကဏ္ဍအလိုက်
တ
ို့ ကကာင့် ခြစ်စဉ်လားရာမှာ ပိုမိုခမင့်

လုပ်တောင်မှုများ နှင့် ပင်လယ်နှင့်ကမ်းရိုး
အကကား
ဓါ

န်းတဂဟစနစ်များအတပါ်ကျတရာက်သည့် ၎င်း

ု့က
ိ ပိုမိုေိုးဝါးတစသည်။ ထို့တကကာင့် ကဏ္ဍများအားလုံး

အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း
ဟန်ြျက်ညီတသာ ြွေံ့ဖြိုး
များကို အားတပးခမှင့်

တ

က်တနသည်။ လူသားများ၏ သာယာဝတခပာမှုအ

ွေင် အတလျာ်အစားတပးရမှုများရှိတနသည်။ ဤအတခြအတနကို ရာသီဥ

်ခြစ်တစခြင်း

သို့ရာ

န်းေိုင်ရာလုပ်တောင်မှုများ နှင့် သယံဇာ

ိုး

ို့ကိုအခပင် တဂဟစနစ်စီမံြန့်ြွေဲမှု
က်မှု၏ တဒါက်

ိုင်ကကီး ၃ ြု

ွေင် အက်ေစ်

ွေင် မူဝါဒတြာ်တောင်ခြင်း နှင့် အတကာင်

က
ို့ ို ဘက်စုံြျဉ်းကပ်မှုသည် တရရှည်

ည်

ြ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး

ွေင် ထိတရာက်တသာ စုတပါင်းညှိနှိုင်းတောင်ရွက်မှု အကျုးရလဒ်
ိ

င်ရန် ပဓာနကျသည်။

ွေ့ကကုံရသည်။ ဥပမာ၊ မ

ူတသာကဏ္ဍများ နှင့် ေက်စပ်ပ

ွေင် စိန်တြါ်မှုများနှင့် မကကာြဏ

်သက်သူများအကကား၊ တနရာ နှင့် တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှု

များကို သင့်တလျာ်တသာတနရာအပိုင်းအခြားအေင့် တနရာလျာထားသ
သယံဇာ

ို့၏ သက်တရာက်မှုများ

ုတခပာင်းလဲမှု နှင့် သမုဒ္ဒရာ

ွေင်၊ အစီအစဉ်တရးေွေဲသူများသည် ဘက်စုံစီမံြန့်ြွေဲမှုအတခြြံမူများကို အသုံးြျရာ

အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုး

ွေက်

်မှ

်ခြင်း။ ေိုလိုသည်မှာ တဂဟစနစ်အတခြခပု

န်းအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း နှင့် စီမံြန့်ြွေဲမှုသည် ဌာတနနှင့်နိုင်ငံအေင့်များ

စီမံြန့်ြွေဲမှု၊ စီးပွေားတရးြွေံ့ဖြိုး

အသုံးဝင်တသာြျဉ်းကပ်မှုအခြစ် မှ

ိုး

ွေင် ပ

်ဝန်းကျင် နှင့်

က်မှု နှင့် အုပ်ြျုပ်မဦ
ှု းစားတပးများကို တပါင်းစပ်ခြင်းအားပံ့ပိုးရန် အထူးသခြင့်

်ယူသည်။

ေည်ေွယ်ြျက်
ေယ်စုနှစ်များစွောရှိ လုပ်ငန်းြွေင် လက်တ
န်းသည် လက်တ

ွေ့အတ

ွေ့အကကုံများ နှင့် သင်ယူမှု

ု့က
ိ အသိတပးလာသည့် ဤ တလ့ကျင့်သင်

ွေ့အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်း နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း

ို့ အားတကာင်းလာတစရန်

ရည်ရွယ်သည်။ ထို့တကကာင့်၊ ဤသင်ရိုးသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်း၏ သီအိုရီ နှင့် လက်တ
များကို မိ

်

်ေက်တပးသည်။

ဤသင်ရိုးခြင့် ပါဝင်


ွေ့အစပျုးမှ
ိ

ကမ်းရိုး
တနရာသ

က်တရာက်သူများသည် န်းနှင့်အဏ္ဏဝါ ြွေံ့ဖြိုး
်မှ

ိုး

က်မှုနှင့်စီမံြန့်ြွေဲမှုအ

ွေက် တြါင်းစဉ်

စ်ရပ်အခြစ် အပိုင်းအခြားအလိုက်

်ခြင်း အစီအစဉ်၏ သက်ေိုင်မှုကို နားလည်သရဘာရပါက်လာမည်။
8

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

စနစ်များတွင် ရတွးရတာေန် နှင့် လူသားများသာယာဝတခပာမှုအ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေက် ကမ်းရိုး

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါတဂဟစနစ်

ို့၏

အြန်းကဏ္ဍကို နားလည်သတဘာတပါက်ရန် သင်ယူရမည်။


ကမ်းရိုး

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါဧရိယာတဒသများ

ွေင် အစီအစဉ်တရးေွေခဲ ြင်း၏ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာေပ်များကို

သတိခပုမိလာမည်။


ရှင်းလင်းဖပီး၊ ပွေင့်လင်းခမင်သာမှုရှိတသာ စံသ

်မှ

်ြျက်များကို အတခြခပု၍ မ

ူညီတသာ ေက်စပ်ပ

်သက်

သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို ဟန်ြျက်ညီလာတစနိုင်မည်။


ပါဝင်

က်တရာက်သူ

အရာများ


က်တရာက်သူ

့၏
ို ဥပတဒ၊ အုပ်ြျုပ်မှု နှင့် အုပ်ြျုပ်တရးေိုင်ရာ အတခြအတနအတကကာင်း

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုရေးေွဲခြင်းကို စတင်အသုံးြျလာနိုင်မည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းြျဉ်းကပ်မှုများ၏ ထိတရာက်တသာအသုံးခပုမှု နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်
တောင်ရွက်ခြင်း

ို့အ

ွေက် အတားအေီးများ၊ စိန်ရြါ်မှုများ နှင့် ခြစ်ရစရသာအရခြအရနအရကကာင်းတေား

များကို သတိခပုမိလာနိုင်မည်။


အေိုပါ အ

ားအေီးများနှင့်စိန်တြါ်မှုများကို တကျာ်လွှားနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာများ

ြျမှတ်ခပုလုပ်နိုင်စွမ်း ေှိလာမည်။
ပို၍ပုဂ္ဂလိကေိုင်ရာကျတသာအေင့်

ွေင်၊ ပါဝင်

က်တရာက်သူသမ
ူ ျားသည် -



ြွဲခြမ်းစိတ်ခြာရလ့လာခြင်းေိုင်ောစွမ်းေည်များ



မဟာဗျူဟာရခမာက်စဉ်းစားရတွးရြါ်ရန် သင်ယူရမည်။



ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ခြင်း နှင့် အခပန်အလှန်ရခပာေိုရေွးရနွးမှု စွမ်းရောင်ေည်များကို အားတကာင်းလာမည်။



ပေိသတ်ကိုဦးတည်ဖပီး ယဉ်ရကျးမှုကိုသတိထားရသာနည်းလမ်းခြင့် ေက်သွေယ်ရန် သင်ယူရမည်။ နှင့်



ြန်တီးနိုင်စွမ်း၊ ေန်းသစ်ရခပာင်းလဲခြင်း နှင့် အလိုက်သင့်စီမံြန့်ြွဲမှု ကျွမ်းကျင်မှုများကဲ့သို့ ထင်ဟပ်တ
ေင်ခြင်တသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ

ိုးခမင့်လာမည်။

ွေးတ

ာ

ိုးခမင့လ
် ာမည်။

သတ်မှတ်အုပ်စု
တလ့ကျင့်သင်

န်းစုစည်ထားမှုသည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါဧေိယာများ နှင့် ၎င်း

ို့၏ သဘာဝသယံဇာတများ၏

အစီအစဉ်ခပုစုရေးေွဲခြင်းနှင့် စီမံြန့်ြွဲမှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍမှသာမက အခြားရသာကဏ္ဍများ (ဥပမာ၊
ရေလုပ်ငန်း၊ ြေီးသွားလာရေး၊ သယ်ယူ ပို့ရောင်ရေး၊ စွမ်းအင် နှင့် ပင်လယ်ခပင်ဓာတ်သတ္တုတူးရြာ်ရေး) သို့မဟု
ကဏ္ဍစုံနှင့်သက်ေိုင်တသာ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းနှင့် စီမံြန့်ြွေဲမှုဌာနအြွေဲ့အစည်း
အ

မ
ို့ ှ

ာဝန်ရှိ ကျွမ်းကျင်သူများ

ွေက် အဓိကအားခြင့် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့တကကာင့်၊ ၎င်းသည် အစိုးရအြွေဲ့အစည်းများမှ ေုံးခြ

အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲသူများ၊ လက်တ

အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း တလ့ကျင့်သင်
ကာ သို့မဟု

ခပည်

ွေင်းနှင့် နိုင်ငံ

်ြျက်ြျမှ

်သူများ၊

ွေ့တောင်ရွက်ကကသူများ၊ နှင့် ပညာရပ်ေိုင်ရာဝန်ထမ်းများသာမက ြွေံ့ဖြိုးေဲနှင့်

တပါ်ထွေန်းစနိုင်ငံများမှ အရပ်ဘက်အြွေဲ့အစည်း၊
နိုင်ငံ

်

က္ကသိုလ်များ နှင့် ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ

န်းသင်ရိုးသည် ကမ်းရိုး

က
ို့ ိုလည်း ရည်ရွယ်သည်။ အဏ္ဏဝါ

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါ ြွေံ့ဖြိုး

် တဒသေိုင်ရာပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

ုးိ

က်တရးစီမံကိန်းများ

ွေင်ရှိ

ွေင် လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်တနကကတသာ

ကာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ရည်ရွယ်သည်။

ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုနည်းလမ်း
သင်ရိုးသည် သင်ကကားမှုသ
(ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်း) မှ
တလ့ကျင့်သင်

င်းစကားများကို အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်တသာ လက်တ

ေင့် အဓိကအားခြင့် သယ်တောင်တပးပို့သည့် ခြစ်ရပ်နည်းလမ်း အတပါ်

န်းသည် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်ြန်းများ

ွေင်အတခြခပုထားသည်။

ွေ့ဘဝ အတခြအတနများနှင့် စိန်တြါ်မှုများအတပါ် နီးစပ်စွောအတခြခပုထားသည့် စိ

ယဉ်နိုင်ငံ ဘြူးလ် (Bakul) နှင့် ေက်စပ်လုပ်တောင်သည်။ စိ
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်ကူးယဉ်ခြစ်ရပ်က ပါဝင်

်ကူး

က်တရာက်သူသူများအား

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

အတကကာင်းကိစ္စ

စ်ရပ်ထဲသို့ ၎င်း

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ု့၏
ိ လုပ်ငန်းအတခြအတနအတကကာင်းအရာနှင့် ဘက်လိုက်မှုများမှ ကင်းလွေ

ဝင်ဝင်တောင်ရွက်ြွေင့်ခပုသည်။ ဤနည်းလမ်းကို လက်တ
ခြစ်ရပ်ကိုအသုံးခပုရာ
သင်

န်းသင်ရိုးမ

ွေင် လိုအပ်တသာသ

ွေက်လည်း အသုံးြျနိုင်သည်။ ဤသို့ လက်တ

ွေ့

ွေက်

င်ခပင်ေင်တောင်ရွက်ခြင်းလည်း ပါဝင်တနတသးသည်။

ူညီတသာတရှ့တနာက်အစီအစဉ်ကို လိုက်နာသည် -

၁။ မိတ်ေက်ခြင်းကို သင်

န်းေရာက ခပုလုပ်ပါသည်။ လိုအပ်တသာ သီအိုရီေိုင်ရာ တနာက်ြံကို တပးအပ်ဖပီး

က်တရာက်သူသူများအား ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်းကို မိ

၂။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းက ပါဝင်
မ

ွေ့ခြစ်ရပ်အ

်ဖပီး ထဲထဲ

င်းအြျက်အလက်များ စုတောင်းရန် နှင့် စီစဉ်တောင်ရွက်ရန်အ

ိုင်မီ တနာက်ထပ်ကကို

တလ့ကျင့်ြန်းများအားလုးံ သည်
ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်ေက်တပးသည်။

က်တရာက်သူသူများအား အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပစုတရးေွေခဲ ြင်းနှင့်ြျ ိ ်ေက်တနသည့်

ူတသာခမင်ကွေင်းများမှ

ေင့် စနစ်

ကျ လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်ရန် အြွေင့်အလမ်းတပးသည်။ ပါဝင်

က်

တရာက်သူများက သက်ေိုင်ရာတမာ်ဂျူး၏ လုပ်ငန်းတြါင်းတောင် “ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ”
အြန်းကဏ္ဍတနရာကို မှ

်ယူသရုပ်တောင်ကကသည်။

၃။ “ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ”က ၎င်း

ို့၏ရလဒ်များကို အားလုံးစုံညီသု့ိ တင်ခပသည်။ ၎င်းသည် အတ

အကကုံများကိုမျှတဝရန်နှင့် အခပန်အလှန်သင်ယူခြင်းကို ပံ့ပိုးအားတပးရန် အြွေင့်အလမ်း
ေရာများက အခြားတခပာင်းလွေဲနိုင်သည်များ နှင့် မှ
၄။ တနာက်ပိ

်ေုံးထင်ဟပ်ြျက်ခပုလုပ်ရာ

အကိုင်၊ ရာထူးတနရာများ

ွေင် ပါဝင်

၏အလုပ်နှင့် ြျ ိ ်ေက်

ရပ်ခြစ်သည်။ သင်

့၏
ို လက်တ

ွေ့ဘဝ အလုပ်

ွေင် ခပန်လည် သရုပ်တောင်ထမ်းတောင်ကကသည်။ သူ

ို့သည် သူ

၏
ို့ အတ

ွေ့အကကုံ

န်းမှရရှိလာသည့် အသိပညာကို ပိုမိုအသုံးြျနိုင်ရန်အ

င်ခပကကသည်။ သင်

န်း

်ြျက်များကို လိုအပ်သည့်အြါ ခပုလုပ်တပး ကကသည်။
က်တရာက်သူသူများက မိမိ

များကို ထင်ဟပ်တြာ်ခပကကဖပီး တလ့ကျင့်သင်

ွေ့

န်းေရာများက လမ်းညွှန်တမးြွေန်းများမှ

တအာင်ခမင်တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းအ

ွေက် သူ

့ို

ေင့် ပံ့ပိုးကကသည်။

ွေက် စိန်ရြါ်မှုများ နှင့် ခြစ်ရစနိုင်ရသာအရကကာင်းတေား

များက ဤထင်ဟပ်ြျက်များကို ပုံတြာ်တပးသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ၇၃ ြုကို
ခပန်လှန်သုံးသပ်သည့် ယူအဲန်အီးပီ UNEP)၊ the Swedish International Development Cooperation
Agency (ေီဒါ SIDA) နှင့် the Scientific and Technical Advisory Panel of the Global Environment
Facility (ဂျအီ
ီ းအက်ြ်/စ
စ်စု

က်ပ် GEF)/STAP)

ို့၏ တလ့လာမှုက အေိုပါ ထင်ဟပ်ြျက်များကို

ည်းခြစ်တစသည် (UNEP 2016 ကိုရ)ှု ။

၅။ ထို့အခပင်၊ “အဏ္ဏဝါပုစ္စာအရခြများ” - တအာင်ခမင်တသာခြစ်ရပ်များ - က တလ့ကျင့်သင်

န်းကို သီအိုရီေိုင်ရာ

သွေင်းအားစုများ နှင့် ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်းသင်ယူခြင်း သရုပ်တြါ်ပုံများခြင့် ခြည့်စွေက်ခပည့်စုံတစသည်။ ၎င်း
မ
အ

ူတသာ အတခြအတနများ
ွေက် လက်တ

ွေင် “မည်သည့်ကအလုပ်ခြစ်သည်” (အဓိကတအာင်ခမင်တသာအတကကာင်းအရာများ)
1

ွေ့ခြစ်ရပ်ဥပမာများအခြစ် တောင်ရွက်တပးသည် ။

အတကာင်းေုံးမှာ အေိုပါ တလ့ကျင့်သင်

န်းကို ြိုင်မာတသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း ကကိုးပမ်းအားထု

များအား အတထာက်အပံ့ခပုတပးခြင်းကိုရည်ရွယ်ထားဖပီး ကာလရှည်အကကံတပးလုပ်ငန်းစဉ်
စွေမ်းတောင်ရည်လိုအပ်ြျက်များအကဲခြ

်ခြင်း စုတောင်းထားရှိမှုအတပါ်

ည်းသာရှိတသာ သင်

န်းမျုးိ မဟု

1

ွေင် တလ့ကျင့်သင်

်နိုင်သည့်အခပင် အနည်းငယ်တသာတလ့ကျင့်သင်

အလုပ်ရုံတေွေးတနွေးပွေဲများ ပါဝင်သည်။ တလ့ကျင့်သင်

အဏ္ဏဝါအတခြများသည် တကာင်းမွေန်ကျန်းမာဖပီး ထု

န်းသည် လက်တ

ိသ
ု့ ည် (က) အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုး

လူသားများသာယာဝတခပာမှု

ို့အ

်လုပ်မှုရှိတသာ အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုး

မာတရး ထိန်းသိမ်းထားခြင်း သို့မဟု

န်းတဒသကကီး

ွေင် တရရှည်

ွေက် စိန်တြါ်မှုများကို
်

ိုး

ည်

ွေင် အသိတပးခြင်း

ည်တသာ

ွေ့ြျဉ်းကပ်မှု များခြစ်သည်။

ံ့ြိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှု နှင့်

င်ခပဖပီး ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲ နှင့် တဂဟစနစ်များ၏ အေင့်အ

က်တစခြင်းသိ့ု ပါဝင်ကည
ူ ီသည်။ (ြ) ၎င်း

သို့မဟု

ွေက် အလားအလာရှိသည့် အစိ
10

န်း/ကျန်း

ို့သည် ထိတရာက်မှုရှိဖပီး သရုပ်ခပတသာသက်

ို့သည် အခြားတသာအတခြအတနအတကကာင်းအရာများ

ို့အ

န်းများ နှင့် အကကံတပး

န်းတဂဟစနစ်များ သို့ဦး

တရာက်မှုနှင့် အသုံးြျခပြဲ့ဖပီး ခြစ်သည်။ (ဂ) ၎င်း
် လိုက်တလျာညီတထွေ၊ ခြစ်တစခြင်း

န်းသည်

ွေ့တောင်ရွက်တနသူများအကကား

လှုံ့တော်၊ ကူညီပံ့ပိုးသည့် လုပ်တောင်မှုခြစ်သည့် မွေမ်းမံထားတသာ တယဘူယျသတဘာများ နှင့် လက်တ
၎င်း

်မှု

ွေင် ခမှုပ်နှံထားမည်။

ွေင်အတခြခပု၍ တလ့ကျင့်တရးတမာ်ဂျူးများကို

တရွးြျယ်ရမည်ခြစ်ဖပီး၊ သီးသန့်ခြစ်ရပ်နှင့် လိုက်တလျာညီတထွေခြစ်တစရမည်။ ဤကိစ္စ
စ်ြု

ို့သည်

်အပိုင်းများနှင့်

ိုင်း

ွေင် အေင့်ခမှင့်
ာနိုင်သည်။

င်ခြင်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

နှင့် အသိစိ

်ခမှင့်

င်ခြင်း

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ို့ကို ရည်ရွယ်၍ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းအတပါ် မိ

်ေက်သင်

န်း

စ်ြုအခြစ်

လည်း ဝန်တောင်မှုတပးနိုင်ပါသည်။

သင်ရထာက်ကူစာအုပ်စာတမ်း
တအာက်ပါသင်တထာက်ကူစာအုပ်စာ


ပါဝင်

မ်းများကိုရရှိနိုင်သည် -

က်တရာက်သူသူလက်စွေဲစာအုပ် (တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတြာ်ခပြျက်များ နှင့်

တနာက်ထပ်အရင်းအခမစ်များ အပါအဝင်)
င်ခပြျက်များ (နည်းပညာေိုင်ရာ တနာက်ြံဗဟုသု




သင်

နှင့် လက်တ

ွေ့ဘဝ ဉပမာများ ပံ့ပိုးခြင်း)

န်းေရာလက်စွေဲစာအုပ် (တလ့ကျင့်ြန်းများကို မည်သို့အတကာင်းေုံး တောင်ရွက်ရမည် လမ်းညွှန်ြျက်

အပါအဝင်)
ဤ လက်ရှိ ပါဝင်

က်တရာက်သူသူလက်စွေဲစာအုပ်သည် အဏ္ဏဝါပုစ္စာအတခြရှာတလ့ကျင့်အလုပ်ရုံတေွေးတနွေးပွေဲ

ကျင်းပစဉ်ကာလ နှင့် ဖပီးေုံးဖပီးတနာက် ပါဝင်

က်တရာက်သူအ

စာအုပ်ခြစ်သည်။ စာအုပ်သည် ထီး

ည်တနတသာ စာအုပ်မဟု

ည်းရပ်

တနာက်ထပ်ညွှန်ကကားြျက်များ နှင့် ရှင်းလင်းြျက်များ အဖမဲ
လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ွေက် သိမ်းေည်းအသုံးခပုစရာ အရင်းအခမစ်လာမည့်
်ပါ။ သင်

န်းေရာများထံမှ

တစ လိုအပ်တနမည် ခြစ်ပါသည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

က်တရာက်သူလက်စွေဲစာအုပ်။

၂.၂။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လက်ရတွ့ရလ့ကျင့်ရောင်ေွက်ခြင်းဟူသည်အဘယ်နည်။
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ပင်လယ်ကမ်းရိုး
အလိုက် တနရာသ

်မှ

န်းဘက်စုံစီမံအုပ်ြျုပ်လုပ်ကိုင်မှု၊ ကမ်းရိုး

်ခြင်း အစီအစဉ်၊ ပင်လယ်တရတကကာင်းအစီအစဉ်၊ ကမ်းရိုး

ို့ ဲ့သို့ ြျဉ်းကပ်မှုများ နှင့် အခြားေင်
က

ူသည့် များစွောတသာတဝါဟာရများအ

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါတဒသ အပိုင်းအခြား
န်းြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှုအစီအစဉ်

ွေက် လွှမ်းခြုံထားရသာရဝါဟာေတစ်ြု

အခြစ် နားလည်သတဘာတပါက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်

့ိသ
ု ည် တဂဟစနစ်ြျဉ်းကပ်မှုကို ခမှင့်

အသုံးခပုမှု
ဇာ

ို့အကကား ဟန်ြျက်ကို သာ

င်တပးသည်။ ေိုလိုသည်မှာ၊ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်းနှင့် လူသားများ

ည
ူ ီမျှမှုရှိတသာ နည်းလမ်းခြင့် ခမှင့်

င်တပးသည့် ကုန်းတခမ၊ တရ နှင့် သက်ရှိသယံ

များ ဘက်စုံစီမံအုပ်ြျုပ်လုပ်ကိုင်မှုခြစ်သည်။ ထို့တကကာင့်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် အဏ္ဏဝါမူဝါဒများ ပိုမိုတရရှည်

ည်

စ
ံ့ ွော ပုံတြာ်ရန် စွေမ်းတောင်တပးသည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျဉ်းကပ်မှုများသည် ကမ်းရိုး

န်းများ နှင့် သမုဒ္ဒရာအသုံခပုမှုအ

ွေက် အသုံးခပုသူများအကကား အခငင်း

ပွေားမှုနည်းပါးတစခြင်း၊ တဂဟစနစ်များနှင့် တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများအတပါ်သက်တရာက်မှုများ တလျာ့ကျတစခြင်း နှင့်
တရရှည်

ည်

ံ့ြိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှုကို အားတပးပံ့ပိုးခြင်း

ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်ရန် ရည်မှန်းလျှက် အြျန်ိ အကန့်အသ
အလိုက် လူ

ခို့ ြင့် ဘက်တပါင်းစုံရည်မှန်း ြျက်များ

်ရှိအစီအစဉ်ခြစ်တစရန် (ရာသီအလိုက်၊ အြျန်ိ ကာလ

့ိုအသုံးခပုမှုများ ရှုတထာင့်ပုံစံကို ကကည့်ရှုဖပီး အြျန်ိ ကာလနယ်ပယ် ရရှိခြင်း) နှင့် သီးသန့်သ

ခြစ်ရန် နားလည်သတဘာတပါက်ပါသည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် ရာသီဥ
ကဲ့သို့တသာ ခပဿနာများကို ကိုင်
ဟန်ြျက်ညီတသာြွေံ့ဖြိုး
ကဲ့သို့တသာ ကမ္ဘာ့ပန်း

ိုး

ွေယ်တခြရှင်းရန် အသုံးဝင်ကိရိယာ

က်တရးပန်း

ိုင်များ သို့မဟု

ုတခပာင်းလဲမှု နှင့် ေင်းရဲမွေဲတ

စ်ြုလည်းခြစ်ဖပီး တရရှည်

ည်

်မှ

်တနရာ

မှုတလျှာ့ြျတရး
ြ
ံ့ ိုင်မြဲမပီး

် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲေိုင်ရာကွေန်ဗင်းရှင်း ၏ အအီြျပန်
ိ း

ိုင်များ ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်တရးသို့ ပါဝင်ကူညီတောင်ရွက်တပးနိုင်သည်။

လူသားများ၏ ကုန်းတပါ်နှင့်တရထဲ
ရှိသည်ခြစ်ရာ တလ့ကျင့်သင်

ွေင် လုပ်တောင်မှုများက ကမ်းရိုး

န်းများနှင့်သမုဒ္ဒရာအတပါ် သက်တရာက်မှု

န်းက သီးသန့်စီးပွေားတရးဇုန်အပါအဝင် ကမ်းရိုး
11

န်းကုန်းတခမများမှ သမုဒ္ဒရာအထိ

ိုင်များ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ေန့်ထု

်ဖပီး ခြုံငုံြျဉ်းကပ်မှုကို ခမှင့်

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

င်တပးသည်။ သို့ရာ

ြျဉ်းကပ်နည်းများ မကကာြဏ လိုအပ်သည့်အ

ွေင်၊ ကျွန်ုပ်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

့ိုသည် မ

ူညီတသာ စီမံြန့်ြွေဲမှုနှင့် အုပ်ြျုပ်မှု

ွေက် ပင်လယ်တရနက်ပိုင်းတနရာများ (နိုင်ငံစီရင်ပိုင်ြွေင့်ကို တကျာ်လွေန်တသာ

တနရာများ-တအဘီအင်န်ယူ Areas Beyond National Jurisdiction - ABNU) ကို

င်ခပတောင်ရွက်ခြင်းမခပုပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းသည် တနာက်ေုံးနှင့်တခပာင်းလဲမှုမရှိ၊ စင်းလုံးတြျာခြစ်တသာအစီအစဉ်
ဦး

စ်ရပ်ေီသို့

ည်မသွေားပါ။ ၎င်းသည် သင်ယူခြင်းနှင့် အြျန်ိ နှင့်အမျှ အလိုက်သင့်စီမံြန့်ြွေဲမှု အပါအဝင်ခြစ်သည့် စဉ်ေက်မခပ

ထပ်ြါ
ြွေံဖြိုး
အစိ

လဲ အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်တသာ လုပ်ငန်းစဉ်
ိုး

က်မှုနှင့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း

ို့

်၊

စ်ရပ်ခြစ်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း

ွေင် တအာက်တြာ်ခပပါ

ို့ အပါအဝင်ခြစ်သည့် အတခြြံ

်အပိုင်းများစွော ပါဝင်သည် 

လိုအပ်ြျက်သ



ေက်စပ်ပ



လက်ရှိနှင့် အနာဂ



တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်စီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ် မူကကမ်းတရးေွေဲခြင်း နှင့် အ



အတကာင်အထည်တြာ်ခြင်း နှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု



တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ြျန်ိ ညှိခြင်း

ဤအတခြြံအစိ
များ မဟု

မ
် ှ

်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းကို စီစဉ်ြွေဲ့စည်းခြင်း
်အတခြအတနများ စစ်

်အပိုင်းများသည်

ြုမှတနာက်

မ်း နှင့် ြွေဲခြမ်းစိ

ြုသို့ ေက်

ည်ခပုခြင်း

က
ို ်တရွ့သွေားသည့် ရိုးရှင်းတသာလုပ်ငန်းစဉ် အစိ

က် ကပါ။ အစီအစဉ်တရးေွေခဲ ြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အ

သက်ဝင်လှုပ်ရှားတနတသာ လုပ်ငန်းစဉ်

်ခြာ တလ့လာခြင်း

ွေင်း

ွေင်

စ်ရပ်သာခြစ်သည်။ “ေက်စပ်ပ

ခုံ့ ပန်အကကံခပုမှုကွေင်းေက်များစွောပါဝင်သည့်
်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်း” နှင့်

“တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ြျန်ိ ညှိခြင်း“ ကဲ့သို၊့ အြျု့တသာအတခြြံ
ိ
အစိ
လုပ်ငန်းစဉ်

တလျာက်လုံး နှင့် အခြားတသာအတခြြံအစိ

သီးသန့် ြွေဲထု

်၍မရတသာ အတခြြံအစိ

တရးေွေခဲ ြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

်အပိုင်းများအ

ွေင်း

်အပိုင်းများသည်

ွေင် ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်

်အပိုင်းများ ခြစ်ကကသည်။ ဥပမာ၊ သ

င်းအြျက်အလက်အသစ်ကို အစီအစဉ်

ွေင် ထည့်သွေင်းတပါင်းစပ်သည်ခြစ်ရာ လက်ရှိနှင့်အနာဂ

လာခြင်းသည် တခပာင်းလဲသွေားမည်ခြစ်သည်။ ေက်စပ်ပ

်အတခြအတနများကို ြွေဲခြမ်းစိ

်ခြာတလ့

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းသည် အြျန်ိ နှင့်အမျှ ြွေငဖ့် ြိုး

လာသည်ခြစ်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပုံတြာ်တပးမည်ခြစ်သည်။ ထို့တကကာင့်၊ တလ့ကျင့်ြန်းများသည် ဤ ပါဝင်
များလက်စွေဲစာအုပ်

်အပိုင်း

ွေင် တြာ်ခပထာသည့် တရှ့တနာက်အစဉ်အ

ိုင်း ရှိမတနရန် များတသာ်လည်း ပါဝင်

က်တရာက် သူ

က်တရာက်သမ
ူ ျား

၏ အတခြအတနအတကကာင်းအရာနှင့် အလျဉ်းသင့်သည့် အစီအစဉ်ခြင့် ရှိတနမည်ခြစ်သည်။ တအာက်ပါပုံသည် အဏ္ဏဝါ အစီ
အစဉ်၏ ထပ်ကာ

လဲခပုလုပ်ရတသာသတဘာ နှင့် သက်ဝင်တခပာင်းလဲတနတသာ သတဘာသဘာဝကိုတြာ်ခပထားသည် -



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယြ
် ျက်များကို မိုးကုပ်စက်ဝိုါ်းအထက်



ရွက်တလှတပါ်ရှိ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့သည် ကမ်းတခြမှသည် သမုဒ္ဒရာသို့
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏အတခြြံအစိ



လုပ်ငန်းစဉ်
သ
၎င်း



မ
် ှ

တလျာက်

ွေ့ခမင်ရသည်။
ိုင် ခြန့်ကျက်လျက်ရှိတသာ

ွေင် ကူးသန်းသွေား၊လာလျက်ရှိသည်။

ွေင် အခြားတသာ ကျွန်းများသို့ သင့်တလျာ်သလို ဦး

်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းပုံစံ” မီးခပ

ည်သွေားနိုင်တနစဉ်၊ “လိုအပ်ြျက်

ိုက်သည် တလှအြွေဲ့သားများ နှင့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအား

ို့၏ လမ်းတကကာင်းကို လမ်းခပတပးသည်။

တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ထင်ဟပ်ခြင်း
အစိ

်အပိုင်း အခြစ်ခပသထားဖပီး ၎င်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်

သံလိုက်အိမ်တခမှာင်မှ


်အပိုင်းများအကကား

ွေင် တ

ေက်စပ်ပ

ု့က
ိ ို ရွက်တလှ၏ ြွေဲထု

တလျာက်လုံး လမ်းတကကာင်းတပါ်

်၍မရတသာ
ွေင်ရှိတနတစရန်

ေင့် ပံ့ပိုးတပးသည်။

်သက်သူများသည်လည်း ြွေဲထု

်၍မရတသာ အစိ

်အပိုင်း

ရှိတနကကသည်။ တလှငယ်သည် လိုအပ်ပါက၊ ရွက်တလှတပါ်သို့ ေက်စပ်ပ

စ်ရပ်ခြစ်ဖပီး ရွက်တလှတပါ်

ွေင်

်သက်သူများ ပိုမိုတရာက်ရှိတစရန်

ကူညီသည်။


ပင်လယ်

ွေင်လည်း ြမ်းေီးြံရန်လိုအပ်သည့် ခြစ်တစနိုင်တသာအတခြအတန၊အတကကာင်း

တလှသားများအား သ

ိထားမိရန်လိုအပ်သည့် စိန်တြါ်တနမှုများ (တရဝဲ)၊ ခပန်လည်တ

12

ရာများ (ငါးများ)၊
ွေ့ရှိရန်လိုအပ်တသာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

အဏ္ဏဝါပုစ္စာပုစ္စာအတခြများ (ရ
သင်ြန်းစာများ (ပုလင်းအ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

နာတသ

ွေင်းက သ

္တာ)

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ိသ
ု့ ာမက အိမ်သို့ယူတောင်ရန် တလ့လာသိရှိြဲ့ရသည့်

င်းစကား) လည်း ပါရှိတနပါသည်။

13

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

14

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၂.၃။ ရဝါဟာေများ
အလိုကသ
် င့်စမ
ီ ံြန့ြ
် မ
ွဲ ှု - ယြင်ကျင့်သုံးြဲ့သည့် မူဝါဒများနှင့်ကျင့်သုံးမှုများ၏ ရလဒ်များမှ သင်ယခူ ြင်းအားခြင့်
ြျ ိ ်ေက်တနတသာ ပန်း

ိုင်များနှင့်ရည်ရွယြ
် ျက်များ တအာင်ခမင်မှုသု့ိ ဦး

ကျင့်သုံးမှုများ၊ အေက်မခပ

်

ိုး

က်တနတစရန်အ

ည်သည့် စီမံြန့်ြွေဲမှုမူဝါဒများနှင့်

ွေက် နည်းစနစ်ကျလုပ်ငန်းစဉ်

စ်ြု ခြစ်သည်။ သက်ဝင်

လှုပ်ရှားတနတသာ အလိုက်သင့်စီမံြန့်ြွေဲမှုသည်၊ စီမံြန့်ြွေဲမှုတရွးြျယ်စရာများကို သင်ယူခြင်းရည်ရွယ်ြျက်အ

ွေက်

မင်စမ်းသပ်မှုအခြစ် အသုံးခပုသည်။

နိုင်ငံ၏စီေင်ပိုင်ြွင့်အာဏာခပင်ပဧေိယာများ (ရအဘီအဲန်ရေျ) Areas Beyond National Jurisdiction
(ABNJ) - မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ စီမံြန့်ြွေဲမှုအ ွေက် အဓိက ာဝန်မရှိတသာ သမုဒ္ဒရာဧရိယာများ ခြစ်သည်။ များတသာ
အားခြင့် ပင်လယ်နက်ပိုင်း ဟုတြါ်ကကသည်။ ၎င်း

ို့အားလုံးတပါင်းသည် ကျွန်ုပ်

့က
ို မ္ဘာ့မျက်နှာခပင်၏ ၄၀% ရှိဖပီး

သမုဒ္ဒရာများမျက်နှာခပင်၏ ၆၀% နှင့် သမုဒ္ဒရာများတရထု၏ ၉၅% ြန့်ရှိသည်။ တနာက်ေုံးကျန်ရှိတသာ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ
ဘုံတနရာများဟု မကကာြဏ ထည့်သွေင်းစဉ်းစားကကသည်။ တအဘီအဲန်တဂျ (ABNJ)ရှိ ရှုပ်တထွေးတသာတဂဟစနစ်များ
ပင်လယ်နက်ပိုင်း၏ တရထုနှင့် ပင်လယ်ကကမ်းခပင်
ထိုတနရာများ

ွေင် တရလုပ်ငန်းသယံဇာ

မျုးကွေ
ိ ဲထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း

ွေင်

့ပ
ို ါဝင်ဖပီး အများစုမှာ ကမ်းတခြများမှတဝးကွော ကကသည်ခြစ်ရာ

များကို တရရှည်

ည်

ံ့ြိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ စီမံြန့်ြွေဲမှု နှင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံ

ို့ကို လွေန်စွောြက်ြဲတစဖပီး စိန်တြါ်မှုခြစ်တနတစသည်။

အကဲခြတ်ဧေိယာ - ၎င်းဧရိယာသည် သင် အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲစဉ်နှင့် သင့်ဧရိယာကို စီမံြန့်ြွေဲတနသည့်အြါ
ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လာမည့် အသုံးခပုမှုများ သို့မဟု
အာဏာခပင်ပ

် သယံဇာ

အရင်းအခမစ်များရှိသည့် သင်၏ စီမံြန့်ြွေဲမှု

ွေင်ရှိ ေက်စပ်တနတသာဧရိယာ ခြစ်သည်။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ (ဇီဝတဗဒေိုင်ရာအမျုးမျ
ိ ုးကွေ
ိ ဲခပားမှု၏ အ ိုြျုံ့စကားလုးံ ) - တဂဟတဗဒေိုင်ရာကွေန်ယက်များ၏ အစိ ်
အပိုင်းများခြစ်သည့် ကုန်းတခမ၊ အဏ္ဏဝါနှင့် အခြားတသာတရတဂဟစနစ်များ နှင့် ၎င်း

ို့သည် အစိ

်အပိုင်းခြစ်သည့်

ရှုပ်တထွေးတသာတဂဟစနစ်များ အပါအဝင်၊ ရင်းခမစ်အားလုံးမှ သက်ရှိများအကကား ကွေဲခပားခြားနားနိုင်မှု ခြစ်သည်။ ဇီဝမျုးစု
ိ ံ
မျုးကွေ
ိ ဲ

ွေင် မျုးစိ
ိ

်များအကကား နှင့် တဂဟစနစ်များအကကား ကွေဲခပားခြားနားမှုများ ပါဝင်သည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် ပင်လယ်ကမ်းရိုး န်းဘက်စုံစီမံအုပ်ြျုပ်လုပ်ကိုင်မှု၊ ကမ်းရိုး န်းနှင့်
အဏ္ဏဝါတဒသ အပိုင်းအခြားအလိုက် တနရာသ
ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှု အစီအစဉ်

်မှ

်ခြင်းအစီအစဉ်၊ ပင်လယ်တရတကကာင်းအစီအစဉ်၊ ကမ်းရိုး

ို့ကဲ့သို့ ြျဉ်းကပ်မှုများ နှင့် အခြားေင်

ူသည့် များစွောတသာတဝါဟာရများအ

န်းေိုင်ရာ
ွေက်

လွှမ်းခြုံထားရသာရဝါဟာေခြစ်သည်။

ေုံးခြတ်ြျက်ပံ့ပိုးမှုကိေိယာများ (ဒီဒီအက်စ်တီ) - Decision Support Tools (DST) သို့မဟု ် ေုံးခြ ်ြျက်ပံ့ပိုးမှု
စနစ်များ (ဒီဒီအက်စ်) Decision Support Systems (DSS)။ ေုံးခြ

်ြျက် ြွေဲခြမ်းစိ

တောင်ရွက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးတပးသည့် အမျုးမျ
ိ ုးတသာ
ိ
ကွေန်ပျူ
ွေက်ြျက်ထု

်တြာ်ခြင်း နှင့်/သို့မဟု

်ခြာတလ့လာခြင်း နှင့် ပါဝင်

ာအတခြခပုကိရိယာများ (တမာ်ဒယ်ပုံစံများ

် နည်းစနစ်များနှင့်နည်းလမ်းများ)။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲေုံးရှုံးမှု ခြစ်ရစရသာအရကကာင်းများ - ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲများ ွေင်
အတခပာင်းအလဲခြစ်လာတစတသာ သဘာဝ သို့မဟု

် လူလုပ်အတကကာင်း

ိုက်ရိုက် သို့မဟု

် သွေယဝ
် ိုက်၍

ရားများကို ခြစ်တစတသာအတကကာင်းများဟု

ရည်ညွှန်းကကသည်။


တိုက်ရိုက်ခြစ်ရစရသာအရကကာင်းများက တဂဟစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို သိသာစွော လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ဥပမာ၊
တနရာထိုင်ြင်းေုံးရှုံးတပျာက်ကွေယ်၊ တခပာင်းလဲ၊ အပိုင်းပိုင်းခြစ်ခြင်း၊ သဘာဝသယံဇာ
သုံးစွေဲခြင်း နှင့် တရရှည်

ည်

များကို ပိုမိုထု

ံ့ြိုင်ဖမဲမှုမရှိသည့် ဟန်ြျက်မညီတသာ အသုံးခပုမှု၊ ဩဇာဓါ

15

်ယူ

်နှင့် အခြားတသာပုံစံ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

များရှိသည့် ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ ပိုလျှ ံတနခြင်း၊ အခြားအရပ်မှ ကျူးတကျာ်ဝင်တရာက်လာတသာ မျုးစိ
ိ
ရာသီဥ


်များနှင့်

ုတခပာင်းလဲမှု။

သွယဝ
် ိုက်၍ခြစ်ရစရသာအရကကာင်းများသည်

ိုက်ရိုက်ခြစ်တစတသာအတကကာင်းများ

ွေင် အတခပာင်းအလဲများ

ခြစ်တစရန် ပါဝင်ခြစ်တပါ်တစသည့် အတကကာင်းများခြစ်ကကသည်။ ဥပမာ၊ လူဦးတရ၊ စီပွေားတရး တောင်ရွက်ြျက်များ၊
နည်းပညာနှင့် လူတနမှုပုံစံ

ို့

ွေင် အတခပာင်းအလဲ။

ရေဟစနစ် - အပင်၊ သ ္တဝါ၊ အဏုဇီဝအသိုင်းအဝိုင်းများ နှင့် ၎င်း ို့၏ သက်မဲ့ပ ်ဝန်းကျင် ို့ အခပန်အလှန်
ေက်သွေယ်တောင်ရွက်တပးတနကကတသာ လုပ်တောင်မှုေိုင်ရာအစုအတဝးအခြစ် ရှင်သန်လှုပ်ရှားတနတသာကွေန်ယက်စနစ်
ခြစ်သည်။ အကယ်၍ အစိ

်အပိုင်း

စ်ြုသည် ပျက်စီးသွေားပါက ၎င်းသည် စနစ်

ရှိမည်ခြစ်သည်။ လူသားများသည် တဂဟစနစ်များ၏ ြယ်ထု
ကုန်းတခမ သို့မဟု
အ

ိုင်းအ

သစ်တ

် အဏ္ဏဝါ၊ ကျွန်း သို့မဟု

် ကမ်းရိုး

်မရတသာ အစိ

စ်ြုလုံးအတပါ်

ွေင် သက်တရာက်မှု

်အပိုင်းခြစ်သည်။ တဂဟစနစ်များသည်

န်း၊ တကျးလက် သို့မဟု

် ဖမို့ခပ ခြစ်နိုင်သည်။ ၎င်း

ို့သည်

ာအားခြင်း ဌာတနအေင့်မှ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာအေင့်အထိ ကွေဲခပားနိုင်သည်။ တဂဟစနစ်များ၏ ဥပမာများ

ာများ၊ တရ

ိမ်တဒသများ၊ ပင်လယ်ခပင်၊ ကမ်းရိုး

န်း၊ သန္တာတကျာက်

ကုန်းတခမတဒသများ၊ သဲကန္တာရ၊ စိုက်ပျုးတခမ
ိ
(ဥပမာ၊ သီးနှံစိုက်ပျုးတခမ
ိ
သို့မဟု

န်းများ၊ ကုန်း

ွေင်

ွေင်း တရတဒသ၊ တခြာက်တသွေ့

် စားကျက်) နှင့် ဖမို့ခပတဂစစနစ်များ

ပါဝင်သည်။

ရေဟစနစ်ြျဉ်းကပ်မှု - ကုန်း၊ တရ နှင့် သက်ရိ သယံဇာ များ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း နှင့် တရရှည် ည် ံ့
ြိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အသုံးခပုမှု

ို့ကို ခမှင့်

င်တပးသည့် ဘက်စုံစီမံြန့်ြွေဲမှုအ

တဂဟစနစ်ြျဉ်းကပ်မှုသည် မုြျလိုအပ်တသာ ြွေဲ့စည်း
များနှင့် ၎င်း

ို့၏ပ

အသုံးခပုခြင်း အတပါ်
နှင့်အ

ည်တောက်ပုံ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုပ်တောင်ရမှုများနှင့် သက်ရှိ

်ဝန်းကျင်အကကား အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်မှု

ြွေဲ့စည်းခြင်း များ၏ အလွှာ၊အေင့် များအတပါ်

ို့ ပါဝင်တနသည့် ဇီဝတဗဒေိုင်ရာ စီစဉ်

ွေင် အာရုံစိုက်ထားသည့် သင့်တလျာ်တသာ သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းများကို

ွေင် အတခြခပု ထားသည်။ ြျဉ်းကပ်မှုက လူသားများသည် ၎င်း

ူ တဂဟစနစ် များစွော၏ မရှိမခြစ် အစိ

ွေက် မဟာဗျူဟာ ခြစ်သည်။

်အပိုင်း

စ်ြုအခြစ် အသိအမှ

ို့၏ ယဉ်တကျးမှုကွေဲခပားမှုများ

်ခပုသည်။

ရေဟစနစ်စီမံြန့ြ
် မ
ွဲ ှု - တရရှည်စဉ်ေက်မခပ ်ရှိနိုင်စွေမ်းတအာင်ခမင်တစခြင်းပန်း ိုင်အ ွေက် သဘာဝနှင့် တခပာင်းလဲ
ထားသည့် တဂဟစနစ်များ၏ တပါင်းစပ်ြွေဲ့စည်း
တပးအပ်ခြင်း

ည်တောက်ခြင်း၊ လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်ရခြင်း နှင့် ဝန်တောင်မှုများ

က
ို့ ို ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းနှင့် ခပန်လည်

ခြစ်သည်။ ဤစီမံြန့်ြွေဲမှုသည် ပထဝီဝင်တဘာင်အ

ည်တောက်ခြင်း

ရှုတထာင့်များကို တပါင်းစပ်တပးထားသည့် ခြစ်တစလိုတသာအနာဂ
ပူးတပါင်း တောင်ရွက်၊ တြာ်ထု
အားခြင့် အဓိကသ

်မှ

ို့ကို ခပုလုပ်ရန် ြျဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်း

စ်မျုးိ

ွေင်း အသုံးြျတနသည့် တဂဟတဗဒ၊ လူမှုစီးပွေား နှင့် အြွေဲ့အစည်းေိုင်ရာ

်ထားတသာအခမင်အတပါ်

်အတခြအတနများ၏ လိုက်တလျာညီတထွေခြစ်နိုင်တသာ၊

ွေင် အတခြခပုထားဖပီး တဂဟတဗဒေိုင်ရာ သဘာဝနယ်နိမိ

်များ

်ထားသည်။

ရေဟစနစ်ဝန်ရောင်မှုများ - တဂဟစနစ်များမှ လူသားများရရှိတသာ အကျုးတကျးဇူ
ိ
းများခြစ်သည်။ ၎င်းဝန်တောင်မှု
များသည် သဘာဝ (ဥပမာ၊ အပူပိုင်းသစ်တ
တနရာများ)
စ်ြု

ာများ) နှင့် ခပုခပင်ထားတသာ တဂဟစနစ်များ (ဥပမာ၊ စိုက်ပျုးေိ
ိ ုင်ရာ တခမ

မ
ို့ ှ ေင်းသက်လာသည်။ သတဘာ

ည်းတသာ နည်းလမ်းရှိမတနစဉ်

ွေင်၊ ခြည့်

ဝန်တောင်မှုများ တထာင်စုနှစ်တဂဟစနစ်အကဲခြ

ူထားသည့် တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုအမျုးအစားများြွေ
ိ
ဲခြားခြင်း
င်းတပးခြင်း၊ ထိန်းညှိတပးခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်း နှင့် ယဉ်တကျးမှုေိုင်ရာ
်မှု (အမ်အးီ တအ) Millennium Ecosystem Assessment (MEA)၊

မူတဘာင်ကို ကျယ်ခပန့်စွော လက်ြံထားကကဖပီး အသုံးခပုလျှက်ရှိသည်။

သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန် - သဘာဝသယံဇာ အရင်းအခမစ်များအတပါ် ကမ်းရိုး န်းနိုင်ငံများက

ရားစီရင်ပိုင်ြွေင့်

ရှိတသာ ဇုန်။ ၎င်းသည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အလွေန်ဧရိယာခြစ်ဖပီး ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ေက်စပ်တနသည်။ ၎င်းသည်
အတခြြံမျဉ်း (အများအားခြင့် ပျမ်းမျှတရနိမ့်အမှ

်) မှ အများေုံး တရမိုင် ၂၀၀ ထိ ကျယ်ခပန့်နိုင်သည်။

16
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အုပ်ြျုပ်မှု - မျှတဝရည်မှန်းြျက်များနှင့်အညီ လူ့အခပုအမူကို ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ခြစ်သည်။ အုပ်ြျုပ်မှုဟူတသာ
တဝါဟာရ

ွေင် အစိုးရေိုင်ရာ နှင့် အစိုးရမဟု

်တသာ လုပ်ငန်းတောင်ရွက်ပုံများ နှစ်မျုးစလု
ိ
ံး ပါဝင်သည် (MEA 2005)။

ကမ်းရိုးတန်းဇုန် ဘက်စုံစမ
ီ ံအုပ်ြျုပ်လုပ်ကင
ို ်မှု (အိုင်စီဇက်အမ်) Integrated coastal zone management
(ICZM) သို့မဟုတ် ကမ်းရိုးတန်း ဘက်စစ
ုံ ီမံအုပ်ြျုပ်လုပ်ကင
ို ်မှု (အိုင်စီအမ်) Integrated coastal
management (ICM) - ကမ်းရိုး န်းဇုန်များ၏ တရရှည် ည် ံ့ြိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ စီမံြန့်ြွေဲမှုကို ခမှင့် င်ရန်
သက်ဝင်လှုပ်ရှားတနတသာ ကဏ္ဍစုံနှင့် သက်ေိုင်ဖပီး အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်တနတသာ လုပ်ငန်းစဉ်
ခြစ်သည်။ ၎င်းသည် သ
အ

ွေင်း)၊ ေုံးခြ

င်းအြျက်အလက်စုတောင်းခြင်း၊ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း (အကျယ်ခပန့်ေံးု အတနအထား

်ြျက်ြျမှ

်ခြင်း၊ စီမံြန့်ြွေဲခြင်း နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်မှုတစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း

စက်ဝန်းအခပည့်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ အိုင်စီဇက်အမ် (ICZM) သည် သ
အြွေဲ့အစည်းရည်မှန်းြျက် ပန်း
ဦး

်သည့် သ

်မှ

ိုင်များ အရည်အတသွေးကို ြန့်မှန်းအကဲခြ

ည်သည့် လုပ်တောင်မမ
ှု ျားခပုလုပ်ရန်၊ ေက်စပ်ပ

ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခြင်း
များကြျမှ

စ်ြု

်ြျက်များ အားလုးံ အ

န်းဧရိယာ

စ်ြုအ

ွေင်းရှိ လူ့

်ရန် နှင့် ဤရည်မှန်းြျက်များ ခပည့်မီတစရန်

်သက်သူများအားလုံး၏ အသိတပးပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်း နှင့်

ို့ကို အသုံးခပုသည်။ အိုင်စီဇက်အမ်သည် တရရှည်
်မှ

က
် မ်းရိုး

၏
ို့

ွေင်းရှိ ပ

ွေင်၊ သဘာဝအ

ိုင်း သက်ဝင်လှုပ်ရှားတနမှု

်ဝန်းကျင်၊ စီးပွေားတရး၊ လူမှုတရး၊ ယဉ်တကျးမှု နှင့် အပန်းတခြ

အနားယူတရးေိုင်ရာ ရည်ရွယ်ြျက်များ ဟန်ြျက်ညီမျှတနတစရန် ရှာတြွေသည်။ အိုင်စီဇက်အမ်

ွေင် “ဘက်စုံ” ဟူတသာ

စကားလုးံ သည် ရည်ရွယြ
် ျက်များတပါင်းစပ်ခြင်း နှင့် အေိုပါရည်ရွယြ
် ျက်များခပည့်မီလာတစရန် လိုအပ်သည့် များစွော
တသာလုပ်တောင်မှုကိရိယာများတပါင်းစပ်ခြင်း

ို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် သက်ေိုင်တသာ မူဝါဒနယ်ပယ်များ၊ ကဏ္ဍ

များ နှင့် အုပ်ြျုပ်မှုအေင့်များအားလုးံ တပါင်းစပ်ခြင်းကိုေိုလိုသည်။ ၎င်းသည် လျာထားသ
ကုန်းတခမနှင့်အဏ္ဏဝါအစိ

်အပိုင်းများ အြျန်ိ နှင့်တနရာတဒသ နှစ်ြုစလုံးအ

ွေင်း

်မှ

် ပိုင်နက်နယ်တခမ၏

ွေင် ဘက်စုံတပါင်းစပ်ခြင်းကို ေိုလသ
ို ည်။

အဏ္ဏဝါရဒသ အပိုင်းအခြားအလိုက် ရနောသတ်မှတ်ခြင်း အစီအစဉ် Marine Spatial Planning - အဏ္ဏဝါ
တဒသ အပိုင်းအခြားအလိုက် တနရာသ
တရးလုပ်ငန်းစဉ်မှ

ေင့် သ

်မှ

်မှ

်ခြင်း အစီအစဉ်သည် အဏ္ဏဝါတဒသများအ

ွေင်း၊ များတသာအားခြင့်၊ နိုင်ငံ

်သည့် တဂဟတဗဒ၊ စီးပွေားတရး နှင့် လူမှုတရးေိုင်ရာ ရည်မှန်းြျက်များ ဖပီးတခမာက်တအာင်

ခမင်တစရန် တနရာနှင့်အြျန်ိ အလိုက် လူသားလုပ်တောင်မှုများ ခြန့်ကျက်တနခြင်းကို အတသးစိ
ြွေဲတဝတနရာြျထားသ
အစီအစဉ်သို့ မဦး
စဉ်ေက်မခပ

်မှ

်တလ့လာစမ်းစစ်ခြင်း နှင့်

်ခြင်းခပုလုပ်သည့် အများပါဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။ အမ်အက်စပ
် ီ (MSP) သည်

စ်ကကိမ်သုံး

ည်ပါ။ ၎င်းသည် အြျန်ိ နှင့်အမျှ တလ့လာသင်ယမ
ူ ှုများ နှင့် လိုက်တလျာညီတထွေခပုခပင်တနသည့်

် အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်တနတသာ လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။

ရထာင်စုနှစ်ရေဟစနစ်အကဲခြတ်စမ်းစစ်မှု (အမ်အီးရအ) Millennium Ecosystem Assessment (MEA) ၂၀၀၁ြုနှစ် ဇွေန်လ

ွေင်စ

င်ဖပီး နိုင်ငံတပါင်း ၉၅ နိုင်ငံမှ ဦးတောင်သိပ္ပံပညာရှင် ၁၃၀၀ တကျာ်ပါဝင်တောင်ရွက်တနကကသည့်

အမ်အီးတအသည် လူသားများက တဂဟစနစ်များကို မည်သို့တခပာင်းလဲပစ်သည် နှင့် တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများက
လူသားများသာယာဝတခပာမှုကို ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂ
အသစ်

်ကာလနှစ်ြုစလုံး

စ်ရပ်ခြစ်သည်။ ဌာတန၊ တဒသေိုင်ရာနှင့် ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ အ

ဓတလ့ထုံးစံများမှ တ

ွေင် မည်သို့ထိြိုက်မှုရှိတစသည်
ိုင်းအ

့ိုအတပါ် တလ့လာမှု

ာများ နှင့် အခြားတသာ ပညာရပ်ေိုင်ရာ

ွေ့ရှိြျက်များကို ကဏ္ဍစုံ တပါင်းစပ်လျက် အမ်အးီ တအက ကမ္ဘာတခမ၏ ကျန်းမာတရးကို ပထမဦးေုးံ

ခါည့်စုံ၊ စစ်မှန်စွော တြာ်ခပတပးတသာ ပုံရိပ်ခြစ်သည်။

အဏ္ဏဝါဇုနသ
် တ်မှတ်ခြင်း - သ ်မှ ်အဏ္ဏဝါပထဝီဧရိယာများသို့ သွေားတရာက်သုံးစွေဲြွေင့်ကို ထိန်းညှိတပးသည့်
အဏ္ဏဝါတဒသ အပိုင်းအခြားအလိုက် စီမံြန့်ြွေဲမှု တနရာသ
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတရးနည်းလမ်း
သို့မဟု

် အားလုံးအ

်မှ

်ခြင်း အစီအစဉ်များ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန်

စ်ရပ်ခြစ်သည်။ ဇုန်များကို အများအားခြင့် တခမပုံများ နှင့် အဏ္ဏဝါတဒသအြျု့ိ

ွေက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတရးများ တပါင်းစပ်ခြင်းကို အသုံးခပု၍ သ

တြာ်ခပကကသည်
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်
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အစီအစဉ်ဧေိယာ - သင့်စီမံြန့်ြွေဲမှုအာဏာပိုင်အ ွေင်းရှိ ဧရိယာခြစ်ဖပီး ၎င်းအ ွေက် အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်း စ င်
တောင်ရွက်သည်။ ဥပမာ သ

်မှ

လုပ်ငန်းစဉ်မှ

်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ေင့် သ

်မှ

အစီအစဉ် နှင့် စီမံြန့်ြွေဲမှုအ

် ခပည်နယ်/

ွေက်နယ်နိမိ

ိုင်း၏ ပင်လယ်တရခပင်။ များတသာအားခြင့် ၎င်းကို နိုင်ငံတရးေိုင်ရာ
ွေက် ြွေဲခြမ်းစိ

်များနှင့် မကကာြဏ

ထပ်

်ခြာတလ့လာရန်နယ်နိမိ

်များသည်

ည်းကျခြင်း မခြစ်လာတစသင့်ပါ။

အင်အား - စနစ်အ ွေင်း ေက်စပ်ပ ်သက်သူများ၏ လွှမ်းမိုးမှုအေင့် - သူ/သူမသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
နှင့် အခြားတသာေက်စပ်ပ

်သက်သူများအတပါ်

ိုက်ရိုက် သို့မဟု

ကကိုတင်ကာကွယ်ရေးမူ - ရီယုတ
ိ ကကခငာြျက် (၁၉၉၂)
များ သို့မဟု

် သွေယဝ
် ိုက်၍ မည်မျှလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။

ွေင်အဓိပ္ပါယ်ြွေင့်ေိုထားသကဲ့သို့ “ခပင်းထန်တသာဖြိမ်းတခြာက်မှု

် ယြင်အတခြအတနသို့ ခပန်မတရာက်နိုင်တသာပျက်စီးမှုရှိသည့် တနရာများ

ခြင်းအား ကာကွေယရ
် န် ကုန်ကျစရိ

်အကျုးရှ
ိ ိတသာနည်းလမ်းများကို တရွှေ့ေိုင်းရန်အ

တသြျာမှု မရှိခြင်းကို အတကကာင်းခပြျက်

ွေင် ပ

်ဝန်းကျင်အေင့်တလျာ့ကျ

ွေက် သိပ္ပံနည်းကျအခပည့်အဝ

စ်ရပ်အခြစ် မသုးံ နိုင်ပါ” ဟူသည့် စီမံြန့်ြွေဲမှုအယူအေခြစ်သည်။

ေက်စပ်ပတ်သက်သူ - စိ ်ဝင်စားမှုရှိတသာ မည်သူ စ်ဦး စ်တယာက်၊ အုပ်စု သို့မဟု ် အြွေဲ့အစည်း (သို့မဟု ်
‘တထာက်

ိုင်’

စ်ြု) သို့မဟု

်၊ လုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟု

အြျက်သတဘာ ထိြိုက်တစနိုင်သူ သို့မဟု

် စီမံြန့်ြွေဲမှုေုံးခြ

်ြျက်အားခြင့် အခပုသတဘာ သို့မဟု

်

် ထိြိုက်ြံရနိုင်သူ၊

ပိုင်နက်ပင်လယ်။ ကမ်းရိုး န်းနိုင်ငံ စ်ြု၏ အတခြြံမျဉ်း (များတသာအားခြင့် ပျှမ်းမျှတရနိမ့်အမှ ်) မှ တရမိုင် ၁၂ မိုင်
(၂၂.၂ ကီလိုမီ

ာ / ၁၃.၈ ကုန်းမိုင်) အထိ အများေုံး ကျယ်ဝန်းသည့် ကမ်းရိုး

န်းတရခပင်ခြစ်ဖပီး အေိုပါ နိုင်ငံ၏ အြျုပ်

အခြာအာဏာပိုင်နက်ကို ကိုယ်စားခပုသည်။ နိုင်ငံခြားသတဘောများ (အရပ်ဘက် နှင့် စစ်ဘက်နှစ်ြုစလုံး) အား ပိုင်နက်
ပင်လယ်

ွေင် အခပစ်ကင်းမဲ့တသာခြ

်သန်းခြင်းကို ြွေင့်ခပုသည်။ ဤ အြျုပ်အခြာအာဏာသည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတပါ်ရှိ

တလထု နှင့် တအာက်ဘက်ရှိ ပင်လယ်ကကမ်းခပင်အထိ ကျယ်ဝန်းသက်တရာက်သည်။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၃။ ဘြူးလ်သတင်းအြျက်အလက် - ခြစ်ေပ်မတ
ိ ်ေက်
ဘြူးလ်သည် ၁၃၀,၀၀၀ စ
န
ို့ ှင့် အရွယ်

ုန်းရန်း ကီလိုမီ

ာ ဧရိယာကို လွှမ်းခြုံထားတသာ (နီတပါ
ါ၊ နီကွောရာဂွော သို့မဟု

ူ) အပူပိုင်းတဒသရှိ ြွေံ့ဖြိုးေဲ နိုင်ငံ

် ဘီနင်း

စ်နိုင်ငံခြစ်ပါသည်။ ဘြူးလ်သည် ၎င်း၏ လှပတသာကမ်းတခြများနှင့်

ကျွန်းများတကကာင့် ထင်ရှားတကျာ်ကကားသည်။ နိုင်ငံ၏ အတရှ့တခမာက်အရပ်ရှိ ကမ္ဘာတကျာ် ဘြူးလ်သန္တာရကျာက်တန်းနှင့်
ကိုရိုနဲ ခမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရဒသ
အတနာက်ဘက်

ို့သည် နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလှည့်ြရီးသွေား တထာင်တပါင်းများစွောကို လာတရာက်တစသည်။ နိုင်ငံ၏

စ်တလျှာက် တခမာက်မှတ

ာင်သို့ သွေယ်

န်းတနသည့် (မီ

ကကီးများသည် ဘြူးလ်ကို အတနာက်ဘက်ကုန်းခမင့်တဒသနှင့် ကမ်းရိုး

ာ ၂,၀၀၀ အထိ) ခမင့်မားတသာတ

ာင်

န်း

န်းအပါအဝင်ခြစ်တသာ အတရှ့ဘက်တခမနိမ့်တဒသ

ဟူ၍ ပထဝီေိုင်ရာ အဓိကတဒသကကီးနှစ်ြုအခြစ် ြွေဲထားပါသည်။
တရလုပ်သားများသည် ဘြူးလ်၏ ကမ်းရိုး
သူ

န်း

စ်တလျှာက်

ွေင် ပထမဦးေုံး အတခြြျတနထိုင်သူများ ခြစ်ကကသည်။

ို့သည် မိရိုးြလာငါးြမ်းတလှများ တြျာတမွေ့စွောေိုက်ကပ်ရန် အေင်အတခပေုံးခြစ်သည့် ကမ်းစပ်အနီး

အိမ်များကို

ည်တောက်တလ့ရှိသည်။ ယတန့တြ

ကမ်းတခြအနီးနား

်

ွေင်

ံငါရွာများသည် ကုန်း

ွေင်းသို့ ထပ်မံ

ွေင်ပင် ရှိတနေဲခြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်း၌ အရခြြျရနထိုင်မှုများ

ွေင်

ွေင် သူ

ို့၏

ိုးြျဲ့သွေားကကတသာ်လည်း

ံငါရွာငယ်တလးများသာမက

အရေအတွက်များခပားလာရနသည့် ဟိုတယ်များနှင့် အခြားရသာ ြေီးသွားအရခြြံအရောက်အအုံများလည်းပါဝင်သည်။
ဘြူးလ်ကို ြရိုင် ၃ ြု အခြစ် (အခြားနိုင်ငံများရှိ””
ပိုင်းခြားထားပါသည် - ကမ်းရိုး

န်းြရိုင်များခြစ်သည့် အင်ဒဲ နှင့် အိ

အစပ် မရှိသည့် ကုန်းခမင့်ြရိုင် ဘဲလန်ဒု
သည် - ဟန်ကု (ဖမို့တ
အဓိကေိပ်ကမ်း

ိုင်းတဒသကကီးများ” သို့မဟု

ူးလ်

ိုန
့ ှင့် ကမ်းရိုး

ခို့ ြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကဖမို့ကကီးများသည် ကမ်းရိုး

ာ်) နှင့် မိုနဲလာဖမို့ (နိုင်ငံ၏ စီးပွေားတရး ဗဟိုြျက်)။ ဘြူးလ်

စ်ြုနှင့် မားဗဲလ

စီးပွားရေးနှင့် ြွေံ့ဖြိုးေဲနိုင်ငံ

်စ် မရီနာ ရွက်တလှေိပ်လည်း

န်းနှင့်အေက်

န်းအနီး

ွေင်

ည်ရှိကက

ွေင် သမိုင်းဝင်ေိပ်ကမ်းခြစ်တသာ

ည်ရှိပါသည်။ ဘြူးလ်သည် ရေးကွက်ဦးတည်

စ်နိုင်ငံခြစ်သည်။ သမိုင်းတကကာင်းအရ နိုင်ငံ၏စီးပွေားတရးတောင်ရွက်မှုသည် သွေင်းကုန်နှင့်

ခပင်ပတကကးမီ တငွေတပးတြျမှုများအ

ွေက် တငွေမာ တထာက်ပံ့တပးသည့် ပို့ကုန်များနှင့်ေက်နယ
ွေ ်တနသည်။ ဤပို့ကုန်များသည်

လုံတလာက်ြိုင်မာတသာ အြွေန်တငွေကို တပးအပ်လျက်ရှိသည်။ သို့ရာ
ပိုမို၍ သာ

်စ်တပါ်

် “ခပည်နယ်များ” နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်)

ူညီမျှမှုရှိတသာ ဝင်တငွေ ခြန့်တဝမှု

မ
ို့ ှာ အြက်တ

ွေင် မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့် ြွေံ့ဖြိုးမှု နှင့်

ွေ့တနတကကာင်း သက်တသခပဖပီးခြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ

ွေင်

အဓိက ပို့ကုန်များမှာ ငါးနှင့်ပုဇွေန်၊ စားအုံးေီခြစ်ကကဖပီး သစ် အနည်းငယ်ခြစ်ပါသည်။
ဘြူးလ်ရကျာက်တန်းသည် အမျုးစု
ိ ံ၍ ကကယ်ဝတသာ ငါးြမ်းကွေက်များရှိခြင်းအ
ကမ်းရိုး

န်း

ကာ

ွေင် သဲအနည်များရှိသည့် ကမ်းရိုး

န်းတရ

ွေင် အဓိက မှီြိအ
ု ားထားတနရသည်။ ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည်

ိမ်များ

ထွေက်ြွောကကသည့် ကကိုးဝါအုပ်စုငါးများ (goatfishes) အတပါ်
(အဓိကအားခြင့် ကမ်းလွေန်ဒရွ

ွေင် တနထိုင်ဖပီး တောင်းဦးရာသီ

ွေင် တရနက်ပိုင်းသို့

ွေင် များစွောမှီြိုတနသည်။ ကုန်ထု

်ငါးလုပ်ငန်းသည်

်ေွေဲပိုက်ငါးြမ်းခြင်းနှင့် တရတပါ်လွှာဝိုင်းပိုက်ငါးလုပ်ငန်းများ ပုံစံများခြင့်) ရိုးရာမိရိုးြလာ

ငါးြမ်းကွေက်များ

ွေင်သာမက အလျင်အခမန်တနရာယူလာလျက်ရှိသည့်အခပင် ကမ်းလွေန်တရခပင်

လှုပ်ရှားမှုများကို

ိုးခမှင့်လျက်ရှိသည်။ တဒသ

အြျု့တရခပင်
ိ
ဧရိယာ များ

ွေင်းရှိ ငါးပမာဏ အတခြအတနကို အကဲခြ

်ခြင်းမရှိတသးတသာ်လည်း

ဲ Ballistes ငါးများကို ြမ်းရန် ကမ်းလွေန်သို့

စွေန့်စားသွေားတရာက်ကကပါသည်။ ငါးြမ်းနိုင်ငံအြျု့သည်
ိ
အကကီးစားကုန်ထု
ဘြူးလ်၏ ကမ်းလွေန်တရခပင်များသို့ ဝင်တရာက်နိုင်တရး စိ
ူနာကုမ္ပဏီ၊ အနည်းေုံး

ွေင်လည်း ၎င်း၏

ွေင် တရတအာက်ကကမ်းခပင်တနငါးများ ကကယ်ဝများခပားတကကာင်း ခပေိုခြင်းရှိပါသည်။ လက်ရှိ

ဘြူးလ်၏ ပို၍ ကကီးမားတသာ ငါးြမ်းတလှအြျု့သည်
ိ
တဘာလ်လစ်စ

သုတ

ွေင်လူသိများသည်။

စ်တလျှာက်ရှိခပည်သူများ၏ အသက်တမွေးဝမ်းတကကာင်းမှုများသည် လူဦးတရ ၁၅,၀၀၀ တအာက်မနည်း

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတသာ မိရိုးြလာငါးလုပ်ငန်းအတပါ်
တနွေရာသီ

ွေက် နိုင်ငံ

စ်ြုက ဘြူးလ်၏ သီးသန့်စီးပွေားတရးဇုန်

သနခပုလုပ်ရန် ြွေင့်ခပုြျက် တ

်

ရွ

်ေွေဲပိုက်ငါးလုပ်ငန်းအ

ွေက်

်ဝင်စားမှုများကို တြာ်ခပလျက်ရှိကာ နိုင်ငံတပါင်းစုံအတခြစိုက်

ာင်းြံလျက်ရှိသည်။
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ွေင်

ူနာငါးလုပ်ငန်း ရှင်သန်နိုင်တခြကို

ွေင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

မကကာမီတသးမီနှစ်များအ
နိုင်ငံအ

ွေင်း

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင် ြေီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် လျင်ခမန်စွော ြွေံ့ဖြိုးလျှက်ရှိသည်။ ယတန့လက်ရှိ နှစ်စဉ်

ွေင်းသို့ လာတရာက်လည်ပ

်သည့် နိုင်ငံခြားနှင့် ခပည်

ွေင်းြရီးသွေား စုစုတပါင်းအတရအ

ွေက်သည် လွေန်ြဲ့တသာ

၁၀ နှစ်ကထက် ၅ေ ပိုမိုများခပားလာကာ ြရီးသွေားလာတရးဝန်ကကီးဌာနသည် တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ
အတရအ

ွေင်း လက်ရှိ

ွေက်ထက် ၃ေ ရှလ
ိ ာရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

ပုံ ၁ ။ ဘြူးလ်၏ ေျီဒီပီတွင် ကဏ္ဍအလိုက်ပါဝင်မှု (၂၀၁၅ ြုနှစ်အေ)

ဓာ

်သ

္တုသယံဇာ

များဦးစီးဌာနသည် မဟာဗျူဟာကျတသာ

ွေင်းထွေက်သ

္တုများအတပါ် သုတ

သနခပုလုပ်ခြင်းကို

ပံ့ပိုးတပးကာ မကကာတသးမီအြျန်ိ က ကမ်းစပ်အနီးဧရိယာများ

ွေင် တြာ့စြိ

်သ

္တုသိုက်များ နှင့် ဘြူးလ်၏ ကမ်းဦး

ေင်တခြတလျှာပိုင်း

္တုများကို ရှာတြွေတ

ွေ့ရှိတကကာင်း တကကညာလိုက်ပါသည်။

ယြုအြါ
အဝ ြွေံ့ဖြိုး

ွေင် အခြားမဟာဗျူဟာကျတသာဓာ

ွေင် အြွေန်တငွေနှင့် အလုပ်အကိုင်များကို ြန်
ိုး

်သ

ီးတပးရန် ပင်လယ်

ွေင်း ဓာ

်သ

္တု

ူးတြာ်တရးကဏ္ဍကို အခပည့်

က်တစရန် ရည်မှန်းထားသည်။

ဇယား ၁ ။ ဘြူးလ်၏ အဓိကလက္ခဏာများ

ဘြူးလ်၏ အဓိက ဝိရသသလက္ခဏာများ
ဧေိယာနှင့်



၁၃၀,၀၀၀ စ

တည်ရနော



ကမ်းရိုး



၃၅,၃၅၀ စ



တခမာက်ဘက်
နယ်နိမိ

ုရန်းကီလိုမီ

ာ (နီတပါ၊ နီကွောရာဂွော သို့မဟု

န်းအရှည် ၃၉၀ ကီလိုမီ
ုရန်းကီလိုမီ

် ဘီနင်

န
ို့ ှင့် အရွယ်

ူ)

ာ

ာရှိတသာ သီးသန့်စီးပွေားတရးဇုန် (အီးအီးဇက်)

ွေင် ဘီကူးလဲ Bekule နိုင်ငံနှင့် တ

်ြျင်းထိစပ်သည်။
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ာင်ဘက်

ွေင် မာရီဘာ Mariba နိုင်ငံ

ိန
ု့ ှင့်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ြရိုင်များနှင့်

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ြရိုင် ၃ ြု -အင်ဒဲ Indare, အိ

်စ်တပါ်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ူးလ် Exportul နှင့် ဘဲလန်ဒု Belandu

အဓိက
ကမ်းရိုးတန်း

အဓိကဖမို့ကကီး ၂ ဖမို့ (နှစ်ဖမို့စလုံးသည် ကမ်းရိုး

ဖမို့များ



ဟန်ကုဖမို့ Hanku City (၁ Mio.)၊ ဖမို့တ

န်းဖမို့များခြစ်သည်) -

ာ် ၊ ရွက်တလှကကီးများကအသုံးခပုသည့် မားဗဲလ

်စ်

မရီနာ သို့ဌာတနခြစ်သည်။


မိုနဲလာဖမို့ Moneila City (၀.၅ Mio.) ၊ စီးပွေားတရးလှုပ်ရှားမှုများအ

ွေက်အသုံးခပုသည့်

သမိုင်းဝင်ေိပ်ကမ်းသို့ ဌာတနခြစ်သည်။
လူဦးရေ
အုပ်ြျုပ်မှု



၁၂ သန်း။ ကမ်းရိုး



လူဦးတရ



ဒီမိုကရက်



ဥပတဒများ လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှုအားနည်းဖပီး အဲန်ဂျအိ
ီ ုများ နှင့် အခြား

ိုး

န်းတကျးလက်ဧရိယာများ

က်မှု စ်သမ္မ

ွေင် ၅၅% တနထိုင်ပါသည်။

စ်နှစ်လျှင် ၁.၉%။ အဓိကအားခြင့် ဖမို့ခပတဒသများ
နိုင်ငံကိုယ်စားခပု

တထာက်ြံအားတပးတရးအြွေဲ့အစည်းများ၏ အားတကာင်းတသာ


ကိုယ်ပိုင်အုပ်ြျုပ်ြွေင့် အ



ြယ်ဒရယ်အစိုးရ၏



အညွှန်းကိန်းများ



န်းတရခပင်များ

ွေင်း ၀.၁၁% ခမင့်

က်ြဲ့သည်။

လူတစ်ဦးလျှင် ေျီဒီပီ - အတမရိကန်တဒါ်လာ ၅,၁၉၅ တဒါ်လာ။
ခမင့်

ရေဟစနစ်များ

ွေင်ရှိသည့် အီးအီးဇက် နှင့် ြရိုင်အစိုးရများမှ

လူသားြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအညွှန်းကိန်း အိတ်ြျ်ဒီအိုင် (HDI) သည် ၀.၇၂၃ ခြစ်ကာ လွေန်ြဲ့တသာ
၁၀ နှစ်တကျာ်အ



ည်ရှိတနမှု

န်အသင့်ရှိသည့် ြရိုင်များ

ရားစီရင်မှုတအာက်

စီမံြန့်ြွေဲသည့် ကမ်းရိုး
စီးပွားရေး

ွေင်။

စ်နှစ်လျှင် ၆.၇% ခြင့်

က်တနသည်။

ဘြူးလ်ရကျာက်တန်းသည် ဘြူးလ်၏ ကမ်းရိုး

န်း

တလျှာက်လုံးနီးပါး ေန့်

န်း

ည်ရှိတနသည်။


ဘြူးလ်ကမ်းရိုး

န်း၏ တရ

ည်ရှိကာ ကမ္ဘာ့မာနယ်

ိမ်ပိုင်းများ

ွေင် ကျယ်ခပန့်ရသာပင်လယ်ခမက်ြင်းခပင်များ

ီးတရဝက် manatee ဦးတရအများေုးံ

ခြစ်သည့်အခပင် ပင်လယ်လိပ် မျုးစိ
ိ

် ၃ မျုးနှ
ိ င့် အခြား မှ

စ်ြု တနထိုင်ရာတနရာ

်သားြွေယ်ရာ အဏ္ဏဝါသက်ရှိ

များလည်း တနထိုင်ပါသည်။
ာ





ယ်ကျွန်း နှင့် မာနယ်

ီးကျွန်း များအပါအဝင် တသးငယ်ခပန့်ကျဲတနတသာ သဲရသာင်

ကမ်းရခြများနှင့် ကျွန်းများ - ကျွန်း ၂ ကျွန်းစလုံးသည် တကျာက်

န်းများကို စူးစမ်းတလ့လာ

လိုတသာ တရငုပ်ြရီးသွေားများအ

စ်ြုခြစ်သည်။

ွေက် ခပည့်စုံတသာ အတခြြံတနရာ

ကျွန်းသည် မျုးိ

ုန်းတပျာက်ကွေယ်ခြင်းအန္တရာယ် ရှိတနသည့် လိပ်တစာင်းလျားများအ

ဥြျရာ ဧရိယာ

စ်ြုခြစ်သည်။

ကိုရိုနဲ ခမစ်ဝကျွန်းရပါ် - ပင်လယ်ခပင်ြျက်နှာခပင်အထက် ၃ ြီ
တခြခပန့်ခြစ်မပီး နဲလမ်ရေတိမ်ရဒသများ (ဌာတနငှက်ဧရိယာ)
ဒီတရတ

ာများသည် ဒီကကားဧရိယာ

တသးမီနှစ်များအ
ိုးြျဲ့မှု


ယ်
ွေက် ဥ

ာထက်ြခြင့်သည့် တခြနိြ့်
ည်ရှိရာလည်း ခြစ်ပါသည်။

စ်ြုလုံးကို ြုံးလွှမ်းထားတလ့ ရှိတသာ်လည်း မကကာ

ွေင်း တရငန်ပုဇွေန်တမွေးခမူတရးနှင့် တနထိုင်ရာတနရာ

ည်တောက်ခြင်း

ို့တကကာင့် သိသာစွော တလျာ့ပါးလျက်ရှိပါသည်။

ဘြူးလ်တကျာက်
ကမ်းရိုး

ာ

န်းနှင့် နဲလမ်တရ

ိမ်တဒသ

ို့၏ အစိ

်အပိုင်းများအပါအဝင် ဘြူးလ်

န်း/အဏ္ဏဝါ ဧရိယာ၏ ၃% ကို ကာကွေယထ
် ားတကကာင်း တကကညာထားသည်။ ဤ

ကာကွေယထ
် ားသည့်ဧရိယာများ

ွေင်ရှိ တဂဟစနစ်များသည် တကာင်းမွေန်တသာအတခြအတန

ရှကိ ကဖပီး ခပန်လည်နလန်ထူတကာင်းမွေန်လာတသာလက္ခဏာများကို ခပသလျက်ရှိသည်။
ောသီဥတုနှင့်



အဏ္ဏဝါရဗဒ

ကမ်းရိုး
မျှ



န်းတဒသ

ွေင် အပူပိုင်းရဒသောသီဥတု နှင့် တ

မှုရှိတသာ သမပိုင်းရာသီဥ

ကမ်းရိုး

န်းဧရိယာ

ွေင်

ာင်

န်းတဒသများ

ွေင် ပိုမို၍

ု။

စ်နှစ်ကို နှစ်ရာသီ ြွေဲခြားထားနိုင်ပါသည် - ရခြာက်ရသွ့ောသီ

(ဒီဇင်ဘာလမှ ဧဖပီလအထိ) နှင့် မိုးောသီ (တမလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ)။


အပူပိုင်းေိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းများသည် ဇူလိုင်လ မှ တအာက်
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ိုဘာလအထိ ဘြူးလ်

ွေင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ကမ်းရိုး

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

န်းကို ပုံမှန်ထိြိုက်တစပါသည်။

မကကာတသးမီအြျန်ိ က မိုးရာသီအ



က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင်း ရေကကီးရေလျှံမှုများ

ိုး

က်ခြစ်တပါ်ြဲ့ဖပီး အထူး

သခြင့် ကိုရိုနဲခမစ်ဝကျွန်းတပါ်တဒသကို သက်တရာက်ြဲ့ဖပီး တခြာက်တသွေ့ကာလများလည်း
ကကာရှည်ြဲ့ပါသည်။


ရခမာက်-ရတာင် ရေစီးရကကာင်းသည် ကမ်းရိုး



ဒီရေအခမင့်သည် ရသးငယ်၍ ၃၅ စင်

ီမီ

တရလမ်းတကကာင်းများ နှင့် ခမစ်ဝများအနီး
နှင့် သားတလာင်းများပျ ံ့နှံ့မှုအ
ဘြူးလ်၏ အဏ္ဏဝါသယံဇာ



န်း၏ အဏ္ဏဝါတဗဒကို ကကီးစိုးထားပါသည်။

ာြန့်သာရှိပါသည်။ တကျာက်တောင်ခြ

်

ွေင်ရှိ ဒီတရစီးတကကာင်းများသည် အနည်အနှစ်များ

ွေက် အတရးပါတနသည်။
များသည် ရေလဲလှယ်မှုမှ

စ်ေင့် ပိုမိုကကီးမားတသာဧရိယာသို့

ြွေဲခြား၍မရစွော ြျ ိ ်ေက်ထားပါသည်။ ဥပမာအားခြင့် ဘြူးလ်၏ အိမ်နီြျင်းများခြစ်ကကတသာ
ဘီကူးလဲ နှင့် မာရီဘာ

ို့၏ တရတဝတရလဲတဒသ

ို့သည် ဘြူးလ်၏ကမ်းရိုး

န်းကို လွှမ်းမိုး

ထားပါသည်။

သတင်းများ အစီေင်ြံခြင်း

Bakul Today: Our seas at risk?
ယရန့ဘြူးလ် - ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်လယ်များသည် ထိြုက
ိ ်ပျက်စီးမှုအန္တောယ် ကျရောက်နိုင်ရခြ ေှိရနပါသလား။
အစိုးရသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို
စ

င်တောင်ရွက်ရန် ေုံးခြ

သဘာဝပ

ြံရမှုနှင့် စွေန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပင်လယ်

်လိုက်သည့်အတလျာက်

က
ို့ ို ပိုေိုးတစပါသည်။

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အဲန်ဂျအိ
ီ ု (NGO ခြစ်သည့်

ဂရင်းဘြူးလ် (Green Bakul) သည် ယတန့
သ

င်းစာရှင်းလင်းပွေဲ

အဲန်ဂျအိ
ီ ုသည် ကျွန်ုပ်

ွေင်

ပုဇွေန်တမွေးခမူတရးစြန်းများမှ တရ

ွေင်စိုက်ပျုးတမွေ
ိ းခမူတရး

စ်ြုကို စီစဉ်ြဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းစွေန့်ပစ်ပစ္စည်း (ပဋိဇီဝတေးများနှင့်အ

့ိ၏
ု ကမ်းရိုး

စွေန့်ပစ်သည့်) များသည် ဘြူးလ်၏ တခမာက်ဘက်နှင့်

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါ

တဂဟစနစ်များ၏ အတခြအတနကိုစစ်တေးရန်
တလ့လာမှု

ွေင်းသို့ စွေန့်ပစ်မှု

စ်ရပ်ကိုခပုလုပ်ြဲ့ဖပီး သဘာဝရ

ဘီကူးလဲ
နာ

ိမ
ု့ ှ တခမာက်-တ

ူ

ာင် တရစီးတကကာင်းခြင့်

သယ်တောင်လာြဲ့ဖပီး အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအား

များသည် လူသားများအမျုးမျ
ိ ုးတသာ
ိ
လုပ်တောင်မှု

မတကာင်းတသာသက်တရာက်မှုများကို ခြစ်တပါ်တစသည့်

များတကကာင့် ခပင်းထန်တသာ ြိစီးမှုများတအာက်

အဏ္ဏဝါတရခပင်ဩဇာဓာ

ွေင်

တရာက်ရှိတနတကကာင်း တကာက်ြျက်ြျနိုင်ြဲ့ပါသည် -

တစသည်။

အထူးသခြင့်၊ သီးသန့်စီးပွေားတရးဇုန်

တ

ွေင် ကကီးထွားလျက်

ာင်ဘက်

်လွေန်ကဲခြင်းကို ခြစ်တပါ်

ွေင်ရှိတသာ မီလာကုခမစ်သည်

ေှိဖပီး ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် စည်းကကပ်မှုမေှိရသာ

ပင်လယ်အ

ကုန်ထု

အာဟာေဓာတ်များနှင့် ဓာတ်ရခမဩဇာများကို

င
် ါးလုပ်ငန်း (အလွေန်အကျွ ံ့ ငါးြမ်းခြင်း၊

ဒိုင်းနမိုက်ြွေဲငါးြမ်းခြင်း) သည် အဏ္ဏဝါမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲနှင့်
ငါးအုပ်များ တရရှည်

ည်

ံ့ရှင်သန်

ေက်

ွေင်းသို့ စိုက်ပျုးတရးလု
ိ
ပ်ငန်းများမှ

က
ို ် စွန့်ပစ်တနသည်။

ည်ရှိနိုင်တရးကို

စိန်တြါ်တနပါသည်။

ပင်လယ်နက်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံ
များသည် ဘြူးလ်တကျာက်

ဘြူးလ်ကမ်းရိုး

န်း

တလျှာက် နှင့် ကျွန်းများ

ွေင်

ခြ

်လမ်းကကားမှ

ကာသတဘောလမ်းတကကာင်း
န်း၏ တ

ာင်ဘက်

ွေင်ရှိ

စ်ေင့် ဝင်ထွေက်သွေားလာနိုင်သည်။

တိုးခမင့်လာရသာ ြေီးသွားအရေအတွက် သာမက

၎င်းသည် အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအ

အဓိကအားခြင့် အင်ဒဲြရိုင်၏ ကမ်းရိုး

ညစ်ညမ်းမှု နှင့် အခြားမတကာင်းတသာသက်တရာက်မှု

န်း

တလျှာက်

ွေင် ြေီးသွားလုပ်ငန်း အရခြြံအရောက်အအုံများ
တည်ရောက်ခြင်း (ဟို

များ ကို ခြစ်တစသည်။ သတဘောသွေားလာခြင်းကို အကာ

ယ်များ၊ လမ်းများ၊

ေိပ်ကမ်းများ) သည်လည်းပဲ ကမ်းရိုး

န်း

ွေက် အဏ္ဏဝါ

အကွယရ
် ပးရန် သမိုင်းဝင်ေိပ်ကမ်း (ဟစ်စ
ိုက်စား

ိုးရစ်

ဟာဘာ)သို့ ဝင်တရာက်သွေားလာြွေင့်ကို ယာဉ်အသွေား
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အလာြွေဲခြားတရးအစီအစဉ်အခြစ် အိုင်အမ်အို (IMO)

မဟာဗျူဟာကျတသာသ

စည်းမျဉ်းများတအာက်

တ

ွေင် တရးေွေဲသ

ယြင်က ပင်လယ်တရအပူြျန်ိ ခမင့်
အပူပိုင်းတဒသေိုင်ကလုံးမုန်

်မှ

်ထားသည်။

က်မှုနှင့်အ

ုိ း

က်မ၊ှု အ

လုပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့် သ

ိုင်းများသည် အဓိက

များအပါအဝင် ဓာ

ကျတသာ သန္တာများအရောင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် ြျက်စီးခြင်း
၍ ဘြူးလ်သန္တာတကျာက်

ွေ့ရှိမှုသည် ဂရင်းဘြူးလ်ကို နိုးကကားတစသည်။ သူ

သည် စက်မှုေိပ်ကမ်းြွေံ့ဖြိုး

ူ၊

ခြစ်ေပ်များကို ခြစ်တပါ်တစြဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ြုနှစ်မှ စ

္တုသိုက်များ မကကာတသးမီက

အခပည့်အဝြွေံ့ဖြိုး

င်

်သ
ုးိ

္တု

င်အြျခပု

္တုသန့်စင်စက်ရုံ

ူးတြာ်တရးလုပ်ငန်းများ

က်မသ
ှု ည် ဘြူးလ်၏

ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထား ခပည့်စုံြိုင်မာမှုကို

န်း၏ ၅၀% တကျာ်သည်

ထိြိုက်ပျက်စီးလျက်ရှိပါသည်။

တနာက်ထပ် ဖြိမ်းတခြာက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကကသည်။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၄။ လိုအပ်ြျက်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် လုပင
် န်းစဉ်ဒီဇိုင်း
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းခပုလုပ်ရန် သင်ေုံးခြ

်လိုက်သည်နှင့် တအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန်

လိုအပ်သည်။ တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို တအာက်
မလိုအပ်တကကာင်း သ

ိရပါ။ စင်စစ်

ွေင်တြာ်ခပထားသည့်အစီအစဉ်အ

ွေင် အစီအစဉ်သည်

တလျာညီတထွေရှိတနတစရန် လိုအပ်ဖပီး လုပ်ငန်းစဉ်အ

ိုင်း အစဉ်လိုက်တောင်ရွက်ရန်

ိကျတသာအတခြအတနအတကကာင်းအရာ

ွေင်း များစွောတသာ

ရှားတနတသာလုပ်ငန်းစဉ် ခြစ်သည်။ တအာက်တြာ်ခပပါ ရုပ်ပုံသတကေ

စ်ြုြျင်းစီနှင့် လိုက်

ုံ့ခပန်အကကံခပုမှုများပါဝင်သင့်သည့် သက်ဝင်လှုပ်

များသည် မည်သည့်တနရာ

ွေင် ေက်စပ်ပ

သူ ပါဝင်လှုပ်ရှားတောင်ရွက်မှုကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားခြင်း နှင့် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့်အကဲခြ

်သက်

်သုံးသပ်ခြင်း

သ
ို့ ည် အထူးသခြင့် အတထာက်အကူခပုမည်ကို ညွှန်ခပကကသည်။
၁။

လိုအပ်ြျက်သတ်မှတ်ပါ အများအားခြင့်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည်
ခပဿနာများ သို့မဟု

် သယံဇာ

ည်ရှိေဲ သို့မဟု

ဖပိုင်ေိုင်မှုများကို ကိုင်

တောင်ရွက်သည်။ ၎င်းခပဿနာများသည် စီးပွေားတရးြွေံ့ခြ်ုး
တရ

် ကကို

င်ြန့်မှန်းထားသည့် အြျု့တသာ
ိ

ွေယ်တခြရှင်းရန်လိုအပ်တသာအြါ
ိုး

ွေင်စိုက်ပျုးတမွေ
ိ းခမူတရးလုပ်ငန်းအသစ်ကို မည်သည့်တနရာ

က်မှု (ဥပမာ၊ သ

္ထု၊ထု

ွေင် ဝင်တရာက်

်လုပ်မှု သို့မဟု

ွေင် ြွေင့်ခပုမည်) သို့မဟု

်ပ

်

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း (ဥပမာ၊ မည်သည့် အကာအကွေယ်တပးရန်လိုအပ်တသာ ဇီဝတဗဒအရ နှင့် တဂဟတဗဒ
အရ အတရးကကီးဧရိယာများ) နှင့်ေက်စပ်နိုင်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အားခြင့် သင် ကိုင်

၂။

တောင်ရွက်လိုတသာ ခပဿနာများ သို့မဟု

် သယံဇာ

ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို လုပ်ငန်းစဉ်

တလျာက်လုံ

ဖပိုင်ေိုင်မှုများကို သ

်ခြင်းသည် သင်၏

ွေင် မခပတ်အာရုံစိုက်ထားရန် ကူညီတပးလိမ့်မည်။

အြွင့်အာဏာတည်ရောက်ပါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကိုတောင်ရွက်ရန်အ

ွေက် ဤသို့တသာလုပ်ငန်းစဉ်အ

အမျုးအစားကိ
ိ
ု သိရှိရန် အတရးကကီးသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန်အ
၂ ြုစလုံးသည် ညီ
သို့ရာ

ွေင် ကမ္ဘာ

ခြင်းကို

ူညီမျှ အတရးကကီးသည်။ ၎င်း

ွေက်လိုအပ်တသာ အြွေင့်အာဏာ

ွေက် စီစဉ်ရန်အြွေင့်အာဏာ (၁) နှင့်

ွေက် အြွေင့်အာဏာ (၂)။ အြွေင့်အာဏာအမျုးအစား
ိ

ို့ကို အြွေဲ့အစည်း

ဝှမ်း အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစပျုးခြင်
ိ
းများအများစု

စ်ြု

ွေင် တပါင်းစပ်ထားရှိနိုင်သည်။

ွေင် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်

ည်ရှေ
ိ ဲအာဏာပိုင်အြွေဲ့အစည်းများအားခြင့်တောင်ရွက်တနစဉ် အာဏာပိုင်အသစ်

ည်တထာင်တလ့ရှိကကသည်။ မည်သသည့်ကိစ္စရပ်
အတခြအတနအတကကာင်းအရာနှင့် အလိုက်သင့်ညီညွေ
၃။

်မှ

ွေယ်တခြရှင်း

ွေင်မေို အာဏာပိုင်

စ်ြုကို

ည်တောက်မှုသည် နိုင်ငံတရး

်တစရမည်။

လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီစဉ်ြွဲ့စည်းပါ ၎င်း

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့

တနရာနယ်နိမိ

ည်တထာင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း နှင့် အပိုင်းအခြားအလိုက်

်မျဉ်းများနှင့် အြျန်ိ ကာလသ

်မှ

လုံတလာက်တသာ ဘဏ္ဍာတရးအရင်းအခမစ်များ သ

်ခြင်း
်မှ

က
ို့ ဲ့သို့တသာ စီမံြန့်ြွဲမှုလုပ်ငန်းများအ

်တြာ်ထု

ွေက်

်ခြင်း နှင့် တောင်ရွက်ရန်အသင့်ခြစ်တစခြင်း

ပ
ို့ ါဝင်သည်။
၄။

အရခြြံမူများ နှင့် အခမင် ကိုအဓိပ္ပါယ်ြွင့်ေိုသတ်မှတ်ပါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ၎င်း၏သဘာဝနှင့် ဝိတသသလက္ခဏာများကို ေုံးခြ

်တပးဖပီး အဏ္ဏဝါအစီ အစဉ်အားခြင့်

သင် ဖပီးရခမာက်ရအာင်ခမင်လိုရသာေလဒ်ကို ထင်ဟပ်သည့် အတခြြံမူများနှင့် အခမင်
လမ်းညွှန်သင့်သည်။ အတရးကကီးသည်မှာ အတခြြံမူများနှင့်အခမင်သတဘာထား
ရပ်

ည်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာ

သင် တနာက်ပိုင်းသ

်မှ

ွေင် ၎င်း

်သည့် ပန်း

ို့သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ခို့ ြင့် ထိန်းတကျာင်း

ု့ိသည် ၎င်း
တလျာက်လုံး

ိုင်များ၊ ရည်ရွယြ
် ျက်များကို ထင်ဟပ်တစသင့်သည်။
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ို့ဘာသာ
ွေင် အထူးအားခြင့်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

5.

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ပန်းတိုင်များ နှင့် စမတ် (SMART) ေည်မှန်းြျက်များ ရြာ်ရောင်သတ်မှတ်ပါ အခမင်သတဘာထားနှင့် အတခြြံမူများကို သ

်မှ

်ဖပီးပါက ၎င်း

ြိုင်မာတသာရည်မှန်းြျက်များအားခြင့် အတသးစိ
မည်သည်

့က
ို ို သတဘာထားအခမင်က ြျမှ

်သ

်သင့်သည်။ ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်လာတစရန်
်မှ

်မှုများကို အတလးထား၊ အာရုံစိုက်၊ အံဝင်ဂွေင်ကျ ခြစ်တစရန် သင့်အား အကူအညီတပးမည့်

အလုပ်ပမာဏကန့်သ

်ခြင်း၊ ကကို

င်သ

်မှ

အြျက်အလက်များတကာက်ယူစုတောင်းရန်
တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ
ိုး

်ထားသည့်လုပ်ငန်းြွေင်အ

ရပ်လုံးကို လမ်းညွှန်ရန်၊

ွေက် လိုအပ်တသာတငွေတကကးနှင့်

့က
ို ို လမ်းညွှန်ရန် ထမ်းတောင်တပးလိမ့်မည်။ သင်၏ တစာင့်ကကည့်

်ခြင်း ကကိုးပမ်းအားထု

်မှုများကိုလည်း စမ

်(SMART) ရည်မှန်းြျက်များ

က်ခြစ်တပါ်လာတနသည့် ရည်မှန်းြျက်များက တထာက်ပံ့တပးလိမ့်မည်။

၄.၁။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - လိုအပ်ြျက်သတ်မှတပ
် ါ
ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း။ လိုအပ်ြျက်သတ်မှတ်ပါ
ေည်မှန်းြျက် /

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အစီအစဉ်တရးေွေခဲ ြင်းကိစ္စကို မည်သို့ သ

်မှ

်ရမည် နှင့် မည်သို့ သတဘာ

ူရ

မည်ကို သိရှိလာနိုင်မည်။


သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာကို တြာ်ခပလာနိုင်မည်။



အဏ္ဍများက အသုံးခပုမှုများကို တြာ်ခပလာနိုင်မည်။



တဂဟစနစ်များ၏ အတခြအတနများ နှင့် လားရာများကို တြာ်ခပလာနိုင်မည်။ နှင့်



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် (ခပဿနာများ၊ လိုအပ်ြျက်များ နှင့် စိန်တြါ်မှုများ) အ

ွေက်

အတကကာင်းခပြျက်များကို ရှင်းခပလာနိုင်မည်။
အကျိုးေလဒ်



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အားခြင့် သင်

င်ခပလိုတသာ လက်ရှိ

ထပ်တနသည့် အသုံးခပုမှုများ၊ သဟဇာ

စ်ြုနှင့်

စ်ြု

ခြစ်နိုင်မှုများ နှင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲများ

တပျာက်ေုံးမှုခြစ်တပါ်တစတသာအတကကာင်းများအတပါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း။

အရေးပါမှု

်

ည်သည့် သင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း

မုြျလိုအပ်တသာ အတခြြံလိုအပ်ြျက်ခြစ်သည်။ ၎င်းက အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ဟုတြါ်ကကတသာ

ိုင်များ နှင့်

်၊ တြာ်ခပသနည်း? အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ရည်မှန်းြျက်များ သ

ခြင်းသည် ရလဒ်များဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်ခြင်းသို့ ဦး
ကကိုးပမ်း အားထု

်မှ

သ
ို့ ည် ကျယ်ခပန့်တသာပန်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် လိုအပ်ြျက်အတပါ် ေုံးခြ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို တောင်ရွက်ရန် ေုံးခြ
ရှင်းလင်းစွောသ

်မှ

်လက
ို ်သည်နှင့် လိုအပ်ြျက်ကို

်ခြင်းက သင့်အား လုပ်ငန်းစဉ်

လမ်းတကကာင်းတပါ်မှာရှိတနတစရန် ကူညီတပးလိမ့်မည်။
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်ြျက်။

စ်တလျှာက်လုံး

ွေင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ဘြူးလ်

ွေင်

ည်ေဲ ကမ်းရိုး

စီပွေားတရးြွေံခြ်ုး

ုးိ

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါသယံဇာ

က်လာတနဖပီး ဘြူးလ်၏ ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားကို ပို၍ပို၍များခပားတသာကဏ္ဍများက

အသုံးခပုတနကကသခြင့် အစိုးရက ကမ်းရိုး
လမ်းညွှန်ရန် အစီအစဉ်
အ

များ အသုံးခပုမှုများကို ဘက်စုံအစီအစဉ်စီမံြန့်ြွေဲမှု မရှိပါ။

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါသယံဇာ

များအသုံးခပုခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်းကို

စ်ရပ် လိုအပ်သည်ကိုသိရှိလာြဲ့သည်။ ထိုသို့တသာ အစီအစဉ် ြွေံ့ဖြိုးလာတစရန် အစိုးရက

ိုင်ပင်ြံအုပ်စုအနည်းငယ်၏ အကူအညီကို ရှာတြွေသည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် ဘြူးအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြွေံ့ဖြိုး
ပင်ြံလုပ်ငန်း

စ်ြု၏ အြွေဲ့ဝင်

ိုး

က်မှုအား ပံ့ပိုးရန် ဘြူးလ်ြယ်ဒရယ်အစိုးရက ေက်သွေယလ
် ာသည့် အ

စ်ဦးခြစ်သည်။ ယြုအြါ သင်သည် ဦးစားတပးမှုများနှင့် ရှုတထာင့်များအား ဟန်ြျက်ညီမျှ

တစခြင်းကို ဘြူးလ်၏ တြါင်းတောင်များ၊ ရပ်ရွာအြွေဲ့ဝင်များနှင့်
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ည်တောက်ရာ သင်၏ြရီး

လက်ြံရရှိမည်ခြစ်ဖပိး အခြားတသာ ပါဝင်
အ

စ်တလျှာက်

ိုင်ပင်ရန် ဘြူးလ်သို့သွေားတရာက်ရမည်။ ဘြူးလ်အ
ွေင် သင်သည် သင်

စ်ြါ

စ်ရံ

ွေင် အလုပ်မှ

ွေက်

န်းေရာများထံမှ လမ်းညွှန်မှုများကို

က်တရာက်သူများခြင့်ြွေဲ့စည်းထားသည့် အခြားအ

ိုင်ပင်ြံပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ရမည်။

သင် မည်သည်

ိုင်

်

ိုင်ပင်ြံ အုပ်စုများမှ

မ်းစာအုပ်ကို အသုံးခပုခြင်းခြင့်

့က
ို ို တလ့လာသင်ယြ
ူ ဲ့သည်ကို ခပန်လည်ထင်ဟပ်ရန် သင် ရပ်နားရလိမ့်မည်။ ၎င်းက သင်စုတောင်းရရှိြဲ့

သည့် ထိုးထွေင်းသိခမင်မှုနှင့်အကကံဉာဏ်များကို သင့်လုပ်ငန်းြွေင်အတနအထား

ွေင်အသုံးြျရန် သင့်ကို ကူညီတပးလိမ့်မည်။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

ဇယား ၂ နှင့် ပုံ ၂ သည် ဘြူးလ်

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် လိုအပ်ြျက်များသ

်မှ

်ခြင်း



စာကွေက် ၂ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ



စာကွေက် ၁ သည် အကျုးရှ
ိ ိထိတရာက်တသာအုပ်စုလုပ်ငန်းအတပါ် လမ်းညွှန်မှုကို တပးထားသည်။



ကမ်းရိုး

ွေက် လိုအပ်ြျက်အကဲခြစ်ရန် အညွှန်းများစာရင်းကို တပးထားသည်။

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါတဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှု ဉပမာများကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပါ (စာမျာက်နှာ ၃၁

တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာသ


ဘြူးလ်မိ



ယတန့ဘြူးလ်သ

ွေင် ကူညီသည်။

ွေင်ရှု)

င်းအြျက်အလက်များသည် သင်၏လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးတပးသည် -

်ေက် (စာမျက်နှာ ၁၉-၂၃
င်းဌာနမှ သ

ွေင်ရှု)

င်းအစီရင်ြံစာ - ကျွန်ုပ်

ကျတရာက်နိုင်တခြရှိတနပါသလား။ (စာမျက်နှာ ၂၂

့၏
ို ပင်လယ်များ ထိြိုက်ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်

ွေင်ရှု)



တခမပုံ ၁ သည် ဘြူးလ်၏ တခမြုံးလွှမ်းမိုမှု နှင့် တရတအာက်ကကမ်းခပင်အတနအထားကို ခပသသည်။



တခမပုံ ၂ သည် ဘြူးလ်

ွေင် လက်ရှိ တခမနှင့်သမုဒ္ဒရာအသုံခပုမှုကို ခပသသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့လ
် ုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းသည် ဘြူးလ် နှင့် ၎င်း၏ လက်ရှိစိန်တြါ်မှုများနှင့် သင်ကိုယ်
နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် လိုအပ်ြျက်များသ

်မှ

ိုင် အကျွမ်း

ဝင်ရှိလာတစရန်

်ရန် အစိုးရအား အကူအညီတပးရန် ခြစ်သည် - သဟဇာ

မခြစ်တသာအသုံးခပုမှုများ သို့မဟု

် အတရးကကီးတသာတဂဟစနစ်များကို ေိုးရွားစွောထိြိုက်ပျက်စီးတစသည့် အသုံးခပုမှုများ

ဘြူးလ်

်သဟဇာ

ွေင် ရှိပါသလား။ အနာဂ

မခြစ်နိုင်မှုများကို သင် ကက်ု

မထု

်နိုင်ပါက၊ သင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲရာ

အြါ

ွေင် မည်သည့် ခမင်သာတသာခပဿနာများမရှိတသာ သို့မဟု

ေယ်နှစ် သို့မဟု

် အနှစ် ၂၀

င်တဟာကိန်းထု

်နိုင်ပါသလား။ အကယ်၍

ွေင်ပါဝင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ခြစ်နိုင်သည်။ သို့ရာ
် သယံဇာ

ဖပိုင်ေိုင်မှုမရှိတသာ တနရာများသည် တနာင်

ွေင် ရှိမည့်အတနအထားနှင့် အလွေန်ခြားနားနိုင်မည်ကို သ
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ွေင်၊ ယတန့အြျန်ိ

ိရပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အေင့် ၁
၁။ ဘြူးလ်ြိ

်ေက်နှင့် တခြပုြ
ံ ျားကို တသြျာစွောြ

်ရှုတလ့လာမပီး သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာ

အသုံးခပုြှုြျားနှင့် အတရးကကီးတသာတေဟစနစ်ြျားကို သ
၂။

ည်ေဲ ကြ်းရိုး

်ြှ

ွေင်ရှိ လက်ရှိ

်ပါ။

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါတေဟစနစ်ြျား၊ တေဟစနစ်ဝန်တောင်ြှုြျား နှင့် ၎င်း

ို့ကို အသုံးခပုသူ

လူသားြျားအတကကာင်းကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးရန် ဇယား ၂ ကို အသုံးခပုပါ။ ဇယားကွေက်ြျားအ
လုပ်တောင်မပီး သင်၏တ


ဇယား

ိုင် က



ဇယား

ိုင် ြ

ွေ့ရှိြျက်ြျားအား
ွေင် ကမ်းရိုး

စ်ြုနှင့်

ွေင်း

ွေင်

စ်ြု ေက်စပ်ပါ။

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါတဂဟစနစ်များကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ။

ွေင် အေိုပါ တဂဟစနစ်များက ပံ့ပိုးတပးသည့် သက်ေိုင်ရာတဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများကို

ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ။
ဇယား



ပ

ွေင် အေိုပါ တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများအတပါ် မှီြိုအသုံးခပုတနသူ လူသားများနှင့်

်သက်သည်

ဇယား



ိုင် ဂ

အကဲခြ

့က
ို ို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ။

ိုင် ဃ

ွေင် တဂဟစနစ်များ၏ လက်ရှိအတခြအတန နှင့် ခြစ်နိုင်တခြရှိတသာ အနာဂ

်ပါ။ လက်ရှိအတခြအတနသည် တဂဟစနစ်၏အေင့်အ

တနသည် တလျာကျတနသလား၊
တြာ်ခပသည်။ ၎င်း

ိုး

က်တနသလား၊ သို့မဟု

်

န်းကို တြာ်ခပသည်။ လားရာက အတခြအ
ူညီလျက်ပဲရှိတနသလား ေိုသည်ကို

ွေင် ယြင်လားရာများ နှင့် ခြစ်နိုင်တခြရှိတသာအနာဂ

်ြွေံ့ဖြိုး

ငါးဦးတရ အတခပာင်းအလဲများ သို့မဟု

် ြရီးသွေားလာတရးကဏ္ဍမှ

နိုင်မှု

ို့သည် ဥပမာများခြစ်ကကသည်။ ဇယား ၂

ခြည်းခြည်းကျေင်းလာခြင်း

်လားရာများကို

ုးိ

က်မှုများ ပါဝင်သည်။

ိုးလာတသာအသုံးခပုမှုတကကာင့် တရြျုရရှ
ိ ိ

ရုပ်သဏ္ဍာန်များကို အသုံးခပု၍ တဂဟစနစ်များ၏ လက်ရှိအတခြအတနများ နှင့် ၎င်း

ွေင်ရှိ ပုံ ၂ ပါ အတရာင်နှင့်
ို့၏လားရာများကို

တပါ်လွေင်ပါတစ။
ဇယား



ိုင် င

ွေင် တဂဟစနစ်၏လက်ရှိအတခြအတနကို လွှမ်းမိုးတနသည့် ခြစ်နိုင်တခြရှိ တအာက်ြံအတကကာင်း

ရင်းများကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ။ ဥပမာ၊ အြျက်ငါးြမ်းခြင်း သို့မဟု

် အလွေန်အကျွ ံငါြမ်းခြင်း

ဇယား ၂ ။ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါေဟစနစ်များ၊ ရေဟစနစ်ဝန်ရောင်မှုများ နှင့် အသုံးခပုသူလူသားများ

ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါေဟစနစ်များ၊ ရေဟစနစ်ဝန်ရောင်မှုများ နှင့် အသုံးခပုသူလူသားများ
က

ြ

ေ

ဃ

င

ကမ်းရိုးတန်းနှင့်

ရေဟစနစ်

အသုံးခပုသူ

ရေဟစနစ်၏

ရေဟစနစ်များ၏

အဏ္ဏဝါရေဟစနစ်

ဝန်ရောင်မှုများ

လူသားများ /

အရခြအရန နှင့်

လက်ေအ
ှိ ရခြအရန

ကဏ္ဍများ

လားော

ကို လွှမ်းမိုးရနသည့်
ခြစ်နင
ို ်ရခြေှိ
ရအာက်ြံအရကကာင်း
ေင်းများ

ဒီတရတ
ဘြူးလ်
တကျာက်

ာ

မီးြိုများအ

န်း

ွေက်သစ်

မျုးစိ
ိ
်များအ
တနရာထိုင်ြင်း

ွေက်

ကမ်းရိုး
လူထု

န်းတန

ြရီးသွေားလုပ်ငန်း
ကဏ္ဍ
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သင့် / ညံ့

အခြားတရွးြျယ်စရာမ
ရှိ (ထင်း)

ညံ့

စည်းမျဉ်းများ မရှိ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ပုံ ၂ ။ အရခြအရန နှင့် လားော အေင့်သတ်မှတ်ခြင်း
အရခြအရနများ ရကာင်း

ရကာင်း / သင့်

သင့်

သင့် / ညံ့

ညံ့

အတိအကျမသိ

လားောများ  အတခြအတန

ိုး

က်လာပုံရသည်

- အတခြအတနတခပာင်းလဲတနခြင်းရှိပုံမရ
 အတခြအတနေု
?

လားရာ အ

်ယု

်လာပုံရသည်

ိအကျမသိ

Step 2 အေင့် ၂
ဒု

ိယအေင့်

များကို သ

ွေင် တခမပုံ ၂ တပါ်

်မှ

ွေင်

ည်ရှိတနေဲ

စ်ြုနှင့်

်ဖပီး၊ တပါ်လွေင်တအာင်ခပုလုပ်ပါ (၎င်း

စ်ြု ထပ်တနသည့် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်အသုံးခပုမှု

ို့ကို စက်ဝိုင်း ဝိုင်းခပပါ)။ သင်၏ ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးခြင်း နှင့်

တခမပုမ
ံ ျားကို ခပန်လည်သုံးသပ်ဖပီး တအာက်တြာ်ခပပါ စာကွေက် ၂
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် လိုအပ်ြျက်ကို အကဲခြ

ွေင်တြာ်ခပထားသည့် အညွှန်းများကိုအသုံးခပု၍

်ပါ။

စာကွက် ၁ ။ အကျိုးေှိ၊ ထိရောက်ရသာ အြွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းအတွက် လမ်းညွှန်ြျက်

အကျိုးေှိ၊ ထိရောက်ရသာ အြွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းအတွက် လမ်းညွှနြ
် ျက်




အြွေဲ့က အမည်

င်သွေင်းသင့်သည် (တလ့ကျင့်ြန်း

စ်ြုြျင်းအ

ွေက်)

o

အုပ်စုပံ့ပိုးဦးရောင်သူ - ဦးတောင်ဖပီး လူ

o

အြျိန်မန်ရနေျာ - လုပ်တောင်မှုများသည် ဖပီးတခမာက်ဖပီး အြျန်ိ ကိုက်ရပ်နားခြင်းကို တသြျာတနခြင်း။ နှင့်

o

တင်ခပသူ - အြွေဲ့များ၏ တ

တလ့ကျင့်ြန်းမစ

ိုင်းပါဝင်မှု တသြျာတစရန် ခပုလုပ်တောင်ရွက်ခြင်း

ွေ့ရှိြျက်များကို မှ

်သားခြင်း နှင့်

င်ခပခြင်း

င်မီ တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတြာ်ခပြျက်ကို အြျန်ိ ယူ၍ ြ

အားလုံး တရာက်ရှိတနပါက တ

်ရှုပါ။ အကယ်၍ အြွေဲ့သားများ

ွေ့ေုံပါ။



အြွေဲ့များသည် သီးသန့်လွေ

်လပ်စွော လုပ်တောင်ကကပါ။



လိအ
ု ပ်တနသည့် သ



သင်



သင်ယူခြင်းအဓိကရည်မှန်းြျက်သည် တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

င်းအြျက်အလက်အ

န်းေရာများအား အကကံဉာဏ်အ

ဗျူဟာတခမာက်ြျဉ်းကပ်မှုနှင့်ပ

ွေက် ြန့်မှန်းယူေြျက်များခပုလုပ်ဖပီး ၎င်း

ို့နှင့် လုပ်တောင်ကကပါ။

ွေက် တမးခမန်းနိုင်သည်။
ွေင် ခပည့်စုံကျယ်ခပန့်ရန်ထက် မဟာ

်သက်၍ တလ့လာသင်ယူရန်ခြစ်သည်။

စာကွက် ၂ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်ြျက်များသတ်မှတ်ခြင်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်ြျက်များသတ်မှတ်ခြင်း*
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် ကနဦး အညွှန်းများ ထိြိုက်ြံစားလွေယ်တသာ နှင့်/သို့မဟု

် ကျုးခပ
ိ

လူမှုစီးပွေား သို့မဟု

ွေင် လျင်ခမန်တသာအတခပာင်းအလဲများ (အားတကာင်းတသာ ခြစ်တပါ်တစ

် နိုင်ငံတရးစနစ်

်လွေယ်တသာ တဂဟစနစ်များ၊ ပမာဏအများအခပားအသုံးခပုသူများ၊၊

တသာအတကကာင်းများ)
အသုံးခပုမှုလားောများကို အကဲခြတ်ပါ 28

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်



အသုံးခပုမှုများ၏ ခပင်းထန်မှု နှင့် ကွေဲခပာခြားနားမှု

ိုးလာသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် ညွှန်ခပခြင်း



အသုံးခပုမှုများ၏ ခပင်းထန်မှု နှင့် ကွေဲခပားခြားနားမှု

ည်ဖငိမ်တနသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် မလိုအပ်နိုင်ပါ



အသုံးခပုမှုများ၏ ခပင်းထန်မှု နှင့် ကွေဲခပားခြားနားမှု တလျာ့ကျတနသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် မလိုအပ်နိုင်ပါ

ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက် သက်ရောက်မှုများ နှင့် သယံဇာတဖပိုင်ေိုင်မှုများကို အကဲခြတ်ပါ 

တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်သက်တရာက်မှုများ

ိုးလာြွေယရ
် ှိ - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် ညွှန်ခပခြင်း



တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်သက်တရာက်မှုများ

ည်ဖငိမ်၊



တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်သက်တရာက်မှုများ တလျာ့ကျသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် မလိုအပ်နိုင်ပါ



တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သယံဇာ

ူညီလျက်ရှိ - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် မလိုအပ်နိုင်ပါ

ဖပိုင်ေိုင်မှုများ ခပင်းထန်တနသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက်

ညွှန်ခပခြင်း


တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သယံဇာ

ဖပိုင်ေိုင်မှုများ

ည်ဖငိမ်၊

ူညီလျက်ရှိတနသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

အတွက် ညွှန်ခပခြင်း (အရင်းအခမစ်ဖပိုင်ေိုင်မှုများသည် ခပဿနာခြစ်တနပါက)


တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သယံဇာ
(သို့ရာ

ွေင်၊ သယံဇာ

ဖပိုင်ေိုင်မှုများ တလျာ့ကျတနသည် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် မလိုအပ်နိုင်ပါ

ဖပိုင်ေိုင်မှုများ တခပာင်းလဲလာနိုင်သည် သို့မဟု

တပါ်လာနိုင်သည်)
* PlanCoast (၂၀၀၈) မှ ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။

29

် ဖပိုင်ေိုင်မှုအသစ်များ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ရခမပုံ ၁ ။ ဘြူးလ် ရခမြုံးလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ရေရအာက်ကကမ်းခပင်အရနအထား။

30

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ရခမပုံ ၂ ။ ဘြူးလ် ရခမနှင့်သမုဒ္ဒောအသုံးခပုမှု(လက်ေှိ)။

31

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ရေဟစနစ်ဝန်ရောင်မှုများ၏ ဥပမာများကို ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်
ဝန်ရောင်မှု

ရြာ်ခပြျက်

အဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ရေဟစနစ်
ဝန်ရောင်မှုများ၏ ဥပမာများ

ရိက္ခာပစ္စည်းတထာက်ပံ့ခြင်းဝန်တောင်မှုများသည် လူများက တဂဟစနစ်များမှရရှိတသာ ထု
စားနပ်ရိက္ခာ

တဂဟစနစ်များက တ

ာရိုင်းတနရာ

၂၀၁၀ ြုနှစ်

်ကုန်များခြစ်ကကသည်။

ွေင် တရလုပ်ငန်းနှင့် တရ

ွေင်စိုက်ပျုးတမွေ
ိ းခမူ

ထိုင်ြင်းများ နှင့် စီမံြန့်မွေဲမှုရှိသည့်

တရးလုပ်ငန်းများက ကမ္ဘာကကီးကို စားသုံးရန် ငါး

စိုက်ပျုးတရး
ိ
တဂဟစနစ်များ

၁၂၈ သန်းြန့် ခြည့်

ွေင်

စားနပ်ရိက္ခာကို တထာက်ပံ့သည်။

လုပ်ငန်း

စ်ြု

င်းတပးြဲ့သည်။ ပင်လယ်ငါးြမ်း

ည်းက (သီအိုရီအရ) လူ

ိုင်း၏ ပုဂခံ ပားတပါ်သို့ ငါးအသားလွှာ
စ်ြု

စ်ဦးြျင်းစီ
စ်ပ

်လျှင်

င်တပးသည်။

တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာ သန္တာတကျာက်
စ်စ

န်ြျန်ိ

ုရန်းကီလိုမီ

နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ၁၅
သန္တာတကျာက်

န်းများသည်

ာလှျင် ငါး နှင့် အခြားပင်လယ်စာ
န် ထွေက်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့အပူပိုင်း

န်းများ၏ ၁.၂ ရာြိုင်နှုန်းသည် လူ ၁

ဘီလီယံအထိကို အဟာရ ရရှိတစသည်။
ကုန်ကကမ်းပစ္စည်း

တဂဟစနစ်များက ကွေဲခပားများခပား

များစွောတသာ အဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုး

လှတသာ တောက်လုပ်တရးအ

တလှ

ပစ္စည်းများနှင့် တလာင်စာ
တရြျု ိ

ွေက်

က
ို့ ို

ည်တောက်ရန်အ

အခြစ် ဒီတရတ

န်းတဂဟစနစ်များက

ွေက် တောက်လုပ်တရးပစ္စည်း

ာသစ်ကဲ့သို့တသာ တောက်လုပ်တရး

တထာက်ပံ့သည်။

ပစ္စည်းခြင့် ကမ်းရိုး

တဂဟစနစ်များက တခမတပါ်၊

တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာ ကမ်းရိုး

တခမတအာက်တရ

ခမစ်များနှင့် အခြားကုန်း

ွေင်းတရြျုစနစ်
ိ
များကို မုန်

တကကာင့်ပင်လယ်တရခမင့်

က်မှုများမှ ကာကွေယတ
် ပးသည်။

က
ို့ ို တပးသည်။

န်းတနသူများအား တထာက်ပံ့သည်။
န်းတဂဟစနစ် များက
ိုင်း

တေးဝါးေိုင်ရာ

များစွောတသာအပင်များကို မိရိုး

များစွောတသာ တေးဝါးတဗဒေိုင်ရာ ခဒပ်တပါင်းအသစ်များကို

သယံဇာ

ြလာတေးဝါးများအခြစ် နှင့်

အဏ္ဏဝါတဂဟစနစ်များ

များ

တေးဝါးလုပ်ငန်းအ

ွေင် ရှာတြွေတ

ွေ့ရှိတနသည်။

ွေက်

သွေင်းကုန်အခြစ် အသုံးခပုသည်။

ထိန်းညှိခြင်းဝန်တောင်မှုများသည် တဂဟစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ထိန်းညှိခြင်းမှ လူများကရရှိတသာ အကျုးတကျးဇူ
ိ
းများ
ခြစ်ကကသည်။
ရာသီဥ

ု

ထိန်းညှိခြင်း

တဂဟစနစ်များက တလထုအ
သို့/မှ မှန်လုံအိမ်ဓါ
သို့မဟု
ထု

်လွှ

ွေင်း

်တငွေ့များ

အဏ္ဏဝါတဂဟစနစ်များသည် ၎င်း

ကာဗွေန်ဒိုင်တအာက်ေိုဒ်ကို သိမ်းေည်း၊ သိုတလှာင်နိုင်စွေမ်း

် ပက်ခြန်းတေးတငွေ့များ
်ခြင်း သို့မဟု

်

စုပ်ယူခြင်းအားခြင့် ရာသီဥ

ု့၏
ိ တလထုထဲမှ

တ
ို့ ကကာင့် ရာသီဥ

ုထိန်းညှိရာ

ွေင် အတရးကကီးတသာ

အြန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်တနသည်။
ု

အတပါ် လွှမ်းမိုးသည်။
သဘာဝ

တရကကီးခြင်းများ၊ မုန်

င
ို ်းများ နှင့်

သန္တာတကျာက်

န်းများ၊ ဒီတရတ

ာများ နှင့် ပင်လယ်

တဘးအန္တရာယ်

တခမဖပိုမှုများကဲ့သို့တသာ သဘာဝ

ခမက်ြင်းများသည် တရလွှမ်းမိုးမှုများမှ ကာကွေယတ
် ပးဖပီး

ထိန်းညှိခြင်း

တဘးအန္တရာယ်များတကကာင့်

ကုန်းတခမကို မုန်

င
ို ်းများမှ ကကားြံတပးကကသည်။

ပျက်စီး ေုံးရှုံးမှုများ တလျာ့ကျရန်
တဂဟစနစ်များ၏စွေမ်းတောင်ရည်။
တရသန့်စင်ခြင်း နှင့်

တခမေီလွှာ နှင့် တရ

စွေန့်ပစ်ပစ္စည်း

အ

ိမ်တဒသများ

ွေင်းရှိ အဏုဇီဝများက လူသား

စွေန့်ပစ်တရေိုးများထဲ

ွေင်ရှိ တလးလံတသာသ

္တုများ နှင့်

အခြားတသာအေိပ်ခြစ်တစသည့်အရာများကို စုပ်ယူရန်
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

တကာင်းမွေန်တစခြင်း

နှင့်

ိရစ္ဆာန်

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ို့၏ စွေန့်ပစ်ပစ္စည်း

သာမက များစွောတသာ ညစ်ညမ်း

ဒီတရတ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ာများ

ွေင် ကကီးမားတသာစွေမ်းတောင်ရည်

ရှိကကသည်။

ပစ္စည်းများကိုလည်းပဲ ဖြိုြွေဲ၊
တြျြျက်ပစ်သည်။

ခမစ်ဝများ၊ စိမ့်များ နှင့် ပင်လယ်ကမ်းတခြတရ

ိမ်အိုင်များ

သည် ဇလတဗဒေိုင်ရာဟန်ြျက် နှင့် ညစ်ညမ်ပစ္စည်းများ
စစ်ြျခြင်းလုပ်ငန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရာ

ွေင်

အဓိကအြန်းကဏ္ဍက တောင်ရွက်သည်။
ိုက်စားမှုကာကွေယ်
ခြင်း နှင့် တခမေီလွှာ
ဩဇာဓါ

်

တခမေီလွှာထိန်းသိမ်းထားခြင်း
ွေင် အပင်ြုံးလွှမ်းတပးသည့်
အြန်းကဏ္ဍက တောင်ရွက်သည်။

ဒီတရတ

ာများ နှင့် ပင်လယ်ခမက်ြင်းများက အနယ်

များကိုြမ်းယူထားခြင်းခြင့် ကမ်းရိုး
တလျာ့ကျတစဖပီး တခမသား

ထိန်းသိမ်း ထားမှု
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န်း

ိုက်စားမှုကို

ည်ဖငိမ်မှုရှိတစသည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ဝန်ရောင်မှု

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ရြာ်ခပြျက်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အဏ္ဏဝါနှင့် ကမ်းရိုးတန်း ရေဟစနစ်ဝန်ရောင်မှုများ၏
ဥပမာများ

ယဉ်တကျးမှုေိုင်ရာ ဝန်တောင်မှုများသည် တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာ တဂဟစနစ်များမှရရှိသည့် ဝိဉာဉ်ေိုင်ရာ၊ ပညာတရး
ေိုင်ရာ၊ အပန်းတခြအနားယူခြင်းေိုင်ရာ တကကနပ်တပျာ်ရွှေင်မှု

ို့ကို ကိုယ်စားခပုသည်။

အပန်းတခြ

သဘာဝ သို့မဟု

ရှုတမာြွေယ် ကမ်းရိုး

အနားယူခြင်း

ထားတသာတဂဟစနစ်များမှ

တကျာက်

ရရှိလာသည့် လူများြံစားရရှိတသာ

တရငုပ်မျက်မှန်၊ တလရှုပိုက်

အပန်းတခြ၊ အနားယူခြင်းေိုင်ရာ

လွှာ တရကူး၊ တရငုပ်ခြင်း နှင့် ပင်လယ်

တပျာ်ရွှေင်ကကည်နူးမှု

တလှာ်ြ

် ခပုစုပျုးတထာင်
ိ

န်းများ၊ ကျွန်းများ နှင့် သန္တာ

န်းများက တလအိုးခြင့် စကူဘာတရငုပ်ခြင်း၊

်ခြင်း

ိုခြင့် စတနာ်ကလင်း တရတပါ်
ွေင် ကယပ်တလှ

ု့က
ိ ဲ့သို့တသာ အပန်းတခြ အနားယူခြင်း

ေိုင်ရာ အြွေင့်အလမ်းများကို တပးသည်။
ကမ်းရိုး

န်းြရီးသွေားလုပ်ငန်းက များစွောတသာ ကမ်းရိုး

န်းတနသူများအ

ွေက် လူမှုဘဝ

စ်ြုကို တထာက်ပံ့တပး

သည်။ ၎င်းသည် ထိြိုက်ပျက်စီးမှု မရှိတသးသည့် ကမ်းတခြ
များ၊ သန့်ရှင်းတသာတရ၊ တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာ တဂဟ
စနစ်များ နှင့် တပါကကယ်ဝတသာသားငှက်
အတပါ်
ရင်သ

်ရှုတမာြွေယ်

န်ြိုးများ

ွေင် မှီ

ကမ်းရိုး

အားလုံးတသာ အလှအပ နှင့်

အလှအပသည် အနုပညာအ

ရင်သ

ြန်

န်ြိုးများ

န်းများ၊ တကျာက်

န်းများ နှင့် ကျွန်းများ၏
ွေက် ြံစားြျက်ကို

ီးတပးသည်။

ဝိဉာဉ်၊ ဘာသာတရး

တဂဟစနစ်များ၊ ကုန်းနှင့် ပင်လယ်

တော်လမွေန်ငါးသည် အတရှ့တခမာက်ပစိြိ

နှင့် ကျင့ဝ
်

တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားများ

ရင်းသားများယဉ်တကျးမှု

သို့မဟု

ေိုင်ရာထူးခြားမှု ခြစ်သည်။

်ေိုင်ရာ

န်ြိုးများ

် မျုးစိ
ိ

်များသို့

့ို

ည်သည်။

သဘာဝ၏ တပါ်ထွေက်လာသည့်
် ရှုတမာြွေယ်

ိရစ္ဆာန်

်၏ ဌာတန

ိုင်း

ွေင် အတရးပါတသာ ယဉ်တကျးမှု

လူသားများက ေက်နွေယတ
် နသည့်
ဝိဉာဉ်၊ ဘာသာတရး နှင့်

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာဂျားဥ နှင့် ဩစတက

ကျင့်ဝ

တ

်ေိုင်ရာ

န်ြိုးများ။

းလျ၊

ာ်ရက်တရလက်ကကားတဒသတန ခပည်သူများ

သမုဒ္ဒရာများနှင့်

ရင်း

ွေင်

နှီး ေက်စပ် တနသည့်

ယဉ်တကျးမှုများ ရှိကကသည်။
ကူညီတထာက်ပံ့ခြင်းဝန်တောင်မှုများသည် အခြားတသာ တဂဟဟနစ်များ၏ တပးပို့ခြင်းအ
တနရာထိုင်ြင်းများ

တနရာထိုင်ြင်းများက အပင်

တထာက်ပံ့တပးခြင်း

ပင် သို့မဟု

်သ

္တဝါ

စ်

စ်တကာင်

အသက်ရှင်သန်တနထိုင်ရန် လိုအပ်

ကမ်းရိုး

ွေက် လိုအပ်သည်။

န်း နှင့် အဏ္ဏဝါတဂဟစနစ်များက များစွောတသာ

အဏ္ဏဝါမျုးစိ
ိ

်များအား သားတပါက်ခပုစုတစာင့်တရှာက်ရာ

တနရာများကို တပးသည်။

ြျက်များ ခြစ်သည့် အရာအားလုံး
ကို တပးသည်။ တရွှေ့တခပာင်း သွေား
လာတသာ မျုးစိ
ိ
၎င်း

်များသည်

ို့သွေားရာ လမ်းတကကာင်များ

တလျှာက်

ွေင် တနရာထိုင်ြင်း

များ လိုအပ်သည်။
အဓိကထု
အား

်လုပ်စွေမ်း

အလင်းတရာင်ခြင့် အစာြျက်လုပ်

ကမ်းရိုး

ခြင်း နှင့် အာဟာရစုပ်ယူခြင်း

နှင့် တရတမှာ်များမှ

ို့မှ

ေင့် အပင်များ (ဥပမာ၊ တရ
တမှာ်) နှင့် အြျု့တသာ
ိ
ဘက်

န်း နှင့် အဏ္ဏဝါတဂဟစနစ်များက အပင်များ

ဝက်နီးပါးကို ထု

ီးရီး

ယားများအားခြင့် ဇီဝတဗဒေိုင်ရာ
34

ေင့် ကမ္ဘာ့အဓိကထု
်လပ
ု ်တပးသည်။

်လုပ်မှု၏

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

အရာဝ
အာဟာရသံသရာ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

္ထုများ ခြစ်တပါ်လာခြင်း

တဂဟစနစ်များသည် ဖပိုကွေဲပျက်စီး

ဒီတရတ

တစခြင်း နှင့်/သို့မဟု

သံသရာလည်ပ

် စုပ်ယူခြင်း

က
ို့ ဲ့သို့ လုပ်ငန်းစဉ်များအားခြင့်
အာဟာရများ (ဥပမာ၊ နိုက်က

ာများ နှင့် တရငန်စိမ့်များက အာဟာရများ
်ခြင်း

ွေင် အဓိကအြန်းကဏ္ဍကို ပူး

တောင်ရွက်သည်။ ဥပမာ၊ ပင်လယ်နီတဒသ

ို

စိမ့်တ

ာများက ကပ်လျက်ရှိတသာ ဒီတရတ

ဂျင်၊ ောလြာ၊ တြါ့စြရပ်၊ ကာ

နိုက်က

ိုဂျင်ဓါ

ွေဲ

ွေင်ရှိ တရငန်
ာများကို

် ရရှိတစသည်။

ဗွေန်) စီးေင်းခြင်း နှင့် ခပန်လည်
လည်ပ

်ခြင်း အြန်းကဏ္ဍမှ

Beaches and sandy shores are important in the

တောင်ရွက်သည်။

delivery of land-based nutrients to the near shore
coastal ecosystem.
ကမ်းတခြများ နှင့် သဲတသာင်ကမ်းတခြများသည် ကမ်းနီး
ကမ်းရိုး

န်းတဂဟစနစ်ေီသို့ ကုန်းတခမအတခြခပု

အာဟာရများ တပးပို့ရာ

ွေင် အတရးကကီးသည်။

ေင်းခမစ်များ 

Kosmus, M.; Renner, I. and S. Ullrich (2012): Integrating Ecosystem Services onto Development
Planning. A stepwise approach for practitioners based on the TEEB approach. GIZ.



UNEP (2011): Taking steps towards marine and coastal ecosystem-based management



UNEP (2006) Marine and Coastal Ecosystems and Human Well-being. A synthesis report based on
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၄.၂။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - အြွင့်အာဏာတည်ရောက်ပါ
အြွင့်အာဏာတည်ရောက်ပါ
ေည်မှန်းြျက် /

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ စီမံြန့်ြွေဲမှု နှင့် ဥပတဒစည်းမျဉ်းအတခြြံ

့က
ို ို

နားလည်လာနိုင်မည်။
အကျိုးေလဒ်



အဏ္ဏဝါအစီအစည်အ
အေုံးအခြ

အရေးပါမှု

ွေက် မည်သို့တသာအြွေင့်အာဏာ သင် လိုအပ်တကကာင်း

်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို တောင်ရွက်ရန်ေုံးခြ
ခပုစုတရးေွေဲခြင်း သို့မဟု

်လက
ို ်သည်နှင့် တနာက်ပိုင်း

် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း

ပါက သင်၏ ကကိုးပမ်းအားထု

ွေင် အစီအစဉ်

ို့ မခြစ်နိုင်တ

်မှုများ အလဟသမခြစ်တစရန် သင့်

ာ့

ွေင် အဏ္ဏဝါ

အစီအစဉ် ခပုစုတရးေွေဲရန် နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန် သင့်တလျာ်တသာ
အြွေင့်အာဏာရှိဖပီလား ေိုသည်ကို သ

်မှ

်ခြင်းသည် အတရးကကီးသည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ဘာြူးလ်၏ ြယ်ဒရယ်အစိုးရသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် ကကီးမားလှတသာလိုအပ်ြျက်ကို သ

်မှ

်ထားရှိသည် -

ဘာြူးလ်၏ စီးပွေားတရးသည် ကကီးထွေားလာတနတသာ ြရီးသွေားလုပ်ငန်း နှင့် သယ်ယူပို့တောင်တရးကဲ့သို့တသာ လ
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်

တလာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ကမ်းရိုး

န်းြွေံ့ဖြိုး

ုိ း

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

က်မှုများမှ အကျုးတကျးဇူ
ိ
းများြံစားရရှိတနစဉ်၊ ကမ်းရိုး

မွေန်ကျန်းမာခြင်း နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ

သ
ို့ ည် ဒီတရတ

န်း နှင့် အဏ္ဏဝါဧရိယာများ၏ တကာင်း

ာများရှင်းလင်းခြင်း၊ ငါးအလွေန်အကျွ ံြမ်းေီးခြင်း နှင့် ညစ်ညမ်းခြင်း

ို့ ဲ့သို့ လူသားများလုပ်တောင်မှုများတကကာင့် ဖြိမ်းတခြာက်ြံရဖပီး ၎င်း
က

ို့သည် ရာသီဉ

များတကကာင့် တနာက်ထပ်ပိုမိုေိုးရွားလာသည်။ ထို့အခပင်၊ လာမည့် တကျာက်နှင့်သဲထု
အတပါ် တနာက်ေက်

ွေဲသက်တရာက်မှုများ ရှန
ိ ိုင်လာဖပီး၊ လူသားများ၏ ကမ်းရိုး

ုတခပာင်းလဲမှု၏ သက်တရာက်မှု
်လပ
ု ်ခြင်း

ို့သည် တဂဟစနစ်များ

န်း နှင့် ပင်လယ် အခြားတသာအသုံးခပုမှု

များကို ထိြိုက်နိုင်သည်ဟု တမျှာ်လင့်ရသည်။ ထို့တကကာင့် အစိုးရသည် ၎င်း၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ခပုလုပ်ရန်ေုံးခြ

်ြျက်

ကို အားတကာင်းတစြဲ့သည်။ ၎င်းသည် ယြုအြါ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း နှင့် အတကာင်အထည် တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း
အေင့်နှစ်ြုစလုံးအ

ွေက် သင့်တလျာ်တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် အာဏာပိုင်အြွေဲ့

ည်တထာင်ရန် သင်၏အကူအညီ

လိုအပ်သည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် ဘြူးလ်အစိုးရအား အကကံတပးတနသည့် အ

ိုင်ပင်ြံများအြန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် စာကွေက် ၃ သည် အြွေင့်အာဏာ



တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာသ

ည်တောက်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များ တပးထားသည်

င်းအြျက်အလက်များသည် သင့်လုပ်ငန်းအား ပံ့ပိုးတပးသည် -



ပုံ ၃ - ဘြူးလ်ရှိ ြယ်ဒရယ် နှင့် ြရိုင်အစိုးရြွေဲ့စည်းပုံ



ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပင်လယ်ခပင်ေိုင်ရာဥပတဒကွေန်ဗင်းရှင်းေိုင်ရာ သ

င်းအြျက်အလက်

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာ

ွေင်ရှိ

ည်ေဲ အစိုးရြွေဲ့စည်းပုံကို တေွေးတနွေးရန် နှင့် အဏ္ဏဝါ

အစီအစဉ် ခပုစုတရးေွေဲခြင်းနှင့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအ
မည်သည်က စွေမ်းရည်ရှိတသာတရွးြျယ်စရာခြစ်သင့်တကကာင်းကို ေုံးခြ
၁။ သင့်အစီအစဉ်ဧရိယာ
အစီအစဉ် ဧရိယာ

ွေင်ရှိ

ွေက် အာဏာပိုင်ြွေဲ့စည်း

်ရန်ခြစ်သည်။

ည်ေဲအစိုးရြွေဲ့စည်းပုံြျားကို ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းခြင့် စ

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် ကနဦးစ

င်ခြင်းအ

တထာင်ရန် ြည်သည်က စွေြ်းရည်ရှိတသာတရွးြျယ်စရာခြစ်လာြည်ကို ေုံးခြ
ြျားကို ြလစ်ြျ
၂။ ဒု

ိယအေင့်

တ
် ပါ်

ွေင် တရးြှ

ည်တထာင်ရန်

င်မပီး သင်၏

ွေက် အာဏာပိုင် ြွေဲ့စည်း

်ရန်ခြစ်သည်။ သင်၏ ရလဒ်

်ထားပါ။

ွေင်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းြျား အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအ

အရှိေုံးတသာ တရွးြျယ်စရာြျားကို တေွေးတနွေးပါ။ ြကကာြဏေိုသလို

ည်ရှိေဲ ကဏ္ဍ

အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ခြင်းလုပ်ငန်းြျားကို တောင်ရွက်တလ့ရှိသည်ကို သ
အစီအစဉ်ဧရိယာအ

ည်

ွေင်း အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရာ

ကဏ္ဍြျားစာရင်းကို စုတောင်းပါ။ သင်၏ရလဒ်ြျားကို ြလစ်ြျ

စ်ြု

ွေက် စွေြ်းရည်
ည်း ဌာနြျားက

ိရပါ။ သင်၏ အဏ္ဏဝါ

ွေင် ပါဝင်လုပ်တောင်ကကရြည့် လိုအပ်တသာ
တ
် ပါ်

ွေင် ြှ

်

ြ်း

င်ထားပါ။

စာကွက် ၃ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် အြွင့်အာဏာတည်ရောက်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် အြွင့်အာဏာတည်ရောက်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
စ်ြက်

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် ခပုစုတရးေွေဲရန်အာဏာပိုင်ကို သ
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်မှ

်တပးရန် သင်လိုအပ်မည်။ အဏ္ဏဝါအစီ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

အစဉ်အ

ွေက် အာဏာပိုင်ြန်

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ီးသည့်အြါ

စ်ြု

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ည်းတသာ အတရးအကကီးေုံးအြျက်မှာ သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို

အားခြည့်တောင်ရွက်နိုင်တကကာင်း တသြျာရန်ခြစ်သည်။


ဥပတဒအသစ် ြန်



အဏ္ဏဝါအစီအစည်အ
ခပင်ေင်ခြင်း



ီးတရးေွေပ
ဲ ါ။
ွေက် အတခြြံတပးရန် ခပန်လည်အဓိပ္ပါယ်ြွေင့်ေိုခြင်း သို့မဟု

ို့အားခြင့်

ည်ေဲဥပတဒခပဌာန်းြျက်မှ ြွေဲထွေက်ပါ။ သို့မဟု

၎င်းကို တရးေွေဲခပုစုလျက်ရှိတနဖပီခြစ်တသာ သို့မဟု

် အနီးကပ်အနာဂ

် အနည်းငယ်မျှ မွေမ်းမံ

်

်

ွေင် ြွေံ့ဖြိုး

ုိ း

က်မှုအ

ွေက်

ထည့်သွေင်း စဉ်းစားလျက်ရှိတသာ ဥပတဒခပဌာန်းြျက်များသို့ ထပ်တပါင်းထည့်တပးခြင်း။
အခြား

စ်ဘက်

ွေင်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန်အ

လိုအပ်မည်။ များတသာအားခြင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်က ကဏ္ဍ
၎င်းအစား အဏ္ဍ

စ်ရပ်၏ ေုံးခြ

များ အားလုးံ တပါင်းသည် တရရှည်
ကမ်းရိုး

စ်ရပ်စီမံြန့်ြွေဲမှုအား အစားမထိုးသည်ကို သ

ည်

ြ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ ြွေံ့ဖြိုး

န်းများ ဘက်စုံတဂဟစနစ်အတခြခပုစီမံြန့်ြွေဲမှုသို့ ဦး

်ထားသည့် ခပည့်စုံတသာအြွေဲ့အစည်း

ခပေိုသည်မှာ ကဏ္ဍ

်မှ

်ရန် သင်

ိရပါ။

်ြျက်တပးသူများအား လမ်းညွှန်ြျက်တပးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထို့တကကာင့် ေုံးခြ

အစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအ
ထု

ွေက် အာဏာပိုင်ကိုသ

စ်ြု

စ်ရပ်၊ သက်ေိုင် သို့မဟု

ိုး

က်မှုကို တစာင့်ထိန်းလျက် သမုဒ္ဒရာနှင့်

ည်သည်။ ထို့တကကာင့် သီအိုရီသတဘာ

ွေက် အာဏာပိုင်သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေင် ဗဟိုခပုထားနိုင်သည်။ သို့ရာ
် လှုပ်ရှားမှုအ

ွေက်

်ြျက်

ရား

ွေက် အထူးဒီဇိုင်းပုံစံ

ွေင်၊ နိုင်ငံအသီးသီးအတ

ာဝန်ရှိတသာ

ွေင် အဏ္ဏဝါ
ွေ့အကကုံက

ည်ေဲ စီမံြန့်ြွေဲမှုအာဏာပိုင်

များသို့ အတကာင်အထည်တြာ် တောင်ရွက်တစခြင်းသည် ထိတရာက်အကျုးရှ
ိ ိသည်။

ဘြူးလ်သတင်းအြျက်အလက်

ကမ္ဘာ့ကုလသမေ္ဂပင်လယ်ခပင်ေင
ို ်ောဥပရဒကွန်ဗင်းေှင်း2
အတခြြံမျဉ်းမှ တရမိုင် ၁၂ မိုင်ထက်မပိုသည်အထိ ပိုင်နက်ပင်လယ်အ
န်းနိုင်ငံများက ဇုန်ပိုင်းခြားခြင်းနှင့်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
နိုင်ငံများ

ွေင် အခပစ်မဲ့ခြ

ဏာရှိကကသည်။ ၎င်း

ွေက်

ွေင်း အြျုပ်အခြာပိုင်ေိုင်မှုတပါ်မူ

ည်၍ ကမ်းရိုး

ရားစီရင်ပိုင်ခြင်း အခပည့်အဝရှိကကသည်။ ကမ်းရိုး

်သန်းသွေားလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ို့သည် တအာက်ပါတြါင်းစဉ်များအားလုံး သို့မဟု

န်း

ွေက်အသုံးဝင်တသာ ဥပတဒခပုတရးအာ

် မည်သည့်တြါင်းစဉ်များနှင့်မေို စပ်လျဉ်း၍

ဥပတဒများ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ခပဌာန်းနိုင်ကကသည် - တရတကကာင်းလုံခြုံမှု နှင့် ပင်လယ် တရတကကာင်းသွေားလာမှု
စည်းမျဉ်း၊ တရတကကာင်းသွေားလာမှုေိုင်ရာအကူအညီများ၊ အတောက်အဦများသာမက အခြားတသာ တထာက်ကူပစ္စည်း
အတောက်အဦးများ နှင့်

ပ်ေင်မှုများ (ဥပမာ၊ တလရဟ

်များ၊) အပါအဝင်၊ အတထာက်အကူပစ္စည်းများကို

ကာကွေယ်ခြင်း၊ ကကိုးများနှင့်ပိုက်လိုင်းများကို ကာကွေယခ် ြင်း၊ သက်ရှိသယံဇာ
ကမ်းရိုး

န်းနိုင်ငံ၏ ပ

သီးသန့်စီးပွေားတရးဇုန်အ

်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစာင့်တရှာက်ခြင်း။
ွေင်း

ွေင် ကမ်းရိုး

န်းနိုင်ငံ

စ်ြု၌ ပင်လယ်ကကမ်းခပင်တပါ်ရှိ ေက်စပ်တနတသာတရထု၊ ပင်လယ်

ကကမ်းခပင်တပါ် နှင့် ပင်လယ်ကကမ်းခပင်တအာက်တခမထုရှိ သက်ရှိ သို့မဟု
ူးတြာ်ထု

်လုပ်ခြင်း နှင့် ရှာတြွေခြင်း၊

ို့

များ ရှာတြွေြွေင့်နှင့်

်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့တသာ အခြားတသာ စီးပွေားတရးေိုင်ရာ

ွေင် အသုံးြျနိင်သည်။ UNCLOS ၏ညွှန်ကကားြျက်များကို လိုက်နာ၍

ဘြူးလ်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ အီးအီးဇက် နှင့် ကမ်းဦးတရ

2

် သက်မဲ့ သဘာဝသယံဇာ

်လုပ်ြွေင့်၊ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ြွေင့်နှင့်စီမံြန့်ြွေဲြွေင့် အြျုပ်အခြာအာဏာရှိသည်။ ၎င်း အြျုပ်အခြာအာဏာ

ပိုင်ြွေငမ
့် ျားသည် တရ၊ တရစီးတကကာင်းများ နှင့် တလမှ စွေမ်းအင်ထု
ူးတြာ်ထု

များ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း၊ နှင့်

ိမ်ပိုင်း

ို့အ

ွေက် ကန့်သ

်ြျက်ကို ြျမှ

်ဖပီးခြစ်သည်။

Maes, F. (2008). The international legal framework for marine spatial planning. Marine Policy, 32(5), 797-810.
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ွေင်ရှု။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

စီမံကိန်းနှင့် ပိဆ
ု့ ောင်ဆေး
ဝန်ကကီးဌာန

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ပိုင်နက်နယ်ဆ မေိင
ု ်ော

ေဏ္ဏဝါးနှင့် ကမ်းရိုးတန်း

စီမံကိန်းဆေးေွဲဆေးနှင့်

ပို့ဆောင်ဆေး

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆေးဆေဂျင်စီ

ဆေဂျင်စီ

စီမံကိန်းနှင့် ပိဆ
ု့ ောင်ဆေး
ညွှန်ကကားဆေးမှူး

ေဏ္ဏဝါနှင့်
ကမ်းရိုးတန်းပို့ဆောင်ဆေး
ဆေဂျင်စီ
...

ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲနှင့် ဆဂဟစနစ်
ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆေှာက်ဆေး
ဆေဂျင်စီ

သဘာဝနယ်ဆ မေဆကင်ေထည်

ပတ်ဝန်းကျင်

ဆဖာ်ဆောင်ေွက်ဆေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု

...

ဝန်ကကီးဌာန

မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖဖိူးတိုးတက်ဆေးရုံး

ေဆောက်ေေုံနှင့်မဟာဗျူဟာ

...

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆေးဦးစီးဌာန

ငါးလုပ်ငန်း

ဆေလုပ်ငန်းဝန်ကကီးဌာန

ခေီးသွားလာဆေးလုပ်ငန်း
ညွှန်ကကားဆေးမှူး

. . .

စိုက်ပျ ိုးဆေး၊ ဆမွး မူဆေးနှင့်

လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးဆေးနှင့်

ခရိုင်

ခေီးသွားလုပ်ငန်း
ေဆ ခခံေဆောက်ေေုံနှင့်

ခေီးသွားလုပ်ငန်း အဆ ခခံ

ခေီးသွားလုပ်ငန်း

ညွှန်ကကားဆေးမှူး
...

ဆေဂျင်စီ

ဝန်ကကီးဌာန

သမ္မတ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆေး

စိုက်ပျ ိုးဆေးလုပ်ငန်း

ရုံး

ဆေလုပ်ငန်းဦးစီးဌာ

...

ညွှန်ကကားဆေးမှူး

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
...

ဓာတ်သတ္တုသယံဇာတများ

ဘဏ္ဍာဆေးနှင့်စီးပွားဆေး

ဓာတ်သတ္တုသယံဇာတများ

ဝန်ကကီးဌာန

ဦးစီးဌာန

ဆေဂျင်စီ
...

...

ဘဏ္၁္ာဆေး
ညွှန်ကကားဆေးမှူး

...

...

ပုံ ၃ ။ ဘြူးလ်တွင်ေှိ အမျိုးသား နှင့် ြရိုင်အစိုးေ ြွဲ့စည်းပုံ။
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ေုပ်ချုပ်ဆေးမှူး

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၄.၃။ မိတ်ေက်ခြင်း - လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီစဉ်ြ့ွဲ စည်းပါ
လုပ်ငန်းစဉ်ကစ
ို ီစဉ်ြွဲ့စည်းပါ
ေည်မှန်းြျက် /

ဤလုပ်ငန်းတောင်ရွက်ဖပီးသည့်တနာက် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့နှင့် အခြားတသာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်သူများ၏
အြန်းကဏ္ဍနှင့် တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။
နှင့်
အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့ ြွေဲ့စည်း



ည်တောက်ရမည်ကို နားလည်

သတဘာတပါက်လာမည်။
အကျိုးေလဒ်



သွေင်းအားစုသာခြစ်သည် (ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်း မရှိပါ)



လက်တ



လိုလားတသာကျွမ်းကျင်မှုများခြင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့ ြွေဲ့စည်းခြင်း



သ

ွေ့ခြစ်ရပ်

်မှ

ွေင် အသုံးြျြဲ့ပါက -

်ထားသည့် တအာင်ခမင်မှုမှ

်

ိုင်များ နှင့်

ာဝန်ရှိမှုများ ပါရှိတသာ

လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လမ်းခပတခမပုံကကမ်း ခပုစုတရးေွေဲခြင်း
တလ့ကျင့်ြန်းကိုကကည့်ပါ)


စီမံကိန်းအစီအစဉ် နှင့် အကဲခြ



သ



ြန့်မှန်းကုန်ကျစရိ

်မှ

ွေက် သ

်မှ

်နယ်နိမိ

်များ

်အြျန်ိ ကာလ
်များပါဝင်သည့် ဘဏ္ဍာတရးေိုင်ရာအစီအစဉ် နှင့် တငွေတကကး

တထာက်ပံ့ခြင်းရယူရန် တြာ်ထု
အရေးပါမှု

်ဧရိယာအ

်သ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို တောင်ရွက်ရန် ေုံးခြ

်မှ

်ထားသည့် နည်းလမ်းများ

်လက
ို ်သည်နှင့် တအာက်ပါ တောင်ရွက်ရန်

လုပ်ငန်းများသည် သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကို စီစဉ်ြွေဲ့စည်းရန် အလွေန်အတရးကကီးသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့ ြွေဲ့စည်းပါ။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ခပုစုတရးေွေဲပါ။
အြျန်ိ ကာလတဘာင် သာမက နယ်နိမိ

်များလည်းပဲ သ

်မှ

်ပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွဲ့ ြွဲ့စည်းခြင်း
အဓိက တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့ ြွေဲ့စည်းရန် ခြစ်သည်။ ကဏ္ဍစုံပါဝင်တသာ အြွေဲ့ရရှိရန်
အတရးကကီးတနစဉ်

ွေင် မဟာဗျူဟာတခမာက် နှင့် ပိုင်းခြားစိ

်ခြာတလ့လာတသာအတ

ွေး၊ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းနှင့် ပဋိပက္ခ

တခြရှင်းခြင်း၊ မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်တရးေွေဲခြင်း၊ တပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အြွေဲ့အစည်းေိုင်ရာစီမံြန့်ြွေဲမှု၊ ေက်သွေယ်တရး၊
အြျက်အလက်စီမံြန့်ြွေဲမှု၊ စီမံကိန်းအတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အကဲခြ

်ခြင်း

ို့ကဲ့သို့ လိုြျင်တသာ

ကျွမ်းကျင်မှုများရှိသည့် အြွေဲ့ဝင်များ ရရှိရန်မှာ အတရးကကီးသည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးေွဲခပုစုပါ
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တရးေွေခဲ ပုစုရန် တောင်ရွက်မမ
ှု ျား


လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တရးေွေခဲ ပုစုရန် လိုအပ်တသာ အဓိက လုပ်တောင်မမ
ှု ျားကို စာရင်းခပုစုပါ



လုပ်တောင်မှု
သို့မဟု

စ်ြုြျင်းစီကို စီမံြန့်ြွေဲနိုင်တသာလုပ်ငန်းငယ်များအထိ ြွေဲထု

် အြွေဲ့ခြင့် စီမံြန့်ြွေဲနိုင်သည့်လုပ်ငန်း

ယူရသည့် အြျန်ိ
3

3

ွေင် ပါဝင်သည်မှာ -

့ိုအားခြင့် အလွေယ်

်ပါ။ ၎င်းသည်

စ်ြုခြစ်ဖပီး လိုအပ်တသာသယံဇာ

ကူခမင်သာသည့် လုပ်ငန်း

Ehler & Douvere (2009): p. 38 ကိုရ။ှု
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စ်ဦးြျင်း

များ နှင့် ဖပီးေုံးရန်

စ်ြုခြစ်သည်။ သို့ရာ

ွေင်၊ မှားတလ့ရှိသည်မှာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

လုပ်တောင်မမ
ှု ျားကို တသးငယ်လှတသာ အစိ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်အပိုင်းတလးများစွောအထိ ြွေဲထု

်ပစ်ကကခြင်းခြစ်သည်ကို

ဂရုစိုက်ပါ။


လုပ်တောင်မမ
ှု ျား မည်သည့်အြျန်ိ
အ



ိုင်းအ

ာကို (ရက်သ

်၊ လ၊ ၃ လ

်မှ

်ရန်အ

ွေက် သင့်တလျာ်တသာ အြျန်ိ

ာ အားခြင့်) တရွးြျယ်ပါ။

တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများအကကား တရှ့တနာက်အစီအစဉ် နှင့် ေက်စပ်မှုများကို ရှင်းလင်းစွောရှိပါတစ။
(အခြားတသာလုပ်ငန်း
နှစ်ြုစလုံးကို



္တပ

ွေင်တောင်ရွက်မည်ကို သ

စ်ရပ် မစ

င်နိုင်မီ အခြားတသာလုပ်ငန်း ဖပီးစီးတနသင့်ဖပီလား၊ တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ဖပိုင်နက် တောင်ရွက်နိုင်သလား)

တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း
မျဉ်းတကကာင်း သို့မဟု

်

စ်ြုြျင်းစီ၏ စ
ု

်တြျာင်း

င်ြျန်ိ နှင့် တောင်ရွက်အြျန်ိ ကာလကို ြန့်မှန်းပါ။ ၎င်းကို

န်းခြင့် ပုံခပဇယားတပါ်

ွေင် ကိုယ်စားခပု တြာ်ခပနိုင်သည်။



သ

ိထားရန်မှာ -



မုြျလိုအပ်တသာလုပ်တောင်မှုများ နှင့် တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများအားလုံး ပါဝင်ပါတစ။
စ်ဦးြျင်းအတပါ်



ွေင်ရှိ လုပ်ငန်းပမာဏကို စိ

လိအ
ု ပ်နိုင်မည်ကို တြာ်ထု


တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း
ိုး


သ


်သ

်မှ

ွေင် ထပ်

ိုးအကူအညီ

်ပါ။ နှင့်
်သက်၍ လက်တ

ွေ့ကျပါတစ။

ွေင် အကူအညီခြစ်တစရန် အဓိကကျတသာအခြစ်အပျက်များ (မှ

်ပါ။ မကကာြဏေိုသလို လုပ်ငန်း

တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများအ
သ

ွေင်ထားရှိဖပီး မည်သည့်တနရာ

စ်ြုက အြျန်ိ မည်မျှယူမည်နှင့်ပ

က်မှုကို တစာင့်ကကည့်ရာ
်မှ

်မှ

်ထဲ

ွေက်

်

ိုင်များ)ကို

စ်ရပ်ဖပီးေုးံ မည့် ရက်စွေဲများ ရှိကကသည်။ နှင့်

ာဝန်ရှိမှုများကို အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့၏ အြွေဲ့ဝင်အများအခပားနှင့်

ြ
် ျထားတပးပါ။

နယ်နိမိတ်များသတ်မှတ်ခြင်း
ဧရိယာအ

ွေက် သင်တရးေွေဲခပုစုသည့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် ထုံးစံအားခြင့် ဧရိယာ

ြန့်ြွေဲသည်။ ဥပမာ၊ ဘြူးလ်ပင်လယ်တရတဒသ။ ပုံမှန်အားခြင့်၊ ၎င်းနယ်နိမိ
မိ

်မျဉ်းနှင့်

ိုက်ေိုင်တနမည်မဟု

်ပါ - သ

်မှ

အရွယ်အမျုးမျ
ိ ုးတသာတဂဟစနစ်
ိ
များ မကကာြဏ
သယံဇာ

များအ

ွေက် သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာနှင့်

ရှိလာနိုင်သည်။ အေုံး
လာမှု

်ကကသည်။

စီမံြန့်ြွေဲမှုအ

်မှ

်ဖပီး စီမံ

စ်ြု၏ နယ်နိ

်အ

ွေင်း

ွေင် သို့မဟု

ြျန်ိ

ည်း

ွေင် အစီအစဉ်ဧရိယာ၏

ိုက်ေိုင်တနရန်မလိုအပ်တသာ ဧရိယာများမှ တ

ွေင် သားတပါက်ပျ ံ့နှံ့ခြင်း၊ အနယ်အနှစ်ပို့တောင်ခြင်း နှင့် တလထုထဲ

ို့ကဲ့သို့တသာ သဘာဝလုပ်ငန်းစဉ်များသည် သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာနယ်နိမိ

ထို့တကကာင့် နယ်နိမိ

ည်းအခြစ် သ

်မျဉ်းများသည် တဂဟစနစ်

်အစီအစဉ်ဧရိယာနယ်နိမိ
ည်ရှိတန

စ်ြု

်

် တကျာ်လွေန်၍
ာင်းေိုရမှုများ

ွေင် အာဟာရဓာ

ွေင် ရပ်

်များစုပုံ

ံ့တနသည်မဟု

်ပါ။

်မျဉ်း နှစ်မျုးနှ
ိ စ်စားရှိသည်ကို သိနားလည်ထားရန် အတရးကကီးသည် - (၁) စီမံကိန်းအစီအစဉ်နှင့်

ွေက် နယ်နိမိ

်မျဉ်း နှင့် (၂) ြွေဲခြမ်းစိ

အတပါ် ခပင်ပလွှမ်းမိုးမှုများ နှင့် တ

်ခြာတလ့လာေန်းစစ်ရန်အ

ွေက် နယ်နိမိ

ာင်းေိုမှုများပါ ထည့်သွေင်းစဉ်စားသည့် နယ်နိမိ

်မျဉ်း (အစီအစဉ်ဧရိယာ

်မျဉ်း)

အြျိန်ကာလသတ်မှတ်ခြင်း
သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေက် အြျန်ိ ကာလသ

်မှ

်ရန် မုြျလိုအပ်သည်။ သ

်မှ

်အြျန်ိ ကာလ

ွေင်

အပိုင်း ၂ ပိုင်းပါဝင်သည်။


အတခြြံနှစ် သို့မဟု

် လက်ရှိအတခြအတနများကို တြာ်ထု

်သ

်မှ

်ရန်အ

ွေက် အတခြြံ

စ်ရပ်အား တပးရန်

အသုံးခပုမည့်ကာလ။ နှင့်


သင် တရးေွေခဲ ပုစုတနသည့်ကာလနှင့် ခြစ်လိုတသာအနာဂ

်ခမင်ကွေင်းကိုသ

အြျန်ိ ကာလခြစ်သည့် သ

်အြျန်ိ ကာလ။ ၎င်းသည် အစီအစဉ်၏ ရည်မှန်းြျက်

်မှ

်နှစ် သို့မဟု

်သ

40

်မှ

်မှ

်ရန်အ

ွေက် သင့်အား ြွေင့်ခပု

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ကိုထင်ဟပ်ဖပီး လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေ့ကျသင့်သည်။ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကာလများ (အလိုက်သင့်ခပင်ေင်တောင်ရွက်

ခြင်း သံသရာများ) ကိုလည်း သ

်မှ

်သင့်သည်။

ရငွရကကးအရထာက်အပံ့ေယူခြင်း
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် လုံတလာက်တသာတငွေတကကးအရင်းအခမစ်များမရှိဘဲ မခြစ်နိင်ပါ။ ထုံးစံအားခြင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်
သည် အစိုးရ၏

ာဝန်ရှိမှုမှ ေင်းသက်လာတသာ်လည်း အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် တရးေွေဲခပုစုခြင်းအေင့်အ

ွေက် တငွေတကကး

အတထာက်အပံ့ ရရှိနိုင်ဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုက်တလျာညီတထွေ
ခြစ်တစခြင်း နှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအ
ခပဿနာ

ွေက် တငွေတကကးအတထာက်အပံ့ မရရှိနိုင်သည့်ြါ

စ်ရပ် ခြစ်ပွေားသည်။ ထို့တကကာင့် အခြားတသာ ရံပုံတငွေယန္တရားများကို တ

အလာရှိတသာ အခြားရံပုံတငွေယန္တရားများ

ွေ့ရှိထားရမည် ခြစ်သည်။ အလား

ွေင် ပါဝင်သည်များမှာ -



ြွေင့်ခပုတငွေများ နှင့် လှူဒါန်းခြင်းများ



တရငုပ်ခြင်း သို့မဟု



တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများအ

် ရွက်

ွေင် အခြစ်များတသာ

က
ို ်ခြင်းအြတကကးတငွေများကဲ့သို့ ြရီးသွေားလုပ်ငန်းမှ အြွေန်အြများ
ွေက် တပးတောင်ရတငွေ (ပီအီးအက်စ်) Payment for Ecosystem Services (PES)

အစီအစဉ်များ


ကမ်းလွေန်တရနံ၊ ဓာ
ူးတြာ်ခြင်း



် တလအားလုပ်ငန်းများကဲ့သို့တသာ စွေမ်းအင် သို့မဟု

မိ

်တပးခြင်း သို့မဟု

် တရ

ို့၏ကုန်ကျစရိ

်

ံေိပ်ြ

်နှိပ်ခြင်း နှင့် ထု

ွေင်စိုက်ပျုးတမွေ
ိ းခမူတရး ြွေင့်ခပုမိန့်တကကး

်ြက်ခပုမှုြျဉ်းကပ်ခြင်းများ

၎င်း

် ဓာ

်သ

္တု

မ
ို့ ှအြွေန်တငွေများ နှင့်

ငါးြမ်းြွေင့်တပးတောင်တငွေများ၊ စီးပွေားတရးအမှ
ထု



်တငွေ့ သို့မဟု

်ကုန်အသိအမှ

်ခပုလက်မှ

်

က
ို့ ဲ့သို့တသာ ငါးလုပ်ငန်းအြွေန်၊ အြများ

ွေင်ရှိ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကျုးတကျးဇူ
ိ
းြံစားရသူများအားလုံးက

်များသို့ ထည့်ဝင်တငွေများ။

၄.၄။ အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ရောင်ခြင်း - အခမင် ကိုြွင့်ေိုသတ်မှတပ
် ါ။
အခမင် ကိုြွင့်ေိုသတ်မှတ်ပါ
ေည်မှန်းြျက် /

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



ဘီပီအိုင်ပီ BPiP လုပ်ငန်းစဉ်ကို လမ်းညွှန်တပးရာ

ွေင် အခမင် ၏

န်ြိုးကို

နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။


ပူးတပါင်းပါဝင်တသာ အခမင် တြာ်စပ်ခြင်း၏အကျုးတကျးဇူ
ိ
းကို နားလည်သတဘာ
တပါက်လာမည်။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ပန်း

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှုကို

အသိတပးလာမည့် သင်၏အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ဧရိယာ ကာလရှည်အသုံးခပုမှုအ

ွေက်

အခမင် ကိုခပုစုတရးေွေဲနိုင်လာမည်။
အကျိုးေလဒ်



အရေးပါမှု

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အခမင် သည် လုပ်ငန်းစဉ်
၎င်း

အခမင် တကကညာြျက်
ို့ကို လုပ်ငန်းစဉ်

စ်ရပ် ခပုစုတရးသားခြင်း။
ြုလုံးအား လမ်းညွှန်ခြင်းကိုကူညီသည်။

ွေင် တစာစီးစွော ခပုစုတရးေွေ၊ဲ သတဘာ
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ူညီမှု ရယူသင့်သည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ဘြူးလ်ြယ်ဒရယ်အစိုးရသည် ကမ်းရိုး

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါစီမံြန့်ြွေဲမှုအာဏာပိုင် Coastal and Marine Management

Authority (စီအမ်အမ်တအ CMMA) ကို စီမံကိန်းဝန်ကကီးဌာနတအာက်
သည် ဘြူးလ်

ွေင်ရှိ ကမ်းရိုး

န်းနှင်အ
့ ဏ္ဏဝါပ

ွေင် ြွေဲ့စည်းရန် ေုံးခြ

်ဝန်းကျင်များ အသုံးခပုမှု နှင့် ြွေံ့ဖြိုး

အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း နှင့် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း

ိုး

်ြဲ့သည်။ စီအမ်အမ်တအ
က်မှုကို စီမံအုပ်ြျုပ်သည့်

ာဝန်ရှိမှုခြင့်အားခြည့်ထားသည့် လွေ

်လပ်စွော

တောင်ရွက်နိုင်တသာ အများေိုင်အြွေဲ့အစည်း ခြစ်သည်။
စီအမ်အမ်တအ၏ အဓိကလုပ်တောင်ခြင်းများမှာ 

ဝန်ကကီးအား ကမ်းရိုး
ခပုလုပ်ြျမှ

်ခြင်း

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါဇုန်

့န
ို ှင့် သက်ေိုင်တသာ ကိစ္စရပ်များအားလုံး နှင့် မူဝါဒများ

ို့အတပါ် အကကံဉာဏ်တပးရန်



အစီအစဉ်များ နှင့် စီမံကိန်းများ ြွေံ့ဖြိုး



တဒသေိုင်ရာ နှင့် နိုင်ငံ



သုတ



ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှု

ကာေိုင်ရာ ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခြင်းများကို အားတပးပံ့ပိုးရန်

သန နှင့် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း
ိုး

ွေင် ကူညီတပးရန်

ု့က
ိ ို တောင်ရွက်ရန်

က်မှုလမ်းညွှန်ြျက်များ တရးသားခပုစုခြင်း

ိုင်ပင်၍ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ခပန်လည်သုံးသပ်ရာ

ွေင် အကူအညီတပးရန် နှင့် ေက်စပ်ပ
ွေင် ကူညီတပးရန်

စီအမ်အမ်တအက အထူးသီးသန့်ဇုန် Exclusive Economic Zone (အီးအီးဇက် EEZ) အ

ွေက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်များ

ခပုစုတရးေွေမ
ဲ ည်ခြစ်ဖပီး ြရိုင်အစီအစဉ်တအဂျင်စီအြွေဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်လျက် ြရိုင်
ကုန်း

ွေင်းတရတဒသများအ

ွေက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်များ

ိုး

ာကာလအ

ရည်ရွယ်သည်။ အင်ဒဲ နှင့် အိ

်စ်တပါ်

အ

ွေင်း)

က
ို့ ို ြွေဲ့စည်းြျမှ

်ထားဖပီးခြစ်သည်။ စီအမ်အမ်တအ

ွေက် တပါင်းစည်းထားတသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ူး ြရိုင် ၂ ြု အား ၎င်း

အထူးစီး ပွေားတရးဇုန် (တရမိုင် ၂၀၀ အ

န
ို့ ှင့်အ

စ်ြုြျင်းစီ၏

က်မှုခြစ်ထွေန်းမှုကို ကကီးကကပ်မည်။ (ပုံ ၄ ကိုရှု)

စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အြွေဲ့နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်
သည် တနာင်လာမည့် ၁၀ နှစ်

်သက်သူများနှင့်

စ်ြု

ည်တောက်ရန်

ို့၏ ပိုင်နက်ပင်လယ် (တရမိုင် ၁၂ မိုင်အ

ူလွှမ်းခြုံထားသည့် ဘြူးလ်အ

ွေင်း မ

ွေင်း) သာမက

ူတသာ အစီအစဉ်ဇုန်များ

ွေက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ခြစ်တပါ်လာတစမည်။

စီအမ်အမ်တအသည် လုါ်ငန်းစဉ်
၁။ တရရှည်

ည်

ရပ်လုံးအ

ွေက် လမ်းခပအတခြြံမူများကို သတဘာ

ြ
ံ့ ိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အဏ္ဏဝါြွေံ့မြိုး

ိုး

ူဖပီးခြစ်သည်။ အမည်အားခြင့် -

က်ြှု

၂။ ကာလရှည် ရှုတထာင့်နှင့် ရည်ြှန်းြျက်ြျား
၃။ တေဟစနစ်ြျဉ်းကပ်ြှု
၄။ တပါင်းစည်းထားတသာ ကုန်းတခြနှင့်အဏ္ဏဝါတဒသ တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်အစီအစဉ်
ယြုအြါ စီအမ်အမ်တအသည် အနာဂ

် ဘြူးလ်၏ ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားအ

ွေက် ကဏ္ဍရပ်အြျင်းြျင်း

အ

ည်းခြစ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထို့တကကာင့် ၎င်း

ူတသာ ေက်စပ်ပ

ွေင်းရှိ အခမင် များကို

သူအြွေဲ့များအား ၎င်း
အတဝး၊ သ

စု

စည်း

၏
ို့ ဘြူးလ်၏အနာဂ

င်းစာရှင်းလင်းပွေဲ

ွေင်

်အတပါ် အခမင် များကို ေက်စပ်ပ

င်ခပကကရန် တ

ို့က မ

်သက်

်သက်သူများ ပထမအကကိမ် အစည်း

ာင်းေိထ
ု ားသည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် တအာက်ပါေက်စပ်ပ

်သက်သူအြွေဲ့များမှ

ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားအ


စ်ြွေဲ့၏အြန်းကဏ္ဍကို သရုပ်တောင်ဖပီး ဘြူးလ်၏ အနာဂ

ွေက် သင့် အခမင်ကို ြန်

မိရိုးြလာသမားရိုးကျငါးြမ်းသမဝါယမ
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ီးပါ -

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

်သ

္ထုသယံဇာ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်



ဓာ

များဦးစီးဌာန



စီမံကိန်းနှင်သ
့ ယ်ယူပိုးတောင်တရး ဝန်ကကီးဌာန - အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုး



ြရီးသွေားလုပ်ငန်းတောင်ရွက်သူများသမဝါယမ



ဘြူးလ် သဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း



စီအမ်အမ်တအ

န်းသယ်ယူပို့တောင်တရးတအဂျင်စီ

တအာက်ပါလက်နက်ကိရိယာက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၄ သည် အခမင် သ

တအာက်ပါ ဘြူးလ်အတကကာင်းသ

်မှ

်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များ တပးထားသည်

င်းအြျက်အလက်များက သင့်လုပ်ငန်းအား ပံ့ပိုးတပးသည် -



ဘြူးလ်

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ



ဘြူးလ် ၂၀၀၄ ြုနှစ် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲကာကွေယခ် ြင်းအက်ဥပတဒ (စာမျက်နှာ ၈၅ ကိုရ)ှု



ဘြူးလ်

ွေင်ရှိ ေက်စပ်ပ

ွေက် စီအမ်အမ်တအလမ်းညွှန်အတခြြံမူများ

်သက်သူများ (စာမျက်နှာ ၅၃ - ၅၉)

စာကွက် ၄ ။ အခမင် ကို အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ေိုသတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

အခမင်သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
အခမင် သည်

ည်ေဲမူဝါဒများ၊ ဥပမာ၊ နိုင်ငံ သို့မဟု

နိုင်သည် သို့မဟု

် အစီအစဉ်ဧရိယာအ

် တဒသေိုင်ရာ ြွေံ့ဖြိုး

ွေက် သီသန့် ြန်

ိုး

က်မှု အစီအစဉ်များမှ ေင်းသက်လာ

ီးနိုင်သည်။

ရိုးရှင်းစွောေိုရလျှင်၊ အခမင် ေိုသည်မှာ တောင်ရွက်မည့်ဧရိယာအ

ွေက် မည်သည်ကို ခြစ်လာတစြျင်သည်ကို တြာ်ခပြျက်

ခြစ်သည်။ အတကာင်းေုံးမှာ အခမင် သည် သင်၏ တကာင်းမွေန်တသာ အနာဂ

်စိ

်ကူးပုံရိပ်ကို ြန်

ီးရာ

ွေင် အားတပး

လှုံ့တော်၊ အားခြည့်၊ ကူညီတပးသည့် အေင့်ခမင့်၊ များခပားဖပီး၊ စံခပုထားသည့် ခြစ်လိုတသာရလဒ် တြာ်ခပြျက် ခြစ်သည်။
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် အခမင်

ွေင် စီးပွေားတရး၊ ပ

အရာများ ပါသင့်သည်။ ၎င်းကို ဝါကျ
နိုင်ဖပီး တယဘူယသတဘာ သို့မဟု

်

စ်တကကာင်း
ိ

်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုနှင့်ယဉ်တကျးမှုေိုင်ရာ အတခြအတနအတကကာင်း
ည်း

ွေင်၊ လက်ကမ်းစာတစာင်

ွေင် သို့မဟု

် ပုံကကမ်းအခြစ် တြာ်ခပ

က
ိ ျကျ ခြစ်နိုင်သည်။

အခမင် တကကညာြျက်သည် . . .


အနာဂ
တ

်

ွေင် သင့်အစီအစဉ်တနရာ၌ မည်သည်

ခို့ ြစ်ပွေားတနတကကာင်း ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအားလုံးက

ွေ့ခမင်လိုသည်ကို တြာ်ခပသင့်သည်။



အနာဂ

်ကမ္ဘာသည် ယတန့ကမ္ဘာနှင့်



ယြုပင် သင်သည် ၎င်းအနာဂ

်

ူတနမည်ဟု မမှ

်ယူသင့်ပါ။

ွေင် တနထိုင်တနြဲ့ဖပီခြစ်သကဲ့သို့ ယူေကာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလဝါကျခြင့် တရးသား

သင့်သည်။


သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာနှင့်သာ သက်ေိုင်တနသင့်သည်။ နှင့်



အခပုသတဘာတောင်ဖပီး အားတပးလှု့ံ တော်ခြင်း ခြစ်သင့်သည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့် လုပ်ငန်း
သင်၏ ေက်စပ်ပ
အ

်သက်သူအြန်းကဏ္ဍ

ွေင် ဝင်တရာက်သရုပ်တောင်ဖပီး ဘြူးလ်ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထား

ွေက် အခမင် ကို ထင်ဟပ်တြာ်ခပပါ။ သင်၏ ေက်စပ်ပ

်သက်သမ
ူ ျား၏ ရှုတထာင့်ခမင်ကွေင်းမှ အခမင် တကကညာြျက်

မူကကမ်းကိုခပုစုပါ။ တကကညာြျက်သည် ဝါကျ သုံးြု သိုမဟု

် တလးြုထက် မပိုသင့်ပါ။ အေိုပါ အခမင်တကကညာြျက်ကို

စီအမ်အမ်တအသို့

င်ခပရန် အေင်သင့် ခပုလုပ်ထားပါ။
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

တအာက်ပါတမးြွေန်းများက သင့် အခမင်တကကညာြျက် ဆပါ်ဆပါက်လာတစရန် သင့်အား ကူညီတပးနိုင်မည် 

သင် မည်သည်အ

ွေက် ငါးြမ်းသနည်း။ သင်၏ စံခပအနာဂ

ြံစားရနိုင်သနည်း။ သင်၏ တ

ွေးတြါ်ခြင်းကို မည်သည့်ကန့်သ

၎င်းအစား အတခမာ်အခမင်ရှိဖပီး ြန်


အေိုပါ အနာဂ
အ

်အ

်

ွေင် သင် မည်သည်ကို ခမင်နိုင်၊ ကကားနိုင်၊
်ြျက်များနှင့်မှ ကန့်သ

်မထားပါနှင့်။

ီးနိုင်စွေမ်းရှိပါတစ။

ွေက် သင်မည်သည့်စိန်တြါ်မှုများကို တကျာ်လွှားရမည်နည်း။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အြန်းကဏ္ဍ

ွေင်းရှိ စိန်တြါ်မှုများ နှင့် အခြားတသာကဏ္ဍများနှင့် ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သက်ေိုင်တသာ စိန်တြါ်မှု

များနှင့် ပ

်သက်၍ တ

ွေးတ

ာေင်ခြင်ပါ။ ခပဿနာကို တြာ်ခပမည့်အစား အေိုပါ စိန်တြါ်မှုများကို တခြရှင်းရန်

ခြစ်နိုင်တခြရှိ အတခြများကို တြာ်ခပပါ။
သင်၏ အခမင်တကကညာြျက်ကို မည်သို့

င်ခပမည်နှင့် ပ

အခမင်အာရုံတထာက်ကူပစ္စည်းများခြင့်

င်ခပပါ။

်သက်၍လည်းပဲ တ
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ွေးတ

ာကကံေပါ။ သင့်အတခြများကို

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့တ
် ောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ကမ်းရိုးတန်းေိုင်ော

စီေမ်ေမ်ဆေ

ေစီေစဉ် ပုစုဆေးေွဲဆေး
ဆေဂျင်စီ

ပိုင်နက်နယ်ဆ မေိင
ု ်ော

စီမံကိန်းနှင့် ပိဆ
ု့ ောင်ဆေး
ဝန်ကကီးဌာန

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စီမံကိန်းဆေးေွဲဆေးနှင့်

ဆေဆကကာင်းပို့ဆောင်ဆေး

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆေးဆေဂျင်စီ

ဆေဂျင်စီ

ေဏ္ဏဝါနှင့်

စီမံကိန်းနှင့် ပိဆ
ု့ ောင်ဆေး
ညွှန်ကကားဆေးမှူး

...

ကမ်းရိုးတန်းပို့ဆောင်ဆေး
ဆေဂျင်စီ
...

ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲနှင့် ဆဂဟစနစ်
ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆေှာက်ဆေး
ဆေဂျင်စီ

သဘာဝနယ်ဆ မေဆကင်ေထည်

ပတ်ဝန်းကျင်
ဝန်ကကီးဌာန

သမ္မတ

ဆဖာ်ဆောင်ေွက်ဆေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု

ဝန်ကကီးဌာန

ညွှန်ကကားဆေးမှူး
...

ဆေဂျင်စီ
...

မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖဖိူးတိုးတက်ဆေးရုံး

ေဆောက်ေေုံနှင့်မဟာဗျူဟာ

...

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆေးဦးစီးဌာန

ငါးလုပ်ငန်း

ဆေလုပ်ငန်းဝန်ကကီးဌာန

ညွှန်ကကားဆေးမှူး

စိုက်ပျ ိုးဆေးလုပ်ငန်း

ရုံး

ဆေလုပ်ငန်းဦးစီးဌာ

...

ညွှန်ကကားဆေးမှူး

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
...

ဓာတ်သတ္တုသယံဇာတများ

ဘဏ္ဍာဆေးနှင့်စီးပွားဆေး

ဓာတ်သတ္တုသယံဇာတများ

ဝန်ကကီးဌာန

ဦးစီးဌာန

ဆေဂျင်စီ
...

...

ဘဏ္၁္ာဆေး
ညွှန်ကကားဆေးမှူး

...

...

ပုံ ၄ ။ ဘြူးလ်

ခေီးသွားလာဆေးလုပင
် န်း

. . .

စိုက်ပျ ိုးဆေး၊ ဆမွး မူဆေးနှင့်

လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးဆေးနှင့်

ခရိုင်

ခေီးသွားလုပ်ငန်း
ေဆ ခခံေဆောက်ေေုံနှင့်

ခေီးသွားလုပ်ငန်း အဆ ခခံ

ခေီးသွားလုပ်ငန်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆေး

ွေင်ရှိ စီအြ်အြ်တအ နှင့် အစိုးရြွေဲ့စည်းပုံ
45

ေုပ်ချုပ်ဆေးမှူး

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၄.၅။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ပန်းတိုင်များ နှင့် စမတ် SMART ေည်မှနး် ြျက်များ သတ်မှတ်ပါ 4
ပန်းတိုင်များ နှင့် စမတ် ေည်မှန်းြျက်များ သတ်မှတ်ပါ *
ေည်မှန်းြျက် /

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အခမင်၊ ပန်း

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များအကကား ေက်စပ်မှုကို နားလည်

သတဘာတပါက်လာမည်။


သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာအ
ရည်မှန်းြျက်များ ခပုစုသ



အရေးပါမှု

်မှ

်ခြင်း

ို့အ

ွေက် စမ

်ရည်မှန်းြျက်

န်ြိုးကို နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။



သင့်အစီအစဉ်ဧရိယာ၏ အခမင်ကို ထင်ဟပ်သည့် ပန်း



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် စမ

သင်၏ အဏ္ဏဝါ ဧရိယာ

ိုင်များ တြာ်ထု

်ရည်မှန်းြျက်များ တြာ်ထု

အတကာင်းေုံးမှာစံခပအတခြအတနများ
သယံဇာ

ိုင်များ နှင့်

်လာနိုင်မည်။

တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း နှင့် အကဲခြ
များ၏

အကျိုးေလဒ်

ွေက် အခမင် ကိုထင်ဟပ်သည့် ပန်း

ွေင် သင်တ

ွေင် ပန်း

်ခြင်း

်ခြင်း

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များသည်

ွေ့ကကုံရသည့် သီးသန့်ခပဿနာများ သို့မဟု

်

ဖပိုင်ေိုင်ခြင်းများမှ ေင်းသက်လာမည်ခြစ်ဖပီး လုပ်ငန်းစဉ်ကို

ထိန်းတကျာင်းသည့် အတခြြံမူများ နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အခမင်

့ိုကို ထင်ဟပ်တစမည်။

* စမတ် SMART သည် တိကျရသာ Specific, တိုင်းတာေနိုင်ရသာ Measurable, ဖပီးရခမာက်ရအာင်ခမင်နိုင်ရသာ
Achievable, သက်ေိုင်ရသာ Relevant, အြျိန်အကန့်အသတ်ေိှရသာ Time-bound တိက
ု့ ို ကိုယ်စားခပုသည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
စီအမ်အမ်တအသည် လုပ်ငန်းစဉ်
ည်

ရပ်လုံးအ

ွေက် လမ်းခပအတခြြံမူများကို သတဘာ



တရရှည်



ကာလရှည် ရှုတထာင့်နှင့် ရည်မှန်းြျက်များ

ံ့ြိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အဏ္ဏဝါြွေံ့ဖြိုး

ိုး



တဂဟစနစ် ြျဉ်းကပ်မှု



ကုန်း နှင့် အဏ္ဏဝါတဒသ တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်အစီအစဉ် တပါင်းစည်းမှု

ူညီဖပီးခြစ်သည်။ အမည်အားခြင့် -

က်မှု

ဤ အတခြြံမူများနှင့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူအနည်းငယ်နှင့် တေွေးတနွေး

ိုင်ပင်ခြင်းများကိုအခြြံ၍ စီအမ်အမ်တအသည်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေက် တအာက်ပါ အခမင် ကိုစုစည်းထားသည် -

* မျှတဝထားတသာ သမုဒ္ဒရာသည် ယဉ်တကျးမှုအမှ ်လက္ခဏာ၊ အတမွေအနှစ်၊ ကျန်းမာတရး နှင့် ကကယ်ဝမှု ့က
ို ို ဘြူးလ်
ကမ်းရိုး န်းတဒသခပည်သူများအား တပးအပ်သည်။ တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာ အဏ္ဏဝါဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲ နှင့် အဏ္ဏဝါ သဘာ
ဝသယံဇာ များကို အတခြြံလျှက် ခမင့်မားစွောထု ်လုပ်တသာ၊ အမျုးမျ
ိ ုးကွေ
ိ ဲခပားဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ စီးပွေားတရးသည်
စီးပွေားတရးအရ ရှင်သန်နိုင်မှု၊ ပ ်ဝန်းကျင်အရ တကာင်းမွေန်သန်စွေမ်းဖပီး လူမှုတရးအရ ာဝန်ယတ
ူ သာ အနာဂ ်ကို
အာမြံသည်။*
အြျု့တသာရည်
ိ
မှန်းြျက်များသည် အခြားတသာရည်မှန်းြျက်များအတပါ် မှီြိုတနတကကာင်း စိ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေင် ယြုြျန်ိ ထိစုတောင်းရရှိဖပီး သ

နှင့် ရည်မှန်းြျက်များ တရးေွေဲတြာ်ထု

4

်ထဲ

ွေင်မှ

င်းအြျက်အလက်များကို အတခြခပု၍၊ ပန်း

်ရန် စီအမ်အမ်တအသည် ယြုအြါ အကူအညီ လိုအပ်တနသည်။

ဤတလ့ကျင့်ြန်းကို McGee, L.A., & Barrett, M.J.: 2013a မှ ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။
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်သားထားလျှက်
ိုင်များ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် ပန်း
အ

ိုင်များနှင့် စမ

်ရည်မှန်းြျက်များ တရးေွေြ
ဲ ျမှ

်ခြင်းအတပါ် စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့်

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၅ သည် ပန်း

ိုင်များ နှင့် စမ

်ရည်မှန်းြျက်များ တရးေွေဲြျမှ

်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များ

တပးထားသည်။


ဇယား ၃ သည် စမ

်ရည်မှန်းြျက်များ ြန်

ီးခြင်းကို ပံ့ပိုးတပးတနသည့် အကူအညီခြစ်တသာ တမးြွေန်းများ

စာရင်းကို တပးထားသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာအ
များ တြာ်ထု

်သ

်မှ

၁။ လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေင်း ယြုြျန်ိ အထိ သင်စုတောင်းြဲ့သမျှတသာ အတခြြံမူများ၊ အခမင် နှင့် ဘြူးလ်ပင်လယ်တဒသ
င်းအြျက်များကို ခပန်လည်သုံးသပ်ပါ။

င်းအြျက်အလက်များ နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အခမင်

ဧရိယာအ

ွေက် သင်အတရးအကကီးေုံးဟုထင်တသာ ပန်း

ကကည့်ပါ။ သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာအ

ွေက် ပန်း

ထင်ဟပ်တစသင့်သည်။ သင်သည် ဤပန်း
အတခြများကို ြလစ်ြျ

်တပါ်

ီးပါ။ ရည်မှန်းြျက်များသည် စမ

အ
ို့ တပါ်

ိုင် ၄ ရပ် ြန်

ွေင် အတခြခပုလျှက် သင်၏ အစီအစဉ်
ီးြျမှ

်ပါ - သင်နှင့်သက်ေိုင်ရာများကို

ိုင်များသည် ဤစိန်တြါ်မှုများသို့ အခပုသတဘာြျဉ်းကပ်မှုကို

ိုင်များနှင့် တကျနပ်ပါက သင်၏ အခမင် သို့ နီးကပ်လာဖပီလား။ သင့်

ွေင် တရးသားမှ

၃။ ထို့တနာက် သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာအ
ြန်

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်

်ရန် ခြစ်သည် -

သွေင်ခပင်အတနအထားအတကကာင်း သ
၂။ ဤသ

ွေက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်း

်

မ်း

င်ပါ။

ွေက် သင်၏ ပန်း

ိုင်

စ်ြုြျင်းစီအ

ွေက် စမ

်ရည်မှန်းြျက်

် SMART ခြစ်၊ မခြစ်ကိုစစ်တေးရန် တအာက်ပါဇယား ၃

တမးြွေန်းများကို အသုံးခပုပါ။ သင်၏ ရလဒ်များကို ြလစ်ြျ

်တပါ်

ွေင် ထပ်မံမှ

်

မ်း

စ်ြုကို

ွေင်ရှိ

င်ပါ။

စာကွက် ၅ ။ ပန်းတိုင်များ နှင့် စမတ်ေည်မှန်းြျက်များ ရေးေွဲြျမှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

ပန်းတိုင်များ နှင့် စမတ်ေည်မှန်းြျက်များ ရေးေွဲြျမှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
ပန်းတိုင်တစ်ြုသည် သင့်ကကိုးပမ်းအားထု

်မှု၏ အေုံးသ

်ရလဒ်ကို တြာ်ခပသည်။ သင် မည်သည်ကို ဤလုပ်ငန်း

အားခြင့် ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်တစရန် တမျှာ်လင့်ထားသည်ကို တြာ်ခပခြင်းခြစ်သည်။ မ
အ

ူတသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ

ူ အကွေ လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်ကကပါက ရည်မှန်းြျက်များသည် အလွေန်ခပည့်စုံရှင်းလင်းစွော တြာ်ခပသင့်သည်။

အဘယ်တကကာင့် ေိုတသာ် ၎င်း

ို့သည် မ

ူတသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကို လမ်းညွှန်တပးတနတသာတကကာင့်ခြစ်ဖပီး

ကွေဲခပားတသာ အဓိပ္ပါယ်ြွေင့်ေိုခြင်းများကို တရှာင်ရှားရန် လွေန်စွောအတရးကကီးသည်။
၎င်းသည် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ပန်း
ပန်း

ိုင် တြာ်ထု

်သ

်မှ

်သည့်အြါ အခြားတသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်များမှ

ိုင်များကို ခပန်လည်သုံးသပ်ရန် အတထာက်အကူခြစ်တစနိုင်ပါသည်။ သင့် ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဧရိယာ

သင့် အလုပ်ဌာန၏ ယြင်ပန်း

ိုင်များကိုကကည့်ရှုရန် သို့မဟု

အစီအစဉ်လုပ်တောင်မှုများမှ ပန်း


် သင်သိသည့် အခြားတသာ ပူးတပါင်းတောင်ရွက်တသာ

ိုင်များကို ကကည့်ရှုရန် အကူအညီတပးနိုင်ဖပီး သင်စ

သင် သိရှိသည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်း

ိုင် ဥပမာများ

တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများကို စီးပွေားတရးအရ

ွေင် တအာက်ပါ
န်ြိုးသ
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ွေင် ၎င်းသည်

်မှ

င်သည့်အြါ အကူအညီရရန်

ို့ ပါဝင်နိုင်သည် ်ခြင်းခြင့် အဏ္ဏဝါတနရာတဒသ စီးပွေားခြစ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

အသုံးခပုမှုများ တရရှည်

ည်

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ံ့မှု တသြျာတစသည်။



အဏ္ဏဝါတနရာတဒသ ေီတလျာ်စွောအသုံးခပုမှုများကို ခမှင့်



လက်ရှိနှင့်အနာဂ



အဏ္ဏဝါသယံဇာ



ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲ နှင့် အဏ္ဏဝါဧရိယာ၏ သဘာဝအ

် လူသား

များကို ကာကွေယတ
် ပးသည်။



တဂဟတဗဒအရ အြိုး



အ

ိုင်းြံနိုင်ရည်ရှိမှု

ွေင် - တဂဟတဗဒေိုင်ရာြွေဲ့စည်း

ို့ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် - ဇီဝတဗဒေိုင်

ည်တောက်ပုံကို ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်သည်။

န်ဧရိယာများကို ကာကွေယတ
် ပးထားသည်။

န်းအစားကျေင်းတသာဧရိယာများကို ခပန်လည်

ိုင်များကို တရးေွေဲခပုစုတနြျန်ိ

ွေင် ၎င်း

တနတကကာင်း တသြျာတနပါတစ။ ဧရိယာအ
အမှ

င်တပးသည်။

ို့၏လုပ်တောင်မှုများအကကား အခငင်းပွေားမှုများကို တလျာ့နည်း၊ တခြရှင်းတပးသည်။

ရာြွေဲ့စည်းပုံအေင့်အားလုးံ

ပန်း

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ည်တောက်တပးထားသည်။

ို့သည် သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာနှင့် သင့် အခမင် ကို

ွေက် သင်နှင့် သက်ေိုင်တသာ အတခြများနှင့်ပ

်သက်၍ တ

်ရပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ငါးအလွေန်အကျွ ံြမ်းေီးခြင်းကို စိုးရိမ်ပူပန်ပါ သင့်ပန်း

တရရှည်
ပန်း

ည်

ွေးတ

ာ ကကံေရန်

ိုင်သည် “ငါးြမ်းခြင်းကို

ံ့စွော တောင်ရွက်သည်” ခြစ်နိုင်သည်။ သင့် စိုးရိမ်ပူပန်မသ
ှု ည် တနရာထိုင်ြင်းတပျာက်ေုံးမှု ခြစ်ပါက၊ သင့်

ိုင်သည် “တနရာထိုင်ြင်းများ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်သည် (သို့မဟု

ေည်မှန်းြျက်တစ်ြုသည် ပန်း
တရွ့လျားတနသည့် သ
စမ

ိုက်ရိုက် ြျ ိ ်ေက်

်မှ

ိုင်ြွေဲ

်၊

ိုးြျဲ့သည်)” ခြစ်လာနိုင်သည်။

စ်ြုခြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကာလရှည်ပန်း

်အြျန်ိ ကာလ

ြုအ

ွေင်း

ိုင်း

ိုင်ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်ခြင်းသို့ ဦး

ာရနိုင်တသာ ကာလ

ိုအေင့်

ည်

စ်ြုခြစ်သည်။ သင်၏

် (တိကျရသာ၊ တိုင်းတာေနိုင်ရသာ၊ ဖပီးရခမာက်ရအာင်ခမင်နိုင်ရသာ, အေှိအတိုင်းခြစ်ရသာ၊ အြျိန်တုံ့ခပန်မှုေှိရသာ)

ရည်မှန်းြျက်များ ခပုလုပ်ြျမှ

်ခြင်းသည် တအာင်ခမင်မှုအ

ြျက်များသည် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း နှင့် အကဲခြ

ွေက် သက်တသခပသည့်နည်းလမ်းခြစ်သည်။ စမ

်ခြင်း ရည်မှန်းြျက်

်ရည်မှန်း

က
ို့ ိုလည်း ထမ်းတောင်သည်။

ပန်းတိုင်များ နှင့် ေည်မှန်းြျက်များအကကား ခြားနားြျက်များတွင် ပါဝင်ကကသည်မှာ 

ပန်း

ိုင်များသည် ကျယ်ခပန့်သည်။ ရည်မှန်းြျက်များသည် ကျဉ်းတခမာင်းသည်။



ပန်း

ိုင်များသည် တယဘူယျေိုလိုခြင်းများ ခြစ်ကကသည်။ ရည်မှန်းြျက်များသည်



ပန်း

ိုင်များသည် မထိတ

ကိုင်

ွေယ်၊ အထင်အရှားခပသနိုင်ကကသည်။

ပန်း

ိုင်များသည် စိ



ွေ့၊ မကိုင်

်နှင့်သာသိမှ

ိကျသည်။

ွေယ်၊ အထင်အရှားမခပသနိုင်ကကပါ။ ရည်မှန်းြျက်များသည် ထိတ
်အပ်တသာ ရုပ်ဝ

္ထုမဟု

ွေ့၊

်တသာအရည်အတသွေးခြစ်သည်။ ရည်မှန်းြျက်

များသည် အြိုင်အမာရှိသည်။


ပန်း

ိုင်များသည်

ိုင်း

ာမရနိုင်ပါ။ ရည်မှန်းြျက်များသည်

ိုင်း

ာရနိုင်သည်။

ဇယား ၃ ။ ရကာင်းမွန်ရသာ ေည်မှန်းြျက်တစ်ေပ်၏ ဝိရသသလက္ခဏာများ

ရကာင်းမွန်ရသာ ေည်မှန်းြျက်တစ်ေပ်၏ ဝိရသသလက္ခဏာများ*
တိကျရသာ

ရည်မှန်းြျက်သည် ြိုင်မာ၊ အတသးစိ
အဓိပ္ပါယ်သ

တိုင်းတာေနိုင်ရသာ

ကျွန်ုပ်
အတရအ

်မှ

်၊ အာရုံစိုက်ထားဖပီး တကာင်းတကာင်းမွေန်မွေန်

်ထားပါသလား။

့ို ခပုလုပ်လိုသည်ကို

ိုင်း

ာ၍ ရနိုင်ပါသလား။ ရည်မှန်းြျက်ကို

ွေက်အခြစ် တြာ်ခပနိုင်ပါသလား။

ဖပီးရခမာက်ရအာင်ခမင်နိုင်ရသာ

ရည်မှန်းြျက်ကို ရနိုင်တသာသယံဇာ

သက်ေိုင်ရသာ

ဤ ရည်မှန်းြျက်သည် သွေားလိုတသာပန်း

အြျိန်အကန့်အသတ်ေှိရသာ

မည်သည့်အြါ

ွေင် ရည်မှန်းြျက် ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်ပါမည်နည်း။ ဖပီးေုံးရက်

နှင့် စ

က
ို့ ို ရှင်းလင်းစွော သ

င်ရက်
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များခြင့် တရာက်နိုင်ပါသလား။

်မှ

ိုင်သို့ ဦး

ည်ပါမည်လား။

်ထားသလား။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၄.၆။ အိမသ
် ို့ယရ
ူ ောင်ခြင်း - လိုအပ်ြျက်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း
လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းအတွက် ခြစ်ရစနိင်ရသာ နှင့် စိန်ရြါ်ရနရသာ အရခြအရနအရကကာင်းတေားများ 5
လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်

ြုလုံးအ

ွေက် အလွေန်အတရးကကီးသည်။ ယူအန်အီးပီ UNEP၊

ေွေီဒင်နိုင်ငံ အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ ြွေံ့ဖြိုးမှု ပူးတပါင်းတောင်ရွက်တရး တအဂျင်စီ Swedish International Development
Cooperation Agency (စီဒါ SIDA) နှင့် အမ္ဘာ့ပ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ ရံပုံတငွေအြွေဲ့၏ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာေိုင်ရာ အကကံတပး

အြွေဲ့ Scientific and Technical Advisory Panel of the Global Environment Facility (GEF)/STAP)
ကမ္ဘာ

ို့သည်

ဝှမ်းလုးံ မှ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် ၇၃ ြုကို ခပန်လည်သုံးသပ်ြဲ့ဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အား

တထာက်ပံ့ နှင့်/သို့မဟု
ယြုအေင့်

် စိန်တြါ်နိုင်တသာ အြျက်များကို သ

်မှ

်ြဲ့ကကသည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏

ွေင် ယူအန်အီးပီ (၂၀၁၆) မှ ရယူထားသည့် တအာက်ပါအြျက်များကို

လုပ်ငန်းစဉ် ခြစ်တပါ်တရးအ

ည်ဖငိမ်တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ွေက် အတရးကကီးတကကာင်း ထည့်သွေင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ တေားဝင်လုပ်ပိုင်ြွင့် နှင့် အစိုးေအရထာက်အပံ့သည် အဓိက ခြစ်တစတသာအတခြအတန
အတကကာင်း

ရားများခြစ်တကကာင်း မကကာြဏ ခပသြဲ့ကကသည်။ ေုံးခြ

အတထာက်အပံ့မရရှိခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
ရေုံး အဟန့်အ

ားများအနက်မှ

တရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဟန့်အ

်သည်။ သို့ရာ

အစီအစဉ် ခပုစုတရးေွေဲခြင်း နှင့်/သို့မဟု
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

်

ွေင် ေန္ဒအတလျာက်၊ တအာက်မှအထက်သို့၊ သို့မဟု

ွေင် အလုပ်မခြစ်နိုင်ဟု မေိုလိုပါ။ အမှန်အားခြင့် ၎င်း

ွေင်း သယံဇာ

များကို အေုံးစွေန်ေုံးအသုံးခပုခြင်း ေုံးခြ

ွေင်ရှိတနသည်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ပိုင်ြွေင့်ကိုသ

ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်သည်၊ ေုံးခြ
ွေင်

ွေင်း ေုံးခြ

်ြျက်ြျမှ

်ရာ

ာဝန်ရှိတကကာင်း နှင့် သူ

်ြျက်ြျမှ

်မှ

ရရှိတစခြင်း

ို့ကို

်ခြင်း မည်သို့ခြစ်တပါ်လာသည်နှင့် မည်သို့ပူးတပါင်း

့ိုသည် ရည်မှန်းြျက်များအတပါ် ထိတရာက်စွော တောင်ရွက်တနတကကာင်း
ိုင်း ထိတရာက်စွောတောင်ရွက် တပးသည်

ာဝန်ြံရသည် နှင့်
က
ို့ ို နားလည်သတဘာ

စ်ြုခြစ်သည်။

်ခြင်းကို သ

အာရုံစိုက်ကိုင်

်မှ

ြ
် ဲ့သည်။ ြျနဲိ ့စွောခြစ်တပါ်လာတသာပန်း

ိုင်များက ထိတရာက်တသာေက်သွေယ်တရး၊

ိုး

ားေီးကကသည်ခြစ်ရာ အတစာပိုင်းအေင့်မှ ကျရှုံးတစရန်ဦး

အစီအစဉ်အားခြင့် သ

်မှ

်

်ရန်

်ရန် မည်သည့် မူဝါဒများ နှင့် ဥပတဒများ

တကာင်းမွေန်တသာလုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းအား သိသာသည့်စိန်တြါ်မှုအခြစ် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ
ကို ရှင်းလင်းမှုမရှိတသာပန်း

ို့သည် အဏ္ဏဝါ

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်သူများ၌ သင့်တလျာ်တသာလုပ်ပိုင်ြွေင့်များ ရှိတန

မည်သည့်ယန္တယားစနစ်များသည် ရည်မှန်းြျက်များအ
တပါက်ရန်မှာလည်း တသာ့ြျက်

် တပျာ့တခပာင်းတသာ

်ြျက်များ ြျမှ

တသြျာတစရန် မည်သည့်ယန္တယားစနစ်များသည် ရှိတနသည်၊ မည်သည့် ယန္တယား စနစ်များသည်

မေှိရသာပန်းတိုင်များ ြျမှ

ည်ခပု

ွေဲြက်လျက် ြိုင်မာတသာ အြန်းကဏ္ဍက ပါဝင်တောင်ရွက်သည်။

ရှိတနသည်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ
့ို

က်မှုကို အခငင်းပွေားြွေယ်ရာ အတလးအနက်အထား

စ်ြုခြစ်တကကာင်း မကကာြဏခပသြဲ့သည်။ ၎င်းသည် မကကာြဏေိုသလို အ

ဥပတဒြျဉ်းကပ်မှုများသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

တကကာင်း၊ သူ

်သူများထံမှ လုံတလာက်တသာ

ားခြစ်တစသည်။ လိုအပ်တသာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတရး အာဏာပိုင်များအား တလျာ့ပါးတစ

သည်။ ရံပုံတငွေရရှိနိုင်မှုကို ကန့်သ

လုပ်ပိုင်ြွေင့် မည်သူ့

ိုး

်ြျက်ြျမှ

ွေက် ေှင်းလင်းမှု

ိုင်များ ေိုသည်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

က်မှုအ

ိုင်းအ

ာ နှင့် တနာက်ေုံးရလဒ်

ည်လာနိုင်သည်ကို ေိုလိုသည်။ အဏ္ဏဝါ

င်ခပတခြရှင်းမည့် အဓိကခပဿနာကိစ္စရပ်များကို သက်ေိုင်ရာ ခပဿနာကိစ္စရပ်များအား

ွေယ်တခြရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တသြျာတစရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကနဦးအေင့်

ွေင် သ

်မှ

်ထားဖပီးသင့်သည်။

မျှရဝအခမင် ခြစ်ရပါ်ရစခြင်းကို တအာင်ခမင်တသာလုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း၏ အခြားတသာစိန်တြါ်တနသည့်အပိုင်းအခြစ် သ
ြဲ့သည်။ များစွောတသာလုပ်ငန်းစဉ်များ
သူများအတပါ် ထိုသို့တသာပန်း
ဟု
5

ွေင် ထုံးစံအားခြင့် နိုင်ငံအေင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

ိုင်များြျမှ

် တရွးြျယ်ထားတသာ ေက်စပ်ပ

ရင်းခမစ် - UNEP (2016)
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်

ွေင်ရှိ အစိုးရအြွေဲ့ကဲ့သို့တသာ အခြား

်နိုင်သည့် စွေမ်းအားရှိသူများအပါအဝင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူအြွေဲ့က ြျမှ

်မှ

်၊ တမာင်းနှင်တနသည့် ပန်း

်သက်သူ

စ်ြွေဲ့ သို့မ

ိုင်များ ရှိကကသည်။ ေက်စပ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ပ

်သက်သူများအ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ွေက် အတပါ်မှလွှမ်းမိုးထားတသာ အခမင် သို့မဟု

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

် ကျယ်ခပန့်တသာပန်း

ိုင် အနီး

ဝိုက်သို့ အားလုံး

စုံညီတရာက်ရှိလာကကရန် ခြစ်နိုင်တခြရှိတသာ်လည်း ြျု့ယွေ
ိ င်းြျက်ပိုမိုကင်းစင်တသာ ရည်မှန်းြျက်များအ

ွေက် တောင်ရွက်

ရန်မှာ ပိုမိုြက်ြဲနိုင်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် အခငင်းပွားရနရသာ သို့မဟုတ် ဖပိုင်ေိုင်ရနရသာ စိတ်ဝင်စားမှုများ
အကကား လုပ်သာကိုင်သာအရခြများ ရတွ့ေှိေန် “အကျိုးရောင်”အခြစ် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသင့်တကကာင်း နားလည်သတဘာ
တပါက်ရန် အတရးကကီးသည်။ အခငင်းပွေားတနတသာ စိ
အမှ

်ခပုခြင်းသည် ဦးစားတပးေုံးခြ

များကို ပို၍

ရားမျှ

်ြျက်များ ပွေင့်လင်းခမင်သာမှုရှိရန် ကူညီတပးနိုင်သည်ခြစ်ရာ ေက်စပ်ပ

ိုင်က ြျု့ိ

ည်တထာင်ခပုလုပ်ပါက ေက်စပ်ပ

နိုင်သည် သို့မဟု

် ၎င်း

ထို့ခပင် ြယ်ဒရယ်ခပည်တထာင်စု/နိုင်ငံ သို့မဟု
် ကဏ္ဍများ

အနည်းငယ်အ
စပ်ပ

အခမင် တပးအပ်ခြင်း နှင့်
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
အစီအစဉ် ပန်း
စဉ်

ည်ခပုြျက်ရယူရာ
ိုး

ွေင် လုပ်ငန်းအေင့်များအကကား ကိုက်ညီ၊

်သက်သူများ၏ ယုကံ ကည်မှုကို တပျာက်ေုံးနိုင်သည်။
် ြရိုင်/တဒသကကီးကဲ့သို့တသာ မတူရသာ ဌာနေိုင်ောခြစ်တည်မှုများ

ဝှမ်း ြိုင်မာတသာ ပူးရပါင်းညှိနှိုင်းခြင်း

၏
ို့ အ

်မှ

ွေင် အေုံးအခြ

က်မှုကကိုးပမ်းတောင်ရွက်ခြင်း

ည်တောက်ခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
်ြဲ့သည်။ နိုင်ငံတရးအရ တထာက်ြံခြင်းကို လူထုနှင့် ေက်
်တပးသည့်အြျက်အခြစ် ရှုခမင်ြဲ့သည်။
ခို့ ြင့် ဝိတသသလက္ခဏာခပုထားသည့် တြါင်းတောင်မှုသည်

ွေက် အခြားတသာ မုြျလိုအပ်တသာအတခြြံလက္ခဏာရပ်ခြစ်သည်။ တြါင်းတောင်မှုသည် အဏ္ဏဝါ

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များကို ခပ

်သားစွောေက်သွေယ်တောင်ရွက်သင့်ဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လုပ်ငန်း

စ်ရပ်သည် မည်သည်ကို ခြစ်လာနိုင်သည်၊ မခြစ်လာနိုင်သည်နှင့်ပ

အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အား ခပုလုပ်တမာင်းနှင်ရန် အ
သို့မဟု

် လုံတလာက်တသာ ပွင့်လင်းခမင်သာမှု

် သင့်တလျာ်စွော ထည့်သွေင်းစဉ်းစားြံတနရသည့်

်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

ွေက် အလွေန်ခပဿနာခြစ်တစသည်ဟု သ

်သက်သူ

်သက်သူ

်သက်သူများသည် တထာက်ြံတပးမှုကို လုပ်ငန်းစဉ်မှ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်း

်ြျက်ြျမှ

်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းသည်လည်း ေက်စပ်ပ

သို့မဟု

ဲ့အားနည်းပါက သို့မဟု

ို့၏ သွေင်းအားစုများသည် ခပည့်ဝစွော သို့မဟု

ယုကံ ကည်မှု တပျာက်ေုံးနိုင်သည်။ ေုံးခြ
ညီညွေ

်သားစွော အသိ

တစသည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းကိုယ်
မရှိဘဲ

်ဝင်စားမှုများအကကား အတလျာ်အစားခပုမှုများကို ခပ

် အြွေဲ့အစည်း သို့မဟု

ွေက်

ာဝန်ယူ

်သက်၍ မှန်မှန်ကန်ကန်ခြစ်သင့်သည်။ အဏ္ဏဝါ

ိုက်ြိုက်ကကိုးပမ်းအားထု

်သူ -

စ်ဦးြျင်း

် ဌာနပုံစံမျုးိ - မရှိခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အား တနဖမဲတနလိခု ြင်း

စွေမ်းအားကို အရှုံးတပးရခြင်း သို့မဟု

် ြက်ြဲတသာအြျန်ိ များ

ွေင် မရှိတ

ာ့ခြင်း သို့မဟု

် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ

ထံမှ အတရးကကီးအတထာက်အပံ့ တပျာက်ေုံးတစခြင်း အန္တရာယ်များကျတရာက်တစနိုင်သည်။
သဘာဝအားခြင့်၊ ေံပုံရငွရထာက်ပံ့ခြင်းသည် အြျန်ိ ၊ ကကိုးပမ်းအားထု
အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း
ကျွမ်းကျင်မှု

ို့ကို တထာက်ပံ့ရန်အ

က
ို့ ို အထူးအားခြင့် စိန်တြါ်မှုအခြစ် သ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေက် လိုအပ်သည်။ လူသားစွမ်းရောင်ေည် နှင့် နည်းပညာေိုင်ော
်မှ

်ြဲ့သည်။ လူသားစွေမ်းတောင်ရည် နည်းပါးမှုက ခပည့်စုံတသာ

ွေင်း အတရးကကီးတသာတောင်ရွက်မှုများ (ဥပမာ၊ တခမပုံတရးေွေဲခြင်း၊ ေက်စပ်ပ

သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်မှု)၊ အထူးသခြင့် တဝးလံတသာ သို့မဟု
တောင်ရွက်မှုများကို ကန့်သ

်မှု နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ေက်လက်အတကာင်

် နယ်နိမိ

်ထားနိုင်သည်။ အဏ္ဏဝါလုပ်ငန်းစဉ်

်ခြ

်တကျာ်ဧရိယာများ

တလျှာက်လုံး

ွေင်

သမ

်

်သက်

ွေင် အတရးကကီးတသာ
ည်းရှိတသာ လူသား

အရင်းအခမစ်များ ပံ့ပိုးတပးထားခြင်းသည် တအာင်ခမင်တသာတနာက်ေုံးရလဒ်ကို တထာက်ပံ့တပးတနသည့် အတရးကကီးတသာ
အဂေါ

စ်ရပ်အခြစ် မှ

်သားထားြဲ့သည်။

အဓိကလမ်းညွှန်သတင်းစကားများ ရှင်းလင်းတသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းရှိဖပီး ၎င်းကို တကာင်းမွေန်စွော ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ပါ။ အားတကာင်း
တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အုပ်ြျုပ်မှုအစီအမံများသည် ထိတရာက်တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို
များအား တလျှာ့ြျတပးသည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အား ပံ့ပိုးရန်အ
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ားေီးတသာ အဟန့်အ

ွေက် လိုအပ်တသာ အရင်းအခမစ်များသည်

ား

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

တနရာ

ကျရှိတနတစရန် တသြျာပါတစ။ အေင့်

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ုိင်း

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင် နည်းပညာေိုင်ရာ စွေမ်းတောင်ရည် နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု

က
ို့ ို

ြွေံဖြိုးပါတစ။

အဏ္ဏဝါပုစ္စာအရခြများနှင့် အခြား ရအာင်ခမင်ရသာလက်ရတွ့ဘဝ ဥပမာများ


တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း နှင့် စီမံအုပ်ြျုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအ
အားတကာင်းတသာ ဥပတဒခပုတရးအုပ်ြျုပ်မှုမူတဘာင် (ဩစတက



းလျ - Jon Day) - Blue Solution

ထိတရာက်တသာ လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း ကင်းမဲ့ခြင်း နှင့် တဝဝါးတနတသာပန်း
လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း ခြစ်ရပ်တလ့လာမှု
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ွေက်

ိုင်များ - တပါ်

ူဂီ - အမ်အက်စ်ပီ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အလုပ်မှတ်တမ်းစာအုပ် သင်အိမ်ခပန်သွားသည့်အြါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ယြုအေင့်တွင် သင် အသုံးြျေန် သို့မဟုတ် ဖပီးရခမာက် ရအာင်ခမင်ေန်
လိုအပ်ရသာ အဓိက သယ်ရောင်ောတစ်ြု သို့မဟုတ် လုပ်ရောင်မတ
ှု စ်ြုသည် အဘယ်နည်း။
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၅။ ဘြူးလ်သတင်းအြျက်အလက် - ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ေပ်တည်ြျက်


ဘြူးလ်

ွေင် အလွေန်အတရးပါသည့် ကဏ္ဍ

စ်ြုခြစ်သည့် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ကာကွေယတ
် စာင့်တရှာက်

သင့်သည်။


အစိုးရသည် ထိတရာက်သည့်ငါးြမ်းနည်းများကို စီးပွေားတရးအရ ပံ့ပိုးတပးသင့မ
် ည်။

စိတ်ဝင်စားမှုများ


လွေ

်လပ်စွော မည်သည့် အမျုးအစား
ိ
သို့မဟု

တရလုပ်ငန်းအြွေန်အြများကို

ိုး

် နည်းစနစ်များ အသုံးခပုသည်ကို လွေ

်လပ်စွောသ

်မှ

်၍

က်တစသည်။

ြံယူြျက်များ


ကုန်ထု

်ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ အေိုပါ လုပ်ငန်းများကို အကျုးရှ
ိ ိတစသည့် အစိုးရ၏မူဝါဒများမှ

သခြင့် ငါးြမ်းလိုင်စင်များ အ

ေင့်၊ အထူး

ည်ခပုတပးခြင်းကို တြျာ့တမွေ့တစခြင်းခြင့်၊ အားတကာင်းသည့် တထာက်ြံအားတပးမှု

ရှိသည်။ ဌာနသည် အေိုပါကဏ္ဍ

ွေင် လိုအပ်သည့်

ုိ း

က်မှုများ ခြစ်တပါ်လာတစတရးအ

ွေက် ပါဝင်တောင်ရွက်

လျှက်ရှိတကကာင်း ခပသရန် လိုအပ်သည်။


တရလုပ်သားများ၏ ထူးခြားတသာ မဲေန္ဒတကကာင့် အေိုပါအုပ်စု၏ စိ

်ဝင်စားမှုများကို အနည်းေုံး အတပါ်ယံ

အားခြင့် ကိုယ်စားခပုတပးရမည်ခြစ်သည်။


ကုန်ထု

်ငါးလုပ်ငန်းသည် မိရိုးြလာငါးလုပ်ငန်းထက် ပိုမိုထိတရာက်မှုရှိတကကာင်း ခပသြဲ့ဖပီးခြစ်သည်။



စီးပွေားခြစ်ငါးလုပ်ငန်းကို ြရီးသွေားအများအခပားလာတရာက်တသာတနရာများမှ တဝးလံသည့်တနရာများ

င
ွေ ်

လုပ်တောင်သည်။ ထိုသို့လုပ်တောင်ခြင်းသည် အေိုပါကဏ္ဍနှစ်ြုကကား အခငင်းပွေားမှုများကို တလျာ့ကျတစသည်။


မိရိုးြလာငါးလုပ်ငန်းသည် ထု

်လပ
ု ်မှု ပိုမိုနည်းပါးဖပီး ကုန်ထု

်ငါးလုပ်ငန်းနှင်ြ
့ ရီးသွေားလုပ်ငန်း နှစ်ြုစလုံးနှင့်

ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်မှုနည်းပါးသည့် လုပ်ငန်းခြစ်သည််။


မိရိုးြလာရာတရလုပ်သားများသည် ပိုမိုထိတရာက်သည့် ငါးြမ်းနည်းစနစ်များကို လိုက်တလျာညီတထွေတခပာင်းလဲ
စွေမ်းမရှိကကပဲ ပုံမှန် တေးကွေက်အတခြခပု တေးနှုန်းအ

က်အကျခြစ်ခြင်းကို ကကုံတ

ွေ့ရသည်။

ြေီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသမဝါယမ

ေပ်တည်ြျက်


ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကို ဘြူးလ်ြက်ဒရယ်အစိုးရက ခပင်းခပင်းထန်ထန် မက်လုံးတပးသင့်သည်။



ဘြူးလ်



ြရီးသွေားလုပ်ငန်းများမှ အြွေန်တငွေများသည် ပ

ွေင် မဝင်ရဟူသည့် ထိန်းသိမ်းကာကွေယ်တရးတနရာများ ရှိရန် အမှန်

ကယ်မလိုအပ်ပါ။

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အကျုးတကျးဇူ
ိ
းများအခြစ်သို့ အများအခပား

ခပန်လည်ကူးတခပာင်းလာသည်။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စိတ်ဝင်စားမှုများ


စီ

ီအို CTO သည် ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကို အကျုးတကျးဇူ
ိ
းခြစ်တစမည့် ဥပတဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

ြန်

ီးခြင်း နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်ခြင်း

ို့ ို အရှိန်ခမှင့်
က

င်တပးခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်တပးခြင်း

က
ို့ ို စိ

်ဝင်

စားသည်။


စီ

ီအို CTO သည် ြက်ဒရယ်အစိုးရမှ တထာက်ပံ့မှုများ သာမက နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများ
ွေင်လည်းပဲ စိ

်ဝင်စားသည်။

ြံယူြျက်များ


ြရီးသွေားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည် မိမိ

့၏
ို ဝင်တငွေကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အကျုးအခမ
ိ

်များတသာ ြရီးသွေား

လုပ်ငန်းေိုင်ရာ ခပည့်စုံမမ
ှု ျား လိုအပ်ပါသည်။


ြရီးသွေားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအများစုသည် ၎င်း
ည်တောက်ကကပါသည်။ (ဟို




ယ်ကကီးများ နှင့် လူအုပ်စုကကီးြရီးသွေားများ)

ြရီးသွေားလုပ်ငန်းသည် စီးပွေားတရးြွေံ့ဖြိုး
အမှန်

ို့၏လုပ်ငန်းတမာ်ဒယ်ပုံစံများကို အုပ်စုလိုက်ြရီးသွေားခြင်းပုံစံ

ကယ် တအာင်ခမင်တစသည့်

ိုး

စ်ြု

က်မှု နှင့် ပ

်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတရး

ို့ နှစ်ဘက်စလုံး

ည်းတသာ တောင်ရွက်ြျက်ခြစ်သည်။

ြရီးသွေားလုပ်ငန်းနှင့်ေက်စပ်တနသည့် လုပ်တောင်မှုများကို အလွေန်အကျွ ံ့ အတကာင်အထည်တြာ်သည့် အြါ
ွေင်သာ တဂဟစနစ်များအတပါ် သက်တရာက်မှုရှိတစသည်။ သို့ရာ

ွေင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည် ဘြူးလ်၏

တဂဟစနစ်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွေယရ
် မည်ဟူသည့် လိုအပ်ြျက်ကို သိနားလည်ဖပီး ြရီးသွေား လုပ်ငန်းအ

ွေက်

တေးကွေက်ကို မိမိဘာသာမိမိ ထိန်းညှိထားနိုင်ရမည်။


အစိုးရကို အတခြြံအတောက်အအုစ
ံ ီမံကိန်းများကို တောင်ရွက်တပးရန်နှင့် ဌာတနတရလုပ်သားများ၊ ပ

်ဝန်း

ကျင်ထိန်းသိမ်းသူများနှင့် ဥပတဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းေိုင်ရာအခငင်းပွေားမှုများကို တခြရှင်းတပးရန်သာ
လိအ
ု ပ်သည်။

ဓာတ်သတ္တုသယံဇာတများဦးစီးဌာန

ေပ်တည်ြျက်


ပင်လယ်ထဲ

ွေင် ဓာ

်သ

နိုင်ငံသားများသည် သ


ပ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ

တရးလုပ်ငန်းများအား
စ်စုံ

္တု

ူးတြာ်ရန်အ

္တုအပိုင်း

ိုး

ွေက် ြျထားရန်တနရာမှာ လိုအပ်သည်ထက်ပင်ပိုမိုတနဖပီး ဘြူးလ်

က်မှု၏

ိုက်ရိုက်အကျုးအြံ
ိ
စားရေုံးတသာသူများခြစ်လာမည်။

ာဝန်ရှိမှုများကို စီမံြန့်ြွေဲနိုင်ရန် ISO 14 000 စံသ
ိုက်

စ်ရာရှိတစမည် မဟု

ွေန်းသည်။ ဤနည်းလမ်းအားခြင့်

်မှ

်ြျက်ကို ကျင့်သုံးရန်

ူးတြာ်

ူးတြာ်ခြင်း လုပ်တောင်မှုများက ထိြိုက်မှု

်ပါ။

စိတ်ဝင်စားမှုများ



ူးတြာ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ဥပတဒအရနှင့် စီးပွေားတရးအရ ပံ့ပိုးကူညီရန် များစွောစိ
အခြားတသာ အသုံးခပုမှု(မခပုမှု) များထက်

်ဝင်စားမှုရှိသည်။

ူးတြာ်ခြင်းလုပ်တောင်မှုများကို ဦးစားတပးရန် အစီအစဉ်များ။

ြံယူြျက်များ


သဲနှင့် တကျာက်စရစ်ကဏ္ဍမှ အေိုပါ လုပ်ငန်းများကို အကျုးရှ
ိ ိတစသည့် အစိုးရ၏မူဝါဒများမှ
သခြင့် ြွေင့်ခပုမိန့်များအ

ေင့်၊ အထူး

ည်ခပုတပးခြင်းကို တြျာတမွေ့တစခြင်းမျုးခြင့
ိ
် အားတကာင်းသည့် တထာက်ြံအားတပးမှု

ရှိသည်။ ဌာနသည် အေိုပါကဏ္ဍ

ွေင် လိုလားသည့်

ိုး

က်မှုများရရှိတရးအ

ွေက် လုပ်တောင်တနသည်ကို

သက်တသခပရန် လိုပါသည်။


ပင်လယ်ခပင်သည် အလွေန်ကကီးမားကျယ်ခပန့်ဖပီး အများစုမှာ အသုံးမခပုပါ။ ဓာ
သမုဒ္ဒရာ၏ ကျန်းမာတရးအတပါ် အနည်းငယ်ထိြိုက်မှု ရှိသည်။
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ူးတြာ်မှု

ွေင် ဘြူးလ်ရှိ
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မဂ္ဂနီစ်သ

္တုသိုက်များထု

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

်လုပ်ခြင်းနှင့်အ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ူ သဲနှင့် တကျာက်စရစ်ထု

်ခြင်း

ို့သည် ဘြူးလ်

ွေင် အခမ

်

အရနိုင်ေုံးတသာလုပ်တောင်မှုအခြစ် ကိုယ်စားခပုဖပီး အခြားကဏ္ဍများကို အတနှာက်အယှက်တပးခြင်း
မရှိသတလာက် ခြစ်သည်။

ပင်လယ်နှင့်ကမ်းရိုးတန်းသယ်ယူပို့ရောင်ရေးရအေျင်စီ

ေပ်တည်ြျက်


နိုင်ငံ၏စီးပွေားတရးအ

ွေက် သယ်ယူပိတ
ု့ ောင်တရးကဏ္ဍ၏ အတရးပါ
ါမှုတကကာင့် ဘြူးလ်သမုဒ္ဒရာ

ွေင် အခြားတသာ

ရည်ရွယ်ြျက်များအ

ွေက် အသုံးခပုခြင်းထက် ေိပ်ကမ်းများ နှင့် သတဘောလမ်းတကကာင်းများကို ဦးစားတပးအခြစ်

တောင်ရွက်ရမည်။


ပင်လယ်တရတကကာင်းတဘးကင်းလုံခြုံတရးကို အာမြံတပးဖပီး နိုင်ငံ
ိုး



ကာကွေန်ဗင်းရှင်းများခြင့် စဉ်ေက်မခပ

်

က်တစသည်။

အေိုခပုထားသည့် ထပ်

ိုးအတခြြံအတောက်အအုမ
ံ ျား (ေိပ်ကမ်းများ

ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ ရည်မှန်းထားသည့် ကမ္ဘာလှည့်ြရီးသွေားအတရအ

ိုးြျဲ့ခြင်း စသည်ခြင့်) မပါရှိဘဲ
ွေက်ကို လက်မြံနိုင်ပါ။ ကုန်စည်

သယ်ယပ
ူ ို့တောင်မှုကိုလည်း တနာက်ထပ်မြွေံ့ဖြိုးတစနိုင်ပါ။ ထို့တကကာင့် ဘြူးလ်တရခပင်
အတခြြံအတောက်အအုံ

ိုး

က်တရးသည် မခြစ်မတနတောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း

ွေင် ပင်လယ်တရတကကာင်း
စ်ရပ် ခြစ်သည်။

စိတ်ဝင်စားမှုများ


လူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့တောင်တရးအ



ဘြူးလ် သန္တာတကျာက်

ွေက် ဘြူးလ်ေိပ်ကမ်းများ၏ စွေမ်းတောင်ရည်

န်းဧရိယာအြျု့ိ နှင့် ေိပ်ကမ်းများအနီးအနား

ိုးခမှင့်သည်။

ွေင် တရလမ်းတကကာင်းများ

းူ တြာ်ခြင်း

အားခြင့် အြျု့တသာ
ိ
ဦးစားတပးလမ်းတကကာင်းများကို ပိုမိုတကာင်းမွေန်အစဉ်တခပတစနိုင်သည်။

ြံယူြျက်များ


ဘီကူးလဲ

ွေင် တြ

်မီ သတဘောလုပ်ငန်း နှင့် ေိပ်ကမ်းအတခြြံအတောက်အအုမ
ံ ျားရှိတနဖပီး ၎င်း

ွေင် ပို့ကုန်များ

သယ်ယူပို့တောင်ခြင်းကို ေွေဲတောင်နိုင်ရန် ယှဉ်ဖပိုင်မှု အားတကာင်းသည်။ ဘြူးလ် ပင်လယ်တရတကကာင်း သယ်
ယူပိတ
ု့ ောင်တရးကဏ္ဍသည် ကုန်စည်နှင့်ြရီးသည်များ အိမ်နီးြျင်းနိုင်ငံများသို့ စီးေင်းမှုကို ေုံးရှုံးမြံနိုင်ပါ။


ပ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည် သတဘောလုပ်ငန်း နှင့် ေိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများကို အတနှာက်အယှက်

တပးမည် မဟု

်တကကာင်း ရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူများကို အာမြံရန် လိုအပ်သည်။ ကုန်ကျစရိ

သယ်ယူပို့တောင်တရးကို တနှာင့်တနှးတစသည့် ဘြူးလ် သန္တာတကျာက်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပ


ဘြူးလ်ရှိေိပ်ကမ်းများသည် အစိုးရထံမှ ဘဏ္ဍာတရးအရ လွေ
အခမ

်နှင့် အြွေန်စည်းကကပ်ခြင်း

ဝင်တငွေရင်းခမစ်


်သက်၍ အြျု့က
ိ တစာဒက
ို့မှ

ေင့် ဘြူးလ်ရှိ

န်းကာကွေယဧ
် ရိယာ

က်တစဖပီး

ွေင် မသွေားရ

က်ထားကကသည်။
်လပ်ကကပါသည်။ အမှန်အားခြင့် ၎င်း

ို့သည်

န်ြိုးခမင့်ေိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများကို အားခြည့်တပးသည့်

စ်ြုကို တပးအပ်သည်။

သတဘောလမ်းတကကာင်းများသည် ခပည့်စုံလုံတလာက်မှုမရှိပါက (ဥပမာ၊ သတဘောလမ်းတကကာင်းများသည်
တခြာင့်နိုင်သမျှ တခြာင့်

န်းမတနခြင်း၊ အြျု့ဧရိ
ိ ယာတနရာများ

ွေင် အြျု့တသာသတဘေ
ိ
ာအရွယ်အစားများကို

ားခမစ်ထားခြင်း) ဘြူးလ်သည် ပို့ကုန်နှင့် ြရီးသွေားလုပ်ငန်း ဝင်တငွေများ


်များ ခမင့်

ဘီကူးလဲ

ွေင် ေုံးရှုံးနိုင်သည်။

ွေင် အထူးအြွေင့်အတရးရ ၎င်း၏ သတဘောလမ်းတကကာင်းများရှိဖပီး ၎င်းသည် ပ

်ဝန်းကျင် သိမ
ု့ ဟု

အခြားတသာ စီးပွေားတရးကဏ္ဍများကို ထိြိုက်တစသည်ဟူသည့် လက်ရှိအတထာက်အထား မရှပ
ိ ါ။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဘြူးလ်သဲလုပ်ငန်းလီမိတက် (ဘီအက်စဒ
် ဗလျူ BSW)

ေပ်တည်ြျက်


ပ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ ညွှန်ကကားြျက်များထက် တကျာ်လွေန်လုပ်တောင်တနဖပီး ဘြူးလ်

ထု

လ
် ုပ်မှုအ

ွေင် သဲနှင့် တကျာက်စရစ်

ွေက် လျင်ခမန်ဖပီး မရှုပ်တထွေးသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အလဲအလှယ်ခပု၍ တလျာ်တကကးတငွေ

ကကီးကကီးမားမားတပးရန်ေန္ဒရှိတကကာင်း ခပသသည်။


ဘီအက်စ်ဒဗလျူသည် ဒီတရတ
နဲလမ် တရ



ိမ်တဒသ

ာပျုးပင်
ိ
တထာင်တပါင်းများစွောရရှိတရး

ွေင် သစ်တ

ွေင်

ိုက်ရိုက် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံခြင်းခြင့်

ာခပန်လည်ထူတထာင်တရးအစီအစဉ်ကို တထာက်ြသ
ံ ည်။

ဘီအက်စ်ဒဗလျူသည် အလုပ်အကိုင်သစ် ရာတပါင်းများစွော ြန်

ီးလျှက် ေိပ်ကမ်း

းို ြျဲ့ခြင်းကိုလည်း

တငွေတကကး ကူညီတပးမည်။

စိတ်ဝင်စားမှုများ


အထူးအခြင့် သွေားလာတရးလွေယ်ကူသည့် တကျာက်
ထု

လ
် ုပ်မှု

အခမ

ွေင် အခမ

်ကို ခမင့်

်များ ပိုမိုခမင့်

န်းအနီးနားဧရိယာများ

က်လာတစသည်။ ၎င်းသည် ထု

ွေင် သဲ နှင့် တကျာက်စရစ်များ

်လပ
ု ်မှုစရိ

်များကို တလျာ့ကျတစဖပီး

က်တစသင့်သည်။

ြံယူြျက်များ


ဘီအက်စ်ဒဗလျူသည် သဲနှင့် တကျာက်စရစ်ထု

်လုပ်မလ
ှု ုပ်ငန်းများအ

ွေက် ခမန်ေန်တသာ အ

ည်ခပုြျက် နှင့်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုအပ်သည်။


ဘီအက်စ်ဒဗလျူသည် ြွေံ့ဖြိုးတရးလုပ်ငန်းများအ
တငွေတြျးတပးသည့် ဘြူးလ်ြွေံ့ဖြိုးတရး

ိုး

ွေက် အ

ိုးနှုန်းနည်းနည်းခြင့် တဒါ်လာသန်းတပါင်းများစွော

က်မှုဘဏ်မှ တငွေတကကးတထာက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကို တလျှာက်ထားရန်

လိုအပ်သည်။


ဇီဝမျုးကွေ
ိ ဲများကာကွေယ်တစာင့်တရှာက်တရးအစီအစဉ်များသည် ထု
နှင့်/သိမ
ု့ ဟု



် အတနှာက်အယှက်တပးဖပီး အခမ

တလျာ်တကကးပုံစံ

စ်ြုအတနခြင့် ထု

တစာင့်တရှာက်ခြင်း


်လပ
ု ်မှုဇုန်များခပင်ပရှိ တနရာများအ

အေိုပါတလျာ်တကကးတငွေပမာဏများသည် တကျာက်
ထို့တကကာင့်၊ ပ

န်းအနီးနားရှိ ထု

ွေက် ထိန်းသိမ်းကာကွေယ်
်လပ
ု ်မှုလုပ်တောင်ြျက်များမှ

်တငွေ၏ ပမာဏအနည်းအကျဉ်းြန့်ကိုသာ ကိုယ်စားခပုသည်။

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ တလျာ်တကကးတငွေသည် ပ

ဘြူးလ်နိုင်ငံသားများအ


်ကို တလျာ့ကျတစသည်။

ွေင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံရန် အလုအ
ံ တလာက်ရှသ
ိ ည်။

ထွေက်တပါ်လာမည့် အပိုအခမ


်လပ
ု ်မှုတောင်ရွက်ြျက်များကို တနှာင့်တနှး

ွေက် အသား

င်အခမ

်ဝန်းကျင်အ

ွေက် နှင့် ယင်းအတပါ် မှီြိုတနသည့်

်ကို ကိုယ်စားခပုမည်ခြစ်ပါသည်။

အေိုပါလုပ်တောင်မှုများသည် ြရီးသွေားလုပ်ငန်းနှင့် ပိုမိုယှဉ်ဖပိုင်မှုအားတကာင်းသည့် ကုန်ထု
ို့က ငါါးြမ်းကွေက်များမှ အတဝးသို့

ွေန်းထု

်ြံြဲ့ကကရသည့် ယြင်တရလုပ်သားများအ

်ငါးလုပ်ငန်း

ွေက် အပါအဝင်

အလုပ်အကိုင်သစ် ရာတပါင်းများစွောကို တြာ်တောင်တပးနိုင်မည် ခြစ်ပါသည်။

မိရးို ြလာသမားရိုးကျငါးြမ်းသမဝါယမ

ေပ်တည်ြျက်


မိရိုးြလာငါးြမ်းကွေက်များကို ရိုးရာအတသးစားတရလုပ်သားများအ



သမဝါယမအြွေဲ့ကို ၎င်း
န
ို့ ှင့်အ



ို့၏ငါးြမ်းကွေက်များအ

ူ စီးပွေားတရးေိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ စ

ွေင်း သို့မဟု

ွေက် သီးခြားြယ်ထားသင့်သည်။

် အနီးအနား

င်ရန်ရှိသည့်အြါ အဖမဲ

ွေင် သိသာတသာ သက်တရာက်မှု

တစ တေွေးတနွေး

မိရိုးြလာတရလုပ်သားများသည်လည်း ြရီးသွေားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တရးေွေခဲ ြင်း

ိုင်ပင်ရမည်။

ွေင် ပါဝင်သင့်ဖပီး ြရီးသွေား

ဧည့်သည်များအား သယ်ယူပို့တောင်တပးခြင်း နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်အခြစ်တောင်ရွက်တပးခြင်း (ဥပမာ - တဝလငါး
56
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ကကည့်ခြင်း) ကဲ့သို့တသာ ြရီးသွေားလုပ်ငန်းနှင့်ေက်စပ်သည့် လုပ်တောင်မှုများကို မိမိ

့ိုဘာသာ လုပ်တောင်

နိုင်ရန် ြွေင့်ခပုတပးသင့်သည်။

စိတ်ဝင်စားမှုများ


မိရိုးြလာတရလုပ်သားများ
ရပိုင်ြွေင့်အာမြံြျက်



ေုံးခြ

်ြျက်ြျမှ

တေွေးတနွေး

ွေင် မိမိ

့၏
ို ရိုးရာလှုပ်ရှားမှုများ နှင့် ငါးြမ်းကွေက်များကို ထိန်းသိမ်းထားရန်

ို့ကို ရရှိရမည်။

်ခြင်း

ွေင် ပိုမိုကိုယ်စားခပုပါဝင်နိုင်ရန်အ

ွေက် အစိုးရက မိရိုးြလာတရလုပ်သားများကို

ိုင်ပင်တစလိုပါသည်။

ြံယူြျက်များ


မိရိုးြလာသမားရိုးကျတရလုပ်သားများသည် သူ
လိုအပ်သည်။ ေိုလိုသည်မှာ သူ

့၏
ို အဓိကစားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဝင်တငွေရင်းခမစ်

့၏
ို အသက်တမွေးဝမ်းတကျာင်းမှုများက

ို့ လုံခြုံမှုရှိတနရန်

ိုက်ရိုက်မှီြိုတနသည့် ငါးသယံဇာ

အရင်းအခမစ်များကို ခြစ်သည်။


သမဝါယမကို အစိုးရက တငွေတကကးအရတထာက်ပံ့တပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ၎င်းသည် တရလုပ်သား
များအား အထူးသခြင့် ပ
မုန်

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာတဘးအန္တရာယ်များ ကျတရာက်ြျန်ိ များ

င
ို ်းများ ကဲ့သို့) နှင့် ယာယီပိ

်သိမ်းမှုကာလများအ

ွေင်း မိမိ

ွေင် (အပူပိုင်းေိုင်ကလုံး

ို့၏ လုပ်ငန်းတောင်

ာများကို ထိန်းသိမ်း

ထားရန် ပံ့ပိုးကူညီတပးနိုင်မည်ခြစ်ပါသည်။


ကမ်းရိုး

န်းအနီးနား

ွေင် တောင်ရွက်သည့်လုပ်တောင်ြျက်များအားလုံးသည် တရလုပ်သားများ၏

အသက်တမွေးဝမ်းတကျာင်းမှုများကို ထိြိုက်တစသည်။


၎င်း

ို့သည် ဘြူးလ်

ွေင် အြျနဲိ ့ေုံး စီးပွေားတရးအစိ

ယဉ်တကျးမှု၊ သာမက စားနပ်ရိက္ခာတထာက်ပံ့ခြင်း


စ်ြျန်ိ

ည်းမှာပင် ရိုးရာဓတလ့နှင့်

ို့အရလည်းပဲ အသက်ေိုင်ေုံးသူများခြစ်သည်။

မိရိုးြလာနည်းလမ်းကိုသာ အသုံးခပုတနသ၍ မည်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးခပုသည်ခြစ်တစ အတသးစား
တရလုပ်ငန်းသည် ပ

်ဝန်းကျင်ကို မထိြိုက်ပါ
ါ။ အတသးစားတရလုပ်သားများသည် ဘြူးလ်

များစွောကပင် လုပ်ကိုင်တနကကသူများခြစ်ဖပီး ပ
မှုများ အထူးသခြင့် ကုန်ထု
အဖမဲ


်အပိုင်းခြစ်ဖပီး

်ဝန်းကျင်အေင့်အ

်ငါးလုပ်ငန်း၊ တရာက်ရှိလာဖပီးမှ စ

မ်း အလုံအတလာက် ရှိတနမည် - အနည်းေုံးတ

န်းကျေင်းခြင်းသည် အခြားလုပ်တောင်

င်ြဲ့သည်။ ‘ပင်လယ်ထဲ

ာ့ ဘြူးလ်နိင်ငံသားများအ

အစိုးရသည် တရလုပ်သားများကို တငွေတကကးေိုင်ရာအတထာက်အပံ့တပးရန်
တနသည့် အြျန်ိ များ

ွေင်၊ ပိုလျှ ံထု

်လပ
ု ်မှုများကို ဝယ်ယူဖပီး တေးခပန်

ွေင် ရာစုနှစ်တပါင်း
ွေင် ငါးများ ရှိတနဖပီး

ွေက်’။

ာဝန်ရှိပါသည်။ ဥပမာ - တေးကျ
က်လာတစရန်

ွေန်း

င်တပးခြင်း။

ဘြူးလ်သဘာဝထိန်းသိမ်းရစင့်ရေှာက်ရေး (ဘီအဲန်စ)ီ Bakul Nature Conservation (BNC)

ေပ်တည်ြျက်


ပုစွေန်တမွေးခမူတရးကကီးထွေားမှုကို ရပ်
အတရး



ိမ်တဒသ

ွေင်

ကကီး လိုအပ်တနသည်။

တကျာက်

န်းဧရိယာ (ကကားြံဇုန်

မန်းဂနီးစ်

ူးတြာ်မှုများကို လုံးဝ

ခပုလုပ်ထားသည့် တနရာများ


န့်ရန် နှင့် တလျှာ့ြျရန်ကိုလည်း အထူးသခြင့် နဲလမ်တရ
စ်ြုအပါအဝင်) ထဲ

ွေင် နှင့် ကျွန်းများအနီး

ားခမစ်သင့်သည်။ လုပ်တောင်မမ
ှု ျားကို သုတ

ွေင် တကျာက်စရစ်၊ သဲနှင့်
သန ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်

ွေင်သာ ြွေင့်ခပုသင့်ပါသည်။

ထိြိုက်တစသည့်လုပ်တောင်မှုများအ

ွေက် တလျာ်တကကးတပးခြင်းနည်းလမ်းများသည်

တဂဟစနစ်ကို အတလးအနက်တ

ာရမည်။ ေိုလသ
ို ည်မှာ ထိြိုက်သည့်တနရာများနှင့် နီးနိုင်သမျှအနီးေုံး

ွေးတ

ူညီတသာ ထိြိုက်ြံရသည့်

ခြစ်ရမည်။


ကကို

င်သ

ိထားသည့်မူကို အတခြအတနအားလုံး

ေိုင်ရာ အကဲခြ

်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတအာက်

ွေင် အသုံးြျသင့်ဖပီး အရှိန်ခမှင့်ထားသည့် ပ

ွေင် မည်သည့်လုပ်ပိုင်ြွေင့်များကိုမျှ မတပးသင့်ပါ။
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်ဝန်းကျင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စိတ်ဝင်စားမှုများ


ဘီအဲန်စီသည် ဘြူးလ်အစိုးရထဲ
လုပ်တောင်မှုများအားလုံးကို
တပးလာတစရန် စိ



ွေင် ၎င်း၏လွှမ်းမိုးမှုြျဲ့ထွေင်ခြင်း နှင့် ကမ်းရိုး

န်းနှင်ပ
့ င်လယ်ဧရိယာများ

င်းကကပ်စွောထိန်းြျုပ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပို၍ပို၍ အ

ည်ခပု

်ဝင်စားပါသည်။

ဘီအဲန်စီသည် ဘြူးလ်၏ ကာကွေယတ
် စာင့်တရှာက်ထားသည့် ဧရိယာတနရာများ၏
အတလးအနက် စိ

ွေင်

ိုးြျဲ့မှုကို

ိုးခမှငခ့် ြင်း

ွေင်

်ဝင်စားမှုရှသ
ိ ည်။

ြံယူြျက်များ


ဇီဝမျုးကွေ
ိ ဲထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး နှင့် သုတ



ဝန်းကျင်ေိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

ွေင် ေုံးခြ



စီးပွေားတရးလုပ်တောင်မှုများ

ွေင် အစိုးရဘက်မှ အားတကာင်းသည့် ဝင်တရာက်တောင်ရွက်မှုသည်သာ ဇီဝမျုးကွေ
ိ ဲ

ထပ်မံရှုံးမှုကို


သန အတပါ် ပို၍ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများခပုလုပ်ခြင်း။

်ြျက်ြျရာ၌ ပိုမိုပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်း။

ားေီးနိုင်ပါသည်။

ဘြူးလ်၏ ြက်ဒရယ်အစိုးရသည် စီးပွေားတရးြွေံ့ဖြိုး

ိုး

တရှာက်ခြင်းကို ဦးစားတပးရာ

်ဝင်စားမှု မရှိပါ။ ဘြူးလ်

စဉ် စ

ွေင် အမှန်

ကယ် စိ

က်မှုထက် ပ

င်ရန်အစပျုးမှု
ိ သည် အဓိကအားခြင့် သမုဒ္ဒရာနှင့် ကမ်းရိုး

အားတကာင်းတသာ ဥပတဒမူတဘာင်သ

်မှ

်ခပဌန်းနိုင်ရန်အ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာကာကွေယ်တစာင့်

န်းအ

ွေက် နိုင်ငံ

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လုပ်ငန်း

ွေင်း လုပ်တောင်မှုများကိုထိန်းညှိရန်
ကာြိအား

ိုးခမင့်လာသည့်အ

ွေက်

တကကာင့် ခြစ်သည်။


ကုန်ထု

်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ နှင့်၊ အထူးသခြင့်၊ အကကီးစား

အားခြင့် အခမ
အ

်ကိုရှာတြွေကကဖပီး တရရှည်

ွေက် အတလျာ့အ

ခမှင့်

င်ရန် အဂ

ည်

ူးတြာ်တရးကဏ္ဍများသူများသည် အဓိက

ံ့ြိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အတလ့အကျင့်များသို့ တခပာင်းရန်

င်းအတပးအယူခပုလုပ်ရန် ေန္ဒမရှိပါ။ ထို့အခပင် ၎င်း

ိလက
ို ်စားမှု

ွေင် ပါဝင်ပ

ို့အားလုးံ နီးပါးသည် အခမ

်အစွေန်း

်သက်တနခြင်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သည်။

ဘြူးလ်တက္ကသိုလ်

ေပ်တည်ြျက်


ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်းကို ဦးစားတပးရမည်ခြစ်တသာ်လည်း ဘြူးလ်၏သယံဇာ

များကို တရရှည်

ည်

ြိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အသုံးခပုမှု၊ အထူးသခြင့် တဒသြံရိုးရာဓတလ့ပုံစံအသုံးခပုသူများအသုံးခပုမှုနှင့်
အဖပိုင်သာခြစ်သည်။


ညီညွေ

ဖ် ပီး ဖပီးခပည့်စုံသည့် အြျက်အလက်ဘဏ်ကို ြန်

ီးသင့်ဖပီး ကမ်းရိုး

န်းနှင့် ပင်လယ်

ခြစ်နိုင်တခြရှိသည့် လုပ်တောင်မှုများကို ြွေင့်ခပုတပးခြင်းများအတပါ် မည်သည့်အေုံးအခြ

ွေင် အန္တရာယ်

်မျှ မတပးမီ ထိြိုက်မှု

စမ်းစစ်ြျက်များကို လုပ်တောင်သင့်သည်။


ထို့တကကာင့် လူမူတရးနှင့် တဂဟတဗဒေိုင်ရာသုတ
ရှင်သန်နိုင်စွေမ်းကို အကဲခြ

်ရန်အ

သနများ ပိုမိုလိုအပ်ဖပီး မ

ွေက် ရလဒ်များကို စုစည်းရန်နှင့် စနစ်

ူတသာ စီးပွေားတရး

ိုး

က်မှုများ၏

ကျ စစ်တေးရန် နှစ်များစွော အြျန်ိ

ယူလမ
ိ ့်မည်။



ကမ်းရိုး

န်း - အဏ္ဏဝါတဒသများ

င
ွေ ် အကကီးစားလုပ်တောင်မှုများအ

အြါ

ွေင် အစိုးရဌာနများက ဘြူးလ်

က္ကသိုလက
် ို အဖမဲ တေွေးတနွေး

သုတ

သနကို၊ အထူးသခြင့်၊ တကျာက်

န်းဧရိယာ နှင့် နဲလမ်တရ

ွေက် ြွေင့်ခပုမိန့်များ ြျထားတပးသည့်

ိုင်ပင်သင့်သည်။
ိမ်တဒသတနရာများထဲရှိ ‘သုတ

သနခပုလုပ်

ရန်သာ’ ကာကွေယတ
် စာင့်တရှာက်ထားသည့်ဧရိယာများသို့ သွေားတရာက်ခပုလုပ်သင့သ
် ည်။

စိတ်ဝင်စားမှုများ


ဘြူးလ်
ပါဝင်မှုကို

ွေင်

က္ကသိုလ်များသည် အစိုးရအေင့်အားလုံး
ိုးခမှင့်ရန် စိ

်ဝင်စားကကသည်။
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ွေင် ေုံးခြ

်ြျက်ခပုလုပ်ြျမှ

်ရာ၌ ၎င်း

ို့၏

ံ့

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

က္ကသိုလ်သည် အပူပိုင်းတဒသ



ဂုဏ်ခဒပ်ကို ခမှင့်

င်ရန် စိ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင်းရှိ အလွေန်တကာင်းမွေန်သည့် သုတ

သနဗဟိုြျက်ဌာနအခြစ် ဘြူးလ်၏

်ဝင်စားသည်။

ြံယူြျက်များ


ဘြူးလ်

က္ကသိုလ်သည် အစိုးရ၏ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု စနစ်

တကျာင်းစရိ

်ခမှင့်

ကျတလျာ့ြျခြင်းကို ြံစားတနရသည်။ မကကာတသးမီက

င်မမ
ှု ျားသည် တကျာင်းသားများကကား ေူပူမှုကိုခြစ်တပါ်တစြဲ့သည်။ ထို့တကကာင့်၊ ယြုအြါ

က္ကသိုလ်သည် အစိုးရ - ပုဂလ
္ဂ ိက ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မှုများ Public-Private Partnerships (ပီပီပီ PPPs)
မှ

ေင့် ပံ့ပိုးတပးခြင်းအြွေင့်အလမ်းများကို ရှာတြွေလျှက်ရှိသည်။



ဘြူးလ်

ွေင် သုတ

သနသည် အထူးသခြင့် အစိုးရမှအထူးဂရုခပုခြင်းကို မြံရပါ။



ဘြူးလ်

ွေင် ကမ်းရိုး

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါ အပူပိုင်းတဂဟတဗဒ

တောင်ရွက်ရန် အလားအလာရှိသည်။ သိပ္ပံပညာ
သည့် သုတ


သနစီမံကိန်းများကို လက်ြံ

သီများ နှင့် အလားအလာရှိသည့် သိပ္ပံပညာရှိများ ေုံးရှုံးတနရသည် (ဦးတနှာက် ယိစ
ု ီးခြင်း)။

တကျာက်စရစ်၊ သဲနှင့် မန်းဂနီးစ်
ပ

ွေင် အဓိကသုတ

ွေင် သင့တ
် လျာ်တသာ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုမရှိခြင်းတကကာင့် ထင်ရှား

ူးတြာ်ထု

်လုပ်ခြင်းများသည် ဘြူးလ်၏ ကမ်းရိုး

်ဝန်းကျင်ကို အလွေန် အန္တရာယ်တပးနိုင်တခြရှိသည်။ သို့ရာ

အတလးဂရုခပု တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း

ို့ ှင့်အ
န

နည်းလမ်းခြင့် တောင်ရွက်ကကရမည်ခြစ်ဖပီး

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါ

ွေင် လုံတလာက်သည့်အကဲခြ

်ေန်းစစ်မှုများ နှင့်

ူ အေိုပါလုပ်တောင်မှုများကို သမုဒ္ဒရာကိုမထိြိုက်တစတသာ

စ်ြျန်ိ

ည်း

ွေင် ဘြူးလ်သို့ အတရးကကီးသည့်အြွေန်ဝင်တငွေကို

ယူတောင်လာကကသည်။


ကုန်ထု

်ငါးလုပ်ငန်းသည် ဘြူးလ်၏ သမုဒ္ဒရာအတပါ် ဖြိမ်းတခြာက်မှု ပို၍ပင်ကကီးမားဖပီး ယြုအြါ

အစိုးရဌာနများ၏ ထိန်းြျုပ်မှုမရှိဘဲ ခြစ်ပွေားလျှက်ရှိသည်။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၆။ ေက်စပ်ပတ်သက်သပ
ူ ါဝင်ရောင်ေွကမ
် ှုစီစဉ်ြဲ့ွ စည်းခြင်း
သက်ေိုင်သည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကို သ

်မှ

်တြာ်ထု

်ခြင်းနှင့် ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းသည် တအာင်ခမင်တသာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း

အ
ို့

ွေက် အတကကာင်းခပြျက်အမျုးမျ
ိ ုးအ
ိ

အတရးကကီးသည်။ ဥပမာအားခြင့်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ‘ပိုင်ရှင်ြွေင့်’ ကိုအားတပးနိုင်ရန်၊ ေက်စပ်ပ
ယုကံ ကည်မှု

ခြစ်တစပါသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းကိုယ်
အစီအစဉ်အစိ
ကကို
ပ

်သက်သူများကကား

ည်တောက်ရန်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် နည်းဥပတဒများကို မိမိေန္ဒအတလျာက် လိုက်နာကကတစရန်

အားတပးရန်။ အထက်တြာ်ခပအားလုံး၏အထက်

သို့မဟု

ွေက်တကကာင့်

်အပိုင်းများ

ိုင်

ွေင်ရှိသည်မှာ၊ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများပါဝင်ခြင်းသည် တပါင်းစည်းမှုကို

ွေင်ပင် အထူးတောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း

ွေင်လည်း ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ သို့ရာ

် မှားယွေင်းသည့်ပုံစံခြင့် ေက်စပ်ပ

စ်ရပ်ခြစ်ဖပီး အခြားတသာ အဏ္ဏဝါ
ွေင် မှားယွေင်းသည့်အြျန်ိ

ွေင်

်သက်သူများ အလွေန်များစွောပါဝင်ခြင်းက တမျှာ်လင့်ထားသည့် သို့မဟု

င်တမျှာ်မှန်းထားသည့် ရလဒ်များမှ အြျန်ိ ေုံးရှုံးမှု နှင့် အာရုံတခပာင်းသွေားခြင်း

်

ိုက
့ ို ခြစ်တစနိုင်ပါသည်။ ေက်စပ်

်သက်သူများ အကျုးရှ
ိ ိ၊ ထိတရာက်စွော ပါဝင်တောင်ရွက်တစရန် တအာက်တြာ်ခပပါ တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို သင်

ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။
၁။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများရခမပုံရေးေွဲပါ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်နိုင်တခြရှိသည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏တခမပုက
ံ ို တရးေွေဲ

ခပုစုခြင်းသည် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး ၎င်းတိ၏
ု့ အြန်းကဏ္ဍများနှင့်သက်ေိုင်မှုများအလိုက် ပုံထု
တြာ်ခပခြင်းကို ေိုလိုသည်။ တခမပုံသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်က

င်ခပလာသည့် ခပဿနာအတကကာင်းကိစ္စရပ်များ

အတပါ် ေက်စပ်သက်သူများ၏လွှမ်းမိုးမှုကို တကာက်ြျက်များြျရန်နှင့် အယူအေများတြာ်ထု
ထားဖပီး ေက်စပ်ပ
တနမှုများ နှင့်ပ

်သက်သူများ၏ စနစ်

ွေင်ပါဝင်တောင်ရွက်သည့်အ

ကို ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအား တထာက်ပံ့တပးသည်။ တခမပုံသည် အမှန်
ပဋိပက္ခ များကို ထိုးထွေင်းသိခမင်တစပါသည်။ ေက်စပ်ပ
တြာ်ထု

်ရာ

်ရန် ြွေင့်ခပုတပး

်သက်သူများ၏ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အခပန်အလှန်ေက်ေံတရးများ၊ စွေမ်းအားအုပ်စုများ နှင့် မှီြို

်သက်၍ ေက်စပ်ပ

တသာ ေက်စပ်ပ

်

ကယ်နှင့် ခြစ်နိုင်တခြရှိ မိ

ိုင်းအ

ာ

စ်ြုလုံး

်ြက်အြွေဲ့များ နှင့်

်သက်သူများ၏တခမပုံကို တေွေးတနွေးခြင်းသည် သက်ေိုင်

်သက်သူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မဟာဗျူဟာတခမာက်တရွးြျယ်စရာများ နှင့် အယူအေများကို

ွေင် သင့်အား အတထာက်အကူတပးနိုင်ပါသည်။

၂။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကိုသတ်မှတ်ပါ
အစီအစဉ်တနရာထဲ

ွေင်ရှိ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ရည်မှန်းြျက်

များနှင့် များတသာအားခြင့် အခပည့်အဝ မကိုက်ညီပါ။ ဤသည်မှာ သဘာဝသာခြစ်ဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏
သတဘာသဘာဝအရ ၎င်းသည် အားလုံးလွှမ်းခြုံတသာ ကာလရှည် ရှုတထာင့်နှင့် ဟန်ြျက်ညီတစသည့် ကိရိယာ
ခြစ်သည်။ မည်သည့်အတခပာင်းအလဲမေို တယဘူယျအားခြင့် သီးသန့်ြယ်ထားမှုနှင့် ြုြံမှု
ခြစ်တပါ်တစသည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ဗီ

ိုအာဏာသုံးစွေဲခြင်းမှ

ခုံ့ ပန်ြျက်များကို

ားေီးကာကွေယ်ရန် ေက်စပ်ပတ်သက်သူ

များ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို နားလည်ေန် နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်သည် မေှိမခြစ်အရေးကကီးပါသည်။ ေက်စပ်
ပ

်သက်သူ များသည် မိမိ

့၏
ို ရှုတထာင့်များကို ြျ ိ ်ေက်ထားဖပီးသည့်အြါ မတသြျာသည့်ြံစားမှုများ သက်

သာတစရန် နှင့် ြုြံမှုကို တစာတစာစီးစီး

င်ခပရန် ခြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့တကကာင့် လိုလားတသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ရည်မှန်းြျက်များ ရရှိတအာင်ခမင်တရးအ

ွေက် ရစ့စပ်ညှိုနှိုင်းခြင်းရေှးရှုသည့် ပွင့်လင်းသည့်အရနအထားကို

ြန်

ီးနိုင်ရမည်ခြစ်သည်။

၃။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ရောင်ေွက်ပါ
မည်သူ

က
ို့ ို ပါဝင်သင့်သည်ကို တြာ်ထု

်သ

်မှ

်ခြင်းအခပင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအား မည်သည့်အြျိန်

နှင့် မည်သိေ
ု့ က်သွယရ
် ောင်ေွက်မည်ကို သင်ေုံးခြ
ပါဝင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ မ

ူတသာစိ

်ရန် လိအ
ု ပ်လိမ့်မည်။ ေက်စပ်ပ

်ဝင်စားမှုနှင့် ြံစားပိုင်ြွေင့် အေင့်အမျုးမျ
ိ ုးရှ
ိ ိသည့် မ
60

်သက်သူများအားလုးံ
ူညီတသာ ေက်စပ်ပ

်
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

သက်သူများသည် အမျုးမျ
ိ ုးတသာ
ိ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ မ
ကကသည်။ ေက်စပ်ပ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ူညီတသာအစိ

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်တစရန် မ

်အပိုင်းများ

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်နိုင်

ူညီသည့် နည်းလမ်းအမျုးမျ
ိ ုးရှ
ိ ိသည်။ အမှန်

ကယ်ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ “ေက်သွေယ်ခြင်း”မှသည် ေုံးခြ
သက်သူများကကား မျှတဝသုံးစွေဲသည့် “တစ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း”အထိ အ

်ြျက် ြျမှ
ိုင်းအ

်ခြင်းအင်အားကို ေက်စပ်ပ

်

ာ ရှပ
ိ ါသည်။

၄။ ယုကံ ကည်မှုတည်ရောက်ပါ
ယုကံ ကည်မှု

ည်တောက်ခြင်းသည် ထိတရာက်တသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

သည်။ ေက်စပ်ပ
ခမင်တစရန်

်သက်သူများသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်း

စ်ဦးနှင့်

နိုင်တသာ သံသယစိ
ခြင်းအ

ွေက် အတခြြံလိုအပ်ြျက်

စ်ရပ် ခြစ်

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များသို့ တရာက်ရှိတအာင်

စ်ဦး မှီြိုတနကကသခြင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ရည်မှန်းြျက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေုံးခြ
်များ၊ မယုံကကည်မှု နှင့်

ွေက် အဓိကအ

်

င်းမာမှုများသည် ထိတရာက်၊ အကျုးရှ
ိ ိသည့် ပူးတပါင်းတောင်ရွက်

ားအေီးများ ခြစ်ကကသည်။

၆.၁။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ေက်စပ်ပတ်သက်သူများရခမပုံ ရေးေွဲပါ6
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများရခမပုံ ရေးေွပ
ဲ ါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤရလ့ကျင့်ြန်းဖပီးေုံးသွားသည့်အြါ သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ အြန်းကဏ္ဍကို

နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။ နှင့်


သက်ေိုင်တသာ ေက်စပ်ပ
သ

်မှ

်သက်သူများနှင့် ၎င်း

ို့၏ ေက်ေံတရးများကို

လ
် ာနိုင်ဖပီး ခမင်သာတစနိုင်လာမည်။

အကျိုးေလဒ်



ခမင်သာထင်သာေှိသည့် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများရခမပုံ

အရေးပါမှု

ေက်စပ်ပ

်သက်သူများပါဝင်တောင်ရွက်သည့် ရုပ်ပုံကိရ
ု ရှိရန် အတရးကကီးသည့် အတခြ

အတနများ

ွေင်၊ အတကာင်းေုံးမှာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် အတစာပိုင်း

အြျန်ိ နှင့်အမျှ အဓိက ေက်စပ်ပ
တလ့လာခြင်း
သို့မဟု

ွေင် ခြစ်သည်။ အခြားတသာ ေက်စပ်ပ

် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ

ွေင် မ

်သက်သူများ ပါဝင်လာကကမည်

ူသည့် အြန်းကဏ္ဍများ နှင့်

များ ရှိလာကကမည်ခြစ်ရာ၊ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအေင့်အ
အကကိမ် ြွေဲခြမ်းစိ

ွေင်ခြစ်ဖပီး

်သက်သူများ၏ ေက်ေံတရးများကို တစာင့်ကကည့်
ာဝန်ရှိမှု
ွေက် ဒု

ိယ

်ခြာတလ့လာခြင်းခပုလုပ်ရန် အသုံးဝင်နိုင်သည်၊

အရခြအရနအရကကာင်းအော
အနည်းငယ်တသာေက်စပ်ပ
လုပ်ငန်းစဉ်အ

်သက်သူများနှင့်

ိုင်ပင်တေွေးတနွေးဖပီးတနာက် စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ွေက် တအာက်ပါ အခမင် ကို စုစည်းခပုစုထားသည်။

“မျှတဝထားတသာသမုဒ္ဒရာသည် ဘြူးလ်ကမ်းရိုး

န်းတနလူထုအ ွေက် ယဉ်တကျးမှုအမှ ်အသား၊ အတမွေအနှစ်၊ ကျန်းမာ
တရး နှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ို့ကို ပံ့ပိုးတပးသည်။ ခမင့်မားစွောထု ်လုပ်တသာ၊ ကွေဲခပားဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ စီးပွေားတရးသည်
တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာ သမုဒ္ဒရာဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲများ နှင့် အဏ္ဏဝါသဘာဝသယံဇာ များကိုအတခြခပုသည့် စီးပွေားတရး
အရ ရှင်သန်နိုင်တသာ၊ ပ ်ဝန်းကျင်အရ တကာင်းမွေန်တသာ၊ လူမှုတရးအရ ာဝန်ရှိတသာ အနာဂါ ်ကို အာမြံသည်”။

6

ဤတလ့ကျင့်ြန်းကို the Capacity WORKS Tool 09: Map of Actors (see GIZ: 2015) မှ ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဒီဇိုင်းခပုစုတရးေွေဲရန် စ
အဓိကေက်စပ်ပ

်သက်သူများသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်

င်တနဖပီခြစ်ဖပီး ယြုအြါ

ွေင်ပါဝင်သင့်သည်ကို ေုံးခြ

ွေင် မည်သည့်

်ရန် အကူအညီလိုအပ်သည်။

ခြစ်ေပ်အလုပ်အတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် လုပ်ငန်းစဉ်
အ

ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ ပါဝင်လာတစရန် စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့်

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို သရုပ်တောင်သည်။ သင်၏ ယြင်ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်းမှ သ

င်းအြျက်အလက်များအတပါ်

ွေင်

ည်တောက်ပါ။
တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၆ သည် သက်ေိုင်တသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကို တြာ်ထု

်သ

်မှ

်ရန်

သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်ကို တပးထားသည်။


ပုံ ၅ သည် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများတခမပုံ၏ သိသာခမင်သာတစခြင်းအ

ွေက် အကကမ်းြျဉ်းတြာ်ခပြျက်

စ်ြု

ခြစ်သည်။


စာကွေက် ၇ သည် ေက်စပ်ပ

တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာ သ

်သက်သူများေက်ေံတရးကို မည်သို့ သိသာခမင်သာတစရန်ကို ခပသသည်။

င်းအြျက်အလက်များသည် သင်၏လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးတပးသည် -



ဘြူးလ်

ွေင်ရှိ သက်ေိုင်ရာ ေက်စပ်ပ



ဘြူးလ်

ွေင်ရှိ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအတပါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက် (စာမျက်နှာ ၆၃)

်သက်သူများ (စာမျက်နှာ ၅၃ - ၅၉ ရှု)

သင်ရောင်ေွက်ေမည့လ
် ုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
များကို သ

်မှ

်ရန် နှင့် ယင်း

၏
ို့ ေက်ေံတရးကို အကဲခြ

သက်သည့် အတကကာင်းကိစ္စရပ်အတပါ်မူ
သီးသန့် အတကကာင်းကိစ္စ
များ အားလုးံ ကို ၎င်း

စ်ရပ်အ

ွေင်ပါဝင်တောင်ရွက်မည့် ေက်စပ်ပ

်ရန်ခြစ်သည်။ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများသည် ပ

်

ည်ကာ အနည်းနှင်အ
့ များ သက်ေိုင်မှု နှင့် လွှမ်းမိုးမှု ရှိလာကကမည် ခြစ်သည်။

ွေက် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများတခမပုံကို ခပုစုတရးေွေဲခြင်းသည် ေက်စပ်ပ

်သက်သူ

ို့၏ အြန်းကဏ္ဍနှင့် သက်ေိုင်မှုအလိုက် ခမင်သာတစရန်ခပုလုပ်ခြင်းကို ေိုလိုသည်။

၁။ အဓိက အရကကာင်းကိစ္စကို ရြာ်စပ်ပါ - စီအမ်အမ်တအ၏ အခမင် တကကညာြျက် (အထက်
အမှ

်သက်သူ

်ရတနဖပီး နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက်လိုအပ်ြျက်ကို ြွေဲခြားသ

်မှ

်ခြင်း

ွေင်ရ)ှု ကို ခပန်လည်

ို့ခြင့် စ

င်ပါ။ စီအမ်အမ်

တအသည် မည်သည့် အတကကာင်းကိစ္စရပ်ကို အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခြင့် တောင်ရွက်လိုပါသနည်း။ တမးြွေန်း၏အတခြက
ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ သ

်မှ

်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပဲ့ကိုင်ထိန်းတကျာင်းရာ

ွေင် သင့်အား အတထာက်အကူခပု

ပါလိမ့်မည်။
၂။ ဘြူးလ်ရှိ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအတပါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်ကိုြ

်ရှုဖပီး၊ သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာ

ွေင် အဏ္ဏဝါ

အစီအစဉ်နှင့်သက်ေိုင်ရသာ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏စာရင်းကို ခပုစုပါ။ အေိုပါ ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်
ွေင်မပါဝင်သည့် အခြားတသာေက်စပ်ပ
များကို က

်ခပားများတပါ်

ွေင် သိမ
ု့ ဟု

်သက်သူများကိုလည်းပဲ စဉ်းစားပါ။ စာရင်းပါ ေက်စပ်ပ
် ကပ်ထားနိုင်သည့်စာရွက်ငယ်တပါ်

ွေင် တရးသားပါ။ သ

အစီအစဉ်တရးေွေခဲ ပုစုခြင်းသည် ပွေင့်လင်းခမင်သာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သင့်ဖပီး ၎င်းကို လူ
ရမည်။ သင်၏ ရလဒ်များကို က
သ

်မှ

်ခပားများတပါ်

်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်အ

ွေင် မှ

်

မ်း
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ိုင်းက လက်လှမ်းမီနိုင်

င်ပါ။ သက်ေိုင်တသာ ေက်စပ်ပ

ွေက် စာကွေက် ၆ ကိုကကည့်ပါ။

်သက်သူ

ိရပါ - အဏ္ဏဝါ
်သက်သမ
ူ ျား

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၃။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများစာေင်းကို ခပုစုဖပီးရနာက် ၎င်းတိက
ု့ ို ရအာက်ရြာ်ခပပါ ြလစ်ြျ
ပင်ဘု
၎င်း


်ခပားတပါ်

ွေင်တရးေွေဲထားသည့် ဇယားပုံစံတွင် ထည့်သွင်း၍ ရခမပုံထုတ်ပါ ေက်စပ်ပ

ို့၏ နှိုင်းရအာဏာနှင့်စိ
စွမ်းအား - စနစ်အ

်ဝင်စားမှုအတပါ် အတခြခပုကာ တခမပုံထု

ွေင်း

ွေင် ေက်စပ်ပ

တပးနိုင်သနည်း သို့မဟု

်သက်သူများ ြံရမည့်ထိြိုက်မှု ဒီဂရီအ

ေက်စပ်ပ

်သက်သူ

်

်သက်သူများကို

်ပါ ်သက်သူများကို မည်မျှ ညွှန်ကကား

် ြိအားတပးနိုင်သနည်း။

ဘီပီအိုင်ပီရကကာင့် ထိြိုက်မှု - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လက်တ
ပ

ွေင် သိမ
ု့ ဟု

်သက်သူများ၏ လွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အေင့်ကို တြာ်ခပသည် -

သူသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အခြားတသာေက်စပ်ပ


်တပါ်

စ်ဦးြျင်းကို ၎င်း

ိုင်းအ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်းတကကာင့် ေက်စပ်

ာကို တြာ်ခပသည်။

န
ို့ ှင့်သက်ေိုင်သည့် ကွေန်ယက်ကွေက်အ

ွေင်း

ွေင် တနရာြျထားပါ။

၎င်းသည် နီးစပ်ရသာေက်ေံရေးေှိသူများအကကား တစ်ြုကိုတစ်ြု နီးနီးကပ်ကပ် ြျထားရန် အသုံးဝင်သည်။
၄။ တနာက်

စ်ေင့်

ွေင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများကကား ေက်ေံရေးကို ခမင်သာေန်ခပုလုပ်ပါ - ၎င်းကို ဖပီးစီးေန်

ေက်ေံတရးများ၏ မ

ူတသာ အမျုးအစား
ိ
နှင့် အရည်အတသွေး

များကို အသုံးခပုရန် ကျွန်ုပ်
၅။ တနာက်

စ်ေင့်

ို့ ိုကိုယ်စားခပုတပးရန် တအာက်ပါသတကေ
က

့ို တထာက်ြံအကကံခပုပါသည်။

ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူ

စ်ဦးသည် စွမ်းအားကကီးပါဝင်သူများ (ဗွီတိုပါဝါေှိပါဝင်သူ Veto

player ခြစ်ပါက ညွှန်ခပပါ။ စွေမ်းအားကကီးပါဝင်သူများသည် ေက်စပ်ပ
တထာက်ြံမှု နှင့် ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဗွေီ
များကို

်သက်သူများ ခြစ်ကကဖပီး ၎င်း

ို့၏

ို့ မပါရှဘ
ိ ဲ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် မတအာင်ခမင်နိုင်ပါ သိမ
ု့ ဟု

ိုအာဏာသုံး တောင်ရွက်နိုင်သူများ ခြစ်ကကသည်။ ဥပမာ၊ စီမံကိန်းတနရာ

ည်ေဲရပိုင်ြွေင့်များပိုင်ေိုင်တနသည့် ေက်စပ်ပ

ပုံ ၅ ။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူရခမပုံ
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်သက်သူများ ခြစ်နိုင်သည်။

ွေင်ရှိ သယံဇာ

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

၆။ အကျိုးေလဒ်ကို အကဲခြတ်ပါ - ဤ တနာက်ေုံးအေင့်
သင်၏ ေက်စပ်ပ

ွေင် သင်သည် အကျုးရလဒ်
ိ
ကို ပူး

်သက်သူများတခမပုံသည် လက်ရှိအမှန်

ခြင်း ခြစ်ပါသလား။ သင်သည် သက်ေိုင်ရာ ေက်စပ်ပ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ကယ်ခြစ်တပါ်တနမှုကို

ိ

ွေဲတေွေးတနွေးပါသည်။

က
ိ ျကျ ထင်ဟပ်တြာ်ခပ

်သက်သူများအားလုးံ ကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားထားပါ

သလား။ သင့်အား ထိုးနှက်သည့် ပထမဦးေုံးအရာမှာ အဘယ်နည်း။ တခမပုံကတြာ်ခပသည့် ပုံကားြျပ်ကို သင်
မည်သို့ ထင်ခမင်ပါသနည်း။ အတရးပါတသာအဂေါရပ်များ ကျန်တနပါသလား။

စာကွက် ၆ ။ လုပ်ငန်းနှင့် ေက်စပ်ပတ်သက်များကို သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများကို သတ်မှတ်ခြင်း
တအာက်ပါတမးြွေန်းများသည် ထိ
မည်သူ

န်းသက်ေိုင်တသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများစာရင်းကို ခပုစုရန် ကူညီတပးသည် -

့ိုသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်တကကာင့် ထိြိုက်ြံရမည်နည်း။

မည်သူသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
မည်သူ့

်

ွေက်

ာဝန်ရှိမည်နည်း သို့မဟု

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတပါ် ေုံးခြ

်

ာဝန်ြံမည်နည်း။

်နိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ြွေင့်အာဏာရှိသနည်း။

မည်သူက အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို တထာက်ပံ့တပးနိုင်သနည်း။
မည်သူက အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ဟန့်
မည်သူသည် အ

ိ

်ကာလ၌ ဤသို့တသာလုပ်ငန်းစဉ်အမျုးအစား
ိ

သက်ေိုင်ရာ ေက်စပ်ပ
“စနစ်

ားတနှာင့်တနှးတစနိုင်သနည်း။

်သက်သူများကိုသ

်မှ

်ရန် တအာက်ပါတြာ်ခမူလာကိုအသုံးြျခြင်းခြင့် ပါဝင်တောင်ရွက်သည့်

စ်ြုလုံး” ကို ရရှိလာတစရန် ကူညီတပးသည်။ ေက်စပ်ပ

တအာင်ခမင်တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လက်တ
သည်။ ၎င်း

ို့သည် သူ

့ိုအ

ွေင်းရှိ လွေ

င
ွေ ် ပါဝင်တောင်ရွက်ြဲ့သနည်း။

်သက်သူများ အ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်းသို့ဦး

်လပ်သည့် ေက်စပ်ပ

ူ

ကွေ

ကွေ ပါဝင်တောင်ရွက်မှုသည်

ည်တသာ ခြားနားမှု

်သက်သူများခြစ်သင့်ဖပီး ၎င်း

ို့

စ်ြုကို ခြစ်တစနိုင်
ွေင် တအာက်ပါ

ို့

ရှကိ ကပါသည် 

၎င်း

ို့ ကိုယ်

ိုင်လုပ်တောင်ရန် အြွေင့်အာဏာ



အြျန်ိ ၊ တငွေတကကး၊ လက်လှမ်းမီမှုနှင့် လွှမ်းမိုးမှု အရင်းအခမစ်များ



တြါင်းစဉ်



အခြားသူများလိုအပ်သည့် သ



လိုအပ်ြျက် - အကျုးရလဒ်
ိ
တကကာင့် ထိြိုက်ြံရမည့်သူများ

ွေင်ကျွမ်းကျင်မှု - လူမူတရး၊ စီးပွေားတရး၊ နည်းပညာ
င်းအြျက်အလက်များ

*ရင်းခမစ် - Weisbord, M. & S. Janoff (2010) and Gray, D. et al (2010)

စာကွက် ေ ။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူေက်ေံရေးများ

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများေက်ေံရေး

_________

မျဉ်းတကကာင်းများသည် သ
စိ

င်းအြျက်အလက်ြလှယ်ခြင်း၊ ေက်သွေယမ
် ှုအကကိမ်တရ၊ ထပ်တနတသာ

်ဝင်စားမှုများ၊ ပူးတပါင်းညှိနှိုင်းတောင်ရွက်ခြင်း၊ အခပန်အလှန်ယံကု ကည်မှု စသခြင့် ရင်းနှီးတသာ

ေက်ေံတရးကို ကိုယ်စားခပုခပသသည်။

_ _ _ ?_ _ _

အစက်ြျမျဉ်းများသည် အားနည်းတသာ သို့မဟု

် အလွေ

်သတဘာ ေက်ေံတရးကို ကိုယ်စားခပု

ခပသသည်။ ေက်ေံတရး၏ သတဘာသဘာဝ မရှင်းလင်းသည့်တနရာများ

ွေင် တမးြွေန်းသတကေ

ကို

ခြည့်စွေက်ထည့်သွေင်းထားသည်။

=======

အစက်ြျမျဉ်းဖပိုင်နှစ်ြု

ိသ
ု့ ည် အြွေဲ့အစည်းအားခြင့် ကန်ထရိုက်စာြျုပ်ြျုပ်ေိုဖပီး နည်းလမ်း
64

ကျ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ရားဝင်ခပုလုပ်ထားသည့် မဟာမိ



ခမားများသည် ေက်စပ်ပ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

် နှင့် ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခြင်း

်သက်သူ

စ်ဦးက အခြား

ို့ ို ကိုယ်စားခပုခပသသည်။
က

စ်ဦးအတပါ် လွှမ်းမိုးမှုကို ကိုယ်စားခပုခပသ

သည်။

____/____

မျဉ်းတစာင်းခြ

____II____

ခြ

သိမ
ု့ ဟု

်ထားသည့် မျဉ်းများသည်

် အခြားတသာပုံစံခြင့်ပဋိပက္ခ

င်းမာမှု၊ ပဋိပက္ခခြစ်တနတသာ စိ

်ဝင်စားမှုများ

့ို ရှိတနသည့် ေက်ေံတရးကို ကိုယ်စားခပုခပသသည်။

်မျဉ်းများသည် တနှာက်ယက
ှ ်ြံရ သို့မဟု

် ထိြိုက်ပျက်စီးြံြဲ့ရသည့် ရင်းနှီးတသာေက်ေံတရးကို

ကိုယ်စားခပုခပသသည်။

ဘြူးလ်သတင်းအြျက်အလက်
တအာက်ပါ ေက်စပ်ပ
သို့မဟု

်သက်သူအုပ်စုများသည် ဘြူးလ်၏ ကမ်းရိုး

န်းနှင်ပ
့ င်လယ်ဧရိယာကို စိ

်ဝင်စားမှုရှိနိုင်သည်

် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တကကာင့် ထိြိုက်နိုင်သည် -

လူမှုအြွေဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များ 

ဘြူးလ်သဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး (ဘီအဲန်စီ)



ဘြူးလ်ဌာတန

ိုင်းရင်းသားများအြွေဲ့ြျုပ် Federation of Indigenous People of Bakul (အက်ြ်အိုင်ပီဘီ

FIPB)


မိရိုးြလာသမားရိုးကျငါးြမ်းသမဝါယမ



အပန်းတခြငါးြမ်းသူများ



စကူဘာတရငုပ်သမားများ



ကမ်းရိုး



နိုင်ငံခြားြရီးသွေားများနှင့် နိုင်ငံ

န်း

ွေင်တနသူများ
ကာအသိုင်းအဝိုင်းများ

ခပည်သူ့အာဏာပိုင်အြွေဲ့အစည်းများ 

ကမ်းရိုး

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါစီမံြန့်ြွေဲမှုအာဏာပိုင် အ

ွေင်းတရးမှူး (စီအမ်အမ်တအ CMMA)



စိုက်ပျုးတရးဝန်
ိ
ကကီးဌာန (အမ်အိုတအ MoA၊ တရလုပ်ငန်းသယံဇာ



စီမံကိန်းနှင့် သယ်ယူပို့တောင်တရးဝန်ကကီးဌာန (အမ်ပီ



ဘဏ္ဍာတရးနှင့် စီးပွေားတရးဝန်ကကီးဌာန (အမ်အက်ြ်အီး MFE၊ ဓာ



ြရီးသွေားလာတရးဝန်ကကီးဌာန (အမ်



ပ



စစ်



ဘြူးလ်

ီ MT)

်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (အမ်အိုအီး MoE)
ပ် - ကမ်းရိုး

န်းတစာင့် နှင့် တရ

ပ်

က္ကသိုလ်

ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ်များ 

ြရီးသွေားလုပ်ငန်းတောင်ရွက်သူများသမဝါယမ



ေီအုန်းသမဝါယမ



ဘြူးလ်သဲလုပ်ငန်းလီမိ



ငါးနှင့်ေူးတ



ပုစွေန်တမွေးခမူတရးကုမ္ပဏီ ‘ြရဲဗက် လီမိ



ါိုက်လိုင်းနှင့်ဓာ

ာင်များလီမိ

က်
က်
က်’

်ကကိုး ြွေံ့ဖြိုးတရးတောင်ရွက်သူများ
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အရင်းအခမစ်များဦးစီးဌာနအပါအဝင်)

ီ MPT)
်သ

္တုသယံဇာ

များဦးစီးဌာနအပါအဝင်)

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၆.၂။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကိုသတ်မှတ်ပါ7
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို သတ်မှတ်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်
သ

အကျိုးေလဒ်

်မှ

်သက်သူများ၏စိ

်ဝင်စားမှုကို

်လာနိုင်မည်။

ေက်စပ်ပ



ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှု နှင့် ပဋိပက္ခခြစ်တန

သည့် ရည်ရွယြ
် ျက်များအတပါ် ခမင်သာသည့် ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက် (ဇယားများ)
အရေးပါမှု

ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ စိ

အဓိကေက်စပ်ပ
၎င်း

်ဝင်စားမှုများကိုသ

က
ို့ ို နားလည်သတဘာတပါက်နိုင်ရပါမည်။ အတကာင်းေုံးမှာ ေက်စပ်ပ
်မှ

်သက်သူများ၏ စိ

်သက်

်ဝင်စားမှုများကို

်ပါ။

ေက်စပ်ပ
အ

်ခြင်းမခပုမီ သင်သည်

်သက်သူများ၏အတကကာင်းကို တကာင်းစွောသိရှိထားရမည်ခြစ်ဖပီး

သူများတခမပုက
ံ ို တရးေွေဲဖပီးမှ ေက်စပ်ပ
သ

်မှ

ူသ

်သက်သူများ၏ စိ
်မှ

်ဝင်စားမှုများကို အဓိကေက်စပ်ပ

်သက်သူများနှင့်

က် ကရန် စီစဉ်ပါက ခမင့်မားတသာ ပွေင့်လင်းမှုများနှင့်ယကုံ ကည်မှု

က
ို့ ို

လိုအပ်မည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်း
သင် အကကံခပုထားသည့် ပန်း

ိုင်နှင့်ရည်မှန်းြျက်များအတပါ် သင်၏လုပ်တောင်မှုကို ခပန်လည်သုံးသပ်ဖပီး

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များ အစုံကို လက်ြြ
ံ ဲ့သည်။ စီအမ်အမ်တအသည် ယြုအြါ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းတကျာင်းရန် ၎င်းကိုအသုံးခပုတနဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်
များ၏ စိ

်ဝင်စားမှုများနှင့်ပ

်သက်၍ တလ့လာသင်ယူရန် စိ

ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူ

်အားထက်သန်သည်။

ခြစ်ေပ်လုပင
် န်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် အဓိကေက်စပ်ပ
အ

်သက်သူများနှင့် ၎င်း

ို့၏ စိ

်ဝင်စားမှုအတပါ် စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့်

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။ သင်၏ ယြင်ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်းမှ သ

အတပါ်

ွေင်

င်းအြျက်အလက်များ

ည်တောက်ပါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၈ သည် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ စိ

်ဝင်စားမှုများကိုသ

်မှ

်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်

အမမက်များကို တပးထားသည်။


ဇယား ၄ နှင့် ဇယား ၅

ို့သည် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ စိ

်ဝင်စားမှုများကို သ

်မှ

်ရာ

ကူညီသည်။
တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာ သ
7

င်းအြျက်အလက်များသည် သင်၏လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးတပးသည် -

ဤတလ့ကျင့်ြန်း၏ အေင့် ၁ နှင့် ၂

ို့ကို Capacity WORKS Tool 11: Interest of Key Actors (see GIZ: 2015) မှ

ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်
66
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



ဘြူးလ်

ွေင်ရှိ ေက်စပ်ပ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်သက်သူများ (စာမျက်နှာ ၅၃ - ၅၉ ကိုရ)ှု

သင်ရောင်ေွက်ေမည့လ
် ုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်
သ
စိ

်မှ

ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများနှင့် ၎င်း

ို့၏ စိ

်ဝင်စားမှုကို

်ရန်ခြစ်ပါသည်။ အေိုပါလုပ်ငန်းကို အေင့်နှစ်ေင့် ြွေဲခြားထားပါသည် - ပထမဦးစွော ေက်စပ်ပ

်ဝင်စားမှုများနှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်း

ခြစ်တနတသာ စိ

ိုင်များအကကား ကိုက်ညီမအ
ှု

်ဝင်စားမှုများကို အကဲခြ

ိုင်းအ

်သက်သူများ

ာကို ခပုစုဖပီးတနာက် ပဋိပက္ခ

်ပါ။

အေင့် ၁ - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်းတိုင်များနှင့် ကိုကည
် ီမှုအတိုင်းအတာကို ခပုစုပါ
အဓိကေက်စပ်ပ

်သက်သူ

စ်ဦးြျင်းစီအ

ွေက် စာကွေက် ၈

ွေင် တြါ်ခပထားသည့် ရှုတထာင့်ပုံစံတလးမျူးကိ
ိ ု

တေွေးတနွေးပါ။ သင်၏အလုပ်ကို လမ်းခပတပးရန် ဇယား ၄ ကို အသုံးခပုပါ။ ဇယားကွေက်များအ
သင်၏ တ

ွေ့ရှိြျက်အား

စ်ြုနှင့်

ွေင်း

ွေင် လုပ်တောင်ဖပီး

စ်ြု ေက်စပ်ပါ။ ပထမဦးစွော ခပန်လည်သုံးသပ်ဖပီး သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ရည်မှန်းြျက်များကို စာရင်းခပုစုပါ။


ဇယား

ိုင် က

ေက်စပ်ပ


ဇယား

ွေင် “ေက်စပ်ပ

်သက်သူများတခမပုံ” တလ့ကျင့်ြန်း

ွေင် သင် သ

ိုင် ြ

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

အဘယ်နည်း။ စစ်
ဇယား

ိုင် ဂ

-- မှ ++ သို့ ( -

ဇယား

်ထားသည့် အဓိက

်သက်သူများကို စာရင်းတရးပါ။
ွေင် ၎င်း

ို့၏ စိ

်ဝင်စားမှုများကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ - ၎င်း

အစီအစဉ်ဧရိယာတနရာကို မည်သို့ အသုံးခပုမည်နည်း။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်


်မှ

ိုင် ဃ

ွေင် ၎င်း

ို့၏ စိ

ို့သည်

်ဝင်စားမှုသည်

မ်းတကာက်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရလဒ်ကို ရည်ညွှန်းပါ။

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်း
-

၀

ွေင် ညီညွေ

+

ိုင်များနှင့် ကိုက်ညီမှုကို ေန်းစစ်အကဲခြ

်ပါ။

++ )

်မျှ

မှု၊ သတဘာထားကွေဲလမ
ွေဲ ှု နှင့်/သိမ
ု့ ဟု

အကျုးသက်
ိ
တရာက်မှုများကို အကဲခြ

်ေန်းစစ်ပါ
ါ။ ဤေက်စပ်ပ

်မ

ူညီမှု

ို့၏ ခြစ်နိုင်တခြရှိတသာ

်သက်သူများက အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို

မည်သို့ အတထာက်အပံ့တပးနိုင်သနည်း။


ဇယား

ိုင် င

ွေင် လုပ်တောင်မှုနယ်ပယ်ကို ကျယ်ခပန့်တစရန်အ

ွေက် ခြစ်နိုင်တခြရှိသည့် တရွးြျယ်စရာများကို

ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ - မည်သည်ကို တောင်ရွက်မည်နည်း။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်
စိ

ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏

်ဝင်စားမှုကို သင် မည်သို့အသုံးခပုနိုင်ပါသနည်း။

ဇယား ၄ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှု

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့်ကုက
ိ ်ညီမှု
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်းတိုင်များ က

ြ

ေ

ယ

င

အဓိကေက်စပ်

စိတ်ဝင်စားမှုများ

ကိုက်ညီမှု

ခြစ်နင
ို ်ရခြေှိရသာ

မည်သည်ကို

အခပုသရဘာ

ရောင်ေွက်

သက်ရောက်မမ
ှု ျား

မည်နည်း

ပတ်သက်သူများ
ေက်စပ်ပ

်သက်သူ ၁

ေက်စပ်ပ

်သက်သူ ၂

ေက်စပ်ပ

်သက်သူ ၃
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စာကွက် ၈ ။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

ေက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျား၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ကကိုးပမ်းအားထု
စိ

်ခြာတလ့လာသည့်အြါ ပထမအေင့်


အဓိကေက်စပ်ပ



အေိုပါစိ

်မှုသို့ အဓိကေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ သတဘာထားများကို ြွေဲခြမ်း

ွေင် သင်သည် တအာက်ပါတမးြွေန်းများကို တမးခမန်းရန် လိုအပ်သည် -

်သက်သူများသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ွေင် မည်သည့်စိ

်ဝင်စားမှုများသည် သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်း

်ဝင်စားမှုများ ရှကိ ကသနည်း။

ိုင်များနှင့် အ

ိုင်းအ

ာမည်မျှအထိ ကိုက်ညီမှု

ရှိသနည်း။


ဤကိုက်ညီမှု သိမ
ု့ ဟု

် ကိုက်ညီမှုကင်းမဲ့ခြင်းက အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အတပါ် မည်သည့်သက်တရာက်မှု

ရှိသနည်း။


သင်၏ လုပ်တောင်မှုနယ်ပယ်ကိုကျယ်ခပန့်တစရန်၊ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ တထာက်ြံမှု ရရှိရန် နှင့် အ

အေီးများကိုပယ်ြျက်ရန် မည်သည့်မဟာဗျူဟာတရွးြျယ်စရာများကို သင် တြါ်ထု

ား

်ရန်လိုအပ်သနည်း။

(ဥပမာ၊ သ

င်းအြျက်အလက်နှင့်ေက်သွေယ်တရး၊ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းများကို ြွေဲ့စည်း

ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကကား ေက်ေံတရးကို ြိုင်မာအားတကာင်းတစခြင်းနှင့် တစ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

များကို ပံ့ပိုးတပးခြင်း)။ သင်သည် အဓိကေက်စပ်ပ

ည်တောက်ခြင်း၊

်သက်သူများက ထိတရာက်စွောပါဝင်တောင်ရွက် နိုင်တစရန်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့စီမံြန့်ြွေဲသင့်သနည်း။
ဒု

ိယအေင့်

ွေင် စီမံကိန်းနှင့် ပဋိပက္ခခြစ်တစနိုင်သည့် ေက်စပ်ပ

မီးတမာင်းထိုးခပသင့်သည်။ အတခြအတနကို ပူး




်သက်သူများ၏ စိ

်ဝင်စားမှုများကို သင်

ွေဲတေွေးတနွေးခြင်းသည် -

ေက်စပ်ပ

်သက်သူများမျှတဝထားသည့် ယုကံ ကည်မှုများကို ကူညီသ

တရးအပိုင်း

ွေင်ရှိ ေက်စပ်ပ

၎င်း

ရာဝင်ခြစ်မှုနှင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ေုံးရှုံးနိုင်သည်ကို စိုးရိမ်နိုင်သည်။

ို့၏

်မှ

်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အစိုးရ အုပ်ြျုပ်

်သက်သူများသည် အကူးအတခပာင်းေိုင်ရာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ပဋိပက္ခခြစ်တနသည့် ရည်မှန်းြျက်များကို

င်ခပရန် နှင့် ၎င်း

ို့မှ

ေင့် အဓိကေက်စပ်ပ

ွေင်

်သက်သူများနှင့်

တစာစီးစွော လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်တရးေွေဲသူများအား လုပ်ပိုင်ြွေင့်များတပးပါ။ အကူးအတခပာင်းေိုင်ရာ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကိစရ
္စ ပ်

ွေင် ၎င်းသည် ဥပမာအားခြင့်၊ ြျန်ိ ညှိခြင်း နှင့် ကကီးကကပ်ကွေပ်ကဲခြင်း လုပ်ငန်းအသစ်

များပါဝင်လာတစရန် ဗဟိုအစိုးရစီမံအုပ်ြျုပ်တရး၏ လုပ်ပိုင်ြွေင့်များကို ြျဲ့ထွေင်ခြင်းကို ေိုလသ
ို ည်။

အေင့် ၂ - ပဋိပက္ခခြစ်ရနသည့် စိတ်ဝင်စားမှုများကို အကဲခြတ်ပါ
ိုင်များနှင့် ပဋိပက္ခခြစ်တစနိုင်သည့် ေက်စပ်ပ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်း

်သက်သူများ၏စိ

ပိုမိုထိုးခပရန် တအာက်တြာ်ခပပါဇယားကို အသုံးခပုပါ။ ဇယားကွေက်များအ
စ်ြုနှင့်


ွေင်း

်ဝင်စားမှုများကို မီးတမာင်း

ွေင် လုပ်တောင်ဖပီး သင်၏ တ

ွေ့ရှိြျက်အား

စ်ြု ေက်စပ်ပါ ဇယား

ိုင် က၊ ြ နှင့် ဂ

ေက်စပ်ပ

ွေင် အထက်ပါ ဇယား ၄ မှ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်း

်သက်သူများအ

ွေက် သင်အကဲခြ

်ြဲ့သည့် ေက်စပ်ပ

ိုင်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်

်သက်သူများအ

ွေက် သင်၏

ရလဒ်များကို တရွှေ့တခပာင်းပါ။


ဇယား

ိုင် ဃ

ွေင် အဓိကေက်စပ်ပ

မှုများ နှင့်/သိမ
ု့ ဟု


ဇယား

ိုင် င

ွေင်

် ကကို

်သက်သူများ၏ လုပ်တောင်မှုများကို တစ့တော်တပးနိုင်သည့် တကကာက်ရွံ့

င်ြန့်မှန်းေုံးရှုံးမှုများကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ။

င်ခပရန်လိုအပ်သည့် ပဋိပက္ခများကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ - သင် အတနခြင့် ပထမေုံး

တမးြွေန်းသည် ပဋိပက္ခများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိဖပီး အားလုံး
အတရးကကီးပါသည်။ အဘယ်တကကာင့်ေိုတသာ်

င်းမာမှုနှင့်ပဋိပက္ခ

သတဘာတောင်တသာ တဘးထွေက်များ/ရလဒ်များကို အဖမဲ
အကကား

င်ခပဖပီဖပီလား ခြစ်သည်။ ၎င်းတမးြွေန်းသည်
ို့ ို သ
က

ိထားတခြရှင်းခြင်းသည် အခပု

မ်းရှိသည်။ ဥပမာ၊ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ

ွေင် အြန်းကဏ္ဍများြွေဲတဝမှုကဲ့သို့တသာ မတခြရှင်းနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို ကူညီရှင်းတပးနိုင်သည်။
68
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၅ ။ ပဋိပက္ခခြစ်ရနရသာစိတ်ဝင်စားမှုများ

ပဋိပက္ခခြစ်ရနရသာစိတ်ဝင်စားမှုများ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ပန်းတိုင်များ က

ြ

ေ

ဃ

င

အဓိကေက်စပ်

စိတ်ဝင်စားမှုများ

ကိုက်ညီမှု

ရကကာက်ေ့ွံ မှုများ နှင့်

မည်သည့် ပဋိပက္ခ

ကကိုတင်ြန့်မှန်း

များကို တင်ခပေန်

ေုံးရှုံးမှုများ

လိုအပ်သနည်း

ပတ်သက်သူများ
ေက်စပ်ပ

်သက်သူ ၁

ေက်စပ်ပ

်သက်သူ ၂

ေက်စပ်ပ

်သက်သူ ၃

၆.၃။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ရောင်ေွက်ပါ
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ရောင်ေွက်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးေုံးသွေားသည့်အြါ သင်သည် -

သင်ယခူ ြင်းေည်မှန်းြျက်များ



ပူးတပါင်းပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းမဟာဗျူဟာ မည်သို့တရးေွေဲရမည်ကို သိရှိလာမည်။
နှင့်
အထူးသခြင့် ကဏ္ဍစုံအခပင်အေင်



ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများနှင့် မည်သို့

ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ရမည်ကို နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။
အကျိုးေလဒ်

ေက်စပ်ပ



်သက်သူများအား မည်သို့၊ မည်သည့်အြျန်ိ

ွေင် ေက်သွေယ်

တောင်ရွက်မည်ကို ခမင်သာရန် အကကမ်းြျဉ်းတကာက်တကကာင်း။ (ဇယား)
အရေးပါမှု

ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

တအာင်ခမင်တရးအ

ွေက် အဓိကကျသည်။ ထို့တကကာင့် ၎င်းကို တစာစီးစွော နှင့်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်

စ်တလျှာက်လုံး

ွေင် စီစဉ်ထားရပါမည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
သင်၏

ိုင်ပင်အကကံတပးမှုသည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

သ

်တပးသည်။ (ေက်စပ်ပ

်မှ

အစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင် ပါဝင်မည့် အဓိကေက်စပ်ပ

်သက်သူများကို

်သက်သူများတခမပုံ တလ့ကျင့်ြန်းကိုရှု)။ စီအမ်အမ်တအသည် ယြုအြါ အဏ္ဏဝါအစီ

ွေင် အေိုပါ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ မည်သည့်အြျန်ိ

ွေင် မည်သို့ပါဝင်ရမည်ကို ေုံးခြ

်ခြင်း

ွေင်

သင့်အကူအညီ လိုအပ်တနသည်။

ခြစ်ေပ်လုပင
် န်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် အဓိကေက်စပ်ပ

်သက်သူများ နှင့် ၎င်း

ို့ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင် ပါဝင်ရမည်ကို စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့် အ
သင်၏ ယြင်ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်းများမှ သ

ိုင်ပင်ြံြန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။

င်းအြျက်အလက်များအတပါ်

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 69

ွေင် မည်သို့ နှင့် မည်သည့်အြျန်ိ

ွေင်

ည်တောက်ပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



စာကွေက် ၉ သည် ေက်စပ်ပ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်သက်သူများပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များကို

တပးထားသည်။


ပုံ ၆ သည် မ

ူတသာ ေက်စပ်ပ



ဇယား ၆ သည် မ

်သက်သူပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းအမျုးအစားများကိ
ိ
ု ခပသသည်။

ူညီတသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းနည်းစနစ်များ၏ အားသာြျက်

များ နှင့် အားနည်းြျက်များအတပါ် အကျယ်တြာ်ခပသည်။


ဇယား ၇ သည် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ မည်သည့်အြျန်ိ

ွေင်၊ မည်သို့ ပါဝင်တောင်ရွက်မည်ကို စီစဉ်ရာ

ွေင်

တထာက်ကူတပးသည်။


ဘြူးလ်

ွေင်ရှိ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ (စာမျက်နှာ ၅၃ - ၅၉ ရှု)

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
ွေင် မည်သို့ပါဝင်တောင်ရွက်ရမည်ကို သ
မည်သည့်ေက်စပ်ပ
ဇယား
အ


်တပးရန်ခြစ်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ မည်သည့်အစိ

ွေင် လုပ်တောင်ဖပီး သင်၏ တ

ိုင် က သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အစိ

ွေင်း

ဇယား

်သက်သူများ မည်သည့်အြျန်ိ

်သက်သူ ပါဝင်တောင်ရွက်ရမည် နှင့် မည်သို့ပါဝင်တောင်ရွက်ရမည်ကို ေုံးခြ

အသုံးခပုပါ။ ဇယားကွေက်များထဲ


်မှ

ွေင် အဓိကေက်စပ်ပ

ွေ့ရှိြျက်များအား

စ်ြုနှင့်

်အပိုင်း

ွေင်

်ရန် ဇယား ၇ ကို

စ်ြု ေက်စပ်ပါ -

်အပိုင်းများကို တြာ်ခပသည်။ သင်သည် အစိ

်အပိုင်း

စ်ြုစီ

ွေင် သီးသန့်တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ (တလ့ကျင့်ြန်းများ) ကို ထပ်ခြည့လ
် ိုနိုင်သည်။
ိုင် ြ

ွေင် အေိုပါ အစိ

်အပိုင်း

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်မည့် အဓိကေက်စပ်ပ

ိုင် ဂ

ွေင် အေိုပါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစိ

်အပိုင်း

ွေက် ပါဝင်မှုအမျုးအစားကိ
ိ
ုသ

်ပါ။

်သက်သူများစာရင်းကို

ခပုစုပါ။


ဇယား

စ်ဦးြျင်းအ


ဇယား

ိုင် ဃ

ွေင် အေိုပါ တ

်မှ

ွေ့ေုံပွေမ
ဲ ျား နှင့်/သိမ
ု့ ဟု

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်မည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူ

် လုပ်တောင်မှုများ၏ အဓိကရည်မှန်းြျက်ကို

ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ။


ဇယား

ိုင် င

ွေင် သင့်တလျာ်တသာ ေက်စပ်ပ

ပါ - သင်သည် ဤေက်စပ်ပ

်သက်သူများပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းနည်းစနစ်များကို သ

်မှ

်သက်သူများကို မည်သို့ ပါဝင်တောင်ရွက်တစမည်နည်း။ ေီတလျာ်သည့် ပါဝင်

တောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများနှင့်ပ

်သက်၍ စဉ်းစားပါ။ သင်သည် တအာက်ပါ “ေက်စပ်ပ

တောင်ရွက်ခြင်းနည်းစနစ်များ” ကို

်သက်သူများ ပါဝင်

ိုင်ပင်တေွေးတနွေးနိုင်သည် (ဇယား ၆ ကိုရ)ှု ။

စာကွက် ၉ ။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ရောင်ေွက်ခြင်း သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

ေက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျားပါဝင်ရောင်ေွကခ် ြင်းသဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ*
ပထမအေင့်
မ

ွေင် မည်သည့်အြျန်ိ

ူတသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစိ

ထင်ဟပ်ဖပီး မည်သည့်အစိ
ဒု

ိယအေင့်

်အပိုင်း

်မှ

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ရန်ကို သင်ေုံးခြ

်အပိုင်းများ နှင့် သင်သ

ွေင် အေိုပါေက်စပ်ပ

တအာက်တြာ်ခပပါ ြွေဲခြားသ


ွေင် ေက်စပ်ပ

အ

ွေက် အ

်ထားသည့် အဓိကေက်စပ်ပ

ွေင် မည်သူပါဝင်ရန်လိုအပ်သည်ကို ေုံးခြ

်သက်သူများကို

်ပါ။

်သက်သူများက မည်သို့ပါဝင်တောင်ရွက်ရမည်ကို သင်ေုံးခြ

်ရန် လိုအပ်သည်။

်ခြင်းသည် သင့်အား အတထာက်အကူ တပးနိုင်ပါသည် -

သတင်းစကားရပးပို့ခြင်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
ထံသို့ သ

်မှ

်ရန် လိုအပ်မည်။

င်းစကားတပးပို့လိုဖပီး ၎င်း

ို့၏သ

က
ွေ ်

ာဝန်ရှိအာဏာပိုင်များသည် သ

င်းစကားက တ

ည်ခပုြျက် ရယူလုိသည်။ ေက်သွေယ်တရး

မပါဝင်ပါ။
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်မှ

ာင်းေို၊ အကကံခပု နှင့် ေုံးခြ

ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများသည်

်ထားသူများ
်ထားသည်
က်

ို့

က်ကကကက

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

သတင်းအြျက်အလက် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
များ၊ ေုံးခြ
သ

်မှ

ာဝန်ရှိအာဏာပိုင်များသည် ၎င်း

်ြျက်များနှင့် နားလည်မှုအတခြြံကိုတပးရန် ကကိုးပမ်းမှုများနှင့်ပ

ပ
် ရိသ

်ကို ထိန်းထားလိုသည်။ သို့ရာ

ပါနှင့်။ ေက်သွေယ်တရးနှင့်မ
နှင့် ေုံးခြ

ွေက်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်ြျက်များကို

ူဘဲ သ

ွေင် ခပန်လည်

င်းအြျက်အလက်သည်

န
ု ့်ခပန်ရန် သို့မဟု

တနရာယူတောင်ရွက်ရန် ေက်စပ်ပ

ုန့်ခပန်မှု

ို့၏ ကကံရွယြ
် ျက်

်သက်၍ အသိတပးထားသည့်
စ်စုံ

စ်ရာကို တမျှာ်လင့်မထား

ကယ်ခြစ်ရှိတနတသာအတကကာင်းအရာခြစ်ရန်

် အြျက်အလက်များကိုအခပည့်အဝသိရှိနားလည်မှုခြင့်

်သက်သူများအား စွေမ်းတောင်ရည်ခမင့်တပးနိုင်မည့် နည်းလမ်း

စ်ရပ်ကို

ကိုယ်စားခပုရန် ရည်ရွယပ
် ါသည်။


တိုင်ပင်ရေွးရနွးခြင်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
ထားသည့် ေက်စပ်ပ
ြျက်များ ထပ်မံြျမှ

ွေက်

ာဝန်ရှိအာဏာပိုင်များသည် ၎င်း

ို့တေွေးတနွေး

ိုင်ပင်

်သက်သူများ၏ ထင်ခမင်ြျက်များကို စုတောင်းသည်။ ၎င်းထင်ခမင်ြျက်များကို ေုံးခြ
်ရာ

ွေင် ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ သို့ရာ

ွေင် ၎င်း

်

က
ို့ ို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားမည်

ဟု အာမမြံနိုင်ပါ။ ထင်ခမင်ြျက်များကို လက်မြံသည့်အတကကာင်းခပြျက်သည် ပွေင့်လင်းခမင်သာမှု ရှိရမည်။


ရခပာေိရ
ု ေွးရနွးခြင်း -

ူညီသည့်အတနအထားရှိ ေက်စပ်ပ

အခပန်အလှန်တခပာေိုေက်ေံမှုပုံစံ

စ်မျုးခြစ်
ိ
သည်။

စ်ဦးနှင့်

်သက်သူအြျင်းြျင်းအကကား ‘အလျားလိုက်’
စ်ဦး ပိုမိုသိနားလည်လာတစရန်ထက်ပိုမိုသည့်

ိကျတသာရည်ရွယြ
် ျက် မရှိပါ။ တခပာေိုတေွေးတနွေးခြင်းသည် သက်ေိုင်သည့် အစီအစဉ်ဧရိယာအ
ခပဿနာများ နှင့် တခြရှင်းနည်းများနှင့်ပ
နားလည်သတဘာတပါက်ခြင်း


ဘုံခပုခြင်း (Concertation) -

ု့ိကို ြန်

ီးရန် ရည်ရွယ်သည်။

ူညီသည့်အတနအထားရှိ ေက်စပ်ပ

‘အလျားလိက
ု ်’ အခပန်အလှန်တခပာေိုေက်ေံမှုပုံစံ
ရည်ရွယ်ြျက်မှာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
ြုြံကာကွေယန
် ိုင်သည့် ေက်စပ်ပ

ွေက်

်သက်သူ အြျင်းြျင်းအကကား

စ်မျုးခြစ်
ိ
သည်။ တေွေးတနွေးခြင်းနှင့် မ

ာဝန်ရှိအာဏာပိုင်များတရှ့တမှာက်

်သက်သူများအုပ်စုအ

ွေင်း ဘုံအတနအထား

လာတစရန်ခြစ်သည်။ ဘုံခပုခြင်း (Concertation သည် ဘုံအကျုးရလဒ်
ိ
ြန်
ူရိယာပစ္စည်းကိရိယာ

စ်ြုကို

ီးမှု

ခပင်သစ်စကားလုးံ ခြစ်သည်။ ဉပမာ၊ ဂီ


်တနကကသည့် ဂီ

ြျမှ

ွေက်

င်ခပနိုင် သိမ
ု့ ဟု

်

စ်ရပ်ကို တပါ်ထွေက်

ီးခြင်းရည်မှန်းြျက်နှင့်

တြျာ်တခြပွေဲ။)

်သက်သူများ နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
်ခြင်းအ

ွေင်

ူညီဘဲ၊

ပညာရှင်များကို ရည်ညွှန်းထားသည့်

ရစ့စပ်ညှိနင
ှို ်းခြင်း - ‘အလျားလိုက်’ အခပန်အလှန်တခပာေိုတောင်ရွက်ခြင်းပုံစံ
ပ

ွေက်

်သက်၍ နီးကပ်တစမှုြံစားြျက် နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အခပန်အလှန်

ွေက်

စ်ြုခြစ်ဖပီး ၎င်း

ာဝန်ရှိအာဏာပိုင်များ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံး

ွေင် ေက်စပ်
ွေင် ေုံးခြ

ူညီသည့် လုပ်ပိုင်ြွေင့်အာဏာစွေမ်းအားများကကရှိသည်။

*Bouamrame 2006 မှခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။

ပုံ ၆ ။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ရောင်ေွက်ခြင်း၏ မတူရသာပုံစံများ (Bouamrame 2006 မှ ေယူသည်။)
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ြ
် ျက်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၆ ။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ရောင်ေွက်ခြင်း နည်းစနစ်များ

ေက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျားပါဝင်ရောင်ေွက်ခြင်း နည်းစနစ်များ8
နည်းလမ်း

အားသာြျက်များ

အကကံရပးအြွဲ့/



လုပ်ငန်းအြွဲ့

အားနည်းြျက်များ

တအဂျင်စီနှင့် တဒသြံ

့ို၏ ထင်ခမင်ြျက်များအခပည့်အစုံ

အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ရန်အ


အုပ်စုများကကား ၎င်း

ို့အြျင်းြျင်း ၎င်း

ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ခြင်းအ


အားလုံး

စ်ညီ

စ်ညွေ

်

ို့အကကား

ို့ဘာသာ အခပန်အလှန်

ွေက် တေွေးတနွေးပွေဲြိုရမ်ကိုြန်

ည်း ဘုံ ြန်



ွေက် တထာက်ပံ့တပးသည်

ီးရန်အ

တေွေးတနွေးပွေဲြိုရမ်ခြစ်သည်



အြွေဲ့လုပ်တောင်မှုသည် အမှန်

ကယ်ေံးု ခြ

်ြျက်များနှင့် ြျ ိ ်ေက်

တနရမည်


ဝန်ထမ်းအြျန်ိ နှင့် ပံ့ပိုးမှု ပိုမိုလိုအပ်သည်



လူထုက အြွေဲ့တထာက်ြံအကကံခပုြျက်များကို ပိုမိုကကီးမားတသာလူထု၏

အုပ်စုဝင်များသည် အသိပညာရရှိသူများခြစ်လာဖပီး အသိတပးသည့်
ခပပွဲများ

ွေက် တရွးြျယ်ခြင်းများသည် လူထုယုံကကည်လက်ြံနိုင်

ရမည်

ီးတပးသည်

ွေက် တကာင်းမွေန်တသာ

အြွေဲ့ဝင်များအ

ကိုယ်စားခပုမှုအခြစ် အလိုအတလျာက် လက်မြံပါ

တထာက်ြံအကကံခပုြျက်များကို ခပုလုပ်သည်



အြွေဲ့၏ လုပ်ပိုင်ြွေင့်အတပါ် အခငင်းပွေားမှုများ ရှိလာနိုင်သည်



လူထု



အနည်းမျှသာ လာတရာက်နိုင်ပါသည်



အတခြအတနအတကကာင်းအရာ နှင့် ခပဿနာအကကာင်းအရာများကို



ခပြန်း

စိ



ခပင်းရိစရာတကာင်းခြင်း ခြစ်နိုင်ပါသည်



သ



ထု

ရိုးစင်းလွေန်းတနနိုင်သည်

ရပ်လုံးက ခမင်နိုင်သည်

်ကူးယဉ်

အတဝးခပန် အဝ


င်ခပနိုင်ရန် အြွေင့်အတရး

င်းလွှာ၊ လက်ကမ်းစာတစာင်နှင့် တမးြွေန်းလွှာ သို့မဟု
်အစားအခြစ် ခြန့်တဝခြင်းအ

ဝန်ထမ်းများက တမးြွေန်းများကို

ိုင်းသည် ညီမျှစွော ေွေဲတောင်မှုမရှိပါ

် အစည်း

ွေက် အသုံးဝင်သည်

ိုက်ရိုက်တခြေိုနိုင်ဖပီး စိ

်ပါဝင်စားမှုကို

ေွေဲတောင်နိုင်သည်
လက်ကမ်း



အဓိကခပဿနာအတကကာင်းအရာများကိုသ

စာရစာင်များ



ထု

်လပ
ု ်ရန် လွေယက
် ူသည်





အသုံးဝင်သည့် လူထုေက်ေံတရး





ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်ြုံးလွှမ်းမှု



စိ

ဦးတည်အုပ်စု

8

်ရန် အသုံးဝင်သည်

်လပ
ု ်ရန် အြျန်ိ ယူသည်။ တငွေကုန်သည်
ရားနည်းလမ်းမကျတသာ တ

ာင်းေိုမှုများကို

အားတပးရာတရာက်နိုင်သည်

်ြံစားမှုေိုင်ရာ နှင့် အခြားတသာ အရည်အတသွေးနှင့်ေိုင်တသာ

အတကကာင်းအြျက်များကို အကဲခြ


်မှ

်ရာ

ွေင် အကူအညီရသည်

ကွေင်းေင်းစာရင်းတကာက်ယူခြင်းများထက် ကုန်ကျစရိ

်ပိုမိုသက်သာဖပီး

ဇယားကို McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a) ြှ ခပုခပင်ြွေြ်းြံထားသည်
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စာရင်းအင်း



လူထု

ွေင် ဦး

တနသည်နှင့် ပ

ိကျမှုနှင့်ပ

်သက်၍ တ

ာင်းေိမ
ု ှု မခပုလုပ်နိုင်ပါ

ည်အုပ်စု၏ အြျက်အလက်များကို မည်သို့အသုံးခပု
်သက်၍ မှားယွေင်းသည့်ြံယူြျက်သတဘာထားများ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ပိုမိုအတသးစိ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

်သည့် အြျက်အလက်များကို ထု

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်တပးသည်

ရှိနိုင်သည်


ပို၍ခမင်သာတသာ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းပုံစံများအ

ွေက် အစားထိုး၍

မရနိုင်ပါ
ေျီအိုင်အက်စ် GIS



အလားအလာရှိသည့် ကကီးမားတသာ လူထပ
ု ရိသ

်

အရခြခပု ဝက်ဘ်ေုက
ိ ်



အသိအခမင်ြွေင့်တပးဖပီး အြျက်အလက်များကို အများသုံး ြွေင့်တပးသည်



ကဏ္ဍများစွောမှလူများအ

ွေက် ဖြိမ်းတခြာက်သည့် ကကားြံ



သက်ေိုင်မှု ေက်လက်ရှိတနတစရန် အဖမဲမခပ

် တြ

စ်ြု

်မီတနတစခြင်း

ခပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်
ကုန်ကျစရိ
အင်တာနက်




ခပဿနာအတကကာင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရင်းအခမစ်များကို



လူ

ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် လက်လှမ်းမီတစတရးကို ြွေင့်ခပုတပးသည်



နည်းပညာအြျု့ကိ
ိ ု အသုံးခပုရန် သင်



နည်းပညာသည် စိ



နည်းပညာသည် ြွေံ့ဖြိုးတနေဲခြစ်ပါသည်

ပထဝီအတနအထားအရ ကျယ်ခပန့်တသာတနရာများမှ လူထုပရိသ
ပါဝင်တောင်ရွက်ရန်အ

ွေက် ြွေင့်ခပုတပးသည်
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်ကို

ိုင်း အင်

်ကကီးမားနိုင်ဖပီး လူပုဂို္ဂ လ်အလိုက်မဟု

်နိုင်ပါ

ာနက် မသုးံ နိုင်ပါ
န်းတပးခြင်း လိုအပ်နိုင်သည်

်ြျယုကံ ကည်အားကိုး၍ မရနိုင်ခြစ်နိုင်သည်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ေက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျားပါဝင်ရောင်ေွက်ခြင်း နည်းစနစ်များ (အေက်)
နည်းလမ်း
အင်တာဗျူး



အခြားမည်သည့်နည်းလမ်းထက်မေို ပို၍ အတသးစိ

်သ

င်းအြျက်

အလက်များကို တပးနိုင်သည်


ခပည်သူလူထုသည် အများနှင့်သက်ေိုင်သည့်တနရာ
ပုဂလ
္ဂ ိကတ

ွေ့ေုံရာ

ွေင် သ



အြျန်ိ ကုန်ခြင်း



ခပုလုပ်နိုင်တသာ လူတ

ွေင်ထက် သီးသန့်

င်းအြျက်အလက် ပိုမိုတပးကကသည်

အြျန်ိ က ကန့်သ

ွေ့တမးခမန်းခြင်းအတရအ

ွေက်ကို အများအားခြင့်၊

်ထားသည်



ကျွမ်းကျင်တသာ တမးခမန်းသူများ လိုအပ်သည်



လူတ

ွေ့တမးခမန်းခြင်း တခြကကားြျက်များကို ကျန်တသာအများခပည်သူ

ို့က

မခမင်နိုင်ပါ
အုပ်စုကကီး/အုပ်စုငယ်



ရေွးရနွးပွဲ


အုပ်စုအရွယ်အစား ကကီးမားတသာ်ခငားလည်း ကကီးမားတသာအခပန်အလှန်



အုပ်စုက အုပ်စုငယ်များြွေဲထု

ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ခြင်းကို တပးသည်



ပိုမိုတသးငယ်တသာ အုပ်စုငယ်များ ြွေဲထု

ပါဝင်တောင်ရွက်သူများသည် ခပဿနာများကို တခြရှင်းတပးနိုင်သည်
သိမ
ု့ ဟု



် တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ဖပီးစီးနိုင်သည်

ခ် ြင်းလုပ်ငန်းသည်

တနှးတကွေးနိုင်သည်


အခြားအစည်းအတဝးကကီးများထက် ပိုမိုတသာ ခပင်းခပသည့် စိ

်ခြင်းကို ေန့်ကျင်နိုင်သည်

်ပါဝင်စားမှု

စနစ်

ကျြွေဲ့စည်းထားသည့် အုပ်စုများသည် အုပ်စုငယ်အြျု့ကိ
ိ ု

စိုးမိုးနိုင်သည်။

တပးသည်
ခပည်တွင်းမီဒီယာ

သတင်းလွှာ



အလားအလာရှိသည့် ကကီးမားတသာလူထုပရိသ



ကုန်ကျစရိ



အများခပည်သူေက်ေံတရးအ



အသိအခမင်ြွေင့်တပးသည်



တခပာေိတ
ု ေွေးတနွေးခြင်းအ
အားလုံးအ

် အတ

ာ်အ

်



န် သက်သာသည်

မီဒီယာက အတကကာင်းအရာများကို မည်သို့အသုံးခပုမည်ကို မတသြျာပါ။
လုံးဝအသုံးမခပုဘဲ ခြစ်နိုင်သည်၊ ဇာ

ွေက် တကာင်းမွေန်သည်

်လမ်းမှားကို ရနိုင်သည် သို့မဟု

ပဋိပက္ခများကို တလးနက်တစနိုင်သည်

ွေက် အတကကာင်းအရာခမင်ကွေင်းေင်တပးသည်၊



ွေက် ထည့်ဝင်တပးနိုင်ရန်အြွေင့်အတရးတပးသည်၊ စီမံကိန်း၏

အားတကာင်းတသာပုံရိပ်ခြစ်သည်၊ ဝက်ဘ်ေုက
ိ ်နှင့် ပူးတပါင်းညှိနိုင်း

အေုံးမရှိတသာ ခပုလုပ်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို

ိုးြျဲ့လျှင် ‘ပင်ပန်းနွေမ်းနယ်’

ြံရနိုင်သည်


များစွောတသာ ပညာရပ်ေိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများ အသုံးခပုရနိုင်သည်



ပါဝင်

တောင်ရွက်နိုင်သည်
အများသုံးရနော



ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ နှင့် တအဂျင်စီ

ို့အကကား

စ်ဦးြျင်း

အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်မှုကို ြွေင့်ခပုသည်


ဒီဇိုင်းတရးေွေန
ဲ ိုင်သည့်အ
မှ



ွေက် ပါဝင်

က်တရာက်သူများသည် အခြားသူများ၏ အခမင်များ နှင့်

ထင်ခမင်ယူေြျက်များကို နှင့် သတဘာထားများကို မကကားသိနိုင်ပါ

က်တရာက်သူများက စာခြင့်



်ြျက်များ တရးတပးနိုင်သည်

ပါဝင်

က်တရာက်သူများ၏ သွေင်းအားစုများကို စနစ်

ကျစုတောင်းရန်

ြက်ြဲနိုင်သည်။

အြမ်းအနားအခပင်အေင်းသည် များစွောတခပာင်းလွေယ်ခပင်လွေယ်ရှိဖပီး
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င်ခပရန်အ

ွေက် ေက်စပ်ပါဝင်သူအုပ်စုများအား လူထုပရိသ

်ကို

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ရားဝင် သို့မဟု
သရဘာထားစစ်တမ်း



သို့မဟုတ် စစ်တမ်း

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်သတဘာ ခပုလုပ်နိုင်သည်

မတပးပါ။

ပိုမိုကျယ်ခပန့်တသာ အများခပည်သူများ၏ ထင်ခမင်ြျက်များကို
အကဲခြ



် အလွေ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်



်နိုင်ရန် ကူညီတပးသည်

ရလဒ်များကို အတရအ

လုပ်ငန်းစဉ်ကို တောင်ရွက်ရန် တလ့ကျင့်သင်

န်းတပးထားသည့်

ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်သည်

ွေက်ခြင့် တြာ်ခပ၊

င်ခပနိုင်သည်



မှားယွေင်းတသာနည်းလမ်းများသည် လွေဲမှားတသာရလဒ်များကို
ထွေက်တပါ်တစနိုင်သည်



သ

်မှ

်ကာလ

စ်ြုအ

ွေက် ရလဒ်များကိုသာ အြျန်ိ မီတပးနိုင်သည်။

ရလဒ်များသည် နီးကပ်တသာ အနာဂါ
အများခပည်သူ



ကကားနာခြင်း

ပါဝင်
မှ



်

က်တရာက်သူများအားလုံးသည် စကားလုးံ အ
မ်း

င်ထားသည့် ၎င်း

ို့၏ မှ

ိအကျခြင့်

က်တရာက်သူများအားလုးံ

သည် အခြားသူများ၏ တခပာကကားြျက်များကို ကကားသိနိုင်သည်။

ကုန်ကျစရိ

် ခမင့်မားနိုင်သည်



အတကကာင်းကိစ္စရပ်များတေွေးတနွေးခြင်းထက် တခပာကကားြျက်များသာ
ထွေက်လာနိုင်သည်



အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ခြင်းအ



စနစ်

ွေက် မပံ့ပိုးပါ

ကျစုစည်းထားသည့် အုပ်စုများ၏ ခြယ်လယ
ှ ် သိမ
ု့ ဟု

ထိန်းြျုပ်သည်ကို ြံရနိုင်သည်
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ွေင် တခပာင်းလဲ သွေားနိုင်သည်


်ြျက်များကို ရရှိနိုင်သည်

ခမင့်မားစွောပွေင့်လင်းခမင်သာမှုရှိသည်။ ပါဝင်

်

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ေက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျားပါဝင်ရောင်ေွက်ခြင်း နည်းစနစ်များ (အေက်)
နည်းလမ်း

အားသာြျက်များ

အားနည်းြျက်များ

အများခပည်သူ



အများခပည်သူကကားနာမှုထက်

အစည်းအရဝး



ပါဝင်

ရားဝင်ပုံစံ

ကျခြစ်မှု နည်းပါးနိုင်သည်

က်တရာက်သူများအားလုံးသည် ၎င်း

ို့၏ မှ

ရရှိနိုင်သည် (များတသာအားခြင့် စကားလုးံ အ


ထုံးစံအ



်ြျက်များကို

ိအကျခြင့် မဟု

ထွေက်လာနိုင်သည်

်ပါ)

ိုင်း၊ အများခပည်သူကကားနာမှုထက် အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်

တောင်ရွက်ခြင်းက ပိုမိုသည်


အတကကာင်းကိစ္စရပ်များတေွေးတနွေးခြင်းထက် တခပာကကားြျက်များသာ



အြွေဲ့များအစွေန်းနှစ်ဘက်ကွေဲခြင်းကို ခြစ်နိုင်သည်



စနစ်

ကျစုစည်းထားသည့် အုပ်စုများ၏ ခြယ်လယ
ှ ် သို့မဟု

်

ထိန်းြျုပ်သည်ကို ြံရနိုင်သည်

ခမင့်မားစွောပွေင့်လင်းခမင်သာမှုရှိသည်။ ပါဝင်

က်တရာက်သူများအားလုးံ

သည် အခြားသူများ၏ တခပာကကားြျက်များကို ကကားသိနိုင်သည်။
ဖမို့အစည်းအရဝး



အများခပည်သူကကားနာမှုထက် အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ခြင်း
ပိုများနိုင်ဖပီး

အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ

ရားဝင်ပုံစံ

ကျခြစ်မှု နည်းပါးနိုင်သည်



အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ခြင်းအများအခပားအ



ခပဿနာတခြရှင်းခြင်း သိမ
ု့ ဟု
အ



ွေက် ပံ့ပိုးသည်

် တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းဖပီးစီးခြင်း

ွေက် ထိတရာက်သည်



ခပဿနာတခြရှင်းခြင်းအ



ပါဝင်



ရာထူးတနရာအ

ခမင့်မားစွော အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်သည်။ အခမင်များသည်
ူညီြျက် ထွေက်တပါ်လာရန်အ



သတဘာ



‘တအာက်တခြအလွှာ ခပည်သူများ’ အား အခမင်များကိုခပသရန်

ွေက် အသုံးဝင်သည်
ိုက်

သ

်မှ

ီးမှုခြစ်နိုင်သည်။ တခပာင်းလွေယ်ခပင်လွေယ်ရှိတသာ၊ ရည်ရွယ်

်ထားသည့် အတခြအ

င်တခပာေိုမှု၊ ထိပ်

ိုက်တ

ွေ့မှု

ပိုမိုနည်းပါးနိုင်တသာ၊


စိ



တယဘုယျ ဘုံအခမင်ကို စ

်

ိကျသည့် အတနအထားများ

ွေင်

်ဝင်စားမှု နှင့် တကာင်းစွောအသိတပးမှု ပါဝင်သည်
င်ရန် ကူညီတပးသည်
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ွေက် တနရာ မတပးနိုင်ပါ

က်တရာက်နိုင်သည့်သူ အတရအ
ည်

ွေက် ကန့်သ

်ထားသည်

ကျရှိသူများက အလုပ်ရုံတေွေးတနွေးပွေဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို

သတဘာမကျဘဲ ခြစ်နိုင်သည်


မခြစ်နိုင်သည့် တမျှာ်လင့ြ
် ျက်များ တပါ်ထွေက်လာနိုင်သည်



တစ့စပ်တသြျာတသာ စီမံြန့်ြွေဲမှု၊ ေက်လက်လုပ်တောင်ခြင်းနှင့်

ွေန်း

အားတပးသည်
များစွောြန်

ြျဲ့ကားထားသည့် သိမ
ု့ ဟု
ထည့်ဝင်တပးနိုင်သည်

န်ြိုးရှိသည်ဟု လူများက ြံစားရသည်





တနာက်ေက်

ွေဲလုပ်တောင်မှု

ို့ လိုအပ်သည်



ပံ့ပိုးကူညီတပးမှု အရည်အတသွေးအတပါ် မူ

ည်ပါသည်



ဟန်ြျက်ညီသည့်အခမင်ဘက်ကို ကိုယ်စားခပုရန် မလိုအပ်ပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၇ ။ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများကို မည်သို့ နှင့် မည်သည့်အြျိန်တွင် ေက်သွယရ
် ောင်ေွက်ေမည်နည်း

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများကို မည်သို့ နှင့် မည်သည့်အြျိန်တွင် ေက်သွယ်ရောင်ေွက်ေမည်နည်း။
က

ြ

ေ

ဃ

င

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ပါဝင်ရောင်ေွက်

ပါဝင်ရောင်ေွက်မှု

၎င်းအစည်းအရဝး

ေက်စပ်ပတ်သက်

အစိတ်အပိုင်းအေဂါေပ်

သည့် အဓိက

အမျိုးအစား (ရစ့

များ နှင့်/သို့ လုပ်

သူများပါဝင်မှု

ေက်စပ်ပတ်သက်

စပ်ညှိနင
ှို ်းခြင်း၊

ရောင်ြျက်များ၏

နည်းစနစ်

သူများ

ဘုံခပုခြင်း၊ ရခပာေို

ေည်မှန်းြျက်များ

ရေွးရနွးခြင်း၊ တိုင်
ပင်ရေွးရနွးခြင်း၊
သတင်းအြျက် အ
လက်များရပးခြင်း
သိမ
ု့ ဟုတ် သတင်း
စကားရပးပို့ခြင်း)
လိုအပ်ြျက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်
ဒီဇိုင်းကို သတ်မှတ်ရြာ်ခြင်း
လက်ေန
ှိ ှင့်အနာေတ် အရခြ
အရနများ၏ အရသးစိတ်
စစ်တမ်း နှင့် ြွဲခြမ်းစိတ်ခြာ
ရလ့လာခြင်း
ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက်
စီမံြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်
(အက်စ်အမ်ပီ SMP)
မူကကမ်းရေးေွဲခြင်းနှင့်
အတည်ခပုခြင်း
အက်စ်အမ်ပီ အရကာင် အ
ထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ခြင်း
နှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု
ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာခြင်း၊
ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်
ြျိန်ညှိခြင်း

၆.၄။ မိတ်ေက် - ယုံကကည်မှုတည်ရောက်ပါ9
ယုံကကည်မှုတည်ရောက်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ယြု တလ့ကျင့်ြန်းဖပီးစီးသည့်တနာက် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကဲ့သို့ ေက်စပ်ပ

်သက်သူအမျုးစု
ိ ံ ပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်

ယုကံ ကည်မှု၏အတရးပါမှုကို နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။
9

Capacity WORKS Tool 15: Building Trust Capacity WORKS Tool 15: Building Trust ကိအ
ု တခြခပုထားသည်။ (see GIZ:

2015 ကိရ
ု ှု)
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ွေင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ယုကံ ကည်မှု၏အတခြြံကို မည်သို့ အကဲခြ

်ေန်းစစ်မည် နှင့် ယုကံ ကည်မှု

တောက်တရးလုပ်တောင်မှုများကို မည်သို့ သ
Oအကျိုးေလဒ်

အရေးပါမှု

က
ို့ ို ခြုံငုံသိရှိလာမည်။

သွေင်းအားစုသာခြစ်သည် (ခြစ်ရပ်လုပ်တောင်မှု မရှိပါ)



လက်တ



ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မှု အကဲခြ



ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မှုအတခြအတနအတပါ် အေိုကကမ်းများစုစည်းခြင်းများ



ယုကံ ကည်မှု

ပ

ွေ့ခြစ်ရပ်

ွေင် အသုံးြျြဲ့ပါက
်ေန်းစစ်မှု

ည်တောက်ခြင်း လုပ်တောင်မှုများအစီအစဉ်

ည်တောက်ခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကဲ့သို့ အမျုးမျ
ိ ုးတသာ
ိ
ေက်စပ်

်သက်သူများ လုပ်ငန်းစဉ်

သည် အခြား

ွေင် အတခြြံကကို

ည်ဖပီး မခပုလုပ်နိုင်တသာတကကာင့်ခြစ်သည်။ ယုကံ ကည်မှုသည်

ခြည်းခြည်းြျင်း ကကီးထွေားလာဖပီး ယုကံ ကည်မှု
ြွေင့်တပးသည်။ သို့ရာ
တနာက်ေု

င်လိုအပ်ြျက်ခြစ်သည်။ ယုကံ ကည်မှု

ွေင်မရနိုင်သည့် အရည်အတသွေးခြစ်ပါသည်။ အဘယ်တကကာင့်ေိုတသာ်

လိုအပ်ြျက်အတပါ်မူ

ွေင်

စ်ြါ

စ်ရံ

ွေင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံကာ ရင့်ကကက်လာရန်

ွေင် တပျာက်ေုံးနိုင်ဖပီး ကျွမ်းကျင်စွော

်သွေားနိုင်သည်။

ည်တောက်ခြင်းသည် အြျန်ိ နှင့် တငွေများစွော ရင်းနှီးခမှုပ်နှံရန်လိုအပ်တသာ ရှုပ်တထွေးသည့် ေက်သွေယ်တရး

လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။ ယုကံ ကည်မှု
တနကကတသာ ေက်စပ်ပ
၎င်း

်ရမည်



ယုကံ ကည်မှု

ယုကံ ကည်မှု

်မှ

ည်

ည်တောက်ရာ

ွေင် အတရးပါသည့်အြန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်

်သက်သူများ၏ ရှင်းလင်းခပ

်သားသည့် စိ

်ဝင်စားမှု များများစားစားမရှိပါ။ သို့ရာ

ွေင်

ို့၏ အခပန်အလှန် ြံယြ
ူ ျက်များ နှင့် ယူေြျက်များခြစ်ကကသည်။

ယုကံ ကည်မှုကို နည်းလမ်းတလးသွေယ်ခြင့်


ည်တောက်ထားသည် -

ပုေလ
္ဂ ိကအရတွ့အကကုံ - အခြားတသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ အနာဂ

ယူေြျက်များခပုလုပ်ရန် ယြင် အတပါင်းလက္ခဏာ သို့မဟု
ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ခြင်း အတ


် အနှု

်လက္ခဏာတောင်သည့် အခပန်အလှန်

ွေ့အကကုံများကို အသုံးခပုသည်။

ေုဏ်သိက္ခာ - အခြားတသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ အနာဂ

်အခပုအမူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယူေြျက်များ

ခပုလုပ်ရန် အခြားတသာအြွေဲ့အစည်းများ၏ ကကည့်ရှုတလ့လာမှုနှင့် အတ


ြွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအာရုံ - စည်းမျဉ်းများ၊ အဓိက
စ်ဦးအ

်အခပုအမူနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ွေက် အခြားတသာ ေက်စပ်ပ

ွေ့အကကုံ

န်ြိုးများနှင့် အကျွမ်း

်သက်သူများ၏ အနာဂ

ိုက
့ ို အသုံးခပုသည်။

ဝင်ရှိမှုသည် ေက်စပ်ပ

်သက်သူ

်အခပုအမူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခမန်ေန်သည့်

ယူေြျက်များ ခပုလုပ်ရန် ပိုမို လွေယက
် ူတစသည်။


အသိအမှတ်ခပု စည်းမျဉ်း/ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းများ - ဘက်မလိုက်တသာ
တောင်ရွက်ခြင်းမူတဘာင်ြျတပးခြင်း သို့မဟု
တောက်ရာ

ဂျအိ
ီ ုင်ဇက်မှ ထု
အကဲခြ

ိယအြွေဲ့အစည်းများသည် ပူးတပါင်း

် ြုံသမာဓိအခြစ်တောင်ရွက်ခြင်း

ို့အားခြင့် ယုကံ ကည်မှု

ည်

ွေင် အဓိကအတရးပါသည့် အြန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။

်တဝသည့် စီမံြန့်ြွေဲမှုတမာ်ဒယ် စွမ်းရောင်ေည်လုပ်ငန်းများသည် ပူးတပါင်းတောက်ရွက်မှုအတခြအတန

်ေန်းစစ်ခြင်း၊ တအာင်ခမင်တသာမိ

်ြက်ခြစ်မှုများ၏အဂေါရပ်များကို အကဲခြ

ည်တောက်ခြင်းလုပ်တောင်ြျက်များ စီစဉ်တရးေွေဲခြင်း

်ေန်းစစ်ခြင်း နှင့် ယုကံ ကည်မှု

က
ို့ ို ပံ့ပိုးကူညီတပးသည့် အသုံးဝင်ကိရိယာ

(GIZ 2015 ကိုရှု)
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၆.၅။ အိမသ
် ိယ
ု့ ူရောင်ခြင်း - ေက်စပ်ပတ်သက်သူပါဝင်ရောင်ေွက်မှုစစ
ီ ဉ်ြဲ့ွ စည်းခြင်း
ခြစ်ရစနိုင်ရသာ နှင့် စိန်ရြါ်ရနရသာ အရခြအရနအရကကာင်းတေားများ10
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် ပါဝင်တောင်ရွက်တသာလုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်ပါသည်။ သက်ေိုင်တသာ ကိုယ်စားခပုေက်စပ်ပ
သက်သူကဏ္ဍများကို ထိတ
ဒီဇိုင်းတရးေွေဲခြင်း
လိုအပ်ြျက်

်

ွေ့ေက်ေံခြင်း၊ ေီတလျာ်တသာ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် အြွေင့်အလမ်းများကို

ို့သည် စိန်တြါ်မှု

စ်ြုခြစ်ပါသည်။ သို့ရာ

ွေင် မည်သည့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

စ်ြုခြစ်သည်။ UNEP (၂၀၀၆) သည် အေိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တအာင်ခမင်မှုအ

ွေက်မေို

ွေက် အြရာကျသည့်အရာအခြစ်

တအာက်တြာ်ခပပါရှုတထာင့်များကို အတလးတပးတြာ်ခပသည်။
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် ကိုယ်စားခပုေက်စပ်ပတ်သက်သူကဏ္ဍများ၏ ပါဝင်ရောင်ေွက်မှုအပါအဝင် အထက်မှတအာက်
နှင့် တအာက်မှအထက် ထိတ

ွေ့တောင်ရွက်မှုနှစ်ြုစလုံးက

စ်ေင့် ပွေင့်လင်းဖပီး ပူးတပါင်းညှိနှိုင်းတောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း

စဉ်အခြစ် ဒီဇိုင်းတရးေွေဲသင့်သည်။ အစိုးရေိုင်ရာ၊ ကဏ္ဍအားလုံးေိုင်ရာ နှင့် အများခပည်သူေိုင်ရာ

ို့အပါအဝင် ေက်စပ်

ပ

်သက်သူများအားလုးံ

်သက်သူများအားလုးံ အခပည့်အဝပူးတပါင်းပါဝင်ရန် လိုအပ်သည်။ သက်ေိုင်တသာ ေက်စပ်ပ

အေိုပါလုပ်ငန်းစဉ်
စဉ်

ွေင် ရစာစီးစွာ နှင့် အေင့်

စ်ေင့စ
် ီ

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်သည့်ကဏ္ဍများနှင့် ပိုမိုအတသးစိ

အတရးပါသည်ဟုရှုခမင်ပါသည်။ ေက်စပ်ပ

ိုင်း အစအေုံး ပါဝင်ရောင်ေွက်ခြင်းသည် အေိုပါ လုပ်ငန်း
် ပူးတပါင်းပါဝင်တောင်ရွက်မှု နှင့် ေက်သွေယ်တရးအ

်သက်သူများ ပူးတပါင်းပါဝင်တောင်ရွက်မှုသည် တဂဟတဗဒအရ

ရှဖိ ပီး ဒီမိုကတရစီနည်းကျလုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်တစရန် အတရးပါနိုင်သည်။ အေိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏ မိမိ
ေက်စပ်ပ

ွေက်
ာဝန်ယမ
ူ ှု

့ိုပိုင်ေိုင်မှုတစ်ြုဟု

်သက်သူများက ြံစားရသည်ကို တသြျာတစရန် ခပုလုပ်ရမည်။

အသုံးခပုသူအုပ်စုပံ့ပိုးကူညီမှု နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ရည်မှန်းြျက်များကို ခပည့်မီတစခြင်း၊ အခပုသတဘာတောင် တဂဟ
တဗဒေိုင်ရာ အကျုးတကျးဇူ
ိ
းများရရှိတစခြင်း

ို့

ွေင် ကာလလ

်နှင့်ကာလရှည် တိုးတက်မှု

ို့အကကား သိသာထင်ရှား

သည့် ေက်နွယ်မှုရှိပါသည်။

အဓိကလမ်းညွှန်သတင်းစကားများ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းသည် ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့ခ် ြစ်ဖပီး အားလုံးပါဝင်ကကတကကာင်း

တသြျာပါတစ။

အဏ္ဏဝါပုစ္စာအရခြများနှင့် အခြား ရအာင်ခမင်ရသာလက်ရတွ့ဘဝ ဥပမာများ


စီမံကိန်းတရးေွေဲမှုလုပ်ငန်းများ အားတကာင်းတစရန် နှင့်
( ဩစတက

းတလျ - Jon Day) – Blue Solution



လူထုထဲသို့ ထည့်သွေင်းခြင်း (Columbia – Joge Jimenez) – Blue Solution Buidling Block



ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ တနာက်ကျသည့်ပါဝင်မှု နှင့် မရှင်းလင်းသည့် ေက်သွေယ်တရး - Dogger Bank –

Case Study MSP in Practice

10

ရားဝင်ခြစ်တစရန် အများခပည်သူပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်း

ရင်းခမစ် - UNEP (2016)
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အလုပ်မှတ်တမ်းစာအုပ် သင်အိမ်ခပန်သွားသည့်အြါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ယြုအေင့်တွင် သင် အသုံးြျေန် သို့မဟုတ် ဖပီးရခမာက် ရအာင်ခမင်ေန်
လိုအပ်ရသာ အဓိက သယ်ရောင်ောတစ်ြု သို့မဟုတ် လုပ်ရောင်မှုတစ်ြုသည် အဘယ်နည်း။

80
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၇။ ဘြူးလ်သတင်းအြျက်အလက် - အနာေတ်ြံ့ွ ဖြိုးတိုးတက်မှု

ဘြူးလ်၏ ၁၀ နှစ်တာြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းအစီအစဉ်
အခမင် စာရိ

္တပိုင်းေိုင်ရာ တခြာင့်မ

်သည့်၊ အတခမာ်အခမင်ရှိသည့် စွေမ်းတောင်ရည်ခပည့်ဝသည့် တြါင်းတောင်များနှင့်အ

တဗဒအရတကာင်းမွေန်သည့်လူထု
ပဲ့ကိုင်တောင်ရွက်တသာ ထု

ူ တဂဟ

ွေင် တနထိုင်လျက်ရှိတသာ ဥပတဒလိုက်နာ၍ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးသည့် နိုင်ငံသားများက

်လုပ်မှုခမင့်မားသည့်၊ အမျုးမျ
ိ ုးကွေ
ိ ဲခပားသည့်၊ အသိပညာအတခြခပု၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက

ဦးတောင်တသာ စီးပွေားတရးက တမာင်းနှင်တသာ နိုင်ငံ

ကာြရီးသွေားလုပ်ငန်း အြျက်အြျာတနရာ

စ်ြု။

ပန်းတိုင်များ 

တဒသြံလူငယ်များ၏ အသက်တမွေးဝမ်းတကကာင်းမှုများကို အားတပးရန် နှင့် တရလုပ်သားများ၏ ခပန်လည်
ထူတထာင်တရးကို တထာက်ပံ့တပးရန်အ
တလ့ကျင့်သင်



န်း

ွေက် ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

က်တရာက်နိုင်ြွေင့်

ို့

ိုး

န်း နှင့်

က်ရန်

အဏ္ဏဝါ နှင့် ကုန်းတပါ် အတခြြံအတောက်အအုံများ ြွေံ့ဖြိုး
ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကို ခမှင့်

ွေင် ြရီးသွေားလုပ်ငန်းအေင့်အ

ိုး

က်မှုမှ

စ်ေင့် ကမ်းရိုး

န်းတဒသ များ

ွေင်

င်ရန်



ငါး၊ စားအုန်းေီ၊ သစ် နှင့်



စိုက်ပျုးတရးနှ
ိ
င့်ငါးလုပ်ငန်းသည် ခမင့်

ွေင်းထွေက်သ

္တုပစ္စည်းများ

က်လာတသာ ထု

တထာက်ပံ့ရန်

81

င်ပို့မှုကို သိသိသာသာ
်လပ
ု ်မှုနှင့်ဝင်တငွေအ

ိုးခမှင့်ရန်

ွေက်ဝန်တောင်မှုများအ

ွေက်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



ငါးလုပ်ငန်း၊ တရ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင်စိုက်ပျုးတမွေ
ိ းခမူတရး နှင့် စိုက်ပျုးတရး
ိ
သာမက ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

ွေင်လည်း ပုဂလ
္ဂ ိက

ကဏ္ဍပါဝင်မှုကို အားတပးရန်


ကမ်းရိုး

န်းကာကွေယ်တစာင့်တရှာက်ခြင်းကို

တလျာ့ကျတစဖပီး နိုင်ငံ

ကာ အသိအမှ

ိုးခမှင့သ
် ည်၊

ည်ေဲ တဂဟစနစ်ဖြိမ်းတခြာက်မှုများကို

်ခပု အမျုးသားဥယျာဉ်
ိ
များ ြန်

ီးတပးရန်

စိုကပ
် ျိုးရေး၊ ငါးလုပ်ငန်း နှင့် ရေတွင်စိုက်ပျုိ းရမွးခမူရေး ကဏ္ဍအတွက် ဘြူးလ်မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ်
အခမင် ဘြူးလ်၏ ကုန်ထု

င
် ါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ

နိုင်ငံစီးပွေားတရး၏ အတရးပါတသာ အစိ
င်ပို့မှုများသည် လျင်ခမန်စွော ခမင့်

်အပိုင်း

ကာ

ွေင် ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်လာသည်။ တရ

စ်ြုအခြစ် ေက်လက်

ွေင် စိုက်ပျုးတမွေ
ိ းခမူတရးကဏ္ဍမှာ

ည်ရှီတနစဉ် စားအုန်းေီနှင့် သစ် အသား

င်

က်လျက်ရှိသည်။

ေည်မှန်းြျက်များ ကဏ္ဍ၏ ထု




်လပ
ု ်မှု နှင့် ပို့ကုန်များ

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

ိုးခမှင့်ရန်
ွေင်း ဘြူးလ်၏ ငါးြမ်းတလှအုပ်ကို ကုန်ထု

အားခြည့်တပးရန် နှင့် ငါးလုပ်ငန်းလျာထားြျက်များကို နိုင်ငံ

ကာတေးကွေက်များ

အသုံးခပုမှုများတ

ိုးြျဲ့ရန်

ွေ့ရှိထားသည့် ထပ်

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

ိုးငါးမျုးစိ
ိ

ွေင်း ခပုခပင်ထု

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ
စုစုတပါင်း အသား



င်

ွေင် တကာင်းမွေန်တသာ

်လုပ်မှုကို ခမှင့်

င်ရန်

ွေင်း ဘြူးလ်၏ စိုက်ပျုးတရးမှ
ိ
ထွေက်ကုန်များ အထူးသခြင့် စားအုန်းေီနှင့်သစ်၊
င်ပို့မှုများကို ခမှင့်

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

်များသို့

်ေွေဲငါးြမ်းတလှများခြင့်

်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် လူသားများ၏ စားသုံးမှုေိုင်ရာ ဝယ်လုိအားကို

ခပည့်မီတစရန် တရထွေက်ကုန်များ၏ အလုံးစုံထု


က် ကမ်းခပင်ဒရွ

င်ရန်

ွေင်း တရတအာက်လွှာ နှင့် တရတပါ်လွှာငါးလုပ်ငန်း နှစ်မျုးစလု
ိ
ံးအပါအဝင် ငါးလုပ်ငန်း

များသို့ နိုင်ငံခြားငါးြမ်းတလှများ ဝင်တရာက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အ

ွေက် လိုင်စင်ထု

်တပးခြင်း စီမံြျက်ကို

အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်၍ ဘြူးလ်၏ သီးသန့်စီးပွေားတရးဇုန်မှ အြွေန်အြများကို ခမှင့်


တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ
တထွေခြစ်မှု
တရာက် မှ

ိုး
်

ွေင်း ဘြူးလ်၏ မိရိုးြလာငါးြမ်းတလှများ ငါးြမ်းြွေင့်ခပုမိန့်စနစ်နှင့် လိုက်တလျာညီ

က်တစရန် နှင့် ကုန်ထု
မ်း

ဘြူးလ်တရခပင်အ

်ငါးြမ်းတရယာဉ်

ိုင်း

ွေင် ငါးအထိအမိ နှင့် ငါးြျကုန်ြျန်ိ ကို

က်

င်နိုင်ရန် အမျုးသားအေင့
ိ
် ကကည့်ရှုတလ့လာသူများအစီအစဉ်ကို ထိတရာက်စွော အတကာင်

အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း


င်တပးသည်

ခို့ ြင့် ပင်လယ်ခပင်တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းကို

ိုးခမှင့်ရန်

ွေင်း အထူးသခြင့် နိုင်ငံခြား ငါးြမ်းတလှများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်၊

အစီရင်ြံခြင်းမရှိတသာနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိတသာ၊ ငါးြမ်းခြင်းများကို

ရားမဝင်တသာ၊

ိုက်ြျက်ရန်

တွင်းထွက်သတ္တုပစ္စည်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ထုတ်ခပန်ရကကညာြျက်
အခမင် ွေင်းထွေက်သ

္တုပစ္စည်း (အမ်အိုင် MI)၊ အထူးသခြင့် အဏ္ဏဝါ သဲနှင့် တကျာက်စရစ် ထု

အလုပ်အကိုင်များကို ထူးထူးခြားခြား တပးအပ်နိုင်သူ
နိုင်ငံခြား

င်ပို့မှုများ၏ သုံးပုံ

စ်ြု ခြစ်သည်။ ယတန့အြါ

်ယခူ ြင်းသည် စည်းစိမ် နှင့်

ွေင် ၎င်းသည် ဘြူးလ်၏ စုစုတပါင်း

စ်ပုံဝန်းကျင်၏အရင်းအခမစ်ခြစ်ဖပီး နိုင်ငံ၏ အတရးပါေုံးတသာ ကမ္ဘာ့ကုန်သွေယမ
် ှုေိုင်ရာ

ေက်ေမ
ံ ှုများကိုလည်း တကျာတထာက်တနာက်ြံခပုထားပါသည်။ ထို့ခပင် မကကာတသးမီအြျန်ိ က အြိုး
အခြားအတရးပါတသာ

ွေင်းထွေက်ပစ္စည်း သ

္တုသိုက်များကို အီးအီးဇက်
82

ွေင် ရှာတြွေတ

ွေ့ရှိထားဖပီး ဓာ

န် တြာ့စြရပ် နှင့်
်သ

္တုသယံ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ဇာ

များဦးစီးဌာနသည် တြာ့စြရပ်ထု

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

်လုပ်မှုမှ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စ်ေင့် ဘြူးလ်၏ ဂျဒီီ ပီသို့

ွေင်းထွေက်ပစ္စည်းကဏ္ဍ၏ ပါဝင်ပံ့ပိုးမှုကို

နှစ်ေထက်ပို၍ တရာက်ရှိတစရန် ရည်ရွယ်သည်။
ဘြူးလ်၏ ၁၀ နှစ်

ာ ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှု အစီအစဉ်အရ အမ်အိုင်သည် နိုင်ငံ၏ စီးပွေားတရးြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှုအ

ွေက်

အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်း ခြစ်သည်။
အဓိကပန်းတိုင်များ 

အမ်အိုင်သည် ကာလရှည် အလုပ်အကိုင်များကို တပးသည်



အမ်အိုင်သည် ကမ်းရီုး

န်းကာကွေယတ
် ရး၊ တခမတနရာ ခပန်လည်တြါ်ထု

်ခြင်း နှင့် တောက်လုပ်တရး

(လမ်းတြာက်လုပ်ခြင်း၊ ေိပ်ကမ်းများ၊ အိမ်ယာများ စသည်ခြင့်) ရည်ရွယ်ြျက်များအ
တ


ိုးခမင့်လာတသာ

ာင်းေိုမှုများကို တခြရှင်းရန် ကုန်စည်များကို တပးသည်

အမ်အိုင်သည် နိုင်ငံ၏ အတရးပါေုံးတသာ ကမ္ဘာ့ကုန်သွေယမ
် ှုေိုင်ရာ ေက်ေံတရးများ၏
အနာဂ



ွေက်

်အတခြြံ

စ်ရပ်ခြစ်သည်

အမ်အိုင်သည် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုအ

ွေက်တသြျာတရရာမှု၊ ဘဏ္ဍာတရးရာတသြျာတရရာမှု နှင့်

သ

င်အားတပးရန် အတခြြံအတောက်အအုံ

္တု

ူးတြာ်တရးကဏ္ဍကို ခမှင့်

ြယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ က

ိကဝ

က်ကကတသာ

က
ို့ ို တပးအပ်နိုင်ရန်

်ခပုမှုကို ရရှိထားသည်

အညွှန်း သ

်မှ

တ
် ကကညာထားတသာ ပန်း

ိုးခမင့်သင့်ဖပီး တြာ့စြရပ်ထု

ိုင်များ ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်နိုင်ရန် သဲ နှင့် တကျာက်စရစ် ထု

်လုပ်မက
ှု ို တနာင်လာမည့် ၁၀ နှစ်အ

ွေင်း မိ

လ
် ုပ်မက
ှု ို ၃၀၀%

်ေက်တပးသင့်သည်။

ဘြူးလ်၏ သယ်ယူပို့ရောင်ရေးကဏ္ဍ အစီအစဉ်
အခမင် ထိတရာက်တသာ သယ်ယူပို့တောင်တရးအတခြြံအတောက်အအုသ
ံ ည် စီးပွေားတရးလုပ်ရှားမှုအ

ွေက် ယှဉ်ဖပိုင်မှုများရှိတသာ

တနရာအခြစ် ကကံ့ြိုင်၍သက်ဝင်လှုပ်ရှားတနတသာ ဘြူးလ်၏အသက်တသွေးတကကာခြစ်ဖပီး၎င်းသည် ကကီးထွေားမှုနှင့် အလုပ်
အကိုင်

ို့အ

ွေက် မရှိမခြစ်အတရးပါတသာ ကကို

င်လိုအပ်ြျက်

စ်ြုခြစ်သည်။

သွေားလာနိုင်ြွေင့်ရရှိမှု နှင့် ပိုမိုခမင့်မားလာတသာ ဘဝအရည်အတသွေး
ည်

ြ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ တရွှေ့တခပာင်းသွေားလာမှုအ

ု့န
ိ ှင့်အ

ိုး

က်တကာင်းမွေန်တသာ ဝင်တရာက်

ူ လူထုနှင့်ကုန်စည်များအ

ွေက် အတခြြံအု

်ခမစ်များကို ြျမှ

ွေက် တရရှည်

်တပးပါသည်။

ပန်းတိုင်များ ကျွန်ုပ်

့ိ၏
ု အဏ္ဏဝါအတခြြံအတောက်အအုံသည် ကုန်စည်များအသွေားအလာ၊ ြရီးသည်သယ်ယူပတ
ို့ ောင်တရးနှင့်

အပန်းတခြလှုပ်ရှားမှုများအရ အားခြည့်

င်းထားဖပီး ဘြူးလ်အ

ွေက် ခပည့စ
် ုံလတ
ုံ လာက်တသာ ကွေန်ယက်

စ်ြုကို

တပးအပ်သည်။


တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ
အြါ



ွေင် ကိုင်

ွေင်း သမိုင်းဝင်ေိပ်ကမ်း ဟစ်စ

ွေယ်တောင်ရွက်နိုင်တသာ သတဘောအတရအ

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

ွေင်း ဟစ်စ



ွေက်၏ ၂ေြန့်ကို ကိုင်

ိုးရစ်ဟာဘာ Historic Harbour ၏ အစိ

ထားသည့် အတပျာ်စီးသတဘောေိပ်အသစ်
အ

ိုးရစ်ဟာဘာ Historic Harbour သည် ယတန့အြျန်ိ

စ်ြုသည် လက်ရှိ

စ်ရက်

ွေယ်နိုင်စွေမ်း ရှိသည်။
အ
် ပိုင်းအခြစ်

ွေင် လာတရာက်လည်ပ

ည်တောက်
်သူ အတရ

ွေက်ထက် ၂ေခြင့်သတဘောကကီးများ ေိုက်ကပ်နိုင်သည့် စွေမ်းတောင်ရည်ရှိသည်။

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

ွေင်း မားဗဲလ

်စ်မရီနာ ရွက်တလှေိပ်ကို ြျဲ့ထွေင်ကာ ယတန့အြျန်ိ အြါထက် ၃ေပို၍

တရယာဉ်များေိက
ု ်ကပ်ရန်တနရာ တပးသည်။
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင်း ဘလူးကို့စ် အတဝးတခပးလမ်းမကကီးကို ၄ လမ်းသွေားခြင့်

ည်တောက်ဖပီး ဟို

ယ်

ဘူတလဗာ နှင့် ေက်စပ်တနတသာေိပ်ကမ်းများ သာမက ဟန်ကု နှင့် တကျးလက်တဒသများ ေက်သွေယ်သည့်
အဓိကလမ်းမကကီးများကိုပါ ြျ ိ ်ေက်တပးသည်။


တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ
အနည်းေုံး တြ

ွေင်း စိုက်ပျုးတရးလှု
ိ
ပ်ရှားမှုများအ

ွေက် ကုန်းခမင့် နှင့် အလယ်ပိုင်းတဒသကကီးများကို

်မီ နှစ်လမ်းသွေား အတဝးတခပးလမ်းမကကီးများမှ

စ်ေင့် ဟစ်စ

ိုးရစ်ဟာဘာ နှင့် ြျ ိ ်ေက်

ထားသည်။
ကကည့်ရှုရလ့လာခြင်းများ 

ပင်လယ်တရတကကာင်း တဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတရးကို အာမြံဖပီး များစွောတသာ နိုင်ငံ
အားခြင့် ၎င်းကို စဉ်ေက်မခပ



်

ိုး

ကာကွေန်ဗင်းရှင်းများ

က်တကာင်းမွေန်လာတစသည်။

ဘြူးလ်ရှိ ကုန်သွေယ်တရတကကာင်းလုပ်ငန်းသည် အနာဂ

်အ

စီးပွေားတရးကဏ္ဏ

ွေက်လည်း အလွေန်အတရးပါသည်။

စ်ရပ်ခြစ်ဖပီး စီးပွေားတရး

စ်ြုလုံးအ

ွေက် ထူးကဲတသာ အလားအလာများရှိသည့်

ဘြူးလ်၏ ြေီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ အစီအစဉ်
အခမင် သဘာဝအတခြြံြရီးသွေားလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတ
သိသာတသာအြွေန်တငွေများကို စီးပွေားတရး

ိုး

ာ်စီးပွေားတရး၏ အကကီးမားေုးံ တသာအြန်းကဏ္ဍကို ကိုယ်စားခပုဖပီး

က်မှု နှင့် ဘြူးလ်ရှိ ေင်းရဲနွေမ်းပါးမှု

က
ို ်ြျက်တရး သို့ထည့်ဝင်တပးခြင်း

က
ို့ ိ ခြစ်တစသည်။
အေိုပါကဏ္ဍ

ွေင် လူထုပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းအေင့်ကို အေင့်ခမှင့်တပးဖပီး လူမှုြရီးသွေားအစီအစဉ်များကို ထိတရာက်စွော

တောင်ရွက်သည်။ ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် အပန်းတခြခြင်း

ု့ိ

ွေင် ခပင်ပပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုကို

ိုးခမင့်သည်။

ေည်မှန်းြျက်များ 

၂၀၂၅ ြုနှစ်
အ

ွေင် ယတန့အြျန်ိ အြါ ဘြူးလ်သို့

ွေက်ထက် ၃ေခမင့်မားတသာ နိုင်ငံ

စ်နှစ်အ

ကာ နှင့် ခပည်

ယှဉ်ဖပိုင်မှုအားတကာင်းတသာ ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ


၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြုနှစ်မ
ေက်စပ်ပ

်သည့်ြရီးသွေား အတရ

ွေင်းြရီးသွေားများ တရာက်ရှမ
ိ ှုကို ေွေဲတောင်သည့်
စ်ြုအခြစ် တရာက်ရှိရန်။

ွေင် သဘာဝအတခြြံ ြရီးသွေားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ နိုင်ငံတ

အလုပ်လုပ်တနသူ လူဦးတရ၏ ဝင်တငွေကို ၁၀% ခမှင့်


ွေင်း လာတရာက်လည်ပ

ာ်ဝင်တငွေကို ၅၀% နှင့် ဤကဏ္ဍအ

ွေင်း

င်တပးရန်။

ိုင်မီ ဤလုပ်ငန်းြွေဲရှိ အလုပ်အကိုင်အတရအ

ွေက်ကို ၃၀% ခမင့်

က်တစရန် ရည်ရွယ်ြျက်ခြင့်

်သက်သူများအား လှုံ့တော်၊ ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ဖပီး ြရီးသွေားကဏ္ဍ၏ အခြားအတခပာင်းအလဲ

ခြစ်တသာ တရရှည်

ည်

ြ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အသက်တမွေးဝမ်းတကကာင်းမှုများ (အနုပညာနှင့်

လက်မှုထည်များ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်၊ အတကျွးအတမွေးဝန်တောင်မှု စသည်ခြင့်) သို့ ကူးတခပာင်းတစသည်။ ၎င်းသည်



ဘြူးလ်၏ ခပည်သူများကို၊ အတမွေအနှစ် နှင့် ယဉ်တကျးမှု

န
ို့ ှင့် ပိုမိုတကာင်းမွေန်တသာ ထိတ

ြရီးသွေားများ၏ အတ

ိုး

၂၀၂၅ ြုနှစ်
၂၀၂၀ ြုနှစ်
ဟို

ြန်ခပန်လည်

က်တစမည်ခြစ်ပါမည်။

ွေင် ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍက စုစုတပါင်းရင်းနှီးခမှပ်နှံမှု၏ အနည်းေုံး ရှယ်ယာ ၂၀% ခြင့် လူထုအတခြခပု

ြရီးသွေားလုပ်ငန်းများ


ွေ့အကကုံကိုလည်း

ွေ့မှုတပးခြင်းခြင့်

ွေင် နှစ်စဉ်ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုကို ၂ေခမှင့်

ွေင် ြရီးသွေားများကို တနရာထိုင်ြင်းတပးနိုင်ရန်အ

ယ်အသစ်များကို

ည်တောက်ရန်။
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င်ရန်။
ွေက် လက်ရှိလက်ြံနိုင်စွေမ်းကို ၂ေခမှင့်

င်ရန်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဘြူးလ် ပတ်ဝန်းကျင်မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်
အခမင် ဘြူးလ်၏ တကာင်းမွေန်ကျန်းမာတသာတဂဟစနစ်များသည် လူသား
အ

ွေက် အတခြြံအု

တလျာ့ကျတစကာ ၎င်း၏ တရရှည်
များမှ အားလုးံ အ

၏
ို့ သာယာဝတခပာမှု နှင့် လူမှုစီးပွေားတရး ကကယ်ဝမှု

်ခမစ်ခြစ်သည်။ ပူးတပါင်းစီမံြန့်ြွေဲမှုအားခြင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲများအတပါ်
ည်

ွေက် အကျုးအခမ
ိ

ြ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အသုံးခပုမှုကို ခမှင့်
်များကို ခမှင့်

ိုက်ရိုက်ြိအားများကို

င်တပးဖပီး တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှု

င်တပးသည်။

Oေည်မှန်းြျက်များ 

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

ွေင်း ထိတရာက်မှုရှိစွောနှင့် ကျုးတကကာင်
ိ
းေီတလျာ်စွော စီမံြန့်ြွေဲထားတသာ၊ တဂဟတဗဒအရ

ကိုယ်စားခပုတသာ နှင့် အမျုးသားကာကွေ
ိ
ယဧ
် ရိယာများ၏ တကာင်းမွေန်စွောြျ ိ ်ေက်ထားသည့် စနစ်များသည်
ဘြူးလ်၏ ကမ်းရိုး
အ

ွေက် ဥြျရာတနရာအခြစ် တောင်ရွက်တပးသည့် ကမ်းတခြ

အမည်စာရင်း


န်း နှင့် အဏ္ဏဝါဧရိယာများ၏ အနည်းေုံး ၁၀% ကို လွှမ်းခြုံထားရန်။ ပင်လယ်လပ
ိ ်များ

င်သွေင်းရန်။ (ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲအ

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ

စ်တလျှာက်လုံးအား ကာကွေယဧ
် ရိယာအခြစ်

ွေက် စီဘီဒီ မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်၊ အာအိြျပန်
ိ း

ွေင်း အဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှု၊ တနရာထိုင်ြင်းေုံးရှုံးမှုနှင့် တရရှည်

ဟန်ြျက်မညီတသာ ငါးြမ်းအတလ့အထများကဲ့သို့တသာ ရာသီဥ
၂၀% တလျှာ့ြျရန်။ (အာအိြျ ိ ပန်း


တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ



တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ



အ
ို့

န်းများအပါအဝင် ပဓာနကျတသာဝန်တောင်
ိုင် ၁၄)
ည်

ွေက် တဒသြံရပ်ရွာလူထုများ၏ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းကို ခမှင့်

ြ
ံ့ ိုင်ဖမဲဖပီး
င်ရန်။

ိုင် ၁၈)
ွေင်း ကမ်းရိုး

တစာင့်တရှာက်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်မွေမ်းမံ


ည်ရှိေဲြိစီးမှုများကို

ွေင်း ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲများအား ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်းနှင့် တရရှည်

တနာင်လာမည့် ၁၀နှစ်အ
(ဥပမာ - ဒီတရတ

ာများနှင့် သန္တာတကျာက်

န်းအဂေါရပ်များကို အကာအကွေယ်တပးရန်။ (အာအိြျပန်
ိ း

ဟန်ြျက်ညီတသာ အသုံးခပုနိုင်မှု
(အာအိြျပန်
ိ း

ံ့ြိုင်ဖမဲမှုမရှိသည့်

ိုင် ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)

ွေင်း ဒီတရတ

မှုများ တပးအပ်သည့် ကမ်းရိုး

ုနှင့် မသက်ေိုင်သည့်

ည်

ိုင် ၁၁)

န်း

ိုက်စားြံရမှုအ

ွေက် သဘာဝအ

ားအေီးများကို ထိန်းသိမ်း

ည်တောက်ခြင်းခြင့် ဘြူးလ်၏ တဂဟစနစ်ြံနိုင်ရည်ကို ခမှင့်

င်ရန်။

ာများ၊ သဲတသာင်ြုံများ)

တနာင်လာမည့် ၁၅နှစ်အ

ွေင်း ဘြူးလ်တကျာက်

ထိန်းသိမ်းဧရိယာအခြစ် အေို

န်းကာကွေယ်ဧရိယာကို ယူနက်စကို လူသားနှင့်ဇီဝရပ်ဝန်း

င်သွေင်းခြင်းခြင့် နိုင်ငံ

ကာ၏ အသိအမှ

်ခပုခြင်းကို ခမှင့်

င်ရန်။

ဘြူးလ် သတင်းအြျက်အလက်

၂၀၀၄ ြုနှစ် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကာကွယ်ခြင်း အက်ဥပရဒ
အဓိက ရည်မှန်းြျက်များမှာ 

ပ
အ



်ဝန်းကျင်၊ အထူးသခြင့် အမျုးသားပ
ိ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာအတရးပါသည့်ဧရိယာများ

ွေင် ကာကွေယတ
် ပးခြင်း

ွေက် ပံ့ပိုးတပးရန်

တဂဟစနစ်များ၏ အစိ

်အပိုင်းများနှင့်တောင်ရွက်မှုများ နှင့် ၎င်း

ို့ကတပးသည့် ကုန်စည်များနှင့်

ဝန်တောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ရန်


တဂဟတဗဒအရ တရရှည်

ည်

ံ့ြိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ ြွေံ့ဖြိုး

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း နှင့် တဂဟတဗဒအရ တရရှည်
စ်ေင့် ခမှင့်

င်တပးရန်
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ည်

ိုး

က်မှုအား သဘာဝသယံဇာ

များကို

ံ့ြိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ အသုံးခပုမှု

့မ
ို ှ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ဘြူးလ်သည် တဒသြံမျုးစိ
ိ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

်များ အထူးသခြင့် အစာစားခြင်း၊ မျုးပွေ
ိ ားခြင်း နှင့်/သို့မဟု

စပ်လျဉ်း၍ အလွေန်အမင်းေက်စပ်မှုရှိသည်ဟု မှ

် တရွှေ့တခပာင်းသွေားလာခြင်း

်ယူထားသည့် တနရာထိုင်ြင်းများကို ကာကွေယရ
် န်ကိုလည်း က

ထားသည်။ အေိုပါအက်ဥပတဒအရ ဤတနရာထိုင်ြင်းများသည် မျုးစိ
ိ
သင့်တလျာ်သည်ဟုမှ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်များက ၎င်း
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ိခပု

က
ို့ ိုအသုံးခပုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍

်ယူထားသည့် တနရာအပိုင်းအခြား နှင့် အြျန်ိ ကာလ ရှုတထာင့်ပုံစံ

လူ့သားများလုပ်ကိုင်တောင်ရွက်မှုများမှ အကာအကွေယ်တပးသင့်သည်။

ု့န
ိ ှင့်

ွေင် ဖြိမ်းတခြာက်လျှက်ရှိတသာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၈။ လက်ေန
ှိ ှင်အ
့ နာေတ်အရခြအရနများ စစ်တမ်း နှင့်
ြွဲခြမ်းစိတ်ခြာ ရလ့လာခြင်း
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအစိ
အစီအစဉ်ဧရိယာနှင့်အကဲခြ
နှင့် ြွေဲခြမ်းစိ
စစ်

မ်း

်ဧရိယာ

်အပိုင်းသည် လက်ရှိနှင့်အနာဂ

ြွေင်လုံး

စ်ြုသည် ကမ်းရိုး

ွေင်ရှိ တဂဟစနစ်များ၏အတခြအတန

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါပ

်ဝန်းကျင်

က
ို့ ို စစ်

မ်းခပုစုတကာက်ယူခြင်း

ို့၏ လက်ရှိအတခြအတနများအတပါ် သ

စ်မျုးခြစ်
ိ
သည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယြ
် ျက်သည် အတခြြံသ

စုတောင်းရန်ခြစ်သည်။ စစ်

မ်း

်နိုင်ရန်အ

ွေက် သိသာတသာလားရာ နှင့် ြွေံ့ဖြိုး

ဤအစိ

်အပိုင်းအ

ွေင်း

ိုး

င်းအြျက်အလက်

င်းအြျက် ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်

စ်ြုသည် အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် တနာက်ပိုင်းအေင့်

အကဲခြ

ွေင်ရှိ အနာဂ

်အတခြအတနများကို

က်မှုများလည်း ပါဝင်သင့်သည်။

ွေင် တအာက်ပါတောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤ

တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို တအာက်

ွေင်တြာ်ခပထားသကဲ့သို့ အစဉ်လိုက်ေက်

ိရပါ။ အမှန်မှာ၊ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းသည် လုပ်ငန်စဉ်အ

သင့်သည့်

ွေင် လူသားအသုံးခပုမှုများ နှင့်

်ခြာတလ့လာခြင်း ခြစ်သည်။

စုတောင်းခြင်း နည်းလမ်း

သ

်

ိကျတသာ အတခြအတနအတကကာင်းအရာ

ွေင်း

စ်ြုြျင်းနှင့် အလိုက်သင့်ရှိတနရန်လိုအပ်သည့် သက်ဝင်လှုပ်ရှား

တနတသာ လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။ တအာက်ပါ ရုပ်ပုံသဏ္ဍန်များသည် ေက်စပ်ပ
တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့်အကဲခြ

်ခြင်း

ိုက် တောင်ရွက်ရန်မလိုတကကာင်း

ခုံ့ ပန်အကကံခပုြျက်ကွေင်းေက်များစွော ပါဝင်

ု့ိ မည်သည့်တနရာ

ွေင် အထူး

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်း နှင့်
လည် အသုံးဝင်လာမည်ကို ညွှန်ခပသည်။

၁။ သင်၏ ပင်လယ်ရဒသသွင်ခပင်အရနအထားကို ရခမပုံေွဲပါ။
ပထမအေင့်

ွေင် သင်သည် အဏ္ဏဝါတဗဒ နှင့် သဘာဝသယံဇာ

တောင်မှုများ) ခပန့်နှံ့

ည်ရှိတနခြင်းကဲ့သို့ အခြားတသာ ရူပပ

အြျက်အလက်များ နှင့် လက်ရှိနှင့်အနာဂ

များ (တဂဟစနစ်များ နှင့် တဂဟစနစ် ဝန်

်ဝန်းကျင်အဂေါရပ်များနှင့်ပ

် လူသားများ၏ လုပ်တောင်မှုများနှင့်ပ

်သက်တသာ သ

်သက်တသာ ရနောအပိုင်း

အခြားအလိုက် သတင်းအြျက်အလက်များကို စုရောင်းဖပီး ြွဲခြမ်းစိတ်ခြာရလ့လာပါ။ ဤသ
လက်များက သင်၏ အတခြြံတနအထားကို
်နု

င်း အြျက်အ

ည်တောက်တပးမည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ယြုအေင့်

ွေင် အြျက်အလက်အားလုးံ သည် အသုံးမဝင်ပါ။ ထို့တကကာင့် ရရှိနိုင်တသာ သ
ွေင် အြျက်အလက်တရွးြျယ်ထု

င်း

င်းအြျက်အလက်များအကကား

်ခြင်းကို ဂရုခပုတောင်ရွက်ရမည်ခြစ်သည်။

၂။ ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာတမခြစ်နိုင်မှုများကို သတ်မှတ်ပါ
အစီအစဉ်အတွက် သတ်မှတ်ဧေိယာတွင် မည်သည့် ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက်သဟဇာတမခြစ် နိုင်မှုများ ေှိနိုင်
သည်ကို ခမင်သာရအာင်ခပုလုပ်ရန်မှာ အတရးကကီးသည်။ သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာအ
ခပုမှုသည် သဟဇာ

ခြစ်သည်၊ မခြစ်သည်ကို ဧရိယာအ

အသုံးခပုမှုများနှင့် နှိုင်းယှည်ကကည့်ခြင်းခြင့် အကဲခြ

ွေင်းရှိ မည်သည့်အသုံးခပုမှု

်ေန်းစစ်ပါ။
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ွေင်း

ွေင် လူသားများ အသုံး

စ်ြုကိုမေို အခြားတသာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၃။ ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများ မည်သည့်အြျိန်တွင် အသုံးဝင်သည်ကို ေုံးခြတ်ပါ
အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို လွေယက
် ူတြျာတမွေ့တစဖပီး ပံ့ပိုးတပးသည့် ကိရိယာအများအခပားသည် လက်ရှိ ရှိတန
သည် သို့မဟု

် ခပုလုပ်တနသည်။ ၎င်းကိရိယာများသည် အသုံးဝင်တသာအရင်းအခမစ်

ထိတရာက်တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် မခြစ်မတနလိုအပ်တသာ ကိရိယာများ မဟု

စ်ြု ခြစ်နိုင်တသာ်လည်း
်ပါ။ အေိုပါ ကိေိယာများ

သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အား မည်သည်တ့က
ို ို ရပးနိုင်၊ မရပးနိုင် ေိသ
ု ည်ကို သတိခပုမိေန် နှင့် ၎င်းတို့သည်
သင်၏ သီးသန့်အရခြအရနအရကကာင်းအောတွင် အသုံးဝင်လာနိုင်မည်၊ ဝင်မလာနိုင်မည်ကို ေုံးခြတ်ေန်သည်
လည်း အတရးကကီးသည်။

၈.၁ ။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း နှင့် အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ရောင်ခြင်း - သင်၏ အနာေတ်ပင်လယ်ရဒသ
သွင်ခပင်အရနအထားကို
ရခမပုံရေးေွဲပါ
သင်၏ အနာေတ်ပင်လယ်ရဒသသွင်ခပင်အရနအထားကို ရခမပုံရေးေွဲပါ
ေည်မှန်းြျက် /

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



ကဏ္ဍများ နှင့် အသုံးခပုသူများအ
တြာ်ခပ၊ တခမပုံထု



ေက်စပ်ပ
အကဲခြ

အကျိုးေလဒ်



အနာဂ

်ဝင်စားမှု နှင့် ြံယြ
ူ ျက်များကို

ွေင် ေက်စပ်မှုကို နားလည်သတဘာတပါက် လာနိုင်မည်။
်သက်သူများ၏ အတနအထားများ၊ စိ

စူးစမ်းတလ့လာတြာ်ထု


်အသုံးခပုမှုများကို

်လာနိုင်မည် နှင့်

်သက်သူများ၏ အတနအထားများ၊ စိ

်ရာ

ေက်စပ်ပ

ိအကျအားခြင့် အနာဂ

်ဝင်စားမှု နှင့် ြံယြ
ူ ျက်များ

်ခြင်း

် သမုဒ္ဒရာတနရာ တ

ာင်းေိုမှုများကို

ွေက်ြျက်ြန့်မှန်းတြာ်ခပထားသည့်

အလွှာအမျုးမျ
ိ ုးပါရှ
ိ
ိသည့် တခမပုံ။
Iအရေးပါမှု

ကနဦး

င
ွေ ် စစ်

မ်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

အြျက်အလက်များ ပံ့ပိုးသည့် ရိုးရှင်းစွော သ
ခြစ်သည်။ သို့ရာ

ွေင် လိုအပ်တသာသ

ွေက် လိုအပ်တသာ တနာက်ြံသ

င်း

င်းအြျက်အလက် စုတောင်းခြင်း၊

င်းအြျက်အလက်များကို စုေည်းခြင်းသည်

ိုးပွေားလျက်ရှိနိုင်တသာ လုပ်ငန်းစဉ် ခြစ်နိုင်သည်။ ခပင်ေင်ထားတသာရည်မှန်းြျက်များ
နှင့် အြျက်အလက်အသစ်များကို ထင်ဟပ်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအ

ွေင်း စစ်

မ်း

ကို ြျု့ယွေ
ိ င်းြျက်များကင်းတနတစရန် ခပန်လည်သန့်စင်တပးသင့်သည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
စီအမ်အမ်တအသည် တနာင်လာမည့် ၁၀ နှစ်

ာကာလအ

ွေက် အားလုံးတပါင်းစည်းထားတသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

တပါ်ထွေက်လာရန် ရည်မှန်းသည်။ အစီအစဉ်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ် (တရမိုင် ၁၂ မိုင်အ
(တရမိုင် ၂၀၀ အ
မ

ွေင်း)

သ
ို့ ာမက အင်ဒဲ နှင့် အိ

ူတသာ အစီအစဉ်ဇုန်များအ

်စတပါ်

ွေင်း) နှင့် သီးသန့်စီးပွေားတရးဇုန်

ူးြရိုင်နှစ်ြုအားလည်းပဲ ြုံးလွှမ်းထားသည့် ဘြူးလ်အ

ွေက် တပါ်ထွေက်လာပါမည်။
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စ်ြု
ွေင်းရှိ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

စီအမ်အမ်တအသည် သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
သည်။ ၎င်းသည် ထိုြွေဲခြမ်းစိ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေက်လိုအပ်ြျက် ပိုင်းခြားစိ

်ခြာတလ့လာမှုကို အတခြခပု၍ လုပ်ငန်းစဉ်

်ခြာတလ့လာမှုနှင့် များစွောအစဉ်တခပြဲ့

ြုလုံးကို ဒီဇိုင်းတရးေွေဲထားဖပီး ေက်စပ်ပ

သက်သူများ၏ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းကို စီစဉ်ြဲ့ဖပီးခြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယြုအြါ နိုင်ငံ၏ အနာဂ

်ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

်

က်မှု

အစီအစဉ် သာမက ကွေဲခပားခြားနားတသာကဏ္ဍအလိုက် အစီအစဉ်များကိုလည်းပဲ ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်တနဖပီ
ခြစ်သည်။ စီအမ်အမ်တအသည် ဘြူးလ်ပင်လယ်တဒသအတနအထား၏ လက်ရှိ နှင့် အနာဂ
စိ

်ခြာတလ့လာခြင်း အကူအညီလိုအပ်တနဖပီး တအာက်ပါ
မည်သည်



်အတခြအတန

ိုက
့ ို ြွေဲခြမ်း

က
ို့ ို သိရှိလိုသည် -

့ိုသည် ဘြူးလ်ပင်လယ်တဒသသအတပါ် လက်ရှိြိအားများ ခြစ်ကကသနည်း။ သီးသန့်ဖြိမ်းတခြာက်မှု

များ ရှိတနပါသလား။


မည်သည်

့ိုသည် အနာဂ

် ပင်လယ်တဒသအသုံးခပုမှုအ



မည်သည်

့ိုသည် အနာဂ

်

ာင်းေိုမှုများ ခြစ်ကကသနည်း။

ွေင် ခြစ်လာနိုင်သည့် ြိအားများ နှင့် ဖြိမ်တခြာက်မှုများ ခြစ်ကကသနည်း။

စီအမ်အမ်တအသည် နိုင်ငံ၏ အနာဂ

် ြွေံ့ဖြိုး

ထည့်သွေင်းစဉ်းစားလိုဖပီး ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအား ၎င်း

ကကရန် ြိ

ွေက် သီးသန့်ကဏ္ဍတ

ုိ း

က်မှုအစီအစဉ် သာမက ခြားနားတသာ ကဏ္ဍအစီအစဉ်များကို
ို့၏ အတနအထားများ နှင့် စိ

်ဝင်စားမှုများကို

င်ခပ

်တြါ်ထားသည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် ေက်စပ်ပ
လုပ်ငန်းမှ သ

်သက်သူအုပ်စု

စ်ြုအြန်းကဏ္ဍကို သရုပ်တောင်သည်။ “လိုအပ်ြျက်သ

င်းအြျက်အလက်များအတပါ်

ွေင်

်မှ

်ပါ” ခြစ်ရပ်

ည်တောက်ပါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၁၀ သည် သင်၏ ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားကို တခမပုံတရးေွေဲရာ

ွေင် သဲလွေန်းစ အရိပ်

အမမက်များကို တပးထားသည်။
တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာသ


တခမပုံ ၁ နှင့် ၂

င်းအြျက်အလက်များသည် သင်၏လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးတပးသည် -

ို့သည် ဘြူးလ်၏ ကုန်းတခမြုံးလွှမ်းမှု နှင့် တရတအာက်ကကမ်းခပင်အတနအထား

ကုန်းတခမနှင့် သမုဒ္ဒရာ အသုံးခပုမှု


ဘြူးလ်၏ အနာဂ

်ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

ို့အခပင် လက်ရှိ

က
ို့ ိုလည်း ခပသထားသည်။
က်မှု (စာမျက်နှာ ၈၁ - ၈၆

ွေင်ရှု)

သင်ရောင်ေွက်ေမည့လ
် ုပ်ငန်း
ေက်စပ်ပ

်သက်သူအုပ်စု

စ်ြု၏ အြန်းကဏ္ဍ

တပးသည်)။ သင်သရုပ်တောင်ရသည့် ေက်စပ်ပ
ထားရန် သ

ွေင် ဝင်တရာက်သရုပ်တောင်ပါ (သင်
်သက်သူ၏အြန်းကဏ္ဍမှ တ

ွေးတ

န်းေရာများက သ

်မှ

်

ာ၊ တောင်ရွက်၊ အတလးအနက်

ိရပါ။

အေင့် ၁ - ဘြူးလ်၏ပင်လယ်ရဒသသွင်ခပင်အရနအထားအတွက် လက်ေှိ နှင့် အနာေတ် ကဏ္ဍအလိုက်
ရတာင်းေိုမှုများကို အကဲခြတ်ပါ
၁။ ဘြူးလ်သ
ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

င်းအြျက်အလက်များကို ခပန်လည်သုံးသပ်ပါ - “အနာဂ
က်မှုအစီအစဉ် (စာမျက်နှာ ၈၁

ွေင်ရှု)
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်ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှု” နှင့် သင်၏ကဏ္ဍ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

၂။ တနာင်လာမည့် ၁၀ နှစ်

ာကာလအ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင်း တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် နှင့် အြျန်ိ ကာလအလိုက် လူသားများ

အသုံးခပုမှုများ(ကာကွေယခ် ြင်းကဲ့သို့တသာ “အသုံးမခပုမှု များ” အပါအဝင်)၏ လိုအပ်ြျက်များ
များကို

ွေင် လက်ရှိလားရာ

ွေက်ြျက်ြန့်မှန်းပါ။

၃။ အေိုပါ လားရာများကိုအတခြြံဖပီး၊ တနာင်လာမည့် ၁၀ နှစ်
ကဏ္ဍအလိုက် သီးသန့်တ

ာင်းေိုမှုများအ

ာကာလအ

ွေင်း အနာဂ

် သမုဒ္ဒရာတနရာတဒသ၏

ွေက် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် နှင့် အြျန်ိ ကာလအလိုက် ြန့်မှန်း

လိုအပ်ြျက်များကို အလင်းတပါက်စာရွက်အကကည်တပါ်

ွေင် တရးေွေဲပါ။

စာကွက် ၁၀ ။ သင်၏ ပင်လယ်ရဒသသွင်ခပင်အရနအထား ရခမပုံရေးေွဲခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

ပင်လယ်ရဒသသွင်ခပင်အရနအထား ရခမပုရ
ံ ေးေွခဲ ြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
ည်ေဲအသုံးခပုမှုများ၏ အနာဂ

်လားရာများကို ြန့်မှန်းခြင်းသည်

ွေက်ြျက်ြန့်မှန်းထားတသာ လူသားများ၏

အသုံးခပုမှုများသည် မည်သည့်တနရာ၊ မည်သည့်အြျန်ိ နှင့် မည်သို့မည်ပုံ ရှိတနကကမည်ကို ညွှန်ခပလိမ့်မည်။ အဏ္ဏဝါတနရာ
တဒသအ

ွေက် တ

မည်သည်

ာင်းေိုမှုအသစ်ကို ြန့်မှန်းခြင်းသည် မည်သည့် စီမံြန့်ြွေဲမှုမှ ဝင်တရာက်တောင်ရွက်ခြင်းများမရှိဘဲ

့ို ခြစ်ပွေားလာနိုင်တကကာင်း အသိအခမင်ကို ပံ့ပိုးတပးမည်။

အစီအစဉ်ဧရိယာသည် လူသားများ၏လုပ်တောင်မှုများတကကာင့် ပုံမှန်အားခြင့် ထိြိုက်ြံရမှုရှိတကကာင်း အဏ္ဏဝါအစီ
အစဉ်က အသိအမှ
သို့ရာ

်ခပုသင့်သည်ကို သ

ွေင် ေက်စပ်လျက်ရှိတသာ ကမ်းရိုး

ိရပါ။ ၎င်း

ို့မှာ - (၁) အစီအစဉ်ဧရိယာမှ အထက်ဘက်၊ ခမစ်ညာြက်တဒသ။

န်းတဒသ၏ တရထု

်ဧရိယာအ

ွေင်း။ ဥပမာ၊ စိုက်ပျုးတရး။
ိ
နှင့် (၂) အစီအစဉ်

ဧရိယာမှ တအာက်ဘက်၊ ခမစ်တခြတဒသ။ ဥပမာ၊ ပင်လယ်ခပင်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ဧရိယာ၏ သယံဇာ

များအတပါ် ြိအား

များသည် အဏ္ဏဝါဧရိယာအ

ွေင်းရှိ လုပ်တောင်မှုများမှထက် ခပင်ပရှိ လုပ်တောင်မှုများမှ ပိုမိုကကီးမားနိုင်သည်။ ၎င်း

အြျက်က စီမံြန့်ြွေဲမှုနယ်နိမိ

်များထက် ပိုမိုကျယ်ခပန့်တသာ ြွေဲခြမ်းစိ

်ခြာမှုနယ်နိမိ

်များတရးေွေဲခြင်း၏ အတရးပါမှု

ကို ခပေိုသည်။

အေင့် ၂ - သင်၏ရခမပုံကုိ စီအမ်အမ်ရအသို့ တင်ခပပါ
၁။ ေက်စပ်ပ

်သက်သူအလုပ်ရုံတေွေးတနွေးပွေဲ စုံညီြျန်ိ

၂။ ယြင်အေင့်များ
အလက်များအတပါ်

ွေင်စုတောင်းြဲ့တသာ သ

ွေင် တခမပုံကို

င်ခပရန်

စ်တယာက်တယာက်ကို တရွးြျယ်ပါ။

င်းအြျက်အလက်များနှင့် သင်ရရှိလာမည့် ထပ်

ွေင် အတခြခပုထားသည့် သင်၏ အတနအထားများနှင့် စိ

ခငင်းြုံ၊ တြျပြျက်များကို ခပင်ေင်ထားပါ။ သင်သည်လည်း ြန်
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င်းအြျက်

်ဝင်စားမှုများကို ြုြံကာကွေယရ
် န်

ီးသူ ခြစ်နိုင်ပါသည်။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၈.၂ ။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ရနောအပိင
ု ်းအခြားအလိုက် သဟဇာတခြစ်နိုင်မှု(မခြစ်နိုင်မှု)များကို
သတ်မှတပ
် ါ11
တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာ

ခြစ်နင
ို ်မှု(မခြစ်နိုငမ
် ှု)များကို သ

ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



ပဋိပက္ခြွေဲခြမ်းစိ

်မှ

်ခြာတလ့လာခြင်း နှင့် မတသြျာမှုများသ

်မှ

်ပါ
်ခြင်း

ို့အ

ွေက်

နည်းလမ်းများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာနိုင်မည်။ နှင့်
တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် အသုံးခပုမှုများကွေန်ယက်ကို



သဟဇာ
အကျိုးေလဒ်

မ



ခြစ်နိုင်မှုအ

“လိုအပ်ြျက်သ
အ
ို့ တပါ်
အ

ာဒီဂရီများကို သ

်မှ

်နိုင်လာမည်။

ူတသာ ပင်လယ်အသုံးခပုမှု (ကွေန်ယက်) အမျုးအစားများ၏
ိ
တနရာအပိုင်းအခြား

အလိုက် သဟဇာ
အရေးပါမှု

ိုင်းအ

ည်တောက်နိုင်ဖပီး

ွေင်

်မှ

ခြစ်နိုင်မှု ြန့်မှန်းြျက်များ
်ပါ” နှင့် “ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားတခမပုံတရးေွေဲပါ”

ည်တောက်ဖပီး “အစီအစဉ်မူကကမ်းခပုစုတရးေွေဲခြင်းနှင့် အ

ည်ခပုခြင်း”

ွေက် သွေင်းအားစုများကို တထာက်ပံ့ပါ။

ကနဦး

င
ွေ ် စစ်

မ်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် လိုအပ်တသာ တနာက်ြံသ

အြျက်အလက်များ ပံ့ပိုးတပးသည့် ရိုးရှင်းစွော သ
အသုံးခပုသည်။ သို့ရာ
သည်

ွေင် လိုအပ်တသာသ

င်း

င်းအြျက်အလက် စုတောင်းရန်

င်းအြျက်အလက်များကို စုေည်းခြင်း

ိုးပွေားလျက်ရှိနိုင်တသာ လုပ်ငန်းစဉ် ခြစ်နိုင်သည်။ ခပင်ေင်ထားတသာ ရည်မှန်း

ြျက်များ နှင့် အြျက်အလက်အသစ်များကို ထင်ဟပ်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအ
စစ်

ွေင်း

မ်းကို ြျု့ယွေ
ိ င်းြျက်များကင်းတနတစရန် ခပန်လည်သန့်စင်တပးသင့်သည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
လက်ရှိ နှင့် အနာဂ
အစီအစဉ်အ
သဟဇာ
စိ

်အတခြအတနများကို ပိုင်းခြားစိ

်ခြာတလ့လာဖပီးတနာက်၊ စီအမ်အမ်တအသည် ၎င်း

ွေက် လျာထားစီမံြန့်ြွေဲမှုလုပ်တောင်ြျက်များကို ြွေဲခြားသ

မခြစ်နိုင်မှုများအတပါ် ပိုမို

ိကျတသာသ

်ခြာတလ့လာမှုကို တောင်ရွက်ရန် သင့်အား အ

်မှ

်ရန် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်

င်းအြျက်အလက်များ လိုအပ်သည်။ ၎င်း
ိုင်ပင်ြံအခြစ် အကူအညီတ

ို့၏ အဏ္ဏဝါ

က
ို့ ထိုသို့တသာ ြွေဲခြမ်း

ာင်းြံထားြဲ့သည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် လက်ရှိနှင့် အနာဂ

်အတခြအတနများ စစ်

အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့် အ
သ

င်းအြျက်အလက်များအတပါ်

မ်းနှင့် ြွေဲခြမ်းစိ

ိုင်ပင်ြံအြန်ကဏ္ဍ
ွေင်

်ခြာတလ့လာခြင်း ခပုစုတရးေွေဲခြင်းအတပါ် စီအမ်

ွေင် ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။ ယြင် ခြစ်ရပ်လုပ်ငန်းမှ

ည်တောက်ပါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၁၁ သည် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာ

မခြစ်နိုင်မှုများသ

်မှ

်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စ

အရိပ်အမမက်များတပးသည်။
11

ဤတလ့ကျင့ြ
် န်းကို McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a) and Angela Schultz-Zehden et.al. (2008)မှခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်



ဇယား ၈ သည် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာ



ပုံ ၈ သည် အသုံးခပုမှုများ သဟဇာ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

မခြစ်နိုင်မှုများသ

်မှ

ခြစ်နိုင်မှု(မခြစ်နိုင်မှု)များကို အေင့်သ

်ရာ
်မှ

ွေင် ကူညီသည်။

်ရာ

ွေင် ကူညီသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာအ
နှစ်ြုစလုံးရှိ သဟဇာ
၁။ စစ်

ခြစ်နိုင်မှုများ နှင့် သဟဇာ

မ်းလုပ်ငန်းစဉ်အ

မခြစ်တကကာင်း သို့မဟု

ွေင်း သင်တြာ်ထု

၂။ အသုံးခပုမှု

ုိင်

်သ

ုိင်

ွေင် တရှ့တနာက်အစီအစဉ်အ

န်း

ွေင်ရှိ

န်းထဲ

ွေင် တရးသွေင်းဖပီး

္တူကူးထည့်သွေင်းပါ။

ခြစ်နိုင်မှုကို အကဲခြ
န်း

ွေင်ရှိ ဒု

ိယအသုံးခပုမှုအတပါ်သက်တရာက်မှု၊
်ခြင်းနှင့် စ

ွေင် အသုံးခပုမှု ၂ အတပါ် မည်သည့်သက်တရာက်မှုများရှိသည် နှင့် ၎င်း

အေင့်အထိ အ

ိုင်းအ

်ပါ။ သင်၏ ြွေဲခြမ်းစိ

ခြစ်နိုင်မှုကို -၂ (သဟဇာ

ာစတကးကို ပုံ ၈

င်ပါ။ ဥပမာ၊ အသုံး

ို့သည် မည်သို့ သဟဇာ

မခြစ်ပါ) မှ +၂ (သဟဇာ

ွေငတ
် ြာ်ခပထားသည့် အတရာင်ကု

်ခြာတလ့လာမှုကို တစာဒကများခြင့်ကာကွေယရ
် န် ခပင်ေင်ထားပါ။ ပဋိပက္ခ

် နှစ်ြုစလုံးသည်

စ်ြုအတပါ်

သိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်းသည် သ

္ထု

်သ

်မှ

်ရာ

စ်ြု၏

ည်ြျက်ကို

ွေင် ကူညီနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ သဘာဝထိန်း

ူးတြာ်ခြင်းအတပါ် မတကာင်းတသာ သက်တရာက်မှုမရှိပါ။ သို့တသာ် သ

ူးတြာ်ခြင်းသည် ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်းအတပါ်

်

ွေင်သာ သက်တရာက်မှု

စ်ြု သက်တရာက်သလား။ ပဋိပက္ခ၏ ဦး

နားလည်သတဘာတပါက်ခြင်းသည် အတခြများ တြာ်ထု

ရှိကက

ခြစ်သည်)

်များကိုအသုံးခပု၍ အေင့်သ

ည်ြျက်” ကိုလည်းပဲ ထည့်သွေင်းစဉ်းစားပါ။ အသုံးခပုမှု ၁ သည် အသုံးခပုမှု ၂ အတပါ်

ရှိသလား သို့မဟု

င်ပါ။

်ရန် သင့်အား ကူညီလိမ့်မည်။ ဇယား၏

ိယအသုံးခပုမှု စသည်ခြင့် အကဲခြ

သနည်း။ အသုံးခပုမှုများအကကား သဟဇာ

“ဦး

ိုင်း မိ

ွေင်ရှိ ပထမအသုံးခပုမှု၏ ပထမဇယား

ထို့တနာက် ပထမဇယား

်

်ထားသည့် အသုံးခပုမှုများကို ရည်ညွှန်းပါ။ သဟဇာ

စ်ြုသည် အခြားအသုံးခပုမှုကို မည်သို့သက်တရာက်တစနိုင်တကကာင်း တေွေးတနွေးခြင်းခြင့် စ

ပထမဇယား

မှ

ည်ေဲ နှင့် အနာဂ

်ရန်ခြစ်သည်။

ို့ကို တအာက်တြါ်ခပပါ ဇယား ၈ ၏ ပထမဇယား

၎င်းသည် ထိုအသုံးခပုမှုများအကကား သဟဇာ

ခပုမှု ၁

်မှ

်မှ

် အခြားအသုံးခပုမှုများကို ခပဿနာခြစ်တစတကကာင်း သင်ယံကု ကည်သည့် အသုံးခပုမှု

တခြာက်ြု အထိကို တရွးြျယ်ပါ။ ၎င်း
ပထမဇယား

ွေင်း အသုံးခပုမှုများအကကား

မခြစ်မှုများကို ြွေဲခြားသ

္ထု

ွေင် မတကာင်းတသာသက်တရာက်မှု ရှိနိုင်သည်။

စာကွက် ၁၁ ။ ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက်သဟဇာတမခြစ်နိုင်မှုများ ြွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စ
အေိပ်အမမက်များ

ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာတမခြစ်နိုင်မမ
ှု ျား ြွခဲ ြားသတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စ အေိပ်အမမက်များ
တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာ
များ အ

မခြစ်နိုင်မှုသည်

တသာ်ခငားလည်း တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာ
အ

ူညီတသာဧရိယာ

ွေက် တပါ်ထွေက်နိုင်ြွေယ်ရှိသည်။ ဥပမာ၊ ငါးလုပ်ငန်းအ

တနရာသည် သဲ နှင့် တကျာက်စရစ်ထု

ခြစ်နိုင်မှု တယဘူယျစိ
ွေက် သ

လ
် ုပ်ခြင်းနှင့် သဟဇာ

ွေင်း

ွေင် မ

ူညီတသာအသုံးခပုမှုပုံစံ

တလထု နှင့် အြျန်ိ ။ ထို ရှုတထာင့်ပုံစံ
သည်။ တသးငယ်တသာ သို့မဟု

်မှ

်ကူးအြျု့သည်
ိ
အသုံးခပုမှုပုံစံ အများစု

်ထားတသာ သားတပါက်ခပုစုတစာင့်တရှာက်ရာ

ခြစ်နိုင်ြွေယ်ရာ မရှိပါ။

အဏ္ဏဝါအသုံးခပုမှုများကို ရှုတထာင့်ပုံစံအနည်းငယ်ရှိတကကာင်း သ

သို့မဟု

စ်ြုအ

ရ
ူ ှိမတနနိုင်တကကာင်း အတခြအတနကိုတြာ်ခပသည်။ သင့်တလျာ်တသာ စီမံြန့်ြွေဲမှုခြင့် တလျာ့ပါးမှုအြျု့ိ ခြစ်တစနိုင်

ိရပါ - ပင်လယ်ကကမ်းခပင်၊ တရထု၊ တရမျက်နှာခပင်၊

စ်ြုြျင်းစီအတပါ် သက်တရာက်မှုများသည် ကာလ

ို သို့မဟု

် ကာလရှည် ခြစ်နိုင်

် ကကီးမားတသာ တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် အကျုးသက်
ိ
တရာက်မှု ရှိနိုင်သည်။

် သွေယဝ
် ိုက် အကျုးေက်
ိ
များ ခြစ်ပွေားတစနိုင်သည်။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၈ ။ ကွဲခပားခြားနားရသာ ပင်လယ်အသုံးခပုမှုပုံစံများ၏ ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာတခြစ်နင
ို ်မှု
ြန့်မှန်းြျက်များ

ကွဲခပားခြားနားရသာ ပင်လယ်အသုံးခပုမှုပုံစမ
ံ ျား၏ ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက် သဟဇာတခြစ်နိုင်မှု
ြန့်မှန်းြျက်များ

အသုံးခပုမှု ၁

အသုံးခပုမှု ၁


အသုံးခပုမှု ၂

အသုံးခပုမှု ၃

အသုံးခပုမှု ၄

အသုံးခပုမှု ၅

အသုံးခပုမှု ၆

(ခြစ်နိုင်တသာ

သက်တရာက်မှု၏
လားရာ

အသုံးခပုမှု ၂
အသုံးခပုမှု ၃
အသုံးခပုမှု ၄
အသုံးခပုမှု ၅
အသုံးခပုမှု ၆

ပုံ ၈ ။ သဟဇာတခြစ်နိုင်မှုအေင့်သတ်မှတ်ခြင်း
သဟဇာတ

သဟဇာတခြစ်နိုင်ရခြ

သတင်းအြျက်အလက်

သဟဇာတ

သဟဇာတ

မခြစ်ပါ

နည်းပါးသည်

ပိုမိုလိုအပ်သည်

ခြစ်နင
ို ်ရခြေှိသည်

ခြစ်သည်

(-၂)

(-၁)

(၀)

(+၁)

(+၂)

၈.၃။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများသည် မည်သည့်အြျန
ိ ်တွင်
အသုံးဝင်သည်ကိုေုံးခြတ်ပါ
ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများသည် မည်သည့်အြျိန်တွင် အသုံးဝင်သည်ကေ
ို ုံးခြတ်ခြင်း
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်ေွယ်ြျက်များ



လူသားများ၏အသုံးခပုမှုများ၊ တဂဟတဗဒေိုင်ရာ နှင့် ပ
အတနများ နှင့် ေက်စပ်ပ
ြျက်များ နှင့် မထင်မှ

်သက်သူများ၏ စိ

ေုံးခြ


ွေင် ဒီအက်စ်

ို့၏ အားသာ

ို့ အပါအဝင်) ကို

ူတသာနည်းလမ်းများကို တြာ်ခပလာနိုင်မည်

သီးသန့်ရည်မှန်းြျက်များ နှင့် အတခြအတနအတကကာင်းအရာများအ
မည်သည့်အြျန်ိ

အကျိုးေလဒ်

်ဝင်စားမှုများ (၎င်း

်ဘဲ ကျတရာက်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်

စုတောင်းရန် နှင့် တခမပုံတရးေွေဲရန် မ


်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အတခြ

ွေက်

ီသည် သင့်တလျာ်တသာနည်းလမ်းများခြစ်သည်ကို

်လာနိုင်မည်

သင်၏ရည်မှန်းြျက်အ

ွေက် ေုံခြ

်ြျက်အတထာက်အကူခပုကိရိယာများ၏

စုရုံးထားတသာနှိုင်းယှဉ်ြျက်
အရေးပါမှု

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
မည်သည့် ဒီအက်စ်

ွေင် မည်သည့်ဒီအက်စ်

ီကိုအသုံးခပုမည်ကို သင် ေုံခြ
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ီကို အသုံးခပုသင့်၊ မသင့် နှင့်
်ရန် လိုအပ်သည့်အြါ

ိုင်း
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အရခြအရနအရကကာင်းအော
စီအမ်အမ်တအသည် ဘြူးလ်၏ ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားအတကကာင်း အြျက်အလက်များစုတောင်းခြင်း နှင့်
စီစဉ်တောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ထဲ

ွေင် ရှိတနသည်။ ကွေန်ပျူ

Decision Support Tools (ဒီအက်စ်

ီ DSTs) အတကကာင်းကို ကကားြူးြဲ့ဖပီး ၎င်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ
စီအမ်အမ်တအသည် စိ
ဒီအက်စ်
သ

်မှ

ွေက် ဒီအက်စ်

ာအတခြခပု ေုံးခြ

်ြျက်အတထာက်အကူခပုကိရိယာများ
ို့အတကကာင်း နှင့် ဘြူးလ်၏

ီများကို မည်သို့အသုံးခပုနိုင်တကကာင်း ပိုမိုတလ့လာရန်

်အားထက်သန်သည်။ ၎င်းသည် ယြုအြါ ဘြူးလ် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေက်

ီများ အသုံးခပုခြင်းသည် အသုံးဝင်၊ မဝင် စူးစမ်း တလ့လာခြင်း နှင့် အသင့်တလျာ်ေုံးြျဉ်းကပ်နည်းကို
်ခြင်း အကူအညီလိုအပ်သည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့် အ
ည်တောက်ခြင်း နှင့် စမ

် ရည်မှန်းြျက်များ”

ိုင်ပင်ြံကဏ္ဍ

ွေင် ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။ “ပန်း

မ
ို့ ှ သင့်လုပ်ငန်းအတပါ်

ွေင်

ိုင်များ

ည်တောက်ပါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၁၂ သည် မည်သည့်အြျန်ိ အြါ

ွေင် ဒီအက်စ်

ီများသည် အသုံးဝင်သည်ကို ေုံးခြ

်ခြင်းအတပါ်

သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များ တပးထားသည်။


ဇယား ၉ သည် အသုံးဝင်ဒီအက်စ်



ဇယား ၁၀ သည် ဒီအက်စ်

ီများ သ

်မှ

်ရာ

ွေင် ကူညီသည်။

ီများ၏ လက္ခဏာရပ်များကို တပးထားဖပီး ခြုံငုံသုံးသပ်သည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့လ
် ုပ်ငန်း
အသုံးအများေုံး ေုံးခြ

်ြျက်ြျအတထာက်အကူခပုကိရိယာများကို ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်တပးသည့် ဇယား ၁၀ ကို တသြျာစွော

ခပန်လည်တလ့လာသုံးသပ်ပါ။ ထို့တနာက် သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေက် သင်အသုံးခပုလိုတသာ ကိရိယာကို

ဦးစားတပးရန် တအာက်ပါဇယားကို အသုံးခပုပါ။


ဇယား

ိုင် က

ွေင် သင်၏အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ရည်မှန်းြျက်များ ခပန်လည်သုံးသပ်မှု



ဇယား

ိုင် ြ

ွေင် သ



ဇယား

ိုင် ဂ

ွေင် အေိုပါရည်မှန်းြျက်များအ

ကိရိယာများကို သ


ဇယား

ိုင် ဃ

င်းအြျက်အလက်လက်ြံရယူမည့် အလားအလာရှိတသာသူ(များ)ကို သ

်မှ

ွေင် ပုံမှန်အားခြင့်လိုအပ်တသာ သ

ခြစ်သည် နှင့် မည်သည်
ဇယား

ိုင် င သို့ဦး

ဇယား

ိုင် င

အြွေဲ့


ိုင် စ

(ခမင့်၊ သင့်


်မှ

င်းအြျက်အလက် နှင့် အေိုပါ ကိရိယာကို အသုံးြျရန်

်ပါ။ ဘြူးလ်

ွေင် မည်သည့်အြျက်အလက်များ ရရှိနိုင်ဖပီး

့က
ို ို သင်စုတောင်းရန် လိုအပ်သည်ကိုလည်းပဲ တေွေးတနွေးပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား

ွေင် ၎င်းကိရိယာကိုအသုံးြျရန် လိုအပ်တသာနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုကို သ
ွေင် သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာ

င့် သို့မဟု

်မှ

်ပါ။ သင့်

်ကျွမ်းမှု ရှိသလား။
ွေင် ဤကိရိယာကိုအသုံးခပုရာ၌ ကုန်ကျစရိ

်များကို ြန့်မှန်းပါ

် နည်း)

ဇယား

ိုင် ေ

သ

်ဖပီး အဘယ်တကကာင့် အသုံးခပုလိုတကကာင်း ရှင်းခပပါ။

်မှ

်ြျက်အတထာက်အကူခပု

ည်တပးမည်။

ွေင် ထိုနည်းပညာ

ဇယား

်ပါ။

်ပါ။

သင်လိုအပ်မည့် အြျက်အလက်များကို သ



ွေက် အသုံးခပုနိုင်သည့် ေုံးခြ

်မှ

ွေင် ကိန်းဂဏန်းစတကးကို အသုံးခပု၍ သင်အသုံးခပုလိုတသာကိရိယာကို ဦးစားတပးအေင့်ကို
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က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စာကွက် ၁၂ ။ ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများရေွးြျယ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ။

ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများရေွးြျယ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ။
ေုံးခြ

်ြျက်အတထာက်အကူခပုကိရိယာများ (ဒီအက်စ်

တပးရန် ဒီဇိုင်းထု
လုပ်ငန်း
အ

ွေင် ကျွန်ုပ်

ွေင် ေုံးခြ

်ြျက် ြျမှ

်သူများအား ပံ့ပိုးရန် နှင့် သ

င်း

ာ တောြ်ဝဲ ပါဝင်သည်။ ဤ ခြစ်ရပ်

့ိသ
ု ည် သင်၏ ရည်မှန်းြျက် နှင့် သင်၏ သီးသန့အ
် ဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတခြအတနအတကကာင်းအရာ

ွေက် ဤကိရိယာများအသုံးခပုမှုကို ေုံးခြ

တယဘူယျအားခြင့်၊ ေုံးခြ
န်ြိုး ထပ်

ီ)

်ထားသည့် အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်တသာ ကွေန်ပျူ
်ရန် သင့်အား ကူညီရန် ဒီ

ီအက်စ်များကို စူးစမ်းတလ့လာကကမည်။

်ြျက်အတထာက်အကူခပုကိရိယာများသည် တအာက်ပါ

ို့အ

ွေက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို

ိုးတပးနိုင်သည်* -



အြျက်အလက်များစီမံြန့်ြွေဲမှု



တခမပုံတရးေွေခဲ ြင်း နှင့် ခမင်သာတစခြင်း



အခြားတရွးြျယ်ရာအတခြအတန ခပုစုတရးေွေမ
ဲ ှု နှင့် ြွေဲခြမ်းစိ



စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်း တရွးြျယ်စရာအ



ေက်စပ်ပ

်ခြာတလ့လာခြင်း

ွေက် အေိုခပုလွှာ

်သက်သူ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ရပ်ရွာလူထုထံတရာက်ရှိမှုနှင့်ဝင်

တရာက်တောင်ရွက်မှု


အလိုက်သင့်စီမံြန့်ြွေဲမှု နှင့် ရည်မှန်းြျက်များ ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်ခြင်း အကဲခြ

သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ရည်မှန်းြျက်များအ
နိုင်ရန်အ

်စမ်းစစ်ြျက်

ွေက် အသင့်တလျာ်ေုံးဒီ

ီအက်စ်များကို သ

်မှ

်

ွေက် တအာက်ပါတမးြွေန်းများကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားပါ -



မည်သူက ရလဒ်များကို ကကည့်ရမ
ှု ည်နည်း။



မည်သူ



မည်သည့်အြျက်အလက်များကို ကိရိယာက လိုအပ်သနည်း။ မည်သည့်အြျက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သနည်း။



မည်သည်



ကိရိယာ

့ိုသည် အြျက်အလက်များစုတောင်းရာ
့ိုသည် ကိရိယာအသုံးြျခြင်းစရိ
စ်ြုအား အသုံးြျရာ

ွေင် ပါဝင်သင့်သနည်း၊ မည်သို့နည်း။

်များ ခြစ်သနည်း။

ွေင် အလားအလာရှိတသာေုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်များ ရှပ
ိ ါသလား။


* အတသးစိ

်အ

ွေက် Center for Ocean Solutions (2011)

ွေင် ရှု။

ဇယား ၉ ။ ေုံခြတ်ြျက်ြျအရထာက်အကူခပုကိေိယာများရေွးြျယ်ခြင်း

ေုံခြတ်ြျက်ြျအရထာက်အကူခပုကိေိယာများရေွးြျယ်ခြင်း
က

ြ

ေ

ဃ

င

စ

ေ

အဏ္ဏဝါ

သတင်းအြျက်

အသုံးခပုနိုင်

အြျက်အလက်

လိုအပ်ရသာ

ပါဝင်ရသာ ကုန်

ဦးစားရပး

အစီအစဉ်

အလက်များကို

သည့် ေုံးခြတ်

လိုအပ်ြျက်များ

နည်းပညာကျွမ်း

ကျစေိတ် (အ

ခြင်း

ေည်မှန်း

လက်ြံေေှိမည့်

ြျက်အရထာက်

(နှင့် ေနိင
ု ်ရသာ

ကျင်မှု (နှင့် ေှိရန

ြျိန်အပါအဝင်)

ြျက်များ

အလားအလာ

အကူခပုကိေိယာ

အြျက်အလက်

သည့်စွမ်းရောင်

- ခမင့်၊ သင့်တင့်၊

များ)

ေည်)

သို့မဟုတ် နည်း

ေှိသူ(များ)
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၁၀ ။ ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်
ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်*
ကိေိယာ

လုပ်ငန်းရောင်တာများ

အြျက်အလက်

လိုအပ်ရသာ

ကုန်ကျစေိတ်

လိုအပ်ြျက်များ

နည်းပညာ

(ရငွရကကး နှင့်

ကျွမ်းကျင်မှု

အြျိန်)

အတ္တလန်တစ်



တရလုပ်ငန်း စီမံြန့်ြွေဲမှု

 ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ

ကျွမ်းကျင်အသုံးခပု

ကျွမ်းကျင်သူ/

Atlantis



ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲထိန်း

 ဓါ

သူ -

အ

သိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း၊

 တဂဟတဗဒ

တရးသားခပုစုတနေဲ

ပညာတကကး

သမုဒ္ဒရာဇုန် ြွေဲခြားခြင်း

ေိုင်ရာ

အသုံးခပုသူလက်စွေဲ

 ငါးလုပ်ငန်း
 အဏ္ဏဝါတဗဒ

/atlantis.ht

 စီးပွေားတရး

rg, 11/5-12).

ml

 လူမှုတရး

http://atlant
is.cmar.csiro
.au/www/en



စီမံြန့်ြွေဲမှု
ခြ

န်ြိုး

်ခြင်း

ုေိုင်ရာ

ိုင်ပင်ြံ

Bအကျိုးအခမတ်များ

Lအကန့်အသတ်များ

ဥပမာ

 လုပ်ငန်းေိုင်ရာေက်သွေယ်ြျ

 ရှင်းလင်းစွော မတကကညာတသာ

အဓိကအား

က်များအ

ွေက် အသုံးခပုသူ

နှင့် အသုံးခပုသူက မတပးနိုင်

ခြင့် ဩစ

များ ၏ တရွးြျယ်မှု များစွော

တသာ ယူေြျက်များနှင့်

တက

ါါဝင်သည့် တခပာင်းလွေယ် ခပင်

လုပ်ကုင
ိ ်တောင်ရွကခ် ြင်း

အတမရိကန်

စာတစာင်

လွေယ်တသာ တဂဟတဗဒ ေိုင်ရာ

(သို့ရာ

(www.ebmtools.o

နှင့် သတဘောများ သွေားလာ

သည် တမာ်ဒယ်

လှုပ်ရှားမှုတမာ်ဒယ်များ

ခြင်း ညီမျှခြင်းများ သို့မဟု

 ရှုပ်တထွေးတသာ တဂဟစနစ်
များနှင့်ယှဉ၍
် စီမံြန့်ြွေဲမှု
မူဝါဒများ နှင့် အကဲခြ

်

ကွေန်ပျူ

ွေင် ယူေြျက်များ

းလျ နှင့်
ွေင်ရှိ သမ

ွေကြ
် ျက်

ပိုင်း တဒသ
်

ာအသုးံ ြျ တော့ြ်ဝဲ

ကုဒ် ခြင့တ
် ြာ်ခပ ကကသည်)
 ရှုပ်တထွေးမှု - အကျုးရလဒ်
ိ

နည်းလမ်းများ၏ တြာ်ခပ

များ နှင့် ေက်သွေယ်တရး

ြျက်များကို စမ်းသပ်နိုင်သည်

ရလဒ်များကို ရှင်းလင်းလာ
တစရန် ကကိုးပမ်းအားထု

်မှု

လိုအပ်သည်။
အီကုပ
ိ တ်သ်

အြမဲ့ အသုံးခပုနိုင်သည့်

အီကုပ
ိ

အြျက်အလက်များ

အီးဒဘလျူအီး

နှင့်အီကုစ
ိ င်းမ်

တဂဟတဗဒေိုင်ရာ/တဂဟစ

အြျက်အလက် လို

ထည့်သွေင်းရာ

သည် အြမဲ့ခြစ်

အြမဲ့ ဝင်တရာက်အသုံးခပု

(အီးဒဘလျူ

နစ်တမာ်ဒယ်

အပ်ြျက်များသည်

ကွေန်ပျူ

သည်။ သိပ္ပံနည်း

နိုင်တသာ အီးဒဘလျူအီး

အီး)

ကွေန်ပျူ

အတ

တရးသားခြင်း

ကျ သို့မဟု

တမာ်ဒယ်များ၏ သ

Ecopath

တပါင်းစုံ ၊ ဥပမာ၊ ငါးလုပ်ငန်း

ရှင်းသည် -

သို့မဟု

နည်းပညာေိုင်

အြျက်အလက်များ

ခြားတသာ လုပ်ငန်းတောင်

with Ecosim

၏ တဂဟစနစ်သက်တရာက်

အြျက်အလက်များ

သြေျာပညာ

ရာ အကူအညီ

စုစည်းသိတ
ု လှာင်ထားသည့်

ေက်သွေယ်တနမှုများကို ခပည့်စုံ

အတမရိကန်

(EwE)

မှုများ အကဲခြ

တနရာ

လုံတလာက်မှုမရှိဘဲ ထည့်သွေင်း

နိုင်ငံ

စဉ်းစားခြင်း

အတနာက်

ွေကထ
် ု

်ခြင်း

ာအသုးံ ြျတော့ြ်ဝဲ

်ရန်၊ စီမံြန့်

်သ်

ာ်အ

န်ရိုး

ွေင်

ာပရိုဂရမ်
်

်

ွေင်

င်း

အီးဒဘလျူအီးသည် သ

်မှ

်

ထားဖပီးတသာ တြါင်းစဉ်ေက်

ကမ္ဘာ

စ်

ဝှမ်းလုံး

င်များ၏ သင့်တလျာ်မှုစမ်းသပ်
ခြင်းကို လစ်လျူရှုလျက်နှင့် အ

အသုံးခပုကက
သည်။

ာ

သည် များတသာအား

ကျွမ်းကျင်မှုများ

အ

ြွေဲမှုမူဝါဒ တရွးြျယ်စရာများ

ခြင့် ငါးအုပ်စုအကဲ

မလိုအပ်ပါ။

ခပုသူ တထာက်

http://ecopa

စူးစမ်းရှာတြွေရန် နှင့် သက်

ခြ

ပိုင်းခြားမသိတသာ သုံးစွေဲသူများ

ဘက်ကမ်း

th.org/

တရာက်မှု ြွေဲခြမ်းစိ

ေိုင်ရာ တလ့လာမှု

အသုံးခပုသူ လက်စွေဲ

များ” ဝယ်ယူရန်

 User-friendly interface

က ၎င်းကို “တသ

ရိုး

များ သို့မဟု

စာတစာင်

ခြစ်နိုင်သည်။

 အသုံးခပုသူ လွေယ်ကစ
ူ ွော

လူအများ များနိုင်သမျှများစွော အ

်ခြာတလ့

လာရန်နှင့် အဏ္ဏဝါကာကွေယ်

်မှု၊ တဂဟတဗဒ
်

ွေက် “အသုံး

 အီကုတ
ိ ဗ့စ် - အွေန်လိုင်း

အပံ့ ကန်ထရိုက်

96

 http://sirs.agrocampusouest.fr/EcoBase/

ို့ကိုတေွေးတနွေးလျက်
္တာနက်” ကဲသ
့ ို့

န်း -

http://www

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ဧရိယာများတနရာြျထားခြင်း

စာအုပ်စာတပ
ရရှိနိုင်သည်။

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ို့မှ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အသုံးခပုနိုင်တသာ ကကားြံ
http://sources.eco

 ေက်လက်ခြစ်တပါ်လျက်ရှိ

path.org/trac/Eco

တသာ

ိုး

က်မှုများ

ေင်သင့် အသုံးခပုနိုင်သည့် အစုံ

.marinepla

ထုပ်ပုံစံခြင့်ခပုလုပ်ထားသည်။

nning.org/C
ase_Studie

path/wiki/UsersG

s/USA_West

uide

CoastFisher
ies.html
စံခပဥပမာ
များကို အီကုိ
တဗ့စ် အြျက်
အလက်သို
တလှာင်ရာ
ွေင် ရနိုင်
သည်။

* တဂဟစနစ်ြျဉ်းကပ်မှုခြင့ြ
် ွေဲခြမ်းစိ

်ခြာတလ့လာသည့် ငါးလုပ်ငန်းတမာ်ဒယ်များအ

ွေက် Plagányi (2007)
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က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများ ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက် - ရေဟစနစ်ဝန်ရောင်မှုနျားရမာ်ဒယ်ထုတ်ခြင်း၊ တန်ြိုးသင့်ခြင်း နှင့် အရလျာ်အစားခပုမှုများ*
ကိေိယာ

လုပ်ငန်းရောင်တာများ

အြျက်အလက်

လိုအပ်ရသာ

ကုန်ကျစေိတ်

လိုအပ်ြျက်များ

နည်းပညာ

(ရငွရကကး နှင့်

အကျိုးအခမတ်များ

Lအကန့်အသတ်များ

 တမာ်ဒယ်များသည်

 ခြစ်ရပ်အစဉ်များအ

ကျွမ်းကျင်မှု

အြျိန်)

အင်ဗက်စ်

တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများ -

 ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ

အင်ဗက်စ်ကို သုံးတန

လူ

InVEST

လူသားလုပ်တောင်မှုများ နှင့်

 ဇီဝေိုင်ရာ

တသာ ကျွမ်းကျင်

ဝင်တရာက်အသုံး

ဝန်တောင်မှုပံ့ပိုးခြင်း

ရာသီဥ

 စီးပွေားတရး

အသုံးခပုသူသည်

ခပုနိုင်တသာ အင်

အ

www.natura

ုတခပာင်းလဲမှု

ို့တကကာင့် အီးအက်စ်များ၏

lcapitalproje

ထု

်လုပ်မှုနှင့်

န်ြိုး

ို့ကို

ct.org/InVES

မည်သို့ ထိြိုက်ြံရသည်ကုိ

T.html

ြန့်မှန်းသည်။

 ခြစ်ရပ်အစဉ်များ

ကျွန်း အ
တနာက်ဘက်

နှင့် ဝန်တောင်မှုများမှ

ထပ်မံအကူအညီပိုရရှိရန်

ကမ်းရိုး

အကျူးတကျးဇူ
ိ
းြံစားရသူ

အ

(ဖဗိ

ခြစ်နိုင်တခြရှိတသ

ခြင်းကို သိရှိထားရန်

လွေ

များ၏လှုပ်ရှားမှုများလည်း

 http://scenariohub.net/

လံဗီယာ )၊

ါာ တခမအသုံးြျမှု

မလိုအပ်ပါ။ သို့ရာ

အသုံးခပုနိုင်

စာရင်းဝင် ခြစ်သည်။

 တမာ်ဒယ်တပါ်မူ

ြျဲစာပိ ပင်

သို့မဟု

် တခမ

ွေင် ဂျအိ
ီ ုင်အက်စ်

ြုံးလွှမ်းမှု နှင့် /

တော့ြ်ဝဲကို အတခြြံ

တဒသ တနရာအပိုင်းအခြား

သို့မဟု

မှ အသင့်အ

အလိုက် အစီအစဉ် နှင့်

အဏ္ဏဝါတနရာ

ကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်

ဦးစားတပးသ

ထိုင်ြင်းများ နှင့်

လိုအပ်သည်။

်ခြင်း။

ည်တောက်ခြင်းအတပါ်

ကို သီးခြား

ွေင်

အသုံးြျခြင်းများ - အဏ္ဏဝါ

်မှ

လိုအပ်သည်။ ခြစ်ရပ်အစဉ်

ည်တန ရာ

ဗင်ကးူ ဗား

ဗက်စ်တမာ်ဒယ်

်

ာ

ွေကသ
် ာမက

ွေက်

ပရိုဂရမ်တရးသား

- အနာဂ

ပိုင်သွေန် ကွေန်ပျူ

ိုင်း အြမဲ့

ဥပမာ

်

င့်ထိ

်လပ်စွော

သည် သိုမဟု

်

 အသုံးခပုသူသည် အခြား

ွေက်
ည်၍

န်း

ိသျှကို

အမျုးမျ
ိ ုးတသာ
ိ
ကျွမ်းကျင်မှု

လယ်တအာ်

တသာ ခြစ်ရပ်အစဉ်များကို

များ/နယ်ပယ်များမှ

(တမရီလင်း၊

ူးလ်တဘာက်စ်

သ

သ

င်းအြျက်အလက်များ

ယူအက်စ်

ို့

လွေယ်၊ တခပာင်းလွေယ်)

အ

ွေက် လိုအပ်ြျက်

တအ)၊ တမာန

အာ့ြဂ
် ျစ်၊ အာ့ြ်
ွေင် စာရင်း

သွေင်းကိရိယာ

်မှ

်နိုင်သည် (ခပင်

 ယူေြျက်များသည်

ခြစ်နိုင်သည်။

စ်ရပ်

ါ်

ာရီ ပင်

ြွေင့်ခပုမိန့်တနရာြျထားခြင်း

သမုဒ္ဒရာ

အခြစ် အသုံးခပု

ရှင်းလင်းစွောေိုထားဖပီး

လယ်တအာ်

နှင့် တလျာ့ပါးသက်သာ

အသုံးခပုမှုများ

နိုင်သည်။ ရလဒ်

အသုံးခပုသူက တထာက်ပံ့

(ကယ်လီြိုး

များကို ကကည့်ရှု

တပးနိုင်သည်။

နီးယား)။

တစခြင်း၊ ရာသီဥ

ုနှင့်

လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစခြင်း၊

ရန်အ

စားနပ်ရိကာ္ခ ြူလုံမှုအစီအစဉ်၊

ဂျအိ
ီ ုင်အက်စ်

သပ

အီးဘီအမ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊၊

သို့မဟု

ကျင်များ -

အီးအက်စ်များ အ

ဂျစ်ကဲ့သို့ တခမ

ဟာဝါရီ၊

ပုံထု

ဘီလစ်ဇ်၊

ွေက်

တငွေတပးတြျမှုဒီဇိုင်း။

ွေက် ကျူ

အပူပိုင်းတဒ



် အာ့ြ်
်တော့ြ်ဝဲ

လိုအပ် သည်။

်ဝန်း

အီတကွေတဒါ၊
ကိလ
ု ံဘီယာ ၊
မက်ေီကို
ပင်လယ်တကွေ့

* တဂဟစနစ် ဝန်တောင်မှုများအ

ွေက် ေုံးခြ

်ြျက်အတထာက်အကူကိရိယာများ၏ ခပည့်စုံတသာ နှိုင်းယှဉ်အကဲခြ
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ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများ ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက် - ပါဝင်ရောင်ေွက်စီမံြန့်ြွဲမှုဧေိယာဒီဇိုင်း
ကိေိယာ

လုပ်ငန်းရောင်တာများ

ေီးစကက်ြျ်

ဥပတဒ၏ ရည်မှန်းြျက်များ

(SeaSketch)

နှင့် ကိက
ု ်ညီသည့် အမ်ပီတအ
များ၏ နယ်နိမိ
်မှ

လိုအပ်ရသာ

ကုန်ကျစေိတ်

လိုအပ်ြျက်များ

နည်းပညာ

(ရငွရကကး နှင့်

ကျွမ်းကျင်မှု

အြျိန်)

ဂျအိ
ီ ုင်အက်စ်တော့ြ်

လိုင်စင်

နည်းပညာနယ်ပယ်မှ မဟု

ဝဲနှင့် အတ

(တဒါ်လာ ၃,၀၀၀

တသာ ေက်စပ်ပ

မှ ၈၀,၀၀၀)

 စီမံြန့်ြွေဲမှုဧရိယာ
နယ်နိမိ

်များ

ွေ့အကကုံ

်များ တရးေွေဲ

 ဇီဝတဗဒေိုင်ရာ

အနည်းငယ်မျှ မှ

်သည်။ တခမပုံများကို

 ယဉ်တကျးမှုေိုင်

အတ

http://www.

သ

seasketch.or

အခြားသူများနှင့် မျှတဝဖပီး

g/home.htm

တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်

l

အစီအစဉ်များကို ပူးတပါင်း
ခပင်ေင်ခြည့်စွေက်
သည်။

အြျက်အလက်

ည်းခြ

ရာ

်

ွေ့အကကုံမရှိ။

အကျိုးအခမတ်များ

်

်သက်သူများ

အကန့်အသတ်များ

ဥပမာ

 သ

ကယ်လီြိုး

်မှ

်ဧရိယာများ၏

လိုအပ်ြျက်များ ကိက
ု ်ညီရန်

နီးယား

အား အမ်ပီတအများ နှင့် အခြား

အသုံးခပုသူ စိ

(အမ်

တသာ စီမံြန့်ြွေဲမှုဧရိယာ ပုံစံများ

ခပုလုပ်တပးရန် လိုအပ်သည် -

အယ်လ်ပီ

်ကကိုက်

ပိုင်သွေန်ပရိုဂရမ်တရး

နှင့် ကွေန်ယက်များကို ပူးတပါင်း

ကုဒ်များကို တခပာင်းလဲတပး

တအ ကနဦး

 ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ

သားခြင်း

ပါဝင် ဒီဇိုင်းတရးေွေဲြွေင့်ခပုသည်။

ရမည် ခြစ်သည်။

တောင်ရွက်

 တနရာထိုင်ြင်း

အတရးပါတသာ

 စားသုံးတသာအ

ဗဟုသု

ွေင်

 ဂျအိ
ီ ုင်အက်စ်၏ ပိုင်းခြားစိ

။

သုံးခပုမှုများ

်

ြျက်) နှင့်

ခြာတလ့လာခြင်းအားသာြျက်

အိုရီဂွေန်

မရှိပါ။

(ပိုင်နက်ပင်

 မစားသုံးတသာ

လယ် အစီ

အသုံးခပုမှုများ

အစဉ် လုပ်
ငန်းစဉ်)
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ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများခြုံငုံသုံးသပ်ြျက် - ကိေိယာများအရကာင်းေုံးအသုံးခပုခြင်း
ကိေိယာ

Fလုပ်ငန်းရောင်တာများ

အြျက်အလက်

လိုအပ်ရသာ

ကုန်ကျစေိတ်

လိုအပ်ြျက်များ

နည်းပညာ

(ရငွရကကး နှင့်

အကျိုးအခမတ်များ

Lအကန့်အသတ်များ

 လှုပ်ရှားမှုများ၏ ကုန်ကျ



ကျွမ်းကျင်မှု

အြျိန်)

မာဇဲန်း နှင့်

ကကိုးဝိုင်းများ၊ အတထွေတထွေသုံး

 ဇီဝရူပေိုင်ရာ

ကျွမ်းကျင်အသုံးခပု

အြမဲ့ရရှိနိုင်

ရေွမျိုးများ

ဥယျာဉ်များ၊ သယံဇာ

 လူသားများ၏

သူ

သည်။ သို့ရာ

Marxan and

သုံးခပုဧရိယာများ နှင့် အခြား

အသုံးခပုမှုများ

relatives

တသာ တနရာအပိုင်းအခြား

(စိ

အစီအစဉ်လုပ်ငန်း

အလိုက် စီမံြန့်ြွေဲမှုပုံစံများ၏

ြျယ်နိုင်တသာ်

စဉ်ရည်မှန်းြျက်

www.uq.edu

ကွေန်ယက်များ အ

လည်း တထာက်ြံ

များ နှင့် ပန်း

ခပုစုခြင်း

.au/marxan

ြျယ်စရာ မျုးစု
ိ ံကို ပံ့ပိုးသည်။

အကကံခပုသည်)

အတကကာင်းအရာ

အြျန်ိ ရင်းနှီး

အပိုင်းအလွှာများ(ဥပမာ၊

and

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း

 မာဇဲန်းသည် ပုံစံ

များကို ကကို

ခမှုပ်နှံမှုသည်

မျုးစိ
ိ

relatives

သို့မဟု

အြိုး

ဇီဝတဗဒေိုင်ရာ

အ

ွေက် တရွး

် အခြားတသာ ပန်း

ိုင်များကို လုပ်ငန်းြွေင်များ

်ကကိုက်တရွး

မျုးစု
ိ ံခြင့်

သ

်မှ

စုတောင်းရရှိ

မည်။

သန္တာ

တောင်ရွကမ
် ှုများ တပါင်းစည်း

တကျာက်

န်သည်။

 တဂဟတဗဒေိုင်ရာ အစိ

်

ရန် အကန့အ
် သ

်၊ တနရာထိုင်ြင်းများ၊

အလွှာ

စ်ြု တပါ်

ထွေကလ
် ာရန်

မဟု

် ထပ်မံြွေဲခြမ်း

ေင်ရတသာအ

စိ

(ဥပမာ၊ ငါးလုပ်ငန်းအြွေန်)

ေင့်သည် များ

အ

ထည့်သွေင်းစဉ်းစားခြင်းခြင့်

တသာအားခြင့်

အက်စ်တော့ြ်ဝဲသို့

ကကာရှည်သည်။

်ခြာတလ့လာရန်
ွေက် ဂျအိ
ီ ုင်

စ်နှစ်ြန့် အ

ကယ်လီြိုး
နီးယား တရ

သွေင်းစဉ်းစား ြွေင့်ခပုသည်။

လက်ကကား

 မာဇဲန်းနှင့်ဇုန်များ (၎င်းသည်

ကျွန်းများ၊

 ဧရိယာများ ဦးစားတပးရန်

ကုန်ကျစရိ
ာ

်များစွောကို ြွေင့်

ခပုသည်) သည် ထပ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို

စ်ြုြျင်းစီ နှင့် ၎င်း

ဖဗိ

ိသျှကို

ိုးဇုန်

လံဗီယာ၊

ို့၏

တ

ာင်အာြ

အသုံးခပုသည်။ ကိရိယာက

အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်ခြင်း

ရိက၊ ကွေန်ဂို၊

သည်)

ခပုလုပ်တသာ ယူေြျက်များ

များနှင့် အလွေန်ရှုပ်တထွေးလာ

အင်ဒိုနီးရှား၊

မရှိပါ (၎င်း

သည်။

စိန့်ကစ်

င်ပို့တပးနိုင်သည်။

ို့သည် အသုံးခပု

သူ၏ အြျက်အလက်များ
ထဲ

 မည်သူမေို အြမဲ့ဝင်တရာက်

ွေင် ရှိတနနိုင်တသာ်လည်း)

တော့ြ်ဝဲအကူအညီ

အဘယ်တကကာင့်ေိုတသာ် မာ

မာဇဲန်း နှင့် ဇုန်များသည်

အ

ဇဲန်းသည် တမာ်ဒယ်မဟု

လှုပ် ရှားတောင်ရွကမ
် ှု

စာရင်းကိုရရှိနိုင်

ပုံစံမျုးစု
ိ ံ (ဥပမာ၊

သည်။ လမ်းညွှန်

မာဇဲန်းနှင့်

ထိန်းသိမ်းတစာင့် တရှာက်ခြင်း၊

များ နှင့် တလ့ကျင့်

မာဇဲန်းနှင့်ဇုန်များ၊ မာဇဲန်းနှင့်

တရာတနှာအသုံး ခပုခြင်း နှင့်

သင်

ြျ ိ ်ေက်နိုင်မှု

သယံဇာ

လည်း ကကည့်ရှုပါ။

်

်

စ်ြုကုသ
ိ ာ ထည့်

ွေင်း)၊

ြျန်ိ ယူရနိုင်

တလျာ့ကျတစသည်။

ထု

န်း နှင့်
ကုန်း

 မာဇဲန်းသည် ကုန်ကျစရိ

န်ြိုးများ)

ရှင်းလင်းတသာ ကွေန်ပျူ

်ရှိတသာ

ခြစ်နိုင်တခြများ

လာမှု

သို့ရာ

်

အခပန်အလှန် ေက်သွေယ်

ထည့်သွေင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။

ခမင်သာတစရန် သို့

တသာ မည်သည့်ကိစ္စရပ်မေို

အသုံးခပုသူကုိ ကုန်ကျစရိ

အကျုးတကျးဇူ
ိ
းများကိပ
ု ါ

အလက်များ

အကျုးရလဒ်
ိ
ကုိ

လက်ြံနိုင်သည်။
ွေင် ခပင်

အားခြင့် အြျက်

နိုင်သည်

လက်များကို

်

ားေီး

နှင့် ြိအားများကို တပါင်းစည်း

အလိုက် တခြရာ နှင့်/သို့မ
်မှ

လျ (မဟာ

်ခြာတလ့

တစသည်။တနရာအပိုင်းအခြား

း

တသာဧရိယာများအကကား

ခြမ်းစိ

တသာ အြျက်အ

် အသုံးခပုသူသ

င်

်ထားရ

ဩစတက

အခြားအလိုက်ကဲက
ွေ ာွေ တန

ွေင်

ို့၏

(၎င်းသည် ြွေဲ

မှ ထည့်ဝင်မှုများခြင့် ခပည့်မီ

ဟု

ိုင်

် သာမက ၎င်း

စ်ြု တနရာအပိုင်း

ခြစ်နိုင်တသာ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲ

ွေင် များတသာ

စရိ

စ်ြုနှင့်

ဥပမာ

ွေက် အသုံးခပုသူ

န်းများကို

100

်ပါ။

ွေဲဘက် တော့ြ်ဝဲ
ို့ပါဝင်သည်။

ွေင်

အသုံးခပုနိုင်တသာ ရင်းခမစ်
မဟု


်တသးပါ။

နှင့် နဲဗစ်

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ယူသုံးစွေဲခြင်း

ိအ
ု့

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေက် ခြည့်

စွေကဇ
် ုန်များ) ၏ စီမံြန့်ြွေဲမှု
အ

ွေက် တရွးြျယ်စရာများကို

တပးအပ်ဖပီး သုံးစွေဲသူအ
ကုန်ကျစရိ

ွေက်

်အမျုးအစား
ိ

များစွောကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစား
သည်။
ဇုန်ရနးေှင်း

အဏ္ဏဝါကကိုးဝိုင်းများ နှင့်

ကကီးမားတသာ

ကျွမ်းကျင်အသုံးခပု

မည်သူမေို

ဂျအိ
ီ ုင်အက်စ် နှင့် စာရင်းအင်း

နယူးဇီလန်

(Zonation)

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း

အြျက်အလက်များ

သူ

အြမဲ့ဝင်တရာက်

ပညာေိုင်ရာ မျုးစိ
ိ

ြင်လန်

http://cbig.it

ကွေန်ယက်များကို သ

ကို လက်ြံနိုင်သည်။

.helsinki.fi/s

သည်။ မျုးစိ
ိ

oftware/zon
ation/

်မှ

အသုံးခပုနိုင်

မှုမိုဒယ်ထု

အကျုးရလဒ်
ိ
ကုိ

တသာ်လည်း

မျုးကွေ
ိ ဲ လက္ခဏာရပ်များအ

တနရာထိုင်ြင်းအရည်အတသွေး

ခမင်သာတစရန် သို့

ထိန်းသိမ်းထားခြင်း နှင့်

မဟု

ေက်သွေယ်နိုင်မှုအ

စိ

်မျုးစု
ိ ံအ

်

်များ ပျ့နှ
ံ ံ့

ွေက်

ွေက်

နည်းပညာရှင်အ

ုံ့ခပန်မှုများ ေက်သွေယ်နိုင်မှု

ွေကအ
် ြျန်ိ သ

နှင့် တောင်ရွကန
် ိုင်တသာစွေမ်းရည်

်ခြာတလ့လာရန်

ည် အတရးကကီး

အ

သ

အက်စ်တော့ြ်ဝဲသို့

်ခြင်း

ွေက် ဂျအိ
ီ ုင်

နိုင်သည်။

စ်ြု ထိန်းသိမ်းတစာင့်
န်ြိုး၏

အထက်တအာက် ဦးစားတပး
ထားရှိမှု အေင့်ေင့်ကို
ထု

ိကျတသာ မျုးစိ
ိ

် ေက်

ခြင်းကို အသုံးြျရန် ြွေင့်ခပုသည်။

ကုန်းတခမသွေင်ခပင်အတနအ
တရှာက်ခြင်း

နှင့်

ို့

သွေယ်နိုင်မှုထည့်သွေင်းစဉ်းစား

င်ပို့တပးနိုင်သည်။
ထား

ွေက်

် ထပ်မံြွေဲခြမ်း

အတရးကကီး ဧရိယာများ
်မှ

်ခြင်း နှင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံ

်လုပ်တပးသည်။

101

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ေုံးခြတ်ြျက်အရထာက်အကူခပုကိေိယာများ ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း - ရပါင်းစည်းခြင်းကိေိယာ*
ကိေိယာ

လုပ်ငန်းရောင်တာများ

အြျက်အလက်

လိုအပ်ရသာ

ကုန်ကျစေိတ်

အကျိုးအခမတ်များ

လိုအပ်ြျက်များ

နည်းပညာ

(ရငွရကကး နှင့်

ကျွမ်းကျင်မှု

အြျိန်)

ြွေဲ့စည်း

အြမဲ့

ရည်မှန်းြျက်မျုးစု
ိ ံ အကဲခြ

ရရှိနိုင်သည်။

နှင့် အစီအစဉ် ခပုစုတရးေွေဲခြင်း

တနရာ အပိုင်း

ကိရိယာ။ ပိုင်နက်များ၊ အြျုးကျ
ိ

အခြားအလိုက်

မှုများ နှင့် ကဏ္ဍများ။

ဥပမာ

အစီအစဉ်အေင့်ကိရိယာ၊

ယူအက်စ်

ရနးြျား

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး

ကုန်းတခမ/ပင် လယ်

ောဗ်

ပန်း

အသုံးခပုမှု များ နှင့်

ဗစ်စတာ

တဒသကကီးများ၏ ထိန်းသိမ်း

အခြားတသာ ြိစီးမှု

အ

(NatureServ

တစာင့်တရှာက်တရး

များ၊ ထိန်းသိမ်း

ကျွမ်းကျင်မှု

e Vista)

အ

ွေက် အညွှန်းများကို

တစာင့်တရှာက်ခြင်း

အသင့်အ

http://www.

ထု

်တပးသည်။

နှင့် စီမံြန့်ြွေဲမှုကျင့်

ကိရိယာကို

တလ့လာမှုပါရှိ

မာဇဲန်းအ

သုံးမှုများ၊ တဂဟတဗ

အသုံးြျရန်နိမ့်တသာ

သည့် အာ့ဂျစ်

ခပင်ေင်တောင်ရွကတ
် ပး သည့်

လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အထူး

ဗာဂျးနီ
ီ းယား

လိုအပ်သည်။

အစီအစဉ်မှ

စီစဉ်ထားသည့် ထပ်တောင်း

နှင့်

ကိရိယာများ၏ ပူးတပါင်း

လက်

တောင်ရွကခ် ြင်းကို လိုအပ်သည်။

တမရိကား

ိုင်များကို သ

်မှ

်ရန်

န်ြိုးများ

natureserve.

ည်တောက်ရန်
ွေက်
င့်။

org/conserv

လက်ရှိ နှင့် အနာဂ

် ြိစီးမှု

ဒေိုင်ရာ နှင့်

နည်းပညာေိုင်ရာ

ation-

အတခြအတန၊အတကကာင်းအရာ

အခြားတသာ

တောင်ရွက်နိုင်မှု

tools/nature

များ နှင့် ထိန်းသိမ်းတစာင့်

ကိယ
ု ်စားခပုလာမည့်

serve-vista

တရှာက်တရး ကျင့်သုံးမှုများကို

ြွေဲခြမ်းစိ

်မှု

အကန့်အသတ်များ

ွေက် သွေင်းအားစု ကို
ေင့် မာဇဲန်းနှင့်

မာဇဲန်းခြင့် ခပုလုပ် တောင်ရွက်
လာသည့် ခြစ်ရပ်အစဉ်များကို

ပန်း

တနးြျားတေ့ဗ်ဗစ်စ

ိုင်များနှင့် ြျန်ိ ထိုး၍

ခြစ်ရပ်အစဉ်ကုိ

ခပန်လည်

အကဲခြ

တပးသည်။

Ocean Solutions (2011)

်သည်။
ို့

ွေက်

်လုပ်ခြင်း

ခြစ်ရပ်တလ့
လာခြင်း
အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

သိုမဟု

် စီးပွေားတရး၊ ဇလတဗဒ

ဥပမာ၊

သို့မဟု

် တဂဟစနစ်

တဂျာ်ဂျယာ၊
ီ

င်အ

ဖပီးသွေားတသာအြါ ထွေကရ
် ှိ

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက် ခြင်း

* ဂျအိ
ီ ုင်အက်စ်အတခြခပု ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရးအစီအစဉ်ကိရိယာများနှင့်ပ

်များရှင်သန်နိုင်မှုအ

ိကျဖပီး ရှုပ်တထွေးတသာ
တမာ်ဒယ်ထု

်ခြာ

ွေဲဘက်အသုံးခပု နိုင်သည်။

န်ြိုးများ

မျုးစိ
ိ

ာ ထဲသို့

င်ပို့ထည့်သွေင်း

်သက်၍ အြျက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Fyhr et al. (2013), Baldwin et al. (2014) နှင့် PacMARA & Center for

ွေင်ရှု။
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၈.၄။ အိမ်သို့ယူရောင်ခြင်း - လက်ေှိနှင့်အနာေတ်အရခြအရနများ စစ်တမ်း နှင့် ြွခဲ ြမ်းစိတ်ခြာ
ရလ့လာခြင်း

ခြစ်ရစနိုင်ရသာ နှင့် စိန်ရြါ်ရနရသာ အရခြအရနအရကကာင်းတောများ12
လုံတလာက်တသာ အရည်အတသွေးအေင့်ခမင့် အြျက်အလက်များ စုတောင်းခြင်း နှင့် အြျက်အလက်စုတောင်းခြင်း
စွေမ်းတောင်ရည်

ို့သည် အဖမဲ

တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

မ်း တရှာင်လွှဲမရတသာ စိန်တြါ်မှုများ ခြစ်ြဲ့ကကသည်။ သို့ရာ

ို့သည် ထိတရာက်

ွေက် မခြတ်ရကျာ်နိုင်ရသာ အတားအေီးများ မခြစ်သင့်တကကာင်း ယူအဲန်အီးပီ (၂၀၁၆) က

အတလးတပးတြာ်ခပထားသည်။ သို့ရာ
အရသွး စံနှုန်းများနှင့်ပ

ွေင် ၎င်း

ွေင် အတသးစိ

်ေက်သွေယ်တရး သို့မဟု

် လက်ြံနိုင်ရသာ အြျက်အလက်အေည်

်သက်၍ နားလည်သတဘာတပါက်ခြင်းနှင့် အြျက်အလက်များအသုံးခပုမှု သို့မဟု

် အဏ္ဏဝါ

အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေင်း ကင်းမဲ့တနခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်

စာတရးသူများက သ

်ြဲ့သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သို့ ဘက်စုံရေဟစနစ်ြျဉ်းကပ်မှုအား တားေီးရနသည့် အြျက်

်မှ

ွေင် သိသာထင်ရှားတသာ မယုံကကည်မှုကို ခြစ်တစတကကာင်း

အလက်များ နှင့် သိနားလည်မှု ခပဿနားများသည် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်တနစဉ်အြျန်ိ
တသာ ပ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာခပဿနာအခြစ် ရလဒ်ခြစ်တပါ်တစသည်ကို မှ

တောက်ရန်၊ ြျမှ

ွေင် သိသာထင်ရှား

်သားထားြဲ့သည်။ အစီအစဉ်

စ်ရပ်

ည်

်ရန် နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန် အြျက်အလက်များ၊ အနည်းေုံး မည်မျှလိုအပ်သည်ကို

ေုံးခြတ်ေန် တရှ့တခပးတလ့လာမှု လိုအပ်နိုင်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် မိတ်ြက်များ နှင့် အသိပညာမဟာမိတ်များ
ဥပမာ၊ ပိုမိုတကာင်းမွေန်သည့် တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများ

န်ြိုးခြ

်ခြင်း နှင့် ရာသီဥ

ု တခပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ သက်တရာက်

မှုများကို တစ့တစ့စပ်စပ်အတလးထားခြင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းစီမံြန့်ြွေဲမှု နှင့် ကုန်း-ပင်လယ် တပါင်းစပ်ခြင်း

က
ို့ ို ရှာတြွေလာနိုင်ဖပီး

ဤနည်းလမ်းအားခြင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်များကို အားတကာင်းလာ တစနိုင်သည်။ ရဒသေိုင်ောအြျက်အလက်များ အထူး
သခြင့် အတခြြံအြျက်အလက်များ၊၊ ကို ေယူနိုင်ခြင်းကိုလည်း ေက်စပ်ပ
ခမင့်

က်တစရန် နှင့် ဌာေိုင်ရာစွေမ်းတောင်ရည် ခမင့်

ြျက်

က်တစရန်

်သက်သူများအကကား ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်မှု

ို့ နှစ်မျုးစလု
ိ
ံးနှင့် ြျ ိ ်ေက်တနသည့် အဓိကလိုအပ်

စ်ရပ်အခြစ် တြာ်ခပသည်။ အထူးသခြင့် ဌာတနအေင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစပျုးမှု
ိ များသည် ေုံးခြ

များအေင့် နှင့်
အလက်

ိကျမှုနှင့်အတသးစိ

်မှု ပိုမိုကကီးမားသည့် အေင့်များ

ွေင် အြျက်အလက်များနှင့် သ

ို့ကို လိုအပ်နိုင်သခြင့် အြျက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှု နှင့် အရည်အတသွေး

တခမပုံတရးေွေခဲ ြင်း၊ အသိပညာမိ

်ြက်များ နှင့် တမာ်ဒယ်ခပုလုပ် တရးေွေခဲ ြင်း

်ြျက်တလး

င်းအြျက်

န
ို့ ှင့် ရုန်းကန်ရနိုင်သည်။ ပူးတပါင်းပါဝင်

ိုသ
့ ည် ခပင်းထန်တသာ သိပ္ပံနည်းကျ အြျက်

အလက်များလိုအပ်မှုကို တကျာ်လွှားရန် ကူညီနိုင်သည်။

 အဓိကလမ်းညွှနသ
် တင်းစကားများ တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် အြျက်အလက်များ နှင့် ပိုင်းခြားစိ

်ခြာတလ့လာတရးေိုင်ရာကိရိယာများ ကင်းမဲ့တန

ခြင်းသည် ထိတရာက်တသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

်နိုင်တသာ ကန့်သ

ွေက် မတကျာ်ခြ

်ြျုပ်ြျယ်မှုများ မဟု

်ပါ။

အဏ္ဏဝါပုစ္စာအရခြများ


အဏ္ဏဝါတဒသ အပိုင်းအခြားအလိုက် တနရာသ

်မှ

်ခြင်းအစီအစဉ်

ွေင် အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်

တောင်ရွက်သည့် ပွေင့်လင်းခမင်သာမှုရှိတသာ ြျဉ်းကပ်မှု (အစ္စတရး - Michelle Portman)


ဘက်စုံစီမံြန့်ြွေဲမှုအ

ွေက် တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများ တခမပုံတရးေွေဲခြင်း နှင့်

Verutes)

12

ရင်းခမစ် - UNEP (2016)
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န်ြိုးသင့်ခြင်း (ဘီလစ်ဇ် - Gregg

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ည်တောက်ခြင်းဘတလာက်
အကန့် အသ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ုံး - ေုံးခြ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်ြျက်အတထာက်အကူခပု စနစ်များ/ကိရိယာများ အသုံးခပုမှုနှင့်

်များ (အတခြ - တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်း အဓိကတသာ့ြျက်အခြစ်

ထိတရာက်တသာ ဇုန်ြွေဲခြားခြင်း /ဩစတက

းလျ John Day)

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အြျက်အလက်များ နှင့် ကွန်ယက်

အြျက်အလက်အရခြြံများ


Global Biodiversity Information Facility: http://www.gbif.org/
အင်

ာနက်တပါ်

ကမ္ဘာ
မှ

်

ွေင် အကကီးမားေုံးတသာ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွေ
ိ ဲ အတခြြံအြျက်အလက်များရှိရာတနရာ ခြစ်တစသည့်

ဝှမ်း အြွေဲ့အစည်း၊ ဌာနေိုင်ရာများမှ လွေ
မ်းများကို ဝင်တရာက်ကကည့်ရှုရန် တနရာ

်လပ်စွော မျှတဝထားသည့် သန်းတပါင်း ရာတပါင်းများစွောတသာ
စ်ြု (၎င်းတပါ်

ယ် နှင့် ၎င်း၏ ဝက်ဘ်ဝန်တောင်မှုများမှ

ေင့်) ကို တပးအပ်သည်။


Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/
အမျုးစု
ိ ံတသာ ပီ

ာဘိုက်စတကး ဖဂိုလ်

များကို ဖဂိုလ်အာကာသစတကး ြွေဲခြမ်းစိ

ုဓါ

်ပုံများ နှင့် ပထဝီတနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် အြျက်အလက်အစုံ

်ခြာတလ့လာခြင်းစွေမ်းတောင်ရည်နှင့် တပါင်းစပ်ထားဖပီး အတခပာင်းအလဲ

များကို တထာက်လှမ်းသိရှိရန်၊ တခမပုံလားရာများ နှင့် ကမ္ဘာ့မျက်နှာခပင်တပါ်ရှိ ခြားနားြျက်များကို ကိန်းဂဏန်း
ခြင့်

ွေက်ြျက်ခပသရန် ၎င်းကို သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ သုတ

သီများ နှင့် ြွေံ့ဖြိုးတရးတောင်ရွက်သူများအ

ွေက်

ရရှိတစနိုင်ရန် ခပုလုပ်တပးသည်။


Ocean Data Viewer: http://data.unep-wcmc.org/
တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများ



န်ြိုးသင့်ခြင်း အြျက်အလက်အတခြြံများ

GeoNetwork: http://geonetwork-opensource.org/
တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်ညွှန်းေိုတသာ အရင်းအခမစ်များကို စီမံြန့်ြွေဲရန် ကက်
၎င်းသည် စွေမ်းအားတကာင်းတသာ မက်
လုပ်ငန်းတောင်
အင်

ာအြျက်အလက်များ

ည်းခြ

တလာက်ခြစ်သည်။

်ခြင်း နှင့်

ာများရှာတြွေခြင်း သာမက အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်တသာ

ာနက်ဝက်ဘ်တခမပုံကကည့်ရှုသူကိုလည်းပဲ တပးသည်။

Networks ကွန်ယက်များ


EBM Tools Network: https://www.ebmtoolsdatabase.org/
ေန်းသစ်တသာ ပညာရပ်နယ်ပယ်များအ

ွေင်း ကမ်းရိုး

န်း-အဏ္ဏဝါတဒသ တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်

တနရာြျထားခြင်းအစီအစဉ် နှင့် တဂဟစနစ်အတခြခပုစီမံြန့်ြွေဲမှု
စီမံကိန်များ ဗဟိုြျက်



ို့အ

စ်ြု

The Ecosystem Services Partnership: http://www.fsd.nl/esp
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ွေက် အွေန်လိုင်း ကိရိယာများ နှင့်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အလုပ်မှတ်တမ်းစာအုပ် သင်အိမ်ခပန်သွားသည့်အြါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ယြုအေင့်တွင် သင် အသုံးြျေန် သို့မဟုတ် ဖပီးရခမာက် ရအာင်ခမင်ေန်
လိုအပ်ရသာ အဓိက သယ်ရောင်ောတစ်ြု သို့မဟုတ် လုပ်ရောင်မှုတစ်ြုသည် အဘယ်နည်း။
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အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၉။ ရနောအပိုင်းအခြားအလိုက်စီမံြန့်ြွဲမအ
ှု စီအစဉ် မူကကမ်းရေးေွဲခြင်း နှင့်
အတည်ခပုခြင်း
တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်စီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ်သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ေုံးခြ

်ြျက်များအ

ြျက်

စ်ြု ခြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပန်း

့က
ို ို တပးအပ်သည့် ဖပီးခပည့်စုံတသာ မဟာဗျူဟာတခမာက် စာရွက်စာ

နှင့် ရည်မှန်းြျက်များကို မည်သည့်အြျန်ိ ၊ မည်သည့်တနရာ

မ်း

ွေက် မူတဘာင်နှင့် ဦး

ွေင် နှင့် မည်သို့ ခပည့်မီတစမည်ကို သ

်မှ

ည်

ိုင်များ

်သင့်သည်။ တနရာ

အပိုင်းအခြားအလိုက် စီမံြန့်ြွေဲခြင်းအစီအစဉ်ကို မူကကမ်းတရးေွေဲဖပီး လူသားများ၏ ပင်လယ်အသုံးခပုမှု တနရာ နှင့် အြျန်ိ
န
ို့ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းစွောခပေိုတသာ ေုံးခြ
တသာ စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများကိုသ
သ

် မဟု

်တသးပါ။ သို့ရာ

်မှ

်ြျက်များမှ

စ်ေင့် လိုလားတသာအနာဂ

်ကို ြန်

်ရန် တေွေးတနွေးသင့်သည်။ အစီအစဉ်သည် ၎င်းကိုယ်

ွေင် လိုလားတသာ ပန်း

ီးတပးမည့်

ိကျ

ိုင်ကပင်လျှင် အေုံး

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်

ခြင်းသို့ အစပျုးခြင်
ိ
း ခြစ်သည်။
ဤအစိ

်အပိုင်းအ

ွေင်း

ွေင် တအာက်ပါတောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤ

တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို တအာက်
သ

ွေင်တြာ်ခပထားသကဲ့သို့ အစဉ်လိုက်ေက်

ိရပါ။ အမှန်မှာ၊ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းသည် လုပ်ငန်စဉ်အ

သင့်သည့်

ိကျတသာ အတခြအတနအတကကာင်းအရာ

ွေင်း

ခုံ့ ပန်အကကံခပုြျက်ကွေင်းေက်များစွော ပါဝင်

စ်ြုြျင်းနှင့် အလိုက်သင့်ရှိတနရန်လိုအပ်သည့် သက်ဝင်လှုပ်ရှား

တနတသာ လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။ တအာက်ပါ ရုပ်ပုံသဏ္ဍန်များသည် ေက်စပ်ပ
တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့်အကဲခြ

်ခြင်း

ိုက် တောင်ရွက်ရန်မလိုတကကာင်း

ု့ိ မည်သည့်တနရာ

ွေင် အထူး

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်ခြင်း နှင့်
လည် အသုံးဝင်လာမည်ကို ညွှန်ခပသည်။

၁။ ပင်လယ်ခပာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ အခြားရသာ နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ပါ
လိုလားသည့်အနာဂ

်ကို ေုံးခြ

်ဖပီးပါက သင်သည် ဤတမးြွေန်းများကို တခြေိုရန်လိုအပ်သည် - ကျွန်ုပ်တ့ို

ထိုရနောကို မည်သိရ
ု့ ောက်ေမ
ှိ ည်နည်း။ လူသားများ၏ ပင်လယ်အသုံးခပုမှုများ တနရာ နှင့် အြျန်ိ
စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းစွောခပေိုတသာ ေုံးခြ
များကို ထု

်လပ
ု ်တပးမည့်

်ြျက်များမှ

စ်ေင့် လိုလားတသာ ပန်း

ိကျတသာ စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများကို သ

်မှ

န
ို့ ှင့်

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်

်ရန် လိုအပ်သည်။

၂။ ပင်လယ်အသုံးခပုမှုကို ရနောလျာထားသတ်မှတ်ပါ။
တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို မူကကမ်းတရးေွေဲခြင်းသည် ေုံးခြ
ပ

်သက်၍ အားလုးံ ခြစ်သည် - မည်သည့်အသုံးခပုမှုများကို မည်သည့်တနရာ

မည်သည့်အသုံးခပုမှုများကို မည်သည့်တနရာ

ွေင် ကန့်သ

်ြျက်ြျမှ

်ခြင်းနှင့်

ွေင် ဦးစားတပးမည်နည်း။

်ထားမည်နည်း။ နှင့် မည်သည့် အခြားတသာ

စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများကို အသုံးြျမည်နည်း။
ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်း (တနရာအရ နှင့် အြျန်ိ အရ) သည်

စ်ြု

ည်းခြစ်သည်။ သို့တသာ် ဖပီးခပည့်စုံသည့် တနရာ

အပိုင်းအခြားအလိုက် အဏ္ဏဝါစီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ်များကို အတကာင်အထည်တြာ်ရန် မကကာြဏ အသုံးခပုသည့်
အဓိကခြစ်တသာစီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းခြစ်သည်။ စံသ
ပင်လယ်အသုံးခပုမှု တနရာလျာထားသ

်မှ

်မှ

်ြျက်များ (ေုံးခြ

်ခြင်းကို တထာက်ပံ့သည်။
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်ြျက်ြျသည့် စည်းမျဉ်းများ) သည်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၃။ အရနအထားများကို စူးစမ်းရလ့လာ၍ ရစ့စပ်ညှိနင
ှို ်းမှုများကို ပုံရြာ်ပါ။
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် မ

ူတသာရှုတထာင့်များရှိသည့် မ

တစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

ွေင်ြျမှ

်သည့် ေုံးခြ

ူတသာကဏ္ဍများမှ ေက်စပ်ပ
်ြျက်များတပါ်

်သက်သူများအကကား

ွေင် အတခြခပုသည်။ တအာင်ခမင်တသာ

တစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ အဓိက မရှိမခြစ်လိုအပ်ြျက်

စ်ြုခြစ်သည်။ သင်သည် ဆစ့စပ်ညှိနှိုင်း

ဆေးလုပ်ဆဖာ်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကို သူ သိ့မ
ု ဟုတ် သူမကိုယ်တိုင် ေခိုင်ေမာဆ ပာနိုင်သည့် ေတိုင်းေတာသို့တိုင်
တစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအတခြအတန
အတနအတကကာင်းအရာ

စ်ြုြျင်း၏ တအာင်ခမင်မှုကို မ

ိုင်း

ာနိုင်တသးပါ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ အတခြ

ွေင် တအာင်ခမင်တသာတစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် ပူး

ွေဲရည်မှန်းြျက်များ အသားကျရန်ခပုလုပ်မှု

ကို အားတကာင်းတစခြင်း၊ ပါဝင်သည့် လူပုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ရယာက်ြျင်းစီ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ လိုအပ်ြျက်များ
နှင့် ယုကံ ကည်မှုများကို ပိုမို နားလည်သရဘာရပါက်မှု ရရှိခြင်း နှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မှု အလုံးစုံကို ကျစ်လစ်
ြိုင်မာရစခြင်းကဲ့သို့ရသာ ထပ်ရောင်းလုပ်ရောင်ြျက်များကို အဖမဲ

တစ ခြည့်ေည်းတပးတနရမည် ခြစ်သည်။

၉.၁။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အစီအမံများကို သတ်မှတ်ပါ13
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အစီအမံများကို သတ်မှတ်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



စီမံကိန်းအစီအစဉ်ဧရိယာအ

ွေင်း အနာဂ

်

အလာရှိသည့် ထပ်တနသည့် အသုံးခပုမှုများအ


အခြားတသာ အစီအစဉ်တရွးြျယ်စရာများ၏

ွေင် တပါ်တပါက်လာမည့် နှင့် အလား
ွေက် အစီအစဉ်တရးေွေန
ဲ ိုင်လာမည်။
န်ြိုးကို နားလည်သတဘာတပါက်

လာမည်။ နှင့်


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစီအမံများကို အကဲခြ
အတခြြံ၍ သ

အကျိုးေလဒ်



သ

်မှ

်မှ

်ခြင်း စံသ

်မှ

်ြျက်များအတပါ်

လ
် ာနိုင်မည်။

်ထားဖပီး၊ အကဲခြ

်ထားဖပီးခြစ်တသာ စီမံြန့်ြွေဲမှုေိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ

များပါဝင်သည့် စာရင်း
အရေးပါမှု

လိုလားသည့်အနာဂ

် (အခမင်၊ ပန်း

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များ) ကို တရွးြျယ်ဖပီး

သည့်အြါ ထိုအနာဂ

် အခမင်သို့ ဦး

ည်တြါ်တောင်သွေားနိုင်သည့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

နည်းလမ်းများကို သ

်မှ

်ရန် လိုအပ်သည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
စီအမ်အမ်တအသည် ဘြူးလ်၏ ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထားအတပါ်

ွေင် တကာင်းမွေန်တသာခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်

ရှထ
ိ ားသည် - ၎င်းသည် အဓိကေက်စပ်ပ

်ဝင်စားမှုများကို သ

်သက်သူများနှင့် ၎င်း

စီအမ်အမ်တအသည် ပင်လယ်အသုံးခပုမှုများ လက်ရှိ
အနာဂ
၎င်း

13

်

ွေင် ထပ်လာနိုင်သည်

ို့၏ လက်ရှိအေင့်အ

ို့၏ စိ

ွေင် မည်သည့်တနရာနှင့် မည်သည့်အြျန်ိ များ

ို့ ို သိရှိပါသည်။ ၎င်း
က

ွေင် သ

န်း သာမက ယတန့ နှင့် အနာဂ

်

်မှ

င
ွေ ် ထပ်တနသည် နှင့်

်ထားတသာ အတရးပါတသာတဂဟစနစ်များ နှင့်

ွေင် ဤတဂဟစနစ်များ၏ ြိုင်မာမှုကို ဖြိမ်းတခြာက်တန

ဤတလ့ကျင့်ြန်းကို McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a) မှ ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။
107

ိခပုမိတစပါသည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

သည့် အတကကာင်းအရာများကိုလည်းပဲ သ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

်မှ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်ထားပါသည်။ စီအမ်အမ်တအ၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အခမင်၊ ပန်း

ိုင်များ

နှင့် ရည်မှန်းြျက်များသည် အေိုပါကိစ္စများအားလုံးကို ထင်ဟပ်ပါသည်။
စီအမ်အမ်တအသည် ယြုအြါ ဤအြျက်များကို သိရှိလိုပါသည် - ကျွန်ုပ်တ့ို ထိုရနောကို မည်သို့ရောက်ေှိမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်

့ိ၏
ု အခမင်၊ ပန်း

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များကို မည်သို့ တရာက်ရှိမည်နည်း။

ရန်နှင့် သင့်အစီအစဉ်ဧရိယာအ
များအခြစ် ၎င်း

ွေက် သင့်တလျာ်သည့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစုံကို သ

ြန် ထိုတမးြွေန်းကို ကူညီတခြေို
်မှ

်ရန် သင်

ို့အား အ

ိုင်ပင်ြံ

ို့က စာြျုပ်ြျုပ်ေိုထားဖပီးခြစ်သည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်စီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ် မူကကမ်းခပုစုတရးေွေဲခြင်းနှင့် အ
အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့် အ
လုပ်ငန်းမှ သ

ည်ခပုခြင်း

ိုအ
့ တပါ် စီအမ်

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။ သင်၏ ယြင် ခြစ်ရပ်

င်းအြျက်အလက်များအတပါ်

ွေင်

ည်တောက်ပါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၁၃ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို သ

်မှ

်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်

များကို တပးထားသည်။


ဇယား ၁၁ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းအမျုးအစားများကိ
ိ
ုသ

်မှ



ဇယား ၁၂ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို အကဲခြ

ွေင် ကူညီတပးသည်။



စာကွေက် ၁၄ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများအတပါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်ကို တပးထားသည်။

်ခြင်း

်ခြင်း

ွေင် ကူညီတပးသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လပ
ု ်ငန်း
သင့်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းမှာ အခြားတသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးရန် နှင့် အကဲခြ

်

ရန် ခြစ်သည်။ တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကို အေင့်နှစ်ေင့် ပိုင်းခြားထားပါသည်။ ပထမဦးစွော လိုအပ်သည့် အဏ္ဏဝါ
အစီအစဉ်နည်းလမ်းများ အမျုးအစားကိ
ိ
ုသ
ခြ

်မှ

်ဖပီးတနာက် အခြားတသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို အကဲ

်ရန်ခြစ်သည်။

အေင့် ၁ - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်း အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပါ
သင်၏အလုပ်ကို လမ်းခပတပးရန် ဇယား ၁၁ ကို အသုံးခပုပါ ၁။ သင့်စစ်

ြ်း၏ ရလဒ်ြျားကို ခပန်လည်သုံးသပ်ကာ တအာက်တြာ်ခပပါဇယား

ွေင် ထပ်တနသည့် အသုံးခပုြှုြျားကို

တရးသားပါ။
၂။ ထို့တနာက် အသုံးခပုြှုကို ဟန့်

ားရန်၊ ထိန်းညှိရန် လိုအပ်၊ ြလိုအပ် သို့ြဟု

သီးသန့်ြွေဲခြားရန် လိုအပ်၊ ြလိုအပ်ကို ေုံးခြ

် အသုံးခပုြှုြျားကို

်ပါ။

စာကွက် ၁၃ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများသည် ထပ်တနသည့် လူသားများ၏အသုံးခပုမှုများကို တအာက်ပါနည်းလမ်းများအားခြင့်
လွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကို သ
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အသုံးခပုမှု



မ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စ်ြုကို ဟန့်တားခြင်း။ ဥပမာ၊ သဲနှင့်တကျာက်စရစ် ထု

များ သို့မဟု


ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

် အဏ္ဏဝါကာကွေယဧ
် ရိယာများ သ

်မှ

်မှ

်သ

်မှ

မ
် ှ

် အသုံးခပုမှုများအ

်ခြင်း။ ဥပမာ၊ တလအားစက်ရုံများ၊ သဲနှင့် တကျာက်စရစ်

ပင်လယ်တရတကကာင်းသယ်ယူပို့တောင်ခြင်း၊ သို့မဟု

ားသည့် မထု

ကန့်သ
သ



်

်.
ွေက်ကို

်ခြင်းအားခြင့် ငါးြမ်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုများ နှင့် ပမာဏကို ထိန်းညှိခြင်း

်သ

ြျမှ

ွေက်

ူးတြာ်ခြင်း သို့မဟု

အသုံးခပုမှုများကို ထိန်းညှိခြင်း (အြျန်ိ နှင့် ပမာဏ)။ ဥပမာ၊ ငါးြမ်းြွေင့်ခပုသည့် တရယာဉ် အတရအ



်ရဇုန်

်ခြင်း။

ူတသာအသုံးခပုမှုများကို သီးသန့်ြွဲခြားထားခြင်း။ ဥပမာ၊ သ

ဧရိယာများကို ဇုန်သ

်ယူခြင်းကို ဟန့်

်မှ

မ
် ှ

်အသုံးခပုမှုများကို အားရပးခြင်း။ ဥပမာ၊ အခပုသတဘာတောင်သည့် မက်လုံးများ

်ခြင်းခြင့်။

ဇယား ၁၁ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများ အမျိုးအစား

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများ အမျိုးအစား
ထပ်ရနသည့် အသုံးခပုမှုများ /

ရအာက်ပါတို့အတွက် လိုအပ်သည့် နည်းလမ်းများ -

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲေုံးရှုံးမှု၏

က) အသုံးခပုမှုကို ဟန့်တားေန်

ခြစ်ရစရသာအရကကာင်းများ

ြ) အသုံးခပုမှုကို သီးသန့်ြွဲခြားထားေန်
ေ) အသုံးခပုမှုကို ထိန်းညှိေန်

အေင့် ၂ - အခြားရသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို အကဲခြတ်ပါ
၁။ သင် လုပ်ကိုင်လိုတသာ ထပ်တနသည့်အသုံးခပုမှု

စ်ြုကို တရွးြျယ်ဖပီး တအာက်တြာ်ခပပါ ဇယား ၁၂ သို့

လွှဲတခပာင်းပါ။
၂။ တအာက်တြာ်ခပပါ စာကွေက် ၁၄
အလုပ်ခြစ်မည်ထင်သည့်
အကဲခြ
၃။ ဒု

ွေင်ရှိ စာရင်းမှ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်း

စ်ြု သို့မဟု

် သင့်အတနခြင့်

စ်ြုကို တရွးြျယ်ကာ စာကွေက် ၁၂ ကို အသုံးခပု၍ အေိုခပုထားသည့် မဟာဗျူဟာကို

်ပါ။

ိယအေင့်

ွေင် အခြားတသာ မဟာဗျူဟာ တနာက်

နှိုင်းယှဉ်ရန် အကဲခြ

စ်ြုကို တရွးြျယ်ဖပီး ၎င်းအား မဟာဗျူဟာနှစ်ြုစလုံးကို

်ပါ။

ဇယား ၁၂ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို အကဲခြတ်ပါ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများကို အကဲခြတ်ပါ
သတ်မှတထ
် ားရသာ ထပ်ရနသည့်အသုံးခပုမှုများ စံသတ်မှတ်ြျက်များ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများ

ဤအသုံးခပုမှုကို စီမံြန့်ြွဲေန်
ရေွးြျယ်ထားသည့် နည်းလမ်း
109
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၎င်းသည် သင်၏ေည်မှန်းြျက်များ
ခပည့်ဝရစေန် မည်သို့ကူညီရပးမည်နည်း။
ဤမဟာဗျူဟာသည် သင့်စီမံကိန်း
ဧေိယာအရပါ် ကျရောက်နင
ို ်မည့်
အေိုပါအသုံးခပုမှု၏ သက်ရောက်မှုကို
တင်ခပရပးမည်လား။ မည်သို့နည်း။
ဤမဟာဗျူဟာသည် အေိုပါအသုံးခပုမှု
နှင့် အခြားအသုံးခပုမှုများ နှင့်/သို့မဟုတ်
အခြား သယံဇာတများကကားေှိ ပဋိပက္ခ
ကို ရလျှာ့ြျေန် ကူညီရပးမည်လား။
ဤမဟာဗျူဟာသက်ဝင်ရနခြင်း၏
ေလဒ်အခြစ် မည်သည်တို့သည်
ကာလတို / ကာလေှည် ရခပာင်းလဲ
လာမည်နည်း။
ဤမဟာဗျူဟာသည် ေက်စပ်ပတ်
သက်သူများ အရေအတွက် ကကီးကကီး
မားမား သို့မဟုတ် အနည်းငယ်
အရပါ်တွင် သက်ရောက်နိုင်ပါသလား။
ဤမဟာဗျူဟာကို အရကာင်အထည်
ရြာ်ရောင်ေွက်လျှင် သင်သည် ေက်စပ်
ပတ်သက်သူများထံမှ ေန့်ကျင်မှုကို
မည်သည့်အေင့်ထိ လက်ရတွ့ကျကျ
ရမျှာ်မှန်းထားသနည်း။

စာကွက် ၁၄ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် နည်းလမ်းများ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် နည်းလမ်းများ
စီမံြန့်ြွေဲမှုမဟာဗျူဟာများအား ြျည်းကပ်ရန် နည်းလမ်းအမျုးမျ
ိ ုးရှ
ိ ိပါသည်။ အစီအစဉ်ဧရိယာ
အေိုပါဧရိယာ၏ သမိုင်းတကကာင်း၊ အသုံးခပုမှုများ နှင့် ေက်စပ်ပ

စ်ြုြျင်းစီသည်

်သက်သူများအတပါ် အတခြြံထားသည့် ၎င်း

ို့၏

ကိုယ်ပိုင်အတရာအတနှာကို လိုအပ်သည်။
စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ အား စီမံကိန်းဧရိယာ

စ်ြုရှိ လှုပ်ရှားမှုများ၏ အမျုးအစား
ိ
နှင့် အ

အသုံးခပုသည်။ ငါးလုပ်ငန်း စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းသည် သ
များ

်မှ

်ဧရိယာများ သို့မဟု

ွေင် အသုံးခပုသည့် ငါးြမ်းကိရိယာအမျုးအစားကိ
ိ
ု ကန့်သ

ြွင့်ခပုမိန့မ
် ျား သည် အသုံးခပုသူများအား အစီအစဉ်ဧရိယာ
အတနအစု

စ်ြုအတပါ်မူ

ကန့်သ

်ရန် သို့မဟု

ကန့်သ

်ရန်အ

စ်ြု

ပါ။ ဥပမာ

စ်နှစ်၏ သ

်မှ

်အြျန်ိ

ွေင် လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်ရန် အြွေင့်အတရးကို အတခြ

ည်၍ ြျတပးပါသည်။ ြွေင့်ခပုမိန့မ
် ျားကို တပးထားသည့်သယံဇာ
်၊ တပးထားသည့်ဧရိယာ သို့မဟု

ာကို ထိန်းြျုပ်ရန်

်နိုင်ပါသည်။

် ရာသီအ

မှ ထု

်ယူမှုပမာဏကို

ွေက် စုစုတပါင်း အသုံးခပုသူအတရအ

ွေက်ကို

ွေက် အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။

အရကာင်းေုံးစီမံြန့်ြွဲမှုအရလ့အကျင့်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးတစနိုင်သည် သို့မဟု
သည်။ သို့ရာ

် နှစ်

ိုင်းအ

ွေင် အသုံးခပုမှု
စ်ြုမှာ ပစ်မှ

စ်ြုကို မည်သို့လပ
ု ်တောင်ရမည် သို့မဟု

်ထားြမ်းေီးသည့် မျုးစိ
ိ

်များအ
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် ေန္ဒအတလျာက် တောင်ရွက်နိုင်

် လုပ်တောင်သင့်သည်အ

ွေက် စံ ကို သ

ွေက် အရွယ်အစား နှင့် ြမ်းေီးမှုအတရအ

ွေက်၊ နှင့်

်မှ

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ပစ်မှ

်မဟု

်သည့် မျုးစိ
ိ

်များအ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ွေက် ြမ်းေီးရမိမှုနှင့် ခပန်လွှ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်တပးသည့် နည်းလမ်းများကို ငါးြမ်းတရယာဉ်မှုးအား

ရှင်းခပခြင်းခြစ်သည်။
ေန္ဒအရလျာက်လိုက်နာမှုသည် လူသားများအား ၎င်း
အကျင့်များကို အသုံးြျတစရန် ၎င်း

ို့၏ အမူအကျင့်များကို တခပာင်းလဲ၍ ပိုမိုအကျုးများသည့
ိ
် အတလ့

ို့၏ အသုံးခပုမှုများ၏ သက်တရာက်မှုများနှင့် အကျုးေက်
ိ
များနှင့်ပ

်သက်၍ ပညာ

တပးခြင်းအတပါ် အတခြြံသည်။ ပင်လယ်လိပ်များ၏ အသိုက်ြွေဲ့ခြင်းအမူအကျင့်ကို အတနှာင့်အယှက်မခြစ်တစရန်အလို့ငှာ
ဟို

ယ်များအား ၎င်း

ဥပမာ

ို့၏ ကမ်းတခြဘက်မီးထွေန်းခြင်းကို ကန့်သ

်ရန် သို့မဟု

်

ိုးခမှင့်ရန် တမ

္တာရပ်ြံခြင်းသည်

စ်ြုခြစ်သည်။

အသုံးခပုသူ၊ သွားရောက်သုံးစွဲြွင့် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရကကးများ သည် အသုံးခပုသူ၏ တပးတြျလိုတသာေန္ဒ သို့မဟု
တပးတြျနိုင်မှု အတပါ်မူ

ည်၍ အြျု့လှု
ိ ပ်ရှားမှုများကို သွေားတရာက်လုပ်ကိုင်ြွေင့် ြျတပးပါသည်။ အြတကကးတငွေများသည်

အသုံးခပုသူများအား လှုပ်ရှားမှုကိုပါဝင်တောင်ရွက်ရန် ကုန်ကျစရိ
စီးပွေားခြစ်ငါးြမ်းသတဘောများသည် အစီအစဉ်ဧရိယာ
သည်။ သယံဇာ

စ်ြုအ

်သည် ထိုက်

ြွံ့ဖြိုးမှုအြရကကးရငွများ ကို

ိ

န်မှုရှိ၊ မရှိကို ေုံးခြ

ွေင်း ငါးြမ်းရန်အ

စ်ြုအားစီမံြန့်ြွေဲခြင်း၏ စီမံအုပ်ြျုပ်မှုကုန်ကျစရိ

မကကာြဏ ြွေင့်ခပုမိန့်များနှင့် ယှဉ်

ဇာ

်

်ရန်လိုအပ်သည်။

ွေက် အြတကကးတငွေတပးရန် လိုအပ်နိုင်

်ကို ကာမိတစရန် အြတကကးတငွေများသည်

ွေဲ အသုံးခပုပါသည်။
ိကျကျသ

်မှ

်ထားသည့် ဧရိယာ

စ်ြုအ

ွေင်းရှိ တနရာ

စ်တနရာ သို့မဟု

် သယံ

များကို ြွေံ့ဖြိုးတစလိုသည့် အသုံးခပုသူမှ တပးတြျရပါသည်။ အေိုပါ ြွေံ့ဖြိုးမှုများသည် ပုံမှန်အားခြင့် ၎င်း ဧရိယာကို

ကကီးမားတသာ သို့မဟု

် ကာလရှည်တခပာင်းလဲမှုများကို ဦး

ပိုင်းြွေံ့ဖြိုးတရးတောင်ရွက်သူများ သို့မဟု

် ကမ်းလွေန်စွေမ်းအင်စီမံကိန်းများအား မကကာြဏ တကာက်ြံသည်။

ပညာရေးနှင့် ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်ရောက်ေမ
ှိ ှု
အရင်းအခမစ်များကို အသုံးခပုမှု သို့မဟု

သ
ို့ ည် လူထု၏ အမူအကျင့်များ

manatee တနရာထိုင်ြင်း

ွေင် ဂရု

ွေင် တသးငယ်တသာတခပာင်းလဲမှုများက

် အရင်းအခမစ်များ၏ အတခြအတနအတပါ်

ရှိနိုင်သည့် သက်တရာက်မှုနိမ့် လှုပ်ရှားမှုများအ
ြရီးသွေားများအား သန္တာတကျာက်

ည်ခြစ်တပါ်တစပါသည်။ ြွေံ့ဖြိုးမှုအြတကကးတငွေများကို ကမ်းနား

ွေင် ကကီးမားတသာသက်တရာက်မှု

ွေက် အတကာင်းေုံးကိုက်ညီမှု ရှိသည်။ ပညာတပးအစီအစဉ်များ

န်းများအနီး

ဝိုက်

ွေင် ဂရု

စိုက် တလှတလှာ်ခြင်း

စိုက်တရကူးရန် သင်

န်းတပးခြင်း သို့မဟု

ွေင်
် မာနဲ

ီး

ို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ဥပရဒ လိုက်နာအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းေှိရစမှုကို အစီအစဉ်ဧရိယာ

စ်ြုရှိ အသုံးခပုသူများမှ စည်းမျဉ်းများ၊ ြွေင့်ခပုမိန့်

များနှင့် အခြားမဟာဗျူဟာများအား လိုက်နာတကကာင်းတသြျာတစရာ

ွေင် အသုံးခပုပါသည်။ ရံြန်ရံြါ အြျန်ိ များ

ွေင်

ဥပတဒ လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု အရာရှိများ၏ ခမင်သာမှု

ိုးခမင့်လာခြင်းသည် အမူအကျင့်ကို တခပာင်းလဲ

တစနိုင်သည်။ ဥပတဒ လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှုကို ငါးနှင့် တ

ာရိုင်း

သို့မဟု
ထု

် မစွေန့်ပစ်ရဧရိယာများ

ွေင် ကင်းလှည့်ခြင်း

ို့မှ

စ်ေင့် ခပသနိုင်ပါသည်။

်ယူအသုံးခပုမှုများ ယာယီပိတ်သိမ်းမှုများကို အဓိကကျတသာ မျုးစိ
ိ

အတရးပါသည့် ဘဝသက်

မ်းအေင့်များအ

စ်ြုသည် သားတပါက်ရာသီအ
ြျန်ိ

ွေင်း

ိရစ္ဆာန်များအား စစ်တေးခြင်း

်များ သို့မဟု

ွေင် ရံြန်ရံြါ စီစဉ်တပးသည်။ ယာယီပိ

ွေင်း ငါးလုပ််ငန်းအားပိ

ွေင် အြျု့တသာငါးြမ်
ိ
းကိရိယာအမျုးအစားများကိ
ိ
ု

်သိမ်းခြင်း သို့မဟု
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်သိမ်းမှုအ

ွေက် အလွေန်

ွေက် ဥပမာ

် ပင်လယ်လပ
ိ ်များ တရွှေ့တခပာင်းသွေားလာ

ားခမစ်ခြင်းခြစ်ပါသည်။

ရင်းခမစ် - McGee & Barrett (2013a)

် စားကျက်များအ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၉.၂ ။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ပင်လယ်အသုံးခပုမှုကို ရနောလျာထားသတ်မတ
ှ ်ပါ
ပင်လယ်အသုံးခပုမှုကို ရနောလျာထားသတ်မှတ်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို အခြားအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မည်သို့ြျန်ိ ညှိနိုင်မည်ကို
နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။
ပင်လယ်အသုံးခပုမှု တနရာြျထားခြင်းအ



ိ

က
ိ ျကျ သ

်မှ

်မှ

်ြျက်များကို မည်သို့

်နိုင်မည်ကို သိရှိလာမည်။

သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်း



ွေက် စံသ

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များအတပါ် အတခြြံ၍

လူသားများ၏ အသုံးခပုမှုများကို ခပန်လည်ခြန့်တဝပါက သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာ
သည် မည်သို့မည်ပုံရှိမည်ကို ပုံတြာ်ခပသနိုင်လာမည်။ နှင့်
အကျိုးေလဒ်



ခြည့်စွေက်စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများကို သ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်မူကကမ်း (စာရွက်စာ



ပင်လယ်တဒသသွေင်ခပင်အတနအထား ြျထားခြင်းအ
ထားသည့် စံသ
ဇုန်များသ


အရေးပါမှု

်မှ

်မှ

်မှ

လ
် ာနိုင်မည်။

မ်း)
ည်တောက်

်ြျက်များစာရင်း

်ခြင်း (တခမပုံ)

ဇုန်သ

်မှ

်ခြင်းမခပုလုပ်မီ လိုလားသည့် အခမင်၊ ပန်း

ကို သ

်မှ

်ထားဖပီး ခြစ်ရမည်။ လက်ရှိ နှင့် အနာဂ

အကဲခြ

ွေက် ြွေဲ့စည်း

်မှုသာမက ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏ စိ

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များ
်အတခြအတနများ၏ နှံ့နှံ့စပ်စပ်
်ဝင်စားမှုများလည်း ပင်လယ်

တဒသတနရာြျထားခြင်းသို့ အသိတပးရန်လိုအပ်ပါသည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
စီအမ်အမ်တအသည် ဘြူးလ်အ
အပိုင်းအစများကို အ
တြာ်ခပပါ သ

ူ

ွေက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်မူကကမ်းခပုစုရန် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏

ကွေခြစ်လာရန် စ

င် စုတောင်းသည်။ ၎င်းသည် မ

ူတသာ အ

ိုင်ပင်ြံအြွေဲ့များမှ တအာက်

င်းအြျက်အလက်များကို စုတောင်းထားဖပီးခြစ်သည်။



အစီအစဉ်ဧရိယာ၏ နယ်နိမိ



အခမင်၊ ပန်း

်များသာမက သ

်မှ

်အတခြြံနှစ် နှင့် သ

်မှ

်ကာလ

ို့ကို တြာ်ခပြျက်

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များ

စီအမ်အမ်တအသည် ဇုန်ပိုင်းခြားခြင်းအစီအစဉ်ကို တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် စီမံြန့်ြွေဲခြင်းအစီအစဉ်
လိဖု ပီး မ

ူတသာ အစီအစဉ်ဧရိယာများအ

ွေက် ထိုသို့တသာ အစီအစဉ်

စ်ရပ်ကို

ွေင် ထည့်သွေင်း

ည်တောက်ရန် တထာက်ပံ့မှု လိုအပ်

တနခပန်သည်။ စီအမ်အမ်တအသည် ဘြူးလ်ရှိ သဘာဝေိုင်ရာနှင့် လူသားများပတရာဂတကကာင့်ခြစ်သည့် ခြစ်ရပ်များ၏
ရာသီအလိုက် ခြစ်တပါ်မှုအတပါ်တလ့လာမှု၏ ရလဒ်များကို ရရှိထားြဲ့ဖပီးခြစ်ရာ အြျန်ိ အတကကာင်းအရာများကို ဇုန် သ
မှ

်ခြင်းအစီအစဉ်

ွေင် ထည့်သွေင်းလိုသည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်စီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ် မူကကမ်းခပုစုတရးေွေဲခြင်းနှင့် အ
အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့် အ
သ

င်းအြျက်အလက်များအတပါ်

ည်ခပုခြင်း

ို့အတပါ် စီအမ်

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။ သင်၏ ယြင်လုပ်ငန်းမှ
ွေင်

ည်တောက်ပါ။
112

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၁၆ သည် ဇုန်ပိုင်းခြားခြင်းအတပါ် တယဘူယျ သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များကို တပးထားသည်။



စာကွေက် ၁၆ သည် ဇုန်သ



ဇယား ၁၃ သည် ပင်လယ်တဒသ တနရာလျာထားခြင်းအ
သ

်မှ

်ရာ

်ခြင်း စံသ

်မှ

်ြျက်များဥပမာများအတပါ် ခြုံငုံသုံးသပ်မှု တပးထားသည်။
ွေက် ဇုန်သ

်မှ

်ခြင်း စံသ

်မှ

်ြျက်များကို

ွေင် ကူညီတပးသည်။

စာကွေက် ၁၈ သည် မ



်မှ

တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာ သ

ူတသာ ဇုန်အမျုးအစားများအပါ်
ိ
ခြုံငုံသုံးသပ်မှုကို တပးထားသည်။
င်းအြျက်အလက်များသည် သင်၏လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးတပးသည် -

Fပုံ ၈ သည် ဘြူးလ်ရှိ သဘာဝေိုင်ရာနှင့် လူသားများပတရာဂတကကာင့်ခြစ်သည့် ခြစ်ရပ်များ၏



ရာသီအလိုက်ခြစ်တပါ်မှုကို ခပသထားသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းမှာ သင်၏ စီမံကိန်းဧရိယာအ

ွေက် ဇုန်ပိုင်းခြားခြင်းအစီအစဉ်ကို ခပုစုတရးေွေဲရန်ခြစ်သည်။

တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကို အေင့်နှစ်ေင့်အခြစ် ပိုင်းခြားထားသည် - ပထမအေင့်
အသုံးခပုမှုများကို ပင်လယ်တဒသတနရာလျာထားခြင်းအ
ပါမည်။ ထိတ
ု နာက် ဒု

ိယအေင့်

ပင်လယ်တနရာတဒသကို အမှန်

ွေက် ဇုန်သ

်မှ

ခ် ြင်းစံသ

ွေင် သင်သည် တသြျာတသာ
်မှ

်ြျက်များကို သ

ွေင် တသြျာတသာအသုံးခပုမှုများ နှင့် အသုံးမခပုမှုများအ

ကယ် တနရာလျာထားသ

်မှ

်မှ

်တပးရ

ွေက် သင့်စီမံကိန်းဧရိယာ၏

်တပးရပါမည်။

စာကွက် ၁၅ ။ ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ - ပင်လယ်အသုံးခပုမှု ရနောလျာထားသတ်မှတ်ခြင်း

ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ - ပင်လယ်အသုံးခပုမှု ရနောြျထားခြင်း
ဇုန်သ

်မှ

်ခြင်းအစီအစဉ်သည် နည်းလမ်းခြစ်ဖပီး ၎င်းမှ

ရည်မှန်းြျက်ကို ြျမှ
ပန်း

်နိုင်သည်။ ဇုန်သ

်မှ

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များအတပါ်


ေင့် စီမံြန့်ြွေဲမှုဧရိယာ၏ သ

်မှ

်အစိ

်အပိုင်းများ၏

်ခြင်းအစီအစဉ်၏ အဓိကရည်မှန်းြျက်များသည် ဘီပီအိုင်ပီ အခမင်၊

ွေင် အဓိက မှီြိုတနဖပီး တအာက်တြာ်ခပပါ

လ
ို့ ည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည် -

လူသားများ၏ အကျုးအတကကာင်
ိ
းသင့်တလျာ်တသာ အသုံးခပုမှုများအား ြွေင့်ခပုထားစဉ် တဂဟစနစ်
ဝန်တောင်မှုများအား ကာကွေယခ် ြင်း



လူသားများ၏ အခငင်းပွေားြွေယ်တနသည့် အသုံးခပုမှုများအား ြွေဲခြားခြင်း သို့မဟု
သဟဇာ



် လူသားများ၏

ခြစ်သည့် အသုံးခပုမှုများအား တပါင်းစုခြင်း

တဂဟစနစ် နှင့် တဂဟစနစ်ဝန်တောင်မှုများအတပါ် လူသားများအသုံးခပုမှုများ၏ သက်တရာက်မှုများကို
တလျာ့နည်းတစရန်



ကဏ္ဍ

စ်ြု

ည်း၏ ကကီးထွေားမှုကို အားတပးခြင်း - ေိုလိုသည်မှာ ကမ်းလွေန်တလစက်ရုံများ၊ သယံဇာ

အရင်းအခမစ်များ နှင့် တနရာ
သို့ရာ
သ

်မှ

ွေင် မည်သည့်ဇုန်သ

်မှ

ို့အ

ွေက် သီးသန့်အသုံးခပုမှုြွေင့်ကို များနိုင်သမျှ များတစခြင်းခြင့်။

်ခြင်းမှ အတခြအတနအားလုံးနှင့် အံဝင်ြွေင်ကျမခြစ်နိုင်ပါ - ဇုန်များအား

ခ် ြင်း နှင့် ဒီဇိုင်တရးေွေဲခြင်း

ည်တနရာ

ို့သည် တအာက်ြံတခမမျက်နှာသွေင်ခပင်၊ အဏ္ဏဝါတဗဒနှင့် သီးသန့် တဂဟစနစ်

ဝန်တောင်မှုများ နှင့် လူသားများ၏ အသုံးခပုမှုများအတပါ် အတခြြံရန် လိုအပ်သည်။ ဇုန်များသည် ဧရိယာအ
အသုံးခပုမှုများ၏ သဟဇာ
ထို့အခပင် ဇုန်သ

်မှ

ွေင်းရှိ

ခြစ်နိုင်မှု၊ မခြစ်နိုင်မှုများကို ထင်ဟပ်သင့်ပါသည်။

်ခြင်းသည် အသုံးခပုမှုများကို အတရအ

ွေက်များခပားတသာ အသုံးခပုမှု

များအခြစ်သို့ သီးသန့်ြွေဲခြားခြင်းမခပုလုပ်ပါ (ေိုလိုသည်မှာ ဤတနရာ
113

စ်ြု

ွေင် ငါးြမ်းခြင်း၊ ထိုတနရာ

ည်းရှိသည့် ဧရိယာ
ွေင် သတဘောသွေားလာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

တရး၊ တနာက်

စ်တနရာ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင် ြရီးသွေားလုပ်ငန်း စသခြင့်)။ ၎င်းအစား ဇုန်များသည် အေိုပါဇုန်အမျုးအစား၏
ိ
သ

ရည်မှန်းြျက်များနှင့် သဟဇာ
များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအ

ခြစ်သည့် အသုံးခပုမှုအမျုးစု
ိ ံကို ြွေင့်ခပုနိုင်ပါသည်။ အြျု့ဇု
ိ န်များသည်

ွေက်ခြစ်ဖပီး အခြား

မ
ို့ ှာ

ည်ေဲအသုံးခပုမှုများကိုြျဲ့ထွေင်ခြင်း၊ အခြား

များကို တနရာြျထားတပးခြင်း၊ အြျု့မှ
ိ ာ သဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း သို့မဟု
အ

ွေက်ခြစ်နိုင်ဖပီး အြျု့မှ
ိ ာ ယဉ်တကျးမှု

အကကီးစား ြွေံ့ဖြိုး
မဟု

ိုး

က်မှုအ

ု့မ
ိ ှာ အသုံးခပုမှုအသစ်

် သိပ္ပံနည်းကျသုတ

ိရပါ - ရည်မှန်းြျက်ခြင့် ဇုန်သ

်

ည်ေဲအသုံးခပုမှု
သန

န်ြိုးများကို ကာကွေယရ
် န် နှင့် အြျု့မှ
ိ ာ စီးပွေားခြစ်အသုံးခပုမှု သို့မဟု

ွေက် ခြစ်နိုင်ပါသည်။ အဖမဲ သ

်မှ

်မှ

ို့
်

်ပါ။ လှုပ်ရှားမှုခြင့်

်ပါ။

အေင့် ၁ - ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်း စံသတ်မှတ်ြျက်များကို သတ်မှတ်ပါ
သင်၏အလုပ်ကို လမ်းခပတပးရန် ဇယား ၁၃ ကို အသုံးခပုပါ ၁။ သင်၏ စစ်

ြ်းကို ခပန်လည်သုံးသပ်မပီး သင် တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက်စီြံြန့်ြွေဲလိုတသာ အသုံးခပုြှုြျားနှင့်

သင်ကာကွေယ်လုိတသာ တေဟစနစ်ဝန်တောင်ြှုြျားနှင့် လုပ်တောင်ြှုြျားကို စာ
သင်ခြှင့်

၂။ စာကွေက် ၁၆ ရှိ ဇုန်သ

်ြှ

်ခြင်း စံသ

်ြှ

်ြျက်ဥပြာြျားကို ခပန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အသုံးခပုြှု

အ

ွေက် အေိုပါအသုံးခပုြှုြျားအား တနရာြျထားရာ

သ

်ြှ

်ြျက် ၃ ြု ြှ ၅ ြုကကား သ

ခပုစုပါ။ ဥပြာြျား

်ြှ

်ပါ။ ထိုစံသ

်ြှ

်ြျက်ြျားကို တအာက်တြာ်ခပပါ ဇယား

ွေင်ပါဝင်သည်ြှာ - ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ၊ ဓာ

ေိုင်ရာ ထည့်သွေင်းစဉ်းစားြှုြျား၊ အြျိန်သ
စဉ်းစားြှုြျား၊ သယံဇာ

်ြှ

စ်ြုြျင်းစီ

ွေင် ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့် ေုံးခြ

်ြျက် စံ
င
ွေ ် စာရင်း

ုတေဒေိုင်ရာနှင့် ဇီဝတေဒေိုင်ရာ အြျိန်နှင့်အြျှ

အကျိုးသက်တရာက်ြှုြျား၊ စီးပွေားတရးေိုင်ရာ အကျုိ းသက်တရာက်ြှုြျားနှင့် ၎င်း

ြျားအ

ိုင် က သို့ တခပာင်းတရွှေ့ပါ။

င်လိုသည့် အြျို့အသုံးခပုြှုြျားကိုလည်း ထည့်သွေင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။

ို့၏ ခပန့်နှံ့ခြင်း၊ စီြံြန့်ြွေဲြှု

်ခြင်း ထည့်သွေင်းစဉ်းစားြှုြျား၊ နိုင်ငံတရးေိုင်ရာ ထည့်သွေင်း

အရင်းအခြစ်ြျား အသုံးခပုြှု၏ အကျိုးသက်တရာက်ြှုြျား နှင့် ဦးစားတပးအသုံးခပုြှု

ွေက် ြက်လုံးြျား ြျြှ

်တပးခြင်း

ို့ခြစ်ပါသည်။

ဇယား ၁၃ ။ ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်း စံသတ်မှတ်ြျက်များကို သတ်မှတ်ပါ
က

ြ

ေ

ဃ

င

အသုံးခပုမှုများ/ရေဟ

စံသတ်မှတ်ြျက် ၁

စံသတ်မှတ်ြျက် ၂

စံသတ်မှတ်ြျက် ၃

စံသတ်မှတ်ြျက် ၄

သတဘောလမ်း

သန္တာတကျာက်

န်း

ကမ်းတခြ/တလကွေယ်

ာ

ရာ အနီးကပ်တနရာ

စနစ်ဝန်ရောင်မှုများ
နှင့် လုပ်ရောင်မှုများ
သဲ

ူးတြာ်ခြင်း

တကကာင်းများအ
တရ

ွေင်

စိုက်ပျုးတမွေ
ိ းခမူတရး

ွေင်း

များမှ ၁ ကီလိုမီ

မခြစ်တစရ

အထက်

အထိအြိုက်မရှိတသး

ငှက်စုစည်းမှု

တသာ ကမ်းရိုး

ခမင့်မားသည့်

န်း

တဒသ တနရာထိုင်ြင်း

ဧရိယာများ

၏ ၁၀ % ထက်ပို၍

မခြစ်တစရ

ဧရိယာ

စ်ြုအား

ြုံးလွှမ်းမထားရ
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ည်ဖမဲသည့်
ကမ်းရိုး
ွေင်

န်းဧရိယာ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စာကွက် ၁၆ ။ ရသြျာရသာ အသုံးခပုမှုများ နှင့် အသုံးမခပုမှုများကို ပင်လယ်ရဒသရနောြျထားခြင်းအတွက်
ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်း စံသတ်မှတ်ြျက်ဥပမာများ

ရသြျာရသာ အသုံးခပုမှုများ နှင့် အသုံးမခပုမှုများကို ပင်လယ်ရဒသရနောြျထားခြင်းအတွက် ဇုန်သတ်မှတ်
ခြင်း စံသတ်မှတ်ြျက်ဥပမာများ
နိုင်ငံတကာနှင့် ခပည်တွင်းစည်းမျဉ်းများ - ဇုန်သ
ခြင်းကို လွှမ်းမိုးသည့် နိုင်ငံ
နိုင်ဖပီး အလွေယ်

ကာ နှင့် ခပည်

်မှ

်ခြင်း စံသ

်မှ

်ြျက်များသည် ဧရိယာအ

ွေင်း တနရာြျထား

ွေင်းစည်းမျဉ်းများ နှင့် မူဝါဒများအား ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှ ေင်းသက်လာ

ကူ မတခပာင်းလဲနိုင်ပါ။ ဥပမာအတနခြင့် သတဘောလမ်းတကကာင်းများ နှင့် ယာဉ်သွေားလာမှု ြွေဲခြားခြင်း

အစီအစဉ်များကို နိုင်ငံ

ကာတရတကကာင်းအြွေဲ့ International Maritime Organization က အ

ည်ခပုတပးရန်

လိုအပ်သည်။ သာဓကအားခြင့် သင်၏ အမျုးသားတရတကကာင်
ိ
းသွေားလာတရးစီမံအုပ်ြျုပ်တရးဌာနသည် သတဘောများ
အ

ွေက် တဘးကင်း လုံခြုံသည့်အကွောအတဝးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းများရှိနိုင်ဖပီး အေိုပါ စည်းမျဉ်းများသည်

သတဘောလမ်းတကကာင်း များသ
ဧရိယာများအ

်မှ

်ခြင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။

စ်နှစ်လျှင် သတဘော ၁,၀၀၀ မှ ၅,၀၀၀ ြန့်ရှိသည့်

ွေက် တဘးကင်းလုံခြုံသည့်အကွောအတဝး တရမိုင် (အင်န်အမ်) ၀.၅ မိုင် သည် သတဘောလမ်းတကကာင်းအကျယ်

အနည်းေုံး တရမိုင် ၁ မိုင် (၁.၈၅၂ ကီလိုမီ
ထပ်တောင်း စံ သ

်မှ

ာ) ကို ခြစ်တစပါသည်။ သတဘောလမ်းတကကာင်းများသ

်မှ

်ခြင်းအ

ွေက်

်ြျက်များမှာ သာဓကအားခြင့် တရအနက်၊ အြျု့တသာယာဉ်
ိ
သွေားလာမှုအမျုးအစားများအ
ိ

ွေက်

သတဘောများ တကျာက်ြျနိုင်သည့် ကမ်းတခြအနီးတရစပ် (တဘးအန္တရာယ််ကင်းစွော တကျာက်ြျရန်တနရာ) လိုအပ်ြျက်၊
အြျု့တသာ
ိ
သတဘောအမျုးအစားများအ
ိ
ပုံတသ

ွေက် တမာင်းနှင်သွေားလာတရးဧရိယာများ၊ ကမ်းစပ်များ၊ တရ

ိမ်ဧရိယာများ နှင့်

ပ်ေင်ထားခြင်းများ သာမက ထိြိုက်လွေယ်သည့် ဧရိယာများ ဥပမာ - တရွးြျယ်ထားသည့် အဏ္ဏဝါကာကွေယ်

ဧရိယာများမှ အနည်းေုံးအကွောအတဝး
အတနများ၊ တရအနက် စသည်

ို့ ခြစ်နိုင်ပါသည်။ တဘးကင်းလုံခြုံသည့်အကွောအတဝးများသည် ရာသီဥ

့ိုတကကာင့် တဒသ

စ်ြု နှင့်

ု အတခြ

စ်ြု ကွောခြားနိုင်ပါသည်။

စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာေိုင်ော ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းများ - ဇုန်သ

်မှ

လှုပ်တောင်မှု

် နည်းပညာေိုင်ရာ လိုအပ်ြျက်များမှလည်း

စ်ြု လည်ပ

်တစနိုင်တရး ခပုလုပ်ရန် စီးပွေားတရး သို့မဟု

်ခြင်း စံသ

်မှ

်ြျက်များသည် သ

်မှ

်

ေင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားခြင့် ကမ်းလွေန်တလစွေမ်းအင်သည် ကမ်းတခြနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွော ထားရှိပါက စီးပွေားတရး
အရ ပိုမိုအလားအလာရှိနိုင်ပါသည်။ ပဋိပက္ခများတလျာ့နည်းတစရန် နည်းပညာေိုင်ရာ တခြရှင်းြျက်များကို ခြစ်နိုင်တြျ
ရှိသည့်တနရာများ

ွေင် ထည့်သွေင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ သာဓကအားခြင့် တကျာက်ြျခြင်းများ နှင့် အခြား ပဋိပက္ခ

အမျုးအစားများမှ
ိ
အန္တရာယ်ခြစ်နိုင်တြျများကို တလျှာ့ြျရန် တကဘယ်လ်ကကိုး နှင့် ပိုက်လိုင်းများသည် သတဘော
လမ်းတကကာင်းများအား တထာင့်မှန်များ (အ

ိုေုံးအကွောအတဝး)

ွေင် ခြ

ရုပ်ပိုင်းေိုင်ော နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ော အရခြအရနများ - ဇုန်သ
နှင့် ပ

်ခြင်း စံသ

်မှ

်ြျက်များသည် ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အတခြအတနများမှလည်း ေင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားခြင့် ထု

မှုများ အများစုသည် သယံဇာ
မူ

်မှ

်သန်းသွေားသင့်သည်။

်ယူခြင်းလုပ်တောင်

အရင်းအခမစ်များ၏ ရရှိနိုင်မှု၊ အသုံးခပုြွေင့်ရနိုင်မှုနှင့် အရည်အတသွေး

ို့အတပါ်

ွေင်

ည်တနသည်။ ဥပမာအားခြင့် အတခြြံအတောက်အအုံများ၏ လုပ်တောင်မှုသည် တရတအာက်ကကမ်းခပင်အတနအထား၊

နုန်းအနည်အနှစ်အမျုးအစား
ိ
နှင့် တရစီးတကကာင်းများကဲ့သို့ အြျု့တသာအတခြအတနများတကကာင့
ိ
် ယိုယွေင်းပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားခြင့် အဏ္ဏဝါကာကွေယ်ဧရိယာများ၏ လုပ်တောင်မှုသည် မျုးစိ
ိ
သို့မဟု

် တဂဟတဗဒေိုင်ရာ လုပ်တောင်မှုများအတပါ်

နိုင်တသာတကကာင့် လူသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများအ
ထိုခြစ်ရပ်များ

ွေင် ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ၊ ပထဝီဓာ

အားနည်းလျှင် သ
ဥပမာအားခြင့် ၅ နှစ်

်မှ

ွေင် မူ

ည်လာပါမည်။ ၎င်း

်ဝန်းကျင်

ို့သည် ရာသီအလိုက် တခပာင်းလဲ

ွေက် လိုင်စင်များကို ကာလတဒသအလိုက် ြျထားတပးနိုင်သည်။

ုေိုင်ရာနှင့် ဇီဝေိုင်ရာအတခြအတနများအတပါ် အသိပညာအတခြြံသည်

ခ် ြင်းကို စမ်းသပ်ကွေင်းများ သို့မဟု

် တစာင့်ကကည့်တလ့လာသည့် ဧရိယာများအ

ာ အြျန်ိ သ

်မှ

်ြျက်ခြင့် တပးနိုင်ပါသည်။

ဦးစားရပးအရခြအရနများ - ဇုန်သ

်မှ

်ခြင်းစံသ

အ

်များရှိတနမှု၊ တဒသရင်း ဇီဝပ

်မှ

ွေက် တနရာြျထားရန် ဦးစားတပးအတခြအတနများ (ပ

ွေက်သာ

်ြျက်များသည် လူသားများ၏ အြျု့တသာ
ိ
အသုံးခပုမှုများ
်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ၊ စီးပွေားတရးေိုင်ရာ၊ လူမှုတရးေိုင်ရာ)

ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှလည်း ေင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားခြင့် နယ်သာလန်၏ “တခမာက်ပင်လယ် အ
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ဘက်စုံစီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ် ၂၀၁၅”

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ွေင် ကမ်းတခြမှ ၂၀ ကီလိုမီ

ခပဌာန်းထားပါသည် (ခမင်နိုင်မှု)။ အခြားဥပမာများ



စ်နှစ်၏ တသြျာတသာအြျန်ိ များ၌ ပင်လယ်နို့

အ

ွေင်း မည်သည့်စီးပွေားတရးလှုပ်ရှားမှုကိုမျှ ြွေင့်မခပုပါ။
ည်

်ရှိသယံဇာ

များ ခြစ်ရပ်

ွေင်း မည်သည့်တလစက်ရုံကိုမျှ ြွေင့်မခပုပါဟု

ို့ ပါဝင်ပါသည် -

က
ို ်သ

္တဝါများ နှင့် ငှက်များအစာစားသည့်ဧရိယာများ

ွေင် (ဥပမာ၊ သဲ၊ တကျာက်စရစ်၊ ဟိုက်ဒရိုကာဘွေန်များ) တရရှည်

ြ
ံ့ ိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီကာ ထိန်းြျုပ်ထားသည့် ြွေံ့ဖြိုးမှုကို ခြစ်တပါ်ြွေင့်တပးရန်အလို့ငှာ အေိုပါ

သယံဇာ


ွေင် တအာက်ပါ

နှစ်

အကန့်အသ

ာအ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အရင်းအခမစ်များ၏ ကန့်သ

်တဝစုအ

ွေက်သာ လိုင်စင်များကို ြျထားတပးနိုင်ပါသည်။

ပိုမိုလွေယ်ကူသည့် ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်မှုနှင့် ခပန်လည်မွေမ်းမံမှုများကို ခပုလုါြ
် ွေင့်တပးရန်အလို့ငှာ
ခြစ်နိုင်သည့်တနရာများ

ွေင် တကဘယ်လ်ကကိုးများ ခြ

တကဘယ်လ်ကကိုးများကို ခြစ်နိုင်သည့်တနရာများ

်သန်းသွေားမှုကို တရှာင်ရှားသင့်ပါသည်။ ယင်းအစား

ွေင် တဘးြျင်းယှဉ်ကာ အဖပိုင်သွေယ်

န်းသင့်ပါသည်။

မက်လုံးများသတ်မှတ်ခြင်း - ပိုမိုကကိုက်နှစ်သက်သည့်အသုံးခပုမှုများအ

ွေက် မက်လုံးများသ

ခြင်းကိုလည်း အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ၊ ေင်းရဲနွေမ်းပါးသည့် ဧရိယာ

ွေင် အလုပ်အကိုင်များ ြန်

ကိုယ်စားခပုမှု နည်းပါးသည့် သို့မဟု
များကို လက်လှမ်းမှီတစရန်

် အင်အားပိုမိန
ု ည်းပါးသည့် အသုံးခပုသူများအ

ိုးခမှင့်ခြင်း

ု့ိအ

ွေက် မက်လုံးများြျမှ

်မှ

်ရန် ဇုန်သ

်မှ

်

ီးရန် သို့မဟု

ွေက် သယံဇာ

်

အရင်းအခမစ်

်ရန်။

ရင်းခမစ် - Ehler & Douvere (2009) မှ ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။

အေင့် ၂ - သင့်စမ
ီ ံကိနး် ဧေိယာ၏ပင်လယ်ရဒသကို ရနောလျာထားသတ်မှတ်ဖပီး ထပ်ရောင်း
စီမံြန့်ြွမ
ဲ ှုနည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ပါ
၁။ ဘြူးလ်၏ အနာေ
စွေဲြှ

် ြွေံ့မြိုး

ိုး

က်ြှုအစီအစဉ်သာြက အနာေ

် ကဏ္ဍအစီအစဉ်ြျားကိုလည်း စိ

ွေင်

်ထားပါ။

၂။ စာကွေက် ၁၈ ရှိ ဇုန်အြျုိ းအစားြျားကို အသုံးခပု၍ သင့်အစီအစဉ်ဧရိယာ၏ တခြပုံ ၁ တပါ်
အြျိုးအစားြျားကို တရွးြျယ်သ
ဧရိယာြျားြှ စ

င်ကာ

ြည်ကို သ

်ပါ။ သင် သ

်ြှ

ိ

ထားပါ။ ထို့တနာက် အေိုပါ

်ြှ

်ပါ (အတရာင်သတကေ

ိကျကျ သ
်ြှ
ိ

်ြှ

်ထားတသာဇုန်ြျား

်ထားသည့် ဇုန်သ

ိကျကျ သ

်ြှ

်ြှ

ကို တရးြှ
်

်ပါ။ သ

ွေင် ြှ

်ြှ

်ခြင်း

ွေင်

ိကျသည့် ဇုန်

ကုဒ်ကို အသုံးခပုပါ)။ အသုံးခပုြှုြျားထပ်တနသည့်
ွေင် ြည်သည့်အသုံးခပုြှုြျားအား ြွေင့်ခပုတပး

်ခြင်း စံသ

်ထားသည့်ဇုန်

ွေင် အြျိန်ကာလေိုင်ရာ အတသးစိ

်ြှ

်ြျက်ြျားကို စိ

်

ွေင် စွေဲြှ

်

ွေင် သင် အတကာင်အထည်တြာ်ရန် စီစဉ်ထား

သည့် စီြံြန့်ြွေဲြှုနည်းလြ်းအြျိုးအစားြျား (သီးသန့်ြွေဲခြားသည်၊ ဟန့်
စိ

်

ားသည်၊ စည်းြျဉ်းခြင့် ထိန်းညှိသည်)

်တြာ်ခပြျက်ြျား ပါဝင်နိုင်တကကာင်းကို

်သားထားပါ။ (ဥပြာ - လူသားြျား၏ အသုံးခပုြှုြျား သို့ြဟု

် တေဟတေဒေိုင်ရာ ထိြိုက်ပျက်

စီးလွေယ်ခြင်းြျား၏ ရာသီအလိုက်တခပာင်းလဲြှုအား ထည့်သွေင်းစဉ်းစားခြင်း။ ပုံ ၈ ကိုရှု- ဘြူးလ်

ွေင်ရှိ သဘာဝ

နှင့်လူပတယာေတကကာင့်ခြစ်တသာ ရာသီအလိုက် အခြစ်အပျက်ြျား)
၃။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ွေင် ရုပ်ခပအစိ

်အပိုင်းြျားသာ ပါဝင်တနသည်ြဟု

စည်းြျဉ်းြျားနှင့် နည်းလြ်းြျားနှင့်ပ
ြျားအား သဟဇာ

ခြစ်တစမပီး တရရှည်

်သည်ကို သ

ိရပါ။ ခြည့်စွေက်

်သက်၍ စဉ်းစားပါ - ြည်သည့် ဘက်စုံသုံးဇုန်အ
ည်

ွေက်ြေို အသုံးခပုြှု

ံ့ြိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီတစတသာ သီးသန့် စီြံြန့်ြွေဲြှုနည်းလြ်း

ြျားကို ရှာတြွေပါ။ ( စာကွေက် ၁၄ ကို ကကည့်ပါ - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းနည်းလြ်းြျား)
၄။ ကဏ္ဍအစီအစဉ်ြျားအား တနရာြျထားမပီးပါက ြည်သည်ကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားခြင်းြခပုလုပ်ရတသးသည်
သ

်ြှ

်မပီး တသြျာတစရန် နှစ်ြါခပန်စစ်တေးပါ။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စာကွက် ၁၈ ။ ဇုန်အမျိုးအစားများ

ဇုန်အမျိုးအစားများ


အတထွေတထွေသုံးဇုန် - အသုံးခပုမှုများအားလုံးကို ြွေင့်ခပုထားပါသည်။ စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းနည်းလမ်းများခြင့်
ထိန်းညှိထားတသာ



အမျုးစု
ိ ံသုံးဇုန် - အြျု့တသာအသု
ိ
ံးခပုမှုများကိုသာ ြွေင့်ခပုထားပါသည်။ စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများခြင့်
ထိန်းညှိထားတသာ



ားခမစ်ြျက်အြျု့ရှ
ိ ိနိုင်သည်။
ားခမစ်ြျက်အြျု့ရှ
ိ ိနိုင်သည်။

သီးသန့်ဇုန် - အသုံးခပုမှု

စ်ြု

ည်းကိုသာ ြွေင့်ခပုထားပါသည်။ ဥပမာ - ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း။

စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများခြင့် ထိန်းညှိထားတသာ

ားခမစ်ြျက်အြျု့ရှ
ိ ိနိုင်သည်။
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ပုံ ၈ ။ ဘြူးလ်တွင်ေှိ သဘာဝနှင့် လူပရယာေရကကာင့်ခြစ်ရသာ ောသီအလိုက်အခြစ်အပျက်များ

ဆကျာက်တေ်းများတွင် ဒိုင်းေမိုက်ြွဲငါးြမ်းခြင်းတိုးလာ
ြရီးသွားအများေုးံ လာဆရာက်ရာသီ

ဆကျာက်တေ်းတွင် ဆကျာြုပါဆဝလငါး မျုးပွ
ိ ား

ဆရတိမ်တွင် ကကိုးဝါအုပ်စုငါးများြမ်းေီး
မိုးဆြါင်။ သဆဘောသွားလာမှုကိုဆနှာက်ယက
ှ ်

မာေဲတီးမျုးပွ
ိ ား
ဒီ

ဇန်

သဆဘောသွားလာမှု

ူ

ပ်

ဆရေက်တွင် ကကိုးဝါအုပ်စုငါးများြမ်းေီး

ေဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသတွင် ငှက် ဥ ဥြျခြင်း

လိပ်ဆစာင်းလျား ဥ ဥြျခြင်း
ြေ

မတ်

ဧပပီ

ေိုင်ကလုံးမုေ်နှင့်ဆရကကီးခြင်း အများေုံး
မ

ဇွန်

နွ
( ဖြောက်

ဇူလိုင်

သသ

စက်

ောင်း
ွ့ရာ

ီ)

(မိုးရာ ီ)
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၉.၃။ အိမသ
် ို့ ယူရောင်ခြင်း - ရနောပိင
ု ်းအခြားအလိုက်စီမံြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ် မူကကမ်းရေးေွဲခြင်း
နှင့် အတည်ခပုခြင်း
ခြစ်ရစနိင်ရသာ နှင့် စိနရ
် ြါ်ရနရသာ အရခြအရနအရကကာင်းတေားများ 14
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

စ်ြုကို မူကကမ်းတရးေွေဲရာ

များ၏ သက်တရာက်မှုများသာမက လူသား
ြျက်များကကားရှိ ပဋိပက္ခများ နှင့် သဟဇာ
လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတ

ွေင် ဝန်းကျင်ေိုင်ရာနှင့် လူသား

ုိ့၏

န်ြိုးများ၊ လူသား

လ
ို့ ှုပ်ရှားမှု

၏
ို့ အသုံးခပုမှုများ၊ လုပ်တောင်မှုများ နှင့် သင်၏အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ရည်မှန်း
ခြစ်နိုင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကကယ်ဝတသာဗဟုသု

ွေ့အကကုံအေင့်များကို အဖမဲရရှိနိုင်မည်မဟု

လိုအပ်ပါသည်။

်ဘဲ လူသား သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်း

ေိုင်ော စွမ်းရောင်ေည်အား တိုးခမှင်ေန် နည်းလမ်းများကို လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြွေံ့ဖြိုးမှုကာလ

ွေင် ပဋိပက္ခများအား ရခြေှင်းေန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ရှိတနခြင်းသည် တအာင်ခမင်

တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခြစ်တစရန် တထာက်ပံ့တပးသည်။ ၎င်းသည် မူကကမ်းတရးေွေ ခြင်းအေင့်
ဇာ

မခြစ်နိုင်မှုများကို မည်သို့

အေင့်များအ
ေက်စပ်ပ
အေင့်
များကို
သင့်တ

င်ခပတခြရှင်းမည် အပါအဝင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

စ်ြုြျင်းစီသည်
စ်ဖပိုင်နက်

ိုး

က်မှုအ

ိုင်းအ

ခြင်းကို ြွေဲခြားစိ

ာကို ခြစ်တပါ်ြွေင့်တပးသည့် ခပ

်သားတသာပန်း

အရပးအယူများသည် ေုံးခြ
သို့ခြစ်၍ ေက်စပ်ပ

င
ွေ ် အလုပ်ခြစ်နိုင်တသာအတခြများကို တ

ွေ့ တလ့ကျင့်လုပ်တောင်

်သက်သူများအ

်ဝင်စားမှုများအကကားရှိ ရှင်းလင်းခပ

ွေက်လည်း ပို၍

ရားမျှ

်သက်သူများအ

်သားစွော အသိအမှတ်ခပုထားသည့်
ွေင် ကူညီတပးနိုင်သည်။

တစပါသည်။ အများေန္ဒ မရှိသည့်အြါ အတကာင်းေုံး
ွေက် “ေိုးရွားမှုအနည်းေုံး” ခြစ်ရပ်

သာမက စုစည်းညှိနှိုင်းရေွးရနွးခြင်းနှင့် အရပးအယူခပုလုပ်မှု

် ယှဉ်ဖပိုင်

ွေ့ရှိရန် “အကျိုးရောင်မှု” ကို ခြစ်တစသင့်

်ြျက်များဦးစားတပးခြင်းကို ပွေင့်လင်းခမင်သာတစရန် ခပုလုပ်ရာ

တသာ စုတပါင်းအကျုးရလဒ်
ိ
သည် ေက်စပ်ပ

စ်ြု ခြစ်နိုင်သည်

အ
ို့ ားခြင့် ၎င်းြွေံ့ဖြိုးတရာက်ရှိ လာသည့်အ

ိုင်းအ

ာ

်သက်သူများ၏ လက်ြံမှု နှင့် ေန္ဒအတလျာက်ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မှု သာမက အတကာင်အထည်တြာ်

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အဖပီးသ

်ြျက်ြျမှ

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်

်ခြာတလ့လာမှုသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပဋိပက္ခခြစ်တနသည့် သို့မဟု

်ဝင်စားမှုများအကကား

သည် ေက်စပ်ပ

စ်ြုခြစ်ဖပီး လုပ်ငန်းစဉ်

ည်းထိန်းသိမ်းထားစဉ် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်

တကကာင်း ခပသသည်။ အခငင်းပွေားတနသည့် စိ

ေုံးခြ

ိုင်များအနက်မှ

ာ်သည့်နည်းလမ်းကို ရှာတြွေသင့်ပါသည်။ UNEP (၂၀၁၆) ၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ခြင်းအေင့်

တလျှာက်ရှိ အမျုးမျ
ိ ုးတသာ
ိ

ွေက် ြိုင်မာမှုရှိသည်။

်သက်သူများပါဝင်မှုသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ဗဟိုတထာက်

တနသည့် စိ

ွေင် ပဋိပက္ခများနှင့် သဟ

်ခမင်ကွေင်းနှင့် လိုက်တလျာမှုရှိခြင်းအေင့်များကိုလည်းပဲ ထိြိုက်နိုင်သည်။

်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် ေှင်းလင်း၍ ပွင့်လင်းခမင်သာမှု ေှေ
ိ န် လိုအပ်ပါသည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များရှိ အကကံခပုထားသည့်

ိုး

က်တရးဧရိယာများ

ွေင် ပိုမိုပူးတပါင်းတောင်ရွက်သည့်၊

ပွေင့်လင်းခမင်သာမှုရှိတသာ လုပ်ငန်းစဉ်များသာမက အြျန်ိ (ညှိနှိုင်း

ုင
ိ ်ပင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် လတပါင်းများစွော

ကကာခမင့်နိုင်ပါသည်) နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် သက်

တလျှာက်လုံး

အရင်းအခမစ်များအား ပိုမိုြွေဲတဝြျထားခြင်း
ေုံးခြ

်ြျက်ြျမှ

တနသည့် အ

14

ို့ပါ ပါဝင်ပါသည်။ ေက်စပ်ပ

်သည့် အာဏာပိုင်များ၏ ပါဝင်ပ

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစီအစဉ်ြျမှ

မ်း

ိုင်ပင်တေွေးတနွေးခြင်းကို တထာက်ပံ့ရန်

်သက်သူများ၊ ကဏ္ဍများ နှင့်/သို့မဟု

်သက်တရးလိုအပ်မှု ခမင့်

်

က်လာတသာအြါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

်ခြင်း နှင့် ဒီဇိုင်းတရးေွေခဲ ြင်းသည် ကကန့်ကကာတနသည့် ညှိနှိုင်တေွေးတနွေးမှုများနှင့် တနှာင့်တနှး

ည်ခပုမှု စွေန့်စားရခြင်း

ို့ခြင့် ရံြန်ရံြါ လမ်းရကကာင်းပိတ်ေ့မ
ို ှုများခြစ်တကကာင်းကို တြာ်ခပလျက်ရှိပါသည်။

ရင်းခမစ် - UNEP UNEP (2016)
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အဏ္ဏဝါပုစ္စာအရခြများနှင့် အခြားရသာ လက်ရတွ့ဘဝခြစ်ေပ်များ


စီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ် ြွေံ့ဖြိုး

ုိ း

အားလုံးကို တကာင်းမွေန်စွော မှ


က်မှု - ဥပမာအမျုးမျ
ိ ုးိ (တနာ်တဝ၊ မက်ောြျူးေက်၊ နယ်သာလန်၊ အဘူဒါဘီ။
်

မ်း

င်ထားသည်။)

အဓိက တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် အစီအစဉ်/စီမံြန့်ြွေဲမှု ကိရိယာ
ဇုန်သ

်မှ

်ခြင်း (ဩစတ

စ်ြုအခြစ် ထိတရာက်တသာ

းလျ - Jon Day) - Blue Solution

စာကွက် ၁၉ ။ ရအာင်ခမင်ရသာ ညှိနင
ှို ်းရေွးရနွးမှုအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

ရအာင်ခမင်ရသာညှိနှိုင်ရေွးရနွးမှုအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးမှု အတနအထားများသည် အများအားခြင့် စိ
ထားသည်။ တအာင်ခမင်တသာ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်း
များြွေဲထု

်ခြင်း ပါဝင်ပါသည်။ ေက်စပ်ပ

ွေင် စိ

်ဝင်စားမှုနှင့် တနာက်ေုံး

ွေင် ြံယူြျက်များအတပါ် အတခြြံ

်ဝင်စားမှုများနှင့် ြံယြ
ူ ျက်သတဘာထားများမှ အတနအထား

်သက်သူများ၏ စိ

်ဝင်စားမှုများကို နားလည်သတဘာတပါက်ဖပီး ၎င်း

ို့၏

ြံယြ
ူ ျက်များကို သိရှိဖပီေိုပါက သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ရည်မှန်းြျက်များနှင့် အေိုခပုအကျုးရလဒ်
ိ
များကို စိစစ်
ည်းခြ

်နိုင်လာမည်ခြစ်ကာ တအာင်ခမင်မှုအလားအလာကို ခမင့်

က်တစသည်။

အရနအထားများ - တရြဲစိုင်၏ (ခမင်သာသည့်) ထိပ်စွေန်းသည် အခြား
အရာကို ကိုယ်စားခပုသည်။ ၎င်းသည် ထုံးစံအ
မှုများအတနခြင့် တြာ်ခပသည်။ မကကာြဏ ၎င်းကို
အတနအထားများသည် အဖမဲ

စ်ြက်ကသင့်ကိုတခပာခပတနသည့် ၎င်းလိုြျင်တသာ

ိုင်း လက်ြံမည့် သို့မဟု
ိုင်း

ာခပဖပီး

် ခငင်းပယ်မည့် နားမလည်နိုင်သည့် တ

ိကျမှုကို အဖမဲ

တစ စွေန့်လွှ

်သည်။ သိရ
ု့ ာ

တစ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - ကမ်းလွေန်တလအားစက်ရုံ

ာင်းေို
ွေင်

စ်ရုံကို တရလုပ်သား

များက ကန့်ကွေက်ခြင်း။
စိတ်ဝင်စားမှုများသည် တြာ်ခပထားတသာ ရာထူး၊ အတနအထားများကို တအာက်ြံတနသည့် ြုံးကွေယ်တနတသာ လှုံ့တော်မှုများ
ခြစ်ကကသည်။ ဤစိ

်ဝင်စားမှုများသည် ကိုယ်တရးကိုယ်

ကျုးတကကာင်
ိ
းေီတလျာ်မှုမရှိ ခြစ်
တေွေးတနွေးခြင်းအ

်သည်။ စိ

ာနှင့် ပိုမိုသက်ေိုင်ဖပီး ရှင်းလင်းမှုနည်းပါးကာ ရံြန်ရံြါ

်ဝင်စားမှုများကို မည်သို့ခြည့်ေည်းတပးမည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်း

ွေက် တနရာအြျု့ရှ
ိ ိပါသည်။ ဉပမာ၊ ငါးြမ်းကွေက်များ

ွေင် ေက်လက်ငါးြမ်းရန်။

အတနအထား စ်ြုေိုသည်မှာ သင်ေုံးခြ ်ထားဖပီးသည့် (သင်တခပာသည့် သင်လိုြျင်တသာ) စ်စုံ စ်ရာခြစ်သည်။
သင်၏ စိ ်ဝင်စားမှုများသည် သင့်အား ေုံးခြ ်ြျက်ြျရန် ခြစ်တစတသာ အရာခြစ်သည် (အဘယ်တကကာင့် ၎င်းကို သင်
လိုြျင်သည်)။
ြံယြ
ူ ျက်များသည် လူပုဂို္ဂ လ်
တကကာက်ရွံ့မှုများ

ွေင် အတခြ

စ်ဦး

စ်တယာက်ြျင်းစီ၏

ည်ပါသည်။ ၎င်း

န်ြိုးများ၊ လိုအပ်ြျက်များ၊ ယုကံ ကည်မှုများ၊ ြံစားြျက်များနှင့်

သ
ို့ ည် ြံစားြျက်အရ ခြစ်ဖပီး အခြားသူများက လွေယက
် ူစွော မဝင်တရာက်

နိုင်ပါ။ အတလျှာ့တပးလိက
ု ်တလျာမှုများ ခပုလုပ်ခြင်းခြင့် မဟု

်ဘဲ ကျွန်ုပ်

့၏
ို လုပ်တြာ်ကိုင်ြက်များက ကမ္ဘာကကီးကို

မည်သို့ခမင်သည်ကို နားလည်သတဘာတပါက်ခြင်းအားခြင့် ဤတနရာမှ ကျွန်ုပ်

့စ
ို

င်ရမည်ခြစ်သည်။ ဥပမာ -

တရလုပ်သားများက မိရိုးြလာငါးြမ်းခြင်းရပိုင်ြွေင့်များကို ယုကံ ကည်ခြင်း။
အကျဉ်းြျုပ်ေိုရလျှင် တအာင်ခမင်တသာ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်း


ပါဝင်တောင်ရွက်တနသည့် ေက်စပ်ပ

ွေင် တအာက်ပါအြျက်များ ပါဝင်သည် -

်သက်သူများ၏ မ
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ူတသာ စိ

်ဝင်စားမှုများကို အသိအမှ

်ခပုခြင်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်



ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလ



အမျုးမျ
ိ ုးတသာစိ
ိ
သ



်မှ

်ဝင်စားမှုများနှင့် မ

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင် အတခြြံအသစ်များပါဝင်ရန် စနစ်တဘာင်များ ကျယ်ခပန့်တစခြင်း
ူတသာအတခြများ၏ အားသာြျက် နှင့် အားနည်းြျက်များကို

ိကျစွော

်တြာ်ခပခြင်း

ပါဝင်တောင်ရွက်တနသည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအ

ွေက် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လုံးဝမရှိခြင်းထက် အဏ္ဏဝါ

အစီအစဉ်များကို ခပုလုပ်တနခြင်းက ပိုမိုတကာင်းမွေန်ပါသည်။
ဤတ

ွေးတြါ်မှုသည် မခြစ်မတနလုပ်တစဟန်ခြစ်တနတသာ်လည်း အမှန်

ကယ်ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးမှုများသည် ဤပုံစံအ

ိကျစွောမလိုက်နာပါ။ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းများကို အြျန်ိ နှင့်တနရာက လွှမ်းမိုးတသာ်လည်း၊ ၎င်း
၎င်း

ိုင်း

ထ
ို့ က် လုပ်ငန်းစဉ်အား

ို့၏ အမျုးမျ
ိ ုးတသာ
ိ
ယဉ်တကျးမှုေိုင်ရာအသားကျတစခြင်းများ၊ စွေမ်းတောင်ရည်များနှင့် အနည်းနှင်အ
့ များ ပွေင့်လင်း

ခမင်သာမှုရှိတသာမဟာဗျူဟာများခြင့် လွှမ်းမိုးသည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကိုယ်

ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းများ မည်သို့တရှ့ေက်ရမည်သည် ေက်စပ်ပ
မည်သို့ တအာင်ခမင်စွော

ည်တောက်နိုင်သည်အတပါ် မှီ

ွေငမ
် ေို လုပ်ငန်းစဉ်

ည်တောက်ပုံကိုယ်

ိုင်က အားလုံး၏အတပါ်

်သက်သူများနှင့်အ

ကွေ လုပ်ငန်းစဉ်ကို သင်

ည်ပါသည်။ မည်သည့် ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အ

ိုင်သည် အဖမဲ

တစ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်း၏ ရည်မှန်းြျက်

* ရင်းခမစ် - Young, Mark, Jay Rhoderick & Jay Rhoderick (၂၀၁၄ ြုနှစ်):“တရြဲတ
လက်

ူ

ွေင်ရှိသည်။
ွေင်း

စ်ြုခြစ်သည်။

ာင်များနှင့် တော့ကစားခြင်း -

န်းညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်း။ Ivey စီးပွေားတရးဂျာနယ် - iveybusinessjournal.com။

ညှိနှိုင်းရေွးရနွးမှုအေင့်များ
GIZ အရ၊ တအာက်တြာ်ခပပါ ညှိနှိုင်းရေွးရနွးမှုအေင့် ၆ ေင့သ
် ည် လက်တ
ခြစ်သည်။

15

ွေ့

ွေင် အသုံးဝင်တကကာင်း သက်တသခပထားဖပီး

အေင့် ၁ - မတူရသာ အရနအထားများ နှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများကို ကိုင်တွယ်ရခြေှင်းပါ
မျှ

တသာ ပါဝင်လုပ်တောင်မှုအတပါ်အတခြခပုထားသည့် ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခြင်း၏သီခြားလက္ခဏာကို တပါ်တပါက်တစရန်

အတနအထားများအား အြျက်အလက်များမှ ြွေဲထု

ခ် ြင်းခြင့် သင်စ

င်ပါက ၎င်းသည် ကူညီတပးသည်။ ဤပထမအေင့်

ွေင် အြွေဲ့အားလုံးသည် ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးတနသည့်အတကကာင်းကိစ္စရပ်များ
တကကညာကကသည်။ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
အားလုံးသည် ၎င်း

ွေင် ၎င်း

ို့၏ သက်ေိုင်ရာစိ

်ဝင်စားမှုကို

စ်ြု တအာင်ခမင်တစရန်အလို့ငှာ ပါဝင်တောင်ရွက်တနတသာ အြွေဲ့

ို့၏ ကိုယ်ပိုင်အတနအထားများကို သာမက ထိုအတနအထားများကို ေုပ်ကိုင်ထားရခြင်း

အတကကာင်းခပြျက်များ (ေိုလိုသည်မှာ ၎င်း

ို့၏ စိ

်ဝင်စားမှုများ) ကိုလည်း ရှင်းလင်း၍ ပွေင့်လင်းခမင်သာတအာင်

ခပုလုပ်ရမည်။

Stအေင့် ၂ - အရကကာင်းကိစ္စေပ်ကို ကိုင်တွယ်ရခြေှင်းပါ
ဒု

ိယအေင့်

ွေင် သင်သည် ပါဝင်တောင်ရွက်တနသည့် အခြားအြွေဲ့များနှင့်အ

ြွေယအ
် တကကာင်းကိစ္စရပ်များကို အတသးစိ
အြျက်အလက်များကို ရရှိရန် သို့မဟု
သင့်တလျာ်သည်။ သ

ူ

ကွေ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးရမည့် အခငင်းပွေား

်ခြာတလ့လာနိုင်သည်။ ဤအေင့်ကာလ

စ်ေင့်အ

ွေင် တနာက်ထပ် သ

င်း

် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ သတဘာအယူအေများကို နားတထာင်ရန် တကာင်းစွော

င်းအြျက်အလက်အသစ်များကို သင်၏ လုပ်တြာ်ကိုင်ြက်များနှင့် အ

ြံစားြျက်သည် တနာက်

15

် ြွေဲခြားစိ

ွေက် လမ်းြွေင့်တပးပါသည်။

Capacity WORKS Tool 19: Shaping Negotiation Processes (see GIZ: 2015).
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ူ

ကွေပိုင်ေိုင်ထားရသည့်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အေင့် ၃ - နှစ်ဦးနှစ်ြက်စိတ်ဝင်စားမှုကို စူးစမ်းေှာရြွပါ
နှစ်ဦးနှစ်ြက်အခပန်အလှန်စိ

်ဝင်စားမှုကို ကကည့်ရခှု ြင်းသည် သင့်အား တကာင်းမွေန်တသာ ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းရလဒ်

များကို အတသအြျာရရှိရန် ကူညီတပးပါလိမ့်မည်။ ပါဝင်တောင်ရွက်တနသည့် အြွေဲ့များသည် မည်သည်ကို အ
ရယူရန် ေန္ဒရှိပါသနည်း။ မည်သည့် အနာဂ
နှစ်ြက်အခပန်အလှန်ယကုံ ကည်မှုကို ြန်

်အခမင်များကို ၎င်း

ီးရန်အ

ို့ တဝမျှပါသနည်း။ ဤအေင့်

ူ

ကွေ

ွေင် သင်သည် နှစ်ဦး

ွေက် လမ်းြင်းတပးရပါမည်။

အေင့် ၄ - အခြားရသာ ရေွးြျယ်စောများကို တည်ရောက်ပါ
တနာက်

စ်ေင့်

ွေင် သင်သည် အြျန်ိ မ

အစား ရနိုင်တသာ သ

န်၊ မခပည့်စုံတသးတသာ အစီအစဉ်သို့တရာက်ရှိခြင်းကို တရှာင်ကကဉ်သင့်သည်။ ၎င်း

င်းအြျက်အလက်များအားလုးံ ကို အသုံးြျ၍ အခြားတသာ တရွးြျယ်စရာများကို

ဤ ထိုးထွေင်းနိုင်သည့်တ

ည်တောက်ပါ။

ွေးတြါ်မှုအား တမွေးစားခြင်းသည် အကျုးရှ
ိ ိသည်။ တရွးြျယ်စရာများအသစ်များ တပါ်ထွေက်လာသည်

နှင့်အမျှ တရွးြျယ်စရာအများအနည်းငယ်ထဲမှ
သည် သင့်တလျာ်တသာ စံသ

်မှ

စ်ြုကိုတရွးြျယ်ခြင်းအ

ွေက် ၎င်း

ို့ ယြုလိုအပ်တနသည့်အရာအားလုးံ

်ြျက်များခြစ်သည်ကို (ဥပမာ၊ အစီအစဉ်အတခြြံမူများ) ဘက်တပါင်းစုံက ပိုမို ယုကံ ကည်မှု

ရှိလာပါလိမ့်မည်။

အေင့် ၅ - အကဲခြတ်မှု စံသတ်မှတ်ြျက်များအရပါ် သရဘာတူပါ
ဤအေင့်
အကဲခြ

ွေင် ခြစ်နိုင်တသာအတခြများကို အကဲခြ

်ရန်အ

ွေက် စံသ

်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ခြစ်နိုင်တသာတရွးြျယ်စရာများတရွးြျယ်ခြင်း

ရှိသည့် မည်သည့်တနရာ

ွေင်မေို ခပုခပင်တပးတသာအစိ

်မှ

်ြျက်များအတပါ် သင် သတဘာ

ူပါ။ ပူး

ွေဲ

ု့က
ိ ို ကျန်ရှိတနတသာ မတခပလည်မှုြံစားြျက်များ

်အပိုင်းများကို ကျွမ်းကျင်စွောမိ

်ေက်တပးခြင်းခြင့် အေုံးသ

်

နိုင်ပါသည်။

အေင့် ၆ - ရေွးြျယ်စောတစ်ြက
ု ို ရေွးြျယ်ပါ
ခြစ်နိုင်သည့်တရွးြျယ်စရာများအား အကဲခြ

်ဖပီးသည့်အြါ ပါဝင်တောင်ရွက်တနသည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအ

ွေက်

သင့်တလျာ်မှုအရှိေုံး

စ်ြုကို တရွးြျယ်ပါသည်။ ထို့တနာက် သင်သည် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု

များအတပါ် သတဘာ

ူပါ။

ပုံ ၉ ။ ရေြဲစိုင်မိုဒယ်ပုံစံ
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စီမံြန့ြ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ြ၏
ု နမူနာရကာက်ရကကာင်း16
ရြါင်းစဉ်စာမျက်နှာ
အမှုရောင်အကျဉ်းြျုပ်
အဓိကအတကကာင်းကိစ္စရပ်များ

ွေင် အစီအစဉ်အ

ွေက်လိုအပ်ြျက်၊ အကျဉ်းြျုပ်၊ ြျည်းကပ်မှုနှင့် တောင်ရွက်မည့်

လုပ်တောင်ြျက်များပါဝင်တစရန်။
မာတိကာ
နိဒါန်း
အစီအစဉ်၏ ရည်မှန်းြျက်နှင့် နယ်ပယ်ကို သ

်မှ

်တြာ်ခပပါ။ အစီအစဉ်ြွေံ့ဖြိုးမှုအ

အတခြြံစနစ် နှင့် လုပ်ပိုင်ြွေင့်အြွေင့်အာဏာကို ရှင်းခပပါ။ အစီအစဉ်၏

ိုး

ွေက် ဥပတဒခပု သို့မဟု

် အခြား

က်မှုအြျန်ိ ဇယားအကျဉ်း နှင့် ပါဝင်တောင်

ရွက်သည့် ဌာန၊ အြွေဲ့အစည်းများ။
လုပ်ငန်းတည်ရနောရြာ်ခပြျက်
တည်ရနော နှင့် အုပ်ြျုပ်မှု 

ဧရိယာ၏

ည်တနရာ နှင့် အရွယ်အစား



ဧရိယာ၏ ရည်ရွယြ
် ျက် (အဘယ်တကကာင့် ၎င်းကို ြန်



ဧရိယာ၏ ဥပတဒေိုင်ရာ အေင့်အ



မည်သူ့ထံ



လက်ရှိ စီမံြန့်ြွေဲမှုစနစ်

ီးြဲ့သနည်း)

န်း

ွေင် ဧရိယာအားစီမံြန့်ြွေဲရန် ဥပတဒေိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ြွေင်အြွေင့်အာဏာရှိသနည်း

ဇီဝရူပေိုင်ော ရနာက်ြံ 

ဧရိယာ၏ အဓိက ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာအဂေါရပ်များ (ရာသီဥ

ု၊ ဘူမိတဗဒ၊ ဇလတဗဒ၊ တခမေီလွှာများ)



ဧရိယာ၏ အဓိကဇီဝပိုင်းေိုင်ရာ အဂေါရပ်များ (လူထု၊ ပစ်မှ

်ထားထားသည့် မည်သည့်သယံဇာ

အရင်းအခမစ်မေို)
လူမှုစီးပွားရေးေိုင်ော နှင့် ယဉ်ရကျးမှုေိုင်ော ရနာက်ြံ 

ယဉ်တကျးမှုေိုင်ရာ အဂေါရပ်များ (မိရိုးြလာရိုးရာလူထု၊ ယဉ်တကျးမှုေိုင်ရာ အတလ့အထများ)



လူမှုေိုင်ရာ အဂေါရပ်များ (လူထု၏ အြျက်အလက်နှင့် လားရာများ နှင့် ဧရိယာကို ၎င်း



ဧရိယာကို စိ

်ဝင်စားမှုရှိသည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူအုပ်စုများ

ဧေိယာ၏ လက်ေှိအေင့်အတန်း -

16



ဧရိယာ၏ လက်ရှိအသုံးခပုမှုများ



ဧရိယာနှင့် ၎င်း၏ သယံဇာ



ထိတရာက်တသာစီမံြန့်ြွေဲမှုကို အဟန့်အ



ဧရိယာ

အရင်းအခမစ်များကို ဖြိမ်းတခြာက်မှုများ
ားများ

ွေင် စီမံြန့်ြွေဲမှု တအာင်ခမင်မှုများ

ရင်းခမစ် - McGee & Barrett (2013a)
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ို့၏ အသုံးခပုမှုများ)
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လက်ရှိ စီမံြန့်ြွေဲမှု စိန်တြါ်မှုများ



ဧရိယာအ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင်း စီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ်တရးေွေဲခြင်းသမိုင်းတကကာင်း

စီမံြန့်ြွဲမှု ြျည်းကပ်မှု 

အသုံးခပုသည့် စီမံြန့်ြွေဲမှုအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် တြာ်ခပြျက်



အခမင် တကကညာြျက်



ပန်း



စီမံြန့်ြွေဲမှု လှုပ်ရှားမှုများ



အညွှန်းများ



အကဲခြ



အစီအစဉ်ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်



လုပ်တြာ်ကိုင်ြက်များ နှင့် တြါင်းတောင်ဝန်ထမ်းများ၏ အြန်းကဏ္ဍများ နှင့်

ိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းြျက်များ

်သုံးသပ်ခြင်းအစီအစဉ်

ရေွးြျယ်စော


လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှုအစီအစဉ်



ဘ



တရရှည်

်ဂျက် ဘဏ္ဍာတငွေ
ည်

ံ့ြိုင်မြဲမပီး ဟန်ြျက်ညီတသာ ဘဏ္ဍာတရးအစီအစဉ်

ရနာက်ေက်တမ
ွဲ ျား (လိုအပ်သည့်အရလျာက်)


နယ်နိမိ

်တြာ်ခပြျက် နှင့် တခမပုံ



တခမပုံများ



တနထိုင်ကျက်စားရာတနရာ အမျုးအစားြွေ
ိ
ဲခြားခြင်းများ



မျုးစိ
ိ



ဧရိယာအ



ဥပတဒေိုင်ရာ ဘာသာစကား/စည်းမျဉ်းများ

်များ အမျုးအစားြွေ
ိ
ဲခြားခြင်းများ
ွေင်းရှိ အထူးအဂေါရပ်များ သို့မဟု

် သယံဇာ
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က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အလုပမ
် ှတ်တမ်းစာအုပ် သင်အိမ်ခပန်သွားသည့်အြါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ယြုအေင့်တွင် သင် အသုံးြျေန် သို့မဟုတ် ဖပီးရခမာက် ရအာင်ခမင်ေန်
လိုအပ်ရသာ အဓိက သယ်ရောင်ောတစ်ြု သို့မဟုတ် လုပ်ရောင်မှုတစ်ြုသည် အဘယ်နည်း။
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၁၀။ ဘြူးလ်သတင်းအြျက်အလက် - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အစီအမံများ
အစီအမံ ၁
ကုန်ထု

င
် ါးလုပ်ငန်းအ

အခြားအလိုက် ပိ

ွေက် အသစ်ြျမှ

်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ (ဇုန်သ

်မှ

်ခြင်း၊ အြျန်ိ ကာလနှင့် တနရာအပိုင်း

်သိမ်းမှုများ၊ ငါးြမ်းကိရိယာများ၊ တရအနက်၊ ကမ်းတခြမှ အကွောအတဝး)

ပန်းတိုင်
ပဋိပက္ခများ တလျှာ့ြျခြင်း၊ သန္တာတကျာက်

န်းများကို ကာကွေယခ် ြင်းနှင့် ငါးအုပ်များကို ခပန်လည်တကာင်းမွေန်လာတစခြင်း

ေက်စပ်ပတ်သက်သူအုပ်စု
ကုန်ထု

င
် ါးလုပ်ငန်း

အစီအမံ ၂
ပူးတပါင်းပါဝင်တောင်ရွက်တသာ တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းအစီအစဉ် (တရငုပ်ခြင်း/တလပိုက်
တရငုပ်ခြင်း

ို့အ

ွေက် အသစ်ြျမှ

နှင့် ြရီးသွေား ကန့်သ

်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း။ ဥပမာ၊ လုပ်ငန်းတောင်ရွက်သူများ

်ဦးတရး၊ ကန့်သ

ငါးလုပ်ငန်း နှင့် တရငုပ်ခြင်း

ိုခြင့် တရတပါ်လွှာတရကူး၊

်ထားသည့် ဧရိယာများ၊

စ်တနရာ

ည်း

စ်ြျန်ိ

ည်း

ွေင် အပန်းတခြ

ု့ိကကား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြွေဲခြားထားခြင်း)

ပန်းတိုင်
တဂဟစနစ်များအတပါ် သက်တရာက်မှုများကို တလျှာ့ြျသည်၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်းအ
ရွက်သူများနှင့် ြရီးသွေားများ၏ နားလည်သတဘာတပါက်မှုကို

ွေက် လုပ်ငန်းတောင်

ိုးခမှင့်သည်

ေက်စပ်ပတ်သက်သူအုပ်စု
တဒသြံ ြရီးသွေားလုပ်ငန်းတောင်ရွက်သူများ

အစီအမံ ၃
မသွေားရ ဧရိယာအသစ်များ နှင့် အပန်းတခြဧရိယာများအ

ွေက် ဝင်တကကးများ

ပန်းတိုင်
တဂဟစနစ်များအတပါ် သက်တရာက်မှုများကို တလျှာ့ြျသည်၊ မျုးပွေ
ိ ားဧရိယာများကို ကာကွေယတ
် ပးသည်၊ ထိန်းသိမ်းတစာင့်
တရှာက်ခြင်းအ

ွေက် ရန်ပုံတငွေများရှာတြွေသည်
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ေက်စပ်ပတ်သက်သူအုပ်စု
အများခပည်သူ၊ အထူးသခြင့် ဟန်ကု

ွေင်တနထိုင်သူများ

အစီအမံ ၄
အစိုးရဌာနများကကား အသစ်ြျမှ

်ထားသည့် ကဏ္ဍအြျင်းြျင်း အြျက်အလက်မျှတဝသည့်ယန္တရားစနစ်

ပန်းတိုင်
အြျက်အလက်ြလှယ်ခြင်းကို တြျာတမွေ့တစဖပီး ခမှင့်

င်သည်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့်

ခပန်လည်ခပင်ေင်ခြင်းကို အစဉ်တခပတြျာတမွေ့တစသည်၊ နည်းလမ်းများနှင့် သက်တရာက်မှုများကို အကဲခြ
အစဉ်တခပတြျာတမွေ့တစသည်။

ေက်စပ်ပတ်သက်သူအုပ်စု
အစိုးရဌာနတအဂျင်စီများ
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၁၁။ အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ခြင်းနှင့် လိုကန
် ာအကျိုးသက်
ရောက်ခြင်း ေှရ
ိ စမှု
အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းသည် စီမံကိန်းတနရာအ
လက်တ

ွေ့လည်ပ

ွေက် တရးသားထားသည့် စာရွက်စာ

မ်းအခြစ်မှ

်သည့် အစီအစဉ်အခြစ်သို့ တခပာင်းလဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်ပါသည်။ အရကာင်အထည်ရြာ်

ရောင်ေွက်ခြင်းသည် စီမံကိန်းရနောတစ်ြုစီအတွက် ကွဲခပားဖပီး ြွဲ့စည်းပုံ၊ ဌာနများနှင့် ပါဝင်ရောင်ေွက်သူများနှင့်
ေုံးခြတ်ပါသည်။ အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်းအတွက် အဓိက အစိတ်အပိုင်းခြစ်ဖပီး
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် တည်ေမ
ှိ ှုတစ်ရလျှာက်လုံးတွင် ရောင်ေွက်သည်။
ယြုအစိ

်အပိုင်းအ

ွေင်း

ွေင် တအာက်ပါတောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အေိုပါ

တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို တအာက်
သ

ွေင်တြာ်ခပထားသကဲ့သို့ အစဉ်လိုက်ေက်

ိရပါ။ အမှန်မှာ၊ အစီအစဉ်လုပ်ငန်စဉ်အ

အတခြအတနအတကကာင်းအရာ

ွေင်း

ခုံ့ ပန်အကကံခပုြျက်ကွေင်းေက်များစွော ပါဝင်သင့် သည့် သီးသန့်

စ်ြုြျင်းနှင့် အလိုက်သင့်ရှိတနရန်လိုအပ်သည့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားတနတသာ လုပ်ငန်းစဉ်

ခြစ်သည်။ တအာက်ပါ ရုပ်ပုံသဏ္ဍန်များသည် ေက်စပ်ပ
နှင့်အကဲခြ

်ခြင်း

ိုက် တောင်ရွက်ရန်မလိုတကကာင်း

ို့ မည်သည့်တနရာ

ွေင် အထူး

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်မှု နှင့် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း

လည် အသုံးဝင်လာမည်ကို ညွှန်ခပသည်။

၁။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ေက်သွေယ်ပါ
ေက်သွေယ်တရးသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် တအာင်ခမင်မှုနှင့်အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း

ို့
အ

ွေက်

အဓိက တသာ့ြျက်ခြစ်ပါသည်။ ပါါဝင်တသာ အတကကာင်းအရာတြါင်းစဉ်များသည် များတသာအားခြင့် အ
အသင့် ရှုပ်တထွေးဖပီး
ကျကျ သ

်မှ

စ်ြါ

စ်ရာ

်ထားတသာ ပရိသ

န်

ွေင် သာမန်လူများနားလည် လက်ြံနိုင်ရန် ြက်ြဲပါသည်။ ထို့တကကာင့်
်အ

ိ

ိ

ွေက် ထိတရာက်တစရန် ေက်သွေယ်တရးကို သီးသန့်ေက်သွေယ်

တောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။

၂။ ထိတရာက်စွောအတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ပါ
အတကာင်အထည်တြာ်ခြင်းတောင်ရွက်ခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျားကို လက်တ

ွေ့လည်ပ

်တနသည့်

အစီအစဉ်အခြစ်တခပာင်းလဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။ လိုအပ်ြျက်ြျားခပည့်ြီမပီး အခပုအြူပိုင်းေိုင်ရာ

ွေင်

လိုလားသည့် အတခပာင်းအလဲြျားခြစ်တပါ်သည့်အြါ ကိုက်ညီခြင်းခြစ်လာသည်။ ထို့တကကာင့်၊ ဥပြာအားခြင့်
ြြ်းေီးရန် ကန့်သ

်ပြာဏြျားသည် ြတကျာ်လွေန်ပါ သို့ြဟု

အသုံးခပုြှုြျားကို ေီတလျာ်စွောတနရာြျထားသည် သို့ြဟု

်သ

်ြှ

်ဇုန်ြျား

ွေင် လူသားြျား၏

် ကာကွေယထ
် ားတသာဧရိယာြျားထဲ

အသုံးခပုြှုြျား ြရှိပါ။ လိုက်နာအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းေှိရစမှုသည် ပ
ြျားအား မြိြ်းတခြာက်သည့် အတခြအတနြျားကို ခပင်ေင်ရန် သို့ြဟု

်ဝန်းကျင် သို့ြဟု
် ရပ်

ွေင် အြျို့တသာ

် အြျားခပည်သူ

န့်ရန်အလို့ငှာ စည်းြျဉ်းခြင့်

ကိုက်ညီတစရန် အစိုးရြျားက လုပ်တောင်သည့် လူသားြျား၏ လုပ်တောင်ြှုြျားပါဝင်တနသည့် တောင်ရွက်ြျက်
ြျားကို ရည်ညွှန်းသည်။
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၁၁.၁။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ေက်သွယ်ပါ17
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ေက်သွယ်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးေုံးသွေားသည့်အြါ သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



ေက်သွေယ်တရးမဟာဗျူဟာများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွေားမည်။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ေက်သွေယ်နိုင်ဖပီး အသိပညာ ခမှင့်

င်လာနိုင်မည်။

နှင့်


သင်၏ သ

င်းစာကားများကို သ

ခပုလုပ်

်လာမည်။

အဓိကေက်သွေယ်တရးသ

်မှ

်အုပ်စုများနှင့် ကိုက်ညီရန်

အကျိုးေလဒ်



င်းစကားများ

Iအရေးပါမှု

အတကာင်းေုံးမှာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

စ်တလျှာက်လုံး

ေက်သွေယ်တရးကို တစာစီးစွော၊ မကကာြဏ နှင့် တရရှည်

ည်

ွေင်

ံ့တသာ

လုပ်ပုံလုပ်နည်းခြင့် လုပ်တောင်ခြင်းခြစ်သည်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏
အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအေင့်
တသာအေင့်ရှိ အသိ

တလျှာက်လုံး

ွေင် ခမင့်မား

ရားကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် ပဓာနကျသည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ဘြူးလ်ြက်ဒရယ်အစိုးရသည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို
လုပ်ငန်းစဉ်အား ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်ခြင်း
ရာ

ရားဝင်စ

င်တောင်ရွက်ြဲ့ဖပီး စီအမ်အမ်တအကို အေိုပါ

ာဝန်တပးသည်။ စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်တသာ အဓိကေက်စပ်ပ

်သက်သူများ အတပါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက် ရရှိဖပီးခြစ်သည်။ ယြုအြါ

စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစီအမံများ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းကို ခမန်နိုင်သမျှခမန်ခမန် စ
တောင်ရွက်ရန် စိ

င်

်အားထက်သန်လှျက်ရှိသည်။ ထိအ
ု စီအမံများကို တအာင်ခမင်စွော အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန်

စီအမ်အမ်တအသည် ဌာနေိုင်ရာများ၊ ပုဂလ
္ဂ ိက ကဏ္ဍနှင့် အများခပည်သူ
တောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့တကကာင့် စီအမ်အမ်တအသည် သ

်မှ

့ိုအပါအဝင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူအြျု့ိ ပါဝင်

်ေက်သွေယ်တရး လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ကို ခပင်ေင်

တောင်ရွက်ရန် တထာက်ြံမှုလိုအပ်သည်။

ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ေက်သွေယ်တရးအတပါ် စီအမ်အမ်တအအား
အကကံတပးတနသည့် အ

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍ

ွေင် သရုပ်တောင်သည်။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၂၀ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ေက်သွေယ်ခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမ



စာကွေက် ၂၁ သည် ပညာရပ်မေန်တသာ ေက်သွေယ်တရးထု
သုံးသပ်ြျက်


17

်ကုန်များ နှင့် လမ်းတကကာင်းများအတပါ် ခြုံငုံ

စ်ြု တပးထားသည်။

တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာသ

င်းအြျက်အလက်များသည် သင်၏လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးတပးသည် -

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစီအမံများအတပါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ြျက်။ (စာမျက်နှာ ၁၂၆

ဤသင်ြန်းစာကို Blue CCA သင်

န်းမှ ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။
129

်များကို တပးထားသည်။

ွေငရ
် ှု)

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းမှာ ေီတလျာ်သည့် ေက်သွေယ်တရးမဟာဗျူဟာနှင့် ပ
ရည်ရွယ်ထားသည့် အုပ်စုများအ
င်ခပပါ။

င်ခပရာ

ွေင် ြန်

ွေက် ငါးမိနစ်စာ တကကညာြျက်ကို ခပင်ေင်ကာ အားလုးံ စုံညီသို့ ၎င်းတကကခငာြျက်ကို

ီးမှု ပါပါတစ။ သင့်အ

ွေက် အသုံးဝင်တကကာင်းတ

ွေ့ရှိသည့် မည်သည့် အခမင်အာရုံ

အတထာက်အကူခပုပစ္စည်းကိုမေို အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။ ငါးမိနစ်ေိုသည်ကို သ
ရည်ရွယ်သည့် ပရိသ
အတပါ်

်သက်၍ စဉ်းစားရန်ခြစ်ဖပီး

်အြန်းကဏ္ဍ

က
ိ ပ်ထားပါ။ အားလုံးစုံညီသည် သင်၏

ွေင် သရုပ်တောင်မည်ခြစ်ဖပီး သင်၏ တကကညာြျက်က မည်သို့ယုံကကည်တစတကကာင်း

ခုံ့ ပန်အကကံခပုြျက် တပးမည်။

တအာက်တြာ်ခပပါ လမ်းညွှန်တမးြွေန်းများနှင့် ထည့်သွေင်းစဉ်းစားခြင်းများက သင်၏ ေက်စပ်ပ
သ

င်းစာကားများကို သင့်တ

်သက်သူအုပ်စုသို့

ာ်ကိုက်ညီရန် တောင်ရွက်မှုကို ကူညီတပးသည် -

၁။ သင် (ေိုလိုသည်ြှာ၊ စီအြ်အြ်တအ)သည် ရလဒ်ြျားကို ေက်သွေယ်တခပာေိုခြင်းခြင့် ြည်သည့်အရာကို
မပီးတခြာင်တအာင်ခြင်လိုပါသနည်း။
၂။ သင်သ

်ြှ

်ထားသည့် ေက်စပ်ပ

သရုပ်တောင်ခြင်းြှ

်သက်သူြျား၏ စိ

စ်ေင့် သင်ရရှိြဲ့သည့် ရပ်

်ဝင်စားြှုကို ခပန်လည်သုံးသပ်ပါ။ တစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှု

ည်ြျက်ြျား၊ စိ

်ဝင်စားြှုြျား၊ လိုအပ်ြျက်ြျားနှင့်

ယုကံ ကည်ြှုြျားကိုလည်း ထည့်သွေင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
၃။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစီအမံများနှင့်ပ
သ

်မှ

်ပါ - မည်သည်

်သက်၍ သင် သယ်တောင်တပးလိုသည့် အဓိကသ

င်း စကားများကို

သ
ို့ ည် ခြားနားစွောတောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သနည်း။ အစီအမံ၏ တအာက်ြံ ရည်ရွယ်

ြျက်သည် အဘယ်နည်း။ တအာက်

ွေင်တြာ်ခပထားတသာ ေက်သွေယ်တရးအတပါ် သဲလွေန်စ အရိပ်အမမ

်များကို

ခပန်လည်သုံးသပ်ပါ။
သင့်

ွေင် အြျန်ိ ကျန်တသးလျှင် လက်တ

အထိတရာက်ေုံးတသာ ေက်သွေယ်တရးထု
စာကွေက် ၂၀ ကိုလည်း သင်

ွေ့အတခြအတန

ွေင် သင်ရည်ရွယ်သည့်ပရိသ

်ကုန်များနှင့် လမ်းတကကာင်းများနှင့်ပ

်ထံသို့ တရာက်ရှိတစမည့်

်သက်၍လည်း စဉ်းစားပါ။ တအာက်ပါ

ိုင်ပင်တေွေးတနွေးနိုင်ပါသည်။

စာကွက် ၂၀ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ေက်သွယ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမတ်များ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ေက်သွယ်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမတ်များ
တအာင်ခမင်တသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ေက်သွေယ်တရးသည် သ
တပးပို့ခြင်းအတပါ်

ွေင် မူ

တလသံ၊ စာသားအ

ည်ပါသည်။ သင်ေက်သွေယ်သမျှသည် သင်ရည်ရွယ်သည့် ပရိသ

င်းစကားသည် ြိုင်မာတသာ စိ

် တလးနက်သည့်ထင်ဟပ်ခြင်းကို အားတပးသည့် သ

တာေှည်ြံရသာ စ်ပုဒ် သို့မဟု
သည့်ပရိသ



ို့ ခြစ်သင့်သည်။

အားရကာင်းရသာ – အားတကာင်းတသာသ
သို့မဟု



်နှင့် ကိုက်ညီေီတလျာ်သည့်

ိုအရှည် နှင့် ပုံစံ ခြစ်ရပါမည်။

ထိတရာက်တသာ ေက်သွေယ်ခြင်းသည် တအာက်ပါ


င်းအြျက်အလက်ကို မည်သို့ များနိုင်သမျှ များများ

်ထံ

ာရှည်ြံတသာသ
် လွေယက
် ူစွောသ

ွေင် ကပ်ညိတနသည့် သ

င်းစကားကိုတပးဖပီး သီြျင်းတကာင်း

ုိကဲ့သို့ အြျန်ိ ကကာခမင့်စွောပင် သင် ရည်ရွယ်

င်းစကားခြစ်သည်။

လုပ်ကိုင်ရောင်ေွက်နိုင်ရသာ - လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်နိုင်တသာ သ
လုပ်တောင်မှုများကို လိုအပ်တကကာင်း ရှင်းလင်းတြာ်ခပထားသည့် သ
ပုစွေန်အရွယ် ၈ လက်မ ကန့်သ

င်တပးသည့်

င်းစကားခြစ်သည်။

င်းစကားသည် အေိုပါသ

ိရနိုင်သည့် စာတကကာင်း

ြ
် ံစားမှုကို ခမှင့်

်ြျက် သို့မဟု
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် မီ

င်းစကား

စ်ရပ်သည် မည်သည့်

င်းစကားခြစ်သည်။ ဥပမာ -

ာ ၅၀ ကမ်းပါးကကားြံဇုန်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အံအ
့ ားသင့်ြွယ်ရကာင်းရသာ - အံအ
့ ားသင့်ြွေယ်တကာင်းသည့် သ



စိ

်ဝင်စားစရာတကာင်းသည့် အြျက်အလက် သို့မဟု

စိ

်

ွေင် သာယာတကာင်းမွေန်သည့် စိ

သတ်မှတ်ေည်ေွယ်ထားရသာ - သ



ိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်သည့် သ
အခမင်အားခြင့် သို့မဟု



ရ
် ည်ရွယ်ထားတသာသ

င်းစကားသည် သီးသန့်ပရိသ

်ဝင်စားြွေယ်တကာင်းတသာ သ

် အကကားအားခြင့် ေွေဲတောင်မှုရှိသည့် သ
င်းစကားက မည်သည်

ခြစ်သည်ကို သီးသန့်အြျက်များကို
်မှ

င်းစကားခြစ်သည်။
် ထံသို့

င်းစကားခြစ်သည်။

ေှင်းလင်းရသာ - ရှင်းလင်းတသာသ
န်ြိုးတလျာ့တပါ့သ

် ရှုတထာင့်အသစ် ကဲ့သို့တသာ လက်ြံသူ၏

်အားစိုက်မှုကို ခြစ်တပါ်တစသည့် သ
်မှ

စိတ်ဝင်စားြွယ်ရကာင်းရသာ - စိ



င်းစကားသည် အံ့ဩြွေယ် နှိုင်းယှဉ်မှု၊

ိကျစွောအာရုံစိုက်လျှက်

င်းစကားသည် အားတကာင်းတသာ
င်းစကားခြစ်သည်။

့ိုသည် အဓိကအတကကာင်းကိစ္စများ
ိကျစွောတြာ်ခပသည်။ ဥပမာ၊

်ခြင်းတကကာင့် ခြစ်တပါ်လာသည့် ခပဿနာများ၊ လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစသည့်

အစီအမံများရယူရန် အတရး

ကကီးလိုအပ်မှု၊ အတခြအတနတခပာင်းလဲခြင်း၏ အတရပါမှုနှင့် အတခြအတန

တခပာင်းလဲခြင်း၏ အလားအလာရှိတသာ အစီအမံ။

စာကွက် ၂၁ ။ ပညာေပ်မေန်ရသာ ေက်သွယရ
် ေးထုတ်ကုန်များ နှင့် ေက်သွယရ
် ေးလမ်းရကကာင်းများ

ပညာေပ်မေန်ရသာ ေက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်များနှင့် ေက်သွယ်ရေးလမ်းရကကာင်းများ*
ခြစ်နင
ို ်ရခြေှိသည့် ေက်သွယရ
် ေးထုတ်ကုန်များတွင် ပါဝင်သည်များမှာ 

မူဝါဒအကျဉ်းြျုပ်များ



လက်ကမ်းစာတစာင်များ



ပိုစ

ာများ

င်ခပခြင်းများ သို့မဟု



် ေလိုက်ခပားခပသခြင်းများ



ဗီဒီယမ
ုိ ျား



သ



မီဒီယာအ



မီဒီယာြုံးလွှမ်းမှုအ



တခမပုမ
ံ ျား၊ ကားြျပ်များ နှင့် သ



ဝက်ဘ်ေုက
ိ ်အတကကာင်းအရာများ



အတလျာ်အစားများကို တြာ်ခပသည့် အခမင်ေိုင်ရာအတထာက်အကူများ (ဥပမာ၊ ပင့်ကူပုံတြာ်ဇယားများ၊

င်းစာတစာင်များ
ွေက် သ

ိုငပ
် ုံပါဂရပ်ပုံက

င်းထု

်ခပန်ြျက်များ

ွေက် နမူနာ လူတ

ွေ့တမးခမန်းခြင်း တခြကကားြျက်များ

င်းရုပ်ပုံများ

်ခပားများ၊ အကျဉ်းြျုပ်ဇယားများ)

ေလဒ်များနှင့် ရထာက်ြံအကကံခပုြျက်များကို ေက်သွယ်ခြင်းနှင့် ခြန့်ရဝခြင်းအတွက် ရနောများမှာ ရအာက်ပါတို့
အပါအဝင်ခြစ်ပါသည်။


အသုံးခပုတနကျ မီဒီယာ



လူမှုမီဒီယာ (ဥပမာ - တြ့စ်ဘု



ြွေင့်ပွေဲများ



ေက်စပ်ပ



ပူး

ပ
ွေဲ ါဝင်သူအတြာ်များ၏ ကွေန်ယက်များ



သ

်မှ



သက်ေိုင်သည့် ညီလာြံများနှင့် အြမ်းအနားများ



သ



ြရီးသွေားပညာတပးခြင်း (ဥပမာ - သန္တာတကျာက်



ဝက်ဘ်ေုက
ိ ်များ

်၊

ွေစ်

ာ)

်သက်သူအလုပ်ရုံတေွေးတနွေးပွေဲများ သို့မဟု

် အခြားတသာ အများခပည်သူေိုင်ရာ အစည်းအတဝးများ

်ထားသည့် ပုဂလ
္ဂ ိကအစည်းအတဝးများ

င်းအြျက်အလက် လူထုလှုပ်ရှားမှုများ - တကကာ်ခငာများ / လူမူတေးကွေက်
န်းများ၏အတရးပါမှု နှင့်
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စမ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

်ြုန်းအသုံးခပု အက်ပလီတကးရှင်းများ

*ရင်းခမစ် - Waite et al. (2014)

၁၁.၂။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - ထိရောက်စွာအရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ပါ
ထိရောက်စွာအရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်များ ထိထိတရာက်တရာက် အတကာင်အထည်တြာ် တောင်
ရွက်ခြင်း နှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှုအ

ွေက် မ

ူတသာ

ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အထင်အရှားရှိတနတသာအရာများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်
လာမည်။


အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်နှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်း
ရှိတစမှု

န
ို့ ှင့် စပ်လျဉ်းဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ အကန့်အသ

်များကို

နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။ နှင့်


နိုင်ငံတရးေိုင်ရာ က

ိကဝ

်များကို တသြျာတစမည့် နည်းလမ်းများကို

သိရှိလာမည်။
အကျိုးေလဒ်



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ နာြံမှု နှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု
က
ို့ ို တသြျာတစရန် လိုအပ်သည့် လုပ်တောင်မှုများကို သ

Imအရေးပါမှု

်မှ

်တြာ်ခပခြင်း။

အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းအေင့်ဖပီးသည့်တနာက် ထုံးစံအားခြင့် အတကာင်အထည်
တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းကို ခပုလုပ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်
စ

ွေင် ၎င်းကို တစာစီးစွောလည်း

င်နိုင်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစီအမံများကို သင် စ

တြာ်တောင်ရွက်သည့် အြါ

ိုင်း

ွေင် ၎င်း

င် အတကာင်အထည်

ို့၏ ကိုက်ညီ၊ လိုက်နာမှုကို တသြျာ

တစခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့် ၎င်း၏ သီးသန့် အခမင်၊ ပန်း
ရည်မှန်းြျက်များ တအာင်ခမင်မှုအ

ိုင်များ နှင့်

ွေက် အလွေန် အတရးပါသည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ဘြူးလ်ြက်ဒရယ်အစိုးရသည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို
လုပ်ငန်းစဉ်အား ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်ခြင်း
အထည်တြာ်မှုတောင်ရွက်မှုအ

ည်ေဲကဏ္ဍ

င်တောင်ရွက်ြဲ့ဖပီး စီအမ်အမ်တအကို အေိုပါ
စ်ြုစီမှ အြွေဲ့အစည်းများသည် အတကာင်

ွေက် လုပ်တောင်မှုအများစုကို တောင်ရွက်မည်ခြစ်သည်။ အေိုပါ အြွေဲ့အစည်းများသည်

ဖပီးခပည့်စုံတသာအစီအစဉ်နှင့် ဇုန်သ
လုပ်တောင်မှုများအ

ာဝန်တပးသည်။

ရားဝင်စ

်မှ

်ခြင်းအစီအစဉ်

က
ို့ ို ြွေင့်ခပုခြင်းနှင့် ၎င်း

ို့

ာဝန်ရှိသည့် အခြားတသာ

ွေက် လမ်းညွှန်များအခြစ် အသုံးခပုကကသည်။ ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်သည့် အြွေဲ့အ စည်းအခြစ် စီအမ်

အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့် ကိုက်ညီလိုက်နာမှု တသြျာတစရန် ရည်ရွယ်သည်။ ေိုလသ
ို ည်မှာ ၎င်းသည် အခပုအမူ
ွေင် ခြစ်လသ
ို ည့်အတခပာင်းအလဲများကို ရရှိဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ရည်မှန်းြျက်များ ခပည့်မီသည်ကို တသြျာရန်
လိုလားသည်။ ၎င်းသည် ဤကကိုးပမ်းအားထု

်မှု

ွေင် အ

ိုင်ပင်ြံအခြစ် သင်၏ ပံ့ပိုးမှုကို တ
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ခြစ်ေပ်လုပင
် န်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအတပါ် စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့်
အ

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို ေက်လက်သရုပ်တောင်သည်။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၂၂ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို ထိတရာက်စွောအတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း အတပါ် သဲလွေန်စ
အရိပ်အမမက်ကို တပးထားသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်သည် စီအမ်အမ်တအ ကို အကကံတပးတနသည့် အ

ိုင်ပင်ြံများ အြန်းကဏ္ဍ

ွေင် သရုပ်တောင်ပါသည်။ သင် တောင်

ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ထိတရာက်စွောအတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးတပးရန်ခြစ်သည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့် နာြံမက
ှု ို အားခြည့်လိုက်နာတောင်ရွက်တစသည့် သို့မဟု

် ေန္ဒအတလျာက် လိုက်နာမှုကို

အားတပးသည့် ြိုင်မာတသာလုပ်တောင်ြျက်များကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါ။ အြျန်ိ နှင့်သယံဇာ
ကဏ္ဍကို စိ

်ထစ
ဲ ွေဲထားရန်သ

ိရပါ။ သင် သ

်မှ

်သည့် လုပ်တောင်မှုများကို ြလစ်ြျ

အရင်းအခမစ်များ၏ အြန်း
တ
် ပါ်

ွေင်စာရင်းတရးမှ

်ပါ။

စာကွက် ၂၂ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ု ထိရောက်ရသာအရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စ
အေိပ်အမမတ်များ
ထိရောက်ရသာအရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမတ်များ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို မည်သို့ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်သည့်လမ်းတကကာင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အမျုးအစား
ိ
တပါ်

ွေင် များစွောမူ

ည်ပါသည်။

ရားဝင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

ေိုလိုသည်မှာ - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက် လိုအပ်သည့် ဥပတဒနှင့် စီမံအုပ်ြျုပ်မှုေိုင်ရာြွေဲ့စည်းပုံ အခပည့်အဝရနိုင်သည့်

တနရာများသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့် ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်တောင်မှုများနှင့် စည်းမျဉ်းများ လိုက်နာမှုရရှိခြင်းခြင့် အဏ္ဏဝါ
အစီအစဉ်၏ ပန်း

ိုင်များနှင့် စည်းမျဉ်းများ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအတပါ် မကကာြဏ အာရုံစိုက်သည်။

ဥပမာ၊ သတဘောလုပ်ငန်း၊ အဏ္ဏဝါတဒသ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ခြင်း သို့မဟု
ဤခြစ်ရပ်

် တရလုပ်ငန်းကဏ္ဍများအ

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းသည် အဓိကအားခြင့် စီမံြန့်ြွေဲမှုအ

ရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွေ
လူထုအတခြခပုလုပ်တောင်မှုများအ

ွေင်း

ွေင်း

ွေင်။

ွေင် အကျုးသက်
ိ
တရာက်သည်။

်သတဘာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ေန္ဒအတလျာက်နှင့်

ွေက် များစွောအားတကာင်းတသာ လိုအပ်ြျက်ရှိသည်။ ထို့တကကာင့်၊ ေက်သွေယ်တရးနှင့်

အခမင်ြွေင့်တပးသည့် လုပ်တောင်မှုများ ပိုမိုသည်။ တနာက်စာမျက်နှာ

ွေင် စာရင်းခပုစုထားသည့် အဏ္ဏဝါပုစ္စာအတခြများက

တအာင်ခမင်တသာ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းမဟာဗျူဟာများအမျုးမျ
ိ ိုး၏
ိ
အသွေင်ကို တပးသည်။
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၁၁.၃။ အိမသ
် ယ
ို့ ူရောင်ခြင်း - အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ခြင်း နှင့်
လိုက်နာအကျိုးသက်ရောက် ခြင်း ေှိရစမှု

ခြစ်ရစနိင်ရသာ နှင့် စိန်ရြါ်ရနရသာ အရခြအရနအရကကာင်းတေားများ 18
လိုက်နာမှုနှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု
နည်းလမ်းများ သိမ
ု့ ဟု
ညံ့ြျင်းစွောဒီဇိုင်းထု
များကို မျှမျှ

် စည်းမျဉ်းစနစ်များ ြျမှ

ို့သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ

်ခြင်းအတပါ် အားထားသည်။ မျှ

်ထားသည့် စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများ သို့မဟု

ြန့်ြွေဲမှုကို ထိန်းညှိရန် သို့မဟု

်သက်သူများ၏ တထာက်ြံမှုကို ဖပိုကွေဲတစရန်

က
ို့ ို ခြစ်တစသည်။ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအေင့်အ

ွေင်း စီမံ

် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ရန် အားနည်းတသာ အမျုးသား/ဌာတန
ိ
အစိုးရ သို့မဟု

ဌာနအြွေဲ့အစည်းေိုင်ရာ စွေမ်းတောင်ရည်သည် အခပုအမူတခပာင်းလဲခြင်းနှင့် ရည်မှန်းြျက်ပန်း
တအာင်ခမင်ခြင်းအ

ွေင် စီမံြန့်ြွေဲမှု

် စည်းမျဉ်းစနစ်များ၏ ရလဒ်အခြစ် သယံဇာ

လက်လှမ်းမီရရှိမှုကို ကာကွေယတ
် နခြင်းသည် ေက်စပ်ပ

နှင့် လိုက်နာခြင်းတပျာက်ကွေယ်တစရန်

ွေင်း

မှုမရှိသည့် ြွေင့်ခပုမိန့်စနစ်များကဲ့သို့

်

ိုင်များသို့ တရာက်ရှိ

ွေက် အဓိကစိန်တြါ်မှုခြစ်သည်။ ၎င်းသည် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တစာင့်ကကည့်

တလ့လာခြင်းအေင့် ကာလများ

ွေင်သာမက သင်

န်းပို့ြျခြင်းနှင့် ပညာတပးခြင်း

တထာက်ပံ့မှု လိုအပ်သည်။ ရှင်းလင်းသည့် အုပ်ြျုပ်မှုအစီအမံများ နှင့် မူဝါဒ

ို့

ွေင်လည်းပဲ စဉ်ေက်မခပ

်ရန်ပုံတငွေ

ို့ တပါင်းစည်းခြင်း သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

အကျုးရလဒ်
ိ
များ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးတပးလိမ့်မည်။
အေတိလက
ို ်စားခြင်းသည် ညံ့ြျင်းတသာအုပ်ြျုပ်မှု၏ အမှ

်သတကေ

စ်ြုခြစ်တနစဉ် ၎င်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ခပုစုတရးေွေဲတရးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ကိုက်ညီမှုနှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု အစိ

်အပိုင်းများကို အနှု

်

သတဘာ ေိုးကျုးကျတရာက်
ိ
တစနိုင်သည်။

အဏ္ဏဝါပုစ္စာအရခြများနှင့် အခြားရသာ လက်ရတွ့ဘဝဉပမာများ


လူထုေက်သွေယ်တရးအစီအစဉ် (ကိုလံဘီယာ – Jorge Jiménez) - Blue Solution



တဒသေိုင်ရာ ပူးတပါင်းပါဝင်သည့် ငါးလုပ်ငန်းတစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း (ကိုလံဘီယာ၊ ကိုစ

ာရီကာ၊ ပနားမား)

– Blue Solution


အဓိကကဏ္ဍများနှင့် မျှတဝထားသည့် အုပ်ြျုပ်မန
ှု ှင့် ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မှုများ - အဏ္ဏဝါပုစ္စာအတခြ၏
ည်တောက်ခြင်း ဘတလာက်
လုပ်ငန်းစဉ်များအ



အာဂျင်

ီးနား

ုံး- တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း နှင့် စီမံြန့်ြွေဲမှု

ွေက် အားတကာင်းတသာ ဥပတဒခပုတရး အုပ်ြျုပ်မမ
ှု ူတဘာင် (ဩစတက

ွေင်ရှိ ကမ်းရိုး

းလျ – Jon Day)

န်းတဒသ အဏ္ဏဝါကာကွေယဧ
် ရိယာများကကား စီရင်ပိုင်ြွေင့်စနစ် (အာဂျင်

– Case Study MSP in Practice


သန့ရ
် ှင်းတသာ အုပ်ြျုပ်မအ
ှု စီအမံများနှင့် မူဝါဒေိုင်ရာ တပါင်းစည်းခြင်းသည် အတကာင်အထည်တြာ်
တောင်ရွက်ခြင်း ကွောဟြျက်များကို တရှာင်ရှားသည်။ (ဘီလစ်) Case Study MSP in Practice



ဂျဘီ
ီ အာရ်

ဝှမ်း အမ်အက်စ်ပီအတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအ

အေင့်ေင့်တသာ စီမံြန့်ြွေဲမှု (ဩစတက

18

းလျ – Jon Day)
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ွေက် ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်သည့်

ီးနား)

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အလုပ်မှတ်တမ်းစာအုပ် သင်အိမ်ခပန်သွားသည့်အြါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ယြုအေင့်တွင် သင် အသုံးြျေန် သို့မဟုတ် ဖပီးရခမာက် ရအာင်ခမင်ေန်
လိုအပ်ရသာ အဓိက သယ်ရောင်ောတစ်ြု သို့မဟုတ် လုပ်ရောင်မှုတစ်ြုသည် အဘယ်နည်း။

135

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၁၂။ ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ြျန
ိ ်ညခှိ ြင်း
တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ြျန်ိ ညှိခြင်း
အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်း

ို့သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့် ၎င်း၏ ထိတရာက်တသာ

ို့ကို အဓိကထိန်းတကကာင်းတပးတနတသာလုပ်ငန်းများ ခြစ်ကကသည်။ အလိုက်သင့်

စီမံြန့်ြွေဲမှုသည် စီမံြန့်ြွေဲမှုအကျုးရလဒ်
ိ
များကို တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ
ေင့် စီမံြန့်ြွေဲမှုကို

ုးိ

က်တစခြင်းအ

ွေက် စနစ်

ကျ ြျဉ်းကပ်မှု

်ခြင်းအားခြင့် တလ့လာခြင်း မှ

စ်ြုခြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွောပင် ‘လုပ်တောင်ခြင်းခြင့်

သင်ယူခြင်း’ ခြစ်ဖပီး သင်ယြ
ူ ဲ့ရသည်ကိုအတခြြံ၍ ခပုလုပ်ရမည့်အရာကို လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစ ခြင်းခြစ်သည်။ အလိုက်
သင့်စီမံြန့်ြွေဲမှုကို အတခြအတနအသစ်များခြစ်တပါ်လာသည့်အြါ
ဤအစိ

်အပိုင်းအ

ွေင်း

ွေင် တအာက်ပါတောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤ

တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို တအာက်
သ

ွေင် အသုံးြျရန်လိုအပ်သည်။

ွေင်တြာ်ခပထားသကဲ့သို့ အစဉ်လိုက်ေက်

ိရပါ။ အမှန်မှာ၊ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်းသည် လုပ်ငန်စဉ်အ

သင့်သည့် သီးသန့် အတခြအတနအတကကာင်းအရာ

ွေင်း

ခုံ့ ပန်အကကံခပုြျက်ကွေင်းေက်များစွော ပါဝင်

စ်ြုြျင်းနှင့် အလိုက်သင့်ရှိတနရန်လိုအပ်သည့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားတန

တသာ လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။ တအာက်ပါ ရုပ်ပုံသဏ္ဍန်များသည် ေက်စပ်ပ
စဉ်းစားသည့်တနရာကို ညွှန်ခပသည့်တနရာ

ိုက် တောင်ရွက်ရန်မလိုတကကာင်း

်သက်သူများ ပါဝင်တောင်ရွက်မှုထည့်သွေင်း

ွေင် အထူးသခြင့် အသုံးဝင်ပါမည်။

၁။ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပါ
တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းရလဒ်များ (သို့မဟု

် လုပ်တောင်မှု) နှင့် အကဲခြ

ရည်မှန်းြျက်များ ဖပီးတခမာက်တအာင်ခမင်မှုသို့ တရှ့ရှုသည့်
အဏ္ဏာဝါအစီအစဉ်တရးေွေဲသူများ နှင့် ေက်စပ်ပ

ိုး

က်မှုအ

်ခြင်း

ိုင်းအ

ို့သည် ပန်း

ာညွှန်ခပခြင်းများခြင့်

်သက်သူများအား ပံ့ပိုးတပးရန်၊ တရွးြျယ်ထားသည့်

အညွှန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြျက်အလက်စနစ်တကျရကာက်ြံခြင်းကို အသုံးခပုထားသည့်
နှင့် စဉ်ေက်မခပ
စဉ်ေက်မခပ

ိုင်များ နှင့်

စ်သား

ည်း

် တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ ခြစ်သည်။ တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းသည်

် သင်ယူတလ့လာခြင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးသည်။

၂။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထင်ဟပ်သုံးသပ်ပါ
လုပ်ငန်းစဉ်စ

င်ရခြင်း၏ အတကကာင်းရင်းနှင့် သင့်လုပ်ရောင်မှုသည် လမ်းရကကာင်းရပါ်တွင် ေှိရနေဲ ခြစ်၊

မခြစ် ေုံးခြတ်ရန် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
သည်။ သင့်လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင် ၎င်းအ

အလဲခြစ်နိုင်သည့်ဧရိယာများ
အသစ်များ၊ ပ
ရာသီဉ

တလျှာက်လုံး

ွေင် ထင်ဟပ်သုံးသပ်ရန်သည် အတရးကကီး

ွေက် အြျန်ိ ကို ထည့်သွေင်းတရးေွေရ
ဲ န်လည်း အတရးကကီးသည်။ အတခပာင်း

ွေင် ပါဝင်ကကသည်မှာ - နိုင်ငံတ

ာ်ြွေံ့ဖြိုး

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာအတကကာင်းအရာများအတပါ် အသိပညာ

ိုး

က်မှုစီမံကိန်း

ွေင် ဦး

ိုးပွေားလာခြင်း၊ သို့မဟု

ည်ရာ
်

ုတခပာင်းလဲမှုမှ ဖြိမ်တခြာက်မှုအသစ်များ ခြစ်တပါ်လာခြင်း။

၃။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုက်ရလျာညီရထွေှိပါရစ
အလိုက်သင့်စီမံြန့်ြွဲမှုသည် အစီအစဉ်တနရာ၏ လိုအပ်ြျက်အလိုက် မဟာဗျူဟာများကို ြျန်ိ ညှိရန် အြွေင့်
အတရးကိုတပးသည့် ရှင်သန်လှုပ်ရှားတနတသာ လုပ်ငန်းစဉ်

စ်ရပ်ခြစ်သည်။ သို့ရာ

သည် တခပာင်းလဲနိုင်သည်၊ တခပာင်းလဲလမ
ိ ့်မည်ကို ေက်စပ်ပ
လည်း လိုအပ်သည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်း နှင့် မည်သည့်တနရာ

ွေင် မ

ွေ့ရှိြျက်များကို ပွေင့်လင်းခမင်သာတသာနည်းလမ်းခြင့်

များသည်

ိုး

ွေက် အကကံဉာဏ်များမျှတဝရာ
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စ်ရပ်

်သက်သူများက နားလည်သတဘာတပါက်ရန်

တကကာင်းတ

က်တကာင်းမွေန်မှုအ

ွေင် အစီအစဉ်

ူတသာြျဉ်းကပ်မှုကို လိုအပ်နိုင်
င်သွေင်းလာပါက ေက်စပ်ပ

်သက်သူ

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၁၂.၁။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - တိးု တက်မက
ှု ို တိင
ု ်းတာပါ
တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပါ။
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ

်ခြင်း ြျဉ်းကပ်မှုများ နှင့် နည်းပညာများ

အတပါ်ခြုံငုံသုံးသပ်မှုကို ရရှိလာမည်


တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ

်ခြင်းအစီအစဉ်ကို ခပုစုတရးေွေဲလာနိုင်မည်။

နှင့်


တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းလိုအပ်ြျက်များနှင့် အကန့်အသ

်များကို နားလည်

သတဘာတပါက်လာမည်။
အကျိုးေလဒ်



တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ

်ခြင်း

ို့အ

ွေက် အတရးပါတသာ တောင်ရွက်

ရန်လုပ်ငန်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း (အြျန်ိ နှင့် ပါဝင်မည့် ေက်စပ်ပ
အ
အရေးပါမှု

်သက်သူများ

ွေက် အညွှန်းများ အပါအဝင်)

တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ

်ခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ လိုအပ်တသာ

လုပ်တောင်မှုများခြစ်ဖပီး အစီအစဉ်အစဦးပိုင်းက

ည်းကထည့်သွေင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းကို အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတကာင်အထည်တြာ်ခြင်းအေင့်

ွေင်

လုပ်တောင်တနစဉ် ရလဒ်များကို ခြစ်နိုင်တခြရှိတသာအစီအစဉ်ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏
စစ်

မ်းအေင့်သို့ အသိတပးရန် အသုံးခပုနိုင်သည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ဘြူးလ်ြက်ဒရယ်အစိုးရ

ွေင် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို

လုပ်ငန်းစဉ်အား ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်ခြင်း
ခြင်းအ

ွေက်လည်း

ရားဝင်စ

င်တောင်ရွက်ြဲ့ဖပီး စီအမ်အမ်တအကို အေိုပါ

ာဝန်တပးသည်။ စီအမ်အမ်တအသည် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ

ာဝန်ရှိပါသည်။ စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ

်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဘြူးလ်

်ခြင်း

လုပ်ငန်းများ သာမက အေိုပါ တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို မည်သည့်အြျန်ိ
အေိုပါတောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

ွေင် မည်သည့် ေက်စပ်ပ

ွေက် ဒီဇိုင်းတရးေွေဲခြင်းနှင့် တောင်ရွက်မှု

ွေင် အတကာင်အထည်တြာ်ခြင်း

လိုအပ်တနသည်။ စီအမ်အမ်တအသည် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ

ို့အ

ွေက် ပံ့ပိုးမှု

ို့အတပါ် အဓိက တောင်ရွက်ရမည့်
ွေင် ြျဉ်းကပ်တောင်ရွက်ရမည် နှင့်

်သက်သူများက ပါဝင်တောင်ရွက်ရမည်

့ိုအတပါ်

အကကံခပုြျက်များ လိုအပ်သည်။

ခြစ်ေပ်လုပင
် န်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ြျန်ိ ညှိခြင်း
စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့် အ
အတပါ်

ွေင်

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို သရုပ်တောင်သည်။ သင်၏

ို့အတပါ်

ည်ေဲလုပ်ငန်း

ည်တောက်ပါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၂၃ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏

ိုး

က်မှုများကို

များကို တပးထားသည်။


ဇယား ၁၄ က

ိုး

က်မှု

ိုင်း

ာခြင်း

ွေင် ကူညီတပးသည်။
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ိုင်း

်

ာခြင်းအ

ွေက် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ခြင်းအ
တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း နှင့် အကဲခြ

ွေက်

်ခြင်းအစီအစဉ်ကို ခပုစုတရးေွေဲတပးရန် ခြစ်သည်။ သင်၏အလုပ်ကို လမ်းခပတပးရန်

ဇယား ၁၄ ကို အသုံးခပုပါ။ ဇယားကွေက်များအ

ွေင်း

ွေင် လုပ်တောင်ဖပီး သင်၏တ

ွေ့ရှိြျက်အား

စ်ြုနှင့်

စ်ြု

ေက်စပ်ပါ။


ဇယား

ိုင် က

ွေင် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း နှင့် အကဲခြ

်ခြင်း

န
ို့ ှင့် ေက်စပ်သည့်ြိုင်မာတသာ

တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးသည်။



ဇယား

ိုင် ြ

ွေင် မည်သည့်အြျန်ိ

ေုံးခြ

်သည်။

ဇယား

ိုင် ဂ

ွေင် အေိုပါတောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်တောင်ရမည်ကို

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်သည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကို ဉာဏ်ြွေင့်တေွေးတနွေးပါသည်။

စာကွက် ၂၃ ။ တိုးတက်မှုတိုင်းတာခြင်းအတွက် သဲလွန်စအေိပ်အမမတ်များ*
တိုးတက်မှုတိုင်းတာခြင်းအတွက် သဲလွန်စအေိပ်အမမတ်များ*
တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းစနစ်ကို အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ထိန်းတကျာင်းခြင်းြွေဲ့စည်းပုံအ
သက်ေိုင်ရာ ေက်စပ်ပ
အ

ွေက် သ

ိုး

ွေင်းသို့ တပါင်းစပ်ထည့်သွေင်းခြင်းက

က်မှုကိုခြစ်တပါ်တစမည့် ေုံးခြ

်ြျက်များြျမှ

်ခြင်း

င်းအြျက်အလက်များနှင့် ပံ့ပိုးတပးပါသည်။ တအာက်တြာ်ခပပါ တမးြွေန်းများက ရလဒ်အတခြခပု တစာင့်ကကည့်

တလ့လာခြင်းစနစ်အ


်သက်သူများအား အစီအစဉ်၏

ွေက် လိုအပ်ြျက်များကို ရှင်းလင်းတြာ်ခပရာ

အဓိကမဟာဗျူဟာနှင့် စီမံကိန်းကြျမှ

ွေင် ကူညီတပးပါမည်။

်မည့် လမ်းညွှန်မှုတပးသည့် ေုံးခြ

်ြျက်များ

ွေင် မည်သည့်

လုပ်တောင်သူများသည် ပါဝင်ကကမည်နည်း။


အဓိကလမ်းညွှန်မှုတပးသည့်ေးုံ ခြ

်ြျက်များကို မည်သို့ ြျမှ

်ဖပီး မည်သည့်သ

င်းအြျက်အလက်များကို

လိုအပ်သနည်း။



ပူး

ွေဲတစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းစနစ်များနှင့်ပ

စိ

်ဝင်စားမှုများ၊ တမျှာ်လင့်ြျက်များ နှင့် သ

မည်သည့်သ

်သက်၍ မ

ူတသာ လုပ်တောင်သူများ

ွေင် မည်သည့်

င်းအြျက်အလက်များ ရှိရန် လိုအပ်သနည်း။

င်းအြျက်အလက်ကို တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းစနစ်က တပးအပ်မည်နည်း။ မည်သည့် အြျန်ိ

တပးမည်နည်း။


မည်သည့် လုပ်တောင်သူများသည် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း
တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း၏ မည်သည့်အပိုင်းအ



ပူး

စ
ွေဲ ီမံကိန်း(

ိုး

က်တစခြင်း)အ

ပူးတပါင်းတောင်ရွက်စနစ် မိ


ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်ကကမည်နည်း။
ွေင်

ာဝန်ရှိသနည်း။

ွေက် အတခြြံအခြစ်အသုံးခပုနိုင်သည့် တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းစနစ်များ

်ြက်များ

တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းစနစ်ကို ြျမှ

ွေက် မည်သူ့

ွေင် ရှထ
ိ ားဖပီး ခြစ်ပါသလား။
်ခြင်းနှင့် လည်ပ

်လုပ်တောင်ခြင်းအ

တငွေတကကးအရင်းအခမစ်များ လိုအပ်သနည်း။ မည်သည့် သယံဇာ

ွေက် မည်သည့် လူသားနှင့်

အရင်းအခမစ်များ ရရှိနိုင်ပါသနည်း။

* ရင်းခမစ် - Capacity WORKS Tool 22: Results-Based Monitoring System (GIZ: 2015).
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၁၄ ။ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပါ

တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပါ
က

ြ

ေ

Taရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း

မည်သည့်အြျိန်တွင် ရောင်ေွက်မည်

ပါဝင်ရောင်ေွက်သည့်
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ

၁၂.၂။ ခြစ်ေပ်လုပ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုက်ရလျာညီရထွေပ
ှိ ါရစ19
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုကရ
် လျာညီရထွေှိပါရစ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ တမွေးရာပါ အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်
တောင်ရွက်သည့် သတဘာသဘာဝကို နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။



ည်ေဲအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်များကို မည်သို့လုက
ိ ်တလျာညီတထွေရှိတစမည့်
ခြစ်နိုင်တခြများကို နားလည်သတဘာတပါက်လာမည်။ နှင့်



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် တနာက်ထပ်
စီစဉ်တောင်ရွက်

အကျိုးေလဒ်




ိုး

က်မှုအ

ွေက် အတထာက်အပံ့ကို

်လာမည်။

ပန်း

ိုင်များ၊ ရည်မှန်းြျက်များနှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများ

ြျမှ

်ခြင်းအ

ွေက် အေိုခပုလွှာ

ထိြိုက်ြံရသည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကို ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ခြင်း

အတခပာင်းအလဲများအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များ
အရေးပါမှု

တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ
သင့်ဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

်ခြင်း

ို့က အလိုက်သင့်စီမံြန့်ြွေဲမှုကို အသိတပး

တလျှာက်လုံး

ွေင် လုပ်တောင်ရပါမည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
အစိုးရအြွေဲ့အစည်းအြျု့သည်
ိ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစီအမံများကို အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန် စ
ရွက်ြဲ့ကကဖပီး တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်းနှင့် အကဲခြ
ခြစ်သည်။ ရာသီဥ
ဝင်ဝင်အကဲခြ

်ခြင်းအြွေဲ့သည် လုပ်တောင်ြျက်များကို တခြရာြံတောင်ရွက်တနဖပီ

ုတခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစတရးတကာ်မ

်မှု၏ရလဒ်များကို မကကာတသးမီကထု

များအနက် ဘြူးလ်ကမ်းရိုး

န်းနှင့်အဏ္ဏဝါြွေံ့ဖြိုး

လာမည့်ေယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အ

င် တောင်

ိုး

ီသည် ရာသီဥ

်တဝြဲ့ဖပီးခြစ်သည်။ တြာ်ထု

်သ

ုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တခြ ထဲထဲ
်မှ

်ထားသည့် တဘးအန္တရာယ်

က်မှုကို ခပင်းခပင်းထန်ထန်အန္တရာယ်တပးနိုင်တခြရှိသည်များသည်

ွေင်း ေိုက်ကလုန်းမုန်

ိုင်းခပင်းအား

ွေင် ခမင့်

က်လာနိုင်တခြ အလွေန်ရှိတနပါသည်။

ထို့တကကာင့် ဘြူးလ်ြက်ဒရယ်အစိုးရသည် တအာက်တြာ်ခပပါ အစီအမံများကို အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန်
ဉီးစားတပးထားသည်။
19

ဤတလ့ကျင့်ြန်းကို McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a) မှ ခပုခပင်မွေမ်မံထားသည်။
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တရကကီးတရလျှ ံခြင်းနှင့်
များ

ွေင် ရာသီဥ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ိုက်စားခြင်းခြစ်နိုင်သည့် ကမ်းရိုး

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

န်းဧရိယာတနရာများကို သ

ုတခပာင်းလဲမှုနှင့်လက
ို ်တလျာညီတထွေရှိတစခြင်းအစီအမံများကို သ

ိုက်စားခြင်းကို တလျာ့နည်းတစရန် နှင့် လျှ ံ က်တရသိုတလှာင်ရာ တနရာတပးရန်



်မှ

်မှ

်ဖပီး အေိုပါတနရာ

်ပါ။ နှင့်

့ိုအခပင် တရကကီးမှု

အရှိန်နှုန်းများကို တလျှာ့ြျရန် တဂဟတဗဒေိုင်ရာ ကကားြံဇုန်ကို အသုံးခပုပါ
ရာသီဥ

ုတခပာင်းလဲမှုသုတ

သနအြွေဲ့သည် အန္တရာယ်ကျတရာက်နိုင်တခြရှိသည့် ဧရိယာများခပတခမပုံကို တရးေွေဲြဲ့ဖပီး

ြိုင်မာတသာ လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစခြင်းအစီအမံများ အနည်းငယ်ကို အကကံခပုထားပါသည်။ စီအမ်အမ်တအသည် အဏ္ဏဝါ
အစီအစဉ်

ွေင် လိုအပ်သည့်အတခပာင်းအလဲများကို မည်သို့ ထည့်သွေင်းမည်ကို အကကံခပုတပးမည့် အကကံတပးအခြစ် သင်၏

အကူအညီကို ယြုအြါ လိုအပ်သည်။

ခြစ်ေပ်လုပင
် န်းအတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ
သင်သည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ တစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ြျန်ိ ညှိခြင်း
စီအမ်အမ်တအအား အကကံတပးတနသည့် အ

ိုင်ပင်ြံအြန်းကဏ္ဍကို သရုပ်တောင်သည်။ သင်၏

ို့အတပါ်

ည်ေဲလုပ်ငန်းတပါ်

ွေင်

ည်တောက်ပါ။
တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၂၄ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုက်တလျာညီတထွေခြစ်တစခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များကို
တပးထားသည်။

တအာက်ပါ ဘြူးလ်ေိုင်ရာ သ


င်းအြျက်အလက်များသည် သင်၏လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးတပးသည် -

စီအမ်အမ်တအ၏ ကမ်းရိုး

န်းနှင့် အဏ္ဏဝါတဒသ ရာသီဥ

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် တရကကီးခြင်း နှင့်

ုတခပာင်းလဲခြင်းနှင့် လိုက်တလျာညီတထွေခြစ်တစခြင်း

ိုက်စားခြင်း အန္တရာယ်ခြစ်နိုင်တခြများကို အတသးစိ

်တြာ်ခပထားဖပီး

ဦးစားတပး လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစခြင်းနည်းလမ်းများစာရင်း ပါဝင်ပါသည်။


တခမပုံ ၃ နှင့် တခမပုံ ၄ သည် ဘြူးလ်

ွေင် တရကကီးခြင်းနှင့်

ိက
ု ်စားခြင်းအန္တရာယ်များကို တြာ်ခပထားသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင် တောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းသည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ခပန်လည်သုံးသပ်ဖပီး
လိုက်တလျာညီတထွေရှိတစရန်ခြစ်သည် ၁။ သ

င်းအြျက်အလက်သစ်များအတပါ် အတခြခပု၍ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်း

ဇုန်သ

်မှ

်မှုအစီအစဉ်နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အစီအမံများကို ခပန်လည်သုံးသပ်ပါ။ နှင့်

၂။ ထို့တနာက် ခပန်လည်ခပင်ေင် သင့်၊ မသင့် နှင့် ၎င်း
၃။ တနာက်ေုံးအေင့်
သ

်မှ

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များ၊

ို့ကို မည်သိခု့ ပန်လည်ခပင်ေင်ရန်လိုအပ်သည်ကို ေုံးခြ

ွေင် အေိုပါအတခပာင်းအလဲတကကာင့် ထိြိုက်မရ
ှု ှိသည့် ေက်စပ်ပ

်ပါ၊ ထိြိုက်ြံရသည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများကို တြာ်ထု

်သက်သူများသို့ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတခပာင်းအလဲများကို မည်သို့

ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ရမည်အတပါ် စီအမ်အမ်တအအား သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များကို ပံ့ပိုးပါ။
၄။ ရလဒ်များကို တခမပုံအသစ်

စ်ြု နှင့် ြလစ်ြျ

်

ို့ အတပါ်
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ွေင် မှ

်သားထားပါ။

်ပါ။
်
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

စာကွက် ၂၄ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုက်ရလျာညီရထွေှိရစခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုကရ
် လျာညီရထွခြစ်ရစခြင်း သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အား ခပုခပင်တခပာင်းလဲခြင်းများကို လက်
ွေင် ၎င်း

န်းခပုလုပ်သည့်နည်းလမ်းမျုးခြင့
ိ
် မလုပ်ရပါ။ ထိုသို့ခပုလုပ်

မည့်အစား၊ စဉ်ေက်မခပ

်လုပ်ငန်းစဉ်

ို့ကို အစီအစဉ်တနာက်

စ်ခပန်၏အစိ

စီမံြန့်ြွေဲမှုကို တအာက်ပါ

ို့ခြင့် တခပာင်းလဲနိုင်ပါသည် - (၁) အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်း

်အပိုင်း ခပုလုပ်သင့်သည်။

ိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များကို

ခပုခပင်တခပာင်းလဲခြင်း၊ (၂) လိုလားသည့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အကျုးရလဒ်
ိ
များကို ခပုခပင်တခပာင်းလဲခြင်း သို့မဟု

် (၃)

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများကို ခပုခပင်တခပာင်းလဲခြင်း။

ဘြူးလ် သတင်းအြျက်အလက်

ဘြူးလ်အတွက် စီအမ်အမ်ရအ၏ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါောသီဥတုရခပာင်းလဲခြင်းနှင့် လိုကရ
် လျာညီရထွ
ေှိရစခြင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ဘြူးလ်တွင် ရေကကီးခြင်းနှင့်တိုက်စားခြင်းအန္တောယ်ခြစ်နိုင်ရခြ တရကကီးမှုပုံစံ သုံးမျုးိ ခြစ်ပွေားနိုင်သည် ၁။ မုန်

င
ို ်းတကကာင့်တရခမင့်

၂။ လျင်ခမန်စွောခမင့်
ထားသည့် တ

က်လာခြင်းများ သို့မဟု

် လှိုင်းကကီးများ၏တကကာင့် ကမ်းရိုး

က်လာသည့် ခမစ်များတကကာင့် ြဏ

န်းတရကကီးတရလျှုံခြင်း

ာတရကကီးတရလျှ ံခြင်း၊ အထူးသခြင့် သစ်ပင်များရှင်းလင်း

ာင်တစာင်းများ။ နှင့်

၃။ တခမနိမ့်တဒသများ

ွေင် မိုးသည်းထန်မှုတကကာင့် တရများစုဖပီး တခမမျက်နှာခပင်တပါ်တရကကီးခြင်း။

တရကကီးတရလျှ ံမှုဒဏ်ြံရနိုင်တသာ ကမ်းရိုး
ေင်တခြြုံးဧရိယာ အများအခပား

န်း၊ ခမစ်ကမ်းနှင့် တခမနိမ့်ဧရိယာများသည် လူတနအိမ်တခြ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့်

ည်ရှိရာတနရာများ ခြစ်ကကသည်။

ိုက်စားမှုသည် အဓိကနည်းလမ်းသုံးသွေယ်ခြင့် ခြစ်ပွေားနိုင်သည် ၁။ ကမ်းရိုး
ကမ်း
၂။ တ

န်း

ိုက်စားခြင်းသည် မုန်

စ်တလျှာက် ကကာရှည်တမျာပါမှု

ာင်များကို ခမစ်များ လျင်ခမန်စွောခြ

င
ို ်းကျတနစဉ်အ

ွေင်း တရခမင့်

က်လာခြင်း၊ လှိုင်းများ သို့မဟု

် နုန်းများ

တ
ို့ ကကာင့် ခြစ်နိုင်သည်။
်သန်းစီးေင်းတသာတနရာများနှင့် ခမစ်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို အင်ဂျင်နီယာ

ပညာရပ်ခြင့် ထိန်းြျုပ်ထားတသာတနရာများ

ွေင် ခမစ်ကမ်းပါး

ုိက်စားခြင်းအန္တရာယ်ကျတရာက်နိုင်တခြရှိသည်။

နှင့်
၃။ တ

ာင်တစာင်းများ နှင့် သစ်တ

ာနှင့်သဘာဝတပါက်ပင်များ ရှင်းလင်းထားသည့်တခမခပန့်များ

ွေင် ကုန်း

ွေင်း

ိုက်စားခြင်း ခြစ်ပွေားသည်။
နိုင်ငံအနှံ

ွေင်

ိုက်စားခြင်းအန္တရာယ် ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်ခြစ်ပွေားလွေယ်တသာတကကာင့် လူအများနှင့် ြွေံ့ဖြိုးမှု

သက်တရာက်မှုများ အလားအလာခမင့်မားသည်။
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ို့အတပါ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဦးစားရပးလိုက်ရလျာညီရထွခြစ်ရစခြင်းအစီအမံများ ကမ်းရိုးတန်းငါးလုပ်ငန်း 

ကမ်းရိုး

န်းသွေား တလှ၊ သတဘောများအ

ွေက် တစာစီးစွောသ

ိတပးသည့်စနစ်များ

ည်တောက်ခြင်းနှင့်

အားတကာင်းတစရန်ခပုလုပ်ပါ။


တဘးအန္တရာယ်တထာက်လှမ်းခြင်းနှင့် သ



ကမ်းရိုး

ိတပးေက်သွေယ်ခြင်းများကို

န်းသွေား တလှ၊ သတဘောများကို စွေမ်းတောင်ရည်နှင့် ခပန်လည်

ိုး

က်ရန်ခပုလုပ်ပါ။

ုန့်ခပန်နိုင်ရန် ခပင်ေင်တပးပါ။

အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုးတန်းရနောထိုင်ြင်းများ 

ည်ေဲဒီတရတ

ာများစီမံြန့်ြွေဲမှုကို

ိုး

က်ရန်ခပုလုပ်ပါ။



ဒီတရတ

ာများအတပါ် လူသားများ၏ သက်တရာက်မှုများကို တလျာ့ြျပါ။



မဟာဗျူဟာတခမာက် ဒီတရတ



ဒီတရတ



ငါး၊ ြရုတယာက်သွေားနှင့် ပုစွေန်ကဏန်း ြမ်းေီးသည့် သိရှိဖပီးဧရိယာများ အနီး သို့မဟု

ာကာကွေယထ
် ိန်းသိမ်းတရးဧရိယာများ ထူတထာင်ပါ။

ာအပင်များကိုကာကွေယ်ပါ။

ထိြိုက်ပျက်စီးမှုမရှိတသးသည့် ဒီတရတ


သန္တာတကျာက်



ခမစ်ကမ်းပါး



ာများနှင့် ဒီတရတ

် ေက်စပ်တနသည့်

ာဧရိယာများကို ကာကွေယ်ပါ။

န်းများြျက်ေီးခြင်းများကို တလျာ့ြျပါ။
စ်တလျှာက်ရှိ မပျက်စီးတသးတသာအပင်များအားအတနှာက်အယှက်တပးမှုကန့်သ

ထိန်းသိမ်းကာကွေယ်ထားဖပီး လိုအပ်သည့်တနရာများ

ွေင် ခပန်လည်စိုက်ပျုးပါ။
ိ

ကျန်ရှိတသာ ကုန်း

်ထွေင်ရှင်းလင်းခြင်း နှင့် ကုန်း

ွေင်းကုန်းခမင့်သစ်တ

ာများကို ြု

်ထားခြင်းခြင့်

ွေင်းသစ်ထု

်ခြင်း

က
ို့ ို

တလျာ့ြျခြင်းအားခြင့် ထိန်းသိမ်းပါ။
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် စီးပွားရေးြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု 

စီးပွေားတရးလုပ်ငန်းများအ

ွေက် အတရးတပါ်

ုန့်ခပန်တောင်ရွက်မှုနှင့် ခပန်လည်ထူတထာင်တရးအစီအစဉ်များကို

ခပုစုတရးေွေပ
ဲ ါ။


ခမစ်များ

တလျှာက် နှင့် ကမ်းရိုး

ကာကွေယရ
် န် သစ်ပင်

န်းဇုန်

ို့

ွေင် စီးပွေားတရးလုပ်ငန်းများနှင့် ြရီးသွေားလုပ်ငန်း

ို့ကို

န်းများ စိုက်ပျုးပါ။
ိ

အရခြြံအရောက်အအုံ 

ကမ်းရိုး
ခပင်ပ

န်းတဒသြွေံ့ဖြိုး
ွေင် ကမ်းရိုး

ုးိ

က်မှုကို တနရာြျထားတပးရန် တဘးအန္တရာယ်ကျတရာက်တလ့ရှိတသာဧရိယာများ၏

န်းေိုင်ရာ တနာက်ဘက်တရွှေ့ထားတသာ နှင့် အခြားတခမအသုံးြျ ဇုန်များ



တခမနိမ့်ကျွန်းငယ်များ



ရာသီဥ

ွေင် သဲ

ူးတြာ်ခြင်းကို

ည်တထာင်တပးပါ။

ားခမစ်ပါ။

ုတခပာင်းလဲမှုနှင့် အခြားတသာသဘာဝတဘးအန္တရာယ် သက်တရာက်မှုများကို ြံနိုင်ရည်ရှိတစရန်

အတရးကကီး အတခြြံအတောက်အအုက
ံ ို ခပန်လည်ခပင်ေင်ပါ။

142

ည်ေဲ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ရခမပုံ ၃ ။ ဘြူးလ်တွင် ရေရဘးဒဏ်ြံေနိုင်ရခြများ
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က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ရခမပုံ ၄ ။ ဘြူးလ်တွင် တိုက်စားမှုဒဏ်ြံေနိုင်ရခြများ
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က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၁၂.၃။ အိမသ
် ယ
ို့ ူရောင်ခြင်း - ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်
ြျန
ိ ်ညိခှ ြင်း

ခြစ်ရစနိုင်ရသာ နှင့် စိန်ရြါ်ရနရသာ အရခြအရနအရကကာင်းတေားများ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ဤ အစိ
များနှင့်ပ

်သက်၍ လ

်အပိုင်းအ

်အတလာ

ွေက် ခြစ်တစနိင်တသာ နှင့် စိန်တြါ်တနတသာ အတခြအတနအတကကာင်း

ွေင် အနည်းငယ်မျှသာ သိရှိသည်။ ကမ္ဘာတပါ်

ရွက်ခြင်းများ ဒါဇင်တပါင်းများစွောရှိတနစဉ် အရည်အ
စွေက်ခြင်းအေင့်သို့
သတဘာ

ရား

်ေန်းစစ်ခြင်းနှင့် ခပင်ေင် ခြည့်

ိုင် တရာက်ရှိပါသည်။ ယြုအထိ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် နုနယ်တသးသည့် စီမံြန့်ြွေဲမှု အယူအေ
ိုင်မီ အြျန်ိ အနည်းငယ်ယူပါသည်။

ွေ့တလ့ကျင့်ဥပမာများစွော

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အာဏာပိုင်အြွေဲ့အစည်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် စ

တောင်ရွက်ဖပီးတနာက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကဲခြ
တနာက်ေုံးတပါ်ခြစ်ရပ်

ွေင် ၁၀ နှစ်အ

ွေင်း

်ေန်းစစ်ခြင်းကို နှစ်နှစ်အ

ွေင်း၊ ခြစ်ရပ်အများစု

ွေင် လုပ်တောင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့တသာ အကဲခြ

အားခြင့် လူမှုတရး၊ နိုင်ငံတရး၊ စီးပွေားတရး သို့မဟု
တနာက်ေက်

ွေက်အနည်းငယ်သာလျှင် အကဲခြ

စ်ြု ခြစ်တနေဲခြစ်ဖပီး ၎င်းသည် အများအားခြင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် ပထမအြျ ီ ဖပီးတခမာက်

တအာင်ခမင်ခြင်းမ
လက်တ

ရား

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အစပျုးိ တောင်

် နည်းပညာေိုင်ရာ

ွေဲအကျုးေက်
ိ
အခြစ် ခပင်ေင်ခြည့်စွေက်ရန်အ

ိုး

က်ြွေံ့ဖြိုးမှုများ

င်

ွေင် ငါးနှစ် သို့မဟု

်

်ေန်းစစ်မှုသည် များတသာ
ွေင် အတခပာင်းအလဲများ၏

ွေက် လိုအပ်ြျက်များကို စစ်တေးပါသည်။ လက်တ

ွေ့

ွေင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အာဏာပိုင်နှင့်အခြားတသာဌာနတအဂျင်စီများ၊ စီးပွေားတရးေိုင်ရာအဲန်ဂျအိ
ီ ုများ၊ စီးပွေားတရးနှင့်သက်ေိုင်မှု
မရှိတသာအဲန်ဂျအိ
ီ ုများနှင့် အခြားေက်စပ်ပ

်သက်သူများကကား မကကာြဏ အေက်မခပ

ထိုသို့လုပ်တောင်မှုက အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အာဏာပိုင်များကို ခပင်ေင်ခြည့်စွေက်ရန်အ

်ေက်သွေယ်တခပာေိုတနဖပီး

ွေက် အလားအလာရှိတသာ လိုအပ်

ြျက်များအတပါ် ပထမဦးေုံး အထင်အခမင်တပးမှုများကို ရရှိနိုင်တစပါသည်။ တနရာအပိုင်းအခြားအလိုက် တလ့လာကကည့်
ရှုခြင်းစနစ်များကို တခမပုံေွေဲရန် နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခြင့် အမှန်
ထိုကဲ့သို့တသာစနစ်

ကယ်ြွေံ့ဖြိုး

ိုး

က်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ရန် အသုံးခပုသည်။

ွေင် များတသာအားခြင့် တခမပုံများနှင့် စာရင်းအင်းများ ပါဝင်သည်။ ဥပမာ၊ ပင်လယ်တရတကကာင်း သယ်

ယူပိတ
ု့ ောင် တရး၊ ငါးြျခြင်းများ၊ လူဦးတရေိုင်ရာ သို့မဟု

် စီးပွေားတရးေိုင်ရာ ြွေံ့ဖြိုး

တစာင့်ကကည့်တလ့လာတရးအစီအစဉ်များကို ဉပမာ၊ စာရင်းအင်းရုံး သို့မဟု
နိုင်ခြင်းသည် ကိုယ်ပိုင်အြျက်အလက်များတကာက်ယူခြင်းအ
ထို့တကကာင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကဲခြ

်ခြင်း

်ပ

ွေက် အားထု

ွေင် စီစဉ်သည့်ြွေံ့ဖြိုး

ုိ း

ိုး

က်မှု။

်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံမှ ရရှိ
်ရမှုကို တလျာ့ပါးတစရန် အသုံးခပုသည်။

က်မှုများနှင့် အမှန်

ကယ်ြွေံ့ဖြိုး

နှိုင်းယှဉ်ြျက် မကကာြဏပါဝင်တနဖပီး အနည်းေုံးအတနခြင့် စာရင်းအင်းအြျက်အလက်များအတပါ်
အတခြခပုထားသည်။ ထို့အခပင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ၏

်ခြာတလ့လာခြင်း

ေန်းစစ်ခြင်း၏ ရလဒ်များကို ဌာန

ု့ိ ပါဝင်သည်။ ခြစ်ရပ်အများစု

ွေင်းအစီရင်ြံစာများ

ုိ း

စ်စိ

က်မှု
်

က
ို့ ို

စ်ပိုင်း

ခုံ့ ပန်အကကံခပုြျက်အတပါ် အတခြခပုဖပီး အတကာင်အထည်

တြါ်တောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်စည်းမျဉ်းများ ထိတရာက်မှုနှင့် တကကာင်းကျုးေီ
ိ တလျာ်မှု
တောင်ရွက်မှုြွေဲခြမ်းစိ

ည်ေဲ စာရင်းအင်းနှင့်

ွေင် မှ

်

မ်း

အ
ို့ တပါ် လုပ်ကိုင်

ွေင် ထိုကဲ့သို့တသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကဲခြ

်

င် ထားပါသည်။

အဏ္ဏဝါပုစ္စာအရခြများနှင့် အခြားရသာ လက်ရတွ့ဘဝဉပမာများ


တဒသေိုင်ရာ ပူးတပါင်းပါဝင်သည့် ငါးလုပ်ငန်းတစာင့်ကကည့်တလ့လာခြင်း (ကိုလံဘီယာ၊ ကိုစ

ာရီကာ၊

ပနားမား) - Blue Solution


ဂျဘီ
ီ အာရ်

ွေင် စီမံြန့်ြွေဲမှုထိတရာက်မှု - GBR outlook report (ဩစတက
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မ်း
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ပုံမှန်ခပန်လည်ထင်ဟပ််ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကထ
ို ိန်းရကျာင်းရပးခြင်းကို ကူညီရပးသည်
သင်၏ ပန်း
တအာက်

ိုင်များ၊ ရည်မှန်းြျက်များ နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများအတပါ် ပုံမှန်ခပန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်ဖပီး

ွေင် တြာ်ခပထားတသာတမးြွေန်းများကို တခြေိုပါ။ သင်၏ ရလဒ်များ မှ

်

မ်း



ယြုအြျန်ိ ထိ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်မှ



ယြုအြျန်ိ ထိ မည်သည်ကို တောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွေက်ြဲ့သနည်း။



တအာင်ခမင်မှုများနှင့် ရှုံးနိမ့်မှုများမှ မည်သည်ကို သင်ယူတလ့လာနိုင်ြဲ့သနည်း။



အစီအစဉ်ကို အစပျုးြဲ
ိ ့ြျန်ိ မှစ၍ အတခြအတနအတကကာင်းအရာ (ဥပမာ၊ ပ

ေင့် မည်သည်ကို ဖပီးတခမာက်ြဲ့သနည်း။

စီးပွေားတရး) မည်သို့တခပာင်းလဲသွေားဖပီးပါသလဲ။


ကျွန်ုပ်

င်ထားပါ။

ိသ
ု့ ည် လိုအပ်ြျက်များကို ခြည့်ေည်းတပးတနေဲ ခြစ်ပါသလား။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

အလုပ်မှတ်တမ်းစာအုပ် သင်အိမ်ခပန်သွားသည့်အြါ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ယြုအေင့်တွင် သင် အသုံးြျေန် သို့မဟုတ် ဖပီးရခမာက် ရအာင်ခမင်ေန်
လိုအပ်ရသာ အဓိက သယ်ရောင်ောတစ်ြု သို့မဟုတ် လုပ်ရောင်မှုတစ်ြုသည် အဘယ်နည်း။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၁၃။ အိမ်သို့ယူရောင်ခြင်း
၁၃.၁။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရောင်မှုကို စီစဉ်ပါ
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရောင်ြျက်ကို စီစဉ်ပါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



ြိုင်လုံ၍ စစ်မှန်တသာ စိန်တြါ်မှုများအတပါ်

ခုံ့ ပန်အကကံခပုြျက်များ တပးခြင်း၊

လက္ခံရရှိခြင်းအားခြင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လက်တ
သင်အလုပ်ခပန်ဝင်လုပ်သည့် သင်၏ အမှန်



ွေ့ြျဉ်းကပ်နိုင်လာမည် နှင့်

ကယ်လပ
ု ်ငန်းြွေင်

ွေင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝင်တရာက်တောင်ရွက်နိုင်သည့် စမှ
သ

်မှ

အကျိုးေလဒ်



Iအရေးပါမှု

တလ့ကျင့်သင်

်လာနိုင်ဖပီး ြိုင်မာတသာ တနာက်အေင့်များကို ြျမှ

်များကို

်နိုင်လာမည်။

ကိုယ်ပိုင်လုပ်တောင်ြျက်အစီအစဉ်
န်းဖပီးေုံးြျန်ိ နှင့် မည်သည့်အြျန်ိ

ွေင်မေို

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ြျးကျူးဂု
ီ
ဏ်ခပုပါသည်။ သင်သည် ဘြူးလ်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်း နှင့် အတကာင်အထည်တြာ်
တောင်ရွက်ခြင်း
သ

ို့

ွေင် ပံ့ပိုးတပးြဲ့ပါသည်။ သင် အိမ်မခပန်မီ သင် မည်သည်

့က
ို ို တလ့လာသင်ယူြဲ့ရသည် နှင့် အေိုပါ

င်းအြျက်အလက်ကို သင့်လုပ်ငန်းြွေင်သို့ မည်သို့ယူတောင်သွေားမည်ကို ထင်ဟပ်သုံးသပ်ရန်အြျန်ိ ရရှိပါမည်။

တလ့ကျင့်အလုပ်ရုံတေွေးတနွေးပွေဲအဖပီး

ွေင် သင် တလာတလာလ

်လ

် တလ့လာေည်းပူးထားတသာ အသိပညာနှင့် ကျွမ်း

ကျင်မှုများကို မည်သိအ
ု့ သုံးြျမည်အတပါ် ထင်ဟပ်ရန်အြျန်ိ တရာက်ဖပီခြစ်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစု တရးေွေဲခြင်း၏
အတကကာင်းကိစ္စကို သင့်လုပ်ငန်းြွေင်အတခြအတနအတကကာင်းအရာသို့ သင် မည်သို့ တပါင်းစပ်နိုင်ပါသနည်း။ အတခြြံအစိ
အပိုင်းများ သို့မဟု

် ြျဉ်းကပ်နည်း

ဤတလ့ကျင့်ြန်း
အ

ွေက် သင်

စ်ြုလုံးကို သင့်လုပ်ငန်းြွေင်အတခြအတနသို့ သင် မည်သို့လွှဲတခပာင်းနိုင်မည်နည်း။

ွေင် တောင်ရွက်သူများအြျင်းြျင်း

စ်ဦး

ိုင်ပင်တေွေးတနွေးခြင်းပါဝင်တနတသာ်လည်း အစိ

်အပိုင်းအများစု

ည်း သီးခြား လုပ်ကိင
ု ်ရမည်ခြစ်ပါသည်။

ညွှန်ကကားြျက်များ
မည်သည့်ကဏ္ဍ

ွေင်မှ သရုပ်တောင်ခြင်းမခပုလုပ်ပါနှင့်။ သင့က
် ိုယ်သင်အ

ိုင်းပဲ ရှပ
ိ ါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

ဇယား ၁၅ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတပါ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်တောင်ြျက် အစီအစဉ် တရးေွေခဲ ပုစုခြင်း

ွေင်

အတထာက်အကူခပုပါသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
နှစ်တယာက်

စ်

ွေဲ

ဖွေဲ ပီး တေွေးတနွေးပွေဲကာလ

ွေင် သင်တလ့လာသင်ယြ
ူ ဲ့ရသည်များကို ထင်ဟပ်ခြင်းခပုလုပ်ပါ။
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၁။

စ်ဦးြျင်း ထင်ဟပ်ခြင်းခြင့် စ
ည့်

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

င်ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင် “အလွှအ
ဲ တခပာင်းစီြံကိန်း” ကို ြန်

ီးပါ။ ဤစီြံကိန်း သည်

ည့်ရှင်းရှင်း (အလွေန်ရှုပ်တထွေးြှုခြင်း ြရှိရပါ) ခြစ်သင့်မပီး သင့်လုပ်ငန်းြွေင်အတခြအတန အတကကာင်း

အရာ

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အား အတကာင်အထည်တြာ်ရန်အ

၂။ ထို့တနာက် သင်၏ အလွှဲအတခပာင်းစီြံကိန်းကို သင့်အတြာ်အား
င်ခပပါ။ စီြံကိန်းြျားသည် လက်တ

ွေက် ြိုင်ြာတသာတခြလှြ်းြျား ပါဝင်သင့်သည်။
င်ခပမပီး ၎င်းြှလည်း ထိုနည်း

ူ ခပန်လည်

ွေ့ကျမပီး အတကာင်အထည်တြာ်နိုင်သည်ကို တသြျာတစရန် တအာက်ပါ

နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အခပန်အလှန်စစ်တေးပါ။


ရည်မှန်းြျက်သည် လက်တ

ွေ့ကျပါသလား။



သင့်အတြာ်သည် သူ/သူမ၏ပန်း

ိုင်ကို အနည်းနှင့်အများ အမှီအြိုကင်းစွော ရယူနိုင်ပါသလား။



တစ့တော်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ရန်အ

ွေက် သ

တသးငယ်တသာ တအာင်ခမင်မှုများကို ကန့်သ


ပ
အ

်ဝန်းကျင်ကို ရှင်းလင်းစွောသ

်မှ

်မှ

်အြျန်ိ ကာလသည် မကကာခမင့်လွေန်းသင့်ပါ။ 
်ခြင်းသည် ပိုတကာင်းပါသည်။

်ထားပါသလား။ (မည်သည့်တနရာ၊ မည်သည့်အရာ၊ မည်သူနှင့်

ူ)



ရည်မှန်းြျက်တအာင်ခမင်တကကာင်းကို ကျွန်ုပ်

့ို မည်သို့သိရှိနိုင်သနည်း (အညွှန်း) ။



စီမံကိန်းအား တလျှာ်ညီစွော အလိုက်သင့်ခြစ်တအာင်ခပုလုပ်ပါ။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၁၅ ။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရောင်ြျက်ကို စီစဉ်ပါ

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရောင်ြျက်အား အစီအစဉ်ြျမှတ်ခြင်း
ေည်မှန်းြျက်

လှုပ်ေှားမှုများ

သတ်မှတ်ထားရသာ

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ

စိန်ရြါ်မှုများ

ရနာက်ေုံးအြျိန်
တဒသြံအာဏာပိုင်များအား



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်
အကျုးတကျးဇူ
ိ
းများနှင့်ပ
သိရှိြံစားတစရန်

်သက်၍

သ

င်းအြျက်အလက်



၂၀၁၆ ြုနှစ် ဇွေန်လကုန်

အကျဉ်းြျုပ်ကို ခပုစုပါ။



၂၀၁၆ ြုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်

(အြျက်အလက် စာရွက်)


တဒသြံအေင့် အာဏာပိုင်များ



အကန့်အသ


တဒသြံအေင့် အလုပ်ရုံ

တငွေတကကးအတထာက်အပံ့
ေက်စပ်ပ

်ခြင့်ရရှိနိင်မှု
်သက်သူများ၏

တစ့တော်မှုနည်းပါးခြင်း

တေွေးတနွေးပွေဲကို စီစဉ်ပါ။
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ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

၁၃.၂။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လမ်းခပရခမပုံ မူကကမ်းရေးေွဲပါး20
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လမ်းခပရခမပုံ မူကကမ်းရေးေွပ
ဲ ါ
ေည်မှန်းြျက်/

ဤတလ့ကျင့်ြန်းဖပီးတခမာက်ခြင်းခြင့် သင်သည် -

သင်ယူခြင်းေည်မှန်းြျက်များ



လမ်းခပတခမပုံများ၏ အဓိကကျတသာ အတခြြံများကို အသုံးြျနိုင်လာမည်။



တရှ့အေင့်များမှ အဓိကတ
လုပ်ငန်းစဉ်အ

ွေ့ရှိြျက်များကို ြိုင်မာတသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ွေက် ဦးတောင်လမ်းခပအတနနှင့်

သမ

်

ည်းခြစ်တသာ

လမ်းခပတခမပုံအခြစ်သို့ ကျစ်လစ်တစနိုင်မည်။


တလ့ကျင့်သင်

န်းဖပီးေုံးသည့်တနာက်

ည်တောက်ခြင်းအ

ွေင် “အမှန်

ကယ်” လမ်းခပတခမပုံ

ွေက် အကကံအစည်များကို မူကကမ်းတရးေွေဲလာနိုင်မည်။

အကျိုးေလဒ်



လမ်းခပတခမပုံ

အရေးပါမှု

လမ်းခပတခမပုံသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အစိ
အြျန်ိ

ွေင်၊ ကုန်ကျစရိ

အပိုင်းများ

စ်ြုနှင့်

်အပိုင်းများကို မည်သူက၊ မည်သည့်

်မည်မျှခြင့် လုပ်တောင်သင့်သည် နှင့် အမျုးမျ
ိ ုးတသာအစိ
ိ
စ်ြု မည်သို့ြျ ိ ်ေက်တနသည်ကို

တပးသခြင့် လမ်းခပတခမပုံ

စ်ြု (သို့မဟု

ိ

ိကျကျ သ

် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်)

်မှ

်

ည်တောက်ခြင်းသည်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကနဦးတောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများအနက်မှ

စ်ြု

ခြစ်သင့်သည်။

အရခြအရနအရကကာင်းအော
ြျးကျူးဂု
ီ
ဏ်ခပုပါသည်။ သင်သည် ဘြူးလ် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ အစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲခြင်းနှင့် အတကာင်အထည်တြာ်
တောင်ရွက်ခြင်း

ို့

ွေင် ပံ့ပိုးတပးြဲ့ပါသည်။ ယြုအြါ သင့်ကိုယ်ပိုင်အတခြအတနအတကကာင်းအရာအ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို တောင်ရွက်ရန် လမ်းခပတခမပုံ

စ်ြုမူကကမ်းတရးေွေဲခြင်းမှစ

ွေက် သင့်ကိုယပ
် ိုင်

င်၍ လုပ်တေင်ရမည့်အြျန်ိ

ကျတရာက်လာဖပီ ခြစ်သည်။

ညွှန်ကကားြျက်များ
မည်သည့်ကဏ္ဍ

ွေင်မှ သရုပ်တောင်ခြင်းမခပုလုပ်ပါနှင့်။ သင့်ကိုယ်သင်အ

ိုင်းပဲ ရှိပါ။

တအာက်ပါကိရိယာများက သင့်လုပ်ငန်းအား ကူညီသည် 

စာကွေက် ၂၅ သည် လမ်းခပတခမပုံ မူကကမ်းတရးေွေဲခြင်းအတပါ် သဲလွေန်စအရိပ်အမမက်များကို တပးထားသည်။



ဇယား ၁၆ သည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လမ်းခပတခမပုံမူကကမ်းတရးေွေဲခြင်း

ွေင် အတထာက်အကူခပုသည်။

သင်ရောင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်း
သင်၏အလုပ်ကို လမ်းညွှန်တပးရန် တအာက်တြာ်ခပပါ ကွေန်ရက်ဇယားကို အသုံးခပုပါ -

20

ဤတလ့ကျင့်ြန်းကို Capacity WORKS Tool 24: Plan of Operations (see GIZ: 2015) and Ehler & Douvere (2009) မှ

ခပုခပင်မွေမ်းမံထားသည်။
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၁။ ဇယား

ိုင် က

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

ွေင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ခပုစုထားပါသည်။ (ဤလက်ေွေဲစာအုပ်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ည်တောက်ရန် လိုအပ်တသာ အဓိကအလုပ်စုစည်းြှုြျားကို စာရင်း
ွေင်ပါဝင်သည့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတခြြံသတဘာ

ရားြျားကို

ိုင်ပင်တေွေးတနွေးနိုင်ပါသည်)
၂။ ဇယား
ြွေဲထု

ုိင် ြ

ွေင် လှုပတ
် ောင်ြှု

စ်ြုြျင်းစီကို စီြံြန့်ြွေဲနိုင်တသာ တောင်ရွက်ရြည့်လုပ်ငန်းြျားအခြစ်သို့

်ပစ်ပါ။ ေိုလိုသည်ြှာ - လူ

စ်ဦးြျင်း သို့ြဟု

ြျားနှင့် မပီးတခြာက်ရန် ယူြည့အ
် ြျိန်

ို့အရ အလွေယ်

လှုပ်ရှားြှုြျားကို တသးငယ်လန
ွေ ်းတသာ အစိ
အြှားအယွေင်း
၃။ ဇယား
သ

ိုင် ဂ

်မှ

် အုပ်စုက စီြံြန့်ြွေဲနိုင်မပီး လိုအပ်သည့် အရင်းအခြစ်
ကူ ခြင်သာတစသည့် လုပ်ငန်း

ွေင် မည်သည့်အြျန်ိ

ခ် ြင်းအ

င်နိုင်ြျန်ိ မ

ွေင်

စ်ြုကိုြူ ေရုခပုသင့်ပါသည်။
ွေင် (ရက်သ

္တပ

်၊ လ၊ သုံးလပ

ွေက် ေီတလျာ်တသာ အတရးပါသည့်မှ

်

်) လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်တောင်မည်ကို

ိုင်များ (အြျန်ိ ) တရွးြျယ်ပါ။ တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

များကကားရှိ တရှ့တနာက်အစဉ် နှင့် ေက်နွှယမ
် ှုများကို ရှင်းလင်းတြာ်ခပရန် သ
စ

စ်ြု ခြစ်သည်။ သို့ရာ

်အပိုင်းငယ်ြျားစွောအခြစ်သို့ ြွေဲတဝြျြိတသာ ခြစ်တလ့ ခြစ်ထရှိတသာ

ိုင်မီ အခြားလုပ်ငန်း

ိရပါ - တနာက်ထပ်လုပ်ငန်း

စ်ြုကို ဖပီးစီးထားရပါမည်လား။ လုပ်ငန်းနှစ်ြုကို

စ်ြျန်ိ

ည်း

စ်ြု
ွေင်

တောင်ရွက်နိုင်ပါသလား။
၄။ ဇယား

ုိင် ဃ

ွေင် တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းြျားအ

အြွေဲ့၏ အြွေဲ့ဝင်အြျိုးြျိုး
၅။ ဇယား

ိုင် င

ွေက်

ာဝန်ယြ
ူ ှုြျားကို အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေဲတရး

ို့ကို တပးအပ်ပါ။

ွေင် လိုအပ်တသာ အရင်းအခြစ်ြျားနှင့် ဘဏ္ဍာတငွေ

က
ို့ ို အကကြ်းြျင်းြွေဲတဝသ

်ြှ

်ပါ။

စာကွက် ၂၅ ။ လမ်းခပရခမပုံရေးေွဲခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ

လမ်းခပရခမပုံရေးေွဲခြင်းအရပါ် သဲလွန်စအေိပ်အမမက်များ
လမ်းခပတခမပုံေိုသည်မှာ သ

်မှ

်အြျန်ိ အ

ိုင်းအ

ာအ

ကျသည့် တောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများစုစည်းမှုများ၊ ေုံးခြ
ထားသည့် စာရွက်စာ

မ်း

လုပ်ငန်းစဉ်အ
ပ

်ြျက်များ၊

စ်ြု ခြစ်ပါသည်။ တယဘူယျအားခြင့်

၎င်းသည် မည်သူက မည်သည်ကို မည်သည့်အြျန်ိ
လုပ်ငန်းလည်ပ

ွေင်း အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အား အတကာင်အထည်တြာ်ရန် အဓိက
ာဝန်ယမ
ူ ှုများနှင့် မှ
စ်နှစ်

ိုင်များကို သ

်မှ

်

ာအြျန်ိ ကာလကို အကကံခပုလိုပါသည်။

ွေင် တောင်ရွက်ရမည်ကို သ

်မှုအစီအစဉ်တရးေွေဲခြင်းသည် စီမံြန့်ြွေဲမှုတောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း
ွေင်း အကျုးရလဒ်
ိ
များအတပါ် အတခြြံကျတသာေုံးခြ

်

်မှ

သ
် ည်။

စ်ရပ်ခြစ်ဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

်ြျက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အစီအစဉ် လုပ်ငန်းလည်

်တောင်ရွက်ခြင်းများေိုသည်မှာ အေိုပါ အကျုးရလဒ်
ိ
လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဒီဇိုင်းတရးေွေဲခြင်းနှင့် အစီအစဉ်တရးေွေဲခြင်း

ခြစ်သည်။ ေိုလသ
ို ည်မှာ အရင်းအခမစ်များကို ထိတရာက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အကျုးရလဒ်
ိ
များနှင့် အလုပ်စုစည်း
မှုများအခြစ်သို့ ဦး
လုပ်ငန်းလည်ပ

ည်လမ်းတကကာင်းေွေဲခြင်း ခြစ်သည်။
်မ အ
ှု စီအစဉ်တရးေွေဲခြင်းသည် ထပ်

ခြစ်သည်။ သက်ေိုင်တသာ ေက်စပ်ပ

်သ

လဲလဲ ခပန်လည်လုပ်တောင်ရတသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

စ်ြု

်သူများအားလုးံ ပါဝင်တသာ အလုပ်ရုံတေွေးတနွေးပွေဲပုံစံမှာ ထိတရာက်မှုရှိတကကာင်း

သက်တသခပထားဖပီးခြစ်ပါသည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ မဟာဗျူဟာတခမာက်အေင့်

ွေင် ပါဝင်တောင်ရွက်သည့် ပုဂို္ဂ လ်

စ်ဦးြျင်းနှင့် သင် အတသြျာေုံးပါဝင်တောင်ရွက်သင့်သည်။ ၎င်းသည် သတဘာ

ူထားသည့် လုပင
် န်းစုစည်းမှုများ

အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန်အ

ွေက်

ာဝန်ရှိလာမည့် လုပ်ငန်းလည်ပ

်တောင်ရွက်မှုအေင့်မှ ပုဂို္ဂ လ်များကို

ပါဝင်တောင်ရွက်လာတစရန်လည်း အကူအညီခြစ်တစပါမည်။ လူများများ ပိုမိုဝင်တရာက်လာတလ၊ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပိုမို
ရှုပ်တထွေးလာတလတလ ခြစ်တသာတကကာင့် ပါဝင်တောင်ရွက်မည့်သူများကို ဂရု
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စိုက်တရွးြျယ်ပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ဇယား ၁၆ ။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လမ်းခပရခမပုံ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လမ်းခပရခမပုံ
က

ြ

ေ

ဃ

င

စ

အလုပ်

ရောင်ေွက်ေန်

မှတ်တိုင်များ

တာဝန်ယူမှုများ

အေင်းအခမစ်များ

မှတ်စုများ

စုစည်းမှုများ

လုပ်ငန်းများ

(အြျိန်မှတ်တုိင်)

နှင့် ဘဏ္ဍာရငွ

၁၃.၃။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရခြအရနအရကကာင်းအောတွင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက်
စစ်ရေးစာေင်း
သင်အိမ်သို့ခပန်သွေားသည့်အြါ
အစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင် ဤစစ်တေးစာရင်းကို ရည်ညွှန်းအခြစ် ကျွန်ုပ်

စ်ြုြျင်းစီရှိ

ွေယ်တောင်ရွက် ရန်လိုအပ်သည့်

အတရးကကီးအတကကာင်းကိစ္စရပ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ပိုမိုတကာင်းမွေန်တသာ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုအ

ွေက် အတရးကကီး အတကကာင်းကိစ္စ

အစိ

်အပိုင်း

စ်ြုြျင်းစီအ

် အခြား

့က
ို စုစည်းတပးထားပါသည်။ အဏ္ဏဝါ

စ်နည်းခြင့် ကိုင်

များကို အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ အစိ

စ်နည်း သို့မဟု

်အပိုင်းများအလိုက် စုစည်းထားပါသည်။ အေိုပါစာရင်းကို အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ

ွေက်

ွေင်းရှိ အတရးကကီးအတကကာင်းကိစ္စများကို မကျန်ရစ်တစရန် အသိတပးြျက်အခြစ် သို့မဟု

သင့်ကိုယ်ပိုင် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

်

ွေင် သင်၏ ပထမေုံး တခြလှမ်းများကို ဦးတောင်လမ်းခပတပးရန် တောင်ရွက်

ရမည်များစာရင်းအခြစ် အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်ြျက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ခြင်း


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ



သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာကို ကန့်သ

ွေက် သင့်လိုအပ်ြျက်များကို သ

်မှ

်ပါ။

်ြျက်များမထားပဲ ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည််သတဘာတပါက်ပါတစ။ ေိုလို

သည်မှာ အုပ်ြျုပ်မှုေိုင်ရာ၊ တဂဟစနစ်ေိုင်ရာနှင့် လူမှုစီးပွေားတရးေိင
ု ်ရာ အတခြအတနများအတပါ် အတခြခပုဖပီး
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ


ွေက် သင်၏ ကနဦးလိအ
ု ပ်ြျက်ကို ထင်ဟပ်သည့် အ

သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အ
ပါ။ (ဥပမာ၊ မည်သည့် စည်းမျဉ်များ



သင်ကိုယ်သင် စီစဉ်

ိုင်းအ

ာအထိ။

ွေက် ဥပတဒနှင့် အုပ်ြျုပ်မှုေိုင်ရာ မူတဘာင်ကို နားလည်သတဘာတပါက်

ည်ေဲရှိတနသည်၊ မည်သူက မည်သည်အ

ွေက်

ာဝန်ရှိသည်)

ကျခြစ်တစပါ - သင်၏ လုပ်ပိုင်ြွေင့်ကို နားလည်သတဘာတပါက်ဖပီး လိုအပ်တသာ

ယှဉ်ဖပိုင်စွေမ်း ရည်များကို ြွေဲခြားစိ

်ခြာတလ့လာပါ။ လိုအပ်တသာကျွမ်းကျင်မှုများပိုင်ေိုင်သည့် အြွေဲ့

စ်ြွေဲ့

ည်တောက်ပါ။ သင်၏ အြျန်ိ ၊ လူအင်အားနှင့် တငွေတကကးအရင်းအခမစ်များကို ထင်ဟပ်သည့် ပထမလုပ်ငန်း
အစီအစဉ်


စ်ရပ်ကို ခပုစုပါ။

က) အခြားတသာ နိုင်ငံအေင့်ဌာနအြွေဲ့အစည်းများနှင့် လိုအပ်လျှင် ြ) သင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ထိြိုက်ြံရ
တသာ အိမ်နီးြျင်းနိုင်ငံများရှိ ဌာနအြွေဲ့အစည်းများနှင့် ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများကို သ
အေိုပါ ဌာနအြွေဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ပိုင်ြွေင့်များနှင့်
ခြားနားြျက်ကို စိ

ရားဝင်နှင့် အလွေ

်မှ

်ပါ။

်သတဘာ ေက်သွေယ်မှုခြင်းများကကားရှိ

်ထဲထည့ထ
် ားပါ။



သင့်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဂရု



Agree on goals and visions that relate with the key issues to be solved in the Blue Planning
SMART ရည်မှန်းြျက်များ၏ သတဘာ

စိုက် ဒီဇိုင်းတရးေွေဲပါ။

ရားများကို စိ
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်

ွေင်မှ

်သားထားဖပီး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ

ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေင် တခြရှင်းတောင်ရွက်ရမည့် အဓိကအတကကာင်းကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ေိုင်တသာ ပန်း
သတဘာ

ိုင်များနှင့် အခမင်များကို

ူပါ။

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူးရပါင်းပါဝင်မှုကို စီစဉ်ခြင်း


သင်၏ ေက်စပ်ပ



ေက်စပ်ပ

်သက်သူများအားလုံးကို သ

်မှ

်ထားတကကာင်း တသြျာပါတစ။

်သက်သူများသည် မည်သည့်အမျုးအစားများခြစ်
ိ
ကကသည်နှင့် ၎င်း

ို့ကကား

ွေင် မည်သည့်

ေက်နွှယမ
် ှုများရှိတနသည်ကို နားလည်သတဘာတပါက်ခြင်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ခပုစုတရးေွေခဲ ြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိ


သင်၏ ပထမေုံး အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်မူကကမ်း စ
စိ



်အပိုင်းများခြစ်ကကသည်။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင် သင်သည် မည်သည့် ေက်စပ်ပ

ပါဝင်မည်ကို ပါဝင်တောင်ရွက်မည်ကို သ
သူကိုမျှ ြယ်ထု

်ထားမည်မဟု

်မှ

်သက်သူများ၏ အတနအထားများ၊

မည်သို့၊ မည်သည့်အြျန်ိ
သင်၏ ေက်စပ်ပ

်သက်သူများသည် မ

ူတသာ

ွေင် မည်သို့
်သက်

ူတသာ အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်

ာဝန်ယမ
ူ ှုများရှိနိုင်သည်။ သင်နှင့် သင့်အြွေဲ့ဝင်များကို

ွေင် မည်သူနှင့် အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်မှုတပးနိုင်သည့်

်သက်သူများအလုပ်အ

ိကျတသာ ေက်စပ်ပ

်သက်သူကို မည်သည့် အြျန်ိ

်ပါ။ ဤသို့လပ
ု ်တောင်ခြင်းသည် မည်သည့် ေက်စပ်ပ

်ပဲ ေက်စပ်ပ

တောင်ရွက်သည့်ပုံစံများလိုအပ်နိုင်သည့် မ



င်မတရးေွေဲမီ ေက်စပ်ပ

်ဝင်စားမှုများ၊ လိုအပ်ြျက်များနှင့် ယုကံ ကည်ြျက်များကို နားလည်သတဘာတပါက်ထားဖပီး ခြစ်ပါတစ။

ွေက် ခပည့်စုံတသာအစီအစဉ်

်သက်သူများတခမပုံ

စ်ြု တရးေွေဲရန်အ

စ်ြုကို ခပုလုပ်ပါ။

ွေက် သင်သည် တအာက်ပါ

က
ို့ ို တောင်ရွက်ရန်

လိုအပ်သည်။


နယ်ပယ်ကို သ

်မှ

်ဖပီး အကွေက်ြျပါ - တခမပုံတရးေွေမ
ဲ ည့်တနရာကို တဘာင်ြ

ပါဝင်တောင်ရွက်တစမည့် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများ အတရအ

အဓိကခပဿနာအတကကာင်းအရာကို ရှင်းလင်းစွောတြာ်ထု


အြျန်ိ မှ

်

ိုင် နှင့် ကကားကာလအြျန်ိ မှ

များ၏

က်ကကလှုပ်ရှားတသာစနစ်

်

်ခြင်းခြင့် စ

ိုင်များကို သ

စ်ြုမှ ေက်စပ်ပ

်သ



်မှ

ရှုတထာင့်များကို ြွေဲထု

်ပါ - ေက်စပ်ပ

ထို့တကကာင့်၊ ေက်စပ်ပ

်ြျက်ကို မှ

်ရန်နှင့်

်မှ

န
် ိုင်ရန်အ

်ပါ - နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အခပန်အလှန်မှီြိုမှု

်သက်သူများ။ အေိုပါ ေက်ေံတရးများ ကွေန်ယက်
်ခြာတလ့လာခြင်းကို ခပု

်သားထားခြင်းသည် အတရးကကီးသည်။
်သက်သူ

စ်ဦးြျင်းစီ

်သက်သူများတခမပုံသည် ၎င်းကိုတရးေွေဲရာ

ွေင် သူ/သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ရှုတထာင့်ရှိသည်။
ွေင်ပါဝင်ြဲ့သည့် ပုဂို္ဂ လ်များ သို့မဟု

အြွေဲ့များ၏ ရှုတထာင့်ကိုသာ အစဉ်ကိုယ်စားခပုသည်။


လုပ်ငန်းစဉ်အ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
ကကို

ွေင်း ၎င်း

ို့၏ အြန်းကဏ္ဍကို ေက်စပ်ပ
ွေင် ေက်စပ်ပ

်သက်သူများနှင့် ရှင်းခပပါ။ တေွေးတနွေးပါ။

်သက်သူများအားလုံးက ပါဝင်ြျင်ကကမည် မဟု

င်ခပင်ေင်ထားပါ။ ထိုသို့ခြစ်ခြင်းက သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ စုစုတပါင်း

မဟန့်

်သည်ကို
ိုး

က်မှုကို

ားတကကာင်း တသြျာတအာင်ခပုလုပ်ပါ။

လက်ေှိနှင့် အနာေတ်အရနအထားများ၏ စစ်တမ်းနှင့် ြွခဲ ြားစိတ်ခြာရလ့လာခြင်း


သင်၏ အစီအစဉ်သည် သင့်အစီအစဉ်တရးေွေဲသည့်ဧရိယာခပင်ပမှ လုပ်ငန်းစဉ်များမှသက်တရာက်မှု ြံရနိုင်
သည်ကို အသိအမှ
သ



်မှ



်ခပုကာ သင့်အစီအစဉ်တရးေွေဲသည့်ဧရိယာထက်ကကီးတသာ အကဲခြ

်နယ်ပယ်

စ်ြုကို

်ပါ။

သင့်အစီအစဉ်၏ အြျန်ိ ကာလမူတဘာင်ကို ေုံးခြ
ေုံးခြ

်ဖပီး အနာဂ

်အသုံးခပုများအ

ွေက် ြန့်မှန်းြျက်ကို

်ပါ။

အနည်းေုံး အြျက်အလက် အေင့်အ

ွေက်

င်ပါ။

သည် အလွေန်လျင်ခမန်စွောတခပာင်းလဲသည်။ ထို့တကကာင့် ဤေက်နွှယ်မှုများြွေဲခြားစိ
လုပ်ြဲ့သည့် အြျန်ိ သ

်မှ

ွေက်ကို ရှင်းလင်းစွော ေုံးခြ

န်းများကို သ
154

်မှ

်ဖပီး ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ပါ။

်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တ



ွေ့တလ့ကျင့်တောင်ရွက်ခြင်း - ပါဝင်

အြျက်အလက်များကို သိမ်းေည်းထားရန်၊ ကိုင်

က်တရာက်သူ လက်စွေဲစာအုပ်

ွေယ်အသုံးခပုရန်နှင့် ြွေဲခြားစိ

်ခြာတလ့လာရန် စနစ်

စ်ြုကို

ထားရှိထားပါ။


သင်၏ လူမှုတဂဟနှင့် လူမှုစီးပွေားတရးေိုင်ရာစနစ်များကို နားလည်သတဘာတပါက်တစရန် ကူညီတပးနိုင်မည့်
ရရှန
ိ ိုင်တသာ အြျက်အလက်များ၊ကို စုတောင်းပါ။ ေိုလသ
ို ည်မှာ၊ သမိုင်းေိုင်ရာအြျက်အလက်များ၊ သင့်ကို
လားရာများ သို့မဟု

် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်များကို ြန့်မှန်းြွေင့်တပးတသာ အြျက်အလက်များ၊ သင်၏ ေက်စပ်ပ

သက်သူများ၏ အနာဂ

်အစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းတသာ အြျက်အလက်များ၊ စသည်ခြင့်။ အြျက်အလက်

များစုတောင်းခြင်းကို လိုအပ်တသာအြျက်အလက်များကိုသာ စုတောင်းရန် ကန့်သ


ခြစ်နိုင်မှုများ

ခြစ်နိုင်မှုများကို သ

က်ကကလှုပ်ရှားသည်ကို သ

ဘဝေက်များ (ဥပမာ၊ မျုးပွေ
ိ ားရာသီအ

်မှ

ိခပုမိပါ။ သဟဇာ

ွေင်း

ွေင်

မခြစ်နိုင်မှုများသည် ခပင်းအားများ၊ မျုးစိ
ိ

ခုံ့ ပန်နိုင်မှု ခမင့်

်လာခြင်း) သို့မဟု

၏
ို့ လှုပ်ရှားမှုများ အတခပာင်းအလဲများ (ဥပမာ၊ ြရီးသွေားရာသီအ

သည်)

အ
ို့ တပါ် မူ

ည်နိုင်ပါသည်။ ဤ

စ်ြုကို

ည်တောက်ရာ

်

် ရာသီအလိုက်

ွေင်း ပဋိပက္ခများ ခမင့်

က်လာ

က်ကကလှုပ်ရှားမှုများ၏ အသိပညာသည် ထိတရာက်တသာ အဏ္ဏဝါ

ွေင် ကူညီတပးနိုင်ပါသည်။

လူအင်အား၊ ဘဏ္ဍာတငွေနှင့် အြျက်အလက်ေိုင်ရာ အရင်းအခမစ်များ၏ ရရှိနိုင်မှုကို စိ
ေုံးခြ

အရင်းအခမစ်

်ပါ။ သယံဇာအရင်းအခမစ်ဖပိုင်ေိုင်မှုများ နှင့် သဟဇာ

လူသား
အစီအစဉ်


်ထားပါ။

အသုံးခပုမှုများ၊ လုပ်တောင်မှုများနှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ရည်မှန်းြျက်များကကားရှိ သယံဇာ
ဖပိုင်ေိုင်မှုနှင့် သဟဇာ

်

်ြျက်ြျအတထာက်အကူခပုကိရိယာများကို ေီတလျာ်စွောအသုံးခပုမှုအတပါ် ေုံးခြ

်ထဲထားရှိလျှက်
်ပါ။

ရနောအပိုင်းအခြားအလိုကစ
် ီမံြန့ြ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် မူကကမ်းရေးေွဲခြင်း နှင့် အတည်ခပုခြင်း
စ်မျုးိ


သ


်မှ

ည်း အသုံးခပုမှုများနှင့် လုပ်တောင်မှုများအ

ွေက် အဏ္ဏဝါတနရာတဒသကို မည်သို့ တနရာလျာထား

ရ
် မည်အ

်ြွေဲ့စည်းပါ။

ွေက် စံသ

အသုံးခပုမှုများ၏ မ

်မှ

်ြျက်များကို ြျမှ

ူတသာ ဥပတဒေိုင်ရာအတခြအတနကို နားလည်သတဘာတပါက်ပါ။ ဥပမာ၊ နိုင်ငံ

သတဘောလမ်းတကကာင်းများကို နိုင်ငံအေင့်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်တရးေွေဲခပုစုခြင်းမှ


စ်ေင့် မတခပာင်းလဲနိုင်ပါ။

Considအစီအစဉ်မူကကမ်း ခပုစုတရးေွေဲသည့်အြါ အသုံးခပုမှုများနှင့်လုပ်တောင်မှုများ၏ ဖပိုင်ေိုင်မှုနှင့်
သဟဇာ

ခြစ်နိုင်မှုများကို ၎င်း

ို့၏ ရာသီများအလိုက် အြျန်ိ တနရာ

ထည့်သွေင်း စဉ်းစားပါ။ ကကားြံဇုန်များအ
အနာဂ


ကာ

်

ွေင်

စ်မျုးိ

သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်
ထားတသာ နိုင်ငံ

ွေက် မရှမ
ိ ခြစ်လိုအပ်မှုနှင့်ပ

်သက်၍ စဉ်းစားပါ။ ဥပမာ၊

ည်းအသုံး ခပုမှုများသည် အားတကာင်းလာနိုင်မည်ဟု တမျှာ်လင့်ရလျှင်။
ွေင် သ

်မှ

်ထားသည့် ရည်မှန်းြျက်များကို ထင်ဟပ်ပါ။ ဥပမာ - စည်းတနှာင်

ကာကွေန်ဗင်းရှင်းစာြျုပ်စာ

ရည်မှန်းြျက်များ သို့မဟု

က်ကကလှုပ်ရှားမှုများ အပါအဝင်၊

မ်းများ၊ သင့်နိုင်ငံ၏ ြွေဲ့စည်းပုံအုပ်ြျုပ်ပုံအတခြြံဥပတဒပါ

် သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လိုက်နာရန်လိုအပ်သည့် အခြားတသာ

ရားဝင်

စည်းတနှာင်ထားခြင်းလိုအပ်ြျက်များ။


သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို မည်သို့အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်မည်၊ လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်း
ရှိတစမှုနှင့်ပ

်သက်၍ နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားပါ။ တြာ်ထု

်ထားသည့် မည်သည့်နည်းလမ်းမျုးကိ
ိ ုမေို

လက်လှမ်းမှီသင့်ပါသည်။


သင်၏ ေက်စပ်ပ



ပဋိပက္ခစီမံြန့်ြွေဲခြင်းအ



ေက်စပ်ပ



အစိ

ွေက် နည်းလမ်းများကို နားလည်သတဘာတပါက်၍ အသုံးခပုပါ။

်သက်သူများကတပးသည့် အခြားတသာအဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အကကံခပုြျက်များ၏ ြွေံ့ဖြိုးမှုကို ြွေင့်ခပုပါ။

်အပိုင်း

ခြင်းအ

်သက်သူများ၏အတနအထားများနှင့် ခြစ်နိုင်လျှင် တနာက်ြံတကကာင်းခပြျက်များကိုပါ သိရှိပါ။

ွေင်ခြစ်တပါ်လာသည့်အ

ိုင်း ေက်စပ်ပ

်သက်သူများနှင့် အခပန်အလှန်ေက်သွေယ်တောင်ရွက်

ွေက် ကိရိယာများနှင့် ြျဉ်းကပ်နည်းများကို အသုံးခပုပါ။



ေုံးခြ

်ြျက်များ မည်သို့ြျမှ



ေက်စပ်ပ

်သည်ကို ပွေင့်လင်းခမင်သာမှုရှိတစဖပီး ရှင်းလင်းစွော ရှင်းခပပါ။

်သက်သူများနှင့် (အကကိမ်ကကိမ်) ညှိနှိုင်းတေွေးတနွေးခြင်းများအ

ွေက် လုံတလာက်တသာအြျန်ိ ယပ
ူ ါ။

၎င်းသည် လများစွောအြျန်ိ ယူနိုင်တသာ်လည်း သင့်ထံ အဓိကကျတသာအေင့်ကို ယူတောင်လာပါလိမ့်မည်။
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သင့်ရည်မှန်းြျက်နှင့် အံ့ဝင်ဂွေင်ကျခြစ်သည့် စီမံြန့်ြွေဲမှုနည်းလမ်းများကို

ည်တောက်ပါ။ အေိုပါနည်းလမ်း

များသည် ရည်မှန်းြျက် အလွေန်လည်းမခမင့်ရ၊ မနိမ့်ရပါ။ သင့်တလျာ်ပါက သင့်တဒသ

ွေင် အသုံးခပုတလ့ရှိတသာ

နည်းလမ်းများကို အသုံးခပုပါ။

အရကာင်အထည်ရြာ်ခြင်းနှင့် လိုကန
် ာအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းေှိရစမှု


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်မှုပုံစံအမျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု နားလည်သတဘာတပါက်ပါ- သင်၏ အဏ္ဏဝါအစီ
အစဉ်သည် အခြားတသာ ကဏ္ဍအလိုက်ဌာနအြွေဲ့အစည်းများ၊ ေက်စပ်ပ
များက



စ်စိ

်

်သက်သူများနှင့် ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ

စ်ပိုင်း အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် မူတဘာင်ခြစ်ပါသည်။

ဌာနအြွေဲ့အစည်းလုပ်ပိုင်ြွေင့်များ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတနတစဖပီး အထူးသခြင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်း
ရှိတစမှု လှုပ်ရှားမှုများအ

ွေက် သ

်မှ

်မူဝါဒများတအာက်ရှိ လိုအပ်တသာ

ာဝန်ယမ
ူ ှုများနှင့် စီမံြန့်ြွေဲမှု

လုပ်တောင်ြျက်များကို အကကမ်းြျဉ်းတြာ်ခပထားသည့် အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်တရးအစီအစဉ်ကို
ည်တောက်ပါ။


သင့်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်

ွေင်

ာဝန်ရှိတသာ ဌာနအြွေဲ့အစည်းများကို ပါဝင်တစဖပီး ၎င်း

ို့၏

ကဏ္ဍများကို ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ပါ။


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစရန် လိုအပ်တသာ ဌာန၊ အြွေဲ့အစည်းေိုင်ရာ
စွေမ်းတောင်ရည်ကို တသြျာရန်ခပုလုပ်ပါ။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အေင့်အမျုးမျ
ိ ုးအတပါ်
ိ
အကျုးရလဒ်
ိ
များကို နိုင်ငံတရးသမားများမှ ေက်စပ်
ပ

်သက်သူများအထိနှင့် ပိုမိုကျယ်ခပန့်သည့် ခပည်သူများအထိ ေက်သွေယ်တောင်ရွက်ပါ။ ေက်စပ်ပ

်သက်

သူများထံမှ အားတကာင်းတသာတထာက်ပံ့မှုများ တသတသြျာြျာရရှိတစရန် ရှာတြွေပါ။


လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု အ
တအာင်ခမင်တစခြင်း

ွေင်

ိုး

က်မှုနှင့်ပ

ိုင်းအ

ာသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ရည်မှန်းြျက်များကို ရရှိ

်သက်၍ သိရှိခြင်းအတပါ် မူ

ည်နိုင်ပါသည်။ ထို့တကကာင့်၊ တစာင့်ကကည့်

တလ့လာခြင်းသည် အတကာင်အထည်တြာ်ခြင်းနှင့် လိုက်နာအကျုးသက်
ိ
တရာက်ခြင်းရှိတစမှု

ို့ အ

ွေက် မရှိမခြစ်

အတရးကကီးပါသည်။

ရစာင့်ကကည့ရ
် လ့လာခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ြျိန်ညှိခြင်း


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် နှင့် ၎င်း၏ (လူမှုတရးေိုင်ရာ၊ စီးပွေားတရးေိုင်ရာနှင့် တဂဟတဗဒ ေိုင်ရာ) အကျုးရလဒ်
ိ
နှစ်ြုစလုံးကို တစာင့်ကကည်တလ့လာဖပီး သင့်တလျာ်တသာအညွှန်းများကို သ



်ပါ။

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်မှ ခြစ်တပါ်တစတသာ အတခပာင်းအလဲများနှင့် အတခပာင်းအလဲခြစ်တပါ်မှုကိုပံ့ပိုးသည့် အခြား
(ခပင်ပ) အတကကာင်း

ရားများက ခြစ်တပါ်တစတသာ အတခပာင်းအလဲများအကကား ထင်ရှားစွောြွေဲခြားတြာ်ခပရန်မှာ

ြက်ြဲနိုင်ပါသည်။ သို့ရာ

ွေင် သင့်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်သည် ေီတလျာ်မှုရှိတနေဲ ခြစ်၊ ၊မခြစ် အကဲခြ

သက်ေိုင်သည့်အတခပာင်းအလဲများနှင့်စပ်လျဉ်းတသာ မည်သည့် သ


်မှ

စ်သမ

်

်ရန်

င်းအြျက်အလက်မေို အတရးပါနိုင်သည်။

ည်းရှိတသာ အညွှန်းများပိုင်ေိုင်ထားရှိ၍၊ ရရှိနိုင်လျှင်၊ အခြားဌာနများမှ

ည်ေဲ တစာင့်ကကည့်

တလ့လာတရးအြျက်အလက်များကို အသုံးခပုပါ။


သင့်လုပ်တောင်မှုအား လွေ

်လွေ

်လပ်လပ် ခပန်ည်သုံးသပ်ခြင်းကို ြွေင့်ခပုပါ။



တအာင်ခမင်မှုကို ြျးကျူးဂု
ီ
ဏ်ခပုပါ။



မည်သူ့ထံ နှင့် မည်သို့ အစီရင်ြံြဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်
လိုက်တလျာညီတထွေခပုခပင်ခြင်းကို သ
သတဘာ



ိုး

က်မှု နှင့် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း/

င်းတပးပို့ရန် အကျုးရလဒ်
ိ
များကို မည်သို့ အသုံးခပုြဲ့ပုံ

ို့အတပါ်

ူပါ။

အတခပာင်းအလဲများကို လိုက်တလျာညီတထွေရှိတသာ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အ
ြွေဲ့စည်းမှုပုံစံ ထားရှိပါ။
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