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ေကျးဇူးတငလ်�ာများ  

 
Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol သည ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတို၏့ အားထတု် �ကို းပမ်းမ� ရလဒြ်ဖစပ်ါသည။် 

Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Forum တွင ်ပါဝင�်ကသတူိုသ့ည ်သေုတသနများ၊ ဆနး်စစမ်�များ၊ ေတွ�ဆံပဲွုများ၊ 

ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ စမ်းသပ်မ�များ၊ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�များ၊ အြမငခ်ျငး် ဖလှယမ်�များ၊ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဆးွေ�းွြခငး်များ ြပုလပ်ုလျက် 

မတကူွဲြပားသည့ ်ထငြ်မငခ်ျက်များအတကွ် အေြဖများကို �ှာေဖွ�ိငုရ်န ်�စှ�်စှခဲွ်�ကာ အချိနယ်�ူပီး နက�်� ိငး်စွာ ေလလ့ာခဲ�့ကပါသည။် 

ေတာ်ေတာ်များတိုထ့တံွင ်reference group များ �ှိခဲက့ာ ဖုိရမ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို တက်�ကစွာ ေဆာငရွ်ကလ်ျက် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ အြမငမ်ျားကို 

အသေိပး ေြပာြပခဲ�့ကပါသည။် Forum အတကွ် ရနပုံ်ေငမွျားကို ေနာ်ေဝ၊ အိကု်စလန ်�ငှ့ ်ဂျာမန ီအစိုးရများထမှံ ေပးလ�ခဲ�့က�ပီး (International 

Hydropower Association)၊ The Nature Conservancy၊ The World Bank Group၊ �ငှ့ ်The World Wide Fund for Nature -WWF တိုထ့မှံလညး် 

ထည့ဝ်င ်လ�ခဲ�့ကပါသည။် ထိုအ့ြပင၊် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်အားေပးလို�ကသည့ ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတိုထ့မှံ in-kind ေပးလ�မ�များလညး် 

သသိသိာသာ �ှိခဲပ့ါသည။် 

ဤ Protocol သည ်ယငး်ကဲသ့ို ့ များြပားလှေသာ ပါဝငက်ူညခဲီ�့ကသတူို၏့ အတညပ်ညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေထာက်ပ့ံမ�များကို ထငဟ်ပ်ြပသေနကာ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုေ်အာင ်သသိသိာသာ ေထာကက်ူေပး�ိငု�်ကသည ်ဟူေသာ ဘံခံုယခူျက်�ှိေန၍ လက�်ှိ ေနာက်ဆံးု 

ရလဒ ်ထကွ်ေပါ်လာ�ိငုခဲ်ပ့ါသည။် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်ယငး်ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်လက်တွဲ လုပ်ကိုငခဲ်�့ကသည့ ်reference group များ �ငှ့ ်

အဖဲွ�အစညး်များအား ေကျးဇူးတင�်ှိစွာြဖင့ ်အသအိမှတ်ြပု ေ�ကညာေပးလိုပါသည-် 

 
ဖံွ� �ဖိုးဆ�ဲိငုင်မံျား 

Dr Yu Xuezhong, Research Professor, China Institute of 

Water Resources and Hydropower Research, PR China 

Mr Zhou Shichun, Senior Engineer, China Hydropower 

Engineering Consulting Group Co., PR China 

Mr Israel Phiri, Manager PPI, Ministry of Energy and Water 

Development, Zambia 

ဖံွ�ဖိုး�ပီး �ိငုင်မံျား 

Mr Geir Hermansen, Senior Advisor, Department of Energy, 

Norad, Norway 

Prof Gudni A Johannesson, Director General, National Energy 

Authority, Iceland 

Ms Kirsten Nyman, Policy Advisor for Sustainable 

Hydropower, GTZ, Germany (observer) 

ဘ�ာေရး က� - စီးပွားေရး ဆိငုရ်ာများ 

Ms Courtney Lowrance, Director, Environmental & Social Risk 

Management, Citigroup Global Markets Inc, member of the 

Equator Principles Financial Institutions 

Ms Daryl Fields, Senior Water Resources Specialist, The World 

Bank (observer) 

 

ေရအားလ�ပ်စစ် က� 

Dr Refaat Abdel-Malek, President, International Hydropower 

Association 

Mr Andrew Scanlon, Manager Business Sustainability, Hydro 

Tasmania 

NGO များ - ပတဝ်န်းကျင ်ဆိငုရ်ာများ 

Mr David Harrison, Senior Advisor, Global Freshwater Team, The 

Nature Conservancy 

Dr Joerg Hartmann, WWF Dams Initiative Leader, World Wide 

Fund for Nature (WWF) 

NGO များ - လမူ�ေရး ဆိငုရ်ာများ 

Mr Michael Simon, Lead, People, Infrastructure & Environment 

Program, Oxfam 

Dr Donal O’Leary, Senior Advisor, Transparency International 

Forum သဘာပတ ိ

Mr André Abadie, Director, Sustainable Finance Ltd 

Forum �ကပ်မတေ်ပးသ ူ

Dr Helen Locher, Sustainability Forum Coordinator, International 

Hydropower Association 
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ေကျးဇူးတငလ်�ာများ 
Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol သည ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတို၏့ အားထတု် �ကို းပမ်းမ� ရလဒြ်ဖစပ်ါသည။် 

Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Forum တွင ်ပါဝင�်ကသတူိုသ့ည ်သေုတသနများ၊ ဆနး်စစမ်�များ၊ ေတွ�ဆံပဲွုများ၊ 

ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ စမ်းသပ်မ�များ၊ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�များ၊ အြမငခ်ျငး် ဖလှယမ်�များ၊ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဆးွေ�းွြခငး်များ ြပုလုပ်လျက် 

မတကူွဲြပားသည့ ်ထငြ်မငခ်ျက်များအတကွ် အေြဖများကို �ှာေဖွ�ိငုရ်န ်�စှ�်စှခဲွ်�ကာ အချိနယ်�ူပီး နက�်� ိငး်စွာ ေလလ့ာခဲ�့ကပါသည။် 

ေတာ်ေတာ်များတိုထ့တံွင ်reference group များ �ှိခဲက့ာ ဖုိရမ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို တက်�ကစွာ ေဆာငရွ်ကလ်ျက် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ အြမငမ်ျားကို 

အသေိပး ေြပာြပခဲ�့ကပါသည။် 

Forum အတကွ် ရနပုံ်ေငမွျားကို ေနာ်ေဝ၊ အိုက်စလန ်�ငှ့ ်ဂျာမန ီအစိုးရများထမှံ ေပးလ�ခဲ�့က�ပီး International Hydropower Association၊ The 

Nature Conservancy၊ The World Bank Group၊ �ငှ့ ်The World Wide Fund for Nature -WWF တိုထ့မှံလညး် ထည့ဝ်င ်လ�ခဲ�့ကပါသည။် 

ထိုအ့ြပင၊် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်အားေပးလို�ကသည့ ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတိုထ့မှံ in-kind ေပးလ�မ�များလညး် သသိသိာသာ �ှိခဲပ့ါသည။် 

ဤ Protocol သည ်ယငး်ကဲသ့ို ့ များြပားလှေသာ ပါဝငက်ူညခဲီ�့ကသတူို၏့ အတညပ်ညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေထာက်ပ့ံမ�များကို ထငဟ်ပ်ြပသေနကာ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုေ်အာင ်သသိသိာသာ ေထာကက်ူေပး�ိငု�်ကသည ်ဟူေသာ ဘံခံုယခူျက်�ှိေန၍ လက�်ှိ ေနာက်ဆံးု 

ရလဒ ်ထကွ်ေပါ်လာ�ိငုခဲ်ပ့ါသည။် 

Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်ယငး်ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်လကတ်ွဲ လုပ်ကိငုခဲ်�့ကသည့ ်reference group များ �ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်များအား ေကျးဇူးတင�်ှိစွာြဖင့ ်

အသအိမှတ်ြပု ေ�ကညာေပးလိုပါသည-် 

 

 
ဖံွ� �ဖိုးဆ�ဲိငုင်မံျား 

Dr Yu Xuezhong, Research Professor, China Institute of Water 

Resources and Hydropower Research, PR China 

Mr Zhou Shichun, Senior Engineer, China Hydropower 

Engineering Consulting Group Co., PR China 

Mr Israel Phiri, Manager PPI, Ministry of Energy and Water 

Development, Zambia 

ဖံွ�ဖိုး�ပီး �ိငုင်မံျား 

Mr Geir Hermansen, Senior Advisor, Department of Energy, 

Norad, Norway 

Prof Gudni A Johannesson, Director General, National Energy 

Authority, Iceland 

Ms Kirsten Nyman, Policy Advisor for Sustainable Hydropower, 

GTZ, Germany (observer))  

ဘ�ာေရး က� - စီးပွားေရး ဆိငုရ်ာများ  

Ms Courtney Lowrance, Director, Environmental & Social Risk 

Management, Citigroup Global Markets Inc, member of the 

Equator Principles Financial Institutions 

Ms Daryl Fields, Senior Water Resources Specialist, The World 

Bank (observer) 

 

ေရအားလ�ပ်စစ် က�  

Dr Refaat Abdel-Malek, President, International Hydropower 

Association 

Mr Andrew Scanlon, Manager Business Sustainability, Hydro 

Tasmania 

NGO များ - ပတဝ်န်းကျင ်ဆိငုရ်ာများ 

Mr David Harrison, Senior Advisor, Global Freshwater Team, 

The Nature Conservancy 

Dr Joerg Hartmann, WWF Dams Initiative Leader, World Wide 

Fund for Nature (WWF) 

NGO များ - လမူ�ေရး ဆိငုရ်ာများ 

Mr Michael Simon, Lead, People, Infrastructure & Environment 

Program, Oxfam 

Dr Donal O’Leary, Senior Advisor, Transparency International 

Forum သဘာပတ ိ 

Mr André Abadie, Director, Sustainable Finance Ltd  

Forum �ကပ်မတေ်ပးသ ူ

Dr Helen Locher, Sustainability Forum Coordinator, 

International Hydropower Association 
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Protocol ကိ ုြပုစုခဲပံ့ု  

ဤစာတမ်းမာှ ေနာက်ခံသမိုငး် ြဖစ�်ပီး သးီြခားစ ီရပ်တညေ်န�ကသည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ေလးခုကို တငြ်ပထားရာ၊ 

ပါဝငသ်ည့ ်လက်�ှိ စာတမ်း ငါးခုစလံုးကို စစုညး်လျက် Hydropower Sustainability Assessment Protocol 

(“Protocol”) ဟု ေခါ်ဆိုသွားပါမည။် 

လက်�ှိ Protocol သည ်IHA ၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်မ� Sustainability Assessment Protocol 2006 ကို 

ြပနလ်ည ်ဆနး်စစ ်မွမ်းမံလျက် တိုးချဲ� ြပုစမု� ြဖစပ်ါသည။် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ကာဗွန ်ထတု်လ�တ်မ� နညး်ပါးေရး၊ 

Energy Security �ငှ့ ်ေရကို စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ြမ�င့တ်ငေ်ရးကို တိုးတိုး ေတာငး်ဆိုလာမ�များေ�ကာင့ ်ေရအားလ�ပ်စစအ်ားကို 

တေကျာြ့ပန�်ပီး စတိ်ဝငစ်ားလာ�ကချိနတ်ွင ်ဤမတှ်တမ်းကို ြပုစခုဲ့ပါသည။် တိုးပာွးလာေသာ စိတ်ဝငစ်ားမ�များသည ်ေဒသ၊ 

အမျိုးသားအဆင့၊် တိုငး်ေဒသ�ကီးများတွင ်လက်�ှိ ေဆာငရွ်က်ေနေသာ hydropower စီမံကိနး် �ငှ့ ်စမံီကိနး် အသစ်များကို 

စစိစအ်ကဲခတ်ရာတွင ်အမျိုးမျိုးေသာ ချဉ်းကပ်ပံမုျား ကွဲလွဲေနချိနက်တညး်က �ှိေနခဲ့သည။် 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး Forum  

IHA သည ်စးီပွားဖက် တသ�ီကီး�ငှ့ ်လက်တွဲလျက် ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး Forum 

(“Forum”) ကို 2008 ခု�စှ ်မတ်လတွင ်စတငခ်ဲ့သည။် Forum ၏ ရညရွ်ယ်ချက်မှာ hydropower က�မ ှ

လုပ်ငနး်များအား လုပ်ကိုငမ်�များကို တိုငး်ထာွလျက် လမ်း��နမ်�ကို ကျယ်ြပန ့စ်ာွ ေပး�ိငုေ်သာ ေရ�ှညတ်ညတ်ံသ့ံုး�ိငုမ်�အား 

စစိစအ်ကဲခတ်ြဖတ်ေရး ပိုမိေုကာငး်မွနသ်ည့ ်နညး်တစခ်ုကို ြပုစတုညေ်ဆာက်ေပးရန၊် hydropower စမံီကိနး်များအား 

စစိစအ်ကဲခတ်ပံုများကို ချဉ်းကပ်ရာတွင ်ပိမို�ုပီး တသမတ်တည်း ြဖစလ်ာေစရန ်စသညတ်ိုက့ို IHA Sustainability 

Assessment Protocol 2006 ကို အေြခခံရန ်ြဖစပ်ါသည။် Forum ထတဲွင ်က�အမျိုးမျိုးထဲက အဖွဲ�အစညး်များမ ှ

ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖွံ�ဖိုးေရး �ငှ့ ်လုပ်ကိုငေ်ရးဆိုငရ်ာ မတူကွဲြပားသည့ ်အြမငမ်ျား�ငှ့ ်မူဝါဒများကို ခံယူထား�ကသည့ ်

ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝငခ်ဲ့�ကပါသည။် Forum အဖွဲ�ဝင ်14 ဦးတိုထ့တဲွင ်ဖွံ � �ဖိုး�ပီး�ိငုင်မံျား �ငှ့ ်ဖွံ � �ဖိုးဆ�ဲိငုင်မံျားမ ှ

အစိးုရများ၊ စးီပာွးေရး �ငှ့ ်ဖွံ � �ဖိုးေရး ဘဏမ်ျား၊ လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ NGO များ၊ �ငှ့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်က�မ ှ

ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝငခ်ဲ့�ကပါသည။်  

Forum သည ်�စှ�်စှခ်ွဲ�ကာ လုပ်ကိုငခ်ဲ့ပါသည။် Forum ကို ဝါ�ှငတ်န ်ဒစီမီာှ စတငခ်ဲ့သည့ ်2008 ခု�စှ ်မတ်လ 

ေနာက်ပိုငး်တွင၊် Forum အစည်းအေဝးများကို 2008 ခု�စှ ်ဇူလိုင ်(အေမရိကန ်ြပညေ်ထာငစ်ု)၊ 2008 ခု�စှ ်စက်တငဘ်ာ 

(ဇမ်ဘယီာ)၊ 2008 ခု�စှ ်ေအာက်တိုဘာ (ဘရာဇီးလ်)၊ 2009 ခု�စှ ်မတ် (တူရကီ)၊ 2009 ခု�စှ ်(အိုက်စလန)်၊ 2010 ခု�စှ ်

ေဖေဖါ်ဝါရီ (ြပငသ်စ)်၊ �ငှ့ ်2010 ခု�စှ ်ေမ (လာအို) တွင ်အစညး်အေဝး ကျငး်ပခဲ့ပါသည။် အဓိက အေ�ကာငး်များကို ထပ်မံ 

ေဆွးေ�းွ�ိငုရ်န ်တရားဝင ်အစညး်အေဝးများ အ�ကားတွင ်webinar ေတွ�ဆံုပွဲ ေြခာက်ခုကို ြပုလုပ်ခဲ့ပါေသးသည။် Forum 

အဖွဲ�ဝငမ်ျားသည ်ေရအားလ�ပ်စစအ်တွက် အေရးပါ�ကသည့ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� ြပဿနာများကို စနစတ်ကျ 

ေဆွးေ�းွခဲ့�က�ပီး၊ ယငး်ြပဿနာများ ဆိုငရ်ာ ပါရဂူများ၏ အြမငမ်ျားကို ရယူခဲ့ြခငး်၊ အေရး�ကီးသည့ ်ကိုးကားစရာ 

စ�ံ�နး်များကို ြပုစခုျမတှ်ေပးြခငး်၊ IHA ၏ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 2006 အား 

လက်ေတွ�ကျင့သ်ံုးမ� အေတွ�အ�ကံုများကို ဆနး်စစခ်ဲ့ြခငး်၊ တိုးတက် လုပ်ကိုငေ်ရး မ�ူကမ်း�စှရ်ပ်ကို ြပုစခုဲ့ြခငး်၊ 

တကမ�ာလံုးဆိုငရ်ာ တိုငပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ် �စှခ်ုကို တာဝနယ်ူခဲ့ြခငး်၊ 2009 ဩဂတု် မ�ူကမ်း Protocol ၏ စမ်းသပ်ေရး 

အစအီစဉ်ကို တာဝနခ်ံေပးခဲ့ြခငး်များ ြပုလုပ်ခဲ့�ပီး တိုးတက်လုပ်ကိုငေ်ရး မ�ူကမ်းများကို ဆနး်စစရ်ာတွင ်references 

group များထံမေှန�ပီး Forum အဖွဲ�ဝငမ်ျားအား ေပးခဲ့�ကသည့ ်အ�ကံေပးချက်များ �ငှ့ ်တငြ်ပချက်များကို 

ရယူအသံုးချခဲ့ပါသည။် HSAF Knowledge Base တွင ်Forum ၏ လပ်ုငနး်ဆိုငရ်ာ အချက်အလက် အများအြပားကို 

သမ်ိးဆညး်ထားရာ၊ ၎ငး်တိုက့ို www.hydrosustainability.org မာှ �ှာယူ�ိငုပ်ါသည။် 
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ေနာက
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မိုငး် 

International Hydropower Association (IHA) ၏ ဘုတ်အဖွဲ�က Protocol ကို လက်ခံ အတညြ်ပု�ကပါရန ်

ေထာက်ခံထား�ပီး ေထာက်ခံထား�ကသည့ ်ေနာကထ်ပ် အဖွဲ�အစညး်များ၏ စာရငး်ကို �ှာ�ကည့ရ်နမ်ာှ- 

www.hydrosustainability.org။ ဤ Protocol ကို လက်ခံထားလျက် ေထာက်ခံ�ကသည့ ်ယငး်အဖွဲ�အစညး်များက 

Protocol ထံမာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်က�ထတဲွင ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရးကို သသိသိာသာ ပံပိ့းုေပး�ိငုသ်ည့ ်

အလားအလာများ �ှိေနေ�ကာငး် သေဘာတူ�က�ပီး ၎ငး်ကို တိုးတက�်ပီး အသံုးြပု�ိငုရ်န ်ထိအုဖွဲ �အစညး်များက တက်�ကစာွ 

�ကိုးပမ်း�ကပါမည။် Protocol ကို လက်ေတွ� ကျင့သ်ံုးရငး် Protocol ၏ ဖွဲ �စညး်မ�၊ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်အသံုးြပုရန ်

��န�်ကားချက်များကို အနာဂတ်တွင ်ြပနလ်ည ်ဆနး်စစ်ရန ်လိုအပ်မည ်ြဖစေ်သာေ�ကာင့၊် Protocol ကို တချိနလ်ံုး 

စစိစအ်ကဲခတ်လျက် လိုသညမ်ျားကို ည�ေိပးရန ်လိုအပ်ပါမည။် 

အများသေဘာ မဟတုသ်ည့် က�များ  

Forum သည ်ေစတနာေကာငး် �ငှ့ ်အများသေဘာတူေရးမြူဖင့ ်ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာစာွ၊ လုပ်ကိုငခ်ဲ့ပါသည။် Forum ၏ 

လုပ်ငနး်စဉ်အတွငး်မာှ၊ Forum အဖွဲ�ဝင ်အားလံုးတိုသ့ည ်အေ�ကာငး်အရာ အများအြပားဆိုငရ်ာ မတူကွဲြပားသည့ ်

ထငြ်မငခ်ျက်များကို �ကားခဲ့�ကရ�ပီး ေလးစားခဲ့�ကကာ အများသေဘာတူသည့ ်ရလဒမ်ျား ရ�ှိ�ိငုေ်ရးကို ေ�ှ � ��လျက်၊ 

ပိမိုေုကာငး်မနွသ်ည့ ်ရပ်တညခ်ျက်များကို ချမတှ်�ိငုေ်အာင ်အတတ်�ိငုဆ်ံုး အေပးအယူ ြပုလုပ်ခဲ့�ကရပါသည။် 

Hydropower Sustainability Assessment Protocol 2010 ထတဲွင ်ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိုငရ်ာ ြပဿနာများကို 

ဤစစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ထသဲို ့ မညသ်ို ့ ထည့သ်ွငး်ေဖါ် ြပသင့ေ်�ကာငး် ဆိုငရ်ာ Forum အဖွဲ�ဝငမ်ျား၏ အြမငမ်ျားမာှ 

မတူကွဲြပားခဲ့�ကေသာ်လညး် သေဘာတူညခီျက် အဆင့အ်တနး်မာှ ြမင့မ်ားသညက်ို ေတွ� ြမင�်ိငုပ်ါသည။် 

ေ�ှ �ဆက် လုပ်ကိုင�်ကရာတွင ်အထးူဂ�ုစိကု်ရန ်လိုအပ်သည့ ်အချက်များကို ေထာက်ြပေပးရန ်Forum အဖွဲ�ဝငမ်ျားက 

Protocol ထတဲွင ်ေနရာ ေတာ်ေတာ်များယူ�ပီး ေရးသားေဖါ် ြပ ေပးထား�ကပါသည။် ေနာငတ်ွင ်ေပါ်လာ�ကမည့ ်

စမံီခန ့ခ်ွဲေရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး ေကာ်မီတီများ �ငှ့ ်အနာဂတ် Protocol ြပနလ်ညဆ်နး်စစ်မ�များအတွက် အသေိပး�ိငုရ်န ်

၎ငး်တိုက့ို “ေ�ှ �ဆက် ဆနး်စစရ်န ်�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွရန ်လိုအပ်သည့ ်က�များ”ဆို�ပီး ေဖါ် ြပသွားမည။် 

အချို�ေနရာများတွင၊် ေခါငး်စးီထကဲ အထးူအသံုးအ��နး်များသည ်အ�ပီးသတ် စာသားကို အများစကု တခဲနက် 

ေထာက်ခံမ�ထက် ေဆွးေ�းွပွဲထဲက အများစ၏ု ထငြ်မငခ်ျက်ကို ထငဟ်ပ်မ�မ�သာ ြဖစပ်ါသည။် “အများသေဘာ မဟုတ်သည့ ်

က�များ”ဆိုသညမ်ာှ Protocol အထကဲ အထးူအသံုးအ��နး်ြဖစ�်ပီး Forum အဖွဲ�ဝင ်တစဦ်းဦး၏ ေရွးချယ်မ�မာှ အများစ၏ု 

ထငြ်မငခ်ျက်�ငှ့ ်ဆန ့က်ျငေ်နလ�င ်ထိသုူ၏ လုပ်ပိုငခ်ွင့က်ို သကိ�ာ�ှိ�ှိ ထနိး်သမ်ိးထား�ိငုရ်န ်အလိုင့ါှ ၎ငး်ကို “အများသေဘာ 

မဟုတ်သည့ ်က�”အြဖစ ်ေရးမတှ်ေပးလျက် “ေ�ှ �ဆက် ဆနး်စစရ်န ်�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွရန ်လိုအပ်သည့ ်က�များ”ဟု 

သတ်မတှ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်ထိသုူ၏ ခိုငမ်ာသည့ ်ဆ��ကို ထတု်ေဖါ် ြပသမ� ြဖစ်ပါသည။် Protocol ကို 

တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်အနာဂတ် လုပ်ငနး်စဉ်များတွင ်ယငး်ကဲသ့ိုေ့သာ က�များကို ဦးစားေပး စဉ်းစားရန ်�ငှ့ ်

ယငး်ကိစ�များဆိုငရ်ာ အဓိကအကျဆံုး ပါဝငပ်တသ်က်သူများထမံ ှထငြ်မငခ်ျက်များကို ရယူရန ်�ငှ့ ်လက်ေတွ� လုပ်ကိုငမ်�မ ှ

အေတွ�အ�ကံုများကို ထည့တ်ွက်ရန ်လိုအပ်ေ�ကာငး် Forum က အ�ကံေပးထားပါသည။် 

ယငး် အများသေဘာ မဟုတ်သည့ ်က�များကို စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ကိရိယာ စာတမ်း �စှခ်ုတွင ်ေဖါ် ြပေပးထားကာ၊ 

ြပငဆ်ငြ်ခငး် �ငှ့ ်လက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် ေခါငး်စးီ တပ်ထား�ပီး စမံီကိနး် အကျိုးသက်ေရာက်သည့ ်ေဒသခံြပညသ်ူများ 

�ငှ့ ်အသက်ေမးွလုပ်ငနး်များ၊ ေနရာြပနခ်ျထားေရး �ငှ့ ်တိုငး်ရငး်သားများ ဆိုသည့ ်ေခါငး်စဉ်ေအာက်မာှ ေတွ� �ိငုပ်ါသည။် 

ေဖါ် ြပပါ Protocol စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ဆိုငရ်ာ စာတမ်း တစခ်ုစတီွင ်သက်ဆိုငရ်ာ ေခါငး်စဉ် ေအာက်မာှ 

အများသေဘာ မဟုတ်သည့ ်အြမငမ်ျားဆိုငရ်ာ အေသးစတိ်များကို �ှာေတွ� �ိငုပ်ါသည။် 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Forum �ငှ့ ်Protocol ြပုစေုရး လုပ်ငနး်စဉ်၏ေနာက်ခံသမိုငး် 

အြပည့အ်စံ ု�ငှ့ ်အ�ပီးသတ် Protocol အထကဲ အဖွဲ�အစညး်များ၏ အြမငမ်ျားဆိုငရ်ာ ပိ�ုပီး အေသးစတိ်ကျသည့ ်

အချက်များကို �ှာ�ကည့ရ်နမ်ာှ- www.hydrosustainability.org။ 
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Protocol ၏ ရညရွ်ယခ်ျက ်�ငှ့ ်ရညရွ်ယထ်ားသည့ ်အသံးုြပုသမူျား 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol မာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖွံ � �ဖိုးလာေရး �ငှ့ ်

လညပ်တ်လုပ်ကိုငေ်ရး အတွက် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး အေြခခံေဘာင ်ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်က စီမံကိနး် 

တစခ်ုအတွက် အေရး�ကီးသည့ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာများအလိုက် လုပ်ကိုငပံ်မုျားကို 

စစိစအ်ကဲခတ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို ထတု်လုပ်ေပးပါသည။် 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖွံ � �ဖိုးမ�၏ အဆင့အ်မျိုးမျိုးကို ထငဟ်ပ်ေပး�ိငုရ်နအ်တွက်၊ Protocol ထတဲွင ်အခနး် ေလးခနး် �ှိ�က�ပီး 

သးီြခားစ ီရပ်တညေ်နသည့ ်စာတမ်းများအြဖစ ်သံုး�ိငုေ်အာင ်ြပုစထုတု်ေဝထားပါသည။် အေသးစတိ ်စမံီမ�ကို ေ�ှ �ဆက် 

မလုပ်ကိုငမီ် အေြခခံ �ငှ့ ်အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များကို အကဲခတ် တနဖိ်ုးြဖတ်လျက် �ှိ�ိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်အေစာပိုငး် အဆင့ ်နညး်ကို အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည။် ကျနေ်နသည့ ်စာတမ်း သံုးခုြဖစ�်ကသည့ ်ြပငဆ်ငေ်ရး၊ 

�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး ထတဲွင၊် လက်ေတွ� လုပ်ကိုငန်ညး် တသ�ီကီးကို အမတှ်ေပး ေဖါ် ြပထား�ပီး အေြခခံ 

ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး် �ငှ့ ်အေကာငး်ဆံုး လုပ်ကိုငန်ညး်ဟ ုသက်ေသထြူပထားသည့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များ၏ 

အမတှ်များြဖင့ ်ယှဉ်လျက် ြပေပးထားပါသည။် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� ေခါငး်စးီ တစခ်ုစအီတွငး်မာှ လုပ်ကိုငပံ်ကုို အမတှ်ေပး 

ေဖါ် ြပေပးထားြခငး်က ပိေုကာငး်မွနေ်အာင ်တချိနလ်ံုး စနစတ်ကျ ြမ�င့တ်င�်ိငုမ်ည့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို 

ေထာက်ြပပါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�မာှ ေခါငး်စးီ တစခ်ုစအီလိုက် အမတှ်ေကာငး်များ ရ�ှိေရးကို ပံပိ့းုေပး�ိငုသ်ည့ ်လက်ေတွ� 

အေထာက်အထား ြဖစ�်ပီး လက်ေတွ�ကျေသာ၊ ြပနလ်ည ်လုပ်ြပ�ိငုေ်သာ၊ လက်ေတွ�ကျကျ စိစစအ်တညြ်ပု၍ ရ�ိငုပ်ါသည။် 

Protocol ကို လုပ်ငနး် စနစမ်ျား �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များထသဲို ့ ထည့်သွငး်ြမ�ုပ်�ှေံပး�ိငုမ်သှာ ထေိရာက်မ� အများဆံုး 

ရ�ှိ�ိငုပ်ါမည။်စိစစ်အကဲခတ်မ� ရလဒမ်ျားကို ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမတှ်ရာတွင၊် ဦးစားေပးရမည့ ်အနာဂတ် လုပ်ငနး်များကို 

ေရွးချယ်ရာတွင ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ြပငပ် ေဆွးေ�းွမ�များကို ပံ့ပိးုေပးရန ်အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည။် 

Protocol ကို ကျယ်ြပန ့စ်ာွ အသံုးြပုရန ်လိုအပ်�ပီး၊ အချက်အလက်များ �ငှ့ ်ထငြ်မငခ်ျက်များကို အတတ်�ိငုဆ်ံုး အများဆံုး 

ရ�ှိေရးကို အာမခံေပးရန ်၎ငး်ကို ပးူေပါငး် ေဆာငရွ်က်ေရး ပံုစမံျိုးြဖင့ ်ကျင့သ်ံုးသင့ပ်ါသည။် ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်ကို 

ဖွံ � �ဖိုးတိုးတက်ေအာင ်လုပ်ကိုငရ်ာတွင ်အခနး်က� အမျိုးမျိုးမှ ပါဝငလ်ျက် တာဝနအ်မျိုးမျိုး ယူ�ကရမည့ ်ဇာတ်ေကာင ်

အများအြပား ပါဝင�်ကရပါမည်။ ေဖါ် ြပပါ ဖွံ � �ဖိုးမ� �ငှ့ ်လညပ်တ်လုပ်ကိုငမ်� �စှခ်ုစလံုးတိုထ့ဲတွင ်အစိးုရ အဖွဲ�အစညး်များ၊ 

ပဂု�လိက ကုမ�ဏမီျား သိုမ့ဟုတ် ဖက်စပ် လုပ်ငနး်များ ပါဝင�်ိငု�်က�ပီး စမံီကိနး်၏ ဘဝစက်ဝနး် အေလျာက် 

တိုးတက်ြဖစေ်ပါ်မ��ငှ့အ်ည ီယူရမည့ ်တာဝနမ်ျားသညလ်ညး် ေြပာငး်လဲလာ�ကမာှကို သ�ိှိနားလညရ်န ်လိုပါသည။် 

စမံီကိနး် တစခ်ု၏ ဘဝစက်ဝနး်လာ အဆင့တ်စဆ်င့တ်ွင ်အဓိက တာဝန�်ှိေနသည့ ်အဖွဲ �အစညး်မာှ Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထတဲွင ်အဓိက အခနး်က�မ ှပါဝငက်ြပရမည်ဟု ရညရွ်ယ်ထားပါသည။် ထိအုဖွဲ �အစညး်မာှ 

ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ေခါငး်စးီ အားလံုးတိုအ့တွက် အဓိက တာဝနယ်ူထားရသူ ဟုတ်ချငမ် ှဟုတ်ပါမည။် အြခားေသာ 

ေခါငး်စးီများအတွက် အခနး်က�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျားကို Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထတဲွင ်ေဆွးေ�းွမာှ ြဖစ�်ပီး 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး အစရီငခ်ံစာတွင ်ေဖါ် ြပေပးသွားမည။် 

IHA �ငှ့ ်အားေပး�ကသည့ ်အဖွဲ�အစညး်များက Protocol ၏ အနာဂတ် ဗား�ှငး်များကို ပိေုကာငး်လာေအာင ်

ြပုြပငြ်မ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုရ်န ်တံု ့ြပနခ်ျက်များ �ငှ့ ်အ�ကံေပးချက်များကို ပိုေ့ပး�ကပါရန ်ေမတ� ာရပ်ခံ�ကပါသည။် တံု ့ြပနခ်ျက်ကို 

ပိုေ့ပးရန၊် ေကျးဇူးြပု�ပီး IHA �ုံးချုပ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

Protocol ကိ ုစမီံကပ်ွကြဲခငး်  

Protocol ၏သကိ�ာကို ကာကွယ်ေပးရန၊် သငတ်နး် ေပးသူများ �ငှ့ ်အသံုးြပု�ကသူတို၏့ အရညအ်ေသွး 

ဆေီလျာ်ေ�ကာငး်ကို အာမခံေပးရန၊် သငတ်နး်ပိုခ့ျေရး ပစ�ညး်များ၏ အရညအ်ေသွးကို ထိနး်ချုပ်ရန၊် တသမတ်တညး် �ှိမ� 

�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ရ�ိငုမ်�ကို အာမခံေပးရန ်�ငှ့ ်Protocol �ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်လုပ်ေဆာငမ်�များ ေ�ှ �ဆက် ဖွံ � �ဖိုးေရးကို 

အားြဖည့ေ်ပး�ိငုရ်န ်ဝငေ်ငမွျားကို �ှာ�ကံ�ိငုရ်နအ်တွက် Protocol ကို စမံီကွပ်ကဲရန ်လိုအပ်ပါသည။် 

Protocol ကို Hydropower Sustainability Assessment Council မ ှစမံီကွပ်ကဲပါသည။် Council ၏ 

ဆံုးြဖတ်ချကမ်ျားကို ြပုစေုရး �ငှ့ ်ချမတှ်ေရးဆိုငရ်ာ စညး်မျဉ်းများ �ငှ့ ်Protocol အား အသံုးချေရး စညး်ကမ်းချက်များ �ငှ့ ်

သတ်မတှ်ချက်များကို ြပ�ာနး်ေပးထားသည့ ်ပဍိဉာဉ်ကို 2011 ခု�စှ ်ဇွနလ်မာှ အတညြ်ပုခဲ့ပါသည။် ေသာခ့ျက် 

အေရးပါသည့ ်ယငး်စာတမ်းများကို www.hydrosustainability.org မာှ ရယူ�ိငုပ်ါသည။် 

Council တွင ်စီမံကွပ်ကဲေရး ေကာ်မီတီ၊ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး အဖွဲ�အစညး် �ငှ့ ်အသငး်များ တသ�ီကီး ပါဝငပ်ါသည။် အသငး် 

တစသ်ငး်စကီ ေရအားလ�ပ်စစ ်ထတု်လုပ်သူများ သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝနး်ကျင ်ဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစညး်များ ကဲသ့ို ့၊ 

အမျိုးမျိုး�ှိ�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သူများ၏ က�အသးီသးီကို ကိုယ်စားြပု�ပီး၊ ၎ငး်တိုက့ မိမိတို၏့ သဘာပတိ �ငှ့ ်

ဒသုဘာပတိတိုက့ို ေရွးေကာက်�ကလျက် စမံီကွပ်ကဲေရး ေကာ်မီတီကို ဖွဲ �စညး်ေပးပါသည။် ေကာငစ်၏ီ တာဝနမ်ာှ 

အဓိကပတ်သက်သူ အမျိုးမျိုးထမံ ှအ�ကံဉာဏမ်ျား ရယူမ�ကို လညး်ေကာငး်၊ Protocol ထကဲ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

၎ငး်အား လက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်မ�ကို လညး်ေကာငး်၊ ယံု�ကည်မ��ှိမ�ကို အာမခံေပးရန ်�ငှ့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖွံ � �ဖိုးမ�ထတဲွင ်

ပါဝငပ်တ်သက်ေန�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သူများ တိုထ့မံ ှအ�ကံေပးမ�များကို �ကိုဆို အားေပးရန ်ြဖစပ်ါသည။် 

စညး်ကမ်းများ �ငှ့ ်သတ်မတှ်ချက်များထတဲွင ်တရားဝင ်အကဲခတ်စစိစမ်�ကို ေအာက်ပါအတိုငး် အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုပါသည်- 

• ခန ့အ်ပ်ထားသည့ ်တသးီပဂု�လ အကဲခတ်သူမ ှြပုလုပ်ရပါမည၊် 

• စမံီကိနး်အတွက် တာဝန�်ှိသည့ ်အဓိက အဖွဲ�အစညး် ပါဝငရ်နလ်ို�ပီး၊ ၎ငး်တို ့ ေထာက်ခံေ�ကာငး် စာပါရမည၊် �ငှ့ ်

• Hydropower Sustainability Assessment Council မ ှထတုြ်ပနခ်ဲ့သည့ ်တရားဝင ်အကဲခတ်စစိစမ်� ဆိုငရ်ာ 

အြခားေသာ လမ်း��နခ်ျက်များကို ြပည့မီ်သည။်  

မညသ်ည့ ်Protocol Assessment အစရီငခ်ံစာကမ ှစစိစေ်နသည့ ်စမံီကိနး်အား ‘ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်�ကာငး် 

အတညြ်ပုလိုက်�ပီ’ သိုမ့ဟုတ် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� စ�ံ�နး်ကို‘ေအာငသ်ည’် သိုမ့ဟုတ် ‘ကျသည’်ကဲ့သိုေ့သာ မတှ်ချက်မျိုးကို 

ေပး၍မရ�ိငုပ်ါ။ တရားဝင ်အကဲခတ်စစိစမ်�ဆိုငရ်ာ ေတာငး်ဆိုချက်များကို ြပည့မီ်ြခငး်မ�ှိသည့ ်Protocol 

အကဲခတ်စစိစမ်�မာှ၊ ရညရွ်ယ်ချက် �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်အရ တရားဝင ်အကဲခတ်စစိစမ်��ငှ့ ်ကိုက်ညသီည့ ်တိုငေ်အာင၊် 

ခွင့ြ်ပုချက်မ�ှိဘ ဲProtocol ကို အသံုးြပုမ�ြဖစ်၍ စညး်ကမ်းချက်များ �ငှ့ ်သတ်မတှ်ချက်များကို ချိုးေဖာက်သညဟ်ု 

ခံယူပါမည။် 

စညး်ကမ်းချက်များ �ငှ့ ်သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာလ�င၊် Protocol ကို အဖွဲ �အစညး် အားလံုး www. 

hydrosustainability.org မာှ အခမဲ ့ရယူလျက် သံုး�ိငု�်ကကာ အသေိပး ေဆွးေ�းွမ� �ငှ့ ်လုပ်ငနး်ဆိုငရ်ာ စနစ်များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို လမ်း��နေ်ပးေရး ကဲသ့ို ့ ရညရွ်ယ်ချက်အတွက် အလွတ်သေဘာ သံုးလိုလ�င ်လိုငစ်ငမ်�ှိဘ ဲလွတ်လပ်စွာ 

သံုး�ိငုပ်ါသည။် Protocol ကို၊ ၎ငး်၏ ယခင ်မ�ူကမ်းများ�ငှ့အ်တူ၊ IHA သည ်�ိငုင်တံကာ intellectual property 

ဥပေဒြဖင့၊် မပိူုငခ်ွင့ ်အပါအဝငက်ို ကာကွယ်ထားပါသည။် 
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Protocol ၏ အေြခခမံူများ  

• ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုသ်ည့ ်ဖွံ � �ဖိုးမ� ဆိုသညမ်ာှ ပစ�ုပန ်လိုအပ်ချက်များကို အနာဂတ် မျိုးဆက်များ၏ ကိုယ်ပိငု ်

လိုအပ်ချက်များအား ြဖည့ဆ်ည်းေရးဆိုငရ်ာ တတ်�ိငုစ်မ်ွးများကို မထပိါးေစဘ ဲြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ိငုသ်ည့ ်

ဖွံ � �ဖိုးမ�မျိုး ြဖစသ်ည။် 

• ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုသ်ည့ ်ဖွံ � �ဖိုးမ�က ဆငး်ရဲမ�ကို ေလ�ာခ့ျေပးြခငး်၊ လူရ့ပိငုခ်ွင့မ်ျားကို ေလးစားြခငး်၊ ထတု်လုပ်မ� �ငှ့ ်

သံုးစွမဲ�ဆိုငရ်ာ ေရ�ှညမ်သံုး�ိငုသ်ည့ ်ပံစုံများကို ေြပာငး်လဲေပးြခငး်၊ စးီပွားေရး ေရ�ှည ်

အလားအလားေကာငး်ြခငး်၊ သဘာဝ အရငး်အြမစ ်အေြခခံကို ကာကွယ်ေပးလျက် စီမံခန ့ခ်ွဲေပးြခငး် �ငှ့ ်

တာဝနသ် ိပတ်ဝနး်ကျင ်စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ကို ယူေဆာငေ်ပးပါသည။် 

• ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုသ်ည့ ်ဖွံ � �ဖိုးမ�က စေုပါငး် အားထတု်�ကိုးပမ်းရန ်�ငှ့ ်စးီပာွးေရး၊ လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

တနဖိ်ုးထားချက်များ အ�ကားတွင ်အေပးယူြပုည��ိ�ငိး်ရနက်ိ ုလ�ံ�ေဆာ်ပါသည။် ယငး် ချိနခ်ွငလ်�ာမ�တမ�ကို 

ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာကာ တာဝနခ်ံ�ိငုသ်ည့ ်ပံစုံမျိုးြဖင့၊် အသိပညာ တိုးတက်ဖွံ � �ဖိုးမ�၊ မျက်�ာှစာ မျိုးစံဆုိုငရ်ာ 

အလားအလာများ �ငှ့ ်တီထွငမ်�များ၏ သာလွနခ်ျက်များကို အသံုးချြခငး်ြဖင့ ်ရယူလျက် အာမခံေပးရပါမည။် 

• လူမ�ေရးအတွက် တာဝနယ်ူမ�၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� �ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ�တိုမ့ာှ ေရ�ှည ်ရပ်တည်�ိငုမ်�၏ ေသာခ့ျက် 

အေြခခံမမူျား ြဖစ�်ကသည။် 

• ေရအားလ�ပ်စစက်ို၊ ဖွံ � �ဖိုးလာေစကာ ေရ�ှညအ်တွက် စမံီခန ့ခ်ွဲေပးမည ်ဆိုလ�င၊် တစ�်ိငုင်လံံုး၊ တိုငး်ြပည်နယ် 

�ငှ့ ်ေဒသတွငး် အကျိုးစးီပာွးများကို ထတု်လုပ်ေပး�ိငု�်ပီး၊ ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့ည့ ်ဖွံ � �ဖိုးေရး ပနး်တိုငမ်ျားဆ ီ

တက်လှမ်း�ကရာတွင ်ေဒသခံြပညသ်မူျား ပါဝငလ်ာေရးကို အေရးပါသည့ ်အခနး်က�မ ှေထာက်ကူ ေပး�ိငုစ်ွမ်း 

�ှိပါသည။်  

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုသ်ည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီံကနိး် ဆိသုညမ်ှာ ဘယလ်ိမုျိုးလ။ဲ  

ဤေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� စိစစ်အကဲခတ်ေရး Protocol ၏ အေြခခံမူများမာှ၊ Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ� ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်

ပးူတွဲလိုက်မည ်ဆိုလ�င၊် ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် တစခ်ုခု၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ ေမးခွနး်များကို သံုးသပ်စဉ်းစားရာတွင ်

အေရး�ကီးသည့ ်အေြခခံမေူဘာငက်ို ချမတှ်ေပးပါသည။် 

မတူကွဲြပား�ကသည့ ်က�များ (ဥပမာ၊ အစိးုရအဖွဲ�များ၊ NGO များ၊ �မို�မိ�မို�ဖ အဖွဲ�အစညး်၊ စက်မ�လုပ်ငနး်၊ ဘဏမ်ျား) အ�ကားတွင ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ အြမငက်ို စဉ်းစား�ကရာတွင ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ အေရး�ကီးသည့ ်

ထည့တ်ွက်ရမည့ ်အချက်များထတဲွင ်ဘံု��ေထာင့ ်�ှိပါသည။် Protocol က ယငး်ထည့တ်ွက်စရာများကို ယူ�ပီး စနစက်ျသည့ ်

အေြခခံမေူဘာငက်ို ချမတှ်ေပးလျက် စမံီကိနး် တစခ်ုအတွက် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� ပ�ုိဖိုငက်ို ထတု်လုပ်ေပးမည့ ်ပလက်ေဖာငး်ကို 

စမံီေပးပါသည။် 

Protocol ကို အဆင့ ်3 အမတှ်များအတွက် ပံစုံဆွထဲား�ပီး၊ IHA Sustainability Guidelines 2004 �ငှ့ ်ကျယ်ြပန ့စ်ွာ တသမတ်တညး် 

ြဖစ�်ိငုရ်နအ်တွက် အေြခခံ လုပ်နညး်ေကာငး်များကို ေဖါ် ြပေပးထားကာ၊ ကွာဟမ�များ သိုမ့ဟုတ် မည�ွီတ်မ�များ �ှိ�ကသည်ဆိုလ�င ်

ယငး် IHA လမ်း��နမ်�များကို အနာဂတ်တွင ်ဆနး်စစသ်ည့အ်ခါ ထည့တ်ွက်ရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

အဖွဲ�အစညး်များက ေရ�ှညသ်ံုးရ�ိငုသ်ည့ ်စီမံကိနး် တစခ်ုအား လုပ်ကိုငေ်ရးဆိုငရ်ာ မညသ်ည့ ်အဆင့မ်ျားကို ချိတ်တွဲ 

ေပးသင့ေ်�ကာငး်ကို အမျိုးမျိုး ြမင�်ိငု�်ကသလို၊ Protocol ကပါ လက်ခံရ�ိငုမ်ည့ ်လုပ်ကိုငမ်��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေတာငး်ဆိုချက်များကို 

အထးူတလည ်ေဖါ် ြပေပးြခငး် မ�ှိပါ။ လက်�ှိ Protocol ကို အတညြ်ပုထား�ကကာ ေထာက်ခံ�ကသည့ ်�ိငုင်မံျား �ငှ့ ်အဖွဲ �အစညး်များ 

အားလံုးတိုက့ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် တစခ်ုအတွက် လက်ခံ၍ရ�ိငုသ်ည့ ်လုပ်ကိုငမ်�အေြခအေန�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အဖွဲ �အစညး် 

တိုငး်ဆတီွင ်ကိုယ်ပိငု ်မဝူါဒများ �ငှ့ ်ရပ်တညခ်ျက်များ ချမတှ်ပိုငခ်ွင့ ်�ှိြခငး်ကို ေလးစားပါသည်။ Protocol ကို ေထာက်ခံ�ကေ�ကာငး် 

ထတု်ေဖါ်ေ�ကညာ�ကသည့ ်အဖွဲ�အစညး်များ အားလံုးက 

ေန
ာက

ခ်ံသ
မိုင

း် 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

Protocol စိစစအ်ကဲခတ်မ�မာှ ေရ�ှညသ်ံုး၍ရ�ိငုမ်ည့ ်စမံီကိနး်များကို နားလညရ်န ်�ငှ့ ်တက်လှမ်းယူေရး အတွက် 

သသိာထင�်ှားသည့ ်ေထာက်ကူချက် ြဖစေ်�ကာငး် အသအိမတှ် ြပု�ကပါသည။် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို 

ထတု်လုပ်ရာတွင၊် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုသ်ည့ ်စမံီကိနး်ဆိုငရ်ာ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ချမတှ်ရာတွင ်Protocol က အသေိပး 

ကူညေီပး�ိငု�်ပီး၊ ယငး်စီမံကိနး်များ ဆိုငရ်ာ ဆံုးြဖတ်ချက် ချမတှ်မ�ကိုမ ူသက်ဆိုငရ်ာ �ိငုင်မံျား၊ အဖွဲ �အစညး်များ �ငှ့ ်

ဌာနများက ြပုလုပ်�ကရပါမည။် 

Protocol ၏ ဖဲွ�စညး်မ�ပံုစ ံ

Protocol ထတဲွင ်ပံ ု1 တငွ ်ြပထားသလို၊ –လက်�ှိ ေနာက်ခံသမိငုး် စာတမ်း �ငှ့ ်စမံီကိနး် ဘဝစက်ဝနး်၏ အဆင့ ်

အမျိုးမျိုးအတွက် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး် ေလးခု ပါဝငသ်ည်။ 

  
ပုံ#1 - Protocol စစိစအ်ကခဲတေ်ရး#နညး်များ#�ငှ့#်ဆံးုြဖတေ်ရး#အဓိက#ေနရာများ 

Protocol စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး်များ 

Protocol စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ေလးခု –အေစာပိငုး် အဆင့၊် ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် �ငှ့ ်လည်ပတ်ြခငး် –တိုက့ို 

စမံီကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ အဆင့တ်စခ်ုတွင ်သးီြခားစ ီြပုလုပ်ရ�ိငုသ်ည့ ်စိစစ်အကဲခတ်မ�များ အြဖစ ်

ြပုစထုားပါသည။် နညး်တစခ်ုကို အသံုးြပု�ပီး စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်အတွက် အေစာပိုငး် အဆင့ဆ်ိုငရ်ာ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�များကို လုပ်�ပီးရန ်မလိုအပ်ပါ။ စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များကို စမံီကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ 

ဆံုးြဖတ်ေရး အဓိက ေနရာများ (ပံ ု1 တွင ်ြပထား) အထ ိအသံုးြပု�ိငုရ်န ်ြပုစထုား�ပီး၊ ဆက်တိုက် တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်ရး 

အစအီစဉ်များအား လမ်း��နေ်ပးမ�ကို ကူေပးရန ်ထပ်တလဲလဲ အသံုးြပုလ�င ်အထေိရာက်ဆံုး ြဖစပ်ါလိမ့်မည။် စီမံကိနး်၏ 

အဆင့တ်စခ်ု အတွငး် ြပုလုပ်ခဲ့သည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ ရလဒမ်ျားက ထိုစမံီကိနး် အဆင့တ်ွင ်ေ�ှ �ဆက် ချမတှ်ရမည့ ်

အစအီစဉ်များကို သတ်မတှ်ေပး�ိငုေ်အာင ်ကူေပး�ိငု�်ကကာ ထိုစမံီကိနး် အဆင့၏် အဆံုးမာှ ြပုလုပ်ရန ်လိုအပ်မည့ ်

ေသာခ့ျက် ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ေထာက်ြပေပး�ိငုပ်ါသည။် 

အေစာပုိငး် အဆင့ ်စိစစ်အကဲခတ်ေရး နညး်မှာ ေရအားလ�ပ်စစ် စမံီကိနး်များ ေပါက်ဖွားလာခဲ့သည့ ်ေနရာ၏ 

မဟာဗျူဟာေရးရာ ပတ်ဝနး်ကျင ်အေြခအေနကို ေလလ့ာ�ကည့်သည့ ်ေ�ှ �ေြပး စစေ်ဆးမ� နညး် ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်က 

စမံီကိနး်အား ပိ�ုပီး အေသးစတိ်ကျကျ စံုစမ်းစစ်ေဆးရာ၌ �ှိ�ိငုသ်ည့ ်စနိေ်ခါ်မ�များ �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး ဘက်မ ှတံု ့ြပနရ်န ်

လိုအပ်မည့ ်အချက်များကို ��နြ်ပေပး�ိငုရ်နအ်တွက် အေစာပိငုး် အဆင့ ်တစခ်ုတွင ်�ှိ�ိငုသ်ည့ ်စီမံကိနး်အတွက် 

အ��ရာယ်များ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတု်ေပးပါသည။် အေစာပိငုး် အဆင့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ရငး်�ှးီမ�များ၏ ေရ�ှညသ်ံုးေရးဆိုငရ်ာ ဆက်စပ် အေ�ကာငး်အရာများအား ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး 

အခွင့အ်လမ်းများကို ေထာက်ြပေပးမ�ကဲသ့ို ့ ပိကုျယ်ြပန ့သ်ည့ ်ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက်ပါ သံုး၍ရ�ိငုပ်ါသည။် အေစာပိုငး် 

ေနာကခံ်သမုိငး် 

အေစာပုိငး် အဆင့ ် ြပငဆ်ငြ်ခငး် �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် လညပ်တ်ြခငး် 
စမံီကိနး် ဘဝ စက်ဝနး် အဆင့မ်ျား 

အတကွ ် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး 

နညး်များ- 

စမံီကိနး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ 

အေရး�ကးီသည့ ်

ဆံးုြဖတ်ေရး ေနရာများ- 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ကို 

ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ကနထ်�ုိက်များကို ချမှတ်ေပးြခငး် 

စမံီကိနး်ကို အပ်�ှြံခငး် 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 
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အဆင့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်မာှ အမတှ်ေပးသည့ ်protocol မဟုတ်ဘ ဲစိစစအ်ကဲခတ်ေရး လမ်း��နခ်ျက် ြဖစ်၍ 

အြခားေသာ စိစစ်အကဲခတ်ေရး နညး်များ�ငှ့ ်မတူပါ။ ဤအဆင့မ်ာှ စီမံကိနး်ကို ြပတ်သားစွာ မချမတှ်ရေသးဘ၊ဲ 

ေရ�ှညသ်ံုးမ�ဆိုငရ်ာ အမတှ်များကို ရယူရန ်အေြခခံမာှလညး် အားမေကာငး်ေသး၍ ြဖစ်ပါသည။် ေနာက်ြခားနားချက် 

တစခ်ုမာှ အနာဂတ် စီမံကိနး်၏ အလားအလာများဆိုငရ်ာ အေစာပိငုး် စံစုမ်းမ�များမှာ မ�ကာခဏ ဆိုသလို၊ အထးူသြဖင့ ်

စမံီကိနး် ေရးဆွ�ဲကသူတိုက့ ပိ�ုပီးအေသးစတိ် ေလလ့ာ�ိငုရ်န ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရးကိ ုမဆံုးြဖတ်ရေသးလ�င ်လညး်ေကာငး်၊ 

လွတ်လပ်သည့ ်စွမ်းအင ်ေဈးကွက်ထတဲွင ်အ�ပိုငအ်ဆိုင ်လုပ်ကိုငရ်မ� များ၍ လညး်ေကာငး်၊ လ�ို� ဝကှ်ချက ်သေဘာကို 

ေဆာင�်က၍ ြဖစပ်ါသည။် စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာ ရည်မနှး်ချက်များကို အများသ ိေ�ကညာြခငး် မ�ှိေသး၍၊ ဤအေစာပိုငး် အဆင့ ်

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်က ကနဦး အဆင့ ်ဆနး်စစမ်�များ �ငှ့ ်အသပိညာဆိုငရ်ာ လစဟ်ငး်ချက်များကို ပိ�ုပီး ေကာငး်မွနစ်ွာ 

ြပုလုပ်ရနက်ိ ုအားေပးမည့ ်နည်းလမ်း တစခ်ုြဖစသ်ည။် နညး်ပညား၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်ဘ�ာေရး အေြခအေန 

ဆိုငရ်ာ အေသးစတိ် ေလလ့ာမ�များကိ ုြပုလုပ်�ပီးသည့ ်ေနာက်မာှ၊ မ�ကာခဏဆိုသလို အစိးုရဘက်မ ှချုပ်ကိုငထ်ားသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်အြဖစ၊် ြပငဆ်ငေ်ရး စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို အသံုးြပုရန ်သင့ေ်လျာ်ပါလိမ့်မည်။ 

ြပငဆ်ငေ်ရး စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်သည ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် တစခ်ု၏ ြပငဆ်ငေ်ရး အဆင့က်ို စိစစ်အကဲခတ်လျက်၊ 

စမံီကိနး်၏ မျက်�ာှစာ အားလံုးအတွက် စံစုမ်းစစေ်ဆးမ�များ၊ စီမံကိနး် ေရးဆွဲမ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်များကို စစိစရ်ပါသည။် 

စမံီကိနး်ဆိုငရ်ာ Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) ေတာငး်ဆိုချက်များ ေ�ကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 

စမံီကိနး်အား စီမံအုပ်ချုပ်ေရး လုပ်ငနး်များ ေ�ကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ စီမံကိနး်၏ လက်�ှိအဆင့က်ို ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်

�ိငုင်ေံတာ်ဘက်မ ှ�ကပ်မတ် ကွပ်ကဲေပးေလ ့�ှိပါသည။် စီမံကိနး်အား ြပငဆ်ငေ်နာက်မာှ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး 

ကနထ်�ုိက်များကို ချေပးေရးဆိုငရ်ာ ဆံုးြဖတ်ချက် ေသာခ့ျက် ဆံုးြဖတ်ချက် ချမတှ်ရမည့ ်အချိနြ်ဖစသ်ည။် 

ဤအချိနက်ာလတွင ်ြပုလုပ်မည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�က ြပငဆ်ငေ်ရးအတွက် ေတာငး်ဆိုချက်များ အားလံုးကို လုပ်�ပီးမ�ပီး၊ 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနမ်ျား �ှိမ�ှိ �ငှ့ ်ကတိကဝတ်များ ဆေီလျာ်လျက် ခိုငမ်ာမ� �ှိမ�ှိကို စိစစရ်ပါမည။် ဤ Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို စီမံကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်မ�ကို ေ�ှ �ဆက် လုပ်ကိုငရ်န ်ဆံုးြဖတ်ချက် မတိုငမီ်တွင၊် 

အသေိပးရနအ်တွက်လညး် သံုး�ိငုပ်ါသည။် ဤဆံုးြဖတ်ချက်ကို ေဆာက်လုပ်ေရး ပါမစ ်ရယူေရး �ငှ့ ်ESIA �ငှ့ ်

အစိးုရဘက်မ ှချမတှ်ထားသည့ ်အထးူ ေတာငး်ဆိုချက်များကို အေြခခံလျက် လိုငစ်ငက်ို ရယူေရး �ိငုင်ေံတာ်၏ 

�ကပ်မတ်ေရး စညး်မျဉ်းများ�ငှ့အ်ည ီထည့တ်ွက် ချမတှ်ရပါမည။် ဤအချိနမ်စှ�ပီး၊ ေဆာက်လုပ်မ�ကို သက်ဆိုငရ်ာ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များ�ငှ့အ်တူ စတငပ်ါသည။် 

�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်က ေဆာက်လုပ်မ�၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်အြခားေသာ 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ �ငှ့ ်ကတိကဝတ်များကို လက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်အား 

�ုပ်လံုးေဖါ်မ�ကို စိစစအ်ကဲခတ်သည။် ဓာတ်အားေပး ဌာနကို အပ်�ှမံ�က စီမံကိနး်အား ဝငေ်ငကွို စတင�်ှာခွင့က်ို ေပးသည၊် 

လက်ေတွ�တွင၊် စမံီကိနး်၏ ဘ�ာေရး ကတိများကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ိငုရ်န၊် ယူနစ်အများအြပား ပါဝငေ်သာ ဓာတ်အားေပး 

ဌာနတွင ်မ�ကာခဏ ဆိုသလို ယူနစအ်ချို�ကို အပ်�ှေံနချိနမ်ှာ ကျနယ်ူနစမ်ျားကို ဆက်လက် တပ်ဆငေ်နဆ ဲြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် 

ယူနစ ်တစခ်ုခုကို အပ်�ှရံန ်မဆံုးြဖတ်မီ ြပုလုပ်သည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�က ေပးထားသည့ ်ကတိကဝတ်များ အားလံုး 

ြပည့မီ်ြခငး် �ှိမ�ှိကို စစိစလ်ျက် စမံီကိနး်အား အပ်�ှ�ံိငုမ်ည့ ်အချိန ်�ငှ့ ်အေြခအေနများကို ေဖါ် ြပေပး�ိငုသ်ည။် လညပ်တ်မ� 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်က ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး် တစခ်ု၏ လညပ်တ်မ�ကို စစိစအ်ကဲခတ်ပါသည။် ဤ Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို အသံုးြပုလျက် ေစာင့�်ကပ်ေရး၊ စညး်မျဉ်းလိုက်နာေရး �ငှ့ ်ဆက်တိုက် တိုးတက်ြမ�င့တ်ငေ်ရးကို 

ေန
ာက

ခ်ံသ
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

ရညစ်းူလျက် အစအီစဉ်များကိ ုချမတှ်ေပးကာ ေရ�ှညအ်သံုးြပုေရး အေြခခံြဖင့ ်လုပ်ကိုငေ်နပံုကို ေဖါ် ြပေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စမံီကိနး်၏ ဤအဆင့က်ို လည်ပတမ်� လိုငစ်ငဟ် ုေခါ်သည့ ်�ိငုင်ေံတာ် အစိးုရထံမ ှခွင့ြ်ပုချက်ထ ဲပါဝငသ်ည့ ်

လညပ်တ်မ�ဆိုငရ်ာ စညး်ကမ်းချက်များြဖင့ ်ေဘာငခ်တ်ေပးသည်။ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ေနစဉ် စမံီကိနး်သည ်စီမံကိနး်၏ အေစာပိငုး် သိုမ့ဟုတ ်ေနာက်ပိုငး် မညသ်ည့ ်အဆင့တ်ွငမ်ဆိ ု

�ှိ�ိငုပ်ါသည။် စိစစအ်ကဲခတ်မ�များမှာ ေ�ှ �ကို���ိငုသ်လို (ဥပမာ၊ မညသ်ည့ ်အရာများကိ ုလုပ်ေဆာငရ်န ်လိုေသးလဲ) 

သိုမ့ဟုတ ်ေနာက်ကို�ကည့်မ� (ချမတှ်ခဲ့သည့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ဘယ်ေလာက် ေကာငး်ခဲ့သလ)ဲ ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် Protocol 

ကို ထပ်တလဲလဲ သံုး�ိငုေ်အာင ်ြပုစထုားသည၊် ဘဝစက်ဝနး်၏ အေစာပိငုး်တွင ်လုပ်ေဆာငခ်ဲ့သည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�က 

လုပ်ေဆာငစ်ရာများကို ��နြ်ပေပးမည ်ြဖစရ်ာ ေနာက်ပိုငး် အဆင့ ်စိစစအ်ကဲခတ်စဉ် လုပ်ကိုငမ်�ကို 

ပိေုကာငး်လာေစ�ိငုပ်ါသည။် အဆင့မ်ျားသည ်တစခ်ု�ငှ့တ်စခ် ုထပ်�ိငု�်ကပါသည ်(ဥပမာ စမံီကိနး်ကို ြပငဆ်ငေ်နချိနတ်ွင ်

�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး လုပ်ငနး်များ လုပ်ေနြခငး် သိုမ့ဟုတ ်�ုပ်လံုေဖါ်မ�ကို လုပ်ကိုငေ်နစဉ် တာဘိုငမ်ျားကိ ုအပ်�ှေံနြခငး်မျိုး)။ 

စမံီကိနး် တစခ်ုခုက အဆင့မ်ျား အ�ကားတွင ်ြဖစေ်နလ�င၊် စိစစ်အကဲခတ်မ�၏ ရညရွ်ယ်ချက်ကို လိုက်�ပီး 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို ေရွးချယ်ရမည။် 

အချို�ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်များမှာ ရာစု�စှ်မက ဝနေ်ဆာငေ်ပး�ိငု�်က၍ ၎ငး်တို၏့ ဘဝသက်တမ်းမာှ 

�ှညလ်ျား�ိငုပ်ါသည။် အေစာပိုငး် အဆင့ ်စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်သည ်လုပ်ငနး်ေနရာ သိုမ့ဟုတ ်ထတု်လ�တ်ေရး 

ကွနရ်က်ကို ဆေီလျာ်ေအာင ်ည�ိေပးေရး၊ လုပ်ငနး်ေနရာ သက်တမ်း တိုးြမ�င့ေ်ရး သိုမ့ဟုတ ်ြပနလ်ည�ု်ပ်သမ်ိးေရး ဆိုငရ်ာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ချမတှ်ရာတွင ်ထည့တ်ွက်ရမည့ ်အေရး�ကီးသည့ ်အချက ်အချို� �ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး 

အ�ကံေပး�ိငုပ်ါသည။် အ�ကီးစား မမ်ွးမံြပငဆ်ငေ်ရးဆိုငရ်ာ စီမံကိနး်၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များ အတွက် ြပငဆ်ငေ်ရး 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို သံုးသင့သ်ည။် လိုငစ်င ်ြပနထ်တု်ေပးေရး သိုမ့ဟုတ ်အေသးစား မမ်ွးမံေရး ကိစ�မျိုးမာှ၊ 

စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်အတွက် လညပ်တ်ေရး စိစစအ်ကဲခတ်နညး် သင့ေ်လျာ်ပါမည။် 

Protocol အေ�ကာငး်အရာများ 

Protocol စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်တစခ်ု အတွငး်မာှ ထိုစီမံကိနး်၏ ထိအုချိန�်ှိ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� ကားချပ်ပံကုို ြခံုငံ�ုပီး 

ေဖါ် ြပေပးရန ်အေရး�ကီး�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာ တသ�ီကးီ ပါ�ှိပါသည။် အားလံုးကို ယူ�ကည့လ်�င ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာများက ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်၏ တစခ်ျိနတ်ွင ်�ှိေနသည့ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� 

အေြခအေနကို ြခံုငံ�ုပီး ေဖါ် ြပေပးရန ်ထည့စ်ဉ်းစားရမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို စာရငး် လုပ်ေပးပါသည။် 

ပံ ု2 ထတဲွင ်Protocol အေ�ကာငး်အရာများက ေထာက်ြပ�ကသည့ ်ြမငက်ွငး်များကိ ုြပထားသည။် အေ�ကာငး်အရာ 

တစခ်ုခုက ြမငက်ွငး် တစခ်ုကိုပဲ ြပသညဟ်ု တံဆိပ်တပ် မရ�ိငုပ်ါ။ ဥပမာ၊ ေရ၏ အရညအ်ေသွးကို ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အြမငြ်ဖင့ ်��ြမင�်ိငုေ်သာ်လညး်၊ ေရ အရညအ်ေသးွ ညံလ့�င ်လူမ�ေရး အကျိုးဆက်များ အထးူ 

ဆိုးဝါး�ိငုပ်ါသည။် အချို�ေသာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ ဥပမာ၊ ေပါငး်စညး်ထားသည့ ်စမံီကိနး် စီမံအုပ်ချုပ်ေရး ဆိုလ�င၊် 

အြခားေသာ ြမငက်ငွမ်ျား တေလ�ာက်တွငပ်ါ စေုပါငး်လျက ်အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 
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ေပါငး်စညး်ထားသည့ ်ြမငက်ငွး် 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

ြမငက်ငွး် 

လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ  

ြမငက်ငွး် 

နညး်ပညာပိငုး်  

ြမငက်ွငး် 
စးီပာွးေရး/ဘ�ာေရး 

ြမငက်ွငး် 

 

ပံ ု2 – Protocol အေ�ကာငး်အရာများ အလိုက် ြမငက်ွငး်များ  

ဇယား 1 က စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်တစခ်ုစထီကဲ အေ�ကာငး်အရာများ၏ စာရငး်ကို ြပပါသည။် ေတွ� ြမင�်ိငုသ်လို၊ ပံ ု2 

ထ ဲြပသထားသည့ ်ြမငက်ွငး် တစခ်ုစကီို ��နး်�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ၊ စမံီကွပ်ကဲမ�၊ သိုမ့ဟတု် ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်

ဒဇုိီငး် ကဲသ့ို ့ စုစညး်မ� သေဘာ �ှိ�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ၊ အပါအဝင ်ပါ�ှိပါသည။် အေ�ကာငး်အရာတိုငး်သည ်

စမံီကိနး်တိုငး်�ငှ့ ်သက်ဆိုငမ်ည ်မဟုတ်ပါ၊ သို ့ြဖစ်၍ သက်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို �ှာေဖွရာတွင ်

ကူညေီပးရနအ်တွက် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတေ်ရး စာတမ်းများ၏ မျက်�ာှဖံုးေပါ်မာှ ဆက်စပ် 

အေ�ကာငး်အရာများကို �ှာ�ိငုရ်န ်လမ်း��န ်ထည့ေ်ပးထားပါသည။် ဥပမာ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� မ�ှိပါက 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� အေ�ကာငး်အရာကို �ကည့ရ်န ်မလိုအပ်ပါ။ 

အေ�ကာငး်အရာ စာမျက�်ာှ တစခ်ုစကီိ ုဖဲွ�စည်းထားပံ ု

ခ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုစတီိုငး်မာှ ေအာက်ပါ အချက်အလက်များကို အေ�ကာငး်အရာ စာမျက�်ာှတွင ်

ေဖါ် ြပေပးထားသည်-  

• ေဖါ် ြပမ�ဆိငုရ်ာ ေ�ကညာစာတမ်းများ �ငှ့ ်ထိအုေ�ကာငး်အရာ၏ ရညရွ်ယ်ရငး်။ ေဖါ် ြပမ�ဆိုငရ်ာ 

ေ�ကညာစာတမ်းများက အေ�ကာငး်အရာ၏ ေဘာငက်ို သတ်မှတ်ေပးသည။် ရညရွ်ယ်ရငး် ေ�ကညာစာတမ်းက 

ဖတ်��သူ �ငှ့ ်အသံုးြပုသူတိုအ့ား စမံီကိနး်၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� တစခ်ုလံုးအတွက ်ထိအုေ�ကာငး်အရာ အေရး�ကီးပံ ု

�ငှ့ ်ေယဘုယျအားြဖင့ ်မညက်ဲ့သိုေ့သာ ရလဒမ်ျား ရ�ှိ�ိငုေ်�ကာငး် ��နြ်ပ ကူညေီပးမည့ ်အချက်အလကမ်ျား 

ပါ�ှိကာ၊ အမတှ်ေပးမ� အဆင့တ်စခ်ု�ငှ့မ် ှချိတ်ဆက်မထားပါ။ 

• အဆင့ ်1၊ 2၊ 3၊ 4 �ငှ့ ်5 တိုတ့ွင ်အမတှ်များ ေပးမ�ကို လမ်း��နေ်ပးရန ်အမတှ်ေပးေရးဆိုငရ်ာ 

ေ�ကညာစာတမ်းများ �ှိပါသည။် စမံီကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ ထိအုဆင့တ်ွင ်ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသက်ဆိုငဆ်ံုး စသံတ်မတှ်ချက်များကို အဓိကထား ေဖါ် ြပ�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ ြဖစ�်ကသည။် 

အမတှ်ေပးေရးဆိုငရ်ာ ေ�ကညာစာတမ်းများကို လမ်း��နခ်ျက်မ�သာ ြဖစေ်သာ အေစာပိုငး် အဆင့ ်

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ထတဲွင ်မေတွ� �ိငုပ်ါ။ 

• စိစစ်အကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက ်– ဤေနရာတွင ်အေ�ကာငး်အရာ ေဖါ် ြပချက၊် ရညရွ်ယ်ရငး် သိုမ့ဟုတ် 

အမတှ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းများ ဆိုငရ်ာ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုမ�များ၊ �ှငး်လငး်ချက်များ သိုမ့ဟုတ် အသံုးအ��နး် 

ဥပမာများ၊ အြပငအ်ဆငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် ခံယူချက်များကို ေဖါ် ြပထားသည။် အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်အမတှ်များကိ ု

သတ်မတှ်ေပးရာတွင ်ကူေပးရန ်ေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် ထိုအ့ြပင ်လာ�ကမည့ ်ေမးြမနး်ခံ�ကရသူများ၏ 

ဥပမာများ �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဆွမဲ�၊ စစိစ်အကဲခတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်အတွက် ြပငဆ်ငေ်ရး �ငှ့ ်ြပုလုပ်ေရးကို 

လမ်း��နေ်ပး�ိငုမ်ည့ ်အေထာက်အထား ဥပမာများကိုလညး် ေပးထားပါသည။် ဥပမာများကို ြပေပးထားလ�င၊် 

ဥပမာ သက်သက်သာ ြဖစ�်ပီး နားလညလ်ွယ်ေစရန ်ြပထားပါသည၊် ၎ငး်တိုက့ို မလိုက်နာမေနရ 

ေတာငး်ဆိုချက်များ သိုမ့ဟုတ် အစတိ်အပိငုး်များ အားလံုး ြပည့မီ်ရမညဟ်ု ယူဆမရ�ိငုပ်ါ။ 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

ဇယား 1 - ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol အေ�ကာငး်အရာများ၊ က�အလိုက် 

 
ES - အေစာပိုငး် အဆင့ ် P - ြပငဆ်ငေ်ရး I - �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး O - လည်ပတ်ေရး 

ES-1 ထင�်ှားသည့် လိုအပ်ချက်များ P-1 ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး I-1 ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး O-1 ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး �ငှ့ ်

တိုငပ်ငေ်ရး 

ES-2 ေရွးချယ်မ�များအား စိစစ်အကဲခတ်ေရး P-2 စီမံကွပ်ကဲေရး I-2 စီမံကွပ်ကဲေရး O-2 စီမံကွပ်ကဲေရး 

ES-3 မူဝါဒများ �ငှ့ ်စီမံကိနး်များ P-3 ထင�်ှားသည့ ်လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်

မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ 

  

ES-4 �ိငုင်ေံရး သတိထားစရာများ P-4 ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်   

ES-5 အဖွဲ�အစည်းများ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းများ P-5 ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး 

�ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

I-3 ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများအား �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

O-3 ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများအား �ငှ့ ်

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

ES-6 နည်းပညာပိုငး် အေ�ကာငး်အရာများ 

�ငှ့ ်သတိထားစရာများ 

P-6 ေပါငး်စည်းထားေသာ စီမံကိနး် 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

I-4 ေပါငး်စည်းထားေသာ စီမံကိန်း 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

 

ES-7 လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတိထားစရာများ 

P-7 ဇလေဗဒ အရင်းအြမစ်  O-4 ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ ်

ES-8 ပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ 

�ငှ့ ်သတိထားစရာများ 

  O-5 ပိုငဆုိ်ငမ်� စိတ်ချရမ� �ငှ့ ်ထေိရာက်မ� 

ES-9 စီးပွားေရး �ငှ့ ်ဘ�ာေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ 

P-8 အေြခခံအေဆာက်အအံုများ 

ေဘးကငး်ေရး 

I-5 အေြခခံအေဆာက်အအံုများ 

ေဘးကငး်ေရး 

O-6 အေြခခံအေဆာက်အအံုများ 

ေဘးကငး်ေရး 

 P-9 ဘ�ာေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း I-6 ဘ�ာေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း O-7 ဘ�ာေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း 

 P-10 စီမံကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များ I-7 စီမံကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များ O-8 စီမံကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များ 

 P-11 စီးပွားေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း   

 P-12 ဝယ်ယူမ� I-8 ဝယ်ယူမ�  

 P-13 စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် 

ရပ်ရွာြပည်သူများ �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ 

I-9 စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် 

ရပ်ရွာြပည်သူများ �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ 

O-9 စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် 

ရပ်ရွာြပည်သူများ �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ 

 P-14 ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး I-10 ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး O-10 ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး 

 P-15 ေဒသခံ ြပည်သူများ I-11 ေဒသခံ ြပည်သူများ O-11 ေဒသခံ ြပည်သူများ 

 P-16 လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ငနး်ခွင ်

အေြခအေနများ 

I-12 လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ငနး်ခွင ်

အေြခအေနများ 

O-12 လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ငနး်ခွင ်

အေြခအေနများ 

 P-17 ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ် I-13 ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ် O-13 ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ် 

 P-18 ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး I-14 ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး O-14 ြပည်သူ ့ ကျန်းမာေရး 

 P-19 ဇီဝမတူကွဲြပားမ� �ငှ့ ်ထိုးေဖာက် 

မျိုးစိတ်များ 

I-15 ဇီဝမတူကွဲြပားမ� �ငှ့ ်ထိုးေဖာက် 

မျိုးစိတ်များ 

O-15 ဇီဝမတူကွဲြပားမ� �ငှ့ ်ထိးုေဖာက ်

မျိုးစိတ်များ 

 P-20 တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်� I-16 တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်� O-16 တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်� 

 P-21 ေရ၏ အရည်အေသွး I-17 ေရ၏ အရည်အေသွး O-17 ေရ၏ အရည်အေသွး 

  I-18 အမ�ိက်များ၊ ဆူညံသံများ �ငှ့ ်ေလ၏ 

အရည်အေသွး 

 

 P-22 ေရေလှာငက်န ်စီမံလုပ်ကိုငမ်� I-19 ေရေလှာငက်န ်ြပငဆ်ငေ်ရး �ငှ့ ်

ေရြဖည့်ေရး 

O-18 ေရေလှာငက်န ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

 P-23 ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ I-20 ေရစုနပိ်ငုး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ O-19 ေရစုနပိ်ငုး် ေရစီးေ�ကာင်း စနစ ်
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး စသံတမ်ှတခ်ျကမ်ျား  

– စစိစအ်ကဲခတ်ေရး၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး၊ အဓိကပတ်သက်သူများ ပါဝင�်ကေရး၊ အဓိကပတ်သက်သူများမ ှပံ့ပိးုေရး၊ 

လိုက်ေလျာညီ�ွတ်ေရး/စညး်မျဉ်းလိုက်နာေရး �ငှ့ ်ရလဒမ်ျား ဆိုသည့ ်အေ�ကာငး်အရာ ေခါငး်စးီ တစခ်ုစီ၏ 

အမတှ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းတွင ်အသံုးြပုသည့ ်စသံတ်မှတ်ချက် ေြခာက်ခု �ှိပါသည။် ၎ငး်တိုက့ သက်ဆိုငရ်ာ 

စမံီကိနး် သိုမ့ဟုတ် လည်ပတ်မ�၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ကို အာမခံေပးရန ်ထိေုနရာမာှ �ှိေန�ကသည့် လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

လညး်ေကာငး်၊ သက်ဆိုငရ်ာ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာကိုမ ှအေြခခံ�ပီး ထိုစမံီကိနး် သိုမ့ဟုတ် လညပ်တ်မ�၏ 

လုပ်ကိုငပံ်ကုို လညး်ေကာငး် စိစစခ်ွင့ ်ေပးပါသည။် 

Protocol ၏ Gradational Assessment Approach ကိ ု�ှငး်ြပထားြခငး် 

ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး စိစစ်အကဲခတ်မ� နညး်များထတဲွင ်အသံုးြပုထားသည့ ်Gradational 

Assessment Approach ကို ဇယား 2 ကို ေလလ့ာ�ကည့လ်�င ်နားလည်�ိငုပ်ါသည။် ဤဇယားထတဲွင ်အမတှ်ေပးမ� အဆင့ ်

အမျိုးမျိုးတွင ်အမျိုးမျိုးေသာ စံသတ်မတှ်ချက်များ အတွက် ြမငေ်တွ�လာရဖွယ် �ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များဆိုငရ်ာ 

အေထေွထ ွလမ်း��နခ်ျက်များ ပါ�ှိပါသည။် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များတွင ်

ေတွ� �ိငုသ်ည့ ်အမတှ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းများကို ဇယား 2 ထကဲ ချဉ်းကပ်မ�ကို အေြခခံ�ပီး ြပုစခုဲ့ပါသည။် 

ဤဇယားမှာ အမတှ်များကို သတ်မတှ်ေပးရန ်အတွက် အေြခခံြဖစသ်ညဟ်ု မယူဆအပ်ပါ၊ အေ�ကာငး်အရာ 

စာမျက်�ာှများတွင ်လံုေလာက်သည့ ်အချက်အလက်များကို �ှာေတွ� �ိငုပ်ါမည။် မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစ်ေစ၊ အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်

အမတှ်ကို ဆံုးြဖတ်ရနအ်တွက် အေ�ကာငး်အရာ အလိုက် အမှတ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်း �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ ဆိုငရ်ာ 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး လမ်း��နခ်ျက် အထကဲ အချက်အလက်များ မလံုေလာက်ပါက စစိစအ်ကဲခတ်မ� အတွငး်မာှ 

ဤဇယားကို သံုး�ိငုပ်ါသည။် စိစစအ်ကဲခတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ် အတွငး်မှာ စိစစအ်ကဲခတ်မ�၊ စီမံအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်

အဓိကပတ်သက်သူများကို စည်း�ုံးေရးဆိုငရ်ာ ချဉ်းကပ်မ�များ အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်အတွက် 

လံုေထာက်ြခငး် �ှိမ�ှိ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေမးခွနး်များ �ှိလ�င၊် ဇယား 2 က ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။် 

အသံးုအ��နး်များ၏ အဘဓိာန ်

Protocol တစခ်ုလံုးတွင ်ေတွ� �ှိရသည့ ်အသံုးအ��နး်များ အတွက် အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုမ�ချက်များကို အသံုးအ��နး်များ၏ 

အဘဓိာနထ်တဲွင၊် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး် ေလးခုစလံုး၏အဆံုးပိငုး်တွင၊် �ပီးေတာ ့လက်�ှိ ေနာက်ခံသမိုငး် စာတမ်း၏ 

ေကျာဘက်တွင ်ထည့သ်ွငး် ေပးထားပါသည။် ဤအဘဓိာနသ်ည ်ေယဘုယျအားြဖင့ ်အေ�ကာငး်အရာ ေခါငး်စးီ အလိုက် 

ေဖါ် ြပမထားသည့ ်အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုချက်များကို ေပးထားြခငး် ြဖစေ်သာ်လညး်၊ အေထေွထ ွသေဘာကို ေဆာငသ်ည့ ်

အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုမ� တစခ်ုခုသည ်ထပ်�ပီး ပါလာ�ိငုပ်ါသည။် ဥပမာ၊ အေ�ကာငး်အရာ ေခါငး်စးီ တစခ်ုအတွက် အေရးပါသည့ ်

အသံုးအ��နး် �ှိပါက ၎ငး်၏ အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုချက်ကို ထိအုေ�ကာငး်အရာ စာမျက်�ာှတွင ်ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည ်(ဥပမာ၊ “ေဒသခံ 

ြပညသ်ူများ”အတွက် အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုချက်ကို စစိစအ်ကဲခတ်မ� လမ်း��နခ်ျက် ထ�ဲှိ ေဒသခံ ြပညသ်ူများ အေ�ကာငး်အရာ 

စာမျက်�ာှတွင ်ေတွ� �ိငုပ်ါသည)်၊ ထိုအ့ြပင ်၎ငး်ကို အသံုးအ��နး်များ၏ အဘဓိာန ်ထတဲွငပ်ါ ေတွ� �ိငုပ်ါသည။် 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

HSAF Knowledge Base  

Hydropower Sustainability Assessment Forum (HSAF) က Protocol ကို ြပုစုစဉ် ထည့်သွငး် စဉ်စားခဲ့သည့ ်

အချက်အလက်များကို သိမ်းဆညး်ထားရန ်အွနး်လိုငး် HSAF Knowledge Base ကို ြပုစထုားသည။် ဤဝဘဆ်ိုက်ကို 

ဝင�်ကည့ရ်နမ်ာှ - http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/HSAF.html.  

HSAF Knowledge Base သည် Protocol ေခါငး်စးီများ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ဖက်စံမု ှတငြ်ပထားသည့ ်

နက်�� ိငး်သည့ ်အရငး်အြမစ ်ြဖစ်ရာ စတိ်ဝငစ်ားသူများ ဝင�်ပီး ေလလ့ာ�ိငု�်ကပါသည။် HSAF Knowledge Base ထတဲွင ်

Protocol တွင ်ထည့သ်ွငး် တငြ်ပထားသည့ ်အမျိုးမျိုးေသာ ေခါငး်စးီများ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် 

အေရး�ကီးသည့ ်ကိုးကားရန ်အချက်များ ြဖစ�်ကသည့ ်စ�ံ�နး်များ တသ�ီကီးကို ခွဲြခား ေထာက်ြပ ထားပါသည။် 

အေရး�ကီးသည့ ်ကိုးကားရန ်အချက်များထတဲွင ်World Commission on Dams 2000 အစီရငခ်ံစာ၊ UNEP Dams & 

Development Project၊ IFC Performance Standards၊ World Bank �ငှ့ ်အြခားေသာ �ိငုင်စံံု လံုြခံုေစေရး မူဝါဒများ၊ 

ISO စ�ံ�နး်များ �ငှ့ ်များြပားလှသည့ ်ကုလသမဂ� ေ�ကညာစာတမ်းများ �ငှ့ ်သေဘာတူညခီျက်များ ပါဝင�်ကပါသည။် 

၎ငး်သည ်Protocol �ငှ့ ်တွဲ�ပီးသံုး�ိငုမ်ည့ ်ပံပိ့းုေရး ေထာက်ကူချက်များအတွက် တနဖိ်ုး�ှိမည့ ်အနာဂတ် မတှ်တမ်း 

ြဖစလ်ာပါမည။် 

အမှတမ်ျားကိ ုေပးြခငး် �ငှ့ ်ရလဒမ်ျားကိ ုတငြ်ပေပးြခငး် 

ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး၊ �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး ဆိုငရ်ာ စစိစ်အကဲခတ်ေရး နညး်များက စစိစ်ေနသည့ ်စီမံကိနး်အတွက် 

ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို ြပုစ�ုိငုေ်အာင ်ကူေပးသည။် အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုစီ၏ အမတှ်ေပးေရး 

ေ�ကညာစာတမ်းများက အေရးပါသည့ ်ယငး် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာကို ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်�ိငုရ်နအ်တွက် 

မညက်ဲသ့ိုေ့သာ အချက်များကို ထတု်ေဖါ် ြပသရမညက်ို ေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် အမျိုးမျိုးေသာ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး 

အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် အဓိက တာဝနယ်ူရသည့ ်အဖွဲ �အစညး်များမာှ မတူ�ိငု�်ကသည်ကို သထိားရန ်လိုပါသည။် 

ယငး် တာဝနမ်ျားမှာ �ိငုင်မံျားအလိုက် �ငှ့ ်စီမံကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ အဆင့မ်ျားအလိုက် အမျိုးမျိုး 

�ှိ�ိငုေ်သာေ�ကာင့၊် Protocol ၏ အမတှ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းများ ထတဲွင ်အဖွဲ �အစညး်များ အေန�ငှ့ ်ယူ�ကရမည့ ်

တာဝနမ်ျားကို ထည့သ်ွငး် ေဖါ် ြပမထားပါ။ စိစစအ်ကဲခတ်မ� အစရီငခ်ံစာများထတဲွင ်အဖွဲ �အစညး်များ အလိုက် ယူရမည့ ်

တာဝနမ်ျားကို ထည့သ်ွငး် ေဖါ် ြပေပးမညဟ်ု ေမ�ာ်လင့ ်ရ�ိငုပ်ါသည။် 

အမှတေ်ပးေရး အဆင့မ်ျား 

ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး၊ �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရးဆိုငရ်ာ စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်များထတဲွင၊် အေ�ကာငး်အရာ 

တစခ်ုစအီတကွ် အဆင့ ်1 မ ှ5 အထ ိအမတှ်ေပးပါသည။် အဆင့ ်3 �ငှ့ ်5 ေ�ကညာစာတမ်းများက လုပ်ကိုငပံ်ဆုိုငရ်ာ 

ေလးနက်�ပီး အသအိမတှ်ြပု�ိငုေ်သာ အဆင့မ်ျားကို ေဖါ် ြပထား�ကရာ အြခား ရမတှ်များကို ၎ငး်တိုက့ို အေြခခံ�ပီး 

ချိနထ်ိးု�ကည့်�ိငုပ်ါသည။် 

အဆင့ ်3 က ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခုအတွက် အေြခခံ ေကာငး်မွန်သည့ ်လပ်ုနညး်ကို ေဖါ် ြပပါသည။် 

အေြခအေန မျိုးစံထုတဲွင၊် အရငး်အြမစ်များ သိုမ့ဟုတ် စွမ်းပကားများ နညး်သည့ ်ေဒသ�ှိ စီမံကိနး်များ သိုမ့ဟုတ် 

စေကးေသး သိုမ့ဟုတ် �ုိးစငး်ေသာ စမံီကိနး်များ ေတာငမ်၊ှ ထိုသို ့ လုပ်ကိုင�်ိငုေ်အာင ်အားထုတ်�ကရမည။် Protocol 

ထတဲွင ်အဆင့ ်3 မာှ လက်လှမ်းမှီေအာင ်�ကိုးစားရမည့ ်စံ��နး်ဟု ေဖါ် ြပမထားေ�ကာငး် သတိထားပါ၊ လုပ်ကိုငမ်�ဆိုငရ်ာ 

ေမ�ာ်မနှး်ချက်များကို ဆံုးြဖတ်ခွင့ ်�ှိသည့အ်ဖွဲ �အစညး်များက ချမတှ်ေပး�ိငု�်ကသည ်သိုမ့ဟုတ် Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�များကို အေြခခံ�ပီး အြမငမ်ျားကို ဆံုးြဖတ်�ိငုပ်ါသည။် 
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အဆင့ ်5 သည ်သက်ဆိုငရ်ာ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခုအတကွ် �ိငုင် ံအမျိုးမျိုး၏ အေြခအေနများတွင ်

လုပ်ရ�ိငုသ်ည့ ်သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကို ေဖါ် ြပေပးပါသည။် အဆင့ ်5 ေ�ကညာစာတမ်းများကို 

ယငး်ပနး်တိုငမ်ျားကို လက်လှမ်းမှီရန ်မလွယ်ေ�ကာငး်ကို ခံယူ�ပီး ြပုစခုဲ့ပါသည။် မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစေ်စ၊ �ိငုင်အံမျိုးမျိုး၏ 

အေြခအေနများတွင၊် အရငး်အြမစ ်အများအြပားကို သံုး�ိငု�်ကသည့ ်အ�ကီးမားဆံုး စမံီကိနး်များသာမက၊ ၎ငး်တိုက့ို 

တက်လှမ်း၍ ရ�ိငုေ်�ကာငး် သက်ေသထြူပထားပါသည။် ကုမ�ဏ/ီစမံီကိနး် ဆိုငရ်ာ ပနး်တိုငမ်ျား �ငှ့ ်အရငး်အြမစ်များ 

(အချိန၊် ေငေွ�ကး၊ ဝနထ်မ်းများ) ရ�ှိ�ိငုမ်�/ခွဲေဝေပးမ� �ငှ့ ်အားထုတ်မ� စသြဖင့ ်ဦးစားေပးရမည့ ်အချက်များကို 

ထည့တ်ွက်လျက် လက်ေတွ� ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ချမတှ်ရန ်လိုအပ်ေသာေ�ကာင့ ်အေ�ကာငး်အရာတိုငး်မှာ 5 မတှ် ရ�ှိရန ်

သပ်ိကို ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည။် 

အေ�ကာငး်အရာ စာမျက်�ာှများတွင၊် အဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများကို အြပည့အ်စံ ုေဖါ် ြပေပးထား�ပီး၊ အဆင့ ်5 

ေ�ကညာစာတမ်းများထတဲွငမ် ူအဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများထ ဲေဖါ် ြပ�ပီးသား အြပင ်ြဖည့်စကွ်လိုသည့ ်အချက်များကို 

ထည့သ်ွငး်ထားပါသည။် သို ့ြဖစ်၍၊ အဆင့ ်5 ေ�ကညာစာတမ်းများကို အဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများ�ငှ့ ်တွဲ�ပီး ဖတ်ရန ်

လိုပါသည။် 

အြခားေသာ အမတှ်ေပးေရး အဆင့မ်ျားကို ပံုမှန ်ေ�ကညာစာတမ်းများြဖင့ ်တငြ်ပထား�ပီး ကိုးကားေရး အချက်များအြဖစ ်

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး် �ငှ့ ်သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံုး လုပ်နညး်ကို အသံုးြပုပါသည-် 

အဆင့ ်1 - အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်��ငိး်လ�င ်သိသာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိသည။် 

အဆင့ ်2 - အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိုငရ်ာ အစတိ်အပိငုး် အများစကုို လုပ်ေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ေသာ်လညး် သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� တစ်ခု �ှိေနသည။် 

အဆင့ ်4 - အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိုငရ်ာ အစတိ်အပိငုး် အားလံုးကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟုတ် 

ပိမုျားသည့ ်အချက်များတွင ်ေကျာ်လွန�်ိငုခ်ဲ့ေသာ်လညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံုး လုပ်နညး်ကိုမှီရန ်

ေတာငး်ဆိုချက်များထတဲွင ်ထင�ှ်ားသည့ ်ကာဟမ� တစ်ခု �ှိေနသည။်- 

  

ေန
ာက

ခ်ံသ
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

ဇယား 2- Protocol ၏ Gradational Approach ကို �ှငး်ြပထားြခငး် 

ဤဇယားထတဲွင ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol တွင ်အသံုးြပုသည့ ်စသံတ်မတှ်ချက် 

တစခ်ုစအီတွက် အမတှ်ေပးမ� အဆင့ ်အမျိုးမျိုးတွင ်ြမငေ်တွ�လာရဖွယ် �ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များကို ြပေပးထားပါသည။် 
 

အဆင့ ် စစိစအ်ကခဲတမ်�ု စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

5 
တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ 

မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် ��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်ြမငက်ငွး်ကိ ုယ�ူကည့ရ်န ်

လိပံုုရသည၊် အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုအေလးေပး ေထာကြ်ပရန ်�ငှ့ ်

သကဆ်ိငုရ်ာ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်

ဆကဆ်မံ�များကိ ုပိုြမင့မ်ားစွာ ဆနး်စစရ်န ်လိအုပ်ြခငး်ကိ ု

ြပသသည။် 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စမီအံပ်ုချုပ်မ�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုြ်ခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပန�်ိငုြ်ခငး်ကိ ုြပသဖွယ ်�ိှကာ၊ 

အ�ကးီတနး် အုပ်ချုပ်ေရးပိငုး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်စမီခံန ့ခ်ွေဲရးပိုငး် ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားမှာ 

ေဒတာများကိ ုေစာင့�်ကည့မ်�၊ စံုစမ်းစစေ်ဆးမ�များ �ငှ့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်

ြပဿနာများအား တံု ့ြပနရ်ာတငွ ်အချိနမ်လီျက ်က�မ်းကျင ်ထေိရာကဖွ်ယ�ိှ်�ပီး၊ ကစိ�အချို� မှာ၊ 

စမီံကနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ အများသ၊ိ တရားဝင ်ြဖစ�်ပီး ဥပေဒြဖင့ ်ြပ�ာနး်၍ 

ရ�ိငုသ်ည။် 

4 
အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် အေ�ကာငး်အရာများ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်

ဆကဆ်ေံနပံုများကိ ုြပသဖွယ ်�ိှပါသည။် 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံေုသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်မ�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်များက ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု

ေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုမ်� �ငှ့၊် အချို�ကစိ�များထတဲငွ၊် စမီကံနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ 

အများသ ိြဖစလ်ျက ်တရားဝင ်ြဖစ�်ကသည။် 

3 
သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ 

ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

၎ငး်သည ်ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ စကဝ်နး် 

အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

ဆေီလျာ်သည့ ်ပထဝီ ေနရာ �ငှ့ ်ဆေီလျာ်သည့ ်ေဒတာများ စုစညး်မ� 

�ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး နညး်ပညာများ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အဖဲွ�အစညး်များ၏ 

အခနး်က� �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ �ငှ့ ်ဥပေဒေရးရာ၊ မူဝါဒေရးရာ �ငှ့ ်

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား၊ က�မ်းကျငမ်�များ �ငှ့ ်ေဒသ��ရ 

အသပိညာများကိ ုဆေီလျာ်စွာ အသံးုချမ�၊ �ငှ့ ်ဆေီလျာ်သည့ ်

ဘတဂ်ျက ်�ငှ့ ်အချိနက်ာလ ေဘာင ်အပါအဝင ်အေြခခလံိငုး် 

အေြခအေနများကိ ုြခံုငံပုါလမိ့မ်ည။် 

အဆင့ ်3 တငွ ်စစိစအ်ကခဲတမ်�က ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြခံုငံမုည ်ြဖစေ်သာ်လညး်၊ 

စမီံကနိး်ကိ ုဗဟိြုပုထားသည့ ်��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်ြမငက်ငွး်ကိ ု

ပိုမိေုဖါ် ြပလျက ်အခငွ့အ်လမ်းများထက ်�ိှ�ိငု�်ကသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

အထးူအေလးေပး ေဖါ် ြပလမိ့်မည။် 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှေသာ သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး ြဖစစ်ဉ်များ။ 

ယငး်တိုက့ သကဆ်ိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်� သိုမ့ဟတု ်ေတွ� �ိှချကမ်ျားအား ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ု

ေပါငး်စညး်ေပးေသာ၊ မဝူါဒများကိ ုအေြခခံထားေသာ၊ ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုကိငုတ်ယွေ်ပးရန ်ချမှတရ်မည့ ်

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပထားေသာ၊ ရညမ်နှး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်ပနး်တိငုမ်ျားကိ ု

ချမတှေ်ပးထားေသာ၊ အခနး်က�များ၊ တာဝနမ်ျား �ငှ့ ်တာဝနခ်ရံမ�များကိ ုသတမ်ှတ ်

ခွဲေဝေပးေသာ၊ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�များကိ ုအသံးုြပုေသာ၊ 

အေရးေပါ်သေဘာကိ ုေဆာငသ်ည့ ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်

ဘ�ာေငကွိ ုစမီံေပးေသာ၊ ေစာင့�်ကည့ရ်မည့၊် ဆနး်စစရ်မည့ ်�ငှ့ ်အစရီငခ်ံရမည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုေထာကြ်ပထားေသာ စမီံကနိး်ကိ ုြပုစုေပးလျက ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်

ဘဝ စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုြခံုငံလုမိ့မ်ည။် 

2 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� �ိှေနသည ်။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ရာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� �ိှေနသည။် 

1 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ု

စစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 

Lev
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အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငြ်ခငး် အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပံပိ့ုးမ� ရလဒမ်ျား လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/ 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်

အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ အဓကိပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များ။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ပါဝငမ်�မာှ တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝင�်ကဖွယ�ိှ်�ပီး၊ တိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများအား 

ထည့သ်ငွး် စဉ်းစားပံဆုိငုရ်ာ အေသးစတိ ်တံု ့ြပနမ်� 

ရ�ိှဖွယရ်ာ �ိှကာ၊ ဆံးုြဖတခ်ျက ်ချမှတရ်ာတငွ ်

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝင�်ကဖွယရ်ာ�ိှလျက၊် 

ပါဝငေ်ရး ြဖစစ်ဉ်များမှ ထတုေ်ဖါ်ရ�ိှခဲ့ကာ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှသည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအချိနမ်ီ �ငှ့ ်လယွက်စူွာ 

ရ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်ပံစုမံျိုးြဖင့ ်အများြပညသ်တူိုအ့တကွ ်

ထတုေ်ဝခဲ့သည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအားလံးုနးီပါးတိုက့ ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူိုဘ့ကမ်ှ ဆန ့က်ျငမ်� 

မ�ိှပါ။ 

ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စမီံအပ်ုချုပ်ေရး 

အစအီစဉ်များ ချမတှေ်ရးကိ ုတိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်တူို�့ငှ ့ ်တရားဝင ်

သေဘာတညူခီျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ေထာကခ်ံမ�ကိ ု

ရ�ိှ�ိငုခ်ဲ့သည့ ်ကစိ�များ �ိှပါသည။် 

 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စမီံကနိး်အ�ကို  

အေြခအေနများအား 

အားြဖည့ခ်ျကမ်ျား၊ 

စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

�ိှလာ�ိငုသ်ည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ေကျာ်လနွေ်နသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရန ်

အားထတုမ်�များ၊ 

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု

အသံးုချမ�များ သိုမ့ဟတု ်

စွမ်းအား 

တညေ်ဆာကမ်�အတကွ ်

သသိာသည့ ်

ေထာကက်မူ�များကိ ု

ြပသေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်

လိကုေ်လျာမညေီထမွ�များ မ�ိှြခငး် 

 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်

သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်များ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ထည့တ်ကွခ်ဲပံ့ုအတကွ ်တံု ့ြပနမ်� ေကာငး်ဖွယ ်�ိှ�ပီး၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှမည့ဟ် ု

နားလညရ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

မိမိတိုဆ့��အေလျာက ်အများသ ိထတုြ်ပနေ်ပးသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအများစုက ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူို၏့ ဆန ့က်ျငမ်� 

အဆင့မ်ှာ နမိ့်လနွး်သည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား 

အြပည့အ်ဝ ေလျာ်စိုကေ်ပးမ�၊ 

အချို�ေသာ အြပုသေဘာ 

ြမ�င့တ်ငမ်�များ သိုမ့ဟတု ်

စမီံကနိး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက ်

လပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ု

တညေ်ဆာကေ်နေ�ကာငး် 

အေထာကအ်ထားကိ ု

ြပသ�ိငုပ်ါသည ်

 

မလိကုန်ာမ�များ �ငှ့ ်

လိကုေ်လျာမညေီထမွ�များ 

အနညး်ငယသ်ာ �ိှ�ပီး လယွက်စူွာ 

ြပင၍်ရ�ိငုသ်ည။် 

 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်များ။ 

၎ငး်တိုက့ ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်သလိ)ု ြခံုငံမုညမ်ှာ- 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားကိ ုေဖါ်ထတုြ်ခငး်၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၊ ရံဖနရံ်ခါဆိသုလိ ု

အြပနအ်လနှပံ်ုစြံဖင့၊် ပါဝငေ်ရးအတကွ ်ဆေီလျာ်သည့ ်

ပံုစမံျား၊ အချိန၊် �ကမိ်ေရ �ငှ့ ်တညေ်နရာများ၊ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရးကိ ုလတွလ်ပ်စွာ 

ေရွးခငွ့�ိှ်ြခငး်၊ လငိ၊် လနူညး်စု၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ 

ထခိိကုလ်ယွြ်ခငး်၊ စာေရးဖတမ်�အဆင့ ်စသညမ်ျားကိ ု

အထးူထည့တ်ကွလ်ျက ်အချို�သမူျားအတကွ ်အထးူ 

အကအူညမီျား လိအုပ်�ိငုြ်ခငး်ကိ ုဂ�ုစိကုလ်ပ်ုေပးမ�၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်သတူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုလကခ်ံ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အ�ကားတငွ ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်

ေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်ယငး် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ဘကမ်ေှန�ပီး သသိာသည့ ်

ဆန ့က်ျငမ်�များကိ ုမေတွ�ရပါ။ 

 

အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်

ဆေီလျာ်လ�င၊် နစန်ာမ�ကိ ု

ေ�ှာင�ှ်ားလိြုခငး်၊ 

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ 

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရး၊ 

တရားမ�တသည့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး၊ 

ကတကိဝတမ်ျားကိ ု

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေရး၊ 

သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

စမီံကနိး်များ ထေိရာကမ်� 

�ိှမ�တိုက့ိ ုြပသေပး�ိငုသ်ည။် 

 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမညေီထမွ�များ 

မ�ိှပါ။ 

 

ေန
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Stakeholder Engagement / Compliance 

အသအိမှတြ်ပုခဲ့ေ�ကာငး်၊ �ပီးေတာ ့၎ငး်တိုအ့ား 

တံု ့ြပနခ်ဲ့ကာ ဆကတ်ံု ့ြပနေ်နပံုကိ ုေတွ� ြမင�်ိငုသ်ည့ ်

စနစမ်ျား၊ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ထင�ှ်ားသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ဖွင့ထ်တုေ်�ကညာေပးြခငး် (အချို�ကစိ�များမှာ 

ေတာငး်ဆိရုန ်လိ�ုိငုသ်ည)်။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်လျက ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 

တစခ်�ိှုသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအချို�တို ့ အ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ဆန ့က်ျငမ်� အချို� �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� �ိှေနသည၊် 

အေြခခံမျဉ်းထတဲငွ ်ယိယုငွး်မ� 

အချို� �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ� 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမညေီထမွ� 

�ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်မံ� နညး်သည ်သိုမ့ဟတု ်

အများစု ဆန ့က်ျငေ်နသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ�များ �ိှေနသည၊် 

ဥပမာ၊ အေြခခံမျဉ်းထတဲငွ ်

ယိယုငွး်မ� အချို� �ိှေနလျက ်

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရာတငွ ်

�ကန ့�်ကာမ� သိုမ့ဟတု ်

အခကအ်ခဲ �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမညေီထမွ�များ 

�ိှသည။် 
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အမှတမ်ျား သတမ်ှတေ်ပးေရး နညး်ပညာ 

ြပငဆ်ငေ်ရး �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရးဆိုငရ်ာ စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်လမ်းများထကဲ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး 

အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုစအီတွက် အမတှမ်ျားကို သတ်မတှ် ေပး�ိငုေ်အာင ်Protocol ကို ြပုစေုရးသားထားပါသည။် 

Protocol အေ�ကာငး်အရာ တစ်ခုစအီတွက် အမတှ်ကို သတ်မှတ် ေပးရာတွင ်ေအာက်ပါ ေြခလှမ်းများ ပါဝင�်ကသည-် 

1. အကဲခတ်သူက အဆင့ ်3 တွင ်ေဖါ် ြပထားသည့ ်စသံတ်မတှ်ချက်များအနက် တစခ်ုစအီတွက် အမတှ်ေပးသည့ ်

ေ�ကညာစာတမ်းများကို စမံီကိနး်ဘက်မ ှြပည့်မီမမီကို အကဲခတ်ရပါသည။် 

2. အကယ၍် အဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက ်သသိာသည့ ်ကွာဟချက် တစခ်ု�ှိသညဆ်ိုလ�င ်

(စသံတ်မတှ်ချက်များ အားလံုး သိုမ့ဟုတ် တစစ်တိ်တစေ်ဒသ မြပည့မီ်လ�င)်၊ အေ�ကာငး်အရာအား 2 မတှ် 

သတ်မတှ်ေပးသည။် 

3. အကယ်၍ အဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် သသိာသည့ ်ကွာဟချက် တစခ်ုထက် ပိလု�င ်

(စသံတ်မတှ်ချက်များ အားလံုး သိုမ့ဟုတ် တစစ်တိ်တစေ်ဒသ မြပည့မီ်လ�င)်၊ အေ�ကာငး်အရာအား 1 မတှ် 

သတ်မတှ်ေပးသည် 

4. အကယ်၍ အဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများ အားလံုး ြပည့မီ်သည်ဆိုလ�င၊် အကဲခတ်သူသည ်အဆင့ ်5 တွင ်

ေဖါ် ြပထားသည့ ်စသံတ်မတှ်ချက်များအနက် တစခ်ုစ၏ီ အမတှ်ေပးသည့ ်ေ�ကညာစာတမ်းများကို စမံီကိနး်ဘက်မ ှ

ြပည့မီ်မမီကို အကဲခတ်ေပးရသည။် 

5. အကယ်၍ အဆင့ ်5 ေ�ကညာစာတမ်းများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် သသိာသည့ ်ကွာဟချက် တစခ်ု�ှိလ�င၊် 

အေ�ကာငး်အရာအား 4 မတှ် သတ်မတှ်ေပးသည။် 

6. အကယ၍် အဆင့ ်5 ေ�ကညာစာတမ်းများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် သသိာသည့ ်ကွာဟချက် တစခ်ုထက် ပိလု�င၊် 

အေ�ကာငး်အရာအား 3 မတှ် သတ်မတှ်ေပးသည။် 

7. အကယ်၍ အဆင့ ်5 ေ�ကညာစာတမ်းများ အားလံုး ြပည့်မီသည်ဆိုလ�င၊် အေ�ကာငး်အရာအား 5 မတှ် 

သတ်မတှ်ေပးသည် 

“သသိာသည့”်မာှ အကျိုးသက်ေရာက်မ� သိုမ့ဟုတ် အကျိုးဆက် အရ အေရးပါြခငး် သိုမ့ဟုတ် သသိသိာသာ �ကီးမားြခငး်ကို 

ဆိုလိုသည။် အေသးစား ကွာဟမ�များ �ှိလ�င၊် အမတှ်ေပးမ�ကို အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိမည ်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသညမ်ှာ၊ 

အဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများ၏ ေတာငး်ဆိုချက်များထတဲွင ်အေသးစား ကွာဟမ�များ �ှိလ�င၊် 3 မတှ်ကို ေပး၍ 

ရ�ိငုပ်ါေသးသည။် ကွာဟမ� တစခ်ုခု၏ သသိာမ�ကို ထိကုွာဟမ�၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ� သိုမ့ဟုတ် အကျိုးဆက်၏ 

အေရးပါမ� သိုမ့ဟုတ် ပမာဏကို စံစုမ်း�ကည့လ်ျက် အကဲခတ်သူက စမ်းသပ်�ကည့ရ်သည။် 

အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုစအီတွက် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး လမ်း��နခ်ျက်က အမတှ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းများထကဲ 

အသံုးအ��နး်များ �ငှ့ ်စကားရပ်များ အမျိုးမျိုးတို၏့ ဆိုလိုရငး်ကို အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်နားလညရ်နက်ို ကူညေီပးပါမည။် 

ယငး်တိုမ့ာှ ြပည့်မီရမည့ ်ေတာငး်ဆိုချက်များ အားလံုးအြပည့်အစံ ုပါဝငသ်ည့ ်စာရငး် မဟုတ်ဘ၊ဲ ဥပမာများအြဖစ ်

ေဖါ် ြပေပးထားြခငး်မ� ြဖစပ်ါသည။် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ဆိုငရ်ာ စာတမ်းတိုငး်တွင ်အသံုးအ��နး်များ၏ အဘိဓာနက်ို 

ေတွ� �ှိ�ိငု�်ပီး၊ Protocol တစေ်လ�ာက် အများအားြဖင့ ်အသံုးြပုထားသည့ ်အသံုးအ��နး်များ ပါဝငပ်ါသည။် “Protocol ၏ 

Gradational Assessment Approach ကို နားလညြ်ခငး်”ဟု ေခါငး်စးီ တပ်ထားသည့ ်ဇယားကို စစိစအ်ကဲခတ်ေရး 

နညး်ဆိုငရ်ာ စာတမ်းတိုငး်ထတဲွင ်ထည့ေ်ပးထားရာ၊ အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ စာမျက်�ာှထ�ဲှိ 

အချက်အလက်များကိုသာ အေြခခံ�ပီး အမတှ်ကို ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်အခက်အခဲ �ှိေနလ�င၊် အမတှ်များကို ဆံုးြဖတ်ရန ်

အတွက် ယငး်ဇယားကို ကိုးကား သံုးသင့ပ်ါသည။် 

 

ေန
ာက

ခ်ံသ
မိုင
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� ထမံေှန�ပီး ပိ�ုကီးမားသည့ ်အချက်အလက်များကို ��ကိ်ထတု်ယူ�ိငုေ်ရးကို ေ�ှ � ��လျက်၊ အေ�ကာငး်အရာ 

စာမျက်�ာှ တစခ်ုတွင ်ပါ�ှိသည့် အေ�ကာငး်အရာဆိုငရ်ာ စသံတ်မတှ်ချက်များ တစခ်ုစအီတွက် အမတှ်များ ေပး�ိငုသ်ည့ ်

အခွင့အ်လမ်း �ှိပါသည။် 

လကေ်တွ� အေထာကအ်ထား 

အကဲခတ်သူက Protocol စိစစ်အကဲခတ်မ� အတွငး်မာှ ေရ�ှည်သံုး�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုစအီတွက် 

အမတှ်ေပးရာတွင ်လက်ေတွ� အေထာက်အထားအား စစေ်ဆးမ�ကို အေြခခံ�ပီး သတ်မတှ်ေပးရသည။် Protocol 

‘စစိစအ်ကဲခတ်မ�’ ဆိုရာတွင ်အကဲခတ်သူက အမတှ်များ ေပး�ိငုရ်နအ်တွက် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို ြပုလုပ်ရန ်�ငှ့ ်

အေထာက်အထားကို စစေ်ဆးရန ်သတ်မတှ် သေဘာတူထားသည့ ်အချိနက်ာလကို ဆိုလိုပါသည။် 

လက်ေတွ� အေထာက်အထား ဆိုသည့ ်အသံုးအ��နး်မာှ သက်ဆိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ်းများ �ငှ့ ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များမ ှေန�ပီး 

အကဲခတ်သူ ရ�ှိခဲ့သည့ ်အေထာက်အထားများကို ရည�်�နး်သည။် ယငး် အေထာက်အထားကို သံုး�ပီး အကဲခတ်သူက 

Protocol အေ�ကာငး်အရာ တစ်ခုခုအတွက် အမတှ်ေပးေရး ေတာငး်ဆိုချက်များကို မညသ်ည့ ်အဆင့အ်ထ ိ

ြပည့မီ်ခဲ့ေ�ကာငး်ကို ဆံုးြဖတ်ေပးရမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

လက်ေတွ� အေထာက်အထားမာှ အေရအတွက် သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ေသွးဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များ၊ ��တ်ြဖင့ ်သိုမ့ဟုတ် 

ေရးမတှ်ထားသည့ ်အချက်တစ်ခုခုဆိုငရ်ာ မတှ်တမ်းများ သိုမ့ဟုတ် ေ�ကညာစာတမ်းများြဖစ်�ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကို ြပနလ်ည ်

ထတု်ယူရ�ိငု ်သို ြပနလ်ည်ထတု်လုပ်ေပး�ိငုက်ာ၊ စတိ်ခံစားမ�များ သိုမ့ဟုတ် ဘက်လိုက်ြခငး် မ�ှိဘ၊ဲ ေလလ့ာမ�များ၊ 

တိုငး်ထာွမ�များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စမ်းသပ်မ�များ သိုမ့ဟုတ် အြခားေသာ နညး်လမ်းများကို အေြခခံ ရခဲ့ြခငး် 

ြဖစပ်ါသည။်အကဲခတ်သူ၏ ကိုယ်ပိငု ်ေလလ့ာချက်များကို လက်ေတွ� အေထာက်အထား အြဖစ ်ထည့တ်ွက်မည ်ြဖစရ်ာ၊ 

လုပ်ငနး်ေနရာကို သွားေရာက် ေလလ့ာမ�မှာ စိစစ်အကဲခတ်မ�၏ အေရး�ကီးသည့ ်အစတိ်အပိုငး် တစရ်ပ် ြဖစ်ပါသည။် 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခံရသူတိုမ့ှာ Protocol စိစစအ်ကဲခတ်မ� အတွငး်မာှ အကဲခတ်သကူ တရားဝင ်ေတွ�ဆံုလျက် ေမးြမနး်သည့ ်

ပဂု�ိုလ်များကို ဆိုလိုြခငး်ြဖစ�်ပီး၊ Protocol အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုအတွက် အမတှ်ေပးမ� အေပါ်သို ့ အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

�ှိသည့ ်အချက်အလက်များကို သူတိုက့ ေပး�ကပါသည။်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခံရသူ အချို�တိုမ့ာှ စမံီကိနး်၏ ဘဝစက်ဝနး်ထကဲ 

ထိအုဆင့အ်တွက် အဓိက တာဝနခ်ံထားသည့ ်အဖွဲ�အစညး် သိုမ့ဟုတ် စးီပာွးဖက်၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ြဖစ်�ိငု�်က�ပီး၊ 

ေနာက်ပိုငး်တွင ်၎ငး်တိုက့ို “စမံီကိနး် ကိုယ်စားလှယ်များ”ဟု ေခါ်ေဝါ်သွားပါမည။် အြခားေသာ ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခံရသူတိုမ့ှာ 

အေရးပါသည့ ်အစိးုရ ကိုယ်စားလှယ်�ုံးများ သိုမ့ဟုတ် အဓိကပတ်သက်သူ အုပ်စမုျားထံမ ှြဖစ�်ိငု�်က�ပီး 

ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခု သိုမ့ဟုတ် အေ�ကာငး်အရာ အုပ်စ ုတစခ်ုခုဆိုငရ်ာ တာဝနခ်ံမ�များ၊ 

ဗဟုသုတ သိုမ့ဟုတ် အတွငး်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အချက်များ အချို�ကို သ�ိှိ�ိငု�်ကပါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစ်စဉ် တစ်ခုမာှ အစဉ်ဆိုသလို အချိန ်�ငှ့ ်သွားလာေရး ကန ့သ်တ်ချက်များ �ှိေနသည့ ်နမနူာ 

ေကာက်ယူေရး ြဖစစ်ဉ် ြဖစ�်ပီး၊ အကဲခတ်သူသည ်ရထားသည့ ်အေထာက်အထားများကို အေြခခံ�ပီး အမတှ်များကို ေပးရန ်

လိုအပ်ပါမည။် စမံီကိနး်ကို ဦးေဆာငသ်ူအြဖစ ်ခန ့အ်ပ်ခံရသူ တစဦ်းသည ်ေပးလိုက်သည့ ်အမှတ်များအတွက် 

အေထာက်အထားမာှ လံုေလာက်တရားမ�တေ�ကာငး် ေနာက်ဆံုး တာဝနယ်ူရပါမည၊် စီမံကိနး်မ ှကိုယ်စားလှယ်များ 

မဟုတ်�ကသည့ ်ေသာခ့ျက် ပါဝငပ်တ်သက်သူများ�ငှ့ ်ေမးြမနး်မ�များ စစီဉ်ြပုလုပ်ေရးမှာ ၎ငး်ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�မာှ ယံု�ကည်စိတ်ချစရာ ြဖစေ်ရးကို အကဲခတ်သူမာှ အထးူ သတိထားလုပ်ကိုငရ်မည။် 

အကဲခတ်သူသည ်စိစစအ်ကဲခတ်မ� မတိုငမီ်မာှကို �ကိုတင�်ပီး စမံီကိနး်ဆိုငရ်ာ ဦးေဆာငသ်ူ ကိုယ်စားလှယ်�ငှ့ ်ေတွ�ဆံုလျက် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ ရညရွ်ယ်ချက်ကို ည��ိ �ငိး်ထားရမည၊် ၎ငး်ကို မညသ်ို ့ အသံုးချမည၊် ေပးထားသည့ ်အချိန ်�ငှ့ ်

သွားလာမ�ဆိုငရ်ာ ကန ့သ်တ်ချက်များကို ထည့တ်ွက်လျက် မညက်ဲသ့ိုေ့သာ သက်ဆိုငသ်ည့ ်စာတမ်းများကို �ကိုတင�်ပီး 

တငြ်ပေပး�ိငုမ်ည ်�ငှ့ ်စိစစ်အကဲခတ်မ� အေန�ငှ့ ်အတတ်�ိငုဆ်ံုး အြမင့မ်ားဆံုး စတိ်ချယံု�ကညစ်ရာ ြဖစလ်ာေအာင ်

အာမခံေပးရန ်မညသ်ိုမ့ည်ပံ ုလုပ်ကိုင�်ကမညက်ို ေဆွးေ�းွထားရမည။် 
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စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားမာှ လက်ေတွ�ကျသည့ ်အေထာက်အထား ပံစုြံဖစ�်ပီး ြပနလ်ညရ်ယူ�ိငုသ်လို 

ြပနလ်ည်ထတု်ယူ၍လညး် ရ�ိငုရ်ာ၊ စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြဖစစ်ဉ် အတွငး်မာှ အထးူထေိရာက်သည့ ်တငြ်ပစရာ 

အေထာက်အထား ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် အချို�ေသာ ကိစ�များထဲမာှဥပမာ၊ ဘ�ာေရး ေဒတာများဆိုလ�င၊် အကဲခတ်သူထသံို ့ 

စာရွက်စာတမ်းကို လ�ို� ဝကှ်ေရးမြူဖင့ ်ေပးရြခငး် ြဖစ်�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ထိအုချက်ကို စိစစအ်ကဲခတ်မ� အစရငခ်ံစာထတဲွင ်

ေထာက်ြပေပးရပါမည။် အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခဆုိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား မ�ှိပါက၊ ကိုယ်ပိုင ်

ေလလ့ာချက်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ချကမ်ျားမာှ အေထာက်အထားအတွက် အရငး်အြမစ်များ 

ြဖစလ်ာ�ိငုပ်ါသည။် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို ေရွး�ပီး လုပ်ရန ်ြဖစ�်ပီး၊ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခု 

သိုမ့ဟုတ် အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ု�ငှ့ ်ပတ်သက်လျက် ြပတ်သားသည့ ်တာဝနခ်ံမ�များ၊ ဗဟုသုတများ သိုမ့ဟုတ် 

အတွငး်သတငး်များကို သ�ိှိထားသူများကို လိုက်�ှာရန ်လိုအပ်ပါသည ်(အြပနအ်လှနအ်ြဖစ၊် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခု သိုမ့ဟုတ် အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ု�ငှ့ ်ပတ်သက်လျက် ြပတ်သားသည့ ်တာဝနခ်ံမ�များ၊ 

ဗဟုသုတများ သိုမ့ဟုတ် အတွငး်သတငး်များကို သ�ိှိထားသူဟု သထိားရသူများကို ချနထ်ား၍လညး် မရ�ိငုပ်ါ)။ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို စမံီကိနး်၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး လုပ်ကိုငမ်�ဆိုငရ်ာ ထငြ်မငခ်ျက်များကို ေကာက်ခံမ� အြဖစ ်

ဘယ်ေတာမ့ ှသေဘာ မထားသင့ဘ်၊ဲ ��တ်မ�ှကားရသည့ ်အေထာက်အထား၊ ဆိုလိုရငး်များကို အြခားေသာ 

အရငး်အြမစ်များမေှန�ပီး အတညြ်ပုချက်ကို ဆွယဲူရန ်�ကိုးပမ်းမ� ြဖစသ်င့ပ်ါသည။် 

စမံီကိနး်�ငှ့ ်သက်ဆိုင�်ပီး တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ရနအ်တွက် အကဲခတ်သူသည ်

သးီြခားလွတ်လပ်ေသာ ေလလ့ာမ� (ဥပမာ၊ မီဒယီာ သိုမ့ဟုတ် အငတ်ာနက်မာှ �ှာ�ကည့ြ်ခငး်) ကို ြပုလုပ်ရန ်

ေရွးချယ်�ိငုသ်ည။် ယငး်အချက်ကို ဦးေဆာငသ်ူအြဖစ ်ခန ့အ်ပ်ခံရသူအား �ကိုတင�်ပီး ဖွင့ထ်တု်ေြပထားရန ်လိုအပ်�ပီး၊ 

Protocol စိစစအ်ကဲခတ်မ�ထဲတွင ်အကဲခတ်သူက ယငး်ကဲသ့ို ့ �ှာေဖွေဖါ် ြပခဲ့သည့ ်အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခုကို ေဆွးေ�းွ 

တံု ့ြပန�်ိငုမ်ည့ ်အခွင့အ်လမ်းကို စမံီကိနး် ကိုယ်စားလှယ်များအား ေပးရပါမည။် 

 

“မသကဆ်ိငု”်ဟု သတမ်ှတြ်ခငး် 

Protocol သည ်�ကီးမားကျယ်ြပန ့သ်ည့ ်စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ြဖစ�်ပီး များြပားလှသည့ ်အေ�ကာငး်မျိုးစံကုို၊ ဥပမာ၊ 

စမံီကိနး်များ၏ စေကး �ငှ့ ်�� ပ်ေထးွမ�၊ အစိးုရ သိုမ့ဟုတ် ပုဂ�လိက စမံီကိနး်များ၊ ြမစ�်ကီးေပါ်မာှ သိုမ့ဟုတ် ြမစလ်က်တက် 

ေပါ်မာှလား၊ ယူနစအ်များ ပါသလား သိုမ့ဟုတ် ယူနစ ်တစခ်ုတညး်လား သိုမ့ဟုတ် သံုးမည့ ်ရညရွ်ယ်ချက်က 

တစခ်ုတညး်လား အများအြပားလား သိုမ့ဟုတ် ေရေလှာငက်နက်ို သံုးမလား သိုမ့ဟုတ် ြမစေ်ရကို သံုးမည့ ်ဒဇုိီငး်လား 

စသြဖင့၊် ထည့သ်ွငး် စဉ်းစားရန ်လိုအပ်ပါသည။် ထိုအ့ြပင၊် ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး် တစခ်ုခုထတဲွင ်အချို�ေသာ 

အေ�ကာငး်အရာများမှာ သက်ဆိုငမ်� �ှိချငမ်�ှှိပါမည၊် ဥပမာ၊ ြပနလ်ည ်ေနရာချထားေပးရမ� သိုမ့ဟုတ် အေမအွ�စှ ်

ထနိး်သမ်ိးေရး ကဲသ့ို ့ အေ�ကာငး်အရာများ �ှိချငမ်ှ�ှိပါလိမ့်မည။် 

ထည့တ်ွက်မည့ ်အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးအစားများ၏ အေရအတွက်ကို သတ်မတှ်ရာတွင၊် �ှိေနသည့ ်

အေထာက်အထားများက ေထာက်ြပေနလ�င၊် အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ခုုကို မသက်ဆိုင ်ဆို�ပီး အကဲခတ်သူမ ှ

သတ်မတှ်ေပး�ိငုသ်ည။် စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ မျက်�ာှဖံုးတွင ်ယငး်ကဲသ့ို ့ ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကို ပံပိ့းုေပးရန ်သက်ဆိုငမ်� 

လမ်း��နခ်ျက် ပါ�ှိပါသည။် ထိုအ့ြပင၊် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး စိစစ်အကဲခတ်ေရး ဆိုငရ်ာ နညး် 

တစခ်ုစ၏ီ အစပိငုး်မာှကို ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများကို စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်

သက်ဆိုငသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည ်- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး စာတမ်းကို ဆနး်စစမ်� သိုမ့ဟုတ် သက်ဆိုငရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များက Protocol ထကဲ 

ေနာက်ပိုငး် အေ�ကာငး်အရာများမာှ သက်ဆိုငမ်� �ှိမ�ှိကို ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်ကူေပး�ကမည့ ်စတိ်ချရသည့ ်

အေထာက်အထားများကို ထတု်ေပး�ကရပါမည။် အချို�ေသာ အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် စိစစအ်ကဲခတ်ေရး 

လမ်း��နခ်ျက်များကို ေဖါ် ြပေပးထားရာ ၎ငး်မာှ သက်ဆိုငမ်ဆိုငက်ို ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်အကဲခတ်သူအား ကူေပးပါမည။် 

ေန
ာက

ခ်ံသ
မိုင

း် 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

အချို�ေသာ ကိစ�များတွင ်အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ု၏ အပိငုး်တစပိ်ုငး်မှာ သက်ဆိုငြ်ခငး်မ�ှိ ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်ေနသည့ ်စီမံကိနး်၏ အဆင့ ်�ငှ့ ်သက်ဆိုငရ်ာ �ိငုင်ထံကဲ ဆက်စပ် အေြခအေနတွင ်စသံတ်မတှ်ချက် 

တစခ်ုခုမာှ သက်ဆိုငြ်ခငး် မ�ှိ ြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည။် ယငး်ကိစ�မျိုးမှာ အကဲခတ်သူက ထိအုေ�ကာငး်အရာထကဲ သက်ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို အေြခခံ�ပီး အမတှ်ကို သတ်မတှ်ေပး�ိငုေ်သာ်လညး်၊ စိစစအ်ကဲခတ်မ� အစရီငခ်ံစာထတဲွင ်

မညသ်ည့်အချက်များကို မသက်ဆိုငဟ်ု ယူဆခဲ့ေ�ကာငး်ကို လညး်ေကာငး်၊ ထိသုို ့ ဆံုးြဖတ်ခဲ့ရြခငး် အတွက ်

အေ�ကာငး်ရငး်ြဖစခ်ဲသ့ည့ ်အေထာကအ်ထားကိ ုလညး်ေကာငး်၊ ြပတသ်ားစွာ ထည့ေ်ဖါ် ြပေပးရမည။် 

“အမှတမ်ရ”ဟု သတမ်ှတြ်ခငး် 

အကဲခတ်သူသည ်�ှိေနသည့ ်အေထာက်အထားက ေထာက်ခံ�ိငုသ်ည့ ်အမတှ်၏ အနမိ့်ဆံုး အဆင့မ်ာှ အမတှ်ကို 

သတ်မတှ်ေပးပါသည။် အေထာက်အထား �ှိေနေ�ကာငး် ��တ်ြဖင့ ်အာမခံေြပာဆိုမ�များမာှ မလံုေလာက်ပါ။ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခဲ့မ� သိုမ့ဟုတ် ခိုငလ်ံုသည့ ်အေထာက်အထား မ�ှိလ�င ်အကဲခတ်သူက အေ�ကာငး်အရာကို “အမတှ် 

မရ”ဆို�ပီး ��နြ်ပေပးရမည။် စစီဉ်ထားခဲ့သည့ ်အေရး�ကီးသည့ ်ေတွ�ဆံုေြမးြမနး်ခံရမည့သ်ူ တစ်ဦးဦး ေနာက်ဆံုး 

အချိနပိ်ငုး်ကျမ ှေရာက်မလာ၍ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုကို စိစစ်မရခဲ့လ�င ်အမတှ် မရ ဆို�ပီး သတ်မတှ်မ�မာှ 

ဆေီလျာ်ပါလိမ့်မည။် အကယ်၍ အကဲခတသ်ူက အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုအား စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို စတငလ်ိုက်ေသာ်လညး် 

အမတှ် တစခ်ုခုကို ေထာက်ခံသည့ ်အေထာက်အထားကို စိစစ်အတညမ်ြပု�ိငုလ်�င၊် မရ ဆို�ပီး သတ်မတှ်ေပးသင့သ်ည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� တစခ်ုမှာ တစ်စတိ်တစေ်ဒသသာ ြဖစမ်ည၊် အေ�ကာငး်အရာများ အားလံုးကို စိစစြ်ဖစမ်ာှ မဟုတ်ေ�ကာငး် 

�ကိုတင�်ပီး သေဘာတူည ီထားခဲ့သည ်ဆိုလ�ငလ်ညး်၊ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခုအား အမတှ် မရ ဆို�ပီး သတ်မတှ်၍ 

ရ�ိငုပ်ါမည။် Protocol စိစစအ်ကဲခတ်မ� တစခ်ု၏ ရည်မနှး်ချက်မာှ စီမံကိနး် တစခ်ုအတွက် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို 

ထတု်လုပ်ေပးရန ်ြဖစရ်ာ၊ အေ�ကာငး်အရာများထကဲ တစခ်ုခုအတွက် အမတှ်မရ ဆိုသည့ ်ရလဒက်ို မြပည့်စံသုည့ ်

စစိစအ်ကဲခတ်မ� အြဖစ ်ယူဆရမည။် အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခုအတွက် အမတှ်မရ ဟု ေထာက်ြပထားသည့ ်စမံီကိနး် 

တစခ်ု၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� ပ�ုိဖိုငက်ို ထိစုီမံကိနး်၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ လုပ်ကိုငမ်�ကို ြပသမ�ြဖစသ်ညဟ်ု ခံယူမရ�ိငုပ်ါ။ 

အမတှမ်ျားက စညး်မျဉ်းလိကုန်ာရမည့် တာဝနမ်ျား�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနပံ ု

ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး် တစခ်ု၏ ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး အဆင့မ်ျားကို အစိးုရ စညး်မျဉ်းများြဖင့ ်

ေဘာငခ်တ် ေပးထားပါသည။် စီမံကိနး်အတွက် ပထမဦးဆံုး �ငှ့ ်အေရးတကာ ့အေရး�ကီးဆံုး အချက်မာှ အစိးုရမ ှ

ချမတှ်ေပးသည့ ်ဥပေဒများ၊ ေလ�ာေ့ပါခ့ွင့မ်ျား/ပါမစမ်ျားကို လိုက်နာေဆာငရွ်က်ရမည ်ဆိုေသာ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက် ြဖစသ်ည။် 

Protocol က တွဲဖက်သံုးရ�ိငုသ်ည့ ်နညး်ကို ကမ်းလှမ်းေပးထားကာ ဆ���ှိမ ှလိုက်လုပ်ရန ်�ငှ့ ်ဆက်တိုက် ြမ�င့တ်ငေ်ရး 

စတိ်ဓာတ်ကို အေြခခံထား�ပီး၊ �ိငုင်တံကာ အေတွ�အ�ကံုအရ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး စသံတ်မတှ်ချက်များ�ငှ့အ်ည ီ

တိုးတက်လာေစမည့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေထာက်ြပေပးထားပါသည။် 

စမံီကိနး်များ အားလံုးက သက်ဆိုငရ်ာ စညး်မျဉ်းများကို လိုက်နာ ေဆာငရွ်က်�ကမာှကို ေမ�ာ်လင့ထ်ား�ပီး ေကာငး်မနွသ်ည့ ်

လုပ်နညး်ေကာငး်၏ မ�ှိမြဖစ်သည့ ်အစတိ်အပိုငး် တစခ်ုြဖစ်သည။် �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်အစိးုရ၏ ေတာငး်ဆိုချက်များမှာ 

Protocol ထကဲ အဆင့ ်3 ေ�ကညာစာတမ်းများထက် ပိ�ုပီး သိုမ့ဟုတ် နညး်�ပီး တငး်�ကပ်�ိငုပ်ါသည။် Protocol သည ်

�ိငုင်တံကာမာှ သံုး�ိငုသ်ည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်ြဖစ�်ပီး၊ �ိငုင်တံစခ်ုခုက ထိ�ုိငုင်ဆံိုငရ်ာ အေ�ကာငး်များေ�ကာင့ ်

ချမတှ်ေပးထားသည့ ်ေတာငး်ဆိုချက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အ�ကံေပးြခငး်မျိုး မ�ှိပါ။ ေဒသ��ရ ဥပေဒများကို၊ ဥပမာ၊ 

အားေပးသူ တစဦ်းဦး အေန�ငှ့ ်လိုသည့ထ်က် ပိသုွားမ� သိုမ့ဟုတ် ကျဆငး်သွားမ� မ�ှိေစရန ်ထိနး်ချုပ်ေပးမည့၊် 

အစအီစဉ်များကို ချမတှ်ေပးသည့ ်ြဖစရ်ပ်မျိုး �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းများလာ ေတာငး်ဆိုချက်များကို လိုက်နာမ�မာှ Protocol ထကဲ အဆင့ ်တစခ်ုခုအတွက် အမတှ ်တစခ်�ုငှ့ ်

ညမီ�ြခငး် မဟုတ်ဘ၊ဲ ထင�်ှားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာ ြဖစသ်ည်ဆိုပါက အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်မတှ်တမ်း တငေ်ပးရပါမည။် 
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အကယ်၍ စစိစအ်ကခဲတ်မ� အတွငး်မာှ စညး်မျဉ်းများလာ ေတာငး်ဆိုချက်များ �ငှ့ ်Protocol ထကဲ ေ�ကညာစာတမ်းများ၏ 

အဆင့ ်အ�ကားတွင ်ပဍိပက� ြဖစလ်ာပါက၊ အကဲခတ်သသူည၊် Protocol သတ်မတှ်ချက်များကို အေြခခံ�ပီး အမတှ် တစခ်ုခုကို 

ေပးသည့အ်ြပင၊် စမံီကိနး်သည ်စသံတ်မတှခ်ျက် တစခ်ုခုဆိငုရ်ာ ေတာငး်ဆိုချက်များကို ြပည့မီ်ြခငး် �ှိမ�ှိကို လညး်ေကာငး်၊ 

စညး်မျဉ်းများလာ ယငး် ေတာငး်ဆိုချက်များ�ငှ့ ်တိုက်�ကည့လ်�င ်မညသ်ို ့ �ှိေနေ�ကာငး်ကို လညး်ေကာငး်၊ ေရးမတှ်ေပးရပါမည။် 

၎ငး်ေနာက်မာှ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ချမတှ်ေပး�ကသူတိုသ့ည ်ထိအုချက်အလက်ဆိုငရ်ာ မိမိတို၏့ ကိုယ်ပိငု ်��ေထာင့မ်ျားကို 

မတှ်ေပး�ကရပါမည။် 

ရလဒမ်ျားကိ ုတငြ်ပေပးြခငး် 

Protocol စိစစအ်ကဲခတ်မ�ကို အေြခခံ�ပီး၊ အစရီငခ်ံစာ တစခ်ုကို ြပုစေုပးရမည ်ြဖစရ်ာ၊ ၎ငး်၏ ပံမုှန ်ဖွဲ �စညး်မ� 

အေနအထား �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ပံ ု3 ထတဲွင ်ြပထားသည့ ်ပံစုံမျိုး ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် ရလဒမ်ျားကို အစရီငခ်ံေရး �ငှ့ ်

တငြ်ပေရး တရားဝင ်ပံစုြံပားကို၊ အသံုးချမ� အေတွ�အ�ကံုများ �ငှ့ ်အသံုးြပု�ကသည့ ်အဖွဲ�အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များ 

�ငှ့ ်အကျိုးစးီပာွးများကို ပိေုကာငး်မွနစ်ွာ နားလညလ်ာမ�ကို အေြခခံ�ပီး အနာဂတ်တွင ်ြပုစေုပးရန ်�ှိပါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတမ်� အစရီငခ်ံစာအတွက် အထးူတလည ်ေတာငး်ဆိုခဲ့လ�င၊် စီမံကိနး်၏ အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက်များ 

�ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများအြပင ်အ�ကံြပုချက်များကို ထည့သ်ွငး် ေဖါ် ြပေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စမံီကိနး် တစခ်ုအေန�ငှ့ ်ြခံု�ပီး ရ�ှိခဲ့သည့ ်အမတှ် တစခ်ုခု သိုမ့ဟုတ် ေအာင/်�� ံးကိ ုအေလးထားြခငး် မဟုတ်ဘ၊ဲ 

စမံီကိနး်အတွက် ေရ�ညှသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို ြပုစေုပးလျက် အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက်များ �ငှ့ ်

တိုးတက်ြမ�င့တ်ငေ်ရးဆ ီသွားရာ လမ်းေ�ကာငး်များကို စနစတ်ကျ ဆနး်စစရ်န ်�ငှ့ ်နားလညရ်နက်ို ေထာက်ကူေပး�ကမည့ ်

အချက်အလက်များ ထည့သ်ွငး်ေပးြခငး်က အေရးပါသည။် 

နဂံီးုချုပ် ေဖါ် ြပေပးထားသည့ ်ဇယား �ငှ့ ်ကားချပ်ပံုထတဲွင ်အမတှ်များကို စုစညး်လျက် မဟုတ်ဘ ဲအေ�ကာငး်အရာ 

အလိုက် ြပထားပါသည။် အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခုက မသက်ဆိုင ်သိုမ့ဟုတ် အမတှ်မရ ဆိုလ�င၊် အစရီငခ်ံစာ၊ အကျဉ်းချုပ် 

ဇယား �ငှ့ ်အကျဉ်းချုပ် ပံထုတဲွင ်ထိသုို ့ ေဖါ် ြပေပးထားသည။် Bar chart၊ histogram သိုမ့ဟုတ် webgram �ုိး�ုိးဆိုလ�င ်

အကျဉ်းချုပ် ပံအုတွက် သင့ေ်တာ်ပါလိမ့်မည။် အမတှ်များကို ယူ�ပီး ပျမ်းမ�ကို တွက်ရန၊် စေုပါငး်ေပးရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ရာခိုင�်�နး်များကို တွက်ရန ်မရညရွ်ယ်ပါ၊ ထိသုို ့ လုပ်မ�က လုပ်ကိုငမ်� အားနညး်သည့ ်မျက်�ာှစာများကို ဖံုးကွယ်ပစ်မည ်

ြဖစရ်ာ စီမံကိနး်အား ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရးဆ ီတက်လှမ်းေရးကို ေထာက်ကူေပးရန ်ြဖစေ်သာ Protocol စိစစအ်ကဲခတ်မ�အား 

ယံု�ကညစ်တိ်ချရမ�ကို �ှမိ့်ချပစ်�ိငုပ်ါသည။် 

Protocol စစိစအ်ကခဲတမ်� အတကွ ်ြပငဆ်ငြ်ခငး် �ငှ့ ်ြပုလပ်ုြခငး် 

ယခင ်IHA Sustainability Assessment Protocol 2006 ကို အသံုးြပုမ� အေတွ�အ�ကံု �ငှ့ ်Draft Hydropower 

Sustainability Assessment Protocol 2009 ကို စမ်းသပ်�ကည့မ်�ကို အေြခခံထား�ပီး Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို 

ြပငဆ်ငလ်ျက် ြပုလုပ်ရာတွင ်ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ျားအတွက် လမ်း�ွနခ်ျက်ကို ေအာက်မာှ ေပးထားသည။် 

Protocol စိစစအ်ကဲခတ်ရန ်ြပငဆ်င ်ြပုလုပ်ေရး ေြခလှမ်းများဆိုငရ်ာ ေနာကထ်ပ် တရားဝင ်လမ်း��နခ်ျက်များကို၊ 

အသံုးချမ� အေတွ�အ�ကံုများ �ငှ့ ်အသံုးြပု�ကသည့ ်အဖွဲ�အစညး်များ၏ လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်အကျိုးစးီပာွးများကို 

ပိေုကာငး်မနွစ်ာွ နားလညလ်ာမ�ကို အေြခခံ�ပီး အနာဂတ်တွင ်ြပုစေုပးရန ်�ှိပါသည။် 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�များကို ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် တညေ်နရာ �ငှ့ ်မ�ကာခဏ ဆိုသလို စီမံကိနး် �ုံးချုပ်မာှလညး် 

ြပုလုပ်ေလ ့�ှိပါသည။် Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထ ဲပါဝင�်ကသူများ �ငှ့ ်ေပးထားသည့ ်အချိနက်ာလတိုမ့ှာ စီမံကိနး်၏ 

��ပ်ေထးွမ�၊ ေသာခ့ျက် အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်ရလဒမ်ျားအား အသံုးြပုရန ်ရညရွ်ယ်ထားပံကုို လိုက်�ပီး ကွဲြပား�ိငုပ်ါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� တစခ်ုအတွက် အကဲခတ်သူ တစဦ်းမ ှ�စှဦ်းအထ ိလံုေလာက်�ပီဟု ယူဆရပါမည၊် �စှဦ်း �ှိမညဆ်ိုလ�င ်

အကခဲတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး သူတို ့ ြပသ�ကမည့ ်အေတွ�အ�ကံုများ၊ က�မ်းကျငမ်�များ �ငှ့ ်ထိးုေဖာက် ြမငရ်မ�များ 

မတူကွဲြပား�ိငုြ်ခငး်မှာ သာလွနခ်ျက် ြဖစပ်ါသည။် အထးူသြဖင့၊် ��ပ်ေထးွ�ကသည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ရသည့ ်ကိစ�မျိုးမာှ၊ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို တ�ပိုငန်က်တညး် လုပ်�ိငုရ်န ်အသငး် တစသ်ငး် လိုအပ်�ိငုပ်ါသည။် အကဲခတ်သူများမာှ၊ 

သးီြခားရပ်တညသ်ူ ြဖစ်ရန ်လိုအပ်မ� အဆင့က်ို လိုက်�ပီး၊ စမံီကိနး်အတွက် အတွငး်လူ သိုမ့ဟုတ် အြပငလ်ူ ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် 

အကဲခတ်သူများမာှ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး စစိစအ်ကဲခတ်မ� �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် စစေ်ဆးမ� အေတွ�အ�ကံုအရ 

စတိ်ချယံု�ကညရ်သူများ ြဖစရ်န ်အေရး�ကီးပါသည။် အကယ်၍ ယငး်ကဲသ့ို ့ ြပုလုပ်ရာတွင ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� သိုမ့ဟုတ် 

လက်တွဲလုပ်ကိုငမ်� အထးူ အဆင့ြ်မင့ရ်န ်လိုအပ်လ�ငမ်၊ူ ြပငပ် အဖွဲ�အစညး် တစခ်ုခု (ဥပမာ၊ NGO၊ အရပ်အဖွဲ�အစညး်၊ 

ဖွံ � �ဖိုးမ�ဘဏ၊် စးီပာွးေရးဘဏ၊် �စှဦ်း�စှဘ်က် ေထာက်ပံသ့ူ သိုမ့ဟုတ် အစိးုရဘက်မ ှကိုယ်စားလှယ် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည၊် 

စမံီကိနး်အတွက် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခံရသူတို�့ငှ ့ ်မတူကွဲြပားသူများ ြဖစရ်နသ်ာ လိုအပ်ပါသည)်။ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� တစခ်ု မတိုငမီ်တွင ်သသိသိာသာ ြပငဆ်ငရ်မညက်ို၊ စမံီကိနး်၏ များြပားလှသည့ ်ကိုယ်စားလှယ်များကို 

ထည့တ်ွက်လျက်၊ တစလ် ကာလအတွငး်မှာ၊ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်ဟု ေမ�ာ်လင့ရ်ပါသည၊် အသံုးြပုသူတိုက့ Protocol ကို 

တိုးတိုး သလိာ�ကသည့�်ငှ့အ်မ�၊ ထိကုာလကို ေလ�ာခ့ျေပး၍ ရ�ိငုပ်ါသည။် စီမံကိနး်၏ ယငး် ဘဝ စက်ဝနး် အဆင့ဆ်ိုငရ်ာ 

အဓိက တာဝနယ်ူထားရသည့ ်အဖွဲ �အစညး် သိုမ့ဟုတ် စးီပာွးဖက်မ ှေန�ပီး စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို စစီဉ် လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်

အတွက် စမံီကိနး်ကို ဦးေဆာင ်ေပးမည့သ်ူအား ��နြ်ပေပးြခငး်မာှ စိစစ်အကဲခတ်မ�ကို စစီဉ် လုပ်ေဆာငမ်�ကို 

ည��ိ �ငိး်ေရးအတွက် အေရး�ကီးသည့ ်အချက် ြဖစ်ပါလိမ့်မည။် စမံီကိနး်၏ ဦးေဆာငသ်ည့ ်ကိုယ်စားလှယ် ြဖစသ်ူမာှ 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး အဖွဲ� �ငှ့ ်တစခ်ျိနလ်ံုး အဆက်အသွယ် �ှိရန ်လိုအပ်�ပီး ထိသုူသည ်အချက်အလက်များ ဆိုငရ်ာ 

ကွာဟချက်များ �ငှ့ ်လိုအပ်ချက်များကို သထိားလျက် ၎ငး်တိုက့ို အေကာငး်ဆံုး ကိုငတ်ွယ်�ိငုသ်ူ ြဖစဖိ်ု ့ လိုအပ်ပါသည။် 

အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်သက်ဆိုငရ်ာ လုပ်ငနး်ခွငက်ို ေရာက်မလာမီ၊ စီမံကိနး်ကို ဦးေဆာငသ်ည့ ်ကိုယ်စားလှယ် အေန�ငှ့ ်

အာမခံေပးရန ်လိုအပ်သည်မာှ- 

• စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ ရညရွ်ယ်ချက် �ငှ့ ်၎ငး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်များဆိုငရ်ာ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ (ြပုလုပ်မည့ ်

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များ၏ အချိန၊် နက်�� ိငး်မ�၊ ကျယ်ြပန ့မ်�၊ ေဘာငမ်ျား စသြဖင့)် �ငှ့ ်ရလဒမ်ျား (ရလဒမ်ျားကို မညသ်ို ့ 

တငြ်ပမည၊် အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုမ� အဆင့အ်တနး်၊ အ�ကံြပုချက်များကို ထည့သ်ွငး်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့)်- 

• စစိစအ်ကဲခတ်မ�များကို ြပုလုပ်ရာတွင ်သက်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကို 

စစီဉ်ေပး�ိငု�်ကသည့ ်ဌာနတွငး် သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်မ ှဝနထ်မ်းများကို ေရွးချယ် ေဖါ် ြပေပးြခငး် �ငှ့ ်ထိသုူများအား 

�ကိုတင�်ပီး ��န�်ကားေပးြခငး်၊ 

• Protocol ၏ သက်ဆိုငရ်ာ စိစစ်အကဲခတ်ေရး နည်းများကို ပါဝင�်ကမည့သ်ူများ ဆနး်စစ် ေလလ့ာ�ကြခငး်- 

• အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုချငး်အလိုက် အမတှ်များ ရ�ှိ�ိငုမ်�ကို ပံ့ပိးုေပး�ိငုမ်ည့ ်လက်ေတွ� အေထာက်အထားကို 

ေဖါ်ထတု်ေပးြခငး်၊ 

• အကဲခတ်သူများ အတွက် ေနာက်ခံသမိငုး်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစ်စံတုစခ်ုကို စီစဉ်ေပးြခငး်၊ 

• ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခနး် အစအီစဉ် �ငှ့ ်ပါဝငမ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာကို ြပငဆ်ငလ်ျက် အကဲခတ်သူ�ငှ့ ်ည�ိ��ငိး်ယူရန၊် �ငှ့ ်

• စမံီကိနး်အား ြခံုငံ ုတငဆ်က်မ�အတွက် ြပငဆ်ငြ်ခငး်။ 
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လုပ်ငနး် အကျဉ်းချုပ်-စမံီကိနး်၊ စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ ရညရွ်ယ်ချက် �ငှ့ ်စိစစ်အကဲခတ်မ�၏ ရလဒမ်ျားဆိုငရ်ာ အကျဉ်းချုပ် 

ဇယား �ငှ့ ်ကားချပ်ပံ ုအပါအဝင ်�ငှ့ ်ကုမ�ဏ ီအ�ကီးတနး် အရာ�ှိများ �ငှ့ ်ဘုတ်အဖွဲ�အား တငြ်ပေပး�ိငုသ်ည့ ်ပံစုံမျိုးြဖင့ ်

အေရး�ကီးသည့ ်�ှငး်လငး်ချက်များ �ငှ့ ်အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုေပးသည့ ်မတှ်ချက်များအေ�ကာငး် အတိုချံုး ေ�ကညာချက်များ။  

အပိငုး် 1-စီမံကိနး် �ငှ့ ်စိစစအ်ကဲခတ်မ� အေ�ကာငး် 

o စမံီကိနး် အမည၊် တညေ်နရာ၊ ပိုင�်ှင ်သိုမ့ဟုတ် အဓိက တာဝနခ်ံထားသည့ ်အဖွဲ �အစညး် 

o စစိစအ်ကဲခတ်မ� ေနရ့က်များ 

o အကဲခတ်သူ၏ အမည်(များ)၊ ရာထးူ၊ အဖွဲ�အစညး်၏ အမည၊် အေထာက်အထားများ 

o စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထ ဲပါဝငသ်ည့ ်ေလလ့ာသူ သိုမ့ဟုတ် စးီပာွးဖက် တစဦ်းဦး – အမညမ်ျား၊ ရာထးူများ၊ အဖွဲ �အစညး်များ၊ 

အေထာက်အထားများ 

o စမံီကိနး်၏ ေ�ှ �ေဆာင ်ကိုယ်စားလှယ်(များ)၏ အမည(်များ) 

o စမံီကိနး်၏ ရညရွ်ယ်ချက်၊ စမ်ွးပကား �ငှ့ ်ြဖန ့�်ကက်မည့ ်အဓိက ေနရာများ �ငှ့ ်ဒဇုိီငး် အချငး်အရာများ �ငှ့ ်ဖွံ � �ဖိုးမ� 

စက်ဝနး်ထကဲ အဆင့ ်

o Protocol စိစစအ်ကဲခတ်မ�၏ ရညရွ်ယ်ချက် �ငှ့ ်၎ငး်၏ ေဘာငမ်ျား �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ် ဆိုငရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များ၊ 

လ�ို� ဝကှ်မ� အဆင့ ်အပါအဝင ်ရယူလိုသည့ ်ရလဒမ်ျား။ 

o တစခ်ုခု �ှိလ�င၊် တာဝန ်မယူေ�ကာငး် ေ�ကညာချက်များ �ငှ့ ်လ�ို� ဝကှ်ချက်များဆိုငရ်ာ သေဘာတူညခီျက် 

(ကိုးကားထားသည့ ်အေထာက်အထား၊ ဥပမာ၊ ဘ�ာေရး ေဒတာအတွက်) 

o စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ အချိနဇ်ယား 

အပိငုး် 2-PROTOCOL စိစစအ်ကဲခတ်မ�၏ ေတွ� �ှိချက်များ 

o စစိစအ်ကဲခတ်မ� ရလဒမ်ျားဆိုငရ်ာ ကားချပ်ပံုများ �ငှ့ ်ဇယားများ အပါအဝင ်အကျဉ်းချုပ် �ငှ့ ်�ှငး်လငး်ေဖါ် ြပေရး 

သိုမ့ဟုတ် အဓိပ�ါယ် ဖွင့ဆ်ိုေရး သံုးသပ်ချက်များ 

o အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုစ ီအတွက် 

စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက်၊ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး၊ အဖွဲ �အစညး်မ ှယူရမည့ ်အေြခခံ တာဝနခ်ံယူမ�များ 

အပါအဝင၊် ဆက်စပ်မ� �ှိသည့်များ။ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခံရသူများ။ 

အမျိုးအစားအလိုက် လက်ေတွ� အေထာက်အထားများ (အြမငဆ်ိုငရ်ာ၊ စာရွက်စာတမ်းဆိုငရ်ာ၊ ��တ်ြဖင့)် ကို 

ဆေီလျာ်သည့ ်သံုးသပ်ချက်များြဖင့။် 

ေပးခဲ့သည့ ်အမတှ်များ �ငှ့ ်ယငး်အတွက် အေ�ကာငး်ရငး်များ။ 

မသက်ဆိုင ်သိုမ့ဟုတ် အမတှ်မရ ဟု သတ်မတှ် ေဖါ် ြပထားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် �ှငး်လငး်ချက်များ။ 

အေရး�ကီးသည့ ်မတှ်ချက် �ှိလ�င ်(ဥပမာ၊ စညး်မျဉ်းလာ ေတာငး်ဆိုချက်များ၊ အချက်အလက် ကွာဟမ�များ၊ စသြဖင့)်။ 

အပိငုး် 3-ပးူတွဲချက်များ 

o �ကည့�်�ခဲ့သည့ ်စာရွက်စာတမ်း၏ မတှ်တမ်း (နပံါတ် တပ်ထား သိုမ့ဟုတ် ကုဒပ်ါလ�င ်ပိေုကာငး်မည)် 

o ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခဲ့သည့ ်ပဂု�ိုလ်များ၏ မတှ်တမ်း 

 

ပံ ု3 – Protocol စိစစ်အကဲခတ်မ� အစရီငခ်ံစာ နမနူာ
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြပလုပ်ေနစဉ်၊ စမံီကိနး်ကို ဦးေဆာငသ်ည့ ်ကိုယ်စားလှယ်မ ှအာမခံေပးရမည်မာှ- 

• စမံီကိနး်ကို ဦးေဆာငသ်ည့ ်ကိုယ်စားလှယ် တချိနလ်ံုး လက်လှမ်းမှီရမည၊် 

• လိုအပ်လ�င ်စကားြပနက်ို စစီဉ်ေပးရန၊် 

• သက်ဆိုငရ်ာ ဝနထ်မ်းများ �ငှ့ ်ြပငပ်မ ှအဓိကပတ်သက်သူများ အစညး်အေဝးများ �ငှ့ ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို 

တက်ေရာက်ြဖစရ်န၊် 

• အမတှ်ေပးရန ်�ငှ့ ်ေတွ�ဆံုရန ်အေရးပါသည့ ်ေနရာများသို ့ စမံီကိနး်၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို ခံခဲ့�ကရသည့ ်

အဓိကပတ်သက်သူများ �ငှ့ ်လက်ေတွ� အေထာက်အထားကို �ကည့�်�ရန ်ေလလ့ာေရးခရီး စစီဉ်ေပးရန၊် 

• �ကည့�်�ရန ်သက်ဆိုငသ်ည့ ်စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားကို စစီဉ်ေပးရန၊် �ငှ့ ်

• ကနဦး �ငှ့ ်ေနာက်ဆံုးပိတ် အစညး်အေဝးများ �ငှ့ ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို ြပုလုပ်လျက် စာရွက်စာတမ်းများ 

�ကည့�်��ိငုသ်ည့ ်အခနး်များကို စစီဉ်ေပးရန။် 

 

အေ�ကာငး်အရာ စာမျက်�ာှတိုငး်တွင ်ြပလုပ်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များ �ငှ့ ်အေထာက်အထားများ 

အတွက် နမူနာများကို ြပထားပါသည။် ၎ငး်တိုမ့ာှ ဆက်စပ် အေ�ကာငး်အရာကို လိုက်�ပီး ကွဲြပား�ိငု�်ကပါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ရာတွင၊် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များမာှ အေ�ကာငး်အရာကို လိုက်�ပီး ကွဲြပား�ိငု�်ပီး၊ 

ေလလ့ာေနသည့ ်အေ�ကာငး်အရာဆိုငရ်ာ တာဝနက်ို ခံထားသည့၊် အတွငး်ပိငုး် အချက်အလက် 

အေ�ကာငး်အရာကို သ�ိကသည့် စမံီကိနး် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိးုရမ ှကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ြပညသ်မူျား၏ 

ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင�်ိငု�်ကပါသည။် အကယ်၍ အဓိကရ ဆံုးြဖတ်ချက်များမှာ Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ� 

ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနကာ၊ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� �ငှ့ ်စတိ်ချယံု�ကညမ်� �ှိရန ်အေရး�ကီးသည ်ဆိုလ�င၊် 

မတူကွဲြပား�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သူတို၏့ အြမငမ်ျားကို ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�ကို စစီဉ်ြခငး်က 

ေတွ� �ှိချက်များအား ယံု�ကည်မ�ကို တိုးလာေစပါမည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� အတွငး်မာှ၊ �ကည့�်�ခဲ့သည့ ်ေနရာများ အားလံုး၊ ေမးြမနး်�ကည့ခ်ဲ့သည့ ်ပုဂ�ိုလ်များ အားလံုး 

(ဘွဲ�များ၊ အမည်များ၊ ရာထးူများ၊ အဖွဲ �အစညး်များ၊ သက်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ) ကို လညး်ေကာငး်၊ 

�ကည့�်�ခဲ့သည့ ်အေထာက်အထားများ အားလံုး (စာတမ်းများ၏ ေခါငး်စးီ၊ ရက်စွ၊ဲ ြပုလုပ်ခဲ့သည့ ်ေနရာ၊ 

သက်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ) ကို လညး်ေကာငး် ေဖါ် ြပထားသည့ ်မတှ်တမ်းကို ဂ�ုတစိကု် ြပုစရုန ်

လိုအပ်ပါသည။်  

ကနဦး လမ်း��နခ်ျက် အြဖစ၊် Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ� တစခ်ုအတွက် အကဲခတ်သူသည ်ေရာက်�ှိသည့ ်ေနမ့ ှ

ထကွ်ခွာသည့ ်ေနအ့ထ ိအနညး်ဆံုး �ုံးရက် ငါးရက်ကို စီမံထားရမည၊် စီမံကိနး် တစခ်ု၏ စေကး �ငှ့ ်

စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ ရညရွ်ယ်ချက်ကို လိုက်�ပီး စမံီကိနး်အတွက် တိုး�ပီး သိုမ့ဟုတ် ေလျာ�့ပီး အချိနေ်ပးရန ်

လိုအပ်�ိငုပ်ါသည။် ြပငပ် ဆံုးြဖတ်ချက် တစခ်ုခုကို ပံ့ပိးုေပးရန ်ပံ�ုကီးချဲ�ထားလျက် အေသးစတိ် နက်�� ိငး်သည့ ်

ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး စိစစ်အကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်�ိငုေ်သာ်လညး်၊ ဌာနတွငး်မာှ စမံီကိနး်အတွက် �ှိ�ိငုသ်ည့ ်

အ��ရာယ်မျာ �ငှ့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ရး အခွမ်းအလမ်းများကို ေဖါ်ထတု်ေပးလျက် စီမံကိနး်အား စီမံအုပ်ချုပ်မ�ကို 

ေထာက်ကူေပးရန ်အေပါ်ယံ စိစစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည။် အထက်တွင ်ေဖါ် ြပခဲ့သလို၊ Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�အတွက် ြပငဆ်ငေ်ရး �ငှ့ ်ြပုလုပ်ေရးဆိုငရ်ာ ေြခလှမ်းများ ပါဝငမ်ည့ ်တရားဝင ်

လမ်း��နခ်ျက်ကို မ�ကာမီ အနာဂတ်တွင ်ြပုစေုပးသွားပါမည။် 
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သမ�ုိးကျ စိစစအ်ကဲခတ်ေရး အေသးစတိ် အစီအစဉ်မာှ ေအာက်ပါအတိုငး် ြဖစ�်ိငုသ်ည်- 

• ပထမေန ့ - ကနဦး အစညး်အေဝး၊ ရံဖနရံ်ခါဆိုသလို၊ အကဲခတ်သူ(များ)၊ စမံီကိနး် ကိုယ်စားလှယ်များ �ငှ့ ်(အစိးုရ 

ကိုယ်စားလှယ်�ုံးများ ကဲသ့ို)့ တိုမ့ေှန�ပီး စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစ်စဉ်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး မိတ်ဆက်ေပးြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 

၎ငး်ေနာက်မာှ ပံမုှနအ်ားြဖင့ ်စီမံကိနး်ကို ေလလ့ာေရး ခရီးထကွ်လျက် ခရီးထကွ်ရန ်ေပးထားသည့ ်အချိန၊် 

သွားလာမ�ဆိုငရ်ာ အခက်အခဲများ �ငှ့ ်စမံီကိနး်အတွက် အေလးေပးရန ်လိုအပ်သည့ ်ေသာခ့ျက် ေနရာများ 

အပါအဝငက်ို ေလလ့ာရပါသည်။ 

• �ကားေနမ့ျား - အကဲခတ်သူက Protocol အေ�ကာငး်အရာများ အားလံုးအလိုက် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို 

ြပုလုပ်ြခငး်။ ယငး် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို Protocol စိစစ်အကဲခတ်မ� ေတာငး်ဆိုချက် အမျိုးမျိုး�ငှ့ ်

သက်ဆိုင�်ကသည့ ်စမံီကိနး် ကိုယ်စားလှယ်များ �ငှ့ ်အြခားေသာ အဓိကပတ်သက်သူများ (ဥပမာ၊ အစိးုရ၊ 

က�မ်းကျငသ်ူများ၊ NGO များ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ�အစညး်၊ စီမံကိနး် အကျိုးသက်သက်ေရာက်မ�ကို ခံခဲ့ရသည့ ်

ရပ်ကွက်များ)�ငှ့ ်ြပုလုပ်ပါမည်။ အကဲခတ်သူသည ်အစရီငခ်ံစာများ �ငှ့ ်စာရွက်စာတမ်း ပံုစြံဖင့ ်ရထားသည့ ်

အေထာက်အထားများကို �ကည့်�� ေလလ့ာရန ်အတွက်လညး် အချိနက်ို ေပးသံုးရပါမည။် စီမံကိနး်၏ 

��ပ်ေထးွ�ကီးမားမ�၊ စိစစအ်ကဲခတ်မ�၏ တရားဝင ်အဆင့အ်တနး်၊ ပါဝငမ်ည့ ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များ ကျယ်ြပန ့ ်

နက်�� ိငး်မ� �ငှ့ ်ခရီးထကွ်ရန ်အချိနမ်ျားကို လိုက်�ပီး လိုအပ်သည့ ်ရက်များကို သတ်မတှ်ရပါမည။် 

• ေနာက်ဆံုးေန ့ - အကဲခတ်သူ �ငှ့ ်စမံီကိနး် ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ်ြပုလုပ်မည့ ်ေနာက်ဆံုးပိတ် ေတွဆံုပွဲ ြဖစ�်ပီး၊ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�၏ ေသာခ့ျက် ေတွ� �ှိချက်များ၊ အချက်အလက်များဆိုငရ်ာ လစဟ်ငး်ချက်များ �ငှ့ ်စမံီကိနး်၏ 

အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက် �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို မိတဆ်က်ြခငး် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေဆွးေ�းွမ�များ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစ်စဉ် အတွငး်မာှ အချို�ေသာ အေ�ကာငး်အရာများကို �စှ�်ကိမ် ေလလ့ာ�ိငုလ်�င ်အကျိုး�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

ဥပမာ၊ စမံီကွပ်ကဲေရး အေ�ကာငး်အရာ ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး နညး်များထတဲွင ်အမတှ်စဉ် �စှ ်

ြဖစ�်ပီး၊ စီမံကိနး်ကို ြပုစခုဲ့သူ သိုမ့ဟုတ် ပိုင�်ှငမ် ှစီမံကိနး်ြပုစေုရး၊ ေဆာက်လုပ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး အဆင့မ်ျားအတွက် 

ချမတှ်ခဲ့သည့ ်မဝူါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များကို စစိစအ်ကဲခတ်ရာတွင ်အေရး�ကီးပါသည။် စမံီကွပ်ကဲမ�အား 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� အေ�ကာငး်အရာကို Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထ ဲေစာ�ပီး စိစစအ်ကဲခတ်မ�က ထိေုနရာမှာ �ှိေန�ကသည့ ်

စနစမ်ျားကို ြခံုငံြုမငလ်ာေစမှာ ြဖစ�်ပီး၊ ထိအုေ�ကာငး်အရာကို ေနာက်ပိုငး်တွင ်ြပနလ်ည ်စစ�်ကည့မ်�က �ှိေန�ကသည့ ်

စနစမ်ျား၏ ထေိရာက်မ�ကို ပိ�ုပီး အေသးစတိ် ည�ခိွင့က်ို ေပးပါမည။် ပံမုှနအ်ားြဖင့ ်ကုမ�ဏ ီ�ုံးချုပ်မာှ ေနာက်ဆံုး 

ေတွ�ဆံုပွဲများကို ြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ်လုပ်ငနး်ခွငေ်နရာတွင ်ေတွ� �ှိခဲ့ရသည့ ်အချို�ေသာ အဆင့ြ်မင့ ်မဝူါဒများ �ငှ့ ်

လုပ်ကိုငန်ညး်များဆိုငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်အတွက် အေထာက်အထားများကို ေမးြမနး်လျက် �ကည့�်�ခွင့ ်ေပး�ိငုပ်ါသည။်။ 

ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကမ်ျား 

High Profile and Cross-Cutting  အေ�ကာငး်အရာများ 

Protocol ထတဲွင ်High Profile and Cross-Cutting အေ�ကာငး်အရာ တသ�ီကီးကို ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး် 

ေပးထားေသာ်လညး် အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်စသံတ်မတှ်ချက်များ၏ အမညမ်ျားထတဲွင ်ပါ�ှိချငမ် ှပါ�ှိ�ကပါမည။် 

ေအာက်မာှ၊ စာလံုးကုဒမ်ျားက Protocol စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်အမျိုမျိုးကို ရည�်�နး်လျက် (ES – Early Stage၊ P – 

Preparation၊ I – Implementation၊ O – Operation)၊ ထိစုိစစ်အကဲခတ်ေရး နညး် အတွငး်�ှိ အေ�ကာငး်အရာ နပံါတ် 

ေနာက်မှာ တွဲပါလာပါသည။် 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

ရာသဦတ ုေြပာငး်လမဲ�မာှ Protocol စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်ထကဲ ��ေထာင့ ်အများအြပားထတဲွင ်ပါဝငသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာ 

ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်ဆတီွင ်မျက�်ာှစာ အမျိုးမျိုး�ှိေနရာ၊ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုအြဖစ ်မဟုတ်ဘ ဲအေ�ကာငး်အရာ 

အများအြပားထတဲွင ်နညး်အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ေဖါ် ြပေပးထားပါသည်။ ရာသဦတ ုေြပာငး်လဲမ�မှာ လွနခ်ဲ့သည့ ်ဆယ်�စှက်ာလ�ငှ့ ်

��ငိး်ယှဉ်ေြပာရလ�င ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး် အများအြပားဆိုငရ်ာ စဉ်းစားစရာ မေူဘာငက်ိ ုေြပာငး်လဲပစလ်ိုက်ပါသည။် 

ထင�်ှားသည့ ်လိုအပ်ချက်များ (ES-1) �ငှ့ ်ထင�်ှားသည့ ်လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိုက်ညေီသာ (P-3) ဆိုလ�င ်

ရာသဦတ ုေြပာငး်လဲမ� အတွက် အားေကာငး်သည့ ်တွနး်အား ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်လိုအပ်ချက်များကို 

ကိုငတ်ွယ်ပါသည၊် ဥပမာ၊ ကာဗွနန်ညး် စမ်ွးအင ်ေရွးချယ်မ�များ �ှာ�ကံရန ်�ငှ့ ်ေရေပးသွငး်မ�ထဲက ရာသဦတ ု

ေြပာငး်လဲမ�ေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်လာခဲ့သည့ ်အေြပာငး်အလဲများကို �ှမိ့်ချရန ်လိုအပ်ချက်ကို ေထာက်ြပ�ိငုပ်ါသည။် မူဝါဒများ �ငှ့ ်

စမံီကိနး်များ (ES-3) �ငှ့ ်ထင�်ှားသည့ ်လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိုက်ညေီသာ (P-3) တွင ်ရာသဦတုဆိုငရ်ာ 

မဝူါဒများ �ငှ့ ်စီမံကိနး်များ ထည့်တွက်စရာများ ပါ�ှိပါသည။် ေရွးချယ်မ�များအား စိစစ်အကဲခတ်ေရး (ES-2) �ငှ့ ်

ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး် (P-4) တွင ်ဖနလ်ံုအိမ် အေငွ� ြပနမ်� �ှိသည့ ်ဓာတ်အား ထတု်လုပ်မ� အပါအဝင ်

အေ�ကာငး်အရာများ တသ�ီကီးအတွက် ထည့တ်ွက်စရာများ ပါ�ှိပါသည။် ဘ�ာေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း (P-9) တွင ်ကာဗွန ်

ဘ�ာေရး အပါအဝင ်ဘ�ာေရးဆိုင ်ေရွးစရာများ ပါ�ှိပါသည်။ ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ ်(P-7, O-4) တွင ်

ေရအားလ�ပ်စစဆ်ိုငရ်ာ ေရ�ှည ်ဦးတညခ်ျက်များ �ငှ့ ်ေရ�ှည ်သံုး�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ �ှငး်လငး်ချက်များ ပါ�ှိရာ၊ ၎ငး်တိုက့ို 

ရာသဦတ ုအေြပာငး်အလဲက ဩဇာလ�မ်းမိးု�ိငု�်ပီး ထိုစမံီကိနး် အေန�ငှ့ ်ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိုငရ်ာ မညသ်ည့ ်

အေြပာငး်အလဲများကိုမဆို ထည့တ်ွက်�ိငုစ်ွမ်းဆိုငရ်ာ ထည့်စဉ်းစားရမည့ ်အချက်များ ပါဝငပ်ါေသးသည။် ေရေလှာငက်န ်

စမံီလုပ်ကိုငမ်� (P-22) ထတဲွင ်ေရေလှာငက်နက်ို အပငမ်ျားမ ှ�ှငး်လငး်ေရး ကိုးကားချက် ပါ�ှိေသာ်လညး်၊ မှနလ်ံုအမ်ိ 

ဓာတ်ေငွ� ထတု်လ�တ်မ� ြပဿနာကို ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်ရညရွ်ယ်ချက်ေ�ကာင့ ်လုပ်�ိငုသ်လို၊ မလုပ်ဘလဲညး် ေန�ိငုပ်ါသည။် 

Protocol ၏ လက်�ှိ 2010 ဗား�ှငး်ထတဲွင ်မနှလ်ံုအမ်ိ ဓာတ်ေငွ� ထတု်လ�တ်မ�များကို စိစစအ်ကဲခတ်ရန ်ေတာငး်ဆိုချက် 

မပါဝငပ်ါ၊ ထိသုို ့ ြပုလုပ်ေရး အတွက် သတ်မတှ်ထားသည့ ်နညး်စနစ ်မရေသး၍ ြဖစပ်ါသည၊် အနာဂတ်တွင ်နညး်စနစက်ိ ု

ချမတှ်ေပး�ိငုသ်ည့ ်ေနာက်မှာ ၎ငး်ကိ ုProtocol ထသဲို ့ ထည့ေ်ပးသွားမညဟ်ု ယူဆရပါသည။် 

လူရ့ပုိင်ခွင့မ်ျားမှာ Protocol ၏ စိစစ်အကဲခတ်ေရး နည်းများဆုိင်ရာ မျက်�ာှစာ အများအြပားမှာ ပါဝင်သည့် ေနာက် 

အေ�ကာင်းအရာ တစ်ခုပါ။ ကုမ�ဏီများက ၎င်းတုိ၏့ လုပ်ငန်းများကုိ စီမံကွပ်ကဲေပး�ကသည့် လူရ့ပုိင်ခွင့မ်ျားဆုိင်ရာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ချမှတ်ေပး�ကကာ သူတုိ၏့ စီမံကိန်းများ �ငှ့ ်လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ��ငှ့ ်ဆက်စပ်�ပီး လူရ့ပုိင်ခွင့မ်ျား၏ 

အကျို းသက်ေရာက်မ�ကုိ စိစစ်အကဲခတ်ေရး ဆုိင်ရာ ေထာက်ကူ�ကသည့် အချက်များမှာ တစ်ေနတ့စ်ြခား တုိးတုိးလာေနပါသည်။ 

Protocol စိစစ်အကဲခတ်မ� တစ်ခုကေန�ပီး ကုိင်တွယ် ေြဖ�ှင်းေပးသည့် လူရ့ပုိင်ခွင့မ်ျားဆုိင်ရာ မျက်�ာှစာများမှာ များလွန်းလှ၍၊ 

တကယ်တမ်းတွင်မူ၊ ၎င်းကုိ အသုံးြပု�ပီး စီမံကိန်း တစ်ခုက လူရ့ပုိင်ခွင့မ်ျားအား ကုိင်တွယ် ေြဖ�ှင်းေပးပုံကုိ ြပသေပး�ိင်ုပါသည်။ 

လူရ့ပုိင်ခွင့ ်အမျို းမျို းကုိ ဇယား 1 ထဲ ြပသထားသည့် အေ�ကာင်းအရာ အားလုံးနီးပါးထဲတွင် ကုိင်တွယ် ေြဖ�ှင်းေပးထားသလုိ၊ 

အဓိကပတ်သက်သူ ပါဝင်ေရး �ငှ့ ်အများြပည်သူတုိအ့ား ဖွင့ထု်တ် တင်ြပေရး ဆုိင်ရာ အမှတ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းများထဲက 

ကုိးကားချက်များထဲမှာပါ ထည့်ေဖါ် ြပထားပါသည်။ တုိက်�ုိက် အကျို းသက်ေရာက်မ� �ိှခ့ဲသည့် အဓိကပတ်သက်သူအား 

အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်မ�ထဲတွင် စီမံကိန်း�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်�ပီး ထင်�ှားသည့် ရပုိင်ခွင့မ်ျား၊ သတိထားရမည့် အချက်များ �ငှ့ ်တာဝန်ခံရမ�များ 

�ိှေနသူကုိ ဆုိလုိထား�ပီး၊ ယင်းတုိကုိ့ Protocol တေလ�ာက်တွင် အများအားြဖင့ ်ထည့်ေဖါ် ြပထားပါသည်။ လူရ့ပုိင်ခွင့မ်ျားအား 

ေလးစားေရးကုိ ြပန်လည်ေနရာချထားေရး (P-14, I-10, O-10) �ငှ့ ်ေဒသခံ ြပည်သူများ (P-15, I-11, R-11) ဆုိင်ရာ 

အေ�ကာင်းအရာများ အတွက် ြဖစ်သည့် ရည်ရွယ်ချက် ေ�ကညာစာတမ်းများထဲတွင် တုိက်�ုိက် ထည့်သွင်း ေပးထားပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင် �ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျို းသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချု ပ်ေရး (P-5) ၏ အဆင့ ်5 အတွက် 

အမှတ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းမှာ လူရ့ပုိင်ခွင့မ်ျားအား စိစစ်အကဲခတ်မ� ပါဝင်သည့် လူမ�ေရး အကျို းသက်ေရာက်မ�အား 

စိစစ်အကဲခတ်မ�ကုိ ရည်��န်းပါသည်။ လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ငန်းခွင် အေြခအေနများ အေ�ကာင်းအရာ (P-16, I-12, O-12) ဆုိင်ရာ 

အဆင့ ်5 အတွက် အမှတ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းမှာ လုပ်အားကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကုိင်နည်းများ �ိင်ုငံတကာမှ 

အသိအမှတ် ြပု�ကထားသည့် အလုပ်သမား ရပုိင်ခွင့မ်ျား�ငှ့ ်ကုိက်ညီမ� �ိှမ�ိှကုိ ကုိးကားပါသည်။ 
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အေ�ကာငး်အရာ ေခါငး်စးီများကို �ကည့�်�စဉ် သရိနမ်လွယ်ေသာ်လညး် အဓိကပတ်သက်သူများက Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်များထဲတွင ်မညသ်ို ့ ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးထားေ�ကာငး်ကို သ�ိှိလို�ိငု�်ကသည့ ်အြခားေသာ high 

profile and cross-cutting အေ�ကာငး်အရာများထ ဲပါဝင�်ိငု�်ကသညမ်ာှ- ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး ြခစားမ�၊ လိင၊် 

တိုင�်ကားေရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ IWRM (ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ်အား စီမံအုပ်ချုပ်ေရး)၊ 

အေမအွ�စှဆ်ိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ ရညရွ်ယ်ချက် မျိုးစံ ုစမံီကိနး်များ၊ နယ်ေြမများအ�ကားဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�။ 

ယငး်တိုထ့ကဲ အချို�များမှာ တိကျသည့ ်လူရ့ပိုငခ်ွင့မ်ျား ြဖစေ်နပါသည။် ဇယား 3 က Protocol ထတဲွင ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ် ြပေပးထားသည့ ်ေနရာများကို ြပေပးထားသည။် 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

ဇယား 3 – ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol ထကဲ High Profile and Cross-Cutting 

အေ�ကာငး်အရာများ  

ြခစားမ� ြခစားမ�ကို �ိငုင်ေံရး သတိထားစရာများ (ES-4), အဖွဲ�အစည်းများ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းများ (ES-5), စီမံကွပ်ကဲမ� (P-2, I-2, O-2) �ငှ့ ်ဝယ်ယူမ� (P-12, I-8) 

ထတဲွင ်ေဖါ် ြပေပးထားပါသည်။ 

လိင ် လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ (ES-7)၊ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး (P-1, I-1, O-1)၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (P-5)၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (I-

3, O-3)၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပည်သူများ �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ (P-13, I-9, O-9)၊ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး၊ (P-14, I-10, O-10)၊ 

လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ငနး်ခွင ်အေြခအေနများ (P-16, I-12, O-12) �ငှ့ ်ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး (P-18, I-14, O-14)ထဲက အေ�ကာငး်အရာများက 

လိငဆုိ်ငရ်ာများကို အဆင့်အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ထည့်သွငး် ေဖါ် ြပေပးထား�ကပါသည်။ 

တိုင�်ကားေရး 

လုပ်ထံးုလုပ်နည်းများ 

မေကျနပ်ချက်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် တိုင�်ကားေရး လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး (P-1, I-1, O-1)၊ စီမံကွပ်ကဲမ� (P-2, I-

2, O-2) �ငှ့ ်ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး (P-14, I-10, O-10) ထတဲွင ်တိုက်�ုိက ်ထည့်ေဖါ် ြပထားသည်။ အြခား အေ�ကာငး်အရာ အများအြပားမှာ 

အဓိကပတ်သက်သူ၏ ပါဝငေ်ရး စံသတ်မှတ်ချက်ထကဲ စကားလံုးများြဖင့ ်အဓိကပတ်သက်သူများ တိုဘ့ကမ်ှ အေ�ကာင်းအရာများကို တငြ်ပလျက် 

အေြဖများ ရ�ှိေရး လုပ်�ုိးလုပငစ်ဉ်များကို ရည်��နး်�ကပါသည်။ 

IWRM ေပါငး်စည်းထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ်အား စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (IWRM) ကို မူဝါဒများ �ငှ့ ်စီမံကိနး်များ (ES-3), ထင�်ှားသည့် လိုအပ်ချက် �ငှ့ ်

မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ (P-3)၊ ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး် (P-4) �ငှ့ ်ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ် (P-7, O-4) အမည်တပ်ထားသည့် 

ေခါငး်စီးများထတဲွင ်အြဖစ်�ိငုဆုံ်း တိုက်�ုိက် ေဖါ် ြပထားပါသည်။ ၎င်းမှာ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်သွယ်ဝိုက်လျက် သက်ဆုိငေ်န�ပီး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (P-5)၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား �ငှ့ ်

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (I-3, O-3)၊ စီမံကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များ (P-10, I-7, O-8) �ငှ့ ်ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာင်း စနစ်များ (P-23, I-18, O-17) အတွက် 

စိစစ်အကဲခတ်ေရး လမ်း��နခ်ျက်ထတဲွင ်အထးူတလည် ေဖါ် ြပေပးထားပါသည်။ 

အေမွအ�စှ် ဆုိငရ်ာများ အေမအွ�စှ် ဆုိငရ်ာများကို လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ (ES-7), ပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ 

(ES-8), ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (P-5) �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများအား �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (I-3, O-3) တွင ်ထည့်သွင်း ေဖါ် ြပထားပါသည်။ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပည်သူများ �ငှ့ ်

အသက်ေမွးမ�များ (P-13, I-9, O-9)၊ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး (P-14, I-10, O-10) �ငှ့ ်ေဒသခံ ြပည်သူများ (P-15, I-11, O-11) များကပါ 

အေမွအ�စှ် ဆုိငရ်ာများကို စိစစ်အကဲခတ်ေရး လမ်း��န်ထတဲွင ်ကိုးကားေဖါ် ြပထားသည်။ လည်ပတ်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး နည်းသည် အေမွအ�စှ် 

ဆုိငရ်ာများကို အေ�ကာငး်အရာ အားလံုးနီးပါးထတဲွင၊် လုပ်ကိုငေ်နဆဲ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထုတ်ေရးဆုိငရ်ာ အမှတ်ေပးေရး 

ေ�ကညာစာတမ်းများထကဲ ကိုးကားချက်များထတဲွင ်သွယဝိ်ုက်�ပီး ရည်��န်းထားသည်။ 

အသက်ေမွးမ�များ အသကေ်မွးမ� အေ�ကာငး်ကို စီမံကိန်းေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပည်သူများ �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ (P-13, I-9, O-9) ထဲတွင ်အြဖစ်�ိငု်ဆုံး တိုက်�ုိက် 

ေဖါ် ြပေပးထား�ပီး၊ လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ (I-7)၊ ထင�်ှားသည့် လိုအပ်ချက် �ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ (P-3)၊ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (P-5)၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများအား �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (I-3, O-3)၊ စီးပွားေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း (P-11)၊ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး (P-14, I-10, O-10)၊ ေဒသခ ံ

ြပည်သူများ (P-15, I-11, O-11) �ငှ့ ်ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ (P-23, I-18, O-17) ထတဲွငပ်ါ ထည့်သွငး် ေဖါ် ြပထားပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

အမျိုးမျိုး�ှိ 

စီမံကိနး်များ 

ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုး�ှိ စီမံကိနး်များကို ေရေလှာငက်န ်စီမံလုပ်ကိုငမ်� (P-22)၊ ေရေလှာငက်န ်ြပငဆ်ငေ်ရး �ငှ့ ်ေရြဖည့ေ်ရး (I-19) �ငှ့ ်

ေရေလှာငက်န ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (O-18) ထတဲွင ်အြဖစ်�ိငုဆုံ်း တိုက်�ုိက် ေဖါ် ြပေပးထားပါသည်။ ၎ငး်တိုက့ို ထင�်ှားသည့် လိုအပ်ချက် (ES-1), 

မူဝါဒများ �ငှ့ ်စီမံကိနး်များ (ES-3)၊ လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ (ES-7)၊ ထင�်ှားသည့် လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်

ကိုက်ညီေသာ (P-3)၊ ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး် (P-4)၊ ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ် (P-7, O-4)၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား 

စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (P-5), ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာင်းအရာများအား �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (I-3, O-3)၊ စီးပွားေရး 

�ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း (P-11)၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပည်သူများ �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ (P-13, I-9, O-9) �ငှ့ ်ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် 

စနစ်များ (P-23, I-18, O-17) တိုထ့တဲွငပ်ါ ထည့်ေဖါ် ြပေပးထားေသးသည်။ 

နယ်ေြမများအ�ကားဆုိ

ငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ 

နယ်စပ်ဆုိငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို �ိငုင်ေံရး သတိထားစရာ (ES-4) ေခါငး်စီး ေအာက်မှာ အများဆုံး တိုက်�ုိက် ေဖါ် ြပထား�ပီး စီမံကွပ်ကဲမ� (P-2, 

I-2, O-2)၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (P-5)၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများအား �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (I-3, O-3)၊ ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ်များ (P-7) �ငှ့ ်ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ (P-23, I-20, O-

19) တိုထ့တဲွငပ်ါ သွယ်ဝိုက်�ပီး ေဖါ် ြပထားပါသည်။ 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ကို စီမံကွပ်ကဲမ� (P-2, I-2, O-2) ထတဲွင ်အများဆုံး တိုက�ုိ်က် ထည့်သွင်း ေဖါ် ြပေပးထားကာ အများြပည်သူတို ့ အတွက် 

ရည်��နး်ချက်များမှ တဆင့ ်ထင�်ှားသည့် လိုအပ်ချက် �ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ (P-3)၊ ,ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား 

စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး (P-5)၊ စီမံကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များ (P-10, I-7, O-8)၊ စီးပွားေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း (P-11)၊ 

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး (P-14, I-10, O-10)၊ ေဒသခံ ြပည်သူများ (P-15, I-11, O-11) �ငှ့ ်ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ (P-23, I-18, O-17) 

တိုထ့တဲွငပ်ါ ေဖါ် ြပေပးထားပါသည်။ 
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အသံးုအ��နး်များ၏ အဘဓိာန ်

 
ေနာကထ်ပ် ေနာကတ်ိးု အကျိုးအြမတမ်ျား-စမံီကိနး်ထမှံေန�ပီး 

ေဒသအတကွ် ထတု်ယ�ူိငုမ်ည့ ်အကျိုးအြမတ်များ 

တာဝန်ခံမ�-ပုဂ�ိုလ်၊ ကုမ�ဏ ီသိုမ့ဟတု် ဌာန တစခု်ခုက ၎ငး်၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ အတကွ် တာဝနယ်�ူပီး၊ ယငး်တိုအ့တွက် �ှိ�ိငုသ်ည့ ်

တာဝနမ်ျားကို ခံယလူျက် ရလဒမ်ျားကို ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေအာင ်

ဖွင့ထ်တုြ်ပသရန ်တာဝနခံ်ထားမ�။ 

တာဝန်ခံထားသ-ူတစဦ်းဦး သိုမ့ဟတု် လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုအတကွ် 

တာဝန�်ှိသ ူသိုမ့ဟတု် ဥပေဒအရ တာဝန�်ှိသ။ူ 

လံေုလာကေ်သာ-ေတာငး်ဆိခုျက် တစခု်ခု သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်ချက် တစခု်ခု 

ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်ြပည့မီ်ေသာ သိုမ့ဟတု် လံုေလာက်ေသာ။ 

သေဘာတညူခီျက-်အထးူတလည ်ြပုမူ�ကရန ်သိုမ့ဟုတ် လုပ်ေဆာင�်ကရန ်

ပုဂ�ိုလ်များ၊ အုပ်စုများ သိုမ့ဟတု် အဖဲွ�အစညး်များ အ�ကားတွင ်

ေရးမှတထ်ား�ကသည့ ်သေဘာတူညမီ�။၎ငး်ကို၊ ဥပမာ၊ နားလညမ်� စာခ�နလ်�ာ၊ 

အစညး်အေဝး မှတတ်မ်းများ၊ ရညရွ်ယခ်ျက် စာတမ်း၊ အေြခခံမူများ ဆိငုရ်ာ 

ပူးတွဲေ�ကညာချက်၊ ကနထ်�ုိက်စာချုပ်၊ လုပ်ငနး် လညပ်တ်ေရး လိုငစ်င ်

စသညတ်ိုထ့တဲွင ်ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပ�ိငု�်ကပါသည။် 

ဆေီလျာ်ေသာ-လူ၊ အေြခအေန၊ ြဖစရ်ပ် သိုမ့ဟုတ် ေနရာ တစခု်ခုအတကွ် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ၊ ကိကု်ညေီသာ၊ ေဖါ် ြပထားသည့ ်လိအုပ်ချက်များ သိုမ့ဟတု် 

ေတာငး်ဆိခုျက်များကို ြပည့မီ်ေသာ။ 

အေြခခံလိငုး်-ေနာက်ပုိငး်တွင ်��ငိး်ယဉှ်�ကည့ရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်

အစအီစဉ်များ၊ စာရငး်များ သိုမ့ဟတု် သတ်မှတ်ချက်များ 

တစစ်ံု။အေြခခံလိုငး်မှာ စမံီကနိး်အ�ကို၊ စမံီကိနး်ကို စတငလ်ုပ်ကိုငမ်� 

မတိုငမီ်၊ အေြခအေနများကို ရည�်�နး်ြခငး် ြဖစ�်ပီး စမံီကိနး် ေနာက်ပုိငး် 

အေြပာငး်အလဲများကို ��ငိး်ယဉှ်ရန ်သံးုပါသည။်လညပ်တ်ေနသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်များ အတွက် စမံီကိနး်အ�ကို အေြခခံ မ�ှိလ�င ်

လက်�ှိ အေြခအေနကို အေြခခံလိငုး်အြဖစ ်ခံယ�ူိငုသ်ည။် 

ကတြိပုမ�-လုပ်ေပးရန၊် ေပးရန ်သိုမ့ဟတု် တစစ်ံတုစခု် လုပ်မ�ကို 

ေ�ှာင�်ှားရန ်ကတိြပုထားသည့ ်ေ�ကညာချက်။ 

ရပ်ရွာြပညသ်ူ ့ အပ်ုစုများ-ပုိ�ကီးသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး်ထ ဲအတတူကွ 

ေနထိငု�်ကသည့ ်တူညသီည့ ်လက�ဏာများ သိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးစးီပွားများ�ှိသည့ ်လူအုပ်စုများ။ယငး်အုပ်စုများကို �ကည့�်�ရန ်

နညး်လမ်း အသယွသ်ယွ ်�ှိ�ကရာ၊ ၎ငး်တိုက့ို နားလညရ်�ိငုသ်ည့ ်

နညး်လမ်းများြဖင့ ်သတ်မှတ် ေဖါ် ြပေပးရန ်လိုပါမည။် ယငး်တိုထ့တဲွင၊် 

ဥပမာ ြပေပးသည့ ်အေန�ငှ့၊် �မို� ြပထ ဲေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေကျးလက်ေဒသမှာ 

ေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၊ လူနညး်စု တိုငး်ရငး်သားများ၊ 

အသက်ေမွးမ� လုပ်ငနး် သိုမ့ဟတု် ဘာသာ တူ�ကသမူျား၊ မသနစွ်မ်းသမူျား၊ 

သက်�ကီးများ၊ စာမတတ်သမူျား၊ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊၊ 

ကေလးများ စသြဖင့ ်ြပေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာမ�-တရားဝင ်ေတာငး်ဆိခုျက်များ၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်အများသ ိ

ကတိြပုမ�များ။ 

ဖကစ်ံုပါဝငေ်သာ-သက်ဆိငုရ်ာ အစတိအ်ပုိငမ်ျား အားလံုးကို 

ထည့တ်ကွလ်ျက် ေြဖ�ှငး်ေပးခဲသ့ည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�-�ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်အေရးယ ူေဆာငရွ်က်မ�များ၏ အဆင့က်ို 

စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ ေနာက်ဆံးု စမံီချက်များ�ငှ့ ်ည�ွီတ်မ� �ှိေအာင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးသည။်သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက-်အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ကကွ် 

ြပညသ်မူျားမှ ခန ့အ်ပ်ခဲ�့ကသည့ ်ရပ်ကကွ် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟတု် 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျား အ�ကားမှာ၊ အချိနက်ို လံုေလာက်စွာ ယခဲူ�့ကကာ ယဉ်ေကျးမ� 

အစဉ်အလာများ၊ ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များ�ငှ့အ်ည ီလတွလ်ပ်ခဲ�့ပီး 

မိမိဘာသာမိမိ ဆံးုြဖတ်ချက် ချမှတ�်ိငုခဲ်�့ကသည့ ်ြဖစစ်ဉ်မှတစဆ်င့၊် 

လက်မှတထ်ိးုခဲ�့ကသည့ ်သေဘာတူညခီျက်များ။ 

ြခစားမ�-ဂုဏသ်ကိ�ာ သိုမ့ဟတု် �ုိးသားမ� မ�ှိြခငး် (အထးူသြဖင့ ်လာဘစ်ားမ�အတကွ် 

သသံယြဖစမ်�)၊ မ�ုိးသားသည့ ်အကျိုးအြမတက်ို ရယရူန ်အပ်�ှထံားသည့ ်ရာထးူကို 

အသံးုချမ�။ 

ယံ�ုကညရ်ေသာ-ယံ�ုကည၍် ရ�ိငုေ်သာ၊ ယတု� ိ�ှိေသာ၊ အားကိုးထိကု်ေသာ၊ 

စတိ်ချရေသာ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ-်အတတိ်ေခတ် မျိုးဆက်များထမှံ အေမွရ�ှိခဲက့ာ ပစ�ုပနမှ်ာ 

ထနိး်သမ်ိးထားလျက် အနာဂတ် မျိုးဆက်များအား အပ်�ငှး်ေပးရန ်ြဖစေ်သာ လူအုပ်စု 

သိုမ့ဟတု် လူအ့ဖဲွ�အစညး် တစခု်၏ ေ�ှးပစ�ညး်များ �ငှ့ ်အထညက်ိုယြ်ဒပ် မ�ှိေသာ 

ပငက်ိလုက�ဏာ�ှိသည့ ်အေမွအ�စှ။် 

တိးုပွားလာေသာ အကျို းသကေ်ရာကမ်�များ-စမံီကိနး်၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို 

အတတိ်၊ ပစ�ုပန ်�ငှ့ ်ဆငြ်ခင ်ခန ့မှ်နး်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်အနာဂတ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

တိုေ့�ကာင့ ်ထပ်တိုးလာမည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ။ အကျိုးဆက်များကို ေရ 

အရငး်အြမစ၊် ေဂဟစနစ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ကကွ် 

ြပညသ်မူျား �ငှ့ ်ယငး် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ခံယ�ူိငုစွ်မ်းြဖင့ ်

စစိစအ်ကဲခတ်ရပါမည။် ဆနး်စစမ်�များကို လကေ်တွ�ကျသည့ ်ေဘာငမ်ျားအတငွး်မှာ 

သတ်မှတ် လုပ်ကိုငရ်ပါမည။် 

လည့ှစ်ားခံရြခငး်-လှည့စ်ားခံလိုကရ်သည့ ်အချက် သိုမ့ဟတု် အေြခအေန၊ 

မမှနက်နသ်ညက်ို ယံ�ုကညေ်အာင ်လုပ်ခံခဲရ့ြခငး်၊ လိမ်လညခံ်ခဲရ့ြခငး်။ 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသ-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ထသဲို ့ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံနသည့ ်

ထပ်ိသးီ အဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု် ကုမ�ဏမီျားအုပ်စု။ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်-ူအေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

ဆက်� �ယ�်ပီး ထင�်ှားသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ သတိထားရမည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်

တာဝနခံ်ရမ�များ �ှိေနသမူျား။ ၎ငး်တိုမှ့ာ စမံီကိနး် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ေနရာ 

အတငွး်တငွ ်(ရပ်ရွာြပညသ်မူျား) သိုမ့ဟုတ် စမံီကနိး် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ေနရာ 

အြပင�်ှိ ေနရာ (ဥပမာ၊ အစိုးရ �ကပ်မတ်ေရး အဖဲွ�အစညး်များ၊ ဘ�ာေရး ဌာနမှ 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျား သိုမ့ဟတု် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစးီပွားဖက်) ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-အများသ ိြဖစေ်အာင ်ြပုလုပ်သည ်(“အများသ ိ

ေ�ကညာလိကု်သည”်ကို လညး် �ကည့�်�ပါ)။ 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

စီးပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�ှ်ားခံရြခငး်-(i) ေြမကို ဝယယ်မူ�၊ (ii) ေြမအသံးုြပုမ� 

သိုမ့ဟတု် ေြမအား အသံးုချမ� ေြပာငး်လဲသာွးြခငး်၊ (iii) ေြမအသံးုချမ� 

ကန ့သ်တ်ခံရြခငး် သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား အသံးုချခွင့က်ို၊ 

ေရ အရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝငက်ို၊ ကန ့သ်တ်ခံရြခငး်၊ တရားဝင ်

ထေူထာငလ်ိကု်သည့ ်ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမ့ဲ ေဒသများ သိုမ့ဟတု် ေရေလှာငက်န ်

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ကဲ 

အေြပာငး်အလဲများေ�ကာင့ ်ကျနး်မာေရး စိုးရိမ်စရာများ သိုမ့ဟတု် 

အသက်ေမွးမ� အေပါ် �ှိလာမည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ တိုေ့�ကာင့ ်

ပုိငဆ်ိငုမ်�များ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များအား အသံးုချခွင့ ်သိုမ့ဟုတ် ဝငေ်င ွ

အရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟတု် အသက်ေမွးမ� နညး်လမ်းများကို 

ဆံးု�� ံးလိကုရ်ြခငး်။ ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆံးု�� ံးရမ�များ �ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များမှာ 

အြပည့အ်ဝ ြဖစေ်စ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး် ြဖစေ်စ၊ ထာဝရ ြဖစေ်စ၊ ယာယ ီ

ြဖစေ်စ၊ စးီပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�်ှားခံရမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ထေိရာကမ်��ိှေသာ-ရညရွ်ယခဲ်သ့ည့၊် ေမ�ာ်လင့ထ်ားခဲသ့ည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

လိုချငခဲ်သ့ည့ ်ရလဒက်ို ထတုလ်ုပ်ေပး�ိငု ်သိုမ့ဟတု် ထတုလ်ုပ်ေပး�ိငုစွ်မ်း 

�ှိေသာ။ 

ပါဝငခဲ့်ေသာ-တံု ့ြပနလ်ုပ်ကိုငခဲ်သ့ည၊် မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိုငပ်ငေ်ရး 

ြဖစစ်ဉ်များမှ တစဆ်င့။် 

မ�တေသာ-တရားေသာ၊ မ�တေသာ သိုမ့ဟတု် မျက်�ာှမလိကု်ေသာ 

အေထာကအ်ထား-စစိစခံ်ရသမှူ တငြ်ပလာ�ပီး အကခဲတသ်ကူ 

စသံတ်မှတ်ချက် တစခု်ခုကို မညသ်ည့ ်အဆင့အ်ထ ိြပည့မီ်ခဲေ့�ကာငး်ကို 

ဆံးုြဖတရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အေထာကအ်ထား။ အေထာကအ်ထားမှာ 

အေရအတကွ် သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များ၊ 

��တ်ြဖင့ ်သိုမ့ဟတု် ေရးမှတ်ထားသည့ ်အချက်များဆိငုရ်ာ မှတတ်မ်းများ 

သိုမ့ဟတု် ေ�ကညာစာတမ်းများ ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကို ြပနလ်ည ်ထတု်ယရူ�ိငု ်

သိ ုြပနလ်ညထ်တုလ်ုပ်ေပး�ိငုက်ာ၊ စတိခံ်စားမ�များ သိုမ့ဟုတ် 

ဘကလ်ိကု်ြခငး် မ�ှိခဲဘ့၊ဲ ေလလ့ာမ�များ၊ တိုငး်ထာွမ�များ၊ 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ စမ်းသပ်မ�များ သိုမ့ဟတု် လက်ေတွ� ြဖစေ်သာ၊ 

ြပနလ်ည ်ထတု်ယရူ�ိငုေ်သာ၊ အ�ှိတရားြဖစက်ာ စစိစရ်�ိငုေ်သာ၊ အချက�်ငှ့ ်

ဆိငုေ်သာ၊ အြခားေသာ နညး်လမ်းများကို အေြခခံလျက် ရ�ှိခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည ်

ပါရဂူ-နယပ်ယ ်တစခု်တွင ်အဆင့ြ်မင့ ်အေတွ�အ�ကံု �ှိေန၍ သိုမ့ဟတု် 

ထိအုေ�ကာငး်အရာကို သငတ်နး် တကထ်ား၍၊ ထိနုယပ်ယထ်တဲွင ်အဆင့ြ်မင့ ်

က�မ်းကျငမ်� သိုမ့ဟတု် အေတွ�အ�ကံု�ှိသည့ ်ပုဂ�ိုလ်။ 

ကျားမဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-်လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုက အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

အမျိုးသားများ အေပါ် �ငှ့ ်ကျားမဆကဆ်မံ�များ အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်ပုံအား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်။ ဖံွ� �ဖိုးေရး 

လုပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင့ ်အမျိုးသားများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီး နစန်ာရမ�များ 

မ�ှိေ�ကာငး်ကို အာမခံေပးရန၊် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်

ထေိရာက်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု် ကျားမ��ေထာင့က်ို 

ထည့တ်ကွလ်ျက် စမံီကိနး်များကို ချမှတလ်ျက် �ုပ်လံုးေဖါ်ရာတငွ ်၎ငး်ကို 

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  

စီမံကပ်ွကမဲ�-စမံီကိနး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို လကလ်ှမ်းမီှေရးဆကီို 

ေ�ှ � ��လျက် အသေိပးြခငး်၊ ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စမံီအုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကို လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့ ်စမံီကိနး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

အေဆာကအ်အံုများကို ပူးေပါငး်ေပးြခငး်။ 

 

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ-အဓိကပတ်သက်သတူိုက့ စိုးရိမ်ချက်များ၊ 

မေကျနပ်ချက်များ �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ တိုင�်ကားချက်များကို တငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်

လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက် တစစ်ံတုစခု်ကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်

စမံီကိနး်လာ လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ။ 

လူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား-လူသား အားလံုးတို ့ ရ�ှိခံစားပုိငခွ်င့ ်�ှိသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်

လတွ်လပ်ခွင့မ်ျား၊ ြပညသ်တူို၏့ ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ �ိငုင်ေံရး၊ စးီပွားေရး၊ လူမ�ေရး �ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်Universal Declaration on Human Rights 

1948 ခု�စှ ်အေထေွထ ွလူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား ေ�ကညာစာတမ်း ကဲသ့ို ့ �ိငုင်တံကာ 

ေ�ကညာစာတမ်းများထတဲငွ ်ထတု်ြပနထ်ားသညမ်ျား အပါအဝင။် 

ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ်-စမံီကိနး်ကို ြဖတ်စးီသည့ ်ေရ။ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�-လုပ်ေဆာငခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ြဖစရ်ပ် တစခု်ခု၏ အကျိုး 

သိုမ့ဟတု် အကျိုးဆက်၊ အကျိုးဆက် တစခု်ခုကို အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု် 

အေပါငး်လက�ဏာ ဆိ�ုပီး သတ်မှတ်မ�မှာ ဆက်� �ယေနသည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်��ေထာင့ ်

အေပါ်တွင ်မူတညပ်ါသည။် 

တသးီပုဂ�လ ဆန်းစစမ်�-စမံီကိနး်မှ ခန ့အ်ပ်ခဲသ့ ူမဟတု်ဘ၊ဲ စမံီကနိး်၏ 

အြမတ်ရ�ှိမ�ထတဲွင ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ စတိဝ်ငစ်ားမ� မ�ှိသ၏ူ ပါရဂူ ဆနး်စစခ်ျက်။ 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျား-ေအာက်ပါ လက�ဏာများကို အဆင့အ်တနး် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်

ပုိငဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွဲြပားသည့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စု- မိမိကိုမိမိ ကွဲြပားသည့ ်

ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စုြဖစသ်ညဟ်ု ခံယထူားကာ ထိသုိုခံ့ယမူ�ကို အြခားသတူိုမှ့ 

အသအိမှတ်ြပုထားြခငး်၊ စမံီကနိး် ဧရိယာထကဲ ကွဲြပားသည့ ်ပထဝီ အေနအထားအရ 

ကွဲြပားသည့ ်ေနထိငုမ်�ေဒသ သိုမ့ဟတု် ဘိးုဘငပုိ်င ်နယေ်ြမများ �ငှ့ ်

ယငး်ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျား�ငှ့ ်စုေပါငး်လျက် 

ဆက်� �ယမ်�များ �ှိေနြခငး်၊ အဓိက လ�မ်းမုိးထားသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု် 

ယဉ်ေကျးမ�မှ သးီြခားြဖစသ်ည့ ်အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု် 

�ိငုင်ေံရး အေဆာက်အအံုများ �ှိေနြခငး်၊ �ိငုင် ံသိုမ့ဟုတ် ေဒသ၏ တရားဝင ်

ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကွဲြပားသည့ ်တိုငး်ရငး်သား ဘာသာစကား �ှိေနြခငး်။ 

ေပါငး်စပ်ထားေသာ-တစခု်ခုထသဲို ့ ေပါငး်ထားေသာ၊ အြပနအ်လနှ ်စမ့်ိဝငထ်ားေသာ၊ 

ြမုပ်ဝငေ်နေသာ။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်စီမံအပ်ုချုပ်ေရး (IWRM)-ေရ၊ ေြမ �ငှ့ ်

ဆက်� �ယေ်နသည့ ်အရငး်အြမစမ်ျားကို ည��ိ �ငိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်စမံီခန ့ခဲွ်မ�ကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်၊ ေသေရး�ှငေ်ရး ေဂဟစနစမ်ျား၏ ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့�ကိ ု

မထပိါးေစဘ ဲတရားမ�သည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်စးီပွားေရး �ငှ့ ်လူမ�ေရး ေကာငး်စားမ�ကို 

အများဆံးု ရ�ှိေစသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျား-စမံီကိနး် အတကွ် အေရးပါသည့ ်လုပ်ငနး်များကို 

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်သိုမ့ဟတု် ပထဝီနယေ်ြမအရ စမံီကနိး် တညေ်နရာတငွ ်

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်အတကွ် လုပ်ကိငုေ်ပးသမူျား။ 

ထိးုေဖာက် မျိုးစိတမ်ျား-သဘာဝအေလျာက် သက်ဆိငုရ်ာ ေဒသထတဲွင ်�ှိေနကျ 

မဟတု်ေသာ ယေူဆာငေ်ပးခဲေ့သာ် စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု် ပတ်ဝနး်ကျငအ်တကွ် 

သိုမ့ဟတု် လူသား၏ ကျနး်မာေရး အတကွ် အ��ရာယ ်ြဖစလ်ာဖွယရ်ာ�ှိသည့ ်

မျိုးစတိ်များ။ 

ေြမယာ ြပန်လညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးမ�-စမံီကိနး်အား လက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်မ��ငှ့ ်

ဆက်စပ်ခဲသ့ည့ ်အေ�ာှင့အ်ယကှ်များ �ငှ့ ်ထခုိိက်မ�များ၏ ေနာက်ပုိငး်တွင ်

လယေ်ြမများကို ၎ငး်တို၏့ ယခင ်အေနအထားမျိုးသို ့ ြပနလ်ည ်ေြပာငး်လဲေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်။ 
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အေမွအ�စှ် ဆိငုရ်ာများ-ယခင ်စမံီကိနး်များ၏ အကျိုးဆက်များကို 

သက်သာေအာင ်လုပ်မေပးခဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု် အလားတူ ေကာငး်မွနေ်သာ 

သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ အရာြဖင့ ်ေလျာ်စိုက် မေပး�ိငုခဲ်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်�ှိ (တညဆ်)ဲ စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး ေရ�ှည ်ြပဿနာများ 

�ှိေနြခငး် သိုမ့ဟတု် စမံီကနိး် အသစ၏် လက်�ှိ တညေ်နရာထကဲ 

�ှိ�ငှ့ေ်နသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ။ 

အသကေ်မွးမ�-အသက�်ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတွက် လိုအပ်သည့ ်

လုပ်ကိုင�်ိငုစွ်မ်းများ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလှာငခ်နး်များ၊အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

အသံးုချပုိငခွ်င့)်။ 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်း-သက်ဆိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု သိုမ့ဟတု် လူမျိုး 

တစခု်အေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်

စညး်စမ်ိများြဖင့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မ့်ိစရာများ၊ 

အမ်ိယာများ ေကာငး်မွနမ်� ��နက်ိနး်များ၊ ဥပမာများမှာ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ 

ေခ�တာမ�များ၊ အလုပ်�ှိမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်

လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ၊ မိလ� ာစနစ၊် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပုိေ့ဆာငမ်� စသညမ်ျား။ 

ေဒသ-�ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ခဲွြခားသတ်မှတ်မ� (ဥပမာ၊ 

ေဒသဆိငုရ်ာ ေြမအသံးုချေရး စမံီကနိး်များကို ရည�်�နး်လျက်) 

ေရ�ှည-်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်၏ စမံီထားသည့ ်သကတ်မ်း 

ထန်ိးသမ်ိးမ�-တစခု်ခုကို ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနမှာ ထနိး်သမ်ိးထားရန ်

လုပ်ကိုငမ်�၊ ထနိး်သမ်ိးစရိတ။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စမံီကန်း-စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး် ဆိသုညမှ်ာ 

စမံီကနး်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခု်ခုကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ကိုးကားစရာ 

ြဖစ�်ပီး ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတွက် ဘာေ�ကာင့၊် ဘာကို၊ ဘယလ်ို၊ 

ဘယသ်ကူ၊ ဘယေ်လာက် �ငှ့ ်ဘယေ်တာ ့စသညမ်ျားကို 

သတ်မှတ်ေဖါ် ြပေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စနစ-်အဖဲွ�အစညး် တစခု်က ၎ငး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို 

လက်လှမ်းမီှရန ်အတကွ် တာဝနမ်ျား အားလံုး ြပည့မီ်�ိငုေ်ရးကို 

အာမခံေပးရန ်အသံးုြပုသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ၏ 

အေြခခံေဘာင။် 

အများဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အ�ကီးမားဆံးု။ 

အနညး်ဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အနညး်ဆံးု 

သကသ်ာေစြခငး်-အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာက်မ�အား 

မြပငး်ထနေ်စြခငး်၊ ေလျာပ့ါးေစြခငး်၊ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် သကသ်ာေစြခငး် 

စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�-တရားဝင၊် လိုငစ်င၊် ကနထ်�ုိက ်သိုမ့ဟတု် ပါမစ ်

ဆိငုရ်ာ ကတိများကို မြပည့မီ်ြခငး် 

လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�မ�ိှြခငး်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်များထကဲ 

ပနး်တိငုမ်ျား �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များကို မြပည့မီ်ြခငး်၊ ၎ငး်တိုမှ့ာ အများသ ိ

ေ�ကညာခဲသ့ည့ ်ကတကိဝတ်များ ြဖစခ်ျငမှ် ြဖစ�်ိငု�်ကသည၊် သိုေ့သာ် 

၎ငး်တိုက့ို တရားဝင ်လိကုန်ာရန ်မလိ၍ု ချိုးေဖာက်မ�ေ�ကာင် ့တရားဝင ်

အေရးယ ူမရ�ိငုပ်ါ။ 

 

အေရးမပါေသာ-တစခု်ခု သင့ေ်တာရ်န၊် လံုေလာက်ရန ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ထေိရာကရ်န ်

အေရးမပါေသာ 

လပ်ုငန်းခွင ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး-အလုပ်ထ ဲသိုမ့ဟတု် 

အလုပ်ထမ်းေဆာငမ်�ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်မူျား၏ ေဘးကငး်မ�၊ ကျနး်မာေရး 

�ငှ့ ်ေကာငး်စားမ�ကို ကာကွယေ်ပးြခငး်၊ ဥပမာ၊ လုပ်ငနး်ခွငထ်ကဲ လုပ်ကိုငမ်�များ၏ 

တိကု်�ုိက် အကျိုးဆက်အြဖစ ်�ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ သိုမ့ဟုတ် ထခုိိက်မ�များကိ ု

ဟန ့တ်ားေပးြခငး်ြဖင့။် 

ခု�ှမ်ိမ�-စမံီကနိး်ကို တိုးတကလ်ုပ်ကိုငခဲ်မ့�ေ�ကာင့ ်ဇီဝမတကူွဲြပားမ� အတကွ် 

ြဖစပွ်ားလာခဲသ့ည့ ်သသိာဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ဖာေထေပးရန ်

လုပ်ေဆာငခဲ်မ့�များမှ ြဖစေ်ပါ်လာခဲက့ာ၊ စနစတ်ကျ ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတုရ်န ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ် လုပ်ေဆာငခဲ်သ့ည့ ်

ေနာက်မှာ �ှိ�မဲ�ှိေနသည့ ်တိငုး်ထာွ၍ ရ�ိငုေ်သာ ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရလဒမ်ျား။ 

ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမံီကနိး် ေနရာမှာ မ�ှိ�ကပါ။ 

အသင့ဆ်ံးု-တိငုပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်ကို အေြခခံ�ပီး စဉ်းစားစရာများ အားလံုးကို 

ထည့တ်ကွ်�ပီးေနာက်၊ အသင့ေ်တာ်ဆံးု 

အသင့ေ်တာ်ဆံးု ြဖစ်ေရး လပ်ုငန်းစဉ်-အသင့ေ်တာ်ဆံးုကို ချမှတ်ရန ်

အစာထိးုေရွးစရာများကို ထည့စ်ဉ်စားစည့ ်လုပ်ငနး်စဉ် 

�ိှေနဆ-ဲည��ိ�ငိး်မ�ပီး သိုမ့ဟတု် ေြဖ�ငှး်မရေသးေသာ။ 

စီမံကန်ိးများ-လုပ်ငနး် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး် ထတဲငွ ်တရားဝင ်ထည့သ်ငွး်ချငမှ် 

ထည့သ်ငွး်ထား�ိငုက်ာ၊ ေတွ� �ှိထားသည့ ်ြပဿနာကို ကိငုတ်ွယ ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

စမံီလုပ်ကိငုေ်ရး အစအီစဉ်များ။ စမံီကနိး်များထတဲငွ ်ေရးမှတ်ထားသည့ ်စမံီကနိး် 

အစအီစဉ်များ၊ ဥပမာ၊ အစညး်အေဝးများတွင ်ချမှတ်ခဲသ့ည့ ်ေ�ှ �ဆက် 

လုပ်စရာများဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို အေြခခံထား�ိငုပ်ါသည။် 

စမံီကိနး်များမှာ ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသ၊ူ ပုိင�်ှင ်သိုမ့ဟတု် လုပ်ငနး် 

လညပ်တသ်၏ူ စမံီကိနး်များ၊ သိုမ့ဟတု ်သက်ဆိငုရ်ာ အစိုးရ ကိုယစ်ားလှယ�ုံ်း 

သိုမ့ဟတု် ယငး် ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ အတကွ် အဓိက 

တာဝနခံ်ထားသည့ ်အြခား အဖဲွ�အစညး်ထမှံ ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် �ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်

တာဝန�်ှိသည့ ်ကနထ်�ုိကတ်ာက ြပုစုချမှတ်ခဲသ့ည့ ်စမံီကိနး်များလညး် 

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရန်အချက-်အစိုးရ မူဝါဒ ေြပာငး်လဲမ�များ၊ ပစ�ညး်များ 

တငသ်ငွး်မ�ကို ဟန ့တ်ားရန၊် သမ်ိးယရူန ်သိုမ့ဟတု် ဖမ်းဆးီရန၊် ေငေွ�ကး လလဲယှမ်ရမ�၊ 

�ိငုင်ေံရးကို အေ�ကာငး်ြပု�ပီး စွက်ဖက်မ�၊ အစိုးရ မတညမ်�ငမ်ိြဖစမ်� သိုမ့ဟုတ် 

စစြ်ဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ ေကာ်ပုိေရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိုးရတိုက့ 

ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့ ်သိုမ့ဟတု် လုပ်ငနး် မရ ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်သတိထားရန ်

အချက်။ 

လပ်ုရ�ိငုေ်သာ-�ှိေနသည့ ်အလားအလာများ �ငှ့ ်အေြခအေနများထတဲငွ ်လုပ်၍ 

ရ�ိငုေ်သာ။ 

လပ်ုငန်းစဉ်-ရလဒ ်တစခု်ခုကို ရ�ှိေစမည့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ အေြပာငး်အလဲများ 

သိုမ့ဟတု် လုပ်ကိုငမ်�များ။ 

ဝယယ်ြူခငး်-ကနုပ်စ�ညး်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု 

အေကာငး်ဆံးု ေဈး��နး်ြဖင့၊် မှနက်နသ်ည့ ်အရညအ်ေသးွ �ငှ့ ်အရညအ်ေသးွြဖင့၊် 

အချိနမှ်န၊် ေနရာမှနတ်ငွ၊် မှနက်နသ်ည့ ်အရငး်အြမစထ်မှံေန�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ ်

စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု် လညပ်တ်သည့ ်လပ်ုငနး်အတကွ် တိုက�ုိ်က် အကျိုး�ှိေစရန ်

သိုမ့ဟတု် အသံးုြပု�ိငုရ်န၊် ဝယယ်ြူခငး် ြဖစ�်ပီး၊ ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကနထ်�ုိက်ြဖင့ ်

ြပုလုပ်ေလ ့�ှိပါသည။် 

ေန
ာက

ခ်ံသ
မိုင

း် 
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ေနာက
ခ်ံသ

မိုငး် 

အစအီစဉ်-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� အစအီစဉ်�ငှ့ ်သက်ဆိငုလ်ျက်၊ စမံီကိနး် 

အစတိအ်ပုိငး်များ အားလံုး (ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�၊ �ငှ့ ်

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ စသြဖင့)် ကို ြခံုငံတုတ်ပါသည ်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ေနရာ-ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်စမံီကနိး် 

ေနရာမှ ေအာက်ပုိငး် �ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်နသည့ ်ေရကာတာများ �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

ဖံွ� �ဖိုးမ�များေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာများ (ဥပမာ၊ လမ်းများ၊ 

ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိငုး်များ၊ ေကျာကတ်ငွး်များ၊ ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ရွာများ၊ ေနရာြပနခ်ျထားသည့ ်ေနရာများ၊ စသြဖင့)်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား-ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် 

ြပငဆ်ငမ်�၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် လညပ်တ်မ� တိုေ့�ကာင့ ်ေကာငး်ေသာ 

သိုမ့ဟတု် ဆိးုေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို ခံစားခဲရ့သည့ ်ေနရာထကဲ 

အြပနအ်လှန ်ထေိတွ� �ကရသည့ ်အမျိုးမျိုးေသာ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား။ 

စီမံကန်ိး ကန ့်သတန်ယေ်ြမ-ဓာတအ်ား ထတုလ်ုပ်ေရး တာဘိငုမ်ျားမှ 

ြဖတ်စးီရန ်သိုမ့ဟတု် ေရကာတာကို ေကျာ်�ပီး ေရစုနပုိ်ငး်သို ့ 

လ�ံစးီသာွးေစရန ်သံးုရန ်စမံီကနိး် ေရေလှာငက်နမ်ျားသို ့ ေရများစးီဝငသ်ည့ ်

ြမစဝှ်မ်း၏ အစတိ်အပုိငး်။ 

စီမံကန်ိး အစတိအ်ပုိငး်များ-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� စမံီကနိး် 

တစရ်ပ်လံုးဆိငုရ်ာ ပါဝငသ်ည့ ်အစတိအ်ပုိငး်များ၊ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ 

ေဆာကလ်ုပ်ြခငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ 

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ� �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�များ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စီမံကန်ိး ေြမများ-စမံီကနိး်မှ ပုိငဆ်ိငု�်ပီး အသံးုြပုသည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးသက်ေရာကသ်ည့ ်ေြမ။ 

ကာကယွေ်ပးြခငး်-အ��ရာယ၊် ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ ထခုိိက်မ� သိုမ့ဟုတ် 

ပျက်စးီမ�မှ ေဘးကငး်ေစလျက် ကာကယွေ်ပးြခငး်။ 

အများသ ိဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-သေဘာတညူခီျက်၊ ကတိြပုချက်၊ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု် အေရးပါသည့ ်

အစရီငခံ်စာကို ထတု်ြပနလ်ိကု်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု် လုပ်�ပီးသာွးေ�ကာငး် 

ေ�ကညာလိကုက်ာ လိုချငသ်တူိုငး် ရ�ှိေအာင ်(ဥပမာ၊ ဝဘဆ်ိကု်မှာ 

ထတု်ြပနေ်ပးြခငး်) သိုမ့ဟတု် အချိနမီ် ေတာငး်ဆိလု�င ်ပုိေ့ပးြခငး်။ 

ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံေပးြခငး်-ယခင ်ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနသို ့ 

ြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတု်ေပးြခငး်။ 

ေဒသဆိငုရ်ာ-�ိငုင်တံကာ သေဘာမျိုး ေဆာငသ်ည့ ်�ိငုင်အံများ၏ အထက်�ှိ 

အဖဲွ�အစညး်။ �ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမ တစခု်ခု၏ စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်

ခဲွြခားသတ်မှတ်မ�များကို ရည�်�နး်ရာတငွ ်(ဥပမာ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ 

ေြမအသံးုချေရး စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတ်သကလ်�င)် ဤ protocol က 

ေဒသ��ရမှ လျာေပးသညက်ို သံးုသည။် 

သကဆ်ိငုေ်သာ-အေ�ကာငး်အရာ တစခု်�ငှ့ ်တိကု�ုိ်က် သက်ဆိငု၊် ဆက်စပ်၊ 

ကျင့သ်ံးု�ိငု၊် လက�်ှိသံးုေနေသာ သိုမ့ဟတု် အကျံုးဝငေ်သာ။ Protocol 

ထတဲငွ၊် ထည့တ်ကွရ်မည့ ်စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ အချက်များ �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကို 

အေြခခံလျက် သက်ဆိငုမ်�ကို ဆံးုြဖတ်မည။် စမံီကနိး်၏ 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျားက သက်ဆိငုသ်ည့ ်ကိစ�ကို တငြ်ပလျက် ၎ငး်ကို 

ေထာက်ခံမည့ ်အေထာက်အထားကို၊ ဥပမာ၊ �ကပ်မတ်ေရး 

အာဏာပုိငမ်ျားထမှံ ေထာက်ခံချကက်ို၊ တငြ်ပ�ပီး၊ အကဲခတ်သကူ 

သက်ဆိငုမ်�ကို အတညြ်ပုရန ်အေထာက်အထားကို �ကည့�်�  ေလလ့ာသည။် 

ေရေလာှငက်န်-စမံီကနိး်မှေန�ပီး ေရကို သိေုလှာငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်အသံးုြပုသည့ ်

လလူုပ် ကနင်ယ ်သိုမ့ဟုတ် ေရကန။် 

ေရေလာှငက်န် ေနရာ-ေရေလာှငက်နထ်တဲွင ်အများဆံးု ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက် 

ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမှ်ာ ေရလ�မ်းေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက်�ှိ �ကားခံ 

ေြခာက်ေသွ� ဇုန။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားြခငး်-စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ေနထိငုေ်နကျ ေနရာများတွင ်ေနထိငုခွ်င့ ်

မ�ှိေတာ၍့ အြခား တစေ်နရာတွင ်ေနထိငုရ်န ်ေနရာ ေ���ေပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားခံရသမူျား-ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်လိုအပ်သည့ ်

ြပညသ်မူျား၊ ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ ထံးုတမ်း သိုမ့ဟတု် အစဉ်အလာ 

ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ှိခဲ�့ကသမူျားေရာ၊ အသအိမှတ်ြပုထားသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား မ�ှိ�ကသမူျားပါ 

အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ြမစ်၏ ြမစဝှ်မ်း-ြမစတ်စေ်ချာငး် �ငှ့ ်၎ငး်၏ ြမစလ်က်တက်များ အားလံုး စးီဆငး်ရာ 

ေနရာ။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စီမံကန်ိး-ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကို 

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လုပ်ေဆာငရ်မညမ်ျားကို အထးူ ြပုစုခဲသ့ည့ ်စာရွက် 

စာတမ်းများ။ ၎ငး်ထတဲွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျားကို 

ေဖါ်ထတု်သတ်မှတ်ြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျား အတွက် လူမ�-စးီပွားေရး 

အေြခခံများ၊ ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ� �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ� ဆိငုရ်ာ အကူအည ီအပါအဝင ်

ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လုပ်ငနး်စဉ် �ပီးေြမာကေ်ရး အစအီစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး ဆိငုရ်ာ မူေဘာငမ်ျား၊ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး်က�များ �ငှ့ ်

တာဝနမ်ျား၊ ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝမ� �ငှ့ ်ဘ�ာေရး စမံီခန ့ခဲွ်မ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် 

ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်ပနး်တိုငမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ ကိုငတ်ွယေ်ရး 

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစရီခံေရး �ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး ြပ�ာနး်ချက်များ၊ 

တိုငပ်ငေ်ရး၊ ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်အချက်အလက်များ ဖလှယေ်ရးဆိငုရ်ာ 

သေဘတူညခီျက်များ ပါဝသည။် 

ေြပာငး်လယွမ်�ဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-်စမံီကိနး်ကို ေရးဆွရဲာတွင ်အေြခခံခဲသ့ည့ ်

ေသာခ့ျက် ခံယခူျက်များ ေြပာငး်လလဲာသည�်ငှ့ ်စမံီထားခဲသ့ည့ ်လုပ်ကိငုပုံ်များ မညသ်ို ့ 

ေြပာငး်လဲေ�ကာငး်ကို စံုစမ်းစစေ်ဆးြခငး်။ 

ေရတိ-ုေနစ့ဉ် လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ ုေဖါ် ြပသည။် 

သသိာေသာ-ထေိရာက်မ� သိုမ့ဟတု် အကျိုးဆက်များအရ အေရးပါ သိုမ့ဟတု် 

သသိာ�ကီးမားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် လပ်ုေဆာငမ်�များထ ဲ

စတိ်ဝငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူသိုမ့ဟတု် အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲရ့သ။ူ 

အဓိကပတသ်ကသ် ူအပ်ုစု-တူည�ီကသည့ ်လက�ဏများ သိုမ့ဟတု် အကျိုးစးီပွားများ 

�ှိ�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား။ 

မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိကုည်ေီသာ-စမံီကိနး်လာ ေရွးချယစ်ရာများဆိငုရ်ာ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�များ �ငှ့ ်သက်ဆိငုရ်ာ အြခားေသာ ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ �ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များထတဲငွ ်ချမှတ်တငြ်ပခဲသ့ည့ ်ဦးစားေပးမ�များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို အေြခခံ�ပီး ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်အဝံငဂွ်ငက်ျ�ှိြခငး်။ 

သင့ေ်တာ်ေသာ-ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျက်၊ အေြခအေန သိုမ့ဟတု် ြဖစရ်ပ်�ငှ့ ်

ဆေီလျာ်ေသာ။ 

အချိန်မီ-သင့ေ်တာ်ေသာ သိုမ့ဟတု် အချိနသ်င့ ်ြဖစေ်သာ။ 
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နယေ်ြမများအ�ကား သေဘာတညူခီျကမ်ျား-မ�ေဝသံးု�ကရသည့ ်ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျားကို ပါဝင�်ကသည့ ်ကမ်းေြခ�ိငုင်မံျားက မညသ်ို ့ 

အသံးုြပု�ကမည့ ်ဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက် �ငှ့ ်ယငး် 

သေဘာတူညခီျက်များကို ထနိး်သမ်ိး လိကု်နာေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ။ 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ / ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� အများြပညသ်တူိုဘ့က်မှ 

စစေ်ဆးခံရန ်ပွင့ေ်နြခငး်၊ အများြပညသ်တူို ့ ရယ�ူိငုေ်သာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

�ကည့�်�၍ ရ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု် ေတာငး်ဆိလု�င ်ြပညသ်တူိုအ့ား 

ဖွင့ထ်တု်ချေပးေသာ။ 

ြမ�င့တ်ငမ်�-ပုိြမင့ေ်သာ အဆင့ ်သိုမ့ဟတု ်စ�ံ�နး်သို ့ ြမ�င့တ်ငမ်�။ 

ထခုိိကလ်ယွေ်သာ လမူ�ေရး အပ်ုစုများ-မြဖစစ်ေလာက် နညး်ေသာ သိုမ့ဟတု် 

အေြပာငး်အလဲများကို ခံ�ိငုစွ်မ်းများ �ငှ့ ်နညး်လမ်းများ အထးူနညး်ပါးေသာ 

လူမ�ေရး အုပ်စုများ။ 

ေန
ာက

ခ်ံသ
မိုင

း် 
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ေကျးဇူးတငလ်�ာများ 
Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ� Protocol သည ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတို၏့ အားထတု် �ကိုးပမ်းမ� ရလဒြ်ဖစပ်ါသည။် 

Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Forum တွင ်ပါဝင�်ကသတူိုသ့ည ်သေုတသနများ၊ ဆနး်စစမ်�များ၊ ေတွ�ဆံပဲွုများ၊ 

ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ စမ်းသပ်မ�များ၊ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�များ၊ အြမငခ်ျငး် ဖလှယမ်�များ၊ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဆးွေ�းွြခငး်များ ြပုလပ်ုလျက် 

မတကူွဲြပားသည့ ်ထငြ်မငခ်ျက်များအတကွ် အေြဖများကို �ှာေဖွ�ိငုရ်န ်�စှ�်စှခဲွ်�ကာ အချိနယ်�ူပီး နက�်� ိငး်စွာ ေလလ့ာခဲ�့ကပါသည။် 

ေတာ်ေတာ်များတိုထ့တံွင ်reference group များ �ှိခဲက့ာ ဖုိရမ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို တက်�ကစွာ ေဆာငရွ်ကလ်ျက် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ အြမငမ်ျားကို 

အသေိပး ေြပာြပခဲ�့ကပါသည။် Forum အတကွ် ရနပုံ်ေငမွျားကို ေနာ်ေဝ၊ အိကု်စလန ်�ငှ့ ်ဂျာမန ီအစိုးရများထမှံ ေပးလ�ခဲ�့က�ပီး (International 

Hydropower Association)၊ The Nature Conservancy၊ The World Bank Group၊ �ငှ့ ်The World Wide Fund for Nature -WWF တိုထ့မှံလညး် 

ထည့ဝ်င ်လ�ခဲ�့ကပါသည။် ထိုအ့ြပင၊် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်အားေပးလို�ကသည့ ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတိုထ့မှံ in-kind ေပးလ�မ�များလညး် 

သသိသိာသာ �ှိခဲပ့ါသည။် 

ဤ Protocol သည ်ယငး်ကဲသ့ို ့ များြပားလှေသာ ပါဝငက်ူညခဲီ�့ကသတူို၏့ အတညပ်ညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေထာက်ပ့ံမ�များကို ထငဟ်ပ်ြပသေနကာ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုေ်အာင ်သသိသိာသာ ေထာကက်ူေပး�ိငု�်ကသည ်ဟူေသာ ဘံခံုယခူျက်�ှိေန၍ လက�်ှိ ေနာက်ဆံးု 

ရလဒ ်ထကွ်ေပါ်လာ�ိငုခဲ်ပ့ါသည။် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်ယငး်ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်လက်တွဲ လုပ်ကိုငခဲ်�့ကသည့ ်စြံပအုပ်စုများ �ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်များအား 

ေကျးဇူးတင�်ှိစွာြဖင့ ်အသအိမှတြ်ပု ေ�ကညာေပးလိုပါသည-် 
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ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ညှသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

Protocol 
ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol မာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်များ 

အတွက် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး အေြခခံေဘာင ်ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်ထတဲွင ်ေရအားလ�ပ် စစ်စီမံကိနး် 

အတွက် အေရးပါသည့ ်ေရ�ှည်သံုး�ိငုေ်ရး ဆိုငရ်ာ စဉ်းစားစရာများကို ေထာက်ြပထားကာ၊ ထိုစမံီကိနး် အတွက် 

ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို ထုတ်လုပ်ေပးသည။် Protocol စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး် ေလးခု – ကနဦး အဆင့၊် 

ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး– တိုက့ို စမံီကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ အဆင့တ်စခ်ုခုတွင ်သးီြခားစ ီ

ြပုလုပ်�ိငုသ်ည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�များ အြဖစ ်ြပုစထုားပါသည။် နညး်တစခ်ုကို အသံုးြပု�ပီး စိစစအ်ကဲခတ်ရန ်အတွက် 

အေစာပိငုး် အဆင့ဆ်ိုငရ်ာ စစိစ်အကဲခတ်မ�များကို လုပ်�ပီးရန ်မလိုအပ်ပါ။ စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များကို စီမံကိနး်၏ ဘဝ 

စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ ဆံုးြဖတ်ေရး အဓိက ေနရာများအထ ိအသံုးြပု�ိငုရ်န ်ြပုစထုား�ပီး၊ တချိနလ်ံုး တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်ရး 

အစအီစဉ်များကို လမ်း��နေ်ပး�ိငုရ်န ်ထပ်တလဲလဲ အသံုးြပုလ�င ်အထေိရာက်ဆံုး ြဖစ်ပါလိမ့်မည။် စစိစအ်ကဲခတ်မ� 

နညး်များ �ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်ဆံုးြဖတ်ချက် ချမတှ်ေရး ေနရာများကို ပံ ု1 ထတဲွင ်ြပထားသည 

 

 
 

ပံ ု1 - Protocol စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်များ �ငှ့ ်ဆံုးြဖတ်ေရး အဓိက ေနရာများ 

  

ေနာကခံ်သမုိငး် 

အေစာပုိငး် အဆင့ ် ြပငဆ်ငြ်ခငး် �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် လညပ်တ်ြခငး် 
စမံီကိနး် ဘဝ စက်ဝနး် အဆင့မ်ျား 

အတကွ ် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး 

နညး်များ- 

စမံီကိနး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ 

အေရး�ကးီသည့ ်

ဆံးုြဖတ်ေရး ေနရာများ- 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ကို 

ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ကနထ်�ုိက်များကို ချမှတ်ေပးြခငး် 

စမံီကိနး်ကို အပ်�ှြံခငး် 
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အ
ေစာပိုငး် အ

ဆ
င့  ်

အစာပိငုး် အဆင့ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး်ကိ ုြခံု ငံ�ုကည့ြ်ခငး် 

ဤစာတမ်းသည ်အေစာပိုငး် အဆင့ ်စိစစ်အကဲခတ်ေရး နညး်ကို စစီဉ်ေပးထား�ပီး၊ အသံုးြပုသူသည ်Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�ဆိုငရ်ာ ဘက်စံ ုချဉ်းကပ်မ� �ငှ့ ်အသံုးြပုပံကုို ေဖါ် ြပေပးထားသည့ ်Protocol ေနာက်ခံသမိုငး်ကို ေလလ့ာ 

သ�ိှိေန�ပီဟု ယူဆပါသည။် အေစာပိုငး် အဆင့ ်စိစစအ်ကဲခတ်ေရး ကိရိယာမာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်များ 

ေပါက်ဖွားလာခဲ့သည့ ်ေနရာ၏ မဟာဗျူဟာေရးရာ ပတ်ဝနး်ကျင ်အေြခအေနကို ေလလ့ာ�ကည့်သည့ ်ေ�ှ �ေြပး စစေ်ဆးေရး 

ကိရိယာ ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်က စီမံကိနး်အား ပိ�ုပီး အေသးစတိ်ကျကျ စံုစမ်းစစ်ေဆးရာ၌ �ှိ�ိငုသ်ည့ ်စနိေ်ခါ်မ�များ �ငှ့ ်

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဘက်မ ှတံု ့ြပနရ်န ်လိုအပ်မည့ ်အချက်များကို ��နြ်ပေပး�ိငုရ်နအ်တွက် ကနဦး အဆင့ ်တစခ်ုတွင ်

�ှိ�ိငုသ်ည့ ်စီမံကိနး်အတွက် အ��ရာယ်များ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတု်ေပးပါမည။် လုပ်ငနး်စဉ်က 

ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရးကို ေ�ှ � ��လျက် စမ်ွးအင ်�ငှ့ ်ေရ လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများဆိုငရ်ာ ည�ွီတ်မ�များ �ငှ့ ်

ပဍိပက�များကို ေထာက်ြပေပးပါလိမ့်မည။် ယငး်ကဲသ့ို ့ စိစစအ်ကဲခတ်မ�က စမံီကိနး် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ေ�ှ �ဆက် 

လုပ်ကိုငရ်န ်မဟာဗျူဟာ အေြခခံ �ှိမ�ှိကို ေထာက်ခံလိုသူကို အသေိပးေဖါ် ြပေပးပါလိမ့်မည်။ 

အေစာပိငုး် အဆင့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ထတဲွင ်မဟာဗျူဟာ ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ ေသာခ့ျက် အေ�ကာငး်အရာများ 

ပါဝငက်ာ၊ ပထမအေန�ငှ့ ်�ှိေနသည့ ်လိုအပ်ချက်များ၊ ေရွးချယ်မ�များ �ငှ့ ်မူဝါဒများကို ဆနး်စစသ်ည၊် ၎ငး်ေနာက်မှာ 

�ိငုင်ေံရး အေြခအေန �ငှ့ ်အဖွဲ �အစညး်များ၏ လုပ်�ိငုစ်မ်ွးများကို သံုးသပ်လျက် နညး်ပညာ၊ လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

စးီပာွးေရး ဆိုငရ်ာ အ��ရာယ်များကို စစိစ်အကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ရပါသည။် ထိသုို ့ စိစစအ်ကဲခတ်မ�၏ ရလဒထ်တဲွင ်

လ�ိုဝကှ်ချက်များ အဆင့ြ်မင့မ်ားစာွ ပါ�ှိ�ိငုေ်�ကာငး် ယူဆရသည။် 

အေစာပိငုး် အဆင့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို ေရအားလ�ပ်စစ် ရငး်�ှးီမ�များ၏ ေရ�ှညသ်ံုးေရးဆိုငရ်ာ ဆက်စပ် 

အေ�ကာငး်အရာများကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး အခွင့အ်လမ်းများကို ေထာက်ြပေပးမ�ကဲသ့ို ့ ပိကုျယ်ြပန ့သ်ည့ ်

ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက်ပါ သံုး၍ရ�ိငုပ်ါသည။် အေစာပိုငး် အဆင့◌်◌့ ်ဆနး်စစမ်�များ �ငှ့ ်အသိပညာဆိုငရ်ာ 

လစဟ်ငး်ချက်များကို ေစာစးီစာွ ြပုလုပ်ရနက်ို အားေပးရန ်ရည်မနှး်ပါသည။် 

အေစာပိငုး် အဆင့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်မှာ အမတှ်ေပးသည့ ်protocol မဟုတ်ဘ ဲစိစစ်အကဲခတ်ေရး လမ်း��နခ်ျက် 

ြဖစ၍် အြခားေသာ စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်များ�ငှ့ ်မတူပါ။ ဤအဆင့မ်ာှ စီမံကိနး်ကို ြပတ်သားစာွ မချမတှ်ရေသးဘ၊ဲ 

ေရ�ှညသ်ံုးမ�ဆိုငရ်ာ အမတှ်မျာကို ရယူရန ်အေြခခံမာှလညး် အားမေကာငး်ေသး၍ ြဖစ်ပါသည။် ေနာက်ြခားနားချက် 

တစခ်ုမာှ ြဖစအ်နာဂတ် စမံီကိနး်၏ အလားအလာများဆိုငရ်ာ ကနဦး စံစုမ်းမ�များမှာ မ�ကာခဏ ဆိုသလို၊ အထးူသြဖင့ ်

စမံီကိနး် ေရးဆွ�ဲကသူတိုက့ ပိ�ုပီးအေသးစတိ် ေလလ့ာ�ိငုရ်န ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရးကို မဆံုးြဖတ်ရေသးလ�င ်လညး်ေကာငး်၊ 

လွတ်လပ်သည့ ်စွမ်းအင ်ေဈးကွက်ထတဲွင ်အ�ပိုငအ်ဆိုင ်လုပ်ကိုငရ်မ� များ၍ လညး်ေကာငး်၊ လ�ို� ဝကှ်ချက် သေဘာကို 

ေဆာင�်ကပါသည။် စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာ ရည်မနှး်ချက်များကို အမျာသ ိေ�ကညာြခငး် မ�ှိေသး၍၊ ဤအေစာပိငုး် အဆင့ ်

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်က အေစာပိုငး် အဆင့ ်ဆနး်စစမ်�များ �ငှ့ ်အသပိညာဆိုငရ်ာ လစဟ်ငး်ချက်များကို ပိ�ုပီး 

ေကာငး်မွနစ်ွာ ြပုလုပ်ရနက်ို အားေပးမည့ ်နညး်လမ်း တစခ်ုြဖစ်သည။် နညး်ပညား၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်ဘ�ာေရး 

အေြခအေန ဆိုငရ်ာ အေသးစိတ် ေလလ့ာမ�များကို ြပုလပ်ု�ပီးသည့ ်ေနာက်မာှ၊ မ�ကာခဏဆိုသလို အစိးုရဘက်မ ှ

ချုပ်ကိုငထ်ားသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်အြဖစ၊် ြပငဆ်ငေ်ရး စစိစအ်ကဲခတေ်ရး နညး်ကို အသံုးြပုရန ်သင့ေ်လျာ်ပါလိမ့်မည။် 
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အ
ေစ

ာပို
ငး်

 အ
ဆ

င ့ ်

ES-1 ထင�်ာှးသည့ ်လိအုပ်ချကမ်ျား 
ဤအေ�ကာငး်အရာက၊ ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ�ကးီဆိငုရ်ာ ဖံွ� �ဖိုးမ� ရညမှ်နး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်အမျိုးသား �ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များထတဲငွ ်ကျယြ်ပန ့စွ်ာ သေဘာတ ူေထာကြ်ပထား�ကကာ ေရ �ငှ့ ်

စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး �ငှ့ ်အေြခခအံေဆာကအ်အံုများဆိငုရ်ာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ဆိငုရ်ာ 

လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုေထာကြ်ပလျက ်�ှငး်လငး်ြပထားသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ ထည့စ်ဉ်းစားေနသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်၏ လပ်ု�ိငုစွ်မ်းများမှ သတမှ်တထ်ားသည့ ်လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုပံ့ပုိးေပး�ိငုေ်�ကာငး် 

ြပသေပးရန ်ြဖစပ်ါသည။် 

ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ�ကးီ အဆင့တ်ငွ ်ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့ည့ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� 

ရညမှ်နး်ချကမ်ျားကိ ုပ့ံပုိးရာတငွ ်အေရး�ကးီ�ပီး ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ပုိ�ပီး သိုမ့ဟတု ်ေလျာ�့ပီး 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ကိ ုေ�ှာငရ်န ်ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်က ေရဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်

စွမ်းအငဆ်ိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုမ�တစွာ ချဉ်းကပ်ရန ်�ကို းပမ်းေသာေ�ကာင့ ်

အေရးပါပါသည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

• စိစစ်အကခဲတမ်�- ေရ �ငှ့ ်စမ်ွးအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် လိုအပ်ချက်များကို စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို 

ြပုလုပ်ေနရာ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရးဆိုငရ်ာ ထည့တ်ွက်စရာများ ပါဝင�်ကသည်။ 

• ရလဒမ်ျား- ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ အတွက် လိုအပ်ချက်များကို ြပသလိုက်ပါ�ပီ။ 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး် တစခ်ုက ြပထားသည့ ်လိုအပ်ချက်များအား သသိာသည့ ်ပံပိ့းုေပး�ိငုသ်ည၊် သိုမ့ဟုတ် ြပထားသည့ ်

လိုအပ်ချက် အများအြပားတိုအ့ား ပံပိ့းုေပး�ိငုေ်�ကာငး်ကို ေထာက်ခံထားသည့ ်လက်ေတွ� 

အေထာက်အထားြဖင့ ်ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟုတ့်် 

• ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး မျက်�ာှစာများကို ထည့်စဉ်းစားရငး် ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

ပိ�ုပီးကျယ်ြပန ့စ်ာွ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုြခငး်။ 
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အ
ေစာပိုငး် အ

ဆ
င့  ်

 
 

 

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

ေရ �ငှ့ ်စမ်ွးအင ်ဝန်ေဆာငမ်�များ၏ လိအုပ်ချကမ်ျား 

ဆိသုညမ်ာှ ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ�ကးီဆိငုရ်ာ 

ဖွံ� �ဖိုးမ� ရညမ်နှး်ချကမ်ျား၊ မဝူါဒများ �ငှ့ ်

စမီကံနိး်များထတဲငွ ်ကျယြ်ပန ့စ်ာွ သေဘာတ ူ

ေထာကြ်ပထားသညမ်ျား ြဖစပ်ါသည။် ေရအားလ�ပ်စစ ်

ဖွံ� �ဖိုးမ�က energy-intensive off-taker (ဥပမာ၊ 

အလမူနီယီ ံစက�်ံု )၏ စမွး်အင ်လိအုပ်ချကမ်ျားအား 

ြဖည့တ်ငး်�ိငုမ်�ကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ သေဘာတထူား�ကသည့ ်

ဖွံ� �ဖိုးမ� ရညမ်နှး်ချကမ်ျား မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များထ ဲ

ထည့သ်ငွး်ထားလ�င ်ြပသ�ိငုခ်ဲ�့ပီဟု ယဆူပါလမိ့မ်ည။် 

ေရ ဝန်ေဆာငမ်�များ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

စမွး်အင ်ထတုလ်ပ်ုရန၊် ငါးဖမး်လုပ်ငနး်၊ အတကွ ်ေရ၊ 

ေရလ�မး်ေဒသ စိကု်ပျိုးေရး၊ အစားအစာ ေပးသငွး်မ�၊ 

ေရစစုညး်မ� လပ်ု�ိငုစ်မွ်း၊ ေသာကေ်ရ ေပးသငွး်မ�၊ 

မလိ� ာလပ်ုငနး် အတကွေ်ရ၊ လပ်ုငနး် �ငှ့ ်စကမ်�သံးု ေရ၊ 

ဆညေ်ြမာငး်များအတကွ ်ေရေပးသငွး်မ�၊ ေရလ�မး်မိးုမ� 

စမီခံန ့ခ်ွမဲ�၊ ေရေ�ကာငး် သာွးလာမ�၊ အပနး်ေြဖမ�၊ 

ြမစက်မ်းေြခေန ြပညသ်မူျား၏ အမိတ်ငွး် 

လိအုပ်ချကမ်ျား၊ ခရီးလညှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များ၊ 

နယေ်ြမချငး် အ�ကားတငွ ်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�၊ 

ေဂဟာစနစ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ( ဥပမာ၊ ေရလ�မး်ေဒသ 

ထနိး်သမိး်မ�၊ ေ���ေြပာငး်�ကသည့ ်အေကာငမ်ျားအတကွ ်

ချိတဆ်က�်ိငုစ်မွး်၊ ြမစ�်ငှ့ ်ေဝး�ကသည့ ်စမိ့ေ်ြမများ 

ထနိး်သမိး်မ�)၊ စသြဖင့။် 

စွမ်းအင ်ဝန်ေဆာငမ်�များ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေဒသ��ရ၊ 

�ိငုင်ေံတာ ်�ငှ့ ်ေဒသ�ကးီဆိငုရ်ာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်တံကာ 

ဝယလ်ိအုားသိုမ့ဟတု ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်

လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ားကိ ုစမီေံပးြခငး်၊ ကကွရ်က ်တည�်ငမိမ်�ကိ ု

စမီေံပးြခငး်၊ အများဆံးု ဝနက်ိ ုစစီဉ်ေပးြခငး်၊ spinning reserve၊ 

စနစ ်ထနိး်ည�မိ� �ငှ့ ်အပဆူိငုရ်ာ ထေိရာကမ်� ြမ�င့တ်ငမ်� ကဲသ့ို ့ 

ေဘးပနး် အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုစမီံေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ-Energy Master Plan၊ Water 

Development Plan၊ �ိငုင် ံသိုမ့ဟတု ်ေဒသဆိငုရ်ာ ဖွံ� �ဖိုးမ� 

အစရီငခ်စံာ၊ ေတွ� �ှိထားသည့ ်လိအုပ်ချကမ်ျား၊ ေဒသတငွး် 

ေြမအသံးုချမ� �ငှ့ ်အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ ဖွံ� �ဖိုးေရး 

စမီကံနိး်များ�ငှ့ ်ကိကုည်မီ��ှိေ�ကာငး် ဆနး်စစခ်ျက် 
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ES-2 ေရွးချယစ်ရာများကိ ုစစိစအ်ကခဲတြ်ခငး် 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေဒသ၏ စွမ်းအင ်�ငှ့ ်ေရဆိငုရ်ာ လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြဖညတ်ငး်ေပး�ိငုသ်ည့ ်

ေရွးချယစ်ရာများ အ�ကားမှာ စဉ်းစားေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်၏ သင့ေ်တာ်မ�ကိ ုလညး်ေကာငး်၊ 

စမံီကနိး်အတကွ ်ေနရာ ေရွးချယမ်� �ငှ့ ်အစားထိးု ေရွးစရာ ဒဇုိီငး်များကိ ုထည့စ်ဉ်းစားရန ်ြပုလပ်ုခဲသ့ည့ ်

အေစာပုိငး် အဆင့ ်လပ်ုငနး်စဉ်ကိ ုလညး်ေကာငး်၊ ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ ထည့စ်ဉ်းစားေနသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်ကိ ုစွမ်းအင ်�ငှ့ ်ေရ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုေြဖ�ှငး်ေရးရာတငွ ်

ဦးစားေပး ေရွးချယမ်� တစခ် ုြဖစ�်ပီး၊ ေဆာကလ်ပ်ုမ� ေနရာ ေရွးချယမ်� �ငှ့ ်အစားထိးု ေရွးစရာ ဒဇုိီငး်မျာကိ ု

အေစာပုိငး် အဆင့တ်ငွ ်ထည့စ်ဉ်းစားရန ်ြဖစပ်ါသည။် 

ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရွးချယမ်�များကိ ုအြခားေသာ အရငး်အြမစ ်အမျိုးအစားများ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်စွမ်းအင ်�ငှ့ ်ေရကိ ုထနိး်သမ်းေရး ကဲသ့ို ့ ေရွးချယမ်�များ�ငှ့ ်��ငိး်ယဉှ်ြပထားရာ အေရးပါပါသည။် 

၎ငး်က ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး ��ေထာင့က်ိ ုလကခ်လံျက ်ကျယြ်ပန ့ ်များြပားလသှည့ ်စးီပွားေရး၊ နညး်ပညာပုိငး်၊ 

ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အချကမ်ျားဆိငုရ်ဪ ေရွးချယမ်�များကိ ုလကေ်တွ�ကျကျ ဖကစ်ံုမှ 

အေသအချာ ��ငိး်ယဉှ်ထားသည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-  

• စိစစ်အကခဲတမ်�- ထည့်စဉ်းစားေနသည့ ်စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာ စီမံကိနး် ေရးဆွေဲရး ချဉ်းကပ်မ�များ အမျိုးမျိုး�ငှ့ ်

ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဆိုငရ်ာ ေရွးချယ်မ�များ အမျိုးမျိုးကို ထည့တ်ွက်လျက် လိုအပ်ေနသည့ ်စမ်ွးအင ်�ငှ့ ်

ေရဆိုငရ်ာ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့တ်ငး်ေပး�ိငု�်ကသည့ ်ေရွးချယ်မ�များကို စိစစ်အကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည။် 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး်မာှ စွမ်းအင ်�ငှ့ ်ေရ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ေြဖ�ှငး်ရာတွင ်ဦးစားေပး 

ေရွးချယ်မ� တစခ်ု ြဖစပ်ါသည။် 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး်မာှ ဦးစားေပး ေရွးချယ်မ� တစခ်ု ြဖစေ်�ကာငး် ေထာက်ခံထားသည့ ်လက်ေတွ� အေထာက်အထားြဖင့ ်

ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် ◌ ်

• ေရွးချယ်မ�များအား စိစစ်အကဲခတ်ရာတွင ်အရည်အေသွးြမင့ ်ချဉ်းကပ်မ�ကို အသံုးြပုသည၊် ဥပမာ၊ 

ထည့တ်ွက်ခဲ့သည့ ်စီမံကိနး်ေရးဆွမဲ� ချဉ်ကပ်မ�ကို တိုးချဲ�လျက် သိုမ့ဟုတ် အြမငမ်ျာကို ဆနး်စစ်မ�ထ ဲ

အဓိကပတ်သက်သူများကို စည်း�ုံးလျက်၊ သိုမ့ဟုတ် အြမငမ်ျားကို ဆနး်စစရ်န ်သံုးခဲ့သည့ ်

စသံတ်မတှ်ချက်များကို ေရ�ှည်သံုး�ိငုမ်� သိုမ့ဟုတ် ေဒသ/ြမစဝ်ှမ်း ထည့်စဉ်းစားစရာများကို 

အထးူအေလးေပးလျက်။ 
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အ
ေစာပိုငး် အ

ဆ
င့  ်

 

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

ေရွးချယစ်ရာများအား စစိစအ်ကခဲတမ်�မာှ အစိးုရ၊ 

ြမစဝ်မှ်းေဒသ အဖွဲ�အစညး်များမ ှသိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ 

ြပငပ် အဖွဲ�အစညး်များမ ှြပုလပ်ုခဲ့သည့ ်စစိစအ်ကခဲတမ်�ကိ ု

ရည�်�နး်သည၊် မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစေ်စ၊ ေရွးချယမ်�များအား 

စစိစအ်ကခဲတမ် ှအ�ှိြခငး်က ဖွံ� �ဖိုးမ�ကိ ု

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသအူတကွ ်ထင�်ှားသည့ ်သတထိားရမည့ ်

အချက ်ြဖစက်ာ �ိငုင်ေံတာ ်အာဏာပိငုမ်ျား �ငှ့ ်ဘ�ာေရး 

ကိယုစ်ားလယှ�်ံု းများ�ငှ့ ်နးီကပ်စာွ 

လကတ်ွေဲဆာငရွ်ကလ်ျက ်၎ငး်ကိ ုေြဖ�ှငး် ရ�ိငုပ်ါသည။် 

စမံီကန်ိးေရးဆွေဲရး ချဉ်းကပ်မ�များ အြပည့အ်စံထုတဲငွ ်

မဝူါဒ၊ ဌာန၊ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး �ငှ့ ်နညး်ပညာပိငုး် ဆိငုရ်ာများ 

အကျံုးဝငသ်ည။် 

စမွး်အင ်ေရွးချယမ်�များ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

စမွး်အင ်ထေိရာကမ်� အစအီစဉ်များ (ထနိး်သမိး်မ�၊ 

မဝူါဒများ၊ ထတုလ်�တေ်ရး �ငှ့ ်ြဖန ့ြ်ဖူးေရး အစအီစဉ်များ)၊ 

ထတုလ်ပ်ုမ�၏ ထေိရာကမ်�ကိ ုတိးုြမ�င့ေ်ပးမ� (�ှိေနဆ ဲ

ဓာတအ်ားေပး ဌာနများကိ ုြပနလ်ညမ်မွး်မလံျက ်

ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်)၊ စမွး်အင ်အမျိုးအစား အြပည့အ်စံ ု�ငှ့ ်

ဖွံ� �ဖိုးမ�ကိ ုမြပုလပ်ုရန ်ေရွးချယြ်ခငး်။ 

 

ေရဆိငုရ်ာ ေရွးချယမ်�များ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ထနိး်သမိး်မ�၊ မူဝါဒများ၊ ြဖန ့ြ်ဖူးေရး နညး်စနစမ်ျား၊ 

လမူျားပျံ� � ှံေ့နထိငုမ်� �ငှ့ ်ေြမယာ အသံးုချမ� အေ�ကာငး်အရာ 

အပါအဝင ်အေြခခအံေဆာကအ်အံ ုဆိငုရ်ာ ေရွးချယမ်�များ။ 

အစားထိးု ေရွးစရာများကိ ုဆန်းစစရ်န် အတကွ ်

စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အေြခခမံမူျား၏ ဥပမာများထတဲငွ၊် 

ဥပမာ ဆိပုါစို ့၊ အဓကိြမစေ်ပါ်မာှထက ်ြမစလ်ကတ်ကေ်ပါ်က 

လပ်ုငနး်၊ တနဖိ်ုးြမင့ ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ� ေနရာများကိ ုေ�ာှင�်ာှးြခငး်၊ 

ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ�ကိ ုေ�ှာင�်ာှးြခငး်၊ �ှိေနဆ ဲေရ �ငှ့ ်

စမွး်အငဆ်ိငုရ်ာ အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ၏ ထေိရာကမ်�ကိ ု

တိးုြမ�င့ြ်ခငး်၊ စသြဖင့ ်ပါဝင�်ိငုသ်ည။် 

အေထာကအ်ထား ဥပမာများ- ေရွးချယမ်�များအား 

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ �ှိေနဆ ဲေရွးချယမ်�များအား စစိစအ်ကခဲတမ်�ကိ ု

ဆနး်စစခ်ျက။်
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ES-3 မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များ 

 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစစ်မံီကနိး်ကိ ုြပုစုရန၊် �ုပ်လံးုေဖါ်ရန ်�ငှ့ ်လညပ်တရ်န ်အတကွ ်�ိငုင်ေံတာ် 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ေဒသ��ရ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များမှ ချမှတေ်ပးထားသည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ ထည့စ်ဉ်းစားေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်၏ ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်

လညပ်တမ်�ကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်�ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသဆိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များထကဲ လစဟ်ငး်မ�များ၊ 

ကာွဟမ�များ သိုမ့ဟတု ်ခကခ်မဲ�များကိ ုစမံီခန ့ခ်ွသဲာွးရန ်ြဖစသ်ည။် 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ�၏ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ကိ ုအရငး်အြမစမ်ျား ဖံွ� �ဖိုးေရးအတကွ ်ေပါငး်စညး်လျက ်

ေရးဆွထဲားသည့ ်စမံီကနိး်၏ အရညအ်ေသးွက ဩဇာလ�မ်းမုိး�ိငုရ်ာ၊ စမံီကနိး်ထကဲ အချကမ်ျား 

အားနညး်မညဆ်ိလု�င ်ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသ ူအတကွ ်ေလျာ်စိုကေ်ပးေရး အစအီစဉ်များ 

လိအုပ်လာ�ိငုပ်ါသည ်(ဥပမာ ေကာ်ပုိေရး�ှငး် ဆိငုရ်ာ မူဝါဒမှ တစဆ်င့)် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-   

• စိစစ်အကခဲတမ်�- အသက်ဆိုငဆ်ံုး မဝူါဒများ �ငှ့ ်စီမံကိနး်များအား စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ခဲ့ရာ၊ ြမစဝ်ှမ်း 

ဖွံ � �ဖိုးမ� သိုမ့ဟုတ် ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစမ်ျား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များ ပါဝငပ်ါသည။် 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး်သည ်တည်ဆ ဲမဝူါဒများ �ငှ့ ်စီမံကိနး်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညသီည၊် ကွာဟမ�များ သိုမ့ဟုတ် 

လစဟ်ငး်ချက်များကို စီမံ၍ရ�ိငုပ်ါမည။် 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး်မာှ မဝူါဒ �ငှ့ ်စီမံကိနး်ထကဲ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညကီာ၊ ကွာဟမ�များ သိုမ့ဟုတ် 

လစဟ်ငး်ချက်များကို စီမံ၍ရ�ိငုေ်�ကာငး် ေထာက်ခံထားသည့ ်လက်ေတွ� အေထာက်အထားြဖင့ ်ပိြုမင့မ်ားသည့ ်

ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

• သက်ဆိုငရ်ာ မဝူါဒများ �ငှ့ ်စီမံကိနး်များအား၊ လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အပါအဝငက်ို၊ ေဖါ်ထတု်ရန ်

ကျယ်ြပန ့သ်ည့ ်ချဉ်းကပ်မ�ကို သံုးထားသည၊် သိုမ့ဟုတ် 

• မဝူါဒ �ငှ့ ်စမံီကိနး်တွင ်ကွာဟမ�များ သိုမ့ဟုတ် လစဟ်ငး်ချက်များအား စီမံရန ်ပါ�ှိသည်များကို ထည့တ်ွက်လျက် 

စမံီကိနး်၏ အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက်များ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို ဆနး်စစခ်ဲ့သည။် 
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အ
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ဆ
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

�ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသဆိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

စမံီကန်ိးများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ဖွံ� �ဖိုးမ�၊ 

စမွး်အင၊် ေရ (IWRM အပါအဝင)်၊ 

သတ� ဝါများမတကူွြဲပားမ�၊ ရာသဦတ၊ု ထနိး်သမိ်းမ�၊ 

နယေ်ြမစပ်�ကား၊ ေြမအသံးုချမ�၊ �မို � ြပ �ငှ့ ်ေဒသဆိငုရ်ာ 

အေြခခေံဆာကအ်အံုများ စမီေံရးဆွမဲ� သြဖင့။် 

ေရအားလ�ပ်စစသ်ည ်စမွ်းအင ်�ငှ့ ်ေရတို ့ 

ထစိပ်မ�ေနရာတငွ ်တည�်ှိေနသညြ်ဖစရ်ာ၊ ၎ငး်သည ်

မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီေံရးဆွေဲရး ကရိယိာ အမျိုးအစား 

တသ�ီကးီအား ထေိတွ�ပါသည။် အချို �ေသာ အေရးပါသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်အေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ စမီေံရးဆွေဲရး 

အေြခခမံေူဘာငမ်ျား မ�ှိ၊ ေဟာငး်ေနြခငး်၊ 

အရညအ်ေသးွညံြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ မဝူါဒများ 

�ငှ့ ်စမီကံနိး်များ�ငှ့ ်ဆန ့က်ျငေ်နြခငး်မျိုး �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များက ေပး�ကသည့ ်

လမး်��နခ်ျကမ်ာှ စမီကံနိး် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ 

အတညြ်ပုချကရ်ယေူရး၊ �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်

လညပ်တေ်ရးဆိငုရ်ာ စညး်ကမး်ချကမ်ျား 

လိကုန်ာေရးအတကွ ်လံေုလာကမ်� �ှိချငမ်�ှှိပါမည။် 

လျာထားသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီံကနိး်များထတဲငွ ်

စရီငပိ်ငုခ်ငွ့ ်နယေ်ြမများ ေရာယကှ�်ိငုသ်ည့ ်

အခကအ်ခမဲျား �ှိ�ိငုရ်ာ၊ မတကူွြဲပားသည့ ်မဝူါဒများ �ငှ့ ်

စမီကံနိး်များကိ ုလိကုန်ာရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။် 

လမူ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကန်ိးများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ဆငး်ရမ�ကိ ုတိကုဖ်ျကမ်�၊၊ 

အစားအစာ ဖူလံေုရး၊ ငါးဖမး်လပ်ုငနး်များကိ ုထနိး်သမိး်မ�၊ 

တနဖိ်ုးြမင့ ်ေနရာများကိ ုကာကယွေ်ပးမ� (ဥပမာ၊ အမျိုးသား 

ပနး်ြခမံျား၊ ကမ�ာအ့ေမအွ�စှ ်ေနရာများ၊ Ramsar စမိ့ေ်ြမများ၊ 

ယဉ်ေကျးမ�အရ အေရးပါသည့ ်ေနရာများ၊ 

အသအိမတှြ်ပုခထံားရသည့ ်ထင�်ှားသည့ ်��ခငး်ေနရာများ)၊ 

စသြဖင့။် 

အေထာကအ်ထား ဥပမာများ- �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသဆိငုရ်ာ 

မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များ၊ စမီကံနိး်သည ်မဝူါဒများ �ငှ့ ်

စမီကံနိး်များ�ငှ့ ်ကိကုည်မီ�ကိ ုစစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ြမစ၏် ြမစဝ်မှ်း 

စမီကံနိး် �ငှ့ ်ြမစ၏် ြမစဝ်မှ်း ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့ရး 

အေ�ကာငး်အရာများ၏ အေြခအေနကိ ုစစိစအ်ကခဲတမ်� 
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ES-4 �ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ 

 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� စမံီကနိး်ကိ ု�ုပ်လံးုေဖါ်ရန ်�ငှ့ ်လညပ်တရ်န ်အတကွ ်

အခကအ်ခမဲျား �ှိလာေစ�ိငုသ်ည့ ်ေဒသထကဲ �ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရန ်အ��ရာယမ်ျားကိ ု

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ စဉ်းစားေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး် အေပါ် 

ဩဇာလ�မ်းမုိး�ိငု�်ကသည့ ်�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများကိ ုသ�ိှိထားကာ စမံီကိငုတ်ယွ�်ိငုရ်န ်ြဖစပ်ါသည။် 

အစိုးရက မိမိ၏ ကတြိပုချကမ်ျာကိ ုြငငး်ဆိမုည ်သိုမ့ဟတု ်အြခားသတူိုအ့ား သတူို၏့ ကတြိပုချကမ်ျားဆိငုရ်ာ 

တရားစရီငပုိ်ငခ်ငွ့က်ိ ုဟန ့တ်ားြခငး်က ထိအုစိးုရ၏ တရားစရီငပုိ်ငခ်ငွ့ထ်�ဲှိ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်များ 

အတကွ ်ဘ�ာေငမွျား ေချးယေူရး စညး်ကမ်းချကမ်ျား �ငှ့ ်အဆင့အ်တနး်ကိ ုလညး်ေကာငး်၊ စမံီကနိး်များ 

ကိယု�်�ကိ၏် ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး ေရ�ှညအ်ကျိုးကိ ုလညး်ေ�ကာငး် ထခိိကုေ်စမည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-  

• စိစစ်အကခဲတမ်�- စမံီကိနး်�ငှ့ ်အသကဆ်ိုငဆ်ံုး �ိငုင်ေံရးဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများကို၊ 

နယ်ေြမများအ�ကားဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ အပါအဝငက်ို၊ စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး်သည ်ေဖါ် ြပခဲ့သည့ ်သတိထားစရာများကို စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုသ်ည။် 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး်မာှ ကျယ်ြပန ့သ်ည့ ်�ိငုင်ေံရး သတိထားစရာ တသ�ီကီးကို စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုေ်�ကာငး် ေထာက်ခံထားသည့ ်

လက်ေတွ� အေထာက်အထားြဖင့ ်ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကည်ရမ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

• စမံီကိနး်သည ်�ိငုင်ေံရး သတိထားစရာများကို ေလျာ့ပါးေစရန ်သိုမ့ဟုတ် သက်သာေစရန ်အားေပးမည့ ်

အစအီစဉ်များကို ချမတှ်�ိငုက်ာ လက်တွဲေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည့ ်အခွင့အ်လမ်းများ၊ သိုမ့ဟုတ် 

• �ိငုင်ေံရး သတိထားစရာအား စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အချက်များကို ထည့်တွက်လျက် စမံီကိနး်၏ အားသနခ်ျက်များ၊ 

အားနညး်ချက်များ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို ဆနး်စစခ်ဲ့သည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-်  

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရန်အချကမှ်ာ အစိးုရ မဝူါဒ 

ေြပာငး်လမဲ�များ၊ ပစ�ညး်များ တငသ်ငွး်မ�ကိ ုဟန ့တ်ားရန၊် 

သမိး်ယရူန ်သိုမ့ဟတု ်ဖမး်ဆးီရန၊် ေငေွ�ကး 

လလဲယှမ်ရမ�၊ �ိငုင်ေံရးကိ ုအေ�ကာငး်ြပု�ပီး စကွဖ်ကမ်�၊ 

အစိးုရ မတညမ်�ငမိြ်ဖစမ်� သိုမ့ဟုတ ်စစြ်ဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ ေကာ်ပိေုရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိးုရတိုက့ 

ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့ ်သိုမ့ဟတု ်လပ်ုကိငုမ်ရ 

ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်သတထိားရန ်အချက၊် သိုမ့ဟတု ်

စစြ်ဖစြ်ခငး်။ 

နယေ်ြမများအ�ကားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများက 

စမီကံနိး်၏ အထကပိ်ငုး် �ငှ့ ်ေအာကပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ �ငှ့ ်

ြမစဝ်မှ်း အရငး်အြမစမ်ျား မ�ေဝသံးုေရးဆိငုရ်ာ 

အဖွဲ�အစညး်များ၏ သေဘာတညူခီျကမ်ျားကိ ု

ထည့တ်ကွလ်မိ့မ်ည။် 

 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရမည့ ်အ��ရာယမ်ျား ေလျာပ့ါးေရး 

သိုမ့ဟတု ်သကသ်ာေရးကိ၊ု ဥပမာ၊ စမွး်အင ်က�ကိ ုြပုြပငမ်�၊ 

အခနွအ်ား ခန ့ခ်ွမဲ� ေချာေမွ�ေစမ�၊ ယေ်ြမများအ�ကား 

သေဘတညူမီ�များ၊ ြခစားမ�ကိ ုတိကုဖ်ျကေ်ရး မဟာဗျူဟာများ 

စသညတ်ို ့ြဖင့ ်လပ်ုရ�ိငုပ်ါသည။် 

အေထာကအ်ထား ဥပမာများ- �ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရမည့ ်

အ��ရာယအ်ား ဆနး်စစခ်ျက၊် နယေ်ြမများအ�ကား 

အေ�ကာငး်အရာများအား ဆနး်စစခ်ျက၊် သေဘာတညူခီျကမ်ျား 

�ငှ့အ်ဖွဲ�အစညး်များ၊ �ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ အ��ရာယ/် 

အချုပ်အချာအာဏာ တည�်ငမိမ်�၊ National Governance Audits၊ 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ အ��ရာယမ်ျားအား ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေရး 

ေရွးချယမ်�များ၊ အစိးုရအဖွဲ�များ၊ နယေ်ြမများအ�ကားဆိငုရ်ာ 

အဖွဲ�အစညး်များ �ငှ့ ်အြခား အေရးပါသည့ ်အဓကိပါဝငသ် ူ

အုပ်စမုျား�ငှ့ ်ေတွ�ဆံမု� မတှတ်မး်များ 
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ES-5 အဖဲွ�အစညး်များ၏ လပ်ု�ိငုစ်မွး်များ 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်များ ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်လညပ်တမ်�ထတဲငွ ်အေရးပါသည့ ်

အဖဲွ�အစညး် ဌာနများ၏ လပ်ုကိငု�်ိငုစွ်မ်းများကိ ုကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေပးသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ 

ထည့စ်ဉ်းစားေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး အဖဲွ�အစညး်များ၏ လပ်ု�ိငုစွ်မ်း 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား �ငှ့ ်�ှိေနသည့ ်လပ်ု�ိငုစွ်မ်းများကိ ုစစိစအ်ကခဲတခ်ဲက့ာ လစဟ်ငး်ချကမ်ျာကိ ုကိငုတ်ယွ ်

ေြဖ�ှငး်ရန ်ြဖစပ်ါသည။် 

ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ၊ု အထးူသြဖင့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်ကိ၊ု 

ဖံွ� �ဖိုးလပ်ုကိငုရ်ာတငွ ်ကျယြ်ပန ့မ်ျားြပညး်သည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၊ အမညမ်ျားကိ ုေဖါ် ြပရေသာ်၊ 

အစိုးရအဖဲွ�များ/�ကပ်မတေ်ရး အဖဲွ�များ၊ ဖံွ� �ဖိုးေအာင ်လပ်ုေဆာငသ်မူျား၊ ဘ�ာေရး အဖဲွ�အစညး်များ၊ 

ကနထ်�ုိကတ်ာများ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျား၊ အလပ်ုသမား အငအ်ား၊ အရပ်ဖက ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ် ံြပညသ်မူျား တိုအ့�ကားတငွ ်လပ်ု�ိငုစွ်မ်းများကိ ုဖကအ်သးီသးီမှ မ�တစွာ ည��ိ �ငိး်ေပးရန ်

လိအုပ်ေသာေ�ကာင့ ်ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ အေရးပါပါသည။် အထကပ်ါ က� တစခ်ခုထုတဲငွ ်

ယငး်ကဲသ့ိုေ့သာ က�မ်းကျငသ်မူျား မ�ှိလ�င၊် ယငး်ကဲသ့ို ့ လစဟ်ငး်ချကမ်ျားကိ ုြပငပ်မှ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု

ေခါ်ယြူခငး်ြဖင့ ်သကသ်ာလာေအာင ်လပ်ု�ိငုေ်သာ်လညး်၊ က�မ်းကျငမ်�များ �ငှ့ ်နညး်ပညာများကိ ု

လ�ေဲြပာငး်ေပးလျက ်ေဒသထတဲငွ ်လပ်ု�ိငုစွ်မ်းများကိ ုဖံွ� �ဖိုးလာေအာင ်ပနး်တိငုထ်ား လပ်ုကိငုရ်န ်လိအုပ်သည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-  

• စိစစ်အကခဲတမ်�- ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်�ငှ့ ်အများဆံုး သက်ဆိုငသ်ည့ ်အဖွဲ �အစညး်များ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းများကို 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး်သည ်အဖွဲ�အစညး်များ၏ လုပ်�ိငုစ်မ်ွးထဲက အေရးပါသည့ ်လစဟ်ငး်ချက်များ၊ ကွာဟမ�များ 

သိုမ့ဟုတ် ��ပ်ေထးွမ�များကို စီမံခန ့ခ်ွဲ�ိငုသ်ည။် 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး်သည ်အဖွဲ�အစညး်များ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းထကဲ အေရးပါသည့ ်လစဟ်ငး်ချက်များ၊ ကွာဟမ�များ သိုမ့ဟုတ် 

��ပ်ေထးွမ�များကို စီမံခန ့ခ်ွဲ�ိငုေ်�ကာငး် ေထာက်ခံထားသည့ ်လက်ေတွ� အေထာက်အထားြဖင့ ်ပိြုမင့မ်ားသည့ ်

ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

• အဖွဲ�အစညး်များ �ငှ့ ်လုပ်�ိငုစ်မ်ွးများကို ေဖါ်ထတု်လျက် စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ဖက်စံကုာ ကျယ်ြပန ့သ်ည့ ်

ချဉ်းကပ်မ�ြဖင့ ်ြပုလုပ်ခဲ့သည၊် သိုမ့ဟုတ် 

• စမံီကိနး်သည ်�ိငုင်ေံရး သတိထားစရာများကို ေလျာ့ပါးေစရန ်သိုမ့ဟုတ် သက်သာေစရန ်အားေပးမည့ ်

အစအီစဉ်များကို ချမတှ်�ိငုက်ာ လက်တွဲေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည့ ်အခွင့အ်လမ်းများ၊ သိုမ့ဟုတ် 

• အဖွဲ�အစညး်များ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းထကဲ အေရးပါသည့ ်လစဟ်ငး်ချက်များ၊ ကွာဟမ�များ သိုမ့ဟုတ် ��ပ်ေထးွမ�များကို 

စမံီခန ့ခ်ွဲေရး အချက်များကို ထည့တ်ွက်လျက် စီမံကိနး်၏ အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက်များ၊ 

အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို ဆနး်စစခ်ဲ့သည။် 
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အ
ေစာပိုငး် အ

ဆ
င့  ်

 

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 
 

အဖဲွ�အစညး်၏ ဥပမာများထ ဲပါဝငသ်ညမ်ာှ- အုပ်ချုပ်ေရး၊ 

ဥပေဒြပုေရး၊ �ိငုင်ေံရး ပါတမီျား၊ ြခစားမ�ကိ ု

တိကုဖ်ျကေ်ရး အဖွဲ�အစညး်များ၊ တရားစရီငေ်ရး၊ 

မေကျနပ်ချကမ်ျား တိငုတ်မး်ေရး လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ 

(ဥပမာ၊ Ombudsman)၊ ြပညသ်ူ ့ ဝနေ်ဆာငေ်ရး/ အစိးုရ 

က� ကိယုစ်ားလယှ�်ံု းများ၊ ဥပေဒလ�မး်မိုးေရး 

အဖွဲ�အစညး်များ၊ အချကအ်လကမ်ျား လတွလ်ပ်စာွ 

ရပိငုခ်ငွ့၊် မဒီယီာ၊ ေဒသ �ငှ့ ်တိငုး်ြပညန်ယ ်အစိးုရ၊ အရပ် 

အဖွဲ�အစညး်၊ ပဂု�လကိ က�၊ �ိငုင်တံကာ 

အဖွဲ�အစညး်များ (ဥပမာ၊ အချို �တိုက့ ြခစားမ�ကိ ု

တိကုဖ်ျကေ်ရး အားထတုမ်�များကိ ုတငြ်ပေပး�ကသည)်၊ 

စစေ်ဆးေရး/ေစာင့�်ကပ်ေရး အဖွဲ�အစညး်များ၊ အစိးုရ၏ 

ကနထ်�ိုက ်ချုပ်ဆိေုရး စနစ၊် စသြဖင့။် 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး်�ငှ့ ်ဆက�် �ယလ်ျက ်

အဖဲွ�အစညး်၏ လပ်ု�ိငုစ်ွမ်းမာှ အဓကိအားြဖင့ ်

သကဆ်ိငုရ်ာ �ိငုင်ေံတာ ်အဖွဲ�အစညး်ဆိငုရ်ာ 

အေြခခေံဘာင ်အေန�ငှ့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်

စမီကံနိး်များများအား စမီကံနိး်ေရးဆွမဲ�၊ �ုပ်လံေုဖါ်ေရး �ငှ့ ်

လညပ်တေ်ရးကစိ�များကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်နှး်ရ�ိငုေ်သာ၊ 

တံု ့ြပန�်ိငုေ်သာ �ငှ့ ်အချိနမ်ေီသာ ပံစုြံဖင့ ်စမီအံုပ်ချုပ် 

ေြဖ�ှငး်�ိငုစ်မွး်�ငှ့ ်သကဆ်ိငုပ်ါသည။် ေရအားလ�ပ်စစ�်ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်မ��ှိသည့ ်အဖွဲ�အစညး်များဆိငုရ်ာ 

လပ်ု�ိငုစ်မွး်ထတဲငွ ်ဆေီလျာ်ေသာ လသူားစမွ်းအား 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုအေရအတကွ ်အရေရာ၊ က�မး်ကျငမ်� အရပါ၊ 

ရ�ှိမညဟ် ုခယံလူျက ်ေအာကပ်ါ ေသာခ့ျက ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

ချမတှလ်ျက ်အားထတု ်ကျင့သ်ံးုမ� ပါဝင�်ိငုသ်ည-် စမီကံနိး်ဆိငုရ်ာ 

အထးူ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး �ငှ့ ်လိငုစ်ငရ်�ှိေရး လပ်ုငနး်စဉ်များ၊ 

အဓကိပါဝငသ်တူို ့ အ�စှသ်ာရ�ှိ�ှိ ပါဝငမ်�၊ သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်

ဆနး်စစေ်ရး ေကာ်မတီမီျားကိ ုဖွဲ�စညး်ေပးမ�၊ လိငုစ်င ်

အေြခအေနများ၊ တိငု�်ကားမ�များကိ ုကိငုတ်ယွပံ်၊ု အမျိုးမျိုးေသာ 

အစိးုရ အဖွဲအစညး်များ၏ ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား 

သဟဇာတြဖစေ်အာင ်လပ်ုေပးမ�၊ ဆံးုြဖတခ်ျက ်ချမတှေ်ရး 

လပ်ုငနး်စဉ်များ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာေရး လပ်ုငနး်စဉ်များ၊ စသြဖင့။် 

အေထာကအ်ထား ဥပမာများ- အဖွဲ�အစညး်များ၏ 

လပ်ု�ိငုစ်မွး်များအား ဆနး်စစခ်ျက၊် ဖွဲ�အစညး်များ၏ 

လပ်ု�ိငုစ်မွး်ဆိငုရ်ာ လစဟ်ငး်ချကမ်ျားအား ကိငုတ်ယွ ်ေြဖ�ှငး်ေရး 

ေရွးချယမ်�များ၊ အစိးုရအဖွဲ�များ၊ ေသာခ့ျက ်အဖွဲ�အစညး်များ၊ 

သးီြခားလတွလ်ပ်�ကသည့ ်ဆနး်စစသ်မူျား �ငှ့ ်အြခား 

အေရးပါသည့ ်အဓကိပါဝငသ် ူအုပ်စမုျား�ငှ့ ်ေတွ�ဆံမု� 

မတှတ်မး်များ 
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ES-6 နညး်ပညာပိငုး် အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများ 
 

 

စဉ်းစားေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်အတကွ ်ြပငဆ်ငမ်�ထတဲငွ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားကိ ု

ဩဇာလ�မ်းမုိး �ိငုစွ်မ်း�ှိသည့ ်နညး်ပညာပုိငး် အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေစာစးီစွာ 

ေဖါ်ထတုမ်� �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကိ ုေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် 

ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ နညး်ပညာပုိငး် အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေစာသည့ ်အဆင့တ်ငွ ်

စစိစအ်ကခဲတလ်ျက ်စမံီကနိး် ြပငဆ်ငမ်�ထ ဲရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ဆံးုြဖတခ်ျကရ်ာတငွ ်ယငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

သထိားေစရန ်ြဖစသ်ည။် ေစာသည့ ်အဆင့မှ်ာ ဆနး်စစမ်�ကိ ုမြပုလပ်ုခဲလ့�င၊် ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသကူ 

စမံီကနိး် ြပငဆ်ငမ်�ထသဲို ့ သသိသိာသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှလံိကုသ်ည့ ်ေနာကမှ်ာ နညး်ပညာပုိငး် အေ�ကာငး်အရာများ 

�ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုရငဆ်ိငုလ်ာရ�ိငုက်ာ အြခားေရွးစရာ စမံီကနိး်ကိ ုစဉ်းစားရန ်ခယဲဉ်းမည ်

ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ အေရးပါပါသည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-  

• စိစစ်အကခဲတမ်�- စမံီကိနး်�ငှ့ ်သက်ဆိုင�်ကသည့ ်နညး်ပညာပိုငး် အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားရမည့ ်

အချက်များကို စိစစ်အကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲ့သည။် 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး်သည ်နညး်ပညာပိုငး် အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားရမည့ ်အချက်များကို စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုပံ် ု

ရပါသည။် 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး်မာှ နညး်ပညာပိုငး် သတိထားစရာများကို အြပည့အ်ဝ စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုေ်�ကာငး် ေထာက်ခံထားသည့ ်လက်ေတွ� 

အေထာက်အထားြဖင့ ်ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

• နညး်ပညာပိငုး်ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာအား စမံီခန ့ခ်ွဲေရး အချက်များကို ထည့တ်ွက်လျက် စီမံကိနး်၏ 

အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက်များ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို ဆနး်စစခ်ဲ့သည။် 

 

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

နညး်ပညာပုိငး် အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်

အချကမ်ျားသကဆ်ိငု�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာ- ေရအား အရငး်အြမစ ်

�ှိ�ကကာ စတိခ်ျရ�ိငုမ်�၊ ေြမငလျင ်တည�်ငမိမ်�၊ အြခားေသာ 

သဘာဝ အ��ရာယမ်ျား၊ ဘမူစိကမ်�အေြခအေန တည�်ငမိမ်�၊ 

ေဆာကလ်ပ်ုေရး ပစ�ညး်များကိ ုရယသူံးု�ိငုမ်�၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ 

ေဘးကငး်မ�၊ စသြဖင့။် 

အေထာကအ်ထား ဥပမာများ- နညး်ပညာပိငုး် 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျား၊ 

ေနရာဆိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျကမ်ျား၊ ပါရဂ ူအြမငမ်ျား၊ 

သကဆ်ိငုရ်ာ ပါရဂမူျား�ငှ့ ်ေတွ�ဆံမု� မတှတ်မး်များကိ ု

ကနွပ်ျူတာြဖင့ ်စးူစမး်ဆနး်စစြ်ခငး် 
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ES-7 လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားစရာများ 

 
စဉ်းစားေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်အတကွ ်ြပငဆ်ငမ်�ထတဲငွ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားကိ ု

ဩဇာလ�မ်းမုိး �ိငုစွ်မ်း�ှိသည့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေစာစးီစွာ 

ေဖါ်ထတုမ်� �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကိ ုေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေစာသည့ ်အဆင့တ်ငွ ်စစိစအ်ကခဲတလ်ျက ်စမံီကနိး် ြပငဆ်ငမ်�ထ ဲ

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ဆံးုြဖတခ်ျကရ်ာတငွ ်ယငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုသထိားေစရန ်ြဖစသ်ည။် 

အေစာပုိငး် အဆင့မှ်ာ ဆနး်စစမ်�ကိ ုမြပုလပ်ုခဲလ့�င၊် ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသကူ စမံီကနိး် ြပငဆ်ငမ်�ထသဲို ့ 

သသိသိာသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှလံိကုသ်ည့ ်ေနာကမှ်ာ လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်

အချကမ်ျားကိ ုရငဆ်ိငုလ်ာရ�ိငုက်ာ အြခားေရွးစရာ စမံီကနိး်ကိ ုစဉ်းစားရန ်ခယဲဉ်းမည ်ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်

ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ အေရးပါပါသည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-  

• စိစစ်အကခဲတမ်�- စမံီကိနး်�ငှ့ ်သက်ဆိုင�်ကသည့ ်လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားရမည့ ်

အချက်များကို စိစစ်အကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲ့သည။် 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး်သည ်လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနညး်ဆံုး 

ြဖစေ်စလျက် စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုလ်ျက် စမံီကိနး် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ကွက် ြပညသ်ူများအား အသားတင ်

အကျိုးအြမတ်များကို ေပး�ိငုဖ်ွယ်ရာ �ှိပါသည။် 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး်မာှ လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ှား�ိငု၊် အနညး်ဆံုး ြဖစေ်စကာ 

သက်သာေအာင ်လုပ်ေပး�ိငုက်ာ အြပည့်အဝ ေလျာ်စိကု်ေပး�ိငုေ်�ကာငး် ေထာက်ခံထားသည့ ်လက်ေတွ� 

အေထာက်အထားြဖင့ ်ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

• စစိစအ်ကဲခတ်မ�သည ်အခွင့အ်လမ်းများကို ထည့တ်ွက်ထားရာ၊ �ှိေနဆ ဲပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် အချို�ေသာ လူမ�ေရး အခွင့အ်လမ်းများ သိုမ့ဟုတ် ြမ�င့တ်ငမ်�များ လုပ်ေပး�ိငုသ်ည့ ်

အလားအလာ �ှိပါသည၊် သိုမ့ဟုတ ်

• စစိစအ်ကဲခတ်မ�သည ်အေမအွ�စှ ်ဆိုငရ်ာများ သိုမ့ဟုတ် တိုးပွားလာေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ ဆိုငရ်ာ 

သတိထားစရာများကို ထည့တ်ွက်ထားသည၊် သိုမ့ဟုတ် 

• လူမ�ေရး သတိထားစရာများ ဆိုငရ်ာ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အချက်များကို ထည့တ်ွက်လျက် စီမံကိနး်၏ အားသနခ်ျက်များ၊ 

အားနညး်ချက်များ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို ဆနး်စစခ်ဲ့သည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများသည၊် ဥပမာ၊ 

ေြမ�ငှ့ ်ေရ အသံးုြပုမ�ဆိငုရ်ာ �ှိ�ိငုသ်ည့ ်ပဍပိက�များ၊ စမီကံနိး် 

အကျိုးသက ်ရပ်ကကွြ်ပညသ်မူျား၏ ဖွဲ�စညး်ပါဝငမ်� အေနအထား၊ 

လမူ�-စးီပာွးေရး အေြခအေန �ငှ့ ်အသကေ်မးွမ�များ၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား �ှိ�ိငုြ်ခငး်၊ လပ်ုအား 

�ငှ့ ်အလပ်ုသမား လပ်ု�ိငုစ်မွး်များ၊ ရပ်ရွာ ေဘးကငး်ေရး၊ ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး၊ ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ၊် အရပ်ြပညသ်မူျားဘက်မ ှ

လကခ်မံ� အလားအလာ၊ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး 

လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများ၊ တိးုပာွးလာေသာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ လမူ�ေရး မ�ငမိသ်ကမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

အေထာကအ်ထား ဥပမာများ- လမူ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်

အချကမ်ျား၊ �ပီးေတာ ့လမူ�ေရး 

အကျိုးအြမတမ်ျားအတကွ ်အခငွ့အ်လမး်များ၊ 

ေနရာဆိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျကမ်ျား၊ ပါရဂ ူအြမငမ်ျား၊ 

အစိးုရ၊ NGO များ၊ စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုဖ်ွယ ်�ှိ�ကသည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၊ ေဒသခြံပညသ်မူျား �ငှ့ ်

အြခားေသာ ေသာခ့ျက အဓကိပါဝငသ် ူအုပ်စမုျားမ ှ

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား�ငှ့ ်ေတွ�ဆံမု� မတှတ်မး်များကိ ု

ကနွပ်ျူတာြဖင့ ်စးူစမး်ဆနး်စစြ်ခငး်။ 
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ES-8 ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားစရာများ 

 
စဉ်းစားေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်အတကွ ်ြပငဆ်ငမ်�ထတဲငွ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားကိ ု

ဩဇာလ�မ်းမုိး �ိငုစွ်မ်း�ှိသည့ ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ု

ေစာစးီစွာ ေဖါ်ထတုမ်� �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကိ ုေဖါ် ြပေပးထားပါသည။်ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေစာသည့ ်အဆင့တ်ငွ ်စစိစအ်ကခဲတလ်ျက ်စမံီကနိး် 

ြပငဆ်ငမ်�ထ ဲရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ဆံးုြဖတခ်ျကရ်ာတငွ ်ယငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုသထိားေစရန ်ြဖစသ်ည။်  

ေစာသည့ ်အဆင့မှ်ာ ဆနး်စစမ်�ကိ ုမြပုလပ်ုခဲလ့�င၊် ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသကူ စမံီကနိး် ြပငဆ်ငမ်�ထသဲို ့ 

သသိသိာသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှလံိကုသ်ည့ ်ေနာကမှ်ာ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်

အချကမ်ျားကိ ုရငဆ်ိငုလ်ာရ�ိငုက်ာ အြခားေရွးစရာ စမံီကနိး်ကိ ုစဉ်းစားရန ်ခယဲဉ်းမည ်ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်

ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ အေရးပါပါသည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-  

• စိစစ်အကခဲတမ်�- စမံီကိနး်�ငှ့ ်သက်ဆိုင�်ကသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားရမည့ ်

အချက်များကို စိစစ်အကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲ့သည။် 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး်သည ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနညး်ဆံုး 

ြဖစေ်စလျက် စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုလ်ျက် စမံီကိနး် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ကွက် ြပညသ်ူများအား အသားတင ်

အကျိုးအြမတ်များကို ေပး�ိငုဖ်ွယ်ရာ �ှိပါသည။်  

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး်မာှ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ှား�ိငု၊် အနညး်ဆံုး 

ြဖစေ်စကာ သက်သာေအာင ်လပ်ုေပး�ိငုက်ာ အြပည့်အဝ ေလျာ်စိကု်ေပး�ိငုေ်�ကာငး် ေထာက်ခံထားသည့ ်

လက်ေတွ� အေထာက်အထားြဖင့ ်ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကည်ရမ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

• ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာများကို ြမ�င့တ်ငအ်ားြဖည့်�ိငုရ်နအ်တွက် အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတု်ေနရာ၊ ယငး် 

ြမ�င့တ်ငအ်ားြဖည့မ်�များထကဲ အချို�ကို �ုပ်လံုးေဖါ်သွားမည ်ြဖစပ်ါသည၊် သိုမ့ဟုတ် 

• အေမအွ�စှ ်ဆိုငရ်ာများ သိုမ့ဟုတ် တိုးပာွးလာေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများကို 

ေဖါ်ထတု်ေပးသည၊် သိုမ့ဟုတ် 

• ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ သတိထားစရာများ ဆိုငရ်ာ စမံီခန ့ခ်ွဲေရး အချက်များကို ထည့တ်ွက်လျက် စမံီကိနး်၏ 

အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက်များ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို ဆနး်စစခ်ဲ့သည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

ပတဝ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားစရာများက၊ ဥပမာ၊ သတ� ဝါများမတကူွြဲပားမ�၊ ေရေန 

အေကာငမ်ျား ေနရာေ���ေြပာငး်မ�၊ �ခမိး်ေြခာကခ် ံအေကာငမ်ျား၊ 

အေရးပါသည့ ်စမိ့ေ်ြမများ၊ ေသာခ့ျက ်ေနထိငုမ်�ဝနး်ကျငမ်ျား၊ 

ေပါငး်ပငမ်ျား၊ ဖျကေ်ကာငမ်ျား၊ ေရေလာှငက်နထ်မံ ှမနှလ်ံအုမိ ်

ဓာတေ်ငွ� ထတုလ်�တမ်�များ၊ တိကုစ်ားမ�များ၊ အနညထ်ိငုမ်�၊ ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွ၊ ေလ၏ အရညအ်ေသးွ၊ အေမအွ�စှ ်

အေ�ကာငး်အရာများ၊ တိးုပာွးလာေသာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ 

စသြဖင့။် 

အေထာကအ်ထား ဥပမာများ- ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်

အချကမ်ျား၊ �ပီးေတာ ့ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

ြမ�င့တ်ငအ်ားြဖည့ေ်ရး အခငွ့အ်လမး်များ၊ 

ေနရာဆိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျကမ်ျား၊ ပါရဂ ူအြမငမ်ျား၊ 

အစိးုရ၊ NGO များ၊ ေဒသခ ံ�ငှ့ ်အြခားေသာ 

ေသာခ့ျက ်အဓကိပါဝငသ် ူအုပ်စမုျား 
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ES-9 စးီပွားေရး �ငှ့ ်ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတိထားစရာများ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး် သိုမ့ဟတု ်စမံီကနိး်များ၏စနစ ်အတကွ ်ြပငဆ်ငမ်�ထတဲငွ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး 

ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားကိ ုဩဇာလ�မ်းမုိး �ိငုစွ်မ်း�ှိသည့ ်စးီပွားေရး �ငှ့ ်ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေစာစးီစွာ ေဖါ်ထတုမ်� �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကိ ုေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် 

ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ စးီပွားေရး �ငှ့ ်ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေစာသည့ ်

အဆင့တ်ငွ ်စစိစအ်ကခဲတလ်ျက၊် စမံီကနိး်သည ်အသားတင ်စးီပွားေရး အကျိုးအြမတက်ိ ုထတုလ်ပ်ုေပး�ပီး၊ 

၎ငး်က လညပ်တလ်ပ်ုကိငုမ်ည့ ်စမံီကနိး် သိုမ့ဟတု ်စမံီကနိး်များ၏စနစမှ်ာ ဘ�ာေရးအရ �ှငသ်န�်ိငုက်ာ၊ 

စမံီကနိး် ြပငဆ်ငမ်�ထ ဲရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ဆံးုြဖတခ်ျကရ်ာတငွ ်ယငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုသထိားေစရန ်

ြဖစသ်ည။် 

ေစာသည့ ်အဆင့မှ်ာ ဆနး်စစမ်�ကိ ုမြပုလပ်ုခဲလ့�င၊် ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသကူ စမံီကနိး် ြပငဆ်ငမ်�ထသဲို ့ 

သသိသိာသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှလံိကုသ်ည့ ်ေနာကမှ်ာ စးီပွားေရး �ငှ့ ်ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုရငဆ်ိငုလ်ာရ�ိငုက်ာ အြခားေရွးစရာ စမံီကနိး်ကိ ုစဉ်းစားရန ်ခယဲဉ်းမည ်

ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ အေရးပါပါသည။် 

အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား-  

• စိစစ်အကခဲတမ်�- စမံီကိနး်�ငှ့ ်သက်ဆိုင�်ကသည့ ်ဘ�ာေရးဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ သတိထားရမည့ ်

အချက်များ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်ကုနက်ျမ�များ �ငှ့ ်အကျိုးအြမတ်များကိုကို စစိစအ်ကဲခတ်မ� 

ြပုလုပ်ခဲ့သည။် 

• ရလဒမ်ျား- စမံီကိနး် သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်ကို ပိုငဆ်ိုငေ်သာ ကုမ�ဏသီည ်ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို 

စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုက်ာ ဘ�ာေငမွျားကို �ှာယူလျက် လက်�ှိ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်၏ ဩဇာနယ်ပယ် အတွငး်မာှ 

အသားတင ်စးီပာွးေရး အကျိုးအြမတ်ကို ထတု်လုပ်ေပး�ိငုဖ်ွယ်ရာ �ှိပါသည။် 

အဆင့ြ်မင့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား- 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�က အေြခခံ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အြပင ်ရယူရန ်�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်မာှ- 

• စမံီကိနး် သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်ကို ပိုငဆ်ိုငေ်သာ ကုမ�ဏသီည် ကျယ်ြပန ့သ်ည့် အေြခအေနများ အမျိုးမျိုးအ�ကားမှာ 

ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခ်ွဲ�ိငုက်ာ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ သက်သာေစေရး 

အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိးု�ိငု�်ပီး ဘ�ာေငမွျားကို အသင့ ်စညး်�ုံး�ိငုေ်�ကာငး် ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟတု်  

• လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အကျိုးဆက်များ အပါအဝင ်�ှိ�ိငု�်ကသည့ ်ကုနက်ျမ�များ �ငှ့ ်

အကျိုးအြမတ်များကို ကျယ်ြပန ့စ်ာွ ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားခဲ့ြခငး်ြဖင့ ်သက်ေရာက်မ�စီမံကိနး်သည ်ထင�်ှားကာ 

သင့ေ်တာ်သည့် အကျိုးအြမတ်များကို ထတု်လုပ်ေပး�ိငုမ်ည ်ြဖစ်ေ�ကာငး် ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ယံု�ကညရ်မ�၊ သိုမ့ဟုတ် 

• ဘ�ာေရးဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများ ဆိုငရ်ာ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အချက်များကို ထည့တ်ွက်လျက် စမံီကိနး်၏ 

အားသနခ်ျက်များ၊ အားနညး်ချက်များ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို ဆနး်စစခ်ဲ့သည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

 ဘ�ာေရးအရ �ှငသ်န်�ိငုစ်ွမ်းမှာ အဖဲွ�အစညး် တစခ်အုေန�ငှ့ ်

၎ငး်၏ လပ်ုငနး်လညပ်တေ်ရး ရညမ်နှး်ချကမ်ျားကိ ု

လကလ်မှး်မှလီျက ်၎ငး်၏ တာဝနမ်ျားကိ ုဘ�ာေရး 

��ေထာင့မ်ေှန�ပီး ေရ�ှညတ်ငွ ်ြဖည့တ်ငး်ေပး�ိငုသ်ည့ ်

လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး် �ှိြခငး်ြဖစပ်ါသည။် အချို �ေသာ စမီကံနိး်များမာှ 

ရညရွ်ယခ်ျကအ်များအြပား �ှိ�ိငု�်ကကာ ေရအားလ�ပ်စစမ်ာှ အဓကိ 

ရညရွ်ယခ်ျက ်မဟတုပ်ါ၊ ထိသုိုဆ့ိလု�င ်ေရအားလ�ပ်စစ ်အပိငုး်၏ 

ဘ�ာေရး ရညမ်နှး်ချကမ်ာှ လပ်ုငနး်စနစ ်(ဥပမာ၊ ေရ 

ေပးသငွး်ေရး၊ ဆညေ်ြမာငး် ေရ၊ စသြဖင့)်၏ အြခားေသာ 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုပံပိ့းုေပးရန ်ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

အချို �ေသာ စမီကံနိး်များအတကွ ်ဘ�ာေရးအရ ေထာကပံ်မ့�ကိ ု

၎ငး်လညပ်တေ်နသည့ ်စနစ၏် ��ေထာင့ြ်ဖင့ ်တိငုး်ထာွပါသည၊် 

ဥပမာ၊ ေရစစုညး်ေရး စမီကံနိး်များမာှ အ�� ံးေပါ် �ိငု�်ကေသာ်လညး် 

စနစတ်ငွး်�ှိ အြခားေသာ ဓာတအ်ားေပး ဌာနများ၏ ထေိရာကမ်�မာှ 

ပိြုမင့မ်လား�ိငုေ်လရာ ပိ�ုကးီမားသည့ ်အြမတက်ိ ု

ထတုလ်ပ်ုေပး�ိငုပ်ါသည။် 

ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ကနုက်ျမ�များ အထးူ ြမင့မ်ားြခငး်၊ 

လိအုပ်သည့ ်ကနုက်မ�များကိ ုြဖည့တ်ငး်�ိငုစ်မွး် မ�ှိြခငး်၊ 

အခနွေ်ငစွးီဝငမ်�ကစိ� မေရရာမ�များ၊ ေငေွ�ကး လလဲယှ�်�နး် 

မတည�်ငမိြ်ခငး်၊ စမီကံနိး် ဘ�ာေငမွျားကိ ုသံးုရာတငွ၊် 

အသစတ်ဖနသ်ံးုရ�ိငုသ်ည့ ်မကလ်ံးုေပးေရး စနစမ်ျားကိ ုသံးုရာတငွ၊် 

ေဒသ��ရ ေဈး��နး် သတမ်ှတမ်�၊ ေဈးကကွ ်တည�်ငမိမ်�၊ ေဈးကကွက်ိ ု

အသံးုြပုရာတငွ အခကအ်ခမဲျား �ှေိနြခငး်၊ ေငေွ�ကး များစာွမ ှ

ေဖာငး်ပလွာဖွယရ်ာ �ှိေနြခငး်၊ သိုမ့ဟတု ်ေဈး��နး်ကျဆငး်မ�၊ 

စသြဖင့။် 

ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား 

အတကွ ်ေဖါ်ထတုရ်�ိငုသ်ည့ ်အခငွ့အ်လမး်များ နညး်ပါး၊ 

အေစာပိငုး် ကနုက်ျစရိတ-်အကျိုးအြမတ ်ဆနး်စစမ်�က စမီကံနိး် 

အကျိုးအြမတက်ိ ုမြပ�ိငုြ်ခငး်၊ လမူ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

ကနုက်ျမ�များ အထးူများြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ဘ�ာေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ အချို �ေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားမာှ ကနုသ်ယွေ်ရးဆိငုရ်ာ 

ထခိိကုလ်ယွသ်ညမ်ျား ြဖစ�်ိငုရ်ာ၊ လက�်ှိ 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်အေထာကအ်ထားကိ ု

လ�ို � ဝကှခ်ျက ်ထနိး်သမိး်ေရး သေဘာတညူခီျက�်ငှ့အ်ည ီ

သံးုသပ်ရန ်လိအုပ်မည။် 

လမူ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ 

ေဘးပန်းအကျို းဆကမ်ျားမှာ ြပညသ်တူို၏့ 

ဘဝေကာငး်စားမ� သိုမ့ဟတု ်ပတဝ်နး်ကျငအ်ား 

ထခိိကုမ်�ကိ ုအကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ှိ�ကသည့ ်ေဘးထကွ ်

ထတုက်နုမ်ျားကိ ုရည�်�နး်ြခငး် ြဖစ�်ပီး ယငး် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေဈးကကွ ်ေဈး��နး်များ 

(ဥပမာ၊ ေလထညုစည်မး်မ�) ထတဲငွ ်ထငဟ်ပ်ြခငး် မ�ှိပါ၊ 

ေဘးပနး်အကျိုးဆကမ်ျား�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

ကနုက်ျမ�များ သိုမ့ဟတု ်အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုပံမုနှ ်

ေငစွာရငး် တကွခ်ျကမ်�ထ ဲထည့သ်ငွး် မရပါ။ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ဘ�ာေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများကိ ု

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ အေစာပိငုး် အဆင့ ်ကနုက်ျစရိတ-်

အကျိုးအြမတ ်ဆနး်စစခ်ျက၊် ဘ�ာေငမွျား 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုေဖါ်ထတုေ်ပးြခငး်၊ စးီပာွးေရး �ငှ့ ်

ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာ 

အချကမ်ျားကိ ုစစိစအ်ကခဲတမ်�၊ အစိးုရ၊ ဘ�ာေရး 

အဖွဲ�အစညး်များ၊ ဖွံ� �ဖိုးမ� ဘဏမ်ျား �ငှ့ ်ေသာခ့ျက ်

အဓကိပါဝငသ် ူအုပ်စုများမ ှကိယုစ်ားလယှမ်ျား�ငှ့ ်

ေတွ�ဆံမု� မတှတ်မး်များ 
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ဆ
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အသံးုအ��နး်များ၏ အဘဓိာန ်
 
 
 
ေနာကတ်ိးု အကျိုးအြမတမ်ျား-စမံီကနိး်ထမှံေန�ပီး ေဒသအတကွ် 

ထတု်ယ�ူိငုမ်ည့ ်အကျိုးအြမတ်များ 

တာဝန်ခံမ�-ပုဂ�ိုလ်၊ ကုမ�ဏ ီသိုမ့ဟတု် ဌာန တစခု်ခုက ၎ငး်၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ အတကွ် တာဝနယ်�ူပီး၊ ယငး်တိုအ့တွက် �ှိ�ိငုသ်ည့ ်

တာဝနမ်ျားကို ခံယလူျက် ရလဒမ်ျားကို ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာွေအာင ်

ဖွင့ထ်တုြ်ပသရန ်တာဝနခံ်သည့ ်ကတိ။ 

တာဝန်ခံထားသ-ူတစဦ်းဦး သိုမ့ဟတု် လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုအတကွ် 

တာဝန�်ှိသ ူသိုမ့ဟတု် ဥပေဒအရ တာဝန�်ှိသ။ူ 

လံေုလာကေ်သာ-ေတာငး်ဆိခုျက် တစခု်ခု သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်ချက် တစခု်ခု 

ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်ြပည့မီ်ေသာ သိုမ့ဟတု် လံုေလာက်ေသာ။ 

သေဘာတညူခီျက-်အထးူတလည ်ြပုမူ�ကရန ်သိုမ့ဟုတ် လုပ်ေဆာင�်ကရန ်

ပုဂ�ိုလ်များ၊ အုပ်စုများ သိုမ့ဟတု် အဖဲွ�အစညး်များ အ�ကားတွင ်

ေရးမှတထ်ား�ကသည့ ်သေဘာတူညမီ�။ ၎ငး်ကို၊ ဥပမာ၊ နားလညမ်� စာခ�နလ်�ာ၊ 

အစညး်အေဝး မှတတ်မ်းများ၊ ရညရွ်ယခ်ျက် စာတမ်း၊ အေြခခံမူများ ဆိငုရ်ာ 

ပူးတွဲေ�ကညာချက်၊ ကနထ်�ုိက်စာချုပ်၊ လုပ်ငနး် လညပ်တ်ေရး လိုငစ်င ်

စသညတ်ိုထ့တဲွင ်ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပ�ိငု�်ကပါသည။် 

ဆေီလျာ်ေသာ-လူ၊ အေြခအေန၊ ြဖစရ်ပ် သိုမ့ဟုတ် ေနရာ တစခု်ခုအတကွ် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ၊ ကိကု်ညေီသာ၊ ေဖါ် ြပထားသည့ ်လိအုပ်ချက်များ သိုမ့ဟတု် 

ေတာငး်ဆိခုျက်များကို ြပည့မီ်ေသာ။ 

အေြခခံလိငုး်-ေနာက်ပုိငး်တငွ ်��ငိး်ယဉှ်�ကည့ရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အစအီစဉ်များ၊ 

စာရငး်များ သိုမ့ဟတု် သတ်မှတ်ချက်များ တစစ်ံု။ အေြခခံလိုငး်မှာ 

စမံီကနိး်အ�ကို၊ စမံီကိနး်ကို စတငလ်ုပ်ကိုငမ်� မတိုငမီ်၊ အေြခအေနများကို 

ရည�်�နး်ြခငး် ြဖစ�်ပီး စမံီကနိး် ေနာက်ပုိငး် အေြပာငး်အလဲများကို ��ငိး်ယဉှ်ရန ်

သံးုပါသည။် လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်များ အတကွ် 

စမံီကိနး်အ�ကို အေြခခံ မ�ှိလ�င ်လက�်ှိ အေြခအေနကို အေြခခံအြဖစ ်

ခံယ�ူိငုသ်ည။် 

ကတြိပုမ�-လုပ်ေပးရန၊် ေပးရန ်သိုမ့ဟတု် တစစ်ံတုစခု် လုပ်မ�ကို ေ�ှာင�်ှားရန ်

ကတိြပုထားသည့ ်ေ�ကညာချက်။ 

ရပ်ရွာြပညသ်ူ ့ အပ်ုစုများ-ပုိ�ကီးသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး်ထ ဲအတတူကွ 

ေနထိငု�်ကသည့ ်တူညသီည့ ်လက�ဏာများ သိုမ့ဟုတ် အကျိုးစးီပွားများ�ှိသည့ ်

လူအုပ်စုများ။ ယငး်အုပ်စုများကို �ကည့�်�ရန ်နညး်လမ်း အသယွသ်ယွ ်�ှိ�ကရာ၊ 

၎ငး်တိုက့ို နားလညရ်�ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်းများြဖင့ ်သတ်မှတ် ေဖါ် ြပေပးရန ်

လိုပါမည။် ယငး်တိုထ့တဲွင၊် ဥပမာ ြပေပးသည့ ်အေန�ငှ့၊် �မို� ြပထ ဲ

ေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေကျးလက်ေဒသမှာ ေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၊ 

လူနညး်စု တိုငး်ရငး်သားများ၊ အသက်ေမွးမ� လုပ်ငနး် သိုမ့ဟတု် ဘာသာ 

တူ�ကသမူျား၊ မသနစွ်မ်းသမူျား၊ သက်�ကီးများ၊ စာမတတ်သမူျား၊ 

အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊၊ ကေလးများ စသြဖင့ ်ြပေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာမ�-တရားဝင ်ေတာငး်ဆိခုျက်များ၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်အများသ ိ

ကတိြပုမ�များ။ 

ဖကစ်ံုပါဝငေ်သာ-သက်ဆိငုရ်ာ အစတိအ်ပုိငမ်ျား အားလံုးကို ထည့တ်ကွလ်ျက် 

ေြဖ�ှငး်ေပးခဲသ့ညည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�-�ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်အေရးယ ူေဆာငရွ်က်မ�များ၏ အဆင့က်ို 

စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ ေနာက်ဆံးု စမံီချက်များ�ငှ့ ်ည�ွီတ်မ� �ှိေအာင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးသည။် 

သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက-်အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ကကွ် ြပညသ်မူျားမှ 

ခန ့အ်ပ်ခဲ�့ကသည့ ်ရပ်ကွက် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟတု် ကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

အ�ကားမှာ၊ အချိနက်ို လံုေလာက်စွာ ယခဲူ�့ကကာ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ 

ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များ�ငှ့အ်ည ီလတွ်လပ်ခဲ�့ပီး မိမိဘာသာမိမိ 

ဆံးုြဖတ်ချက် ချမှတ်�ိငုခဲ်�့ကသည့ ်ြဖစစ်ဉ်မှတစဆ်င့၊် လက်မှတ်ထိးုခဲ�့ကသည့ ်

သေဘာတူညခီျက်များ။ 

ြခစားမ�-ဂုဏသ်ကိ�ာ သိုမ့ဟတု် �ုိးသားမ� မ�ှိြခငး် (အထးူသြဖင့ ်

လာဘစ်ားမ�အတကွ် သသံယြဖစမ်�)၊ မ�ုိးသားသည့ ်အကျိုးအြမတက်ို ရယရူန ်

အပ်�ှထံားသည့ ်ရာထးူကို အသံးုချမ�။ 

ယံ�ုကညရ်ေသာ-ယံ�ုကည၍် ရ�ိငုေ်သာ၊ ယတု� ိ�ှိေသာ၊ အားကိုးထိကု်ေသာ၊ 

စတိ်ချရေသာ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ-်အတိတ်ေခတ် မျိုးဆက်များထမှံ အေမွရ�ှိခဲက့ာ 

ပစ�ုပနမှ်ာ ထနိး်သမ်ိးထားလျက် အနာဂတ် မျိုးဆက်များအား အပ်�ငှး်ေပးန ်

ြဖစေ်သာ လအူုပ်စု သိုမ့ဟတု် လူအ့ဖဲွ�အစညး် တစခု်၏ ေ�ှးပစ�ညး်များ �ငှ့ ်

အထညက်ိုယြ်ဒပ် မ�ှိသည့ ်ပငက်ိလုက�ဏာ�ှိသည့ ်အေမွအ�စှ။် 

တိးုပွားလာေသာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ-စမံီကိနး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို အတတိ်၊ ပစ�ုပန ်�ငှ့ ်ဆငြ်ခင ်ခန ့မှ်နး်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်

အနာဂတ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ တိုေ့�ကာင့ ်ထပ်တိုးလာမည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ။ အကျိုးဆကမ်ျားကို ေရ အရငး်အြမစ၊် ေဂဟစနစ ်

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ကွက် ြပညသ်မူျား အ�ငှ့ ်

ယငး် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ခံယ�ူိငုစွ်မ်းြဖင့ ်စစိစအ်ကဲခတရ်ပါမည။် 

ဆနး်စစမ်�များကို လက်ေတွ�ကျသည့ ်ေဘာငမ်ျားအတွငး်မှာ သတ်မှတ် 

လုပ်ကိုငရ်ပါမည။် 

လည့ှစ်ားခံရြခငး်-လှည့စ်ားခံလိကုရ်သည့ ်အချက် သိုမ့ဟတု် အေြခအေန၊ 

မမှနက်နသ်ညက်ို ယံ�ုကညေ်အာင ်လုပ်ခံခဲရ့ြခငး်၊ လိမ်လညခံ်ခဲရ့ြခငး်။ 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသ-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ထသဲို ့ 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံနသည့ ်ထပ်ိသးီ အဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟုတ် ကုမ�ဏမီျားအုပ်စု။ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်-ူ

အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ဆက�် �ယ�်ပီး ထင�်ာှးသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ သတထိားရမည့ ်

အချက်များ �ငှ့ ်တာဝနခံ်ရမ�များ �ှိေနသမူျား။ ၎ငး်တိုမှ့ာ စမံီကိနး် 

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ေနရာ အတငွး်တွင ်(ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား) 

သိုမ့ဟတု် စမံီကနိး် အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာ အြပင�်ှိ ေနရာ (ဥပမာ၊ 

အစိးုရ �ကပ်မတ်ေရး အဖဲွ�အစညး်များ၊ ဘ�ာေရး ဌာနမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

သိုမ့ဟတု် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစးီပွားဖက်) ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-အများသ ိြဖစေ်အာင ်ြပုလုပ်သည ်(“အများသ ိ

ဖွင့ြ်ပလိကု်သည”်ကို လညး် �ကည့�်�ပါ)။ 

 

 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 60   

အ
ေစ

ာပို
ငး်

 အ
ဆ

င ့ ်

စီးပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�ှ်ားခံရြခငး်-(i) ေြမကို ဝယယ်မူ�၊ (ii) ေြမအသံးုြပုမ� 

သိုမ့ဟတု် ေြမအား အသံးုချမ� ေြပာငး်လဲသာွးြခငး်၊ (iii) ေြမအသံးုချမ� 

ကန ့သ်တ်ခံရြခငး် သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား အသံးုချခွင့က်ို၊ 

ေရ အရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝငက်ို၊ ကန ့သ်တ်ခံရြခငး်၊ တရားဝင ်

ထေူထာငလ်ိကု်သည့ ်ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမ့ဲ ေဒသများ သိုမ့ဟတု် ေရေလှာငက်န ်

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ကဲ အေြပာငး်အလဲများေ�ကာင့ ်

ကျနး်မာေရး စိုးရိမ်စရာများ သိုမ့ဟတု် အသက်ေမွးမ� အေပါ် �ှိလာမည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ တိုေ့�ကာင့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်�များ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များအား 

အသံးုချခွင့ ်သိုမ့ဟတု် ဝငေ်င ွအရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အသက်ေမွးမ� 

နညး်လမ်းများကို ဆံးု�� ံးလိကု်ရြခငး်။ ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆံးု�� ံးရမ�များ �ငှ့ ်

ကန ့သ်တ်ချက်များမှာ အြပည့အ်ဝ ြဖစေ်စ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး် ြဖစေ်စ၊ ထာဝရ 

ြဖစေ်စ၊ ယာယ ီြဖစေ်စ၊ စးီပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�်ှားခံရမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ထေိရာကမ်��ိှေသာ-ရညရွ်ယခဲ်သ့ည့၊် ေမ�ာ်လင့ထ်ားခဲသ့ည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

လိုချငခဲ်သ့ည့ ်ရလဒက်ို ထတုလ်ပ်ုေပး�ိငု ်သိုမ့ဟတု် ထတုလ်ုပ်ေပး�ိငုစွ်မ်း 

�ှိေသာ။ 

ပါဝငခဲ့်ေသာ-တံု ့ြပနလ်ုပ်ကိုငခဲ်သ့ည၊် မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိုငပ်ငေ်ရး 

ြဖစစ်ဉ်များမှ တစဆ်င့။် 

မ�တေသာ-တရားေသာ၊ မ�တေသာ သိုမ့ဟတု် မျက်�ာှမလိကု်ေသာ 

အေထာကအ်ထား-စစိစခံ်ရသမှူ တငြ်ပလာ�ပီး အကခဲတသ်ကူ 

စသံတ်မှတ်ချက် တစခု်ခုကို မညသ်ည့ ်အဆင့အ်ထ ိြပည့မီ်ခဲေ့�ကာငး်ကို 

ဆံးုြဖတရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အေထာကအ်ထား။ အေထာကအ်ထားမှာ 

အေရအတကွ် သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များ၊ ��တ်ြဖင့ ်

သိုမ့ဟတု် စာတမ်းအြဖစ ်မှတ်တမ်းတငထ်ားသည့ ်အချက်များဆိငုရ်ာ 

မှတတ်မ်းများ သိုမ့ဟတု် ေ�ကညာစာတမ်းများ ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကို ြပနလ်ည ်

ထတု်ယရူ�ိငု ်သိ ုြပနလ်ညထ်တုလ်ုပ်ေပး�ိငုက်ာ၊ စတိ်ခံစားမ�များ သိုမ့ဟတု် 

ဘကလ်ိကု်ြခငး် မ�ှိခဲဘ့၊ဲ ေလလ့ာမ�များ၊ တိုငး်ထာွမ�များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ 

စမ်းသပ်မ�များ သိုမ့ဟုတ် လက်ေတွ� ြဖစေ်သာ၊ ြပနလ်ည ်ထတု်ယရူ�ိငုေ်သာ၊ 

အ�ှိတရားြဖစက်ာ စစိစရ်�ိငုေ်သာ၊ အချက�်ငှ့ ်ဆိငုေ်သာ၊ အြခားေသာ 

နညး်လမ်းများကို အေြခခံလျက် ရ�ှိခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည ်

ပါရဂူ-နယပ်ယ ်တစခု်တငွ ်အဆင့ြ်မင့ ်အေတွ�အ�ကံု �ှိေန၍ သိုမ့ဟတု် 

ထိအုေ�ကာငး်အရာကို သငတ်နး် တကထ်ား၍၊ ထိနုယပ်ယထ်တဲွင ်အဆင့ြ်မင့ ်

က�မ်းကျငမ်� သိုမ့ဟတု် အေတွ�အ�ကံု�ှိသည့ ်ပုဂ�ိုလ်။ 

ကျားမဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-်လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုက အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

အမျိုးသားများ အေပါ် �ငှ့ ်ကျားမဆကဆ်မံ�များ အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်ပုံအား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်။ ဖံွ� �ဖိုးေရး 

လုပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင့ ်အမျိုးသားများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီး နစန်ာရမ�များ 

မ�ှိေ�ကာငး်ကို အာမခံေပးရန၊် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်

ထေိရာက်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု် ကျားမ��ေထာင့က်ို ထည့တ်ကွလ်ျက ်

စမံီကိနး်များကို ချမှတလ်ျက် �ုပ်လံုးေဖါ်ရာတွင ်၎ငး်ကို အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  

စီမံကပ်ွကမဲ�-စမံီကနိး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို လကလ်ှမ်းမီှေရးဆကီို 

ေ�ှ � ��လျက် အသေိပးြခငး်၊ ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စမံီအုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကို လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့ ်စမံီကိနး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

အေဆာကအ်အံုများကို ပူးေပါငး်ေပးြခငး်။ 

 

 

 

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ-အဓိကပတ်သက်သတူိုက့ 

စိုးရိမ်ချက်များ၊ မေကျနပ်ချက်များ �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ 

တိုင�်ကားချက်များကို တငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက် 

တစစ်ံတုစခု်ကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်စမံီကနိး်လာ လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ။ 

လူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား-လူသား အားလံုးတို ့ ရ�ှိခံစားပုိငခွ်င့ ်�ှိသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်

လတွ်လပ်ခွင့မ်ျား၊ ြပညသ်တူို၏့ ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ �ိငုင်ေံရး၊ စးီပွားေရး၊ လူမ�ေရး 

�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်Universal Declaration on Human 

Rights 1948 ခု�စှ ်အေထေွထ ွလူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား ေ�ကညာစာတမ်း ကဲသ့ို ့ 

�ိငုင်တံကာ ေ�ကညာစာတမ်းများထတဲငွ ်ထတု်ြပနထ်ားသညမ်ျား အပါအဝင။် 

ေရအား အရငး်အြမစ်-စမံီကိနး်ကို ြဖတစ်းီသည့ ်ေရ။ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�-လုပ်ေဆာငခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ြဖစရ်ပ် တစခု်ခု၏ အကျိုး 

သိုမ့ဟတု် အကျိုးဆက်၊ အကျိုးဆက် တစခု်ခုကို အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု် 

အေပါငး်လက�ဏာ ဆိ�ုပီး သတ်မှတ်မ�မှာ ဆက်� �ယေ်နသည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်

��ေထာင့ ်အေပါ်တွင ်မူတညပ်ါသည။် 

တသးီပုဂ�လ ဆန်းစစမ်�-စမံီကနိး်မှ ခန ့အ်ပ်ခဲသ့ ူမဟတု်ဘ၊ဲ စမံီကနိး်၏ 

အြမတ်ရ�ှိမ�ထတဲွင ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ စတိဝ်ငစ်ားမ� မ�ှိသ၏ူ ပါရဂူ 

ဆနး်စစခ်ျက။် 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျား-ေအာက်ပါ လက�ဏာများကို အဆင့အ်တနး် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်

ပုိငဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွဲြပားသည့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စု- မိမိကိုမိမိ 

ကွဲြပားသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စုြဖစသ်ညဟ်ု ခံယထူားကာ ထိသုိုခံ့ယမူ�ကို 

အြခားသတူိုမှ့ အသအိမှတ်ြပုြခငး်၊ စမံီကိနး် ဧရိယာထကဲ ကွြဲပားသည့ ်ပထဝီ 

အေနအထားအရ ကွဲြပားသည့ ်ေနထိငုမ်�ေဒသ သိုမ့ဟတု် ဘိးုဘငပုိ်င ်

နယေ်ြမများ �ငှ့ ်ယငး် ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ 

အရငး်အြမစမ်ျားကို စုေပါငး်�ပီး ဆက်� �ယမ်�များ �ှိေနြခငး်၊ အဓိက 

လ�မ်းမုိးထားသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု် ယဉ်ေကျးမ�မှ သးီြခားြဖစသ်ည့ ်

အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု် �ိငုင်ေံရး အေဆာကအ်အံုများ 

�ှိေနြခငး်၊ �ိငုင် ံသိုမ့ဟုတ် ေဒသ၏ တရားဝင ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကွဲြပားသည့ ်

တိုငး်ရငး်သား ဘာသာစကား �ှိေနြခငး်။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ-တစခု်ခုထသဲို ့ ေပါငး်ထား၊ အြပနအ်လှန ်စမ့်ိဝငထ်ား၊ 

ြမုပ်ဝငသ်ာွးေသာ။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်စီမံအပ်ုချုပ်ေရး (IWRM)-ေရ၊ ေြမ 

�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်အရငး်အြမစမ်ျားကို ည��ိ �ငိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်၊ ေသေရး�ှငေ်ရး ေဂဟာစနစမ်ျား၏ 

ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့�ကို မထပိါးေစဘ ဲတရားမ�သည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်စးီပွားေရး �ငှ့ ်

လူမ�ေရး ေကာငး်စားမ�ကို အများဆံးု ရ�ှိေစသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျား-စမံီကနိး် အတကွ် အေရးပါသည့ ်လုပ်ငနး်များကို 

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်သိုမ့ဟတု် ပထဝီနယေ်ြမအရ စမံီကနိး် တညေ်နရာတငွ ်

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်အတကွ် လုပ်ကိငုေ်န�ကသမူျား။ 

ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား-သဘာဝအေလျာက် သက်ဆိငုရ်ာ ေဒသထတဲွင ်

�ှိေနကျ မဟတု်ေသာ ယေူဆာငေ်ပးခဲေ့သာ် စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု် 

ပတ်ဝနး်ကျငအ်တကွ် သိုမ့ဟတု် လူသား၏ ကျနး်မာေရး အတကွ် အ��ရာယ ်

ြဖစလ်ာဖွယရ်ာ�ှိသည့ ်မျိုးစတိ်များ။ 

ေြမယာ ြပန်လညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးမ�-စမံီကိနး်ကို လက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်မ��ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေနခဲသ့ည့ ်ေ�ာှင့ယ်ကှ်မ�များ �ငှ့ ်နစန်ာမ�များ၏ ေနာက်ပုိငး်တွင ်

လယေ်ြမများကို ၎ငး်တို၏့ ယခင ်အေနအထားမျိုးသို ့ ြပနေ်ြပာငး်လဲေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်။ 



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 61 

 

 

အ
ေစာပိုငး် အ

ဆ
င့  ်

အေမွအ�စှ် ဆိငုရ်ာများ-ယခင ်စမံီကနိး်များ၏ အကျိုးဆက်များကို 

သက်သာေအာင ်လုပ်မေပးခဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု် အလားတူ ေကာငး်မွနေ်သာ 

သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ အရာြဖင့ ်ေလျာ်စိုက် မေပး�ိငုခဲ်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်�ှိ (တညဆ်)ဲ စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး ေရ�ှည ်ြပဿနာများ 

�ှိေနြခငး် သိုမ့ဟတု် စမံီကနိး် အသစ၏် လက�်ှိ တညေ်နရာထကဲ �ှိ�ငှ့ေ်နသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ။ 

အသကေ်မွးမ�-အသက�်ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတွက် လိုအပ်သည့ ်

လုပ်ကိုင�်ိငုစွ်မ်းများ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလှာငခ်နး်များ၊အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

အသံးုချပုိငခွ်င့)်။ 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်း-သက်ဆိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု သိုမ့ဟတု် လူမျိုး 

တစခု်အေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စညး်စမ်ိများ 

ြဖင့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မ့်ိစရာများ၊ အမ်ိယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ ဥပမာများမှာ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ 

ေခ�တာမ�များ၊ အလုပ်�ှိမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်

လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ၊ မိလ� ာစနစ၊် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပုိေ့ဆာငမ်� စသည့ြ်ဖင့။် 

ေဒသ-�ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ခဲွြခားသတ်မှတ်မ� (ဥပမာ၊ 

ေဒသဆိငုရ်ာ ေြမအသံးုချေရး စမံီကနိး်များကို ရည�်�နး်လျက်) 

ေရ�ှည-်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်၏ စမံီထားသည့ ်သကတ်မ်း 

ထန်ိးသမ်ိးမ�-တစခု်ခုကို ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနမှာ ထနိး်သမ်ိးထားရန ်

လုပ်ကိုငမ်�၊ ထနိး်သမ်ိးစရိတ။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စမံီကန်ိး-စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး် ဆိသုညမှ်ာ 

စမံီကနး်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခု်ခုကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ကိုးကားစရာ 

ြဖစ�်ပီး ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတွက် ဘာေ�ကာင့၊် ဘာကို၊ ဘယလ်ို၊ ဘယသ်ကူ၊ 

ဘယေ်လာက် �ငှ့ ်ဘယေ်တာ ့စသညမ်ျားကို သတ်မှတ်ေဖါ် ြပေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စနစ-်အဖဲွ�အစညး် တစခု်က ၎ငး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို 

လက်လမ်ှးမီှရန ်အတကွ် တာဝနမ်ျား အားလံုး ြပည့မီ်�ိငုေ်ရးကို အာမခံေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ၏ အေြခခံေဘာင။် 

အများဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အ�ကီးမားဆံးု။ 

အနညး်ဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အနညး်ဆံးု 

သကသ်ာေစြခငး်-အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာက်မ�အား 

မြပငး်ထနေ်စြခငး်၊ ေလျာပ့ါးေစြခငး်၊ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် သကသ်ာေစြခငး် 

စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�-တရားဝင၊် လိုငစ်င၊် ကနထ်�ုိက် သိုမ့ဟတု် ပါမစ ်ဆိငုရ်ာ 

ကတိများကို မြပည့မီ်ြခငး် 

လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�မ�ိှြခငး်-စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်များထကဲ ပနး်တိငုမ်ျား 

�ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များကို မြပည့မီ်ြခငး်၊ ၎ငး်တိုမှ့ာ အများသ ိေ�ကညာခဲသ့ည့ ်

ကတကိဝတ်များ ြဖစခ်ျငမှ် ြဖစ�်ိငု�်ကသည၊် သိုေ့သာ် ၎ငး်တိုက့ို တရားဝင ်

လိကု်နာရန ်မလိ၍ု ချိုးေဖာက်မ�ေ�ကာင် ့တရားဝင ်အေရးယ ူမရ�ိငုပ်ါ။ 

အေရးမပါေသာ-တစခု်ခု သင့ေ်တာ်ရန၊် လံုေလာက်ရန ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

ထေိရာကရ်န ်အေရးမပါေသာ 

 

 

လပ်ုငန်းခွင ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး-အလုပ်ထ ဲသိုမ့ဟတု် 

အလုပ်ထမ်းေဆာငမ်�ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်မူျား၏ ေဘးကငး်မ�၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေကာငး်စားမ�ကို ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ဥပမာ၊ လုပ်ငနး်ခွငထ်ကဲ 

လုပ်ကိုငမ်�များ၏ တိကု်�ုိက် အကျိုးဆက်အြဖစ ်�ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ 

သိုမ့ဟတု် ထခုိိက်မ�များကို ဟန ့တ်ားေပးြခငး်ြဖင့။် 

ခု�ှမ်ိမ�-စမံီကနိး်ကို တိုးတကလ်ုပ်ကိငုခဲ်မ့�ေ�ကာင့ ်�ှိခဲသ့ည့ ်သသိာဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ဖာေထေပးရန ်လုပ်ေဆာငခဲ်မ့�များမှ 

ြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုက်ာ စနစတ်ကျ ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတု်ေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ် 

လုပ်ေဆာငခဲ်သ့ည့ ်ေနာက်မှာ �ှိ�မဲ�ှိေနသည့ ်ထနိး်သမ်ိးမ� ရလဒမ်ျား။ 

ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမံီကနိး် ေနရာမှာ မ�ှိ�ကပါ။ 

အသင့ဆ်ံးု-တိုငပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်ကို အေြခခံ�ပီး စဉ်းစားစရာများ အားလံုးကို 

ထည့တ်ကွ်�ပီးေနာက်၊ အသင့ေ်တာ်ဆံးု 

အသင့ေ်တာ်ဆံးု ြဖစ်ေရး လပ်ုငန်းစဉ်-အသင့ေ်တာ်ဆံးုကို ချမှတ်ရန ်

အစာထိးုေရွးစရာများကိ ုထည့စ်ဉ်စားစည့ ်လုပ်ငနး်စဉ် 

�ိှေနဆ-ဲည��ိ�ငိး်မ�ပီး သိုမ့ဟုတ် ေြဖ�ှငး်မရေသးေသာ။ 

စီမံကန်ိးများ-လုပ်ငနး် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် ထတဲငွ ်တရားဝင ်

ထည့သ်ငွး်ချငမှ် ထည့သ်ငွး်ထား�ိငုက်ာ၊ ေတွ� �ှိထားသည့ ်ြပဿနာကို 

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်စမံီလုပ်ကိုငေ်ရး အစအီစဉ်များ။ စမံီကနိး်များထတဲွင ်

ေရးမှတထ်ားသည့ ်စမံီကနိး် အစအီစဉ်များ၊ ဥပမာ၊ အစညး်အေဝးများတွင ်

ချမှတ်ခဲသ့ည့ ်ေ�ှ �ဆက် လုပ်စရာများဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များကို 

အေြခခံထား�ိငုပ်ါသည။် စမံီကနိး်များမှာ ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသ၊ူ ပုိင�်ှင ်

သိုမ့ဟတု် လုပ်ငနး် လညပ်တသ်၏ူ စမံီကိနး်များ၊ သိုမ့ဟတု် သက်ဆိငုရ်ာ 

အစိုးရ ကိုယစ်ားလှယ�ုံ်း သိုမ့ဟတု် ယငး် ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ 

အတကွ် အဓိက တာဝနခံ်ထားသည့ ်အြခား အဖဲွ�အစညး်ထမှံ ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်တာဝန�်ှိည့ ်ကနထ်�ုိကတ်ာက ြပုစုချမှတ်ခဲသ့ည့ ်

စမံီကိနး်များလညး် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရန်အချက-်အစိုးရ မူဝါဒ ေြပာငး်လဲမ�များ၊ 

ပစ�ညး်များ တငသ်ငွး်မ�ကို ဟန ့တ်ားရန၊် သမ်ိးယရူန ်သိုမ့ဟတု် ဖမ်းဆးီရန၊် 

ေငေွ�ကး လလဲှယမ်ရမ�၊ �ိငုင်ေံရးကို အေ�ကာငး်ြပု�ပီး စွက်ဖက်မ�၊ အစိုးရ 

မတညမ်�ငမ်ိြဖစမ်� သိုမ့ဟတု် စစြ်ဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ 

ေကာ်ပုိေရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိုးရတိုက့ ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့ ်သိုမ့ဟတု် 

လုပ်ငနး် မရ ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်သတိထားရန ်အချက်။ 

လပ်ုရ�ိငုေ်သာ-�ှိေနသည့ ်အလားအလာများ �ငှ့ ်အေြခအေနများထတဲငွ ်

လုပ်၍ ရ�ိငုေ်သာ။ 

လပ်ုငန်းစဉ်-ရလဒ ်တစခု်ခုကို ရ�ှိေစမည့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ 

အေြပာငး်အလဲများ သိုမ့ဟတု် လုပ်ကိငုမ်�များ။ 

ဝယယ်ြူခငး်-ကနုပ်စ�ညး်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု 

အေကာငး်ဆံးု ေဈး��နး်ြဖင့၊် မှနက်နသ်ည့ ်အရညအ်ေသးွ �ငှ့ ်

အရညအ်ေသးွြဖင့၊် အချိနမှ်န၊် ေနရာမှနတ်ွင၊် မှနက်နသ်ည့ ်

အရငး်အြမစထ်မှံေန�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု် လညပ်တ်သည့ ်

လုပ်ငနး်အတကွ် တိကု�ုိ်က် အကျိုး�ှိေစရန ်သိုမ့ဟတု် အသံးုြပု�ိငုရ်န၊် 

ဝယယ်ြူခငး် ြဖစ�်ပီး၊ ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကနထ်�ုိက်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ေလ ့�ှိပါသည။် 
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အစအီစဉ်-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� အစအီစဉ်�ငှ့ ်သက်ဆိငုလ်ျက်၊ စမံီကိနး် 

အစတိအ်ပုိငး်များ အားလံုး (ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�၊ �ငှ့ ်

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ စသြဖင့)် ကို ြခံုငံတုတ်ပါသည ်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ေနရာ-ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်စမံီကနိး် 

ေနရာမှ ေအာက်ပုိငး် �ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်နသည့ ်ေရကာတာများ �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

ဖံွ� �ဖိုးမ�များေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာများ (ဥပမာ၊ လမ်းများ၊ 

ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိငုး်များ၊ ေကျာကတ်ငွး်များ၊ ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ရွာများ၊ ေနရာြပနခ်ျထားသည့ ်ေနရာများ၊ စသြဖင့)်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား-ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် ြပငဆ်ငမ်�၊ 

�ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် လညပ်တ်မ� တိုေ့�ကာင့ ်ေကာငး်ေသာ သိုမ့ဟတု် 

ဆိးုေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို ခံစားခဲရ့သည့ ်ေနရာထကဲ အြပနအ်လနှ ်

ထေိတွ� �ကရသည့ ်အမျိုးမျိုးေသာ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား။ 

စီမံကန်ိး ကန ့်သတန်ယေ်ြမ-ဓာတ်အား ထတုလ်ုပ်ေရး တာဘိငုမ်ျားမှ 

ြဖတ်စးီရန ်သိုမ့ဟတု် ေရကာတာကို ေကျာ်�ပီး ေအာကဘ်ကသ်ို ့ 

လ�ံစးီသာွးေစရန ်သံးုရန ်စမံီကနိး် ေရစုနပုိ်ငး်သို ့ ေရများစးီဝငသ်ည့ ်ြမစဝှ်မ်း၏ 

အစတိအ်ပုိငး်။ 

စီမံကန်ိး အစတိအ်ပုိငး်များ-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� စမံီကနိး် 

တစရ်ပ်လံုးဆိငုရ်ာ ပါဝငသ်ည့ ်အစတိအ်ပုိငး်များ၊ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ 

ေဆာကလ်ုပ်ြခငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ 

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ� �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�များ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စီမံကန်ိး ေြမများ-စမံီကိနး်မှ ပုိငဆ်ိငု�်ပီး အသံးုြပုသည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးသက်ေရာကသ်ည့ ်ေြမ။ 

ကာကယွေ်ပးြခငး်-အ��ရာယ၊် ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ ထခုိိက်မ� သိုမ့ဟုတ် 

ပျက်စးီမ�မှ ေဘးကငး်ေစလျက် ကာကယွေ်ပးြခငး်။ 

အများသ ိဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-သေဘာတညူခီျက်၊ ကတိြပုချက်၊ စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု် အေရးပါသည့ ်အစရီငခံ်စာကို 

ထတု်ြပနလ်ိကု်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု် လုပ်�ပီးသာွးေ�ကာငး် ေ�ကညာလိကုက်ာ 

လိုချငသ်တူိုငး် ရ�ှိေအာင ်(ဥပမာ၊ ဝဘဆ်ိကု်မှာ ထတု်ြပနေ်ပးြခငး်) သိုမ့ဟုတ် 

အချိနမီ် ေတာငး်ဆိလု�င ်ပုိေ့ပးြခငး်။ 

ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံေပးြခငး်-ယခင ်ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနသို ့ 

ြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတု်ေပးြခငး်။ 

ေဒသဆိငုရ်ာ-�ိငုင်တံကာ သေဘာမျိုး ေဆာငသ်ည့ ်�ိငုင်အံများ၏ အထက်�ှိ 

အဖဲွ�အစညး်။ �ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမ တစခု်ခု၏ စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်

ခဲွြခားသတ်မှတ်မ�များကို ရည�်�နး်ရာတငွ ်(ဥပမာ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ 

ေြမအသံးုချေရး စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတ်သကလ်�င)် ဤ protocol က ေဒသ��ရမှ 

လျာေပးသညက်ို သံးုသည။် 

သကဆ်ိငုေ်သာ- အေ�ကာငး်အရာ တစခု်�ငှ့ ်တိကု�ုိ်က် သက်ဆိငု၊် ဆက်စပ်၊ 

သံးု�ိငု၊် လက�်ှိ သိုမ့ဟုတ် အကျံုးဝငသ်ည။် Protocol ထတဲွင၊် 

ထည့တ်ကွ်ရမည့ ်စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ အချက်များ �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကို အေြခခံလျက် 

သက်ဆိငုမ်�ကို ဆံးုြဖတ်မည။် စမံီကိနး်၏ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားက သက်ဆိငုသ်ည့ ်

ကိစ�ကို တငြ်ပလျက် ၎ငး်ကို ေထာက်ခံမည့ ်အေထာကအ်ထားကို၊ ဥပမာ၊ 

�ကပ်မတ်ေရး အာဏာပုိငမ်ျားထမှံ ေထာက်ခံချကက်ို၊ တငြ်ပ�ပီး၊ 

အကဲခတ်သကူ သက်ဆိငုမ်�ကို အတညြ်ပုရန ်အေထာက်အထားကို �ကည့�်�  

ေလလ့ာရသည။် 

ေရေလာှငက်န်-စမံီကိနး်မှေန�ပီး ေရကို သိေုလှာငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လလူုပ် ကနင်ယ ်သိုမ့ဟတု် ေရကန။် 

ေရေလာှငက်န် ေနရာ-ေရေလှာငက်နထ်တဲွင ်အများဆံးု ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက် 

ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမှ်ာ ေရလ�မ်းေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက်�ှိ 

�ကားခံ ေြခာက်ေသွ� ဇုန။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားြခငး်-စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ေနထိငုေ်နကျ ေနရာများတွင ်

ေနထိငုခွ်င့ ်မ�ှိေတာ၍့ အြခား တစေ်နရာတွင ်ေနထိငုရ်န ်ေနရာ ေ���ေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားခံရသမူျား-ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်လိုအပ်သည့ ်

ြပညသ်မူျား၊ ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ ထံးုတမ်း သိုမ့ဟတု် 

အစဉ်အလာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ှိခဲ�့ကသမူျားေရာ၊ အသအိမှတ်ြပုထားသည့ ်

ရပုိငခွ်င့မ်ျား မ�ှိ�ကသမူျားပါ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ြမစ်၏ ြမစဝှ်မ်း-ြမစတ်စေ်ချာငး် �ငှ့ ်၎ငး်၏ ြမစလ်က်တက်များ အားလူး 

စးီဆငး်ရာ ေနရာ။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စီမံကန်ိး-ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကို 

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လုပ်ေဆာငရ်မညမ်ျားကို အထးူ ြပုစုခဲသ့ည့ ်စာရွက ်

စာတမ်းများ။ ၎ငး်ထတဲွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျားကို 

ေဖါ်ထတု်သတ်မှတ်ြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျား အတွက် လူမ�-

စးီပွားေရး အေြခခံများ၊ ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ� �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ� ဆိငုရ်ာ 

အကအူည ီအပါအဝင ်ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လုပ်ငနး်စဉ် �ပီးေြမာကေ်ရး 

အစအီစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်ေလျာေ်�ကးေပးေရး ဆိငုရ်ာ မူေဘာင ်

ချမှတ်မ�၊ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး်က�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ ဘတ်ဂျက် 

ခဲွေဝမ� �ငှ့ ်ဘ�ာေရး စမံီခန ့ခဲွ်မ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်

ပနး်တိငုမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ ကိုငတ်ယွေ်ရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစရီခံေရး �ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး ြပ�ာနး်ချက်များ၊ တိုငပ်ငေ်ရး၊ 

ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်အချကအ်လက်များ ဖလယှေ်ရးဆိငုရ်ာ သေဘတူညခီျက်များ 

ပါဝငရ်ပါမည။် 

ေြပာငး်လယွမ်�ဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-်စမံီကိနး်ကို ေရးဆွရဲာတွင ်အေြခခံခဲသ့ည့ ်

ေသာခ့ျက် ခံယခူျက်များ ေြပာငး်လလဲာသည�်ငှ့ ်စမံီထားခဲသ့ည့ ်လုပ်ကိငုပုံ်များ 

မညသ်ို ့ ေြပာငး်လဲေ�ကာငး်ကို စံုစမ်းစစေ်ဆးြခငး်။ 

ေရတိ-ုေနစ့ဉ် လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ ုေဖါ် ြပသည။် 

သသိာေသာ-ထေိရာက်မ� သိုမ့ဟတု် အကျိုးဆက်များအရ အေရးပါ သိုမ့ဟတု် 

သသိာ�ကီးမားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

လုပ်ေဆာငမ်�များထ ဲစတိ်ဝငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူသိုမ့ဟတု် 

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲရ့သ။ူ 

အဓိကပတသ်ကသ် ူအပ်ုစု-တူည�ီကသည့ ်လက�ဏများ သိုမ့ဟတု် 

အကျိုးစးီပွားများ �ှိ�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား။ 

မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိကုည်ေီသာ-စမံီကနိး်မှာ �ှိ�ကသည့ ်

ေရွးချယစ်ရာများဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတမ်�များ �ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ အြခားေသာ 

ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်ဝံဉဪ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

စမံီကိနး်များထတဲငွ ်ချမှတတ်ငြ်ပခဲသ့ည့ ်ဦးစားေပးမ�များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို အေြခခံ�ပီး ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်အဝံငဂွ်ငက်ျ�ှိြခငး်။ 
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အ
ေစာပိုငး် အ

ဆ
င့  ်

သင့ေ်တာ်ေသာ-ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျက်၊ အေြခအေန သိုမ့ဟတု် 

ြဖစရ်ပ်�ငှ့ ်ဆေီလျာေ်သာ။ 

အချိန်မီ-သင့ေ်တာ်ေသာ သိုမ့ဟတု် အချိနသ်င့ ်ြဖစေ်သာ။ 

နယေ်ြမများအ�ကား သေဘာတညူခီျကမ်ျား-မ�ေဝသံးု�ကရသည့ ်ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျားကို ပါဝင�်ကသည့ ်ကမ်းေြခ�ိငုင်မံျားက မညသ်ို ့ 

အသံးုြပု�ကမည့ ်ဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက် �ငှ့ ်ယငး် 

သေဘာတူညခီျက်များကို ထနိး်သမ်ိး လိကု်နာေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ။ 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ / ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� အများြပညသ်တူိုဘ့က်မှ 

စစေ်ဆးခံရန ်ဖွင့ထ်ားြခငး်၊ အများြပညသ်တူို ့ ရယ�ူိငုေ်သာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

�ကည့�်�  ရ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု် ေတာငး်ဆိလု�င ်ြပညသ်တူိုအ့ား 

ဖွင့ထ်တုြ်ပေပးေသာ။ 

ြမ�င့တ်ငမ်�-ပုိြမင့ေ်သာ အဆင့ ်သိုမ့ဟတု ်စ�ံ�နး်သို ့ ြမ�င့တ်ငမ်�။ 

ထခုိိကလ်ယွေ်သာ လမူ�ေရး အပ်ုစုများ-မြဖစစ်ေလာက် နညး်ေသာ သိုမ့ဟတု် 

အေြပာငး်အလဲများကို ခံ�ိငုစွ်မ်းများ �ငှ့ ်နညး်လမ်းများ အထးူနညး်ပါးေသာ 

လူမ�ေရး အုပ်စုများ။
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ေကျးဇူးတငလ်�ာများ 
Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ� Protocol သည ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတို၏့ အားထတု် �ကိုးပမ်းမ� ရလဒြ်ဖစပ်ါသည။် 

Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Forum တွင ်ပါဝင�်ကသတူိုသ့ည ်သေုတသနများ၊ ဆနး်စစမ်�များ၊ ေတွ�ဆံပဲွုများ၊ 

ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ စမ်းသပ်မ�များ၊ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�များ၊ အြမငခ်ျငး် ဖလှယမ်�များ၊ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဆးွေ�းွြခငး်များ ြပုလုပ်လျက် 

မတကူွဲြပားသည့ ်ထငြ်မငခ်ျက်များအတကွ် အေြဖများကို �ှာေဖွ�ိငုရ်န ်�စှ�်စှခဲွ်�ကာ အချိနယ်�ူပီး နက�်� ိငး်စွာ ေလလ့ာခဲ�့ကပါသည။် 

ေတာ်ေတာ်များတိုထ့တံွင ်စြံပအုပ်စုများ �ှိခဲက့ာ ဖုိရမ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို တက�်ကစွာ ေဆာငရွ်က်လျက် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ အြမငမ်ျားကို အသေိပး 

ေြပာြပခဲ�့ကပါသည။် Forum အတကွ် ရနပုံ်ေငမွျားကို ေနာ်ေဝ၊ အိုက်စလန ်�ငှ့ ်ဂျာမန ီအစိုးရများထမှံ ေပးလ�ခဲ�့က�ပီး International Hydropower 

Association၊ The Nature Conservancy၊ The World Bank Group၊ �ငှ့ ်The World Wide Fund for Nature (WWF) တိုထ့မှံလညး် ထည့ဝ်င ်

လ�ခဲ�့ကပါသည။် ထိုအ့ြပင၊် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်အားေပးလို�ကသည့ ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတိုထ့မှံ in-kind ေပးလ�မ�များလညး် သသိသိာသာ 

�ှိခဲပ့ါသည။် 

ဤ Protocol သည ်ယငး်ကဲသ့ို ့ များြပားလှေသာ ပါဝငက်ူညခဲီ�့ကသတူို၏့ အတညပ်ညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေထာက်ပ့ံမ�များကို ထငဟ်ပ်ြပသေနကာ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုေ်အာင ်သသိသိာသာ ေထာကက်ူေပး�ိငု�်ကသည ်ဟူေသာ ဘံခံုယခူျက်�ှိေန၍ လက�်ှိ ေနာက်ဆံးု 

ရလဒ ်ထကွ်ေပါ်လာ�ိငုခဲ်ပ့ါသည။် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်ယငး်ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်လက်တွဲ လုပ်ကိုငခဲ်�့ကသည့ ်စြံပအုပ်စုများ �ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်များအား 

ေကျးဇူးတင�်ှိစွာြဖင့ ်အသအိမှတ်ြပု ေ�ကညာေပးလိုပါသည 
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ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ညှသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

Protocol 
ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol မာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖွံ � �ဖိုးလာေရး �ငှ့ ်

လညပ်တ်လုပ်ကိုငေ်ရး အတွက် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး အေြခခံေဘာင ်ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်ထတဲွင ်

ေရအားလ�ပ် စစစ်ီမံကိနး် အတွက် အေရးပါသည့ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ဆိုငရ်ာ ထည့တ်ွက်စရာများကို ေထာက်ြပထားကာ၊ 

ထိစုမံီကိနး် အတွက် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို ထတု်လုပ်ေပးသည။် Protocol စိစစအ်ကဲခတ်ေရး ကိရိယာ ေလးခု – 

ကနဦး အဆင့၊် ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် �ငှ့ ်လညပ်တ်ြခငး် –တိုက့ို စမံီကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ 

အဆင့တ်စခ်ုခုတွင ်သးီြခားစ ီြပုလုပ်�ိငုသ်ည့ ်စိစစအ်ကဲခတ်မ�များ အြဖစ ်ြပုစထုားပါသည။် ကိရိယာ တစခ်ုကို 

အသံုးြပု�ပီး စိစစအ်ကဲခတ်မ� အတွက် အေစာပိငုး် အဆင့ဆ်ိုငရ်ာ စစိစအ်ကဲခတ်မ�များကို လုပ်�ပီးရန ်မလိုအပ်ပါ။ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များကို စီမံကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ ဆံုးြဖတ်ေရး အဓိက ေနရာများအထ ိအသံုးြပု�ိငုရ်န ်

ြပုစထုား�ပီး၊ တချိနလ်ံုး တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်ရး အစအီစဉ်များကို လမ်း��နေ်ပးမ�ကို ကူေပးရန ်ထပ်တလဲလဲ 

အသံုးြပုလ�င ်အထေိရာက်ဆံုး ြဖစပ်ါလိမ့်မည။် စိစစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များ �ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်ဆံုးြဖတ်ချက် ချမတှ်ေရး 

ေနရာများကို ပံ ု1 ထတဲွင ်ြပထားသည။် 

 

 
ပံ ု1 - Protocol စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်များ �ငှ့ ်ဆံုးြဖတ်ေရး အဓိက ေနရာများ 

ြပငဆ်ငမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး် 

ဤစာတမ်းသည ်ြပငဆ်ငမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို စစီဉ်ေပးထား�ပီး၊ အသံုးြပုသူသည် Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�ဆိုငရ်ာ ဘက်စံ ုချဉ်းကပ်မ� �ငှ့ ်အသံုးြပုပံကုို ေဖါ် ြပေပးထားသည့ ်Protocol ေနာက်ခံသမိုငး်ကို ေလလ့ာ 

သ�ိှိေန�ပီဟု ယူဆပါသည။် ြပငဆ်ငမ်�အား စိစစ်အကဲခတ်မ� နညး်သည ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် တစခ်ု၏ ြပငဆ်ငေ်ရး 

အဆင့က်ို စိစစအ်ကဲခတ်လျက်၊ စမံီကိနး်၏ မျက်�ာှစာအားလံုးအတွက် စံစုမ်းစစေ်ဆးမ�များ၊ စီမံကိနး် ေရးဆွဲမ� �ငှ့ ်

ဒဇုိီငး်များ စစိစရ်ပါသည။် စီမံကိနး် အတွက် ြပငဆ်ငမ်� ေနာက်မာှ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး ကနထ်�ုိက်ကို ချေပးြခငး်မာှ 

အေရး�ကီးသည့ ်ဆံုးြဖတ်ရန ်အချက် ြဖစသ်ည။် ဤအချိနက်ာလတွင ်ြပုလုပ်မည့ ်စိစစအ်ကဲခတ်မ�က ြပငဆ်ငေ်ရးအတွက် 

ေတာငး်ဆိုချက်များ အားလံုးကို လုပ်�ပီးမ�ပီး၊ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနမ်ျား �ှိမ�ှိ �ငှ့ ်ကတိကဝတ်များ ဆေီလျာ်လျက် 

ခိုငမ်ာမ� �ှိမ�ှိကို စိစစရ်ပါမည။် ဤ Protocol စိစစ်အကဲခတ်ေရး နညး်ကို စီမံကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်မ�ကို ေ�ှ �ဆက် 

လုပ်ကိုငရ်န ်ဆံုးြဖတ်ချက် မတိုငမီ်တွင၊် အသေိပးရနအ်တွက်လညး် သံုး�ိငုပ်ါသည။်။ ဤအချိနမ်ှစ�ပီး၊ ေဆာက်လုပ်မ�ကို 

သက်ဆိုငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး လုပ်ေဆာငေ်ရး စမံီကိနး်များထကဲ သက်ဆိုငရ်ာ အပိငုး်များြဖင့ ်စတငပ်ါသည။် 

ေနာကခံ်သမုိငး် 

အေစာပုိငး် အဆင့ ် ြပငဆ်ငြ်ခငး် �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် လညပ်တ်ြခငး် 
စမံီကိနး် ဘဝ စက်ဝနး် အဆင့မ်ျား 

အတကွ ် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး 

နညး်များ- 

စမံီကိနး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ 

အေရး�ကးီသည့ ်

ဆံးုြဖတ်ေရး ေနရာများ- 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ကို 

ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ကနထ်�ုိက်များကို ချမှတ်ေပးြခငး် 

စမံီကိနး်ကို အပ်�ှြံခငး် 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

ြပငဆ်ငေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ သကဆ်ိငုမ်� လမ်း��နခ်ျက ်

ြပငဆ်ငေ်ရး စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ထကဲ အေ�ကာငး်အရာများ အားလံုးတိုမ့ာှ စီမံကိနး် စစိစ်အကဲခတ်မ�တိုငး်�ငှ့ ်

သက်ဆိုငမ်ည ်မဟုတ်ပါ၊ ၎ငး်တို၏့ သက်ဆိုငမ်�ကို စမံီကိနး် တစခ်ုချငး်စ ီအလိုက် စဉ်းစားရပါမည။် စမံီကိနး် 

ကိုယ်စားလှယ်သည ်မသက်ဆိုငသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာ အတွက် မတှ်ချက်ကို ြပုစလုျက် ၎ငး်ကို ေထာက်ခံရန ်

အေထာက်အထားကို တငြ်ပရမည။် အကဲခတ်သကူ အေထာက်အထားကို စစေ်ဆး�ပီး ေကာက်ချက်ကို ချမတှ်လျက် 

ေဖါ် ြပပါ အေထာက်အထား၊ အေထာက်အထား အေရအတွက် �ငှ့ ်ေကာက်ချက် ချမတှ်ရြခငး်၏ အေ�ကာငး်ရငး်ကို 

ေရးမတှ်ေပးမည။် ယံု�ကညရ်�ိငုသ်ည့ ်အေထာက်အထားကို တငြ်ပမ��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး၊ အေ�ကာငး်အရာများကို သက်ဆိုငမ်� 

မ�ှိေအာင ်လုပ်ပစ်�ိငု�်ကသည့ ်အေြခအေနများအတွက် ဥပမာ အချို�တိုမ့ာှ- 

• စမံီကိနး် အကျိုးသက် ေဒသတွင ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှက်ို မေတွ� �ှိခဲ့ပါ  ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်

အေ�ကာငး်အရာမာှ မသက်ဆိုငပ်ါ။ 

• စမံီကိနး် အကျိုးသက် ေဒသတွင ်ေဒသခံ ြပညသ်ူများ မ�ှိပါ  ေဒသခံ ြပညသ်ူများ အေ�ကာငး်အရာမာှ 

မသက်ဆိုငပ်ါ။ 

• စမံီကိနး် အတွက် ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� မလိုအပ်ပါ  ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး အေ�ကာငး်အရာမာှ 

မသက်ဆိုငပ်ါ။ 
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P-1 ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�များ �ငှ့ ်တိငုပ်ငမ်�များ 
 

ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်စီမံကိနး် အဓိကပတ်သက်သူများ၊ ကုမ�ဏ ီအတွငး်က သူများကိုေရာ ကုမ�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် 

အဓိကပတ်သက်သူများ (အကျိုးသက် အရပ်ြပညသ်ူများ၊ အစိးုရများ၊ ေသာခ့ျက် အဖွဲ�အစညး်များ၊ စးီပာွးဖက်များ၊ ကန ့သ်တ် 

နယ်ေြမေန ြပညသ်ူများ၊ စသူ)တို ့ အ�ကားက သူများကိုပါ၊ ေဖါ်ထတု်လျက် ပါဝငလ်ာေရးကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ 

အဓိကပတ်သက်သူများကို ေဖါ်ထတု်ေပးလျက ်သူတို ့ စတိ်၀ငစ်ား�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများထတဲွင ်ပါဝင�်ကလျက် 

ဆက်သွယ်ဆက်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်က စမံီကိနး် သက်တမ်း တေလ�ာက်လံုးမှာ အဓိကပါဝငသ်ူများ�ငှ့ ်ဆက်ဆံမ�များ 

ေကာငး်မွနေ်ရး အေြခခံကို ချမှတ်ေပးရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

အမှတေ်ပးြခငး် 

1 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 

3 
စစိစအ်ကခဲတမ်�- အဓိကပါဝငသ်မူျားကိ ုေဖါ်ထတုလ်ျက ်ဆနး်စစရ်န၊် တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ့�ကသတူိုက့ိ ုသတမ်တှရ်န၊် 

ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား �ငှ့ ်ဦးစားေပးမ�များကိ ုသတမ်ှတရ်န၊် အဓိကပါဝငသ်တူိုဆ့ိငုရ်ာ အေသးစတိမ်ျားအား 

စူးစမ်းြခငး်များကိ ုြပုလပ်ုခဲသ့ည၊် သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှပါ။ 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- အဓကိပါဝငသ် ူအပ်ုစမုျား �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးမျိုးတို ့ အတကွ ်ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး လိအုပ်ချကမ်ျား 

�ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များကိ ုေထာကြ်ပထားသည့ ်စမီံကနိး်အား ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တေ်ရးတငွ ်ကျင်သ့ံးု�ိငုမ်ည့ ်

ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ၊ု သင့ေ်တာ်သည့ ်တိငု�်ကာေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး် အပါအဝငက်ိ၊ု 

အေစာပိငုး် အဆင့တ်ငွ ်ြပုစခုဲ့သည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စမီကံနိး် ြပငဆ်ငေ်ရး အဆင်ထ့တဲငွ ်ဆေီလျာ်သည် ့အချိနမ်ှာ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ် ့ပါဝငေ်ရးကိ ု

ထည်သ့ငွး်ထားသည၊် မ�ကာခဏ ဆိသုလိ ုတိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား�ငှ် ့သတူို ့ စတိဝ်ငစ်ား�ကသည် ့

သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုအြပနအ်လနှ ်ပံစုမံျိုးြဖင်၊့ ပါဝငေ်ရးကိ ုေစတနာ ေကာငး်ြဖင် ့ြပုလပ်ုေန�ပီး၊ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

တငြ်ပလျက ်တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတေ်နသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�များ �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး ဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမှာ 

အေရးပါသည့ ်မလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမညေီထမွ�များ မ�ိှေရးကိ ုြပည့မ်ီခဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် 

ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�များ ဆိငုရ်ာ ကတြိပုချက ်မှနသ်မ�မှာ ြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်ီမည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနသည။် 

4 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်

အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 
တစခ်ု �ိှေနသည။် 

5 
စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် အဓိကပါဝငသ် ူဆနး်စစရ်ာတငွ၊် များြပားသည့ ်စဉ်းစားစရာများကိ ုထည့တ်ကွခ်ဲသ့ည။်  

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များက ေပါေပါကလ်ာ�ကမည့ ်

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်လျက ်တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ �ိှေန�ကသည။် အဓကိပါဝငသ် ူအုပ်စုများ 

အမျိုးမျိုးများ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာတို ့ အတကွ ်ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များ သနိားလညမ်� အဆင့ ်

ြမင့မ်ားြခငး်ကိ ုြပေန�ကသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငမ်�ထ ဲအားလံးု 

ပါဝငခ်ဲ့မ� ြဖစခ်ဲ�့ပီး၊ ေစတနာေကာငး် ေဆးွေ�းွမ�များကိ ုြပုလပ်ုခဲ့လျက ်တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုထည့တ်ကွခ်ဲပံ့မုှာ အေသးစတိ ်�ငှ့ ်

အချိနမ်ီ ြဖစခ်ဲ့�ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် မလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

  

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး် �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ် လပ်ုေဆာငမ်�များထ ဲစတိဝ်ငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူ

သိုမ့ဟတု ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ခံဲရ့သ ူြဖစသ်ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်အူား ဆန်းစစေ်ဖါ်ထတုမ်�မာှ 

အဓကိပတသ်က်သမူျားအား ေဖါ်ထတုမ်� �ငှ့ ်အုပ်စဖုွဲ� မ�ကိ ု

အ�စှသ်ာရ�ှိသည့ ်နညး်လမး်ြဖင့၊် ဥပမာ၊ 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

တာဝနမ်ျားကိ ုခယံ�ူပီး၊ ြပုလပ်ုေရးကိ ုရည�်�နး်သည။် 

“ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား”၏ ဥပမာ တစခ်မုာှ ေြမဆိငုရ်ာ ရပိငုခ်ငွ့ ်

ြဖစသ်ည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမာှ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

ဆက�် �ယ�်ပီး ထင�်ှားသည့ ်ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ သတထိားရမည့ ်

အချကမ်ျား �ငှ့ ်တာဝနခ်ရံမ�များ �ှေိနသမူျား 

ြဖစ�်ကသည။် ၎ငး်တိုမ့ာှ စမီကံနိး် 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာ အတငွး်တငွ ်(ရပ်ကကွ ်

ြပညသ်မူျား) သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး် 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာ အြပင�်ှိ ေနရာ (ဥပမာ၊ 

အစိးုရ �ကပ်မတေ်ရး အဖွဲ�အစညး်များ၊ ဘ�ာေရး ဌာနမ ှ

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစးီပာွးဖက)် 

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်တူိုက့ စိုးရိမ်ချကမ်ျား၊ 

မေကျနပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ 

တိငု�်ကားချကမ်ျားကိ ုတငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ 

�ငှ့ ်မေကျနပ်ချက ်တစစ်ံတုစခ်ကုိ ုေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနရ်န ်စမီကံနိး်လာ လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ။ 

အဓိကပါဝငသ်မူျား အပ်ုစုများအတကွ ်လိအုပ်ချကမ်ျား 

�ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များထတဲငွ ်ထည့တ်ကွ�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ယဉ်ေကျးမ� စ�ံ�နး်များ၊ လငိ၊် စာတတမ်� အဆင့၊် 

ထခိိကုလ်ယွေ်သာ လမူ�ေရး အုပ်စမုျား၊ မသနစ်မွး်သမူျား၊ 

ပိုေ့ဆာငေ်ရး အခကအ်ခမဲျား၊ စသြဖင့။် 

ေစတနာေကာငး် ပါဝငမ်�ဆိသုညမ်ာှ စိးုရိမစ်ရာ 

အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး ေကျနပ်ဖွယ ်

နားလညမ်�ကိ ုရ�ှိရန ်�ို းသားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်

ြပုလပ်ုသည့ ်ပါဝငမ်�ကိ ုဆိလုိပုါသည။် 

အဓိကပါဝငသ်ဆူိငုရ်ာ အေသးစတိ ်စူးစမ်းမ�အတငွး် ကျယြ်ပန ့်စွာ 

စဉ်စားမ�ထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည် ့ဥပမာမာှ- အဓကိပါဝငသ် ူအုပ်စမုျား၏ 

ပထဝ ီသိုမ့ဟုတ ်ပါဝငဖ်ွဲ�စညး်မ�ကိေုဖါ်ထတုလ်ျက ်

ထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ အဓကိပါဝငသ် ူအုပ်စမုျား အ�ကားက 

အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များ၊ စမီကံနိး် ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်သတထိားစရာများအား 

ထခိိကုလ်ယွမ်� အဆင့၊် ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

တာဝနမ်ျားကိ ုထည့တ်ကွြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များ 

�ကို တငခ်န ့မ်နှေ်ရး ြဖစစ်ဉ်တငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ၊ စမီကံနိး် 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ ေကာ်မတီထီ ဲပါဝငမ်�။ 

ေစတနာေကာငး် ေဆးွေ�းွမ�ထတဲငွ ်(i) ြဖစစ်ဉ်ထ ဲပါဝငရ်န ်

ဆ���ှိြခငး်၊ (ii) သ�ိှိနားလညစ်ာွ ေဆးွေ�းွရန ်လိအုပ်သည် ့

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုစစီဉ်ေပးမ�၊ (iii) အေရးပါ�ကသည် ့

ေသာခ့ျက ်မျက�်ာှစာများကိ ုစးူစမး်မ�၊ (iv) ေဆးွေ�းွရန ်

အြပနအ်လနှ ်လကခ်�ံိငုသ်ည် ့လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ၊ (v) 

ရပ်တညခ်ျကက်ိ ုြပငဆ်ငရ်န ်ဆ���ှိြခငး်၊ (vi) 

ဘက�်စှဘ်က်စလံးုအား ဆံးုြဖတခ်ျက ်ချမတှရ်န ်လံေုလာသည် ့

အချိနက်ိ ုေပးြခငး်၊ (vii) အဆိြုပုထားသည် ့ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အေြခခေံဘာင၊် သကသ်ာေစေရး အစအီစဉ်များ �ငှ် ့ဖွံ� �ဖိုးမ� 

စကွဖ်ကမ်�များ ဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျကမ်ျား ပါဝင�်ိငုသ်ည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ �ိငုသ်မူျား−  စမီကံနိး်၏ 

ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး ဝနထ်မး်များ၊ စမီကံနိး် မနေ်နဂျာ၊ 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ−  စမီကံနိး်၏ 

အဓကိပါဝငသ်မူျားအား အေသးစတိ ်စးူစမး်မ� စာတမး်၊ စမီကံနိး်၏ 

ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်တိငုပ်ငေ်ရး စမီကံနိး်များ၊ 

ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�များ၏ မတှတ်မး်များ၊ တိငု�်ကားေရး 

လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ
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P-2 စမီကံပ်ွကမဲ� 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်အတွက် ကုမ�ဏ ီ�ငှ် ့ြပငပ် စီမံကွပ်ကဲေရး စဉ်းစားစရာများကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ဖွံ � �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသူ ထတံွင ်ေချာေမွ�သည် ့ကုမ�ဏ ီလုပ်ငနး် အေဆာက်အအံုများ �ငှ် ့

လုပ်ကိုငန်ညး်များ �ှိေနကာ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေရး၊ �ုိးသားေရး �ငှ် ့တာဝနခ်ံမ�ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ကိုငတ်ွယ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးလျက်၊ ြပငပ် စီမံကွပ်ကဲေရး အေ�ကာငး်အရာများကို (ဥပမာ၊ အဖွဲ�အစညး်များ၏ လစဟ်ငး်ချက်များ၊ 

နယ်ေြမများအ�ကားဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ အစိးုရ က� ြခစားမ�ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများ အပါအဝင)် 

စမံီခန်ခ့ွဲ�ိငု�်ပီး လိုက်နာေဆာငရွ်က်မ�ကို အာမခံေပးရန ်ြဖစသ်ည်။ 

အမှတ်ေပးြခငး် 

1 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 

�ိှေနသည။် 

3 
စစိစအ်ကခဲတမ်�- စစိစအ်ကခဲတမ်�ကိ ု�ိငုင်ေံရး �ငှ် ့အစိုးရ က�များ စမီံကပ်ွကမဲ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ် ့ကမု�ဏမီျား၏ စမီံကပ်ွကေဲရး 

လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ် ့အေ�ကာငး်အရာများကိ၊ု စမီံကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� စကဝ်နး် တစေ်လ�ာက ်ြပုလပ်ုခဲရ့ာ သသိာသည် ့ကာွဟမ�များ မေတွ� ခဲပ့ါ။ 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ကမု�ဏ၊ီ �ိငုင်ေံရး �ငှ့ ်အစိုးရ က�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ၊ စညး်ကမး်လိကုန်ာမ�၊ လမူ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

တာဝနယ်မူ�များ၊ တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ၊ လပ်ုငနး် လပ်ုကိငုေ်ရး ကျင့စ်ဉ်များ �ငှ့ ်ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ကိ ုစမီံခန ့ခ်ွဲရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

ချမတှထ်ား�ပီး၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုဌာနတငွး် �ငှ့ ်ြပငပ်သို ့ ဆေီလျာ်စွာ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံပးလျက၊် စမီကံနိး် လပ်ု�ိငုစ်ွမး်ဆိငုရ်ာ 

လစဟ်ငး်ချကမ်ျား၊ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခု ထခိိုကလ်ယွမ်� ြမင့မ်ားြခငး် သိုမ့ဟတု ်ယံ�ုကညရ်မ�ကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်လိအုပ်မ�များ �ိှလာ၍ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အတကွ ်သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆနး်စစေ်ရး စနစမ်ျားကိ ုအသံးုြပုသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- လပ်ုငနး်သည ်တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ့�ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ် ူတသ�ီကးီတို၏့ 

အကျိုးစးီပွားများကိ ုနားလညရ်န ်သတူို�့ငှ ့ ်အြပနအ်လနှ ်ထေိတွ�လပ်ုကိငုသ်ည၊် ထိုအ့ြပင ်လပ်ုငနး်သည ်စမီံကနိး်ဆိငုရ်ာ ထင�ှ်ားသည့ ်

အစရီငခ်ံစာများကိ ုအများြပညသ်အူား ချြပလျက ်စမီံကနိး် လပ်ုကိငုမ်� �ငှ့ ်အချို�ေသာ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး မျက�်ာှစာများ အေ�ကာငး် 

အစရီငခ်ံစာများကိ ုအများြပညသ်အူား ထတုြ်ပနေ်ပးသည။် 

ရလဒမ်ျား- သသိာသည့ ်မေြဖ�ှငး်ရေသးသည့ ်ကမု�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် စမီံကပ်ွကမဲ� အေ�ကာငး်အရာများ မေတွ� �ိှခဲ့ပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမီကံနိး်ထတံငွ ်သသိာသည့ ်စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမညေီထမွ�များ 

မ�ိှပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်
အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 
တစခ်ု �ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- စစိစအ်ကခဲတမ်�ကိ ု�ိငုင်ေံရး �ငှ် ့အစိုးရ က�များ စမီံကပ်ွကမဲ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ် ့ကမု�ဏမီျား၏ စမီံကပ်ွကေဲရး 

လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ် ့အေ�ကာငး်အရာများကိ၊ု စမီံကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� စကဝ်နး် တစေ်လ�ာက ်ြပုလပ်ုခဲရ့ာ သသိာသည် ့ကာွဟမ�များ မေတွ� ခဲပ့ါ။ 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ကနထ်�ုိကသ်မားများက ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသလူိပဲု မဝူါဒများကိ ုြပည့မ်ီရန ်သိုမ့ဟတု ်�ိှရန ်လိအုပ်�ပီး၊ 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမတှထ်ားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် လပ်ုငနး်သည ်စမီကံနိး်ဆိငုရ်ာ ထင�ှ်ားသည့ ်အစရီငခ်စံာများကိ ုအများြပညသ်အူား ချြပလျက ်

စမီံကနိး် လပ်ုကိငုမ်� �ငှ့ ်အဓကိပတသ်ကသ်မူျားအတကွ ်အထးူစတိဝ်ငစ်ားစရာ ေကာငး်သည့ ်မျက�်ာှစာများ အေ�ကာငး် အစရီငခ်စံာများကိ ု

အများြပညသ်အူား ထတုြ်ပနေ်ပးသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် မေြဖ�ှငး်ရေသးသည့ ်ကမု�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် စမီကံပ်ွကမဲ�ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ မ�ိှပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမီကံနိး်ထတဲငွ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမညေီထမွ�များ မ�ိှပါ။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

စမံီကပ်ွကမဲ�သည ်စမီကံနိး်၏ ရညမ်နှး်ချကမ်ျားကိ ု

လကလ်မှး်မှေီရးဆကီိ ုေ�ှ � ��လျက ်အသေိပးြခငး်၊ 

ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စမီအံုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကိ ုလပ်ုေဆာငေ်ပးသည့ ်စမီကံနိး်၏ 

လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်အေဆာကအ်အံုများအားကိ ု

ပးူေပါငး်လပ်ုကိငုြ်ခငး်ကိ ုရည�်�နး်သည။် 

ကမု�ဏီအား စမံီကပ်ွကေဲရးမာှ လပ်ုငနး်များကိ ုလညပ်တ၊် 

�ကပ်မတလ်ျက ်ထနိး်ချုပ်ေပးသည့ ်စညး်မျဉ်းများ၊ 

လပ်ုငနး်စဉ်များ သိုမ့ဟုတ ်ဥပေဒများကိ ုရည�်�နး်သည့ ်

အသံးုအ��နး် ြဖစသ်ည။် 

ကမု�ဏီအား စမံီကပ်ွကေဲရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- လပ်ုငနး်ကိ ုစမီအံုပ်ချုပ်မ�၊ 

မဝူါဒများ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ၊ သတထိားစရာများကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်မ�၊၊ ကမု�ဏ၏ီ လမူ�ေရး တာဝနယ်မူ�၊ 

လပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာ ကျင့စ်ဉ် လပ်ုကိငုန်ညး်များ၊ တာဝနခ်မံ� 

�ငှ့ ်အဓကိပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်ဆကဆ်မံ�များ၊ စသြဖင့။် 

ကမု�ဏီ စမံီကပ်ွကေဲရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထ ဲ

ပါငဝင�်ိငု�်ကသညမ်ာှ၊ ဥပမာ- ေသာခ့ျက ်ြပငပ် 

အဖွဲ�အစညး်များ၏ ဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကမ်�ထ၊ဲ 

စမီကံနိး်အတကွ ်အေရးပါသည့ ်မဝူါဒများ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များထ ဲအားနညး်ြခငး်၊ အစိးုရ က� ြခစားမ� 

သတထိားစရာများ၊ �ိငုင်ေံရး သတထိားစရာများ၊ 

ဌာနတငွး် ြခစားမ� သတထိားစရာများ၊ စညး်ကမး် 

လိကုန်ာေဆာငရွ်ကေ်ရး၊ စမီကံနိး် သတထိားစရာများအား 

စမီအံုပ်ချုပ်မ�၊ စသြဖင့။် 

ြပငပ် စမံီကပ်ွကေဲရးဆိငုရ်ာ ထည့်စဉ်းစားရမည်ထ့တဲငွ ်

ဥပေဒေရးရာ၊ တရားစရီငေ်ရး �ငှ့ ်စမီကံနိး်�ငှ့ ်သကဆ်ိငု�်ကသည့ ်

အဖွဲ�အစညး်များ ဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကထ်ားပံမုျား၊ လပ်ုငနး်စဉ်များ 

�ငှ့ ်မဝူါဒများ။ ဥပမာများထ ဲပါဝငသ်ညမ်ာှ- အုပ်ချုပ်ေရး၊ 

ဥပေဒြပုေရး၊ �ိငုင်ေံရး ပါတမီျား၊ ြခစားမ�ကိ ုတိကုဖ်ျကေ်ရး 

အဖွဲ�အစညး်များ၊ တရားစရီငေ်ရး၊ မေကျနပ်ချကမ်ျား တိငုတ်မး်ေရး 

လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ (ဥပမာ၊ Ombudsman)၊ ြပညသ်ူ ့ 

ဝနေ်ဆာငေ်ရး/ အစိးုရ က� ကိယုစ်ားလယှ�်ံု းများ၊ 

ဥပေဒလ�မ်းမိးုေရး အဖွဲ�အစညး်များ၊ အချကအ်လကမ်ျား 

လတွလ်ပ်စာွ ရပိငုခ်ငွ့၊် မဒီယီာ၊ ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ် အစိးုရ၊ အရပ် 

အဖွဲ�အစညး်၊ ပဂု�လကိ က�၊ �ိငုင်တံကာ အဖွဲ�အစညး်များ (ဥပမာ၊ 

အချို �တိုက့ ြခစားမ�ကိ ုတိကုဖ်ျကေ်ရး အားထတုမ်�များကိ ု

တငြ်ပေပး�ကသည)်၊ စစေ်ဆးေရး/ေစာင့�်ကပ်ေရး အဖွဲ�အစညး်များ၊ 

အစိးုရ၏ ကနထ်�ိုက ်ချုပ်ဆိေုရး စနစ၊် စသြဖင့။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရန်အချကမှ်ာ အစိးုရ မဝူါဒ 

ေြပာငး်လမဲ�များ၊ ပစ�ညး်များ တငသ်ငွး်မ�ကိ ုဟန ့တ်ားရန၊် 

သမိး်ယရူန ်သိုမ့ဟတု ်ဖမး်ဆးီရန၊် ေငေွ�ကး လလဲယှမ်ရမ�၊ 

�ိငုင်ေံရးကိ ုအေ�ကာငး်ြပု�ပီး စကွ်ဖကမ်�၊ အစိးုရ မတညမ်�ငမိြ်ဖစမ်� 

သိုမ့ဟတု ်စစြ်ဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ 

ေကာ်ပိေုရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိးုရတိုက့ ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့ ်

သိုမ့ဟတု ်လပ်ုကိငုမ်ရ ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်သတထိားရန ်အချက၊် 

သိုမ့ဟတု ်စစြ်ဖစြ်ခငး်။ 

နယေ်ြမများအ�ကားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများက စမီကံနိး်၏ 

ေရဆနပိ်ငုး် �ငှ့ ်ေရေရစနုပိ်ငုး် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်

ြမစဝ်မှ်း အရငး်အြမစမ်ျား မ�ေဝသံးုေရးဆိငုရ်ာ အဖွဲ�အစညး်များ၏ 

သေဘာတညူခီျကမ်ျားကိ ုထည့တ်ကွလ်မိ့မ်ည။် 

လပ်ုငန်း အတငွး်မှာ ြခစားမ� သတထိားစရာများမာှ 

ဘ�ာေငမွျားကိ ုစမီခံန ့ခ်ွပံဲ ုသိုမ့ဟုတ ်အစိးုရ က� 

အတငွး်မာှဆိလု�င ်လိငုစ်င ်သိုမ့ဟတု ်ပါမစ ်ချိုးေဖာကမ်�များကိ ု

ေြဖ�ှငး်မေပးြခငး် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် စမီကံနိး်အား ြပငဆ်ငေ်နစဉ် 

ကာလအတငွး်မာှ အစိးုရ က�၏ ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ 

သတထိားစရာများထတဲငွ၊် ဥပမာ၊ ေရွးချယမ်�များကိ ု

အကန ့အ်သတြ်ဖင့ ်စဉ်းစားြခငး်၊ စစိစအ်ကခဲတမ်�/ြပငဆ်ငေ်ရး 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကိ ု�ပီးစလယွ ်လပ်ုကိငုြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်

ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� မ�ှိေသာ အတညြ်ပုချကမ်ျား �ငှ့ ်စမီကံနိး် 

�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တေ်ရး ထတဲငွမ်၊ူ ဥပမာ၊ လိငုစ်င ်�ငှ့ ်

ပါမစ ်ချိုးေဖာကမ်�များကိ ုမြမငြ်ခငး် ပါဝင�်ိငုပ်ါသည။် 

 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 74 
 

ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီလပ်ုငန်း လပ်ုကိငုန်ညး်များကိ ုအာမခေံပးေရး 

လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ ထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

လပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာ ကျင်ဝ့တ ်စညး်ကမး်များ၊ လပ်ုသားဆိငုရ်ာ 

ကျင်ဝ့တ ်စညး်ကမး်များ၊ လပ်ုငနး် �ို းသားေရး စာချုပ်၊ 

လာဘေ်ပးလာဘယ်မူ� တိကုဖ်ျကေ်ရး သိုမ့ဟတု ်ြခစားမ� 

တိကုဖ်ျကေ်ရး မဝူါဒများ �ငှ် ့အစရီငခ်ေံရး �ငှ် ့စံစုမး်စစေ်ဆးေရး 

လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ (Transparency International’s Business 

Principles for Countering Bribery (BPCB)၊ သတငး်ေပးေရး 

အစအီစဉ်၊ စသြဖင့။် 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရးမာှ သကဆ်ိငုရ်ာ ဥပေဒများ၊ မဝူါဒများ၊ 

ပါမစမ်ျား၊ သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ လကေ်တွ� လပ်ုကိငုေ်ရး 

ကျင်စ့ဉ်များ �ငှ် ့အများသ ိေ�ကညာထားသည် ့ကတမိျားကိ ု

ေလစားရန ်ြဖစပ်ါသည။် 

သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆန်းစစမ်�မာှ စမီကံနိး်မ ှခန ့အ်ပ်ခဲသ့ ူ

မဟတုဘ်၊ဲ စမီကံနိး်၏ အြမတရ်�ှိမ�ထတဲငွ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ 

စတိဝ်ငစ်ားမ� မ�ှိသ ူပါရဂ၏ူ ဆနး်စစခ်ျက။် ပါရဂ ူဆိသုညမ်ာှ 

နယပ်ယ ်တစခ်တုငွ ်အဆင့ြ်မင့ ်အေတွ�အ�ကံု  �ှိေန၍ သိုမ့ဟတု ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာကိ ုသငတ်နး် တကထ်ား၍၊ အဆင့ြ်မင့ ်

က�မး်ကျငသ်ည် ့သိုမ့ဟတု ်အေတွ�အ�ကံု �ှိသည့ ်ပဂု�ို လ။် 

သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆနး်စစမ်�၏ ပံစုမံာှ စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ 

စမီကံနိး် သိုမ့ဟုတ ်အစရီငခ်စံာ တစခ်ခုအုတကွ ်စာ�ငှ် ့

ေရးထားသည် ့ဆနး်စစခ်ျကက်ိ ုတငြ်ပေပးရန ်အ�ကေံပး ပါရဂကူိ ု

စာချုပ်ြဖင် ့ငါှးရမး်မ�မအှစ၊ စမီကံနိး်�ငှ် ့ဆေီလျာ်သည ်က�မး်ကျင ်

ပညာ�ှငမ်ျား ေရာေ�ာှပါဝငသ်ည် ့ပါရဂ ူအဖွဲ�က ၎ငး်အေန�ငှ် ့

ဆနး်စစေ်ပးရန ်ေဖါ် ြပေပးထားသည် ့အေ�ကာငး်အရာများ 

ဆိငုရ်ာ ပံမုနှ ်အစရီငခ်စံာများကိ ုေရးသား တငပိ်ုမ့�အဆံးု 

အမျိုးမျိုး ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် အထးူ ထခိိကုလ်ယွသ်ည့ ်

မျက�်ာှစာကိ ုပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး ဆိငုရ်ာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား စစိစအ်ကခဲတမ်� ထတဲငွ ်

ေဖါ် ြပေပးမည၊် မ�ကာခဏ ဆိသုလိ ုြပဿနာ တစခ်မုာှ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာတတသ်ည့ ်

ြပနလ်ညေ်နရာချေပးမ� ြဖစ�်ပီး ၎ငး်ကိ ု

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်စမီကံနိး်ထတဲငွ ်

သးီြခား လတွလ်ပ်စာွ ဆနး်စစေ်ပးရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ �ိငုသ်မူျား ဘတုအ်ဖွဲ�ဝင၊် စမီကံနိး် 

မနေ်နဂျာ၊ ကမု�ဏ၏ီ စမီကံပ်ွကမဲ�၊ စညး်မျဉ်း 

လိကုန်ာမ�၊ ဌာနတငွး် စစေ်ဆးမ�၊ လပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာ 

သတထိားစရာများအတကွ ်လပ်ုငနး် မနေ်နဂျာများ၊ 

အစိးုရ က� စမီကံပ်ွကေဲရး ပါရဂူများ၊ ြခစားမ� 

တိကုဖ်ျကေ်ရး အရပ်ဖက ်အဖွဲ�အစညး်များ ကဲသ့ို ့ 

သကဆ်ိငုရ်ာ အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်များ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ အြမငမ်ျား၊ 

တနဖိ်ုးထားချကမ်ျား၊ မဝူါဒများ၊ 

ဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကထ်ားပံ၊ု လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ၊ 

�စှစ်ဉ် အစရီငခ်စံာများ၊ အစိးုရ က�အား 

စမီကံပ်ွကမဲ� အေ�ကာငး်အရာများအား 

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ဌာနတငွး် စစေ်ဆးမ� 

အစရီငခ်စံာများ၊ စမီကံနိး်၏ 

စညး်မျဉ်းများလိကုန်ာေရး စမီကံနိး်၊ ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီ

လပ်ုငနး် လပ်ုကိငုန်ညး်များ �ငှ့ ်

စညး်မျဉ်းများလိကုန်ာေရး ဆိငုရ်ာ ဘတုအ်ဖွဲ�ထသံို ့ 

အစရီငခ်စံာများ၊ ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီလပ်ုငနး် 

လပ်ုကိငုန်ညး်များ ဆိငုရ်ာ တိငု�်ကားမ� စာရငး်၊ 

အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်မ ှဆနး်စစခ်ျက ်

အစရီငခ်စံာများ၊ Transparency International on 

National Integrity Systems (NIS) and the 

Corruption Perceptions Index (CPI) တို၏့ 

အစရီငခ်စံာများ ကသဲို ့ အစိးုရ က�အား 

စမီကံပ်ွကမဲ� အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ 

စာရွကစ်ာတမး်များ 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-3 ထင�်ာှးသည့ ်လိအုပ်ချက ်�ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်

ကိကုည်ေီသာ 

 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက၊ ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ�ကးီဆိငုရ်ာ ဖံွ� �ဖိုးမ� ရညမှ်နး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်အမျိုးသား �ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များထတဲငွ ်ကျယြ်ပန ့စွ်ာ သေဘာတ ူေထာကြ်ပထား�ကကာ ေရ �ငှ့ ်

စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ အတကွ ်ေထာကြ်ပထားသည့ ်လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြပည့မီ်ရန ်စမံီကနိး်၏ ပ့ံပုိးမ�ကိ ု

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ေထာကြ်ပလိသုညမှ်ာ စမံီကနိး်သည ်ဖံွ� �ဖိုးေရး ရညမှ်နး်ချကမ်ျား�ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ အရ 

ကိကုည်ေီ�ကာငး်ကိ ုြပသ�ိငု�်ပီး သကဆ်ိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များကိ ုြပသေပး�ိငုက်ာ ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များဆိငုရ်ာ ေဖါ်ထတု�်ပီးသား လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြပည့မီ်ရန ်ဦးစားေပး ေရွးစရာ ြဖစပ်ါသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များဆိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များ၊ ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအငဆ်ိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့တ်ငး်ေရး 

ေရွးချယမ်�များ �ငှ့ ်ယငး်လိအုပ်ချက်များဆိငုရ်ာ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသဆိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များကိုစစိစအ်ကဲခတမ်� ြပုလုပ်ခဲရ့ာ 

သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိခဲပ့ါ။ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- မဟာဗျူဟာ အရ အဝံငဂွ်ငက်ျ ြဖစမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ� ရလဒမ်ျားကို အများြပညသ်အူား 

ထတု်ြပနေ်ပးသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်မှာ ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ အရ အဝံငဂွ်ငက်ျ ြဖစက်ာ၊ သက်ဆိငုရ်ာ 

မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကိနး်များကို ြပသေပး�ိငုသ်ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�မှာ အစိုးရမှ စမံီကနိး် ေရးဆွသဲမူျား၊ မူဝါဒကို ချမှတ်ေပး�ကသမူျား �ငှ့ ်ေသာခ့ျက် 

အဓိကပါဝငသ် ူအုပ်စုများ�ငှ့ ်ေဆးွေ�းွမ�များကို အေြခခံထား�ပီး စစိစအ်ကခဲတမ်�က ြမစဝှ်မ်းေဒသ၏ ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့ည့ ်ဖံွ� �ဖိုးမ�၏ 

လိုအပ်ချက်များ အပါအဝင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များ၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်ေရ အရငး်အြမစ ်စမံီခန ့ခဲွ်မ�ကို 

စုစညး်လုပ်ကိငုရ်န ်လိုြခငး်ကို အထးူအေလးေပး ေထာက်ြပပါသည။်  

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- (အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်သို ့ ထည့ေ်ပးစရာ မ�ှိ) 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ေတွ� �ှိထားသည့ ်လိုအပ်ချက်များအား ေြဖ�ှငး်ေရးအတကွ် ဦးစားေပး ေရွးချယမ်� တစခု် ြဖစပ်ါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

ေရ �ငှ့ ်စွမ်းအင ်ဝန်ေဆာငမ်�များ၏ လိအုပ်ချကမ်ျား ဆိသုညမ်ာှ 

ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ�ကးီဆိငုရ်ာ ဖွံ� �ဖိုးမ� 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား၊ မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များထတဲငွ ်ကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

သေဘာတ ူေထာကြ်ပထားသညမ်ျား ြဖစပ်ါသည။် ေရအားလ�ပ်စစ ်

ဖွံ� �ဖိုးမ�က energy-intensive off-taker (ဥပမာ၊ အလမူနီယီ ံ

စက�်ံု )၏ စမွး်အင ်လိအုပ်ချကမ်ျားအား ြဖည့တ်ငး်�ိငုမ်�ကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ သေဘာတထူား�ကသည့ ်ဖွံ� �ဖိုးမ� ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 

မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များထ ဲထည့်သငွး်ထားလ�င ်ြပသ�ိငုခ်ဲ�့ပီဟ ု

ယဆူပါလမိ့မ်ည။်  

ေရ ဝန်ေဆာငမ်�များ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- စမွး်အင ်

ထတုလ်ပ်ုရန၊် ငါးဖမး်လပ်ုငနး်၊ အတကွ ်ေရ၊ ေရလ�မး်ေဒသ 

စိကုပ်ျိုးေရး၊ အစားအစာ ေပးသငွး်မ�၊ ေရစစုညး်မ� လပ်ု�ိငုစ်မွ်း၊ 

ေသာကေ်ရ ေပးသငွး်မ�၊ မလိ� ာလပ်ုငနး် အတကွေ်ရ၊ လပ်ုငနး် �ငှ့ ်

စကမ်�သံးု ေရ၊ ဆညေ်ြမာငး်များအတကွ ်ေရေပးသငွး်မ�၊ 

ေရလ�မး်မိးုမ� စမီခံန ့ခ်ွမဲ�၊ ေရေ�ကာငး် သာွးလာမ�၊ အပနး်ေြဖမ�၊ 

ြမစက်မ်းေြခေန ြပညသ်မူျား၏ အမိတ်ငွး် လိအုပ်ချကမ်ျား၊ 

ခရီးလညှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များ၊ နယေ်ြမချငး် အ�ကားတငွ ်

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�၊ ေဂဟာစနစ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ( ဥပမာ၊ 

ေရလ�မး်ေဒသ ထနိး်သမိး်မ�၊ ေ���ေြပာငး်�ကသည့ ်

အေကာငမ်ျားအတကွ ်ချိတဆ်က�်ိငုစ်မွး်၊ ြမစ�်ငှ့ ်ေဝး�ကသည့ ်

စမိ့ေ်ြမများ ထနိး်သမိ်းမ�)၊ စသြဖင့။် 

စွမ်းအင ်ဝန်ေဆာငမ်�များ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေဒသ��ရ၊ 

�ိငုင်ေံတာ ်�ငှ့ ်ေဒသ�ကးီဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟတု ်အခငွ့အ်လမး်များကိ ု

ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ားကိ ုစမီေံပးြခငး်၊ ကကွရ်က ်

တည�်ငမိမ်�ကိ ုစမီေံပးြခငး်၊ အများဆံးု ဝနက်ိ ုစစီဉ်ေပးြခငး်၊ 

spinning reserve၊ စနစ ်ထနိး်ည�ိမ� �ငှ့ ်အပဆူိငုရ်ာ ထေိရာကမ်� 

ြမ�င့တ်ငမ်� ကဲသ့ို ့ ေဘးပနး် အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုစမီေံပးြခငး်၊ 

စသြဖင့။်  

�ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသဆိငုရ်ာ မူဝါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ဖွံ� �ဖိုးမ�၊ စမွး်အင၊် ေရ၊ 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ�၊ ရာသဦတ၊ု ထနိး်သမိး်မ�၊ နယေ်ြမစပ်�ကား၊ 

ေြမအသံးုချမ� စသြဖင့။်  

လမူ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ လိအုပ်ချကမ်ျား၊ 

မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ဆငး်ရဲမ�ကိ ုတိကုဖ်ျကေ်ရး၊ 

အစားအစာ ဖူလံေုရး၊ ငါးဖမး်လပ်ုငနး်များကိ ု

ထနိး်သမိး်မ�၊ တနဖိ်ုးြမင့ ်ေနရာများကိ ုကာကယွေ်ပးမ� 

(ဥပမာ၊ အမျိုးသား ပနး်ြခမံျား၊ ကမ�ာအ့ေမအွ�စှ ်

ေနရာများ၊ Ramsar စမိ့ေ်ြမများ၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ 

အေရးပါသည့ ်ေနရာများ၊ 

အသအိမတှြ်ပုခထံားရသည့ ်ထင�်ှားသည့ ်

��ခငး်ေနရာများ)၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ �ိငုသ်မူျား−စမီံကနိး် မနေ်နဂျာ၊ 

အစိးုရ၏ (ဥပမာ၊ စမွး်အင၊် ေရ၊ဖွံ� �ဖိုးမ� ဌာနများ) 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ-Energy Master 

Plan၊ Water Development Plan၊ Country 

Development Report၊ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

မဟာဗျူဟာ စစိစအ်ကခဲတမ်�များ၊ 

ေရွးချယမ်�များအား စစိစအ်ကခဲတ်မ�၊ စမွး်အင ်

ဝယလ်ိအုား ခန ့မ်နှး်မ�များ၊ အသက်ေမးွမ� �ငှ့ ်လေူနမ� 

အဆင့အ်တနး်များ အပါအဝင�်ိငုင်ေံတာ ်�ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ ဖွံ� �ဖိုးမ�အား စစိစအ်ကခဲတမ်�များ၊ 

ထနိး်သမိး်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ရာသဦတ�ုငှ့ ်

လိကုဖ်ကည်ေီထေွရး စမီကံနိး်များ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ 

မဝူါဒများ �ငှ့ ်စမီကံနိး်များအား ဆနး်စစခ်ျက ်

အစရီငခ်စံာများ၊ စမီကံနိး်က ေထာကြ်ပလိကုသ်ည့ ်

လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ အရ အဝံငဂ်ငွက်ျ 

ြဖစမ်� အေ�ကာငး် အစရီငခ်စံာ၊ ေရွးချယမ်�များကိ ု

စစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်စသံတမ်တှ်ချက ်

အများအြပားကိ ုအသံးုြပုြခငး်။

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 77 

 

 

ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-4 ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး် 

 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး် ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး် ဆိုငရ်ာ ေရွးချယ်မ�များ၊ ေရကာတာ၊ ဓာတ်အားဌာန၊ 

ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အေြခခံအေဆာက်အအံုများ အပါအဝငက်ို၊ အကဲြဖတ်မ� �ငှ့ ်ဆံုးြဖတ်မ�ကို 

ေဖါ် ြပေပးသည။် နညး်ပညာပိုငး်၊ စးီပာွးေရး၊ ဘ�ာေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိုငရ်ာ စဉ်းစားစရာများကို 

ထည့တ်ွက်ေပးသည့ ်ထပ်တလဲလဲ ြပုလုပ်သည့ ်တိုငပ်ငေ်ရး ြဖစစ်ဉ်၏ ရလဒအ်ြဖစ ်ေနရာေရွးချယ်မ� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်မာှ 

အဆေီလျာ်ဆံုး ြဖစလ်ာြခငး်ကို ရညရွ်ယ်ပါသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 

�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- အေစာပုိငး် အဆင့တ်ငွ ်လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် စးီပွားေရး၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်စညး်မျဉ်းများ ဆိငုရ်ာကိ ုထည့တ်ကွ်လျက် 

ေ�ှ �ေြပး စမံီကိနး် ဒဇုိီငး် �ငှ့ ်၎ငး်အတွက ်ေရွးချယစ်ရာ အချို�ကို ြပုစုေပးစဉ် နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များကို ဆနး်စစခဲ်သ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး် ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဆိငုရ်ာ ေရွးချယစ်ရာများကို စစိစအ်ကဲခတရ်န ်ဆေီလျာ်ေအာင ်ြပုလုပ်ေရး ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

ြပုလုပ်ခဲရ့သည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စမံီကိနး် ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်အား ဆေီလျာ်ေအာင ်ြပုြပငေ်ရး ြဖစစ်ဉ်ကို သင့ေ်တာ်သည့ ်အချိနမှ်ာ 

စစီဉ်ခဲက့ာ၊ မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငလ်ျက် အြပနအ်လှန ်ပုံစမံျိုးြဖင် ့

လုပ်ေန�ပီး အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်အဓိကပတ်သက်သမူျား အတကွ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေနာက်ဆံးု ေရွးလိကုသ်ည့ ်စမံီကိနး် ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်က ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဆိငုရ်ာ ေရ�ညှသ်ံးု�ိငုေ်ရး 

ထည့စ်ဉ်းစားစရာ အများအြပားကို တံု ့ြပနခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 

တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေရွးချယမ်�များက ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့ည့ ်ြမစဝှ်မ်းေဒသ ဒဇုိီငး် �ငှ့ ်ေပါငး်စညး်ထားသည့ ်ေရ အရငး်အြမစမ်ျား 

စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- (အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်သို ့ ထည့ေ်ပးစရာ မ�ှိ) 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငမ်�ထ ဲအားလံုး 

ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေနာက်ဆံးု ေရွးလိကုသ်ည့ ်စမံီကိနး် ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်သည ်ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဆိငုရ်ာ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး 

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများ အတကွ် အဆေီလျာ်ဆံးုပါ။ 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-်

ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဆိငုရ်ာ ေရ�ှည်သံးု�ိငုေ်ရး 

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢအမျိုးမျိုး 

သံးု�ိငုမ်� အကျိုးအြမတမ်ျား အတွက ်အခငွ့အ်လမး်များကိ ု

စစီဉ်ေပးေသာ၊ ဖွံ� �ဖိုး�ပီး ြမစစ်နစမ်ျား ေပါ်တငွ ်သံးုေန�က�ပီ 

ြဖစေ်သာ၊ ထတုလ်ပ်ုေပးလိုကသ်ည့် စမွး်အင ်တစယ်နူစအ်တကွ ်

ေရလ�မမ်ိးုသည့ ်ဧရိယာကိ ုအနညး်ဆံးု ြဖစေ်စေသာ၊ 

ထခိိကုလ်ယွေ်သာ လမူ�ေရး အုပ်စမုျား အတကွ ်

အခငွ့အ်လမး်များကိ ုအများဆံးုဖွင့ေ်ပးလျက ်ေြဖ�ှငး်မရ�ိငုသ်ည့ ်

�ခမိး်ေြခာကမ်�များကိ ုဖနတ်းီမေပးေသာ၊ �ှား�ှားပါးပါး သဘာဝ �ငှ့ ်

လသူားဆိငုရ်ာ အေမအွ�စှ ်ေနရာများကိ ုေ�ှာင�်ှားထားေသာ၊ 

�ခမိး်ေြခာကခ်ေံနရေသာ သိုမ့ဟတု ်ထခိိကုလ်ယွေ်သာ �ှားပါး 

အေကာငမ်ျား အေပါ် အကျို းသကေ်ရာကမ်� နညး်ေသာ၊ ေနထိငုမ်� 

ဝနး်ကျငက်ိ ုအများဆံးု ထနိး်သမိ်းေပးလျက ်အရညအ်ေသးွြမင့ ်

ေနထိငုမ်� ဝနး်ကျငက်ိ ုကာကယွေ်ပးေသာ၊ ေရစနုပိ်ငုး် ၜေဒသများ 

(ဥပမာ၊ ပတဝ်နး်ကျင ်စးီေ�ကာငး်များ) မ ှရပ်ရွာြပညသ်မူျားက 

ေထာကခ်ထံား�ကသည့ ်ရညမ်နှး်ချကမ်ျားကိ ုလကလ်မှး်မှေီစေသာ 

သိုမ့ဟတု ်ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေသာ၊ ဆကစ်ပ် ကန ့သ်တ ်နယေ်ြမ 

စမီအံုပ်ချုပ်မ��ငှ့အ်တ ူအကျိုးအြမတမ်ျား ပါလာေသာ၊ 

အနယထ်ိငုမ်� �ငှ့ ်တိကုစ်ားမ� အ��ရာယ ်နညး်ေသာ၊ 

ေရေလာှငက်န�်ကးီမ ှမနှလ်ံအုမိ ်ဓာတေ်ငွ� ထတုလ်�တမ်� 

များြပားမာှကိ ုေ�ှာင�်ာှး�ိငုေ်သာ၊ စသြဖင့ ်ဦးစားေပး�ိငုမ်ည့ ်

ေရွးချယမ်�များ။ 

ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ဆိငုရ်ာ နညး်ပညာပုိငး် 

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ 

ပထဝဆီိငုရ်ာ လက�ဏာအရညအ်ချငး်များ၊ ေြမြပငပံ်သု�ာန၊် 

ေရစးီေ�ကာငး်၏ အရညအ်ချငး်များ၊ ရယသူံးု�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ၊ စသြဖင့။် 

 

ဤေနရာတငွ ်အသင့ဆ်ံးု ဆိသုညမ်ာှ 

တိငုပ်ငည်��ိ �ငိး်ေရး လပ်ုငနး်စဉ်၏ ရလဒမ်ျားကိ ု

အေြခခထံား�ပီး ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး 

စဉ်းစားစရာများကိ ုေဖါ်ထတုလ်ျက ်

ထည့တ်ကွခ်ဲသ့ည့ ်ေနာကမ်ာှ အေကာငး်ဆံးု 

သင့ေ်တာ်မ�ကိ ုဆိလုိသုည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ �ိငုသ်မူျား− စမီကံနိး် မနေ်နဂျာ၊ 

စမီကံနိး် ဒဇုိီငး်ေရးဆွဲသမူျား၊ အဓိကပါဝငသ်၏ူ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

(သကဆ်ိငုလ်�င)် ြပနလ်ညေ်နရာချထားခရံသမူျား 

သိုမ့ဟတု ်အမိ�်ှင ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား။ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ◌ၢ ြဖစ�်ိငုေ်ြခများကိ ု

ေ�ှ �ေြပး ေလလ့ာြခငး်၊ ြဖစ�်ိငုေ်ြခများကိ ုေ�ှ �ေြပး 

ေလလ့ာြခငး်၊ ေရွးချယမ်�များအား စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ 

ဥပမာ၊ စသံတမ်တှခ်ျက ်အမျိုးမျိုးြဖင့ ်

ဆနး်စစခ်ျကမ်ျား အေ�ကာငး် အစရီငခ်စံာများ၊ 

ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ှားရန ်သိုမ့ဟတု ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်စရန ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ ်

အခငွ့အ်လမး်များ အများဆံးုြဖစေ်စရန ်ဒဇုိီငး် 

ေြပာငး်လခဲဲရ့ြခငး်၏ မတှတ်မး်များ၊ 

အဓကိပါဝငသ်တူို၏့ တငြ်ပချကမ်ျား �ငှ့ ်

တံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား အေ�ကာငး် အစရီငခ်စံာများ၊ 

အများြပညသ်�ူငှ့ ်အစညး်အေဝးများမ ှ

မတှတ်မး်များ။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 79 

 

 

ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-5 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား 

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး �ငှ့ ်စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး် အကျိုးသက်ေရာက်သည့ ်ေနရာတွင ်စီမံကိနး်ကို �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် �ငှ့ ်လညပ်တ်ြခငး်�ငှ့ ်

ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို စိစစ်အကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စမံီကိနး် ေရးဆွေဲရး 

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို 

ေဖါ်ထတု်လျက် စစိစအ်ကဲခတ်ေပးလျက်၊ ေ�ှာင�်ှားေရး၊ အနညး်ဆံုးြဖစေ်စေရး၊ သက်သာေစေရး၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး �ငှ့ ်

ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကို ြပုစေုပးကာ �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ�ကို၊ ဆကစ်ပ် 

ေနရာများကို အကဲခတ်မ�၊ တိုးပွားလာေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို တိုငး်တာမ�၊ အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး် �ငှ့ ်

လုပ်�ိငုစွ်မ်းများ အပါအဝင ်�ငှ့ ်အေြခခံ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျား�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ဆေီလျာ်သည့ ်

က�မ်းကျငမ်�ကို သံးု�ပီး ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များကို မေတွ� ခဲပ့ါ၊ ထိုအ့ြပင ်အေြခခံလိငုး်ကို သတ်မှတ်ေပးခဲ�့ပီး စမံီကိနး်အ�ကို 

အေြခအေနကို ေကာငး်မွနစွ်ာ မျတတ်မ်း တငေ်ပးထားရာ စမံီကိနး် ေနာက်ပုိငး် အေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ်��ငိး်ယဉှ်၍ ရ�ိငုပ်ါမည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး အတကွ် ဆေီလျာေ်သာ က�မ်းကျငသ် ူ(ဌာနတငွး် �ငှ့ ်ြပငပ်မှ) ြဖင့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်

�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကို ြပုစုခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိပါ၊ 

စမံီကိနး်များက၊ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ေသာခ့ျက် လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ အြပင၊် 

အမ�ိက်များ၊ အသ၊ံ ေလ၏ အရညအ်ေသးွ၊ ေြမယာ ပျက်စးီမ�များ �ငှ့ ်ြပနလ်ည ်ထေူထာငေ်ပးမ�ဆိငုရ်ာ ေဆာက်လုပ်မ�များကို ကိငုတ်ွယ ်

ေြဖ�ှငး်ထားကာ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ� �ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး 

ေသာခ့ျက် စမံီကနိး်များကို အများြပညသ်အူား ထတု်ေဖါ်ေ�ကညာေပးသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်

စမံီအုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကိနး် ေရးဆွေဲရး လုပ်ငနး်စဉ်များကို အချိနမီ် ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

�ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငေ်န�ကကာ၊ အဓိကပတ်သက်သမူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ 

ရယရူန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကနိး်များက အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သက်သာေစရန ်အားထတု်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်

ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 80  

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ �စှမ်ျိုးစလံုးကို ထည့တ်ကွထ်ားလျက ်

လူမ�ေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထတဲွင ်လူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျားအား စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကိုပါ ထည့သ်ငွး်ထားပါသည ်

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ စမံီကိနး်များကို ISO 14001 ကဲသ့ို ့ �ိငုင်တံကာ အသအိမှတ်ြပု ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး 

စနစထ်တဲွင ်ထည့သ်ငွး်ထား�ပီး၊ သးီြခားလတွ်လပ်သည့ ်ဆနး်စစေ်ရး စနစမ်ျားကို အသံးုြပုထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငမ်�ထ ဲအားလံုး 

ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကိနး်များက အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ှားရန၊် 

အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သကသ်ာေစရန ်အားထတု်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ၊ဲ စမံီကနိး်များထတဲွင ်စမံီကိနး်အ�ကို 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု် စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်အထက်ပါ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာ်လနွ�်ပီး ေြဖ�ှငး် ပ့ံပုိးေပးရန ်စစီဉ်ထားပါသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 
 

ေသာ့ချက ်ပတဝ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများထတဲွင ်ေရ �ငှ့ ်

ကုနး်ေြမေန ဇီဝမတကူွဲြပားမ�၊ �ခိမ်းေြခာကခံ်ေန�ကရသည့် 

အေကာငမ်ျား၊ အေရးပါသည့် ေနထိငုမ်�ဝနး်ကျငမ်ျား၊ ေဂဟာစနစ် 

ကျစ်လစမ်� �ငှ့ ်ချိတ်ဆက်မ� အေ�ကာငး်အရာများ၊ ေရ၏ 

အရည်အေသးွ၊ တိုငစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ပါဝငပ်ါသည်။ 

စီမံကန်ိး၏ ပတဝ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ အကျိုးဆကမ်ျားက စီမံကနိး် 

တည်ေနရာ၏ စီရငပိ်ုငခွ်င့ ်ေဘာငမ်ျားကို ေကျာ်လနွ�်ပီး 

အကျိုးသက်ေရာက်လ�င ်စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စီမံကိနး်ထ ဲထည့်သငွး် 

ေဖါ် ြပလျက် စိစစအ်ကခဲတ်ေပးရမည်။ 

ေသာ့ချက ်လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများထတဲွင ်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲ့�ကရသည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား၊ ေဒသခံ 

ြပည်သမူျား၊ လူနည်းစု တိုငး်ရငး်သားများ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ် (�ုပ်ပိုငး်ေရာ �ုပ်ပိုငး် မဟုတ်သည်များပါ)၊ �ငှ့ ်

ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရးတို ့ ပါဝင�်ပီး၊ လူမ�-စီးပွားေရး ��ၚနး်ကိနး်များ 

(လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များ၊ အသက်ေမွးမ�များ �ငှ့ ်ကျနး်မာေရး 

စာရငး်အငး်များ) ကို အေြခခံ�ပီး ဆနး်စစ်ထားသည်။ စမံီကိနး်၏ 

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အကျိုးဆက်များက စီမံကိနး် တည်ေနရာ၏ 

စီရငပိ်ုငခွ်င့ ်ေဘာငမ်ျားကို ေကျာ်လွန�်ပီး အကျိုးသက်ေရာကလ်�င ်

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်ထ ဲထည့်သငွး် ေဖါ် ြပလျက် 

စိစစ်အကဲခတေ်ပးရမည်။ 

ဆကစ်ပ် လပ်ုငန်းေနရာများ ဆိသုည်မှာ စီမံကိနး် မ�ိှခဲ့လ�င ်

မေဆာက်လုပ်ြဖစ်မည့် လုပ်ငနး်ေနရာများကို ရည်��နး်ြခငး် ြဖစ်�ပီး၊ 

အြခားေသာ လုပ်ငနး်ေနရာ မ�ိှလ�င ်စီမံကိနး်လည်း �ိှ�ိငုခဲ့်မည် 

မဟုတ်ပါ။ ယငး်  

 

 

လပ်ုငန်းေနရာများကိ ုစီမံကန်ိးမှ တသးီတြခား ေငေွ�ကး 

ပံ့ပိုးြခငး်၊ ပိုငဆ်ိငု၊် ေဆာက်လုပ် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

လည်ပတ်�ိငုသ်လို၊ အချို�ကိစ�များတွင ်အြခားေသာ 

အဖဲွ�အစည်းများမှ ြပုလုပ်ပါသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်�ငှ့ ်အကျံုးဝငသ်ည့် ဥပမာများထတဲွင ်လမ်းများ၊ 

ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိုငး်များ၊ အေဆာက်အဦများ၊ 

စသြဖင့ ်ပါဝင�်ိငု�်ကသည်။ 

စီမံကန်ိး၏ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�ကိ ုအတိတ်၊ ပစ�ုပန ်�ငှ့ ်

ဆငြ်ခင ်ခန ့မ်ှနး်၍ ရ�ိငုသ်ည့် အနာဂတ် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ တိုေ့�ကာင့ ်ထပ်တိုးလာမည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ။ အကျိုးဆက်များကို ေရ 

အရငး်အြမစ်၊ ေဂဟစနစ် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခံခဲ့ရသည့် ရပ်ကွက် ြပည်သမူျား 

အ�ငှ့ ်ယငး် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ခံယူ�ိငုစ်ွမ်းြဖင့ ်

စိစစ်အကဲခတ်ရပါမည်။ ဆနး်စစ်မ�များကို 

လက်ေတွ�ကျသည့် ေဘာငမ်ျားအတွငး်မှာ သတ်မှတ် 

လုပ်ကိုငရ်ပါမည်။ 

အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်းများမှာ ေဒသ��ရ �ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ် 

အစိုးရအဖဲွ�များ၊ ကနထ်�ုိက်တာများ �ငှ့ ်

ပစ�ည်းေပးသငွး်သမူျား ြဖစ်�ကသည်၊ ထေိရာက်ေသာ 

စိစစ်အကခဲတမ်�က ပါဝင�်ကသည့ ်အဖဲွ�အစည်း အမျိုးမျိုး 

�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ အခနး်က�များကို ေဖါ် ြပေပးလျက်၊ 

လုပ်ငနး်�ှငက် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာများ 

ရလဒမ်ျားကို ရၝယူရန ်�ကိုးပမ်းရာတွင ်ထိသုတူိုေ့�ကာင့ ်

�ိှလာ�ိငုသ်ည့် သတိထားစရာများကိုပါ 

ထည့်ေဖါ် ြပေပးရမည်။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 81 

 

 

ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

အဓိက ပစ�ည်းေပးသငွး်သမူျားမှာ စီမံကန်ိး အတွက် 

အေရးပါသည့် ကုနစ်ညမ်ျား သိုမ့ဟုတ် ပစ�ည်းများကို 

ေပးသငွး်သည့် ပထမတနး်စား ပစ�ည်းေပးသငွး်သမူျား ြဖစ်�ပီး၊ 

ထိသုို ့ ေပးသငွး်စဉ် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်�ငှ့ ်သက်ဆိငုသ်ည့် ဥပမာ တစ်ခုမှာ 

ေဆာက်လုပ်ေရး ပစ�ည်းများကို ေပးသွငး်သည့် 

ေကျာက်လပ်ုငနး် ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

�ုပ်ပုိငး်မဟတုသ်ည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ် ဆိသုည်မှာ 

အစဉ်အလာများ၊ ပွဲေတာ်များ၊ ဓေလထ့ံးုတမ်းများ၊ ပံုြပင၊် 

ပံုြပငေ်ြပာြပမ�၊ ြပဇာတ်၊ စသည်ကို ရည်��နး်သည်။ 

ေြမယာ ြပနလ်ည်ေဖါ်ထတု်ေပးမ�မှာ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲ့ရသည့် ေြမကို စီမံကိနး်ကို လက်ေတွ� 

�ုပ်လံုးေဖါ်မ��ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနခဲ့သည့် ေ�ာှင့ယ်ှက်မ�များ �ငှ့ ်

နစ်နာမ�များ၏ ေနာက်ပိုငး်တွင ်၎ငး်တို၏့ ယခင ်

အေနအထားမျိုးသို ့ ြပနေ်ြပာငး်လဲေပးသည့် လုပ်ငနး်စဉ် 

ြဖစ်သည်။ 

ဆေီလျာ်ေသာ က�မ်းကျငမ်� ဆိုသည်မှာ စိစစ်အကဲခတ်မ� �ငှ့ ်

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကနး်များထကဲ ေထာက်ြပရ�ိငုသ်ည့် 

ေသာ့ချက် အေ�ကာငး်အရာများ ထတဲွင ်အေတွ�အ�ကံု�ိှကာ 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ေနရာများ �ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက် 

ေဒသများ အ�ကားက ြခားနားချက်များကို 

အထးူေထာက်ြပေပးသည့် ပညာ�ှငမ်ျားကို ရည်��နး်ပါသည်။ 

ယငး် ပညာ�ှငမ်ျားမှာ စီမံကိနး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို 

ေဆာငရွ်က်ေပးသအူတွင ်အတွငး်လူ သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်လူ 

ြဖစ်�ိငု�်ပီး၊ လက်�ိှ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ပတ်သက်လ�င ်

ဌာနတွငး်မှ က�မ်းကျငသ်မူှာ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို စီမံခန ့ခဲွ်ရာတငွ ်

အထးူအေရးပါ�ိငုပ်ါသည်။  

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစေရး၊ သက်သာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိကု်ေပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လုပ်ကိုငရ်မည့် ြဖစ်စဉ်ကို 

အတိုချံုး ေဖါ် ြပချက် ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟုတ် 

ဆိးုဝါးသည့် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး 

သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး အစီအစဉ်များကို အစဉ် 

ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိုးဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံုးြဖစ်ေရးကို 

လက်ေတွ� လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ထည့်တွက်လျက် 

သက်သာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိုက်ေပးေရး အစီအစဉ်များကို 

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မာှ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာများကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ စမီကံနိး် ကန ့သ်တန်ယေ်ြမကိ ု

ထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ အသကေ်မးွမ� သိုမ့ဟုတ ်လေူနမ� 

အဆင့အ်တနး်များကဲသ့ို ့ အေရး�ကးီသည့ ်ခယံခူျကမ်ျားကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ အဓပိ�ါယဖ်ွင့ ်သံးုသပ်ြခငး်၊ ချဉ်းကပ်မ� တသ�ီကးီကိ ု

ထည့တ်ကွြ်ခငး်၊ အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးမျိုးဆိငုရ်ာ 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ ��ေထာင့မ်ျားကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ု

အာ�ံုစိကုေ်လလ့ာြခငး်၊ ေရ�ှညတ်ညတ်ံ�့ိငုမ်ည့ ်ြမစ ်ြမစဝ်မှး်ေဒသ 

ဖွံ� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ ထည့စ်ဉ်းစားရာများ၊ ေပါငး်စညး်ထားေသာ 

ေရအရငး်အြမစမ်ျားအား စမီအံပ်ုချုပ်ေရး ထည့စ်ဉ်းစားစရာများ၊ 

အေမအွ�စှဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်တိးုပာွးလာေသာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များအား ပိ�ုပီး အေသးစတိ ်ဆနး်စစမ်�၊ 

စသြဖင့။်  

လူရ့ပုိငခ်ွင့မ်ျားမှာ လသူား အားလံးုတို ့ ရ�ှိခစံားပိငုခ်ငွ့ ်�ှိသည့ ်

အေြခခရံပိငုခ်ငွ့မ်ျား �ငှ့ ်လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျား၊ ြပညသ်တူို၏့ 

ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ �ိငုင်ေံရး၊ စးီပာွးေရး၊ လမူ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ 

ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား �ငှ့ ်Universal Declaration on Human Rights 

1948 ခ�ုစှ ်အေထေွထ ွလူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျား ေ�ကညာစာတမး် ကဲသ့ို ့ 

�ိငုင်တံကာ ေ�ကညာစာတမး်များထတဲငွ ်ထတုြ်ပနထ်ားသည်များ 

အပါအဝင။် 

သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆန်းစစမ်�မာှ စမီကံနိး်မ ှခန ့အ်ပ်ခဲသ့ ူ

မဟတုဘ်၊ဲ စမီကံနိး်၏ အြမတရ်�ှိမ�ထတဲငွ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ 

စတိဝ်ငစ်ားမ� မ�ှိသ ူပါရဂ၏ူ ဆနး်စစခ်ျက။် ပါရဂ ူဆိသုညမ်ာှ 

ေရအားလ�ပ်စစ၏် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များထကဲ ပတဝ်နး်ကျင ်

�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခ်တုငွ ်အဆင့ြ်မင့ ်

အေတွ�အ�ကံု  �ှိေန၍ သိုမ့ဟတု ်ထိအုေ�ကာငး်အရာကိ ုသငတ်နး် 

တကထ်ား၍၊ အဆင့ြ်မင့ ်က�မး်ကျငသ်ည် ့သိုမ့ဟတု ်

အေတွ�အ�ကံု �ှိသည့ ်ပဂု�ို လ။် သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆနး်စစမ်�၏ 

ပံစုမံာှ စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ စမီကံနိး် သိုမ့ဟတု ်အစရီငခ်စံာ 

တစခ်ခုအုတကွ ်စာ�ငှ် ့ေရးထားသည် ့ဆနး်စစခ်ျကက်ိ ု

တငြ်ပေပးရန ်အ�ကေံပး ပါရဂကူိ ုစာချုပ်ြဖင် ့ငါှးရမး်မ�မအှစ၊ 

စမီကံနိး်�ငှ် ့ဆေီလျာ်သည ်က�မး်ကျင ်ပညာ�ငှမ်ျား 

ေရာေ�ာှပါဝငသ်ည် ့ပါရဂ ူအဖွဲ�က ၎ငး်အေန�ငှ် ့ဆနး်စစေ်ပးရန ်

ေဖါ် ြပေပးထားသည် ့အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ ပံမုနှ ်

အစရီငခ်စံာများကိ ုေရးသား တငပိ်ုမ့�အဆံးု အမျိုးမျိုး 

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 
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ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ �ိငုသ်မူျား ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစစိစအ်ကခဲတမ်� �ငှ့ ်စမီအံုပ်ချုပ်မ� အတကွ ်

တာဝန�်ှိ�ကသည့ ်စမီကံနိး် မနေ်နဂျာများ၊ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်

လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ အတကွ ်တာဝန�်ှိ�ကသည့ ်

အစိးုရ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အဓကိပါဝငသ်တူို၏့ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ�့ကသည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ြပငပ်မ ှက�မး်ကျငသ်မူျား 

 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ EIA / SIA; EIA / SIA 

�ငှ့ ်ဆကစ်ပ် အစရီငခ်စံာများ အတကွ ်

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား၊ ပတဝ်နး်ကျင ်

�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနး်များ၊ 

တိငုပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်အဓကိပတသ်ကသ် ူပါဝငမ်� 

မတှတ်မး်များ၊ အဓကိပတသ်က်သ၏ူ 

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနမ်� မတှတ်မး်များ၊ 

အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ ဆနး်စစမ်� အစရီငခ်စံာ၊ 

အသံးုြပုခဲသ့ည့ ်ပါရဂူများ က�မး်ကျငမ်�များ၊ 

ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်

ပတသ်ကလ်�င ်အတကွ ်ဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

စမီကံနး်များကိစ�အများအြပားတိုမ့ှာ ပါရဂ ူ

တစဦ်းတညး်ဆိလု�င ်မျက�်ာှစာ �စှခ်စုလံးုကိ ုြခံု မရိန ်

ခကခ်�ဲိငုြ်ခငး်ကိ ုသနိားလညလ်ျက�်ငှ့ ်သးီြခား ပါရဂကူိ ု

သံးုခဲြ့ခငး်အတကွ ်အေထာကအ်ထား

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-6 ေပါငး်စညး်ထားေသာ စမီကံနိး် စမီအံုပ်ချုပ်မ� 
 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်၏ အစတိ်အပိငုး်များ အားလံုးကို၊ စမံီကိနး် အကျိုးသက် ေဒသ အားလံုးတိုထ့ကဲ စမံီကိနး် 

ေဆာက်လုပ်မ� �ငှ့ ်အနာဂတ် လုပ်ေဆာငမ်�များကို ထည့တ်ွက်လျက်၊ ည��ိ�ငိး် စီမံခန ့ခ်ွဲေရး လုပ်�ိငုစ်မ်ွးများကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် စမံီကိနး်သည ်အစတိ်အပိုငး်များ အားလံုးဆိုငရ်ာ အေြခခံအချက်များကို ြပည့်မီလျက်၊ အစတိ်အပိုငး် 

တစခ်ုခုထကဲ �ကန ့�်ကာမ�ကို စီမံခန ့ခ်ွဲ၍ ရၚ�ိငုက်ာ အစတိ်အပိုငး် တစခ်ု၏တိုးတက်မ�ကို အြခားတစခ်ုအစား ရယူြခငး်မျိုး 

မဟုတ်ပါ။ 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေပါငး်စညး်ထားေသာ စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး် �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုထားရာ စမံီကိနး်၏ 

အစတိအ်ပုိငး်များ �ငှ့ ်လုပ်ေဆာငမ်�များ အားလံုးကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိေအာင ်ထည့တ်ကွ်ထား�ပီး၊ ေဆာကလ်ုပ်မ�ကို 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်ကို ြပုစုထားလျက် ေဆာကလ်ုပ်ေရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများကို ေထာက်ြပထား�ပီး ကနထ်�ုိကတ်ာများ �ငှ့ ်

အြခားသတူိုက့ ယငး် သတိထားစရာများကို စခီန ့ခဲွ်�ိငုရ်န ်လိကု်နာ�ကရမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်သည ်ြခံုေြပာရလ�င ်ဘတ်ဂျက် �ငှ့ ်အချိနက်ာလဆိငုရ်ာ ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်ပနး်တိငုမ်ျားကို၊ ထိုအ့ြပင ်

ေဆာကလ်ုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများအား ေ�ှာင�်ှားေရး၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စေရး �ငှ့ ်သက်သာေစေရး စမံီကနိး်များကို သသိာသည့ ်

ကွာဟမ�များမ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ဖွယရ်ာ �ှိပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါငး်စညး်ထားေသာ စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်က ချိတ်ဆက်ေရး �ငှ့ ်�ကန ့�်ကာမ� 

ြပဿနာများကို စမံီကိနး် တစခု်လံုး၏ အချိနဇ်ယား �ငှ့ ်ဘတ်ဂျက်များကို မထခုိိက်ေစဘ ဲစမံီေြဖ�ငှး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို 

ချမှတ်ထားသည၊် ေဆာက်လုပ်မ�အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်က ေြမယိယုငွး်မ� �ငှ့ ်အမ�ကိ်များ ထတုလ်ုပ်ေရး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို 

ေနာက်ပုိငး်တွင ်ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်လုပ်ကိငုမ်�များကို ထထိေိရာက်ေရာက် �ငှ့ ်အကျိုး�ှိ�ှိ လုပ်�ိငုမှ်ာကို အာမခံေပးလျက်၊ 

ေပါေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ေပး�ပီး တံု ့ြပနေ်ပး�ကမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

ချမှတ်ထားသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်သည ်ြခံုေြပာရလ�င ်ဘတ်ဂျက် �ငှ့ ်အချိနက်ာလဆိငုရ်ာ ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်ပနး်တိုငမ်ျားကို၊ ထိုအ့ြပင ်

ေဆာကလ်ုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများအား ေ�ှာင�်ှားေရး၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စေရး၊ သက်သာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး 

စမံီကိနး်များကို ကွာဟမ�များ ေထာက်ြပရနမ်လိုဘ ဲြပည့မီ်ဖွယရ်ာ အလားအလာြမင့မ်ားပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 
 

စမံီကန်ိး၏ အစတိအ်ပုိငး်များက ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� 

စမံီကန်ိး တစရ်ပ်လံးု၏ အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုရည�်�ၚနး်ထားကာ 

ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ ေဆာကလ်ပ်ုြခငး်၊ ပတဝ်နး်ကျင၊် လမူ�ေရး၊ 

ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ� �ငှ့ ်

ဝယယ်မူ�များ အကျံုးဝင�်ပီး ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်

ဥပမာများမာှၢဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ ေဆာကလ်ပ်ုြခငး်၊ ပတဝ်နး်ကျင၊် 

လမူ�ေရး၊ ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ� �ငှ့ ်

ဝယယ်မူ�များ စသြဖင့။် 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ စမံီကန်ိး စမံီအပ်ုချုပ်မ�အတကွ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာ ဥပမာများထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢအစအီစဉ် 

ေရးဆွြဲခငး်၊ ပနး်တိငုမ်ျားကိ ုဆကသ်ယွေ်ပးြခငး်၊ ထင�်ှားသည့ ်

လမး်ေ�ကာငး် ဆနး်စစမ်�၊ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�များ၊ ကနုက်ျမ�ကိ ု

ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေဆာကလ်ပ်ုမ�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢ ေဘးကငး်မ�၊ ေလ၊ ဆညူသံ ံ�ငှ့ ်ေရ ညစည်မး်မ�၊ 

လယေ်ြမ ညစည်မး်မ�၊ ေြမယာ ပျကြ်ပုနး်မ�၊ ေရကိ ုစမီခံန ့ခ်ွမဲ�၊ 

အမ�ကိမ်ျားကိ ုစမီခံန ့ခ်ွမဲ�၊ မတိဆ်က်ခရံသည့ ်အေကာငမ်ျား၊ 

ကျနး်မာေရး၊ ေ���ေြပာငး် လပ်ုသားများ/ေဒသခ ံြပညသ်မူျား 

အ�ကား ပဍပိက�များ၊ စသြဖင့။် ၎ငး်တိုက့ိ ုပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်

လမူ�ေရး ဆိငုရ်ာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်

ေထာကြ်ပလျက ်အကခဲတ ်ေပး�ိငုပ်ါသည။် 

ေဆာကလ်ပ်ုမ�အား စမံီအပ်ုချုပ်ေရး စမံီကန်ိး အတကွ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငု�်ကသညမ်ာှၢဓာတေုဗဒ �ငှ့ ်

အမ�ကိမ်ျား သိေုလာှငြ်ခငး် �ငှ့ ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်၊ 

ေလထညုစည်မး်မ�၊ ေြမ ပျကြ်ပုနး်မ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရး၊ 

ရပ်ကကွ�်ငှ့ ်ဆကဆ်မံ�များ �ငှ့ ်အထးူ ေနရာကိ ုကာကယွေ်ပးရန ်

ေနရာကိ ုသတမ်တှေ်ပးြခငး်။ စမီကံိနး်များကိ ုစမီကံနိး် 

မနေ်နဂျာများ သိုမ့ဟတု ်ကနထ်�ိုကတ်ာများ ကိယုတ်ိငု ်

ြပုစ�ုိငု�်ကပါသည။် အေစာပိငုး်တငွ ်ေဆာကလ်ပ်ုမ�ဆိငုရ်ာ 

ြပငဆ်ငေ်ရး အဆင့ ်စမီအံုပ်ချုပ်မ�ထ၌ဲ သတထိားစရာများကိ ု

ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

စမီကံနး်များထတဲငွ ်ေထာကြ်ပေပး�ိငုက်ာ၊ ေနာကပိ်ငုး်တငွ ်

ေဆာကလ်ပ်ုေရး စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်ထတဲငွ ်

ထည့သ်ငွး်ေပး�ိငုပ်ါသည။် 

ေဆာကလ်ပ်ုေရး စမံီအပ်ုချုပ်ေရး စမံီကန်ိးထကဲ ေြမ 

ပျကြ်ပုနး်မ� �ငှ့ ်အမ�ကိ ်ထတုလ်ပ်ုေရး 

လပ်ုေဆာငစ်ရာများထတဲငွ ်ေဆာကလ်ပ်ုမ� ေနရာကိ ု

ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတုေ်ပးလျက ်ြပနလ်ည ်ေနထိငုရ်ေအာင ်

လပ်ုေပးရမည့ ်ေနာကပိ်ငုး် ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကိ ု

ထည့စ်ဉ်းစားထားသည့ ်အစအီစဉ် အများအြပားကိ ု

ထည့သ်ငွး်ေပးထား�ိငုသ်ည၊် ဥပမာ အေပါ်ယ ံ

ေြမဆလီ�ာကိ ုစပံုေုပးြခငး်၊ မျိုးေစ့များ စစုညး်ေပးြခငး်၊ 

အလပ်ုေနရာများ၊ ေကျာကတ်ငွး်များ၊ အနာဂတ ်အနမိ့ဆ်ံးု 

ေရမျက�်ာှြပငထ်က ်နမိ့က်ျသည့ ်အမ�ကိပံ်းုများ၊ စသြဖင့ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး 

�ငှ့ ်ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်

ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် 

အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ 

ေ�ှာင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် 

စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်

သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကိ ု

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခ�ံကရဖွယ ်�ိှသတူိုမှ့ာၢစမီကံနိး်မနေ်နဂျာ၊ 

ေဆာကလ်ပ်ုမ� မနေ်နဂျာ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကမ်� 

ပံစု၊ံ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အဖွဲ�၏ အရညအ်ချငး်များ၊ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ အစအီစဉ်များ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

စမီကံနိး်၊ ဆနး်စစခ်ျက်များ �ငှ့ ်အစရီငခ်စံာများ၊ 

ေဆာကလ်ပ်ုေရး စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်၊ 

ေဆာကလ်ပ်ုေရး စာချုပ်များ 
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P-7 ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ ်

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး် အတွက် ေရအား အရငး်အြမစ်များ ရ�ှိ�ိငုမ်� �ငှ့ ်အားကိုးရမ�ကို လညး်ေကာငး်၊ ထိသုို ့ 

ရ�ှိ�ိငုမ်ည့ ်ေရစးီေ�ကာငး်ကို အေြခခံ�ပီး ဓာတ်အား ထတု်လုပ်ေရး လပ်ုငနး်များအတွက် စီမံကိနး် ေရးဆွမဲ�ကို 

လညး်ေကာငး် နားလည်မ� အဆင့အ်တနး်ကို ေဖါ် ြပေပးသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်၏ စမံီထားသည့ ်ဓာတ်အား 

ထတု်လုပ်မ�က ေရ�ှည ်�ငှ့ ်ေရတိုမာှ ေရအား အရငး်အြမစ ်ရ�ှိ�ိငုမ်� �ငှ့ ်အားကိုးရမ�ကို ေကာငး်မနွစ်ာွ နားလညလ်ျက ်

ထည့တ်ွက်ထားကာ၊ ေရ အဝငအ်ထကွ်ဆိုငရ်ာ အြခားေသာ လိုအပ်ချက်များ၊ အေ�ကာငး်အရာ သိုမ့ဟုတ် 

ေတာငး်ဆိုချက်များကို လညး်ေကာငး်၊ စီမံကိနး် အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့ ်အနာဂတ် အေြပာငး်အလဲများ 

(ရာသဦတု ေြပာငး်လဲမ� အပါအဝင)် ကို လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ွက်ထားသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ရ�ှိ�ိငုသ်ည့ ်ေရအား အရငး်အြမစဆ်ိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကိ ု�ှိ�ကသည့ ်ေဒတာများ၊ ကွငး်ဆငး် တိငုး်ထာွမ�များ၊ 

ဆေီလျာ်ေသာ စာရငး်အငး် ��ၚနး်ကိနး်များ �ငှ့ ်ေရအား ပုံစအံတကုို အသံးုချလျက် ြပုလုပ်ခဲသ့ည၊် ေရ ရ�ှိမ� သိုမ့ဟတု် အားကိုးရမ� အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေထာက်ြပလျက် ပုံစထံတဲွင ်ထည့တ်ကွခဲ်သ့ည၊် ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်အေြခအေနများ၊ 

မေရရာမ�များ �ငှ့ ်သတထိားစရာများကိ ုအကဲခတ်ေပးခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရအား အရငး်အြမစ ်ရ�ှိ�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျကက်ို၊ နညး်ပညာပုိငး် ထည့တ်ကွ်စရာ တသ�ီကီးကို၊ ဓာတ်အား စနစ၏် 

အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်အခကအ်ခဲများအား သ�ိှိနားလညမ်�ကို၊ ေအာက်ပုိငး်သို ့ ေရလ�တ်မ� စနစမ်ျား အပါအဝင ်လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ ထည့တ်ွက်စရာများကို အေြခခံ�ပီး စမံီကိနး် �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုထားပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေရ ရ�ှိမ� သိုမ့ဟတု် အားကိုးရမ� အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ြပည့စ်ံုစွာ 

ေဖါ် ြပေပးထား�ပီး ရာသဦတု ေြပာငး်လမဲ� အပါအၢဝင ်မေရရာမ�များ �ငှ့ ်သတထိားစရာများကို ေရတို �ငှ့ ်ေရ�ှည ်အတကွ် အထးူတလည ်

အကဲခတ်ေလလ့ာခဲပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ဓာတ်အား ထတုလ်ုပ်ေရး စမံီကနိး်ကို ေရးဆွမဲ�မှာ ေရ�ှည ်အကျိုးကို ေ�ှ� ��ပါသည၊် အမျိုးမျိုး အသံးုြပုမ�များ �ငှ့ ်

ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို ထည့တ်ကွထ်ားသည၊် ေရ အသံးုချမ�၏ ထေိရာက်မ�ကို အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အဆေီလျာ်ဆံးု 

�ငှ့ ်အများဆံးု ြဖစေ်အာင ်လုပ်ေပးလျက် �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်မ��ငှ့ ်လိကု်ဖက်ညေီအာင ်�ငှ့ ်အနာဂတ် အေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ်လိကုဖ်ကည်ေီအာင ်

ေြပာငး်လလဲွယပ်ါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 
 

ေရအား အရငး်အြမစက် စမီကံနိး်ကိ ုေမာငး်�ငှေ်ပးသည။် 

ေရ ရ�ိှမ� �ငှ့ ်အားကိးုရမ� အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢ 

အထကပိ်ငုး် ေရအား လပ်ုငနး်ကိ ုလပ်ုကိငုသ်မူျား၊ ေရ အရငး်အြမစ ်

အသံးုချေရးဆိငုရ်ာ အနာဂတ ်ဖွံ� �ဖိုးမ�များ၊ ေရ�ငှ့ ်

ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ေြမယာ အသံးုချမ�ဆိငုရ်ာ အနာဂတ ်ဖွံ� �ဖိုးမ�များ 

(ဥပမာ၊ လယယ်ာစိကုပ်ျိုးေရး၊ စကမ်�လပ်ုနငး်၊ လဦူးေရ 

�ကးီထားမ�)၊ ကန ့သ်တ ်နယေ်ြမ အေြခအေန၊ ရာသဦတ ု

ေြပာငး်လမဲ�၊ စသြဖင့။် အကယ၍် စမီကံနိး်က မှခီိေုနရသည့ ်ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျားမာှ စမီကံနိး် တည်ေနရာ၏ စရီငပိ်ငုခ်ငွ့ ်

ေဘာငမ်ျားကိ ုေကျာ်လနွ�်ပီး �ှိေန�ကလ�င ်ထိအုချကေ်�ကာင့ ်

ေပါ်လာ�ကမည့ ်အခကအ်ခမဲျားကိ ုအြပည့အ်ဝ ထည့စ်ဉ်းစားရန ်

လိပုါမည။် 

ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုေရး စမီကံနိး်ကိ ုေရးဆွရဲာတငွ ်နညး်ပညာပုိငး် 

ထည့တ်ကွစ်ရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢ ေရစးီဝငမ်� 

ပံစုမံျား၊ ေရေလာှငက်နဆ်ိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား၊ မခုဝ် �ငှ့ ်

ေရလ�တေ်ပးေရး ဒဇုိီငး်၊ တာဘိငု ်အမျိုးအစား၊ ကနိး်ဂဏနး်များ �ငှ့ ်

အချကအ်လကမ်ျား ေဘးကငး်ေရး အေ�ကာငး်အရာများ၊ စသြဖင့။် 

ဓာတအ်ား စနစအ်တကွ ်အခငွ့အ်လမး်များ �ငှ့ ်အခကအ်ခမဲျား၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ စမွး်အင ်ဝယလ်ိအုား ပံစုမံျား 

(ဥပမာ၊ အေြခခ ံ�ငှ့ ်အများဆံးု ဝန)်၊ ဓာတအ်ား ေစျး��နး်များ၊ 

အြခားေသာ ဂျငန်ရယတ်ာများ �ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွး် �ငှ့ ်

အခကအ်ခမဲျား၊ ထတုလ်�တေ်ရး အေ�ကာငး်အရာများ၊ စသြဖင့။် 

ရာသဦတ ုေြပာငး်လမဲ�အား စစိစအ်ကခဲတမ်�ကိ ုသးီြခား 

ြပုလပ်ုသည့ ်အကခဲတမ်� အြဖစ ်သိုမ့ဟတု ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်

လမူ�ေရး အကျိုးသကေ်ရာကမ်� စစိစအ်ကခဲတမ်�၏ အစတိအ်ပိငုး် 

အြဖစ ်ြပုလပ်ုသာွးမည။် ၎ငး်ထတဲွင ်ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်အလပ်ုေနရာ 

အတကွ ်အထးူြပုလပ်ုသည့ ်ေရတိ ု�ငှ့ ်ေရ�ညှ ်အပခူျိန ်�ငှ့ ်မိးုေရ 

အေြပာငး်အလကဲိ ု�ိငုင်တံကာ ရာသဦတ ုပံစု ံတစခ် ုသိုမ့ဟတု ်

ပိမုျားသည ်(အေထေွထ ွလညပ်တ်မ� ပံစုမံျားဟလုညး် 

ေခါ်ဆိ�ုကသည)် ကိ ုသံးု�ပီး ဆနး်စစမ်� ပါဝငသ်လိ၊ု အသားတင ်

ရ�ှိမည့ ်ေရဆိငုရ်ာ အေြပာငး်အလမဲျားကိ ုပံစုထံတု�်ိငုရ်န ်

အေငွ�ပျံမ� �ငှ့ ်စးီထကွမ်�များကိလုညး် ဆနး်စစပ်ါသည။် 

  

ေရ အသံးုချမ�၏ ထေိရာကမ်�ကိ ုအြဖစ�်ိငုဆ်ံးု 

အဆေီလျာ်ဆံးု �ငှ့ ်အများဆံးု ြဖစေ်အာင ်လပ်ုေပးမ� 

ဆိသုညမ်ာှ �ှိေန�ကသည့ ်နညး်ပညာပိငုး်၊ လမူ�ေရး၊ 

ပတဝ်နး်ကျင၊် ဘ�ာေရး ဆိငုရ်ာ အခငွ့အ်လမး်များ �ငှ့ ်

အခကအ်ခမဲျားထတဲငွ ်ေရအား အရငး်အြမစက်ိ ု

အေကာငး်ဆံးု အသံးုြပုသည့ ်စမီံကနိး် ြဖစြ်ခငး်ကိ ု

ဆိလုိပုါသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား ကမု�ဏ၊ီ အစိးုရ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်သးီြခား ပဂု�လကိ ေရအားပညာ�ှင၊် 

စမွး်အင ်စနစက်ိ ုစမီေံရးဆွသဲမူျား၊ စမီကံနိး်ကိ ု

ြပုစသုမူျား၊ ြမစဝ်မှ်းေဒသ အာဏာပိငု ်

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အဓကိပါဝငသ်တူို၏့ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမိ့ေ်ြမအရပ်များ၊ ငါးလပ်ုငနး် �ငှ့ ်

ေဂဟာစနစ ်ပါရဂမူျား၊ ထစိပ်ေနသည့ ်နယေ်ြမ�ှိလ�င ်

ေအာကပိ်ငုး်ေဒသ အာဏာပိငုမ်ျား၊ ရာသဦတပုညာ�ှင ်

သိုမ့ဟတု ်ရာသဦတဆုိငုရ်ာ သပိ�ံပညာ�ှင ် 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ ေရအားဆိငုရ်ာ 

ဆနး်စစမ်�များ၊ စမီကံနိး် အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာကသ်ည့ ်

ေရအား ေတာငး်ဆိမု�ဆိငုရ်ာ ဆနး်စစမ်�၊ ဓာတအ်ား စနစ ်

�ငှ့ ်ေစျးကကွ ်အခငွ့အ်လမး်များအား ဆနး်စစမ်�များ၊ 

ဟနလ်ပ်ု စမး်သပ်ေရး �ငှ့ ်အဆေီလျာ်ဆံးု ြဖစေ်ရး ပံစုြံဖင့ ်

လပ်ုကိငုမ်� ြဖစရ်ပ်များ �ငှ့ ်ရလဒမ်ျား၊ စမီကံနိး် အတကွ ်

စနစမ်ျား၏ လညပ်တေ်ရး စမီကံနိး်။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 87 

 

 

ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-8 အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ ေဘးကငး်ေရး 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး ကာလများမှာ ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်ေရးအား စီမံလုပ်ကိုငမ်�ကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရည်ရွယ်ရငး်မာှ အသက်၊ 

ပိငုဆ်ိုငမ်� �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ေရကာတာ ပျက်စးီမ�၏ အကျိုးဆက်များ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ 

ေဘးကငး်မ� ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများမ ှကာကွယ်ေပးထားရန ်ြဖစပ်ါသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ သတထိားရမည့ ်အချက်များကို စမံီကနိး် 

ြပငဆ်ငမ်�၊ ေဆာကလ်ုပ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တမ်� ကာလတငွ ်ဆေီလျာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�ြဖင့ ်ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိခဲပ့ါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်ေရး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို သက်ဆိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းများ �ငှ့ ်ေဒသ��ရ အာဏာပုိငမ်ျားကို ထည့တ်ကွလ်ျက် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ� 

အတကွ် ြပုစုေပးခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲအများြပညသ်တူိုအ့တကွ် ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကို ဆက်သယွ ်

အေ�ကာငး်�ကားေပး�ိငု�်ပီး၊ အေရးေပါ် တံု ့ြပနမ်�ထတဲငွ ်အသေိပး ��းိေဆာ်ေရး �ငှ့ ်သင�်ကားေရး အစအီစဉ်များ �ငှ့ ်အေရးေပါ် တံု ့ြပနေ်ရး 

ေလက့ျင့မ်�များ ပါဝငလ်ျက် ေရကာတာ ေဘးကငး်မ�ကို သးီြခားလတွ်လပ်စွာ ဆနး်စစေ်ပးသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက ေဘးကငး်မ� ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သက်သာေစရန ်

အားထတု်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိ်အပုိငး် အားလံုးကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့် 

အချက်များတွင ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခဲ်ေ့သာ်လညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
်  ိ ်  5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�ထတဲွင ်ကျယြ်ပန ့မ်ျားြပားသည့ ်ြဖစရ်ပ် တသ�ီကီးကို ထည့တ်ကွ်ထား�ပီး သတိထားစရာများေရာ 

အခွင့အ်လမ်းများပါ ပါဝငပ်ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ စမံီကိနး်များကို ISO 14001 ကဲသ့ို ့ �ိငုင်တံကာ အသအိမှတ်ြပု ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး 

စနစထ်တဲွင ်ထည့သ်ငွး်ထား�ပီး၊ သးီြခားလတွ်လပ်သည့ ်ဆနး်စစေ်ရး စနစမ်ျားကို အသံးုြပုထားသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်များက ေဘးကငး်ေရး အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီကိနး် ကိုယ�်�ကိ်ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်

သတိထားစရာများကို ေကျာလ်နွ�်ပီး ေြဖ�ငှး်ရန ်အားထတု်ထားသည။် 

 
    
စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

 
ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ ေြမငလျင၊် ပထဝီစက်မ�ပိုငး်၊ ေရကာတာ 

သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်အား ထတု်လပ်ုေရး ယူနစ် ပျကစ်ီးမ�၊ 

လ�ပ်စစ် ဓာတ်လိုကမ်�၊ ေရအားဆိငုရ်ာ သတိထားစရာ၊ 

ေရနစ်ြခငး်၊ ကားလမ်းေပါ် မေတာတ်ဆြဖစ်မ�များ၊ စီမံကိနး် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအား ရပ်ရွာြပညသ်မူျား 

တနြ်ပနတ်ံု ့ြပနမ်�များမှ ြဖစ်ေပါ်လာသည့် 

မေတာ်တဆြဖစ်မ�များ၊ စသြဖင့။် 

ဆေီလျာ်ေသာ က�မ်းကျငမ်� ဆိသုညမ်ှာ အလားတ ူခက်ခဲ��ပ်ေထးွသည့် 

စီမံကိနး်မျိုးကို ဒဇုိီငး်ေရးဆွမဲ� �ငှ့ ်ေဆာက်လုပ်မ� 

အေတွ�အ�ကံု�ိှေ�ကာငး် အေထာကအ်ထား�ိှေသာ ပါရဂူများကို 

ရည်��နး်ြခငး် ြဖစ်�ပီး၊ ပထဝီစကမ်�ပိငုး်၊ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ လ�ပ်စစ်၊ 

စက်မ�ပိုငး်၊ �ငှ့ ်မီးဆိငုရ်ာ အထးူက�မ်းကျငမ်�များ ကဲသ့ို ့ စက်မ�နည်းပညာ 

ေဘးကငး်ေရး က�မ်းကျငမ်�များကို အထးူအေလးေပးရန ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ေဘးကငး်ေရး စီမံအပ်ုချုပ်ေရး အစီအစဉ်များ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာၢ ဆိငုး်ဘတု်များ၊ �ခငး်ချက် ဇုနမ်ျား၊ အေရးေပါ် 

ြပငဆ်ငထ်ားမ�၊ ေစာင့�်ကည့်မ�၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးမ�၊ သငတ်နး်ေပးမ�၊ 

ြဖစ်ရပ်များအား တံု ့ြပနမ်�၊ ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�၊ ယူရမည့် 

တာဝနမ်ျားကို ခဲွေဝသတ်မတှ်မ�၊ စသြဖင့။် 

အများြပည်သ ူအတကွ ်ေဘးကငး်ေရး အစီအစဉ်များကိ ုဆကသ်ယွ ်

အေ�ကာငး်�ကားေပးြခငး်ထတဲွင၊် ဥပမာ၊ အများြပည်သ ူအတကွ် 

ဆိငုး်ဘတု်များ၊ ေဒသ��ရ အာဏာပိုငမ်ျား�ငှ့ ်လိုအပ်သလို 

စီစဉ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရပ်ကွက် ြပည်သမူျား ပံုစံ 

အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ပါဝငလ်ျက ်��းိေဆာ်ချက်များ ေပးြခငး်၊ သက်ဆိငုရ်ာ 

ေနရာများတွင ်လညှ့်လည်လျက် ��တ်ြဖင့ ်အေ�ကာငး်�ကားေပးြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် အလားတူ နည်းစနစ်များ၊ စသြဖင့။် 

အေရးေပါ် တံု ့ြပန်ေရး ဟန်လပ်ုေလက့ျင့မ်�များကိ၊ု ဥပမာ၊ ကမု�ဏ ီ

ဝနထ်မး်များ၊ ေဒသ��ရ အာဏာပိငုမ်ျားအတကွ ်သငတ်နး်ေပးြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်အလပ်ု�ံုေဆးွေ�းွပွဲများမှ တဆင့၊် စသြဖင့။် 

သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆန်းစစ်မ�မှာ စီမံကိနး်မ ှခန ့အ်ပ်ခဲ့သ ူမဟုတ်ဘ၊ဲ 

စီမံကိနး်၏ အြမတ်ရ�ိှမ�ထတဲွင ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ စိတ်ဝငစ်ားမ� 

မ�ိှသ ူပါရဂူ၏ ဆနး်စစ်ချက်။ ပါရဂူ ဆိသုည်မှာ ေရကာတာ �ငှ့ ်

အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ အဆင့ြ်မင့ ်

အေတွ�အ�ကံု �ိှေန၍ သိုမ့ဟတု် ထိအုေ�ကာငး်အရာကို သငတ်နး် 

တက်ထား၍၊ အဆင့ြ်မင့ ်က�မ်းကျငသ်ည် ့သိုမ့ဟုတ် 

အေတွ�အ�ကံု�ိှသည့် ပုဂ�ိုလ်။ သးီြခားလွတ်လပ်သည့် ဆနး်စစ်မ�၏ 

ပံုစံမှာ စိစစ်အကခဲတမ်�၊ စီမံကိနး် သိုမ့ဟုတ် အစီရငခံ်စာ 

တစ်ခုခုအတကွ် စာ�ငှ် ့ေရးထားသည် ့ဆနး်စစ်ချက်ကိ ုတငြ်ပေပးရန ်

အ�ကံေပး ပါရဂူကို စာချုပ်ြဖင် ့ငါှးရမ်းမ�မှအစ၊ ပါရဂူ အဖဲွ�ထတဲွင ်

ေဘကငး်မ�ဆိငုရ်ာ က�မ်းကျငသ် ူတစဦ်းကို ထည့သ်ငွး်မ�အဆံးု 

အမျိုးမျိုး ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမှာ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိုငရ်မည့် ြဖစ်စဉ်ကိ ု

အတိုချံုး ေဖါ် ြပချက် ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟတု် 

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး 

သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး အစီအစဉ်များကို အစဉ် 

ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

လက်ေတွ� လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာကမ်�များကို ထည့်တွကလ်ျက် 

သက်သာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစီအစဉ်များကို 

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပလုပ်ေပးရသည်။ 

ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ အနည်းဆံးုြဖစ်ေရး 

�ငှ့ ်သက်သာေစေရးကို လက်လမ်ှးမှီရန၊် ဥပမာ၊ သက်ဆိငုရ်ာ 

စံ��နး်များ �ငှ့ ်လိုအပ်သည့် အဆင့အ်တနး်အထ ိ

ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို ေဖါ်ထတု်လျက် 

ဖယ်�ှားပစ်ရန ်အတကွ် လိုအပ်သည့် ဆနး်စစ်ချက်များကို 

ေဖါ်ထတု်ရန ်�ငှ့ ်ြပုလုပ်ရန ်�ငှ့ ်ေထာက်ြပခဲ့သည့် 

ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ စိုးရိမ်စရာများကို သက်သာေစမည့် 

အစီအစဉ်များကို �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်လိုအပ်သည်။ 

ေဘးကငး်ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား စီမံကနိး်၏ 

သတိထားစရာများကိ ုေကျာလ်ွန�်ပီး ပံ့ပိုးမ�များထတဲွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ၊ �ိှေနဆ ဲလမ်းအချို�၏ ေဘးကငး်မ� 

သိုမ့ဟုတ် အေြခခံအေဆာက်အအံုများကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ 

လူများစုေဝးသည့် ေနရာများတွင ်အ�ိှနြ်မင့မ်� သိုမ့ဟုတ် 

ေရနစ်မ� အ��ရာယ်များကို ဆိငုး်ဘတု်ြဖင့ ်ြပသေပးြခငး်၊ 

စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စီမံကနိး် မနေ်နဂျာ၊ စီမံကနိး် 

ဒဇုိီငး်ကို ေရးဆွသဲမူျား၊ စီမံကိနး် ေဘးကငး်မ� မနေ်နဂျာ၊ 

ေဒသ��ရ အာဏာပိုငမ်ျား၊ အဓိကပါဝငသ်တူို၏့ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီမံကိနး် အကျိုးသက် 

ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ ကိုယ်စားလှယမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေဘးကငး်ေရး 

သတိထားစရာအား စိစစ်အကခဲတမ်�များ၊ ေဘးကငး်ေရး 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ၊ အေရးေပါ် ြပငဆ်ငထ်ားေရး 

စီမံကိနး်များ၊ ေဘးကငး်မ� စံ��နး်များ၊ သးီြခားလွတ်လပ်သည့် 

ဆနး်စစ်ချက် အစီရငခံ်စာများ။ 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-9 ဘ�ာေရး �ငှသ်န�်ိငုစ်မွး် 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ဘ�ာေငမွျား ရယူသံုး�ိငုမ်�ကိုေရာ စီမံကိနး် အေန�ငှ့ ်စမံီကိနး်၏ ေငေွရးေ�ကးေရး 

လိုအပ်ချက်များအား ြဖည့တ်ငး်�ိငုရ်န ်လိုအပ်သည့ ်ဘ�ာေငမွျား၊ စီမံကိနး်၏ ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ကို အာမခံေပးရန ်

ရညရွ်ယ်သည့ ်အစအီစဉ်များကို ေငေွ�ကးပံပိ့းုေပးမ� အပါအဝင၊် ထတု်လုပ်ေပး�ိငုစ်ွမ်းကိုပါ ကိုငတ်ယွ် ေြဖ�ှငး်ေပးပါသည။် 

စမံီကိနး်များကို လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အစအီစဉ်များ အပါအဝင ်စမံီကိနး်၏ ေငေွ�ကး ပံပိ့းုေရး 

ေတာငး်ဆိုချက်များ အားလံုးကို၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး �ငှ့ ်အသက်ေမးွမ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန၊် စမံီကိနး်အတွက် 

အကျိုးအြမတ်များကို �ှာေပးရန ်�ငှ့ ်အစ�ုှငမ်ျား/ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံူများကို ေပးခဲ့သည့ ်ကတိများအတွက် ေငေွ�ကး ပံပိ့းုေပးမ� 

အပါအဝငက်ို၊ ကာမိမည့ ်ေချာေမွ�သည့ ်ဘ�ာေရး အေြခခံြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်နက်ို ရညရွ်ယ်ပါသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ကုမ�ဏ၏ီ ဘ�ာေရး �ှငသ်န�်ိငုစွ်မ်းကို၊ �ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်စမံီကနိး် ကနုက်ျစရိတ်များ �ငှ့ ်ရ�ှိဖွယ�်ှိသည့ ်ဘ�ာေငမွျား 

အပါအဝငက်ို၊ အသအိမှတ် ြပုထားသည့ ်ပုံစမံျားြဖင့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မေတွ� ခဲရ့ပါ၊ 

ဆနး်စစမ်�များထတဲွင ်သတိထားစရာများအား စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေနကို စမ်းသပ်ြခငး် �ငှ့ ်ထခုိိကလ်ယွမ်�အား ဆနး်စစမ်�များ 

ပါဝငခဲ်သ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိေစဘ ဲစမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ�်ိငုေ်ရး အတကွ် ဘ�ာေရး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး 

စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုေပးခဲက့ာ စမံီကနိး်အား ေငေွ�ကးြဖင့ ်ပ့ံပုိးေရး အခွင့အ်လမ်းများကို အကဲခတလ်ျက် 

ချမှတ်ေပးခဲပ့ါသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်သည ်ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေန တသ�ီကီးထတဲွင ်စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုသ်ည၊် ၎ငး်၏ 

အေ�ကးများကို ဝနေ်ဆာငေ်ပး�ိငုသ်ည၊် စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ေပးထားသည့ ်ကတိများ အပါအဝငက်ို 

ေပးေချ�ိငု�်ပီး၊ အရငး်အ�ှးီများ ရယ�ူိငုေ်�ကာငး်ကို ြပသ�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်၏ ကုနက်ျစရိတ်များ �ငှ့ ်ရ�ှိမည့ ်ဝငေ်ငမွျားကို အေသးစတိ် ေဖါ် ြပထားကာ၊ စမံီကိနး်၏ ဘ�ာေရး 

�ှငသ်န�်ိငုစွ်မ်းကို ဆနး်စစခဲ်�့ပီး ဆေီလျာေ်အာင ်လုပ်ေပးခဲရ့ာ ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေနများ အတကွ် အြပငး်အထန ်စမ်းသပ်မ�၊ 

သတိထားစရာများအား စစိစအ်ကဲခတမ်� �ငှ့ ်ထခုိိက်လွယမ်�အား ဆနး်စစမ်�များ ပါဝငခဲ်ပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ဘ�ာေရး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များက ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ သက်သာေစေရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်

ကတိများ အတကွ် အေသအချာ စဉ်စားထားသည့ ်အေရးေပါ် အစအီစဉ်များကို စစီဉ်ေပးထား�ပီး ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတ်ထားသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်သည ်ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေန တသ�ီကီးထတဲွင ်ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုပ်ါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

 

ဘ�ာေရး �ှငသ်န်�ိငုစ်မ်ွး ဆိသုညမ်ာှ ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ ေရ�ှည ်

��ေထာင့မ် ှ�ကည့�်�လ�င ်လပ်ုငနး် တစခ်ခုကု မမိ၏ိ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျားကိ ုဆကလ်က ်လကလ်မှး်မှ�ီ ိငု�်ပီး မမိတိာဝနက်ိ ု

ြပည့မ်�ီိငုစ်မွး် �ှိမ�ကိ ုဆိလုိပုါသည။် အချို �ေသာ စမီကံနိး်များမာှ 

ရညရွ်ယခ်ျကအ်များအြပား �ှိ�ိငု�်ကကာ ေရအားလ�ပ်စစမ်ာှ အဓကိ 

ရညရွ်ယခ်ျက ်မဟတုပ်ါ၊ ထိသုိုဆ့ိလု�င ်ေရအားလ�ပ်စစ ်အပိငုး်၏ 

ဘ�ာေရး ရညမ်နှး်ချကမ်ာှ လပ်ုငနး်စနစ ်(ဥပမာ၊ ေရ 

ေပးသငွး်ေရး၊ ဆညေ်ြမာငး် ေရ၊ စသြဖင့)်၏ အြခားေသာ 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုပံပိ့းုေပးရန ်ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

အချို �ေသာ စမီကံနိး်များအတကွ ်ဘ�ာေရးအရ ေထာကပံ်မ့�ကိ ု

၎ငး်လညပ်တေ်နသည့ ်စနစ၏် ��ေထာင့ြ်ဖင့ ်တိငုး်ထာွပါသည၊် 

ဥပမာ၊ ေရစစုညး်ေရး စမီကံနိး်များမာှ အ�� ံးေပါ် �ိငု�်ကေသာ်လညး် 

စနစတ်ငွး်�ှိ အြခားေသာ ဓာတအ်ားေပး ဌာနများ၏ ထေိရာကမ်�မာှ 

ပိြုမင့မ်လား�ိငုေ်လရာ ပိ�ုကးီမားသည့ ်အြမတက်ိ ု

ထတုလ်ပ်ုေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စမံီကန်ိး ကန်ုကျစရိတမ်ျား၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ လညပ်တမ်� �ငှ့ ်ထနိး်သမိ်းမ� ကနုက်ျစရိတမ်ျား၊ 

စကပ်စ�ညး်များ၊ ေပးသငွး်မ�များ၊ လုပ်အား၊ အခနွ၊် ေြမ/ေရ 

အရငး်အြမစ ်သံးုပိငုခ်ငွ ့မ်ျား �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

သကသ်ာေစေရး စမီကံနိး်များအတွက ်ကနုက်ျစရိတမ်ျားလညး် 

ပါဝငပ်ါသည။် 

ရ�ိှမည့ ်ဝငေ်ငမွျား၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမှ်ာ- 

လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား ေဈးကကွ၊် ဓာတအ်ား ဝယယ်ေူရး 

သေဘာတညူခီျက ်�ငှ့ ်ေဈးကကွအ်သစ ်ထသဲို ့ ဝငလ်ာမည့ ်

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ (ဥပမာ၊ ကာဗွန ်ဘ�ာေငကွိ ုသံးု�ိငုမ်�) ကိ ု

ဆွေဲဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်ဝငေ်င။ွ  

ဘ�ာေရး ပုံစမံျားသည ်အနညး်ဆံးုအားြဖင် ့စမီကံနိး် 

ကနုက်ျစရိတမ်ျား �ငှ် ့ရ�ှိသည် ့ဝငေ်ငကွိ ုအဝငအ်ြဖစ ်�ငှ် ့ြပနလ်ည ်

ရ�ှိသည် ့ဘ�ာေငမွျားကိ ုအထကွအ်ြဖစ ်ြပ�ကကာ၊ အသံးုြပုမ� 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ကသညမ်ာှ- အမျိုးမျိုးေသာ ေဈးကကွ ်

အေြခအေနများ၊ ဦးတညခ်ျကမ်ျား �ငှ် ့သတထိားစရာများေ�ကာင် ့

စမီကံနိး်၏ ဘ�ာေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်မွး် အတကွ ်ြဖစေ်ပါ်လာ�ိငုသ်ည် ့

အခကအ်ခမဲျားကိ ုြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေနများ အတကွ ်

စမး်သပ်ြခငး်၊ သတိထားစရာများအား စစိစအ်ကခဲတမ်� �ငှ့ ်

ထခိိကုလ်ယွမ်�အား ဆနး်စစမ်�များ စသညတ်ိုမ့ ှတစဆ်င် ့

စးူစမ်းခဲသ့ည။် 

ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားစရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ကနုက်ျမ�များ အထးူ ြမင့မ်ားြခငး်၊ လိအုပ်သည့ ်

ကနုက်မ�များကိ ုြဖည့တ်ငး်�ိငုစ်မွး် မ�ှိြခငး်၊ 

အခနွေ်ငစွးီဝငမ်�ကစိ� မေရရာမ�များ၊ ေငေွ�ကး လလဲယှ�်�နး် 

မတည�်ငမိြ်ခငး်၊ စမီကံနိး် ဘ�ာေငမွျားကိ ုသံးုရာတငွ၊် 

အသစတ်ဖနသ်ံးုရ�ိငုသ်ည့ ်မကလ်ံးုေပးေရး စနစမ်ျားကိ ု

သံးုရာတငွ၊် ေဒသ��ရ ေဈး��နး် သတမ်တှမ်�၊ ေဈးကကွ ်

တည�်ငမိမ်�၊ ေဈးကကွက်ိ ုအသံးုြပုရာတငွ 

အခကအ်ခမဲျား �ှိေနြခငး်၊ ေငေွ�ကး များစာွမ ှ

ေဖာငး်ပလွာဖွယရ်ာ �ှိေနြခငး်၊ သိုမ့ဟတု ်

ေဈး��နး်ကျဆငး်မ�၊ စသြဖင့။် 

ဘ�ာေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ အချို �ေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားမာှ ကနုသ်ယွေ်ရးဆိငုရ်ာ 

ထခိိကုလ်ယွသ်ညမ်ျား ြဖစ�်ိငုရ်ာ၊ လက�်ှိ 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်အေထာကအ်ထားကိ ု

လ�ို � ဝကှခ်ျက ်ထနိး်သမိး်ေရး သေဘာတညူခီျက�်ငှ့အ်ည ီ

သံးုသပ်ရန ်လိအုပ်မည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီကံနိး်၏ ဘ�ာေရး 

အရာ�ှိများ၊ ကမု�ဏ၏ီ ဘ�ာေရး အရာ�ှိများ၊ 

အဓကိအကျဆံးု ဘ�ာေင ွပံပိ့းုေပးသည် ့အဖွဲ�အစညး်မ ှ

ကိယုစ်ားလယှသ်ညမ်ျား၊ ပဂု�လကိ ဘ�ာေရး ပါရဂ ူ

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေငေွ�ကးပံပိ့းုေပးရန ်

ေရွးချယမ်�များ၊ ဘ�ာေရး ပံစုစံမ်းသပ်မ� 

အစရီငခ်စံာများ၊ ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများကိ ု

ဆနး်စစခ်ျက၊် ဘ�ာေရး စမီကံနိး်များ၊ ဘ�ာေရး 

အေြခအေန အစရီငခ်စံာများ၊ အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ 

အစရီငခ်စံာများ၊ ကမု�ဏ၏ီ �စှစ်ဉ် ဘ�ာေရး 

အစရီငခ်စံာများ၊ စမီကံနိး် �ငှ် ့အဓကိ ဝယယ်သူ(ူများ) 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-10 စမီကံနိး်၏ အကျိုးအြမတမ်ျား 

 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်မ ှရ�ှိလာ�ိငုသ်ည် ့ထပ်တိုး အကျိုးအြမတ်များကို ေဖါ် ြပေပးလျက် 

စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပည်သူများကို တစ�်ကိမ်ေပးသည် ့ေလျာ်ေ�ကးကို ေပးေချရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ေထာက်ပံရ့နအ်တွက် အကျိုးအြမတ်များကို မ�ေဝသံုးပံကုို ေဖါ် ြပေပးသည။်ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ 

ထပ်တိုး အကျိုးအြမတ်များ �ငှ့ ်အကျိုးအြမတ်များအား မ�ေဝေရး အခွင်အ့လမ်းများကို၊ အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ် ့

ေဆွးေ�းွလျက် အကျိုးအြမတ်များကို စီမံကိနး်ေ�ကာင် ့အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့�ကသည် ့ရပ်ရွာြပညသ်ူများအား 

ြဖန်ေ့ဝေပး�ိငုေ်အာင၊် အကဲခတ်လျက် �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်၏ ဖံွ� �ဖိုးေရး ပ့ံပုိးမ�ကို တိုးချဲ�ေပး�ိငုမ်ည် ့အခွင့အ်လမ်းများကို ထပ်တိုး အကျိုးအြမတ်များ �ငှ် ့

အကျိုးအြမတ်များအား မ�ေဝေရး မဟာဗျူဟာများြဖင်စ့စိစအ်ကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး၊ စမံီကိနး် ေနာက်ပုိငး် အကျိုးအြမတ်များကို 

��ငိး်ယဉှ်အကဲခတ်�ိငုရ်န ်စမံီကနိး်အ�ကို အေြခခံလိုငး်ကို ေကာငး်မွနစွ်ာ မှတတ်မ်း တငထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထပ်တိုး အကျိုးအြမတ်များ သိုမ့ဟတု် အကျိုးအြမတ်များအား မ�ေဝေရး ကတိြပုချက်များကို ထည်သ့ငွး်ေဖါ် ြပထားသည် ့

စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး အတွက် စမံီကိနး်၏ အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

ြပုစုေပးထားသည၊် မ�ေဝေပးမည် ့စမံီကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များကို အများြပညသ်တူိုအ့ား ထတု်ြပနေ်ပးထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်

စမံီအုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကိနး် ေရးဆွေဲရး လုပ်ငနး်စဉ်များကို အချိနမီ် ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

�ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငေ်န�ကကာ၊ အဓိကပတ်သက်သမူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ 

ရယရူန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက စမံီကနိး်ေ�ကာင် ့အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည် ့ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအား အကျိုးအြမတ်များကို ေပးပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�-ထိုအ့ြပင၊် အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတုရ်ာတွင ်ကျယြ်ပန်သ့ည် ့ထည်တ့ကွ်စရာများကို ထည်တ့ွက်ခဲပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး-ထိုအ့ြပင၊် ကနထ်�ုိကသ်မားများက ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသလူိုပဲ မူဝါဒများကို ြပည့မီ်ရန ်သိုမ့ဟတု် �ှိရန ်လိုအပ်�ပီး၊ 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး-ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငမ်�ထ ဲအားလံုး 

ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

ရလဒမ်ျား-ထိုအ့ြပင၊် စမံီကနိး်များက စမံီကိနး်ေ�ကာင် ့အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည် ့ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အတကွ် သသိာလျက် ခုိငမ်ာသည် ့

အကျိုးအြမတ်များကို စစီဉ်ေပးသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

ထပ်တိးု အကျို းအြမတမ်ျား ဆိသုညမှ်ာ စမီကံနိး်ကိ ုအေြခခ�ံပီး 

ထတုယ်�ူိငုသ်ည် ့အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုရည�်�နး်သည၊် 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွး်မျာကိ ု

တညေ်ဆာကမ်�၊ သငတ်နး်ေပးြခငး် �ငှ် ့ေဒသထ ဲအလပ်ုေနရာ 

ခန်ေ့ပးြခငး်၊ တတံားများ၊ ချဉ်းကပ်ေရး လမး်များ၊ ေစာငး်ေလ�ာ 

ကဲသ့ို ့ အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ၊ ကျနး်မာေရး �ငှ် ့ပညာေရး 

ကဲသ့ို ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်၊ ဆညေ်ြမာငး်၊ 

သာွးလာမ�၊ ေရလ�မး်မ�/မိုးေခါငမ်� ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ ေရထတုက်နု၊် 

အပနး်ေြဖမ� ကဲသ့ို ့ ေရကိ ုအြခားကစိ�များ အတကွ ်သံးုမ�ကိ ု

အားေပးြခငး်၊ စကမ်�သံးု �ငှ့ ်ြမူနစီပါယ ်ေရေပးသငွး်မ� 

တိးုတကလ်ာြခငး်၊ ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်

စမီအံုပ်ချုပ်မ�မ ှရ�ှိသည် ့အကျိုးအြမတမ်ျား။ 

အကျို းအြမတမ်ျားအား မ�ေဝမ�သည ်တစ�်ကမိေ်ပး 

ေလျာ်ေ�ကးများ သိုမ့ဟတု ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ပံပိ့းုမ�များ �ငှ် ့

ြခားနားပါသည၊် ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ 

• လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုတနး်တညူမီ� 

သံးု�ိငုြ်ခငး်- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျို းသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားမာှ စမီကံနိး်ထမံ ှလ�ပ်စစ ်ဓာတအ်ား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အကျိုးအြမတမ်ျားကိ၊ု 

အကျိုးအေ�ကာငး် �ှိ၍ ကန်သ့တခ်ျကမ်ျား (ဥပမာ၊ 

ဓာတအ်ား ေဘးကငး်ေရး၊ ဦးစားေပးရမ�) �ှိသည်မ့အှပ၊ 

ရယခူစံား�ိငုသ်တူို ့ အ�ကားမာှ ေ�ှ �ဆံးုမ ှ�ှိေန�ကပါသည၊် 

• အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုတိးုတက ်အသံးုြပု�ိငုရ်န ်

ေငေွ�ကးမဟတုသ်ည် ့ခစံားခငွ်မ့ျား - စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်

သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုသံးုခွင်က့ိ ုေဒသထ ဲတိးု�ပီး 

ရ�ှိပါသည။် 

• ဝငေ်ငကွိ ုမ�ေဝခစံားြခငး်- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်

ေရအားလ�ပ်စစမ် ှတိကု�်ိုက ်ရ�ှိသည် ့ေငေွ�ကး 

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုစညး်မျဉ်းများထတဲငွ ်

ြပ�ာနး်ထားသည် ့ေဖါ် ြမူလာ �ငှ် ့ချဉ်းကပ်မ��ငှ်အ့ည ီ

မ�ေဝခစံား�ိငု�်ကသည၊် ၎ငး်ကိ ုတစ�်ကမိေ်ပးသည် ့

ေလျာ်ေ�ကးေင ွေပးေချမ� သိုမ့ဟတု် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ေရတိ ုပံပိ့းုမ�၏ ေနာကမ်ာှ 

ရ�ှိပါသည၊် စာချုပ်ဆိငုရ်ာ ရနပံ်ေုငမွျားကိလုညး် 

ခစံားရသည။် 

ကျယြ်ပန်သ့ည့် ထည့်စဉ်းစားစရာများကိ ု

ြပသေပး�ိငုသ်ည် ့ဥပမာမာှ- ထည်စ့ဉ်းစားေနသည် ့

ပထဝေီနရာကိ ုကျယြ်ပန်စ့ာွ �ကည်�့� ြခငး်၊ 

အကျိုးအြမတမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ချဉ်းကပ်မ�များ၏ 

အမျိုးအစားများကိ ုတိးုချဲ� �ကည်ြ့ခငး်၊ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

အကျိုးစးီပာွးများကိ ုတိးုချဲ� �ကည်ြ့ခငး်၊ အခငွ့အ်လမး်များ 

�ငှ့ ်မဝူါဒများ အ�ကား၊ စမီကံနိး်များ �ငှ် ့ဖွံ� �ဖိုးေရး 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား အ�ကား အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များကိ ု

သနိားလညြ်ခငး်၊ အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး 

ဆိငုရ်ာ ဦးတညခ်ျကမ်ျား၊ ချဉ်းကပ်မ�များ �ငှ် ့�ှိေနဆ ဲ�ငှ် ့

ေပါ်ေပါကလ်ာေန�ကသည် ့စ�ံ�နး်များကိ ုကျယြ်ပန်စ့ာွ 

ဆနး်စစြ်ခငး်၊ စသြဖင်။့ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး် မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရ 

(ဥပမာ၊ စးီပာွးေရး ဖွံ� �ဖိုးမ� ဌာန)မ ှကိယုစ်ားလယှ၊် 

အဓကိပါဝငသ်တူို၏့ကိယု်စားလယှ်များ၊ စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- သကဆ်ိငုရ်ာ ဖွံ� �ဖိုးမ� 

��နး်ကနိး်များကိ ုဆနး်စစခ်ျက၊် ရ�ှိလာ�ိငုသ်ည် ့စမီကံနိး် 

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုဆနး်စစခ်ျက်၊ 

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး ေရွးချယမ်�များ �ငှ် ့

အခငွ့အ်လမး်များကိ ုဆနး်စစခ်ျက၊် အဓကိပါဝငသ်တူို၏့ 

တငြ်ပချကမ်ျား �ငှ် ့ပါဝငမ်�ကိ ုြပသေနသည် ့

အစညး်အေဝး မတှတ်မး်များ သိုမ့ဟတု ်အစရီငခ်စံာများ၊ 

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး စမီကံနိး်။ 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-11 စးီပာွးေရး �ငှသ်န�်ိငုစ်မွး် 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်၏ စးီပာွးေရး �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း သက်သက်ကိုသာ ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ 

စမံီကိနး် အတွက် စးီပွားေရး၊ လူမ�ေရး၊ �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်များ �ငှ့ ်အကျိုးအြမတ်များကို 

ထည်တ့ွက်�ပီးသည် ့ေနာက်မာှ အသားတင ်အကျိုးအြမတ်များ ကျန�်ှိရမည။် 

 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စးီပွားေရး �ှငသ်န�်ိငုစွ်မ်းကို စစိစအ်ကဲခတ်မ� ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မေတွ� ခဲပ့ါ၊ စစိစအ်ကဲခတ်မ� ထတဲွင ်

စမံီကိနး်၏ ကုနက်ျစရိတ်များ �ငှ့ ်အကျိုးအြမတ်များကို ေဖါ်ထတုလ်ျက် ေငေွ�ကးပုံစြံဖင် ့အကဲခတ်မ� သိုမ့ဟတု် အရညအ်ေသးွအရ သိုမ့ဟတု် 

အေရအတကွ်အရ မှတ်ပုံတငေ်ပးြခငး် ြဖစပ်ါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စးီပွားေရး �ှငသ်န�်ိငုစွ်မ်း ဆနး်စစခ်ျက် ရလဒမ်ျားကို အများြပညသ်အူား ထတု်ြပနထ်ားသည။် 

ရလဒမ်ျား- စးီပွားေရး ��ေထာင်အ့ရ၊ အသားတင ်အကျိုးအြမတ်များကို ြပသ�ိငုသ်ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကို ထည်တ့ကွ်ခဲ�့ပီး ထခုိိကလ်ွယမ်�အား ဆနး်စစမ်�များကို 

ထည်သ့ငွး်ထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စးီပွားေရး �ှငသ်န�်ိငုစွ်မ်းကို အများြပညသ်အူား ထတု်ြပနခဲ်သ့ည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များက များြပားသည့ ်အေြခအေန တသ�ီကီးထတဲွင ်စမံီကနိး် ကနုက်ျစရိတ်များထက် 

ပုိများပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

ကန်ုကျစရိတ-်အကျို းအြမတ ်ဆန်းစစမ်�က အဆိြုပုချက ်

တစခ်အုတကွ၊် ေဈးကကွက် ေကျနပ်ဖွယ ်စးီပာွးေရး တနဖိ်ုးကိ ု

မေပးသည့ ်အရာများ အပါအဝငအ်တကွ၊် ကနုက်ျစရိတမ်ျား �ငှ့ ်

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုေငေွ�ကးပံစုြံဖင့ ်ေရတကွြ်ပသည။် 

အာသားတင ်အကျို းအြမတမ်ျားအား ြပသမ�ကိ ုအရညအ်ေသးွြပ 

သိုမ့ဟတု ်အေရအတကွြ်ပ ��နး်ကနိး်များြဖင့ ်ြပုလပ်ု�ိငုသ်ည။် 

အေရအတကွြ်ပ ဥပမာ တစခ်မုာှ ြပနရ်�ှိသည့ ်��နး် ြဖစပ်ါသည။် 

စးီပာွးေရး ��ေထာင့မ် ှြပနရ်�ှိသည့ ်��နး်မာှ စမီကံနိး် 

အဆိြုပုချကအ်တကွ ်အြခားေသာ စမွး်အင ်က�ထကဲ 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံရး ေရွးချယမ်�များ�ငှ့ ်� �ငိး်ယဉှ်ရ�ိငုသ်ည့ ်��နး်ကနိး် 

တစခ်ြုဖစသ်ည။် အဆိြုပုချကထ်တဲငွ ်ကနုသ်ယွေ်ရး အပိငုး်ကိ ု

အဖွဲ�အစညး်များက အဓကိအားြဖင့ ်စတိဝ်ငစ်ား�ကသည့ ်

ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ ြပနရ်�ှိသည့ ်��နး်�ငှ့ ်မတဘူ၊ဲ စးီပာွးေရးထကဲ 

ြပနရ်�ှိသည့ ်��နး်မာှ လူအ့ဖွဲ�အစညး် အတကွ ်စတိဝ်ငစ်ားစရာ 

ေကာငး်ပါသည။် အကခဲတမ်� ��ေထာင့က်ိ ုလိကု�်ပီး၊ စမီကံနိး်၏  

လက�်ှိ အသားတင ်တနဖိ်ုး သိုမ့ဟတု ်တပ်ဆငထ်ားသည့ ်

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်း တစယ်နူစ၏် စးီပွားေရး ကနုက်ျစရိတ ်သိုမ့ဟတု ်

ထတုလ်ပ်ုလိကုသ်ည့ ်စမွ်းအင ်ကဲသ့ို ့ အြခားအစားထိးုစရာ 

��နက်နိး်ကိလုညး် သံးု၍ရ�ိငုသ်ည်။ 

ကျယြ်ပန်သ့ည့် ထည့်စဉ်းစားစရာများကိ ုြပသေပး�ိငုသ်ည် ့

ဥပမာမာှ- ကနုက်ျစရိတမ်ျား �ငှ့ ်အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ု

ေတာငး်ဆိ�ုကသည့ ်ဆကစ်ပ် အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

သံးုသပ်ြခငး်၊ ကနုက်ျစရိတမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အကျိုးအြမတမ်ျား 

ဆိသုည�်ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး အဓကိပါဝငသ်၏ူ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်

��ေထာင့မ်ျား၊ အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကား�ှိ 

အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များကိ ုအသအိမတှြ်ပုလျက ်

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေရး နညး်လမး်၊ စးီပာွးေရး �ငှသ်န�်ိငုစ်မွး် 

ဆနး်စစမ်�ဆိငုရ်ာ ချဉ်းကပ်မ�များကို ချဉ်းကပ်မ�၏ 

အေြခခ�ံ�ေထာင့မ် ှကျယြ်ပန ့စ်ာွ ဆနး်စစြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ အချို �ေသာ အချကအ်လကမ်ျားမာှ 

ကနုသ်ယွေ်ရးဆိငုရ်ာ ထခိိကုလ်ယွသ်ညမ်ျား ြဖစ�်ိငုရ်ာ၊ 

လက�်ှ ိအေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်အေထာကအ်ထားကိ ု

လ�ို � ဝကှခ်ျက ်ထနိး်သမိး်ေရး သေဘာတညူခီျက�်ငှ့အ်ည ီ

သံးုသပ်ရန ်လိအုပ်မည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး် မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရ 

(ဥပမာ၊ စးီပာွးေရး ဖွံ� �ဖိုးမ� ဌာန)မ ှကိယုစ်ားလယှ၊် 

ေငေွ�ကး ပံပိ့းုေပးသည့ ်ကိယုစ်ားလယှ�်ံု းမ ှစးီပာွးေရး 

ပညာ�ှင၊် တသးီပဂု�လ ပါရဂမူျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- စးီပာွးေရး 

ဆက�် �ယမ်�များကိ ုဆနး်စစြ်ခငး်၊ စမီကံနိး်၏ 

ကနုက်ျစရိတမ်ျား �ငှ့ ်အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ု

ဆနး်စစြ်ခငး်၊ ေရတကွြ်ပလျက ်အကခဲတေ်ပးြခငး်၊ 

ေချးေင ွရာြဖတ ်အစရီငခ်စံာများ၊ သဘာဝ 

အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်ြမစက်မး်ေဒသက ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

အသကေ်မးွမ�များကိ ုစးီပာွးေရးအရ ဆနး်စစြ်ခငး်။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 95 

 

 

ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-12 ဝယယ်မူ� 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာ ဝယ်ယူမ� အားလံုးကို၊ အလုပ်များ၊ ကုနစ်ည်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ဝယ်ယူမ� လုပ်ငနး်စဉ်များ တနး်တရူညတ်ူြဖစရ်န၊် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ှိရန ်�ငှ့ ်

တာဝနခ်ံမ��ှိရန၊် စမံီကိနး်၏ အချိနသ်တ်မတှ်ချက်၊ အရည်အေသွး �ငှ့ ်ဘတ်ဂျက်လာ မတှ်တိုငမ်ျားကို ြပည့်မီေအာင ်

ပံပိ့းုရန၊် ဖွံ � �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသူ �ငှ့ ်ကနထ်�ုိက်တာတို၏့ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်ကျင့ဝ်တ်ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ကိုငမ်�များကို ပံ့ပိးုေပးရန ်�ငှ့ ်ေဒသထကဲ စက်မ�လုပ်ငနး်များ အတွက် အခွင့အ်လမ်းများကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- အဓိကအကျဆံးု ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ�၏ လိုအပ်ချက်များ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� အရငး်အြမစမ်ျား၊ သကဆ်ိငုရ်ာ ဥပေဒများ �ငှ့ ်

လမ်း��နခ်ျက်များ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� ကွငး်ဆက ်စနစ၏် သတိထားစရာများ �ငှ့ ်ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲရ့ာ 

သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိခဲပ့ါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိေစဘ ဲစမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ�်ိငုေ်ရး အတကွ် ဝယယ်ေူရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုေပးခဲက့ာ စမံီကနိး်အား ေငေွ�ကးြဖင့ ်ပ့ံပုိးေရး အခွင့အ်လမ်းများကို အကဲခတလ်ျက် ချမှတ်ေပးခဲပ့ါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ 

အေရးပါသည့ ်မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ 

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက် မှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်၏ အဓိကအကျဆံးု အစတိ်အပုိငး်များ အတကွ် အလုပ်များ၊ ကုနစ်ညမ်ျား �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ဝယယ်မူ�မှာ 

တနး်တရူညတ်ူ၊ ထေိရာက်မ�၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�၊ တာဝနခံ်မ�၊ ကျင့စ်ဉ်�ငှ့က်ိုက်ညမီ� �ှိကာ အချိနမီ်ြဖစလ်ျက်၊ ကနထ်�ုိကမ်ျားကို လုပ်ေနြခငး် 

သိုမ့ဟတု် ချုပ်ဆိခဲုြ့ခငး်မှာ ဘတ်ဂျက်ေဘာင ်အတွငး်မှာ ြဖစသ်ည ်သိုမ့ဟတု် ကနထ်�ုိက် များထကဲ အေြပာငး်အလဲများမှာ 

တရားနညး်လမ်းကျေ�ကာငး် ထင�်ာှးပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ� ထတဲွင ်ေဒသထကဲ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျား �ငှ့ ်ေဒသထတဲငွ ်ထတုလ်ုပ်�ိငုစွ်မ်းများ ဖံွ� �ဖိုးေရး 

အခွင့အ်လမ်းများ ပါ�ှိပါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ အရညအ်ချငး် ြပည့မီ်မ�အား ေ�ှ �ေြပးစစေ်ဆးမ�ထတဲွင ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး �ငှ့ ်ြခစားမ� တိုကဖ်ျက်ေရး 

စသံတ်မှတ်ချက်များကို ထည့သ်ငွး်ေဖါ် ြပထား�ပီး ဝယယ်မူ�အား စမံီလုပ်ကိငုမ်�များထတဲငွ ်ြခစားမ� တိကု်ဖျက်ေရး အစအီစဉ်များကို အထးူ 

အေလးေပး ေဖါ် ြပထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသထကဲ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျား အတကွ် အခွင့အ်လမ်းများကို၊ ေဒသတွငး် ထတုလ်ုပ်�ိငုစွ်မ်း ဖံွ� �ဖိုးမ� အတကွ် 

အဆိြုပုချကမ်ျားကို စစီဉ်ေပးခဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု် စစီဉ်ေပးလျက် �ှိေနသည။် 

  



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 96  

    

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

အဓိကအကျဆံးု ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� လိအုပ်ချကမ်ျား၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝငသ်ညမ်ာှ- ဒဇုိီငး်၊ စးီပာွးေရး၊ ဘ�ာေရး၊ 

နညး်ပညာပိငုး်၊ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ တိငုပ်ငမ်�များ၊ 

စမီကံနိး် ေဆာကလ်ပ်ုေရး လပ်ုငနး်များ အတကွ ်

ကနထ်�ိုကတ်ာများ၊ စမီကံနိး် ေဆာကလ်ပ်ုမ� အတကွ ်အဓကိ 

ကနုစ်ညမ်ျား �ငှ့ ်ထနိး်ချုပ်ေရး ��ပ်ေထးွများြပားသည့ ်

စကပ်စ�ညး်များ ေပးသငွး်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� ကငွး်ဆက ်စနစ၏် သတထိားစရာများမာှ 

ကနထ်�ိုက ်ြပ�ာနး်ချကမ်ျား (ဥပမာ၊ ကနုက်ျမ�၊ အချိန၊် 

အရညအ်ေသးွ၊ အထးူသတမ်ှတခ်ျကမ်ျား ဆိငုရ်ာ) ကိ ုြပည့မ်�ီိငုစ်မွး် 

မ�ှိြခငး်၊ ြခစားမ�၊ ပိုေ့ဆာငမ်� အခကအ်ခမဲျား၊ လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျား 

(ဥပမာ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သတူို၏့ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သတူိုမ့ ှ

ကေလးလပ်ုအား၊ အတငး်အဓမ� လုပ်အားကိ ုအသံးုချြခငး်)၊ 

စသြဖင့။် 

ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ အတကွ ်ကနထ်�ိုက ်

ချေပးစဉ်/ ေခါ်ေဈးအား ရာြဖတမ်� အဆင့ဆ်ိငုရ်ာ ဥပမများထ ဲ

ပါ�ိငုသ်ညမ်ာှ- ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� မ�ှိေသာ အရညအ်ချငး်ဆိငုရ်ာ 

ဆံးုြဖတခ်ျက၊် တငဒ်ါ စာရွကစ်ာတမး်များ ေရာေထးွစရာ 

ြဖစေ်နြခငး်၊ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� မ�ှိေသာ သိုမ့ဟတု ်

တရားနညး်လမး် မကျေသာ ေရွးချယေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များ၊ 

ေဈးေခါ်မ� �ှငး်လငး်ချကမ်ျားကိ ုအြခား ေဈးေခါ်လိသုတူိုအ့ား 

�ှငး်မြပခဲြ့ခငး်၊ ေရွးချယမ်� ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားကိ ုအများသ ိ

မေ�ကညာခဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်တရားမ�တမ� မ�ှိြခငး်၊ ပးူေပါငး်လျက ်

လညှ့ြ်ဖားခဲြ့ခငး်၊ မတရားသည့ ်ကိယုစ်ားလယှ ်အခ��နး်များ၊ 

အာဏာပိငုမ်ျား �ငှ့ ်တိငုပ်ငသ်တူိုထ့တံငွ ်အကျိုးစးီပာွးများ 

ပဍပိက�ြဖစမ်� �ှိခဲြ့ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ဝယယ်ေူရး စမံီကန်ိးများ �ငှ့ ်လပ်ုငန်းစဉ်များက ဝယယ်ေူရး မဝူါဒ၊ 

အရညအ်ချငး်ြပည့မ်မီ� ေ�ှ �ေြပး စစေ်ဆးမ�၊ ေဈးေခါ်မ�၊ 

ကနထ်�ိုကမ်ျားအား ချေပးမ�၊ ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး အစအီစဉ်များ 

�ငှ့ ်ေလလဆံွသဲတူို၏့ တိငုတ်မး်ချကမ်ျားအား တံု ့ြပနေ်ရး 

စနစမ်ျားကိ ုြပ�ာနး်ေပးရမည။် ြပငဆ်ငေ်ရး အဆင့ ်�ပီးဆံးုချိနတ်ငွ ်

စမီကံနိး်ကိ ုေလလတံငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်အတကွ ်ပိုလ့ိကုသ်ည့ ်

အြဖစမ်ျိုးမာှ စမီကံနိး် ြပငဆ်ငေ်ရး အဆင့ ်အတငွး်မာှ 

�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တေ်ရး အတကွ ်ဝယယ်ေူရး စမီကံနိး်များ 

�ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုြပုစြုဖစခ်ျငမ် ှြဖစခ်ဲပ့ါမည။် ယငး် 

ြဖစရ်ပ်များတငွ၊် ဝယယ်ေူရး စမီကံိနး်ထတဲငွ ်ကမု�ဏ ီ

အဖွဲ�အစညး်၏ ဝယယ်ေူရး စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

အသံးုြပု�ိငု�်ပီး ၎ငး်တိုမ့ာှ ေဖါ် ြပထားသည့ ်စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျားကိ ု

ြပည့မ်ရီန ်လိအုပ်ပါမည။် 

 

စစေ်ဆးမ�မှာ၊ ဥပမာ၊ အရညအ်ေသးွ၊ ဂဏုသ်ကိ�ာ၊ 

ကနုက်ျမ�၊ ကနထ်�ိုကတ်ာက ကနထ်�ိုကလ်ာ ကတမိျား 

(အချိန၊် ကနုက်ျစရိတ၊် အထးူသတမ်တှခ်ျကမ်ျား) ကိ ု

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်�ကို တင�်ပီး လပ်ုကိငုမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

စံစုမး်စစေ်ဆးမ�များ၊ ဒဇုိီငး်၊ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များအား စစိစအ်ကခဲတရ်န ်အတကွ ်

စမီကံနိး်ကိ ုြပငဆ်ငခ်ဲစ့ဉ် အဆင့တ်ငွ ်

ကန်ထ�ုိကမ်ျားအား ဆံးုြဖတခ်ျမတှေ်ပးလိကု�်ပီ 

ြဖစပ်ါသည။် ကနထ်�ိုကမ်ျာကိ ုဘတဂ်ျကအ်တငွး်မာှ 

ချုပ်ဆိခုဲြ့ခငး် မဟတုပ်ါက၊ ကနထ်�ိုကထ်ကဲ 

အေြပာငး်အလမဲျားမာှ တရားနညး်လမး် မနှက်နေ်�ကာငး် 

ြပသေပးရမည။် 

ေရ�ှည်သံးု�ိငုေ်ရး စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ုအေြခခ�ံပီး 

စစေ်ဆးမ�ထတဲငွ ်ေနာကထ်ပ် စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျား 

ထည့သ်ငွး်ေပး�ိငုရ်ာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ည ်ဥပမာမာှ၊ လမူ�ေရး၊ 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ၊ ကျင့စ်ဉ်မျာ၊ လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး လပ်ုငနး်များ၊ အြခားေသာ 

စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျားကိ ုြပည့်မ�ီကလ�င ်ေဒသထကဲ 

ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျားအား ဦးစားေပးမ� �ငှ့ ်အားေပးမ�၊ 

စသြဖင့။် 

ဝယယ်ေူရး အခွင့အ်လမ်းများက ပစ�ညး်ေပးသငွး်သ ူ

အသစမ်ျား၊ အသစြ်ဖစ�်ကသည့ ်နညး်ပညာများ၊ 

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများ ဖွံ� �ဖိုးေရး အခငွ့အ်လမး်များ�ငှ့ ်

ဆက�် �ယ�်ိငု�်က�ပီး အစိးုရ၏ စးီပာွးေရး ဖွံ� �ဖိုးေရး 

ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ ေထာကပံ်ေ့ငမွျား၊ R&D 

ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ ကနထ်�ိုက်ဆိငုရ်ာ အစအီစဉ်များ၊ 

စသညတ်ို�့ငှ ့ ်ဆကဆ် ံလပ်ုကိငုရ်န ်လိပုါမည။် 

ေဒသခ ံပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျားမာှ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်

ေဒသ�ငှ့ ်ပထဝအီရ နးီစပ်�ကသည့ ်ေဒသထမဲ ှြဖစ�်က�ပီး 

လိအုပ်သည့ ်ကနုပ်စ�ညး်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးသငွး်ေရးကိ ုြပညမ်သီ ူသိုမ့ဟုတ ်ြပညမ်�ီိငုေ်�ကာငး် 

အလားအလာများ �ှိသြူဖစပ်ါသည၊် ‘ေဒသခ’ံ ကိ ု

ဆက�် �ယမ်�အရ အဓပိ�ါယ ်ဖွင့ရ်မည ်(ဥပမာ၊ စမီကံနိး် 

အကျိုးသကေ်ရာကသ်ည့ ်ေဒသ သိုမ့ဟတု ်ေဒသ��ရ 

အုပ်ချုပ်ေရး ခ�ိုင)်။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 

ေဒသခ ံထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်ွမ်း ဖွံ� �ဖိုးမ� ဆိသုညမ်ာှ စမီကံနိး်၏ 

အနးီအနားမာှ �ှိေန�ပီး လိအုပ်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

တစခ်ခုကုိ ုြပည့မ်ရီန ်သိုမ့ဟတု ်ေပးသငွး်�ိငုရ်နအ်တကွ ်

က�မး်ကျငမ်�သိုမ့ဟတု ်အစမွး်အစ သိုမ့ဟတု ်

လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်ကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပရန ်

လိအုပ်ေနလ�င ်ကညူေီပးမ�ကိ ုရည�်�နး်သည။် 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကမ်�အား ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်မ�ကိ ု

စစေ်ဆးြခငး်က၊ ဥပမာအြဖစ၊် တငဒ်ါထ ဲပါဝင�်ကသည့ ်

ကမု�ဏမီျားသည ်ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရးဆိငုရ်ာ 

ကျင့စ်ဉ်များ �ှိရမညက်ိ ုေထာကြ်ပမ� ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး အစအီစဉ်များ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေလလဆံွေဲရး လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

အနမိ့ဆ်ံးု သတမ်တှေ်ဈး အထက်တငွ ်ဖွင့လ်ျက ်

ကျငး်ပြခငး်၊ ကနထ်�ိုက ်ချေပး�ကမည့ ်အာဏာပိငုမ်ျား 

�ငှ့ ်၎ငး်၏ ဝနထ်မး်များက ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး 

မဝူါဒကိ ုလိကုန်ာရန ်ကတြိပုထားြခငး်၊ စမီကံနိး်၏ 

သကိ�ာထနိး်သမိး်ေရး စာရွကစ်ာတမး်များ၊ 

နညး်စနစမ်ျားက ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ အစအီစဉ်များကိ ု

တငြ်ပ�ကကာ သတငး်ေပးသတူိုက့ိ ုကာကယွေ်ပးြခငး်၊ 

လ�ို � ဝကှခ်ျကမ်ျားကိ ုတရားဝင ်ကာကယွေ်ပးထားသည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်ကန ့သ်တထ်ားြခငး်၊ စသြဖင့။် 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်မနေ်နဂျာ၊ စမီကံနိး်၏ 

ဝယယ်ေူရး အရာ�ှိ၊ ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး NGO ၏ 

ကိယုစ်ားလယှသ်ည ်

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- သကဆ်ိငု�်ကသည့ ်ဝယယ်ေူရး 

မဝူါဒ �ငှ့ ်လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ၊ စမီံကနိး်၏ ဝယယ်ေူရး စမီကံနိး်၊ 

ေဒသထကဲ ပစ�ည်းေပးသငွး်ေရး အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများ၊ တငဒ်ါ၏ 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား/အထးူသတမ်ှတခ်ျကမ်ျား၊ ေလလဆံွေဲရး 

စာရွကစ်ာတမး်များ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သအူား စစေ်ဆးေရး 

စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျား၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သ၏ူ လပ်ုကိငုမ်�ကိ ု

အကခဲတမ်�၊ ေလလဆံွမဲ� တိငုတ်မး်မ� စာရငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ 

ဥပေဒများ �ငှ့ ်ေငေွ�ကး ေထာကပံ်�့ကသည့ ်

ကိယုစ်ားလယှ�်ံု းများတို၏့ အပါအဝင ်လမး်��နခ်ျကမ်ျားအား 

လိကုန်ာေဆာငရွ်ကမ်� မတှတ်မး် 
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PREPARATIO
 

P-13 စမီကံနိး်-အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား 

�ငှ့ ်အသကေ်မးွမ�များ* 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများ အေပါ် စမံီကိနး်၏ 

အကျိုးဆက်များကို၊ အသက်ေမးွမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး် အေပါ်အကျိုးဆက်များကို၊ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့�ကသူတို၏့ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ 

စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးဆက်များ �ှိ�ကသူတို၏့ အသက်ေမးွမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်ကို စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများ ေရ�ှညတ်ွင ်မိမိသာသာမိမိ ရပ်တည�်ိငုေ်အာင ်စမံီကိနး်အ�ကို 

အေြခအေန�ငှ့ ်စာလ�င ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်�ငှ့ ်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများတိုအ့ာ 

ေပးခဲ့သည့ ်ကတိများကို သင့ေ်တာ်သည့ ်အချိနက်ာလ အတွငး်မာှ စီစဉ်ေပးရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

၎ငး်ေနာက်မာှ ပါလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာ P-14 ‘ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး‘ �ငှ့ ်P-15 ‘က အထးူသြဖင့ ်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်ခွဲ �စှခ်ုကို ေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စစိစအ်ကဲခတ်မ� 

ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိခဲပ့ါ၊ ေဒသဆဆိငုရ်ာ ဗဟုသတုကို အသံးုချခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ့ ်သက်ဆိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာမျာ အတကွ် 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မပါ�ှိဘ ဲြပုစုခဲရ့ာ ေစာင့�်ကည့ေ်ရး လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ 

ပါဝငခဲ်�့ပီး ရ�ိငုခဲ်လ့�င ်ေဒသထကဲ က�မ်းကျငသ်မူျားကို အသံးုချခဲလ့ျက်၊ စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားတို�့ငှ့ ်တရားဝင ်သေဘာတူညခီျက်များ �ှိသညဆ်ိလု�င ်၎ငး်တိုက့ို အများြပညသ်တူိုအ့ား ထတု်ြပနခဲ်ပ့ါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စမံီကိနး် ေနရာေရွးချယမ်� �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်အား ဆေီလျာ်ေအာင ်ြပုြပငေ်ရး ြဖစစ်ဉ်ကို သင့ေ်တာ်သည့ ်

အချိနမှ်ာ စစီဉ်ခဲက့ာ၊ မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိကု�ုိ်က် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငလ်ျက် အြပနအ်လှန ်

ပုံစမံျိုးြဖင် ့လုပ်ေန�ပီး အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်အဓိကပတ်သက်သမူျား အတကွ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

ချမှတ်ေနသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- အကျိုးသက် ေဒသခံြပညသ်မူျားသည ်သတူိုရ့ပ်ကကွ�်ငှ့ ်အထးူသကဆ်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ 

အတကွ် ေဆာငရွ်က်ေနသည့ ်စမံီကိနး်များကို ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာက်ခံ�ကကာ ဆန ့က်ျငမ်�များ အထးူတလည ်မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက အကျိုးသက်ခံခဲရ့သည့ ်အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်အား ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်�ငှ့ ်စးီပွားေရးအရ 

ေနရာေရွ�ေပးရမ�များကို၊ အထးူသြဖင့ ်��ငိး်ယဉှ်ရ�ိငုသ်ည့ ်ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖင့၊် တရားမ�တစွာ 

ေလျာ်စိုက်ေပးခဲပ့ါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကို သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငမ်�ထ ဲ

လိကု်ပါဝငခဲ်�့ပီး၊ တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ကွ်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည့ ်ေဒသခံြပညသ်မူျား အားလံုးနးီပါးတို�့ငှ့ ်တရားဝင ်

သေဘာတူညခီျက်များထတဲွင ်သတူိုရ့ပ်ကကွ်များအတကွ် သက်သာေစေရး၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး အစအီစဉ်များကို 

ည��ိ �ငိး်�ိငုခဲ်�့ကသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်များက အကျိုးသက်ခံခဲရ့သည့ ်အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်အား ေရ�ှညတ်ွင ်မိမိဘာသာမိမိ 

ရပ်တည�်ိငုေ်ရးကို ရညစူ်းလျက် ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်�ငှ့ ်စမံီကနိး်က စမံီကနိး် ကိုယ�်�ကိ်ေ�ကာင့ ်ြဖစပွ်ားလာခဲသ့ည့ ်အကျိုးဆက်မျာကို 

ေကျာ်လနွေ်န�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အတကွ ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

�ကိုးပမ်းေနသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 
 

စမံီကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား ဆိသုညမ်ာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး် 

�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေန�ကသည့ ်

အေြခခအံေဆာကအ်အံုများေ�ကာင့ ်အေပါငး်လက�ဏာ 

သိုမ့ဟတု ်အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးဆကမ်ျားကိ ု

ရငဆ်ိငုခ်ဲ�့ကရသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး် တဝိကု ်

ေနရာများတငွ ်ေနထိငု�်ကကာ အြပနအ်လနှ ်

ထေိတွ�ဆကဆ်ေံန�ကသည့ ်ြပညသ် ူအမျိုးမျိုး 

ပါဝငပ်ါသည။် 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအား စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်သတူို၏့ 

အသကေ်မးွမ�များ၊ လေူနမ� အဆင့အ်တနး်၊ သတူို၏့ 

အသကေ်မးွမ� �ငှ့ ်လေူနမ� အဆင့အ်တနး်အား 

စမီကံနိး်ဘကမ် ှအကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၏ သဘာဝ �ငှ့ ်

စးီပာွးေရးအရ ေနရာေ���ေြပာငး်ရမ� ြမင့မ်ားမ�၊ လငိဆ်ိငုရ်ာ 

�ငှ့ ်ထခိိကုလ်ယွသ်ည့ ်အုပ်စမုျားအား ဆနး်စစခ်ျက ်

ပါဝငရ်မည။်  

အသကေ်မွးမ� ဆိသုညမ်ာှ အသက�်ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတကွ ်

လိအုပ်သည့ ်လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်များ၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလာှငခ်နး်များ၊ 

အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်အသံးုချပိငုခ်ငွ့)် �ငှ့ ်လပ်ု�ှားမ�များကိ ု

ရည�်�နး်သည။် 

အသကေ်မွးမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငမ်�မာှ စမီံကနိး်က စမီကံနိး်အ�ကို  

အသကေ်မးွမ�အား အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲမ့�များကိ ုဖာေထေပးမည့ ်

အစအီစအီစဉ်များ ြဖစ�်ပီး အကျိုးသကေ်ရာက ်ခခံဲ�့ကရသတူိုသ့ည ်

စမီကံနိး်အ�ကို  အေြခအေနများ�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်

တိးုတကေ်ကာငး်မနွလ်ာသည့ ်လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်များ သိုမ့ဟတု ်

ပိငုဆ်ိငုမ်�များြဖင့ ်ေ�ှ �ဆက�်ပီး �ှငသ်နစ်ာွ ေနထိငု�်ိငု�်ကမာှကိ ု

ဆိလုိသုည၊် ဥပမာ၊ လယသ်မားများအား ဆက�်ပီး 

လယလ်ပ်ု�ိငုေ်အာင ်သိုမ့ဟတု ်အထားထိးုစရာကိ ု

လပ်ုကိငု�်ိငုေ်အာင ်ကညူေီပးလျက၊် အသကေ်မးွမ�ထတဲငွ ်

�ှိ�ိငုခ်ဲသ့ည့ ်အေြပာငး်အလ ဲတစခ်ခုကုိ ုြပန�်ပီး 

ေကာငး်မနွလ်ာေစမရန ်လံေုလာကမ်ည့ ်ပံပိ့းုေရး နညး်စနစမ်ျားကိပုါ 

ချမတှေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်ထိသုတူို ့ အေန�ငှ့ ်လပ်ု�ိငုစ်မွး်များ သိုမ့ဟတု ်

လိအုပ်သည့ ်အရငး်အြမစမ်ျား (သငတ်နး်၊ အချကအ်လကမ်ျား၊ 

ပစ�ညး်များ၊ ရယသူံးု�ိငုမ်�၊ ပစ�ည်းေပးသငွး်မ�များ စသြဖင့)် 

အသံးုချ�ိငုမ်� တိးုပာွးလာေစရန ်ြဖစသ်ည။်  
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လေူနမ� အဆင့အ်တန်းများမှာ သကဆ်ိငုရ်ာ ပဂု�ို လ၊် အုပ်စ ု

သိုမ့ဟတု ်လမူျိုး တစခ်အုေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စညး်စမိမ်ျား ြဖင့ ်တိငုး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်

�ုပ်ပိငုး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မိ့စ်ရာများ၊ အမိယ်ာများ 

ေကာငး်မနွြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ ဥပမာများမာှ- စားသံးုမ�၊ 

ဝငေ်င၊ွ ေခ�တာမ�များ၊ အလပ်ု�ှိမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ 

အာဟာရ၊ အမိယ်ာ �ငှ့ ်လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ၊ မလိ� ာစနစ၊် 

ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပိုေ့ဆာငမ်� စသညက်ိ ုရည�်�နး်ပါသည။် 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်း ြမ�င့တ်ငမ်�ကိ ု�ုပ်ပိငုး် စညး်စမိ၏် 

အဆင့အ်တနး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး် ြမင့တ်ကလ်ာမ�က ြပေပးပါမည။် 

စးီပွားေရးအရ ေနရာေရွ�ေြပာငး်ခံရမ�မှာ i) ေြမကိ ုဝယယ်မူ�၊ (ii) 

ေြမအသံးုြပုမ� သိုမ့ဟတု ်ေြမအား အသံးုချမ� ေြပာငး်လသဲာွးြခငး်၊ 

(iii) ေြမအသံးုချမ� ကန ့သ်တခ်ရံြခငး် သိုမ့ဟတု ်သဘာဝ 

အရငး်အြမစမ်ျားအား အသံးုချခငွ့က်ိ၊ု ေရ အရငး်အြမစမ်ျား 

အပါအဝငက်ိ၊ု ကန ့သ်တခ်ရံြခငး်၊ တရားဝင ်ထေူထာငလ်ိကုသ်ည့ ်

ပနး်ြခမံျား၊ ေဘးမဲ ့ေဒသများ သိုမ့ဟတု ်ေရေလာှငက်န ်

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) ပတဝ်နး်ကျငထ်ကဲ 

အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်ကျနး်မာေရး စိးုရိမစ်ရာများ သိုမ့ဟတု ်

အသကေ်မးွမ� အေပါ် �ှိလာမည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ 

တိုေ့�ကာင့ ်ပိငုဆ်ိငုမ်�များ၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များအား အသံးုချခငွ့ ်သိုမ့ဟတု ်

ဝငေ်င ွအရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အသကေ်မးွမ� နညး်လမး်များကိ ု

ဆံးု�� ံးလိကုရ်ြခငး်ကိ ုရည�်�နး်သည။် ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆံးု�� ံးရမ�များ �ငှ့ ်

ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားမာှ အြပည့အ်ဝ ြဖစေ်စ တစစ်တိတ်စပိ်ငုး် 

ြဖစေ်စ၊ ထာဝရ ြဖစေ်စ၊ ယာယ ီြဖစေ်စ၊ စးီပာွးေရးေ�ကာင့ ်

ဖယ�်ှားခရံမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စမံီကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား 

အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငု�်ကသညမ်ာှ၊ ဥပမာ- အသကေ်မးွမ� ဆံးု�� ံးသာွးမ� သိုမ့ဟတု ်

ခကခ်လဲာမ�၊ လေူနမ� အဆင့အ်တနး် နမိ့က်ျလာြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ြမစအ်ား စမီအံုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားေ�ကာင့ ်

ေြပာငး်လမဲ�များ ကဲသ့ို ့ စမီကံနိး်ထကဲ အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်

စးီပာွးေရးအရ ေနရာေ���ေြပာငး်ေပးမ�များ �ှိလာြခငး်။ 

အထးူြပ�ိငုသ်ည့ ်ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ကျနး်မာေရး 

သိုမ့ဟတု ်ေဘးကငး်ေရး အေပါ် အကျို းသကေ်ရာကမ်�များ၊ 

ယဉ်ေကျးမ� ဓေလမ့ျား အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ ေြမများ၊ 

သစေ်တာ �ငှ့ ်ြမစက်မး်များ အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ 

စပါးစိကုခ်ငး်များ၊ အမိြ်ခေံြမများ၊ ြမစက်မး် ဥယျာဉ်များ ဆံးု�� ံးရမ�၊ 

ပိငုဆ်ိငုမ်�များကိ၊ု ြမတ�်ိးု ကိးုကယွ်သည့ ်ေနရာများ၊ ရပ်ကကွ ်

သစေ်တာ သိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား 

ချဉ်းကပ်ခငွ့ ်သိုမ့ဟတု ်သံးုခငွ့ ်ဆံးု�� ံးရမ�၊ စသြဖင့။် 

အချို �ကစိ�များတငွ၊် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များေ�ကာင့ ် 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား ေနရာေ���ေပးစရာ 

ြဖစလ်ာ�ိငုေ်သာ်လညး်၊ ယငး်တိုက့ိ ု

ြပနလ်ညေ်နရာချထားရသည့ ်ြပညသ်မူျား အြဖစ ်

ခယံမူရ�ိငုပ်ါ၊ �ုပ်ပိငုး်အရ ြပနလ်ညေ်နရာချေပးရြခငး်မာှ 

စမီကံနိး်၏ အဓကိ အကျိုးသကေ်ရာကမ်� မဟတုဘ်၊ဲ 

ဆင့ပ်ာွး အကျိုးသကေ်ရာကမ်�သာ ြဖစ၍် ြဖစပ်ါသည။် 

အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပ့ံပုိးမ�ကိ ုရပ်ကကွထ်ကဲ ြပညသ်မူျား 

သိုမ့ဟတု ်သတူို၏့ ကိယုစ်ားလယှ်များမ ှတဆင့၊် 

ဆနး်စစမ်�များ၊ စမီကံနိး်များထကဲ ထိးုလကမ်တှ်များ၊ 

အစညး်အေဝးများ၏ မတှတ်မး်များ၊ ��တြ်ဖင့ ်

အ�ကေံပးမ�များ၊ အစိးုရ �ကားနာမ� မတှတ်မး်များ၊ 

�ိငုင်ေံတာ ်ေ�ကညာစာတမး်များ၊ အစိးုရ လိငုစ်င၊် 

တရား�ံု း စရီငခ်ျကမ်ျား၊ စသညတ်ို ့ြဖင့ ်ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မာှ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာများကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ စမီကံနိး် ကန ့သ်တန်ယေ်ြမကိ ု

ထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ အသကေ်မးွမ� သိုမ့ဟုတ ်

လေူနမ� အဆင့အ်တနး်များကဲသ့ို ့ အေရး�ကးီသည့ ်

ခယံခူျကမ်ျားကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ အဓပိ�ါယဖ်ွင့ ်သံးုသပ်ြခငး်၊ 

ချဉ်းကပ်မ� တသ�ီကီးကိ ုထည့တ်ကွ်ခဲြ့ခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာ အမျို းမျိုးဆိငုရ်ာ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

��ေထာင့မ်ျားကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ု

အာ�ံုစိကုေ်လလ့ာြခငး်၊ အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာများ 

အေ�ကာငး်အရာများ၊ တိးုပာွးလာေနေသာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ု

အေြခခသံည့ ်ချဉ်းကပ်မ�၊ စသြဖင့။် 

အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက 

အြပန်အလန်ှဆကဆ်မံ�များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ- 

စမီကံနိး် ေရစးီေ�ကာငး် ေအာကပိ်ငုး်�ှိ ြမစက်မး်များအား 

တိကုစ်ားမ�ေ�ကာင့ ်ေြမများကိ ုတိးုတိးုလျက ်ေရ�ှည ်

ဆံးု�� ံးရမ�များ သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး်၏ ေအာကပိ်ငုး်တငွ ်

ြမစေ်ရစးီေ�ကာငး် လျငြ်မနစ်ာွ ေြပာငး်လမဲ�ေ�ကာင့ ်

ကမး်ေြခမာှ ေန�ကသည့ ်ေဒသခ ံြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်

ေဘးမကငး်ဟ ုခစံားလာ�က၍ ေနာကဆ်ံးုတငွ ်

ေနရာထပ်ေ���ရသည။် 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

စမံီကန်ိးက အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့သည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအတကွ ်အခငွ့အ်လမး်များထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- သငတ်နး်များ �ငှ့ ်

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ုတညေ်ဆာကမ်�၊ ပညာေရး၊ 

ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အလပ်ုေနရာများ၊ 

ပိုေ့ဆာငေ်ရး၊ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ သိုမ့ဟတု ်

ြဖစရ်ပ်များ ကျငး်ပ�ိငုေ်အာင ်ပံပိ့းုမ�များ၊ စသြဖင့။် 

စမံီကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ေြဖ�ှငး်ေပးေရး အစအီစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငု�်ကသညမ်ာှ၊ 

ဥပမာ- ြမစေ်အာကပိ်ငုး်�ှိ ကမး်ေြခေန ြပညသ်မူျားကိ ု

ကာကယွေ်ပးရန ်လပ်ုေပးြခငး်၊ ြမစေ်အာကပိ်ငုး်�ှိ 

ေဒသခြံပညသ်မူျား အတကွ ်အသကေ်မးွမ�ကိ ု

အာမခထံနိး်သမိ်းေပးရန ်ေအာကပိ်ငုး် 

ေရစးီေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျက ်စနစမ်ျားကိ ု

ချမတှေ်ပးြခငး်၊ ကိးုကွယရ်ာ ေနရာများ၊ 

ရပ်ရွာြပညသ်တူို၏့ သစေ်တာ၊ �ို းရာ ေဆးဘကဝ်င ်

အပငမ်ျားကိ ုဆကလ်က ်အသံးုြပုမ�ကိ ုခငွ့ြ်ပုမည့ ်

အသံးုချေရး သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ စကမ်� 

လပ်ုငနး်သစမ်ျားအား ပံပိ့းုမ�၊ ကိးုကွယမ်� ေနရာများကိ ု

ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ 

စမီကံနိး်ဆိငုရ်ာ လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာအတကွ ်မနေ်နဂျာ၊ 

အစိးုရမ ှပါရဂ၊ူ ေဒသ��ရ အာဏာပိငု၊် တသးီပဂု�လ ပါရဂမူျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား �ငှ့ ်အသကေ်မးွမ�များ 

ဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်� အစရီငခ်စံာ၊ လငိဆ်ိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျက၊် 

လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျား ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ဆနး်စစခ်ျက၊် 

တိငုပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်စမီကံနိး် အကျိုးသက ်ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား 

ပါဝငမ်� မတှတ်မ်းများ၊ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်ရပ်ကကွ ်ြပညသ်တူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေြဖ�ကားခဲပံ့ ုမတှတ်မး်များ၊ အြခားေသာ 

အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာများ၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစအီစဉ်များဆိငုရ်ာ အစရီငခ်စံာ၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ ထခိိကုလ်ယွသ်ည့ ်

မျက�်ာှစာများ �ငှ့ ်ဓေလထ့ံးုတမး်များ။ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ဤသညမ်ာှ Protocol ကိ ု ြပုစရုာတငွ ် အများသေဘာတညူမီ� မရခဲသ့ည့ ် မျက�်ာှစာဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခ် ု ြဖစခ်ဲက့ာ 

အဓကိပါဝငသ်ဘူကမ် ှ ပံပိ့ုးေရး စသံတမ်တှခ်ျက�်ငှ့ ် ဆကစ်ပ်ခဲသ့ည။် အေြခခ ံ ေကာငး်မနွသ်ည့ ် လပ်ုနညး် (အဆင့ ် 3) မာှ 

“အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ှိခဲသ့ည့ ် ရပ်ရွာ ြပညသ်မူျားက စမီကံနိး်ကိ ု ေယဘယုျအားြဖင့ ် ေထာကခ်�ံကသည ် သိုမ့ဟတု ် ဆန ့က်ျငမ်�များ 

အထးူတလည ်မ�ှိပါ”ဟ ုြဖစသ်င့ေ်�ကာငး် Oxfam ယံ�ုကညပ်ါသည။် 
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P-14 ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး * 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် ဖွံ � �ဖိုးမ�ေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်လာသည့ ်�ုပ်ပိုငး်အရ ေနရာေ���ေြပာငး်ရမ�ကို 

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ �ုပ်ပိငုး်အရ ေနရာေ���ေြပာငး်ခံခဲ့ရသူတို၏့ ဂုဏသ်ကိ�ာ �ငှ့ ်လူရ့ပိငုခ်ွင့မ်ျားကို 

ေလးစားလျက်၊ ယငး်ကိစ�များကို တနး်တူရညတ်ူ �ငှ့ ်တရားမ�တစာွ ဆက်ဆေံပးရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရသူများ 

�ငှ့ ်အိမ်�ှင ်ေဒသခံြပညသ်ူများ၏ အသက်ေမးွမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရပါမည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်၏ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးထ ဲပါဝငပ်တ်သက်မ�ကိ ုစစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို အေစာပုိငး် စမံီကနိး် ြပငဆ်ငေ်ရး 

အဆင့တ်ွင ်�ှိလာ�ိငု�်ကသည့ ်ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်မူျား အတွက် လူမ�-စးီပွားေရး အေြခခံလိုငး်ကို 

ချမှတ်ေပးရန ်ြပုလုပ်ခဲရ့ာ၊ လိအုပ်သည့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�အား စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတ်မ� ပါဝငခဲ်ရ့ာ လူေနမ� အဆင့အ်တနး်ကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်အတကွ် �ှိလာမည့ ်ကုနက်ျမ�များကိုပါ ထည့တ်ကွ်ခဲပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး အတကွ် ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များကို အချိနမီ်စွာ ြပုစုေပးခဲရ့ာ၊ ၎ငး်ထတဲွင ်ေခတ်မီသည့ ်လူမ�-စးီပွားေရး အေြခခံလိငုး်၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး အေြခခံေဘာင၊် 

တိုင�်ကားေရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ �ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့ေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်များ ပါဝငခဲ်က့ာ၊ ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်

ေဒသခံြပညသ်တူို ့ အ�ကား တရားဝင ်သေဘာတူညခီျက်များကို အများသ ိထတု်ြပနေ်�ကညာခဲသ့ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငေ်ရးကို အချိနသ်င့စွ်ာ 

ြပုလုပ်ခဲသ့ည၊် ယဉ်ေကျးမ�ပုံစ ံဆေီလျာ်ခဲက့ာ အသာွးအြပနပုံ်စ ံြဖစခဲ်သ့ည၊်ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်

ေဒသခံြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနခ်ျက်များကို ရ�ှိ�ကမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို လပ်ုကိုငေ်နလျက် 

သက်ဆိငုရ်ာ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ေရွးချယမ်�များ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်မ�ထတဲငွ ်ြပနလ်ညေ်နရာ 

ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်မူျား ပါဝငေ်န�ကပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို 

လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး်ကို ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာက်ခံ�က�ပီး ၎ငး်ကို ဆန ့က်ျငမ်�များ အထးူတလည ်မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကို တရားမ�တကာ တနး်တရူညတ်ူမူြဖင့ ်ြပုလုပ်နရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ငှ ်

ေဒသခံြပညသ်တူို ့ အေန�ငှ့ ်သတူို၏့ အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များ အချိနမီ် တိုးတကလ်ာေ�ကာငး်ကို ခံစား�ိငု�်ကရေအာင ်

စမံီကိနး်များက စစီဉ်ထားသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကို သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်အားလံုး လကတ်ွဲ 

ပါဝငခဲ်�့ကကာ၊ အေ�ကာငး်အရာများအား တငြ်ပခဲ�့ကပုံ ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနခ်ျကက်ို ထည့တ်ကွခဲ်ပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ထိုအ့ြပင၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး် အတကွ် တရားဝင ်လိကု်နာ�ကမည့ ်သေဘာတူညခီျက်များကို 

ချမှတ်ထား�ကပါသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်များထတဲွင ်ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ငှ ်ေဒသခံြပညသ်တူို ့ ေရ�ညှမှ်ာ မိမိဘာသာမိမိ 

ရပ်တည�်ိငုမှ်ာကို ရညစူ်းလျက် အချိနမီ် သတူို၏့ အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များ တိုးတကလ်ာမှာကို ခံစား�ိငု�်ကေအာင ်

စစီဉ်ထားပါသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လမ်း��န်ချက-် 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�-ယံ�ုကညရ်�ိငုသ်ည့ ်

အေထာက်အထားက စမံီကနိး်လာ လုပ်ငနး်များေ�ကာင့ ်

ြပနလ်ညေ်နရာချထားရန ်လိအုပ်မည ်မဟတု်ေ�ကာငး်ကို 

ြပသလ�င ်ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ သကဆ်ိငုမ်� �ှိမညမ်ဟတု်ပါ။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားြခငး်မှာ စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ေနထိငုေ်နကျ 

ေနရာများတွင ်ေနထိငုခွ်င့ ်မ�ှိေတာ၍့ အြခား တစေ်နရာတွင ်

ေနထိငုရ်န ်ေနရာ ေ���ေပးရသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ် ြဖစသ်ည။် 

အသကေ်မွးမ� ဆိသုညမှ်ာ အသက်�ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတကွ် 

လိုအပ်သည့ ်လုပ်ကိငု�်ိငုစွ်မ်းများ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ 

(သိေုလှာငခ်နး်များ၊ အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်အသံးုချပုိငခွ်င့)် �ငှ့ ်

လုပ်�ှားမ�များကို ရည�်�နး်သည။် အသကေ်မွးမ�ကိ ု

ြမ�င့တ်ငမ်�မှာ စမံီကနိး်က စမံီကနိး်အ�ကို အသက်ေမွးမ�အား 

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲမ့�များကို ဖာေထေပးမည့ ်

အစအီစအီစဉ်များ ြဖစ�်ပီး အကျိုးသကေ်ရာက ်

ခံခဲ�့ကရသတူိုသ့ည ်စမံီကိနး်အ�ကို အေြခအေနများ�ငှ့ ်

ယဉှ်�ကည့လ်�င ်တိးုတက်ေကာငး်မွနလ်ာသည့ ်

လုပ်ကိုင�်ိငုစွ်မ်းများ သိုမ့ဟတု် ပုိငဆ်ိငုမ်�များြဖင့ ်ေ�ှ �ဆက်�ပီး 

�ှငသ်နစွ်ာ ေနထိငု�်ိငု�်ကမှာကို ဆိလုိုသည၊် ဥပမာ၊ 

လယသ်မားများအား ဆက်�ပီး လယလ်ပ်ု�ိငုေ်အာင ်သိုမ့ဟတု် 

အထားထိးုစရာကို လုပ်ကိငု�်ိငုေ်အာင ်ကူညေီပးလျက်၊ 

အသက်ေမွးမ�ထတဲွင ်�ှိ�ိငုခဲ်သ့ည့ ်အေြပာငး်အလဲ တစခု်ခုကို 

ြပန�်ပီး ေကာငး်မွနလ်ာေစမရန ်လံုေလာက်မည့ ်ပ့ံပုိးေရး 

နညး်စနစမ်ျားကိုပါ ချမှတ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်ထိသုတူို ့ အေန�ငှ့ ်

လုပ်�ိငုစွ်မ်းများ သိုမ့ဟတု် လိအုပ်သည့ ်အရငး်အြမစမ်ျား 

(သငတ်နး်၊ အချကအ်လက်များ၊ ပစ�ညး်များ၊ ရယသူံးု�ိငုမ်�၊ 

ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ�များ စသြဖင့)် အသံးုချ�ိငုမ်� 

တိုးပွားလာေစရန ်ြဖစသ်ည။် 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်းမှာ သက်ဆိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု သိုမ့ဟုတ် လူမျိုး 

အေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စည်းစမ်ိများ ြဖင့ ်

တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မ့်ိစရာများ၊ အမ်ိယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ ဥပမာများမှာ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ 

ေခ�တာမ�များ၊ အလုပ်�ှိမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်

လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့် ေရ၊ မိလ� ာစနစ်၊ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပုိေ့ဆာငမ်� စသည့ြ်ဖင့။် 

ြပန်လညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျားမှာ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်

လိုအပ်သည့ ်ြပညသ်မူျား၊ ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ ထံးုတမ်း 

သိုမ့ဟုတ် အစဉ်အလာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ှိခဲ�့ကသမူျားေရာ၊ 

အသအိမှတ်ြပုထားသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား မ�ှိ�ကသမူျားပါ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး အတွက် လမူ�-စီးပွားေရး အေြခခံလိငုး်ထတဲွင ်

ရပ်ရွာြပညသ်တူို၏့ ပါဝငဖဲွ်�စညး်မ� အေနအထားများ၊ လိင၊် ထခုိိက်လွယေ်သာ 

လူမ�ေရး အုပ်စုများ၊ လူေနမ� အဆင့အ်တနး်အား ဆနး်စစ်ြခငး် �ငှ့ ်

အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်�များ ဆံးု�� ံးမ�ဆိငုရ်ာ စးီပွားေရးအရ အကဲခတ်မ� 

ပါဝငပ်ါသည။် 

အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်မူျားမှာ ြပနလ်ညေ်နရာချထား ခံရမည့သ်မူျားကို 

ေနရာချေပးသည့ ်ေဒသခံြပညသ်မူျားကို ရည�်�နး်သည။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စီမံကန်ိးမှာ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ှငး်ရန ်လုပ်ေဆာငစ်ရာများကို 

ေဖါ် ြပထားရန ်အထးူြပုစုထားသည့် စာတမ်းတသ�ီကီး ြဖစသ်ည။် ၎ငး်ထတဲွင ်

ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျားကို 

ေဖါ်ထတု်သတ်မှတ်ြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျား အတွက် လူမ�- 

 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 104 
 

စးီပွားေရး အေြခခံများ၊ ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ� �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ� ဆိငုရ်ာ 

အကူအည ီအပါအဝင ်ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လုပ်ငနး်စဉ် 

�ပီးေြမာက်ေရး အစအီစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး ဆိငုရ်ာ 

မူေဘာင ်ချမှတ်မ�၊ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး်က�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ 

ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝမ� �ငှ့ ်ဘ�ာေရး စမံီခန ့ခဲွ်မ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် 

ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်ပနး်တိုငမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ ကိုငတ်ွယေ်ရး 

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစရီခံေရး �ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး 

ြပ�ာနး်ချက်များ၊ တိုငပ်ငေ်ရး၊ ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်အချက်အလက်များ 

ဖလှယေ်ရးဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များ ပါဝငရ်ပါမည။် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျား၏ အသက်ေမွးမ�မှာ ေြမယာကို 

အေြခခံထားခဲက့ာ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်တူို၏့ ေရွးချယမ်��ငှ့ ်

ကိကု်ညလီ�င၊် ေြမယာကို ေြမယာြဖင့ ်အစားထိးုေပးမ�ကို အထးူတလည ်

စဉ်းစားေပးရပါမည။် 

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ -အဓိကပတ်သက်သတူိုက့ 

စိုးရိမ်ချက်များ၊ မေကျနပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ 

တိုင�်ကားချက်များကို တငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်

မေကျနပ်ချက် တစစ်ံတုစခု်ကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်စမံီကနိး်လာ 

လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ။ 

အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပ့ံပုိးမ�ကို ရပ်ကကွ်ထကဲ ြပညသ်မူျား သိုမ့ဟတု် 

သတူို၏့ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားမှ တဆင့၊် ဆနး်စစမ်�များ၊ စမံီကိနး်များထကဲ 

ထိးုလက်မှတ်များ၊ အစညး်အေဝးများ၏ မှတ်တမ်းများ၊ ��တ်ြဖင့ ်

အ�ကံေပးမ�များ၊ အစိုးရ �ကားနာမ� မှတတ်မ်းများ၊ �ိငုင်ေံတာ် 

ေ�ကညာစာတမ်းများ၊ အစိုးရ လိငုစ်င၊် တရား�ုံး စရီငခ်ျက်များ၊ 

စသညတ်ို ့ြဖင့ ်ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 

စစိစအ်ကဲခတ်မ� အတွငး်မှာ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကို 

ြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမှ်ာ၊ ဥပမာ- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်

ေနရာများကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာ �ကည့�်� ြခငး်၊ စမံီကိနး် ကန ့သ်တန်ယေ်ြမကို 

ထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာ 

�ကည့�်� ြခငး်၊ အသက်ေမွးမ� သိုမ့ဟတု် လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များကဲသ့ို ့ 

အေရး�ကးီသည့ ်ခံယခူျက်များကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာ အဓိပ�ါယဖွ်င့ ်သံးုသပ်ြခငး်၊ 

ချဉ်းကပ်မ� တသ�ီကီးကို ထည့တ်ကွ်ြခငး်၊ အေ�ကာငး်အရာ 

အမျိုးမျိုးဆိငုရ်ာ အဓိကပါဝငသ်၏ူ ��ေထာင့မ်ျားကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာ 

�ကည့�်� ြခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လှန ်ဆက်ဆေံနမ�များကို 

အာ�ုံစိကု်ေလလ့ာြခခငး်၊ ေရ�ှညတ်ညတ်ံ�့ိငုမ်ည့ ်ြမစ ်

သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက ်ဆိသုညမှ်ာ ရပ်ရွာြပညသ်၏ူ 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟတု် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်

ြပညသ်တူိုက့ ခန ့အ်ပ်ခဲ�့က၍ သတူိုက့ို ကိုယစ်ားြပုသတူိုက့ 

လကမှ်တထ်ိးုခဲ�့ကသည့ ်သေဘာတူညခီျက်များကို 

ဆိလုိုြခငး်ြဖစ�်ပီး၊ အချိနက်ို လံုေလာကစွ်ာ ယခဲူ�့ကကာ 

ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်

ဓေလမ့ျား�ငှ့အ်ည ီမိမိဘာသာမိမိ ဆံးုြဖတ်ချက် 

ချမှတ်ခဲ�့ကသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်မှ တဆင့ ်လတွ်လပ်စွာ 

ြပုလုပ်ခဲ�့ကသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� �ငှ့ ်

ေြမယာ သမ်ိးယမူ�ေ�ကာင့ ်နစန်ာခဲ�့ကရသည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားရာတွင ်အမ်ိ�ှင ်

ေဒသခံြပညသ်မူျားထမှံ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ စမံီကိနး်၏ လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ တသးီပုဂ�လ ဆနး်စစသ်၊ူ 

တာဝန�်ှိသည့ ်အစိုးရ အာဏာပုိင ်အဖဲွ� မှ ကိုယစ်ားလှယ။် 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� �ငှ့ ်

ေြမယာ သမ်ိးယမူ� ဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတ်မ� အစရီငခံ်စာ၊ 

တိုငပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်အကျိုးသက် အဓိကပါဝငသ်မူျား ပါဝငမ်� 

မှတတ်မ်းများ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� �ငှ့ ်ေြမယာ သမ်ိးယမူ� 

ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ� 

မှတတ်မ်းများ၊ အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်၏ အစရီငခံ်စာများ၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး်၊ 

ေြမယာ သမ်ိးယေူရး စမံီကိနး်များ၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

သေဘာတူညခီျက်များ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို 

လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များ၊ 

လူမ�ေရး အေြခအေနများဆိငုရ်ာ အေြခခံလိုငး် အစရီငခံ်စာ၊ 

အသက်ေမွးမ�အား ဆနး်စစခ်ျက်၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� 

သတိထားစရာများ ဆနး်စစခ်ျက်၊ သကသ်ာေစေရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး �ငှ့ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� လုပ်ေဆာငေ်ရး 

စမံီကိနး်များ၊ စမံီကနိး်၏ အကျိုးအြမတ်များအား မ�ေဝေရး 

နညး်စနစမ်ျား အပါအဝင၊် NGO အစရီငခံ်စာများ။ 

 

 

 

*ဤသညမ်ာှ Protocol ကိ ုြပုစရုာတငွ ်အများသေဘာ တညူမီ� မ�ှိခဲသ့ည့ ်မျက�်ာှစာ �စှခ်ဆုိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ ြဖစခ်ဲက့ာ �စှခ်စုလံးု 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ ပံပိ့ုးမ�ဆိငုရ်ာ စသံတမ်တှခ်ျက�်ငှ့ ်သကဆ်ိငု�်ကပါသည။် Oxfam ယံ�ုကညသ်ည့ ်အတိငုး်ဆိလု�င ်အေြခခ ံ

ေကာငး်မနွသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) မာှ “ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခရံမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ�်ှင ်ေဒသခြံပညသ်တူိုက့ စမီကံနိး်ကိ ု

ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်ဆန ့က်ျငမ်�များ အထးူတလည ်မ�ှိပါ”ြဖစသ်င့က်ာ၊ သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု 

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်5) မာှမ ူ“ထိုအ့ြပင၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခရံမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ�်ငှ ်ေဒသခြံပညသ်တူို ့ အ�ကားမာှ စမီကံနိး် အတကွ ်

တရားဝင ်လိကုန်ာ�ကမည့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျားကိ ုချမတှထ်ား�ကသည။်”ဟ ုထည့ေ်ဖါ် ြပေပးလျက၊် ထိသုို ့ အတငး် ြပနလ်ညေ်နရာ 

ချထားခရံသမူျား �ငှ့ ်အမိ�်ှင ်ေဒသခြံပညသ်မူျားသည ်ယငး်သို ့ သေဘာတညူြီခငး်ကိ ုြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်

စမီကံနိး်အား ေထာကခ်မံ�ထတဲငွ ်ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပ�ိငု�်ကသညက်ိ ုေရးမတှေ်ပးရမည။် 
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P-15 ေဒသခ ံြပညသ်မူျား * 

 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာထတဲွင ်စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် ေဒသခံ ြပညသ်ူများထတံွင ်�ှိ�ကသည့ ်ရပိငုခ်ွင့မ်ျား၊ 

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ် ြပေပးထား�ပီး၊ အမျိုးသား လူအ့ဖွဲ �အစညး်များ အ�ကားက အဓိကရ 

အုပ်စုများ�ငှ့ ်မတူကွဲြပားသည့ ်လက�ဏာများ �ှိ�ကသည့ ်လူမ�ေရး အုပ်စုများ အေန�ငှ့မ်�ကာခဏ ဆိုသလို သူတိုသ့ည ်

ြပညသ်ူတိုအ့�ကားမာှ ပထတု်ခံရသမူျား �ငှ့ ်ထခိိုက်အလွယ်ဆံုးသူများ ြဖစ�်ကြခငး်ကို ေထာက်ြပပါသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ 

စမံီကိနး်ထတဲွင ်ေဒသခံ ြပညသ်ူများ၏ သကိ�ာ၊ လူရ့ပိုငခ်ွင့မ်ျား၊ ေမ�ာ်မနှး်ချက်များ၊ ယဉ်ေကျးမ�၊ ေြမများ၊ ဗဟုသုတ၊ 

လုပ်ကိုငန်ညး်များ �ငှ့ ်သဘာဝ အရငး်အြမစ-်အေြခခံ အသက်ေမးွမ� ဘဝပံုစမံျားကို စီမံကိနး် သက်တမ်း 

တစေ်လ�ာက်လံုးတွင ်တချိနလ်ံုး ေလးစားရနန ်ြဖစ်ပါသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်တူို ့ အထကဲ ေဒသခံ ြပညသ်မူျားကို သတူို၏့ ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ 

သတိထားစရာ အချက်များ �ငှ့ ်ထခုိိကလ်ွယမ်�များကို ေဖါ်ထတုတ်ငြ်ပထားမ�ကိ၊ု ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ သမ့်ိေမွ�သည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်

လိုအပ်ချက်များကို စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မေတွ� ခဲပ့ါ၊ ေဒသခံ ဗဟုသတုများ �ငှ့ ်က�မ်းကျငသ်မူျားကို 

အသံးုြပုခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်နကာ ေဒသခံ ြပညသ်မူျားအား အကျိုးသက်ေရာက်�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ကိုငတ်ွယ ်

ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး စမံီကနိး်အတကွ် စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုေပးထားရာ၊ ေဒသခံ 

ြပညသ်မူျား�ငှ့ ်တရားဝင ်သေဘာတူညခီျက်များကို အများြပညသ်တူိုအ့ား ထတု်ြပနခဲ်ပ့ါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ေဒသခံ ြပညသ်မူျား ပါဝငေ်ရးကို သင့ေ်တာ်စွာ အချိနမီ် ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ ဆေီလျာက်ာ 

အြပနအ်လှန ်ပုံစမံျိုးြဖင့ ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျားက မိမိဘာသာ ေရွးခဲ�့ကသည့ ်ကိယုစ်ားလှယမ်ျားြဖင့ ်ြပုလုပ်ေနလျက်၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား 

အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ ရ�ှိေရး လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ေနပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲ�့ကရသည့ ်ေဒသခံ အုပ်စုများသည ်သတူို၏့ အပ်ုစုကိုမှ အထးူ 

အကျိုးသက်ေရာက်�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ အတကွ် စမံီကနိး်များကို ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာကခံ်�ကသည ်သိုမ့ဟတု် ဆန ့က်ျငမ်� 

အထးူတလည ်မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အတကွ် �ငှ့ ်သတူို�့ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်ယဉ်ေကျးမ�၊ ဗဟုသတုများ၊ ေြမယာ �ငှ့ ်

အရငး်အြမစမ်ျားအား သံးု�ိငုခွ်င့ ်အတကွ် �ှိ�ိငုသ်ည့ ်စမံီကနိး်၏ အဓိကအကျဆံးု အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးဆက်များကို ေဖါ် ြပထားကာ 

သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲ၎ငး်တိုက့ို ေ�ှာင�်ှားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရး၊ သက်သာေစေရး သိုမ့ဟုတ် ေလျာ်စိုက်ေပးေရး 

လုပ်နညး်လုပ်ဟနမ်ျားကို လညး်ေကာငး်၊ အြပုသေဘာ အကျိုဆက်များ ရ�ှိ�ိငုမ်ည့ ်လက်ေတွ� အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 
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5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�ကို ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၏ လတွလ်ပ်စွာ၊ တင�်ကိုအသေိပးလျက် �ငှ့ ်သ�ိှိပါဝငမ်�ြဖင့ ်

ြပုလုပ်ခဲရ့ာ စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထတဲွင ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ �စှမ်ျိုးစလံုးကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာထည့တ်ကွခဲ်သ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၏ လတွလ်ပ်စွာ၊ တင�်ကိုအသေိပးလျက် �ငှ့ ်သ�ိှိပါဝငမ်�ြဖင့ ်စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုခဲ�့ပီး၊ ေပါေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ စမံီကိနး်များကို အများသ၊ိ တရားဝင ်ြဖစက်ာ ြပ�ာနး်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်ကတိများြဖင့ ်အားြဖည့ေ်ပးထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၏ ပါဝငမ်�မှာ အားလံုး ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ အေ�ကာငး်အရာများအား 

တငြ်ပခဲပုံ့ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနမ်�ကို ထည့တ်ကွ်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်လ့ျက်၊ တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲ�့ကရသည့ ်ေဒသခံ 

ြပညသ်မူျားသည ်သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ေရွးချယမ်�များဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်မ�ထ ဲပါဝငခဲ်�့ကပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် အတကွ် သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကို တိကု�ုိ်က် အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲ�့ကရသည့ ်

ေဒသခံ ြပညသ်တူို ့ အ�ကားမှာ �ှာ�ကံလျက် ရယ�ူိငုခဲ်ပ့ါသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အြပုသေဘာ အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို အေသအချာ ေဖါ်ထတု်ေပးခဲက့ာ လက်ေတွ� 

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အများဆံးု ြဖစေ်အာင ်လပ်ုေပးခဲပ့ါသည။် 

 
 
    
စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�-ယံ�ုကညရ်�ိငုသ်ည့ ်

အေထာက်အထားက စမံီကနိး် အကျိုးသကေ်ရာက်ခဲသ့ည့ ်

ေဒသများတွင ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား မ�ှိေ�ကာငး်ကို ြပသလ�င ်

ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ သက်ဆိငုမ်� �ှိမညမ်ဟုတ်ပါ။ 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျား ဆိသုညမှ်ာ ေအာက်ပါ လက�ဏာများကို 

အဆင့အ်တနး် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ပုိငဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွဲြပားသည့ ်လူမ�ေရး 

�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စု- မိမိကိုမိမိ ကွဲြပားသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� 

အုပ်စုြဖစသ်ညဟ်ု ခံယထူားကာ ထိသုိုခံ့ယမူ�ကို အြခားသတူိုမှ့ 

အသအိမှတ်ြပုြခငး်၊ စမံီကိနး် ဧရိယာထကဲ ကွဲြပားသည့ ်ပထဝီ 

အေနအထားအရ ကွဲြပားသည့ ်ေနထိငုမ်�ေဒသ သိုမ့ဟတု် ဘိးုဘငပုိ်င ်

နယေ်ြမများ �ငှ့ ်ယငး် ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ 

အရငး်အြမစမ်ျားကို စုေပါငး်�ပီး ဆက်� �ယမ်�များ �ှိေနြခငး်၊ အဓိက 

လ�မ်းမုိးထားသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု် ယဉ်ေကျးမ�မှ 

သးီြခားြဖစသ်ည့ ်အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု် 

�ိငုင်ေံရး အေဆာက်အအံုများ �ှိေနြခငး်၊ �ိငုင် ံသိုမ့ဟုတ် ေဒသ၏ 

တရားဝင ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကွဲြပားသည့ ်တိုငး်ရငး်သား ဘာသာစကား 

�ှိေနသတူိုက့ို ရည�်�နး်ပါသည။် အချို�ေသာ �ိငုင်မံျားတွင၊် ေဒသခံ 

ြပညသ်မူျား�ငှ့ ်ထေိတွ�ဆက်ဆရံန ်အစိုးရ၏ အထးူကိုယစ်ားလှယ�ုံ်းမှ 

တဆင့ ်ြပုလုပ်ရန ်လိုအပ်�ိငုသ်ည။် 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျားအား အကျို းသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကို မိမိဘာသာမိမိ အသင့ဆ်ံးု ေဖါ် ြပေပးထားရာ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမှာ- စမံီကနိး် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ �ငှ့ ်

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများေ�ကာင့ ်ယဉ်ေကျးမ� ထံးုတမ်းများ၊ �ုိးရာ 

ေြမများအား တိုက�ုိ်က် သိုမ့ဟတု် သယွဝုိ်ကလ်ျက် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ၊ ရပ်ရွာြပညသ်တူို၏့ ည�ွီတ်မ�အား 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ၊ ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးအတကွ် 

သတိထားစရာများ၊ ဓေလထ့ံးုတမ်းများ လုပ်ကိုငမ်�အား 

ေ�ာှင့ယ်ကှ်မ�များ �ငှ့ ်သဘာဝ အရငး်အြမစက်ို အေြခခံသည့ ်

အသက်ေမွးမ� အတကွ် အတားအဆးီ။ 

ေဒသခံ ြပည်သမူျားအား အကျို းသက်ေရာက်�ိင်ုသည့် 

အေ�ကာင်းအရာများအား ကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းေရး အစီအစဉ်များကုိ 

မိမိဘာသာမိမိ အသင့်ဆုံး ေဖါ် ြပေပးထားရာ ပါဝင်�ိင်ုသည့် ဥပမာမှာ- 

ေ�ှာင်�ှားေရး အစီအစဉ်များ၊ ယဉ်ေကျးမ� ထုံးတမ်းများကုိ 

ကာကွယ်ေပးြခင်း၊ ေြမယာ သုံးပုိင်ခွင့် �င့်ှ ကာကွယ်ေပးြခင်း၊ 

ကျန်းမာေရး အကူအညီ၊ စီမံကိန်း လုပ်ေဆာင်မ�များကုိ ယဉ်ေကျးမ� 

ထုံးတမ်းများအား မေ�ာှင့်ယှက်ေစရေအာင် စီစဉ်ချမှတ်ေပးြခင်း၊ 

ပဲွေတာ်များ သုိမ့ဟုတ် ဓေလ့များကုိ အားေပးြခင်း၊ သဘာဝ 

အရင်းအြမစ်ကုိ အေြခခံသည့် အသက်ေမွးမ� အတွက် ပုိေကာင်းေသာ 

သုိမ့ဟုတ် ပုိလုံြခံုေသာ သုံးခွင့်။ 

အဓိကပါဝင်သ၏ူ ပ့ံပုိးမ�ကုိ ရပ်ကွက်ထဲက ြပည်သူများ သုိမ့ဟုတ် 

သူတုိ၏့ ကုိယ်စားလှယ်များမှ တဆင့်၊ ဆန်းစစ်မ�များ၊ စီမံကိန်းများထဲက 

ထုိးလက်မှတ်များ၊ အစည်းအေဝးများ၏ မှတ်တမ်းများ၊ ��တ်ြဖင့် 

အ�ကံေပးမ�များ၊ အစုိးရ �ကားနာမ� မှတ်တမ်းများ၊ �ိင်ုငံေတာ် 

ေ�ကညာစာတမ်းများ၊ အစုိးရ လုိင်စင်၊ တရား�ုံး စီရင်ချက်များ၊ 

စသည်တုိ ့ြဖင့် ြပသ�ိင်ုပါသည်။ 

ေ�ှာင်�ှားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သက်သာေစေရး �င့်ှ 

ေလျာ်စုိက်ေပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လုပ်ကုိင်ရမည့် ြဖစ်စဉ်ကုိ အတုိချံု း 

ေဖါ် ြပချက် ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သုိမ့ဟုတ် ဆုိးဝါးသည့် 

အကျို းသက်ေရာက်မ�များကုိ ေ�ှာင်�ှားေရး သုိမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး 

အစီအစဉ်များကုိ အစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင်�ှား၍ မရ�ိင်ုပါက၊ 

ဆုိးဝါးသည့် အကျို းသက်ေရာက်မ�များကုိ အနည်းဆုံးြဖစ်ေရးကုိ 

အားထုတ်ရသည်။ ေ�ှာင်�ှားေရး �င့်ှ အနည်းဆုံးြဖစ်ေရးကုိ လက်ေတွ� 

လုပ်မရ�ိင်ုလ�င်၊ စီမံကိန်း၏ သတိထားစရာများ �င့်ှ 

အကျို းသက်ေရာက်မ�များကုိ ထည့်တွက်လျက် သက်သာေစေရး �င့်ှ 

ေလျာ်စုိက်ေပးေရး အစီအစဉ်များကုိ ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

ြပ
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

စိစစ်အကဲခတမ်� အတွငး်မှာ ကျယြ်ပန ့်သည့် 

ထည့်စဉ်းစားစရာများကို ြပသ၍ရ�ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- 

ေဒသခံ ြပည်သမူျား (ဥပမာ တိုငး်ရငး်သား လူနည်းစုတို ့ 

အပါအဝင)် ၏ ကျယ်ြပန်သ့ည် ့အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိမု� 

ြမငက်ွငး်၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာကခဲ့်သည့ ်

ေနရာများကို ကျယ်ြပန ့စ်ွာ �ကည့်�� ြခငး်၊ ေဒသခံ 

ြပည်သမူျား၏ ရပိုငခွ်င့မ်ျားကို ကျယ်ြပန ့စ်ွာ �ကည့်�� ြခငး် 

�ငှ့ ်သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယ်ြပန ့စ်ာွ 

�ကည့်�� ြခငး်၊ ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ သမ်ိေမွသည့် 

အချက်များကဲသ့ို ့ အေရး�ကီးသည့် ခံယူချက်များကို 

ကျယ်ြပန ့စ်ာွ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ ်သံးုသပ်ြခငး်၊ ကျယ်ြပန ့သ်ည့် 

ချဉ်းကပ်မ� တသ�ီကီးကို ထည့်တကွ်ခဲ့ြခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆက်ဆေံနမ�များကို 

အာ�ုံစိုကေ်လလ့ာြခငး်၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား�ငှ့ ်

ဆက်စပ်လျက် ဦးတညခ်ျက်များ၊ ချဉ်းကပ်မ�များ �ငှ့ ်

�ိှေနဆ ဲ�ငှ့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာေန�ကသည့် 

အဆင့အ်တနး်များကို ကျယ်ြပန်စ့ွာ ဆနး်စစ်ြခငး်၊ 

စသြဖင့။် 

ေဒသခံ ြပည်သမူျားအတကွ ်အခွင့အ်လမ်းများကို 

မိမိဘာသာမိမိ အသင့ဆ်ံးု ေဖါ် ြပေပးထားရာ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည့် ဥပမာမှာ- ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး 

အေဆာက်အအံုများ၊ ေသာကေ်ရ၊ ေြမသစ် သိုမ့ဟုတ် 

အရငး်အြမစမ်ျားအား သံးုခွင့၊် အမ်ိယာ အသစ်များ 

သိုမ့ဟုတ် အမ်ိေဆာက် ပစ�ည်းများ ရယူသံးုခွင့၊် 

အသက်ေမွးမ� အခွင့အ်လမ်း အသစမ်ျား၊ ေရ�ှည်တငွ ်

ပိုမို လံုြခံုလာေစမည့် စာချုပ်များ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင ်

သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို ြပုစုြခငး်၊ စသြဖင့။် 

သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက ်ဆိသုည်မှာ ရပ်ရွာြပညသ်၏ူ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

သိုမ့ဟုတ် အကျိုးသကေ်ရာကခဲ့်သည့ ်ြပည်သတူိုက့ ခန ့အ်ပ်ခဲ့�က၍ 

သတူိုက့ို ကိုယ်စားြပုသတူိုက့ လက်မတှ်ထိးုခဲ့�ကသည့် 

သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို ဆိလုိုြခငး်ြဖစ်�ပီး၊ အချိနက်ို လံုေလာကစ်ွာ 

ယူခဲ့�ကကာ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်

ဓေလမ့ျား�ငှ့အ်ညီ မိမိဘာသာမိမိ ဆံးုြဖတ်ချက် ချမတှ်ခဲ့�ကသည့် 

လုပ်ငနး်စဉ်မှ တဆင့ ်လွတ်လပ်စာွ ြပုလုပ်ခဲ့�ကသည်။ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စီမံကနိး်ေ�ကာင့ ်နစ်နာခဲ့�ကရသည့် 

ေဒသခံြပည်သမူျား၏ ကိုယစ်ားလယှမ်ျား၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားရာတွင ်

အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပည်သမူျားထမံှ ကိယု်စားလယှ်များ၊ စီမံကနိး်၏ လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ တသးီပုဂ�လ ဆနး်စစ်သ၊ူ 

တာဝန�ိှ်သည့် အစိုးရ အာဏာပိုင ်အဖဲွ� မှ ကိုယ်စားလယှ်။ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေဒသခံ ြပည်သမူျားအား 

စိစစ်အကဲခတမ်� အစီရငခံ်စာ၊ တိုငပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်စီမံကိနး် အကျိုးသက် 

ရပ်ကွက် ြပည်သမူျား ပါဝငမ်� မှတ်တမ်းများ၊ ေဒသခံ ြပည်သမူျား၏ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေြဖ�ကားခဲပံ့ု မှတ်တမ်းများ၊ အြခားေသာ 

အဖဲွ�အစည်း၏ အစီရငခံ်စာများ၊ ေဒသခံ ြပည်သမူျား၊ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

စီမံကိနး်များ၊ ေဒသခံ ြပည်သမူျားဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များ။ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ဤသညမ်ာှ Protocol ကိ ုြပုစရုာတငွ ်အများသေဘာတညူီမ� မရခဲ့သည့ ်မျက�်ာှစာဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခ် ုြဖစခ်ဲက့ာ ေဒသခ ံ

ြပညသ်မူျား၏ (စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး် ကိယု်��ကိအ်ား) ေထာကခ်မံ� �ငှ့ ်သေဘာတခူငွ့ြ်ပုချကက်ိ ု

အေလးထားမ��ငှ့ ်သကဆ်ိငုခ်ဲပ့ါသည။် အဓကိပါဝငသ်၏ူ ပံပိ့ုးမ� စသံတ်မတှခ်ျကက်ိ ုထည့တ်ကွလ်�င၊် အဆင့ ်5 စကားလံုးများက 

သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံုး လပ်ုနညး်ကိ ုကိယု်စားမြပုေ�ကာငး် IHA ယံ�ုကညပ်ါသည။် Protocol ကိ ုေ�ှ �ဆက ်ြပုစ ုစမ်းသပ်ရာတငွ ်

ဤအေ�ကာငး်အရာကိ ုဦးစားေပး အာ�ံု ြပု ဂ�ိုစိကုေ်ပးရန ်လိုအပ်သည်ဟ ုForum မာှ အားလံုး သေဘာတ�ူကသည။် 

ဤအေ�ကာငး်အရာထတဲငွ ်သသိာသည့ ်တိုးတကေ်ြပာငး်လမဲ�များ �ှိခဲလ့�င ်အမတှေ်ပးေရး ေ�ကညာစာတမး်များထကဲ စကားလံးုများကိ ု

ြပနလ်ည်စဉ်းစား ေရးေပးရန ်လိုမည်ဟ ုအသအိမတှြ်ပု�ကပါသည။် 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 108  

P-16 လပ်ုအား �ငှ့ ်လပ်ုကိငုမ်� အေြခအေနများ 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ကိုငမ်� အေြခအေနများကို၊ အလုပ်သမား �ငှ့ ်ကနထ်�ုိက်တာ၏ 

အခွင့အ်လမ်းများ၊ တနး်တူြဖစ်မ�၊ မတူကွဲြပားမ�၊ ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရးကို ထည့ေ်ဖါ် ြပထားသည။် 

အလုပ်သမားများကိ ုတရားမ�တစာွ ဆက်ဆေံပးကာ ကာကွယ်ေပးထားရန ်ရညရွ်ယ်ပါသည်။ 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် အတကွ ်လစွူမ်းအား အရငး်အြမစ ်�ငှ့ ်လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ေတာငး်ဆိခုျက်များကို စစိစအ်ကဲခတ်မ� 

ြပုလုပ်ခဲရ့ာ၊ စမံီကနိး် လုပ်ငနး်ခွင ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး (OH&S) အေ�ကာငး်အရာများ၊ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ပါဝငခဲ်�့က�ပီး သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်ဆိငုရ်ာ အစတိ်အပုိငး်များ အားလံုးကို ြခံုငံထုားသည့ ်စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်

လညပ်တ်ေရး အတကွ ်လူစွမ်းအား အရငး်အြမစ ်�ငှ့ ်လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုြပုစုခဲရ့ာ၊ 

ကနထ်�ုိကတ်ာများ၊ တဆင့ခံ်ကနထ်�ုိကတ်ာများ �ငှ့ ်�ကားဝငလ်ုပ်ေပးသမူျား ပါဝငခဲ်�့က�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များကို မေတွ� �ှိခဲပ့ါ။ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- အလုပ်သမားများ �ငှ့ ်ကနထ်�ုိကတ်ာများ အေန�ငှ့ ်လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်လုပ်အား 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား ရ�ှိေရး လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားပါသည။် 

ရလဒမ်ျား- လုပ်အားကို စမံီခန ့ခဲွ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များကို �ိငုင်တံကာမှ အသအိမှတ ်ြပု�ကထားသည့ ်အလုပ်သမား 

ရပုိငခွ်င့မ်ျား�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်မကိကုည်မီ�များကို �ှာမေတွ� ခဲပ့ါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကိ ုသတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိ ု�ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် 

ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် လုပ်အားကို စမံီခန ့ခဲွ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကိငုန်ညး်များကို �ိငုင်တံကာမှ အသအိမှတ ်ြပု�ကထားသည့ ်

အလုပ်သမား ရပုိငခွ်င့မ်ျား�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်ကိကု်ညေီ�ကာငး် ေတွ� �ှိရသည။် 

 
  

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 109 

 

 

ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

လပ်ုအား စမံီအပ်ုချုပ်ေရး စမံီကန်ိး၏ 

အစတိအ်ပိငုး်များထတဲငွ ်ပါဝငသ်ညမ်ာှ- လူစ့မွး်အား 

အရငး်အြမစမ်ျားဆိငုရ်ာ မဝူါဒများ၊ ဝနထ်မး်များ �ငှ့ ်

အလပ်ုသမား စမွ်းအား စမီမံ�၊ လုပ်ငနး်ခငွ ်ကျနး်မာေရး 

�ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး၊ အခငွ့အ်လမး်များ တနး်တေူရး၊ 

ဝနထ်မး် ဖွံ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်သငတ်နး်ေပးြခငး်၊ တိငု�်ကားေရး 

လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ �ငှ့ ်(သင့ေ်လျာ်လ�င)် စေုပါငး်လျက ်

ေဈးဆစည်��ိ �ငိး်မ�များ။ 

လပ်ုငန်းခွင ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရးမာှ 

ေဘးကငး်မ�၊ ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်အလပ်ု သိုမ့ဟတု ်

လပ်ုငနး်ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်တူို၏့ 

ဘဝေကာငး်စားမ�ကိ ုကာကယွေ်ပးရန ်ြဖစ�်ပီး၊ ဥပမာ၊ 

လပ်ုငနး်ခငွ ်လ�ပ်�ှားမ�၏ အကျိုးဆကအ်ြဖစ ်

ြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ သိုမ့ဟတု ်အနာတရြဖစမ်�ကိ ု

ဟန ့တ်ားြခငး်ြဖင့။် 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျားမာှ စမီကံနိး် အတကွ ်

အေရးပါသည့ ်လပ်ုငနး်များကိ ုလုပ်ကိငုေ်နသည့ ်

သိုမ့ဟတု ်ပထဝနီယေ်ြမအရ စမီကံနိး် တညေ်နရာတငွ ်

လပ်ုကိငုေ်နသည့ ်အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်အတကွ ်

လပ်ုကိငု�်ကသည့ ်လပ်ုသာများ ြဖစ�်ကသည။် 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မာှ ကျယြ်ပန ့်သည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

�ကည့�်� ြခငး်၊ ေဒတာ စစုညး်မ� �ငှ့ ်အေရးပါသည့ ်

��နး်ကနိး်များဆိငုရ်ာ ကျယြ်ပန်သ့ည် ့ချဉ်းကပ်မ�၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ု

အာ�ံုစိကုေ်လလ့ာြခငး်၊ ဦးတညခ်ျကမ်ျား၊ ချဉ်းကပ်မ�များ 

�ငှ့ ်လပ်ုအား �ငှ့ ်လပ်ုငနး်ခငွ ်အေြခအေနများဆိငုရ်ာ 

�ှိေနဆ ဲ�ငှ့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်စ�ံ�နး်များအား 

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ချဉ်းကပ်မ�များ၊ သက်ဆိငုရ်ာ 

လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ုနားလညြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

�ိငုင်တံကာမှာ အသအိမှတ ်ြပုထား�ကသည့ ်အလပ်ုသမား 

ရပုိငခ်ငွ့မ်ျားကိ ုIFC Performance Standard 2, the 

International Labour Organisation standards, and the 

Human Rights Council 2008 Report of John Ruggie 

“Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business 

and Human Rights”တိုထ့တဲငွ ်မှတတ်မး်တင ်

ေဖါ် ြပထားပါသည။် ၎ငး်တိုထ့တဲငွ ်လတွလ်ပ်စာွ အသငး်အဖွဲ� 

ဖွဲ�စညး်ခငွ့၊် တညူေီသာ လပ်ုအားအတကွ ်တညူေီသာ လပ်ုအားခ 

ရပိငုခ်ငွ့၊် စေုပါငး်လျက ်ေဈးဆစည်��ိ �ငိး်မ�ကိ ုစညး်�ံု းလျက ်

ပါဝငခ်ငွ့၊် အလပ်ုမာှ တနး်တရူညတ် ူြဖစပိ်ငုခ်ငွ့၊် ခွြဲခားဆကဆ် ံ

မခရံပိငုခ်ငွ့၊် တရားမ�တ�ပီး ေကာငး်မနွသ်ည့ ်လစာကိ ုရပိငုခ်ငွ့၊် 

က�နစ်နစ ်�ငှ့ ်အဓမ�ခိငုး်မ�များ ဖျကသ်မိး်မ�၊ ေဘးကငး်သည့ ်

လပ်ုငနး်ခငွ ်�ှိပိငုခ်ငွ ့၊် ကေလး လပ်ုအားကိ ုဖျကသ်မိး်မ�၊ အနားယမူ� 

�ငှ့ ်အပနး်ေြဖ ပိငုခ်ငွ့၊် အလပ်ု လပ်ုပိငုခ်ငွ့၊် မသိားစ ုဘဝ �ှိပိငုခ်ငွ ့။် 

လပ်ုသားများ အေန�ငှ့ ်ယငး် လပ်ုပိုငခ်ငွ့မ်ျားကိ ုကျင့သ်ံးုမရေအာင ်

ဟန ့တ်ားခရံေ�ကာငး် ြပသသည့ ်မူဝါဒများ၊ စမီကံနိး်များ၊ သိုမ့ဟတု ်

လပ်ုကိငုန်ညး်များ မ�ှိြခငး်က မကိုကည်မီ�များ မ�ှိေ�ကာငး် 

အေထာကအ်ထား ြဖစ�်ိငုသ်လိ၊ု လပ်ုငနး်များအား 

ဆနး်စစခ်ျကသ်ည ်ည�ီွတမ်� အတကွ ်အေထာကအ်ထား တစခ် ု

ြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်၏ လူစ့မွး်အား 

အရငး်အြမစ ်ဝနထ်မး်၊ ကမု�ဏ၏ီ လူစ့မွး်အား အရငး်အြမစ ်

ဝနထ်မး်၊ စမီကံနိး် မနေ်နဂျာ၊ ကနထ်�ိုက ်လပ်ုသား၊ စမီကံနိး်၏ 

ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ အရာ�ှိ၊ ဝနထ်မး်များ သိုမ့ဟတု ်

ကနထ်�ိုကတ်ာ၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ြပငပ်မ ှပါရဂမူျား၊ သမဂ� �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်ကိ ုေစာင့�်ကပ်သမူျား၊ အမျိုးသမးီ လပ်ုသမများ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- လူစ့မွး်အား အရငး်အြမစမ်ျား၊ 

အလပ်ုသမားများ၊ ကနထ်�ိုကတ်ာများ၊ တနး်တရညတ် ူြဖစေ်ရး၊ 

လပ်ုငနး်ခငွ ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး၊ လပ်ုအားကိ ုစမီေံရးဆွမဲ� 

�ငှ့ ်တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ၊ လပ်ုအား �ငှ့ ်OH&S ဆိငုရ်ာ 

အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ စ�ံ�နမ်ျား တို�့ငှ ့ ်သကဆ်ိငု�်ကသည့ ်

မဝူါဒများ၊ စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်အစအီစဉ်များ 
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P-17 ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှက်ိ ုေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် အေြခခံအေဆာက်အအံုများ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များေ�ကာင့ ်ထခိိုက်နစန်ာ သိုမ့ဟုတ ်ဆံုး�� ံးခံရမည့ ်အ��ရာယ ်�ှိေနသည့ ်�ုပ်ပိုငး် ယဉ်ေကျးမ� 

အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်အထးူဆက်စပ်မ� �ှိေနသည ်(ဥပမာ၊ လမ်းအသစမ်ျား၊ ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိုငး်များ)။ 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ �ုပ်ပိုငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစ်များကို ထုတ်ေဖါ်လျက် ၎ငး်တို ့ အေရးပါပံုကိ ုနားလညရ်န ်�ငှ့ ်ထိသုို ့ 

ထတု်ေဖါ်ေထာက်ြပလိုက်သည်များကို အထးူ အေလးထားလျက် ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်အာင ်စစီဉ်ချမတှ်ထားရန ်

ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှအ်ား စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မေတွ� ခဲရ့ပါ၊ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�ထတဲွင ်�ုပ်ပုိငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုေဖါ်ထတု်လျက် မှတတ်မ်းတငမ်�၊ အေရးပါမ� အဆင့မ်ျားကိ ု

အကဲခတ်သတ်မှတ်မ� �ငှ့ ်စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်�ှိ�ိငုသ်ည့ ်သတထိားစရာ တစစ်ံတုစခု်ကို ေဖါ်ထတု်မ� ပါဝငခဲ်သ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- �ုပ်ပုိငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုကိငုတ်ွယေ်ြဖ�ငှး်�ိငုရ်န ်စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး အတကွ ်

စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုြပုစုခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မ�ှိပါ၊ စမံီကိနး်များထတဲငွ ်အခွင့အ်လမ်း �ာှ�ကံေရး 

အစအီစဉ်များ ပါဝငက်ာ၊ ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှဆ်ိငုရ်ာ ကျမ်းကျငသ်မူျား ထိေုနရာကို သာွး�ပီး ေဆာကလ်ုပ်မ� ကာလ အတွငး်မှာ 

စမံီကိနး် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အဖဲွ� �ငှ့ ်ပုံမှနဆ်က်ဆ�ံကမှာကို အာမခံေပးရပါမည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာအား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စမံီေရးဆွမဲ�ကို 

အချိနမီ် ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိကု�ုိ်က် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငေ်န�ကကာ၊ 

အဓိကပတ်သက်သမူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပလျက ်တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတ်ေနသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား အ�ကားတငွ ်ယဉ်ေကျးမ� 

အေမွအ�စှအ်ား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး၊ စမိီကိနး်ြပုစုေရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အစအီစဉ်များကို ေယဘယုျအားြဖင့ ်

ေထာက်ခံ�ကသည ်သိုမ့ဟုတ် ထင�်ာှးသည့ ်ဆန ့က်ျငမ်�များ �ှိေနေ�ကာငး် မေတွ�ရပါ။ 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက စမံီကနိး်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်အတကွ ်

အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးဆက်များကို သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မ�ှိဘ ဲအနညး်ဆံးု ြဖစေ်စကာ ေလျာ်စိကု်ေပးပါမည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကိ ုသတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ကနထ်�ုိကသ်မားများက ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသလူိုပဲ မူဝါဒများကိ ုြပည့မီ်ရန ်သိုမ့ဟတု ်�ှိရန ်

လိုအပ်�ပီး၊ ေပါ်ေပါက်လာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

ချမှတ်ထားကာ စမံီကနိး်များကိ ုအစိုးရ၊ တရားဝင ်�ငှ့ ်ဥပေဒအရ ြပ�ာနး်�ိငုမ်ည့ ်ကတြိပုချက်များြဖင့ ်ပ့ံပုိးထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငမ်�ထ ဲအားလံုး 

ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ထိုအ့ြပင၊် ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များအတွက ်တိကု်�ုိက် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သတူို�့ငှ့ ်တရားဝင ်သေဘာတူညခီျက်များ သိုမ့ဟတု ်ခွင့ြ်ပုချကက်ိ ုရ�ှိ�ိငုခဲ်သ့ည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကိနး်များက ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှအ်ား အ��တ်လက�ဏာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ာှးရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သက်သာေစရန ်အားထတု်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘဲ  

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်�ှိခဲသ့ည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာလ်ွန�်ပီး ပ့ံပုိး 

ေြဖ�ှငး်ထားပါသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 

 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ယံု�ကည်ရ�ိငုသ်ည့် 

အေထာကအ်ထားက စီမံကိနး် အကျိုးသက်ေရာကခဲ့်သည့ ်

ေဒသများတွင ်�ုပ်ပိုငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစ်များ 

မ�ိှေ�ကာငး်ကို ေထာက်ြပလ�င ်ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ 

သက်ဆိငုမ်� �ိှမည်မဟုတပ်ါ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိသုည်မှာ အတိတ်ေခတ် 

မျိုးဆက်များထမံ ှအေမွရ�ိှခဲ့ကာ ပစ�ုပနမ်ှာ 

ထနိး်သမ်ိးထားလျက ်အနာဂတ် မျိုးဆက်များအား 

အပ်�ငှး်ေပးရန ်ြဖစ်ေသာ လူအုပ်စု သိုမ့ဟုတ် လူအ့ဖဲွ�အစည်း 

တစ်ခု၏ ေ�ှးပစ�ည်းများ �ငှ့ ်အထညက်ိုယ်ြဒပ် မ�ိှသည့ ်

ပငက်ိုလက�ဏာ�ိှသည့် အေမအွ�စှက်ို ဆိလုိုသည်။ 

�ုပ်ပုိငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစ်များမှာ ေ�ှးေဟာငး် 

သေုတသန၊ ေကျာက်ြဖစ်�ုပ်�ကငး်၊ သမိုငး်၊ ဗိသကုာ၊ 

ဘာသာေရး၊ အလှတရား သိုမ့ဟုတ ်အြခားေသာ 

ယဉ်ေကျးမ�အတကွ် အေရးပါသည့် ေရွ� �ှား�ိငုေ်သာ 

သိုမ့ဟုတ် ေရွ� �ှား�ိငုေ်သာ အရာများ၊ ေနရာများ၊ 

အေဆာက်အဦ အစုများ �ငှ့ ်သဘာဝ အချငး်လက�ဏာများ 

�ငှ့ ်��ခငး်များကိ ုရည�်�နး်ပါသည်။ �ုပ်ပိုငး် ယဉ်ေကျးမ� 

အရငး်အြမစ်များမှာ �မို� ြပ သိုမ့ဟတု် ေကျးလက ်

ေဒသများမှာ တည်�ိှ�ိငုသ်လို ေြမ�ကီး သိုမ့ဟုတ ်ေရ၏ 

အထက်မှာ သိုမ့ဟတု် ေအာကမ်ှာ �ိှ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်တို၏့ 

ယဉ်ေကျးမ�အရ အေရးပါမ�မာှ ေဒသ��ရ၊ တိုငး်ြပညန်ယ် 

သိုမ့ဟုတ် အမျိုးသား အဆင့ ်သိုမ့ဟတု် �ိငုင်တံကာ 

အသိငုး်အဝိုငး် အဆင့ ်ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် 

 

 

 

�ုပ်ပုိငး်မဟတုသ်ည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စ်ှ၏ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ- အစဉ်အလာများ၊ ပွဲေတာ်များ၊ ဓေလထ့ံးုတမ်းများ၊ 

ပံုြပင၊် ပံုြပငေ်ြပာြပမ�၊ ြပဇာတ်၊ စသြဖင့။် ၎ငး်တိုက့ိ ုဤProtocol 

စိစစ်အကဲခတမ်�၏ အေ�ကာငး်အရာ P-5 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စိစစ်အကခဲတ်ေရး �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး 

ထတဲွင ်ေဖါ် ြပေပးမည်။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ်ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည် ဥပမာမှာ- ေရေလှာငက်န ်အသစ်ေအာက်မာှ လ�မ်းမိုးမည့ ်

အေရး�ကီးသည့ ်ေနရာများ �ငှ့ ်ေ�ှးပစ�ည်းများ၊ ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

လုပ်ငနး်များေ�ကာင့ ်အေရး�ကီးသည့် ေနရာများ �ငှ့ ်ေ�ှးပစ�ည်းများ 

ထခုိိက ်ဖျက်ဆးီခံရမ�၊ သာွးလာမ� လမ်းေ�ကာငး်များ (ဥပမာ၊ တူးေြမာငး် 

အသစ်များ သိုမ့ဟုတ ်အကာအရံ ပါသည့ ်�ှညလ်ျားသည့ ်

အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ လမ်းမ�ကးီများ) ေြပာငး်လဲသာွး၍ 

အေရး�ကီးသည့ ်ေနရာများကို သာွးမရေတာ့ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

�ုပ်ပုိငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစ်များကိ ုကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေရး 

စီမံကန်ိးများ �ငှ့ ်လပ်ုငန်းစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမှာ- 

စာရွက်စာတမ်းများ �ငှ့ ်မှတ်တမ်းများ ထနိး်သမ်ိးမ�၊ 

ေနရာြပနခ်ျထားေပးမ�၊ ကာကယွ်ထားသည့် ေနရာများကို 

ဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ ချဉ်းကပ်ေရး လမ်းေ�ကာငး် အသစ်များ၊ 

�စှ်သမိ့်ေပးေရး အခမ်းအနားများ၊ စသြဖင့။် 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 112 
 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမှာ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိုငရ်မည့ ်ြဖစ်စဉ်ကို အတိုချံုး 

ေဖါ် ြပချက ်ြဖစ်သည်။ အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု် ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး သိုမ့ဟတု် ဟန ့တ်ားေရး 

အစီအစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ 

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကိ ု

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကိ ုလကေ်တွ� 

လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကနိး်၏ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ထည့်တကွ်လျက် သက်သာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိကု်ေပးေရး အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ 

ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

ကာကယွေ်ပးမ�မှာ အ��ရာယ်၊ ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ ထခုိိက်မ� သိုမ့ဟုတ ်

ပျက်စီးမ�မ ှေဘးကငး်ေစလျက ်ကာကွယ်ေပးြခငး်ကို ဆိလုိုသည်။ 

အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပ့ံပုိးမ�ကိ ုရပ်ကကွထ်ကဲ ြပည်သမူျား သိုမ့ဟုတ် 

သတူို၏့ ကိုယ်စားလှယမ်ျားမှ တဆင့၊် ဆနး်စစ်မ�များ၊ 

စီမံကိနး်များထကဲ ထိးုလက်မှတမ်ျား၊ အစည်းအေဝးများ၏ 

မှတ်တမ်းများ၊ ��တ်ြဖင့ ်အ�ကံေပးမ�များ၊ အစိုးရ �ကားနာမ� 

မှတ်တမ်းများ၊ �ိငုင်ေံတာ ်ေ�ကညာစာတမ်းများ၊ အစိုးရ လိုငစ်င၊် 

တရား�ုံး စီရငခ်ျကမ်ျား၊ စသည်တို ့ြဖင့ ်ြပသ�ိငုပ်ါသည်။ 

စိစစ်အကဲခတမ်� အတွငး်မှာ ကျယြ်ပန ့်သည့ ်ထည့်စဉ်းစားစရာများကိ ု

ြပသ၍ရ�ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ကျယ်ြပန ့စ်ာွ �ကည့်�� ြခငး်၊ ေဒတာ စစုည်းမ� �ငှ့ ်အေရးပါသည့် 

��နး်ကိနး်များဆိငုရ်ာ ကျယ်ြပန်သ့ည် ့ချဉ်းကပ်မ�၊ အေ�ကာငး်အရာများ 

အြပနအ်လနှ ်ဆက်ဆေံနမ�များကို အာ�ုံစိုက်ေလလ့ာြခငး်၊ 

ဦးတညခ်ျက်များ၊ ချဉ်းကပ်မ�များ �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ်၊ 

ေတွ� �ိှထားသည့ ်အေမအွ�စှမ်ျားအား စိစစအ်ကဲခတ်ေရးကိ ု

ကျယ်ြပန ့သ်ည့ ်��ေထာင့ြ်ဖင့ ်ချဉ်းကပ်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

အေ�ကာငး်အရာများ အြပန်အလန်ှဆကဆ်မံ�များထတဲွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ၊ အေရးပါသည့ ်အေမွအ�စှ ်

တည်ေနရာ တိုငစ်ားခံရြခငး် �ငှ့ ်အနယ်ထိငုြ်ခငး်၊ 

လက်သရမ်း ဖျက်ဆးီခံရမ� သိုမ့ဟုတ် ကနထ်�ုိက်တာများ 

သိုမ့ဟုတ် ြပည်သမူျားဘက်မ ှခုိးဝှကမ်� အ��ရာယ်များ၊ 

စသြဖင့။် 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ် အခွင့အ်လမ်းများထတဲွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာ- အေမွအ�စှ ်အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့ ်

လက်တွ ဲလုပ်ကိုငမ်�များ၊ ပွဲေတာ်များ၊ ြပတိုက်များ သိုမ့ဟတု် 

လာကေူပး�ကမည့် ပါရဂမူျား ကဲသ့ို ့ ကမ�ကထြပုချက်များကို 

အေမွအ�စှ ်တနဖုိ်းများအြဖစ ်အသအိမှတြ်ပုြခငး်၊ �ုိးရာ 

လုပ်ေဆာငမ်�များကို ထနိး်သမ်ိးထားေရး အစီအစဉ်များ၊ 

အေမွအ�စှ ်ကာကယွ်ေရး လုပ်ငနး်များ အတကွ် အထးူ 

ေထာက်ပံမ့�များကိ ုရယူသံးု�ိငုြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စီမံကနိး်၏ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ ယဉ်ေကျးမ� 

အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ ေဒသ��ရ ပါရဂူ၊ သက်ဆိငုရ်ာ 

အစိုးရဌာနမ ှကိယု်စားလှယ ်(ဥပမာ၊ အေမွအ�စှ ်သိုမ့ဟုတ ်

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ) ြပငပ်မ ှပါရဂမူျား၊ စီမံကနိး် 

အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ ကိယု်စားလယှ်များ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ� ေ�ကညာစာတမ်းများ၊ ထနိး်သမ်ိးေရး 

စီမံကိနး်များ၊ တိုငပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်အဓိကပါဝငသ်၏ူ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ြပန�်ကားချက် မတှ်တမ်းများ၊ 

အေမွအ�စှ ်စီမံကနိး်များ �ငှ့ ်သေဘာတူညီချက်များ၊ 

အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ စံ��နး်များ။ 
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P-18 ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေန�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ စမံီကိနး်က ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးအတွက် ြပဿနာ တစ်ခုခုကို ဖနတ်ီး သိုမ့ဟုတ ်

ချဲ�ထငွေ်ပးြခငး်မျိုး မ�ှိေစရန ်ြဖစ�်ပီး၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲ့ရသည့ ်ေဒသများတွင ်�ှိ�ငှ့ေ်နခဲ့�ကသည့ ်

ကျနး်မာေရး ြပဿနာများကို စီမံကိနး်မ ှတဆင့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး စစိစအ်ကခဲတမ်�ကိ ုြပုလပ်ုခဲ့ရာ သသိာသည့ ်ကာွဟချကမ်ျား မေတွ� ခဲ့ရပါ၊ စစိစအ်ကခဲတမ်�ထတဲငွ ်ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး စနစ၏် လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွ်းများ �ငှ့ ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ရယခူံစား�ိငုြ်ခငး် ပါဝင�်ပီး၊ ေဒသထကဲ အုပ်စု အမျိုးမျိုးတိုအ့တကွ ်

ကျနး်မာေရး လိအုပ်ချကမ်ျား၊ ြပဿနာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများများကိ ုထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထတုေ်ဖါ် �ိငုခ်ဲသ့ည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကိငုတ်ယွ ်ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်စမီကံနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်

လညပ်တေ်ရး အတကွ ်စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုြပုစုခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှခဲ့ပါ။ 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာအား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး �ငှ့ ်စမီေံရးဆွမဲ�ကိ ုအချိနမ်ီ ြပုလပ်ုခဲ�့ပီး 

မ�ကာခဏ ဆိသုလိ ုတိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၊ ကျနး်မာေရး အာဏာပိငုမ်ျား �ငှ့ ်စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အပါအဝင၊် ပါဝငေ်န�ကကာ၊ အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပလျက ်

တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမီံကနိး်များက စမီကံနိး်လာ လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အတကွ ်အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�ှ်ားရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သကသ်ာေစရန ်အားထတုထ်ား�ပီး သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်

အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတမ်�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကိ ုသတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များကိပုါ 

ထည်တ့ကွထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

ချမတှထ်ားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငမ်�ထ ဲအားလံးု ပါဝငခ်ဲ့မ� 

ြဖစခ်ဲ့�ပီး၊ တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုထည့တ်ကွခ်ဲ့ပံမုှာ အေသးစတိ ်�ငှ့ ်အချိနမ်ီ ြဖစခ်ဲ့�ကသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး်များက ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အတကွ ်အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�ှ်ားရန၊် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သကသ်ာေစရန ်အားထတုထ်ား�ပီး သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ၊ဲ စမီံကနိး်များထတဲငွ ်စမီံကနိး်အ�ကို  ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ 

အေြခအေနများကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ြပဿနာများကိ ုေကျာ်လနွ�်ပီး ေြဖ�ှငး် 

ပံ့ပိုးေပးရန ်စစီဉ်ထားပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 

 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်

အ�မတဲမး် ဆကစ်ပ်မ� �ှိေနမည၊် စမီကံနိး်က 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေဒသတငွ ်လမူျား သိုမ့ဟတု ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား လံးုဝ မ�ှိေတာငမ်၊ှ စမီကံနိး် အသစေ်�ကာင့ ်

လေူနရပ်ကကွမ်ျား ေပါ်လာ�ကမည ်ြဖစ၍် အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များကိ ုထတုေ်ဖါ်ေပးရန ်�ငှ့ ်

စမီထံားရန ်လိသုည် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေဆာကလ်ပ်ုေရး လပ်ုသားများက 

မတိဆ်ကေ်ပးခဲ�့ကသည့ ်ေရာဂါ (ဥပမာ၊ HIV၊ Aids)၊ 

တဆင့က်းူစက�်ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါများ (ဥပမာ၊ ငကှဖ်ျား၊ 

schistosomiasis)၊ ကးူစက�်ိငု ်�ငှ့ ်မကစူက�်ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါများ၊ 

အာဟာရ ချို �တဲမ့�၊ စတိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ၊ လမူ�ေရး ဖူလံေုရး၊ 

�ိုးရာ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုဆံးု�� ံးမ� သိုမ့ဟတု ်ညစည်မး်မ�၊ ြပဒါး 

သိုမ့ဟတု ်ေလးလံသည့ ်သတ� ု ဇီဝ-စစုညး်မ�၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ာှးေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�်ှား၍ 

မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုအားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မာှ ကျယြ်ပန ့်သည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- သကဆ်ိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ ေဒတာ စစုညး်မ� 

�ငှ့ ်အေရးပါသည့ ်��နး်ကနိး်များဆိငုရ်ာ ကျယြ်ပန်သ့ည် ့ချဉ်းကပ်မ�၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ု

အာ�ံုစိကုေ်လလ့ာြခငး်၊ ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ 

ဦးတညခ်ျကမ်ျား၊ ချဉ်းကပ်မ�များ �ငှ့ ်�ှိေနဆ ဲ�ငှ့ ်

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်စ�ံ�နး်များအား ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ချဉ်းကပ်မ�များ၊ 

စသြဖင့။် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ အခငွ့အ်လမ်းများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်

ေရ �ငှ့ ်မလိ� ာစနစက်ိ ုတိးုတက ်သံးု�ိငုြ်ခငး်၊ ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး လပ်ုငနး်များ ဖွံ� �ဖိုးေရး �ငှ့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး၊ 

စကပ်စ�ညး်များ၊ သငတ်နး်များ၊ ကျနး်မာေရး 

ပညာေပးမ�ကိ ုစစီဉ်ေပးြခငး်၊ ကာကယွေ်ဆး 

ထိးု�ှေံပးြခငး်၊ ငါးကိ ုတိးု�ပီး စားသံးုြခငး်ြဖင့ ်

ေဈးသက်သာ�ပီး အသားဓာတ ်ြမင့မ်ားစာွ ပါသည့ ်

အာဟာရကိ ုသံးု�ိငုြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ကွြဲပား�ကသည့ ်ြပညသ်ူအ့ပ်ုစုများ အတကွ ်ကျန်းမာေရး 

လိအုပ်ချကမ်ျား၊ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားစရာများမာှ၊ ဥပမာ၊ လငိ၊် အသက၊် လမူျိုးစ၊ု 

�ိုးရာ ဘယေဆးများကိ ုသံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်ရ�ှိမ� စသညက်ိ ု

ထည့တ်ကွရ်မည။် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရး စမံီအပ်ုချုပ်မ� ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ြခငမ်ကှးူစက်သည့ ်ေရာဂါ 

အ��ရာယမ်ျားကိ ုေလ�ာခ့ျေရး အစအီစဉ်များ၊ ေဆးဝါး 

ပစ�ညး်များ �ငှ့ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုသိေုလာှငမ်�၊ 

ပညာေရး၊ ��းိေဆာ်ေရး �ငှ့ ်ေရာဂါ ဟန ့တ်ားေရး 

သငတ်နး်များ ေပးြခငး်၊ ေရ၏ အရညအ်ေသးွကိ ု

စမး်သပ်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီကံနိး်၏ လမူ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ တသးီပဂု�လ 

ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ပါရဂ၊ူ အစိုးရ ကျနး်မာေရး ဌာနမ ှ

ကိယုစ်ားလယှ၊် စမီကံနိး် အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များအား 

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး စမီအံုပ်ချုပ်မ� 

စမီကံနိး်များ၊ အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ စ�ံ�နး်များ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

P-19 ဇီဝမတကူွြဲပားမ� �ငှ့ ်ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား၊ 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေဂဟာစနစ ်တနဖိ်ုးထားချက်များ၊ ေနထိုငမ်�ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်ခံေနရသည့ ်အေကာငမ်ျား �ငှ့ ်

ငါးများ၏ ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်ြမစေ်�ကာငး် ေအာက်ပိုငး် ေဒသများထ ဲြဖတ်သနး်သွားလာမ� ကဲသ့ို ့ 

အထးူြဖစသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာကို လညး်ေကာငး်၊ စမံီထားသည့ ်စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် ဖျက်ေကာငမ်ျား �ငှ့ ်

ထိးုေဖာက် မျိုးစတိ်များေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါက်လာ�ိငုသ်ည့ ်�ှိ�ိငုလ်ာမည့ ်အကျိုးဆက်များကိ ုလညး်ေကာငး် 

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ေဒသများမှာ ေရ�ှညတ်ွင ်

တညတ်ံ�့ိငု�်ကမည့ ်ကျနး်မာေသာ၊ လ�ပ်�ှား�ိငုက်ာ �ှငသ်န�်ိငုစ်မ်ွး �ှိေသာ ေရ �ငှ့ ်ကုနး်ေြမ ေဂဟာစနစ်များ �ှိေန�ကကာ၊ 

စမံီကိနး် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမ ှေပါ်ေပါက်လာ�ကမည့ ်ဇီဝမတူကွဲြပားမ�၏ အကျိုးဆက်များကို တာဝနသ်သိ ိ

စမံီေြဖ�ှငး်ေပးထားသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�-  ကနုး်ေန ဇီဝမတကူွဲြပားမ�၊ ေရေန အေကာငမ်ျား၏ သာွးလာမ� လမ်းေ�ကာငး်များ �ငှ့ ်အေရးပါသည့ ်ကျက်စားမ� ဝနး်ကျင�်ငှ့ ်

အဆက်ြပတ်သာွးမ� အပါအဝင ်ေရေန ဇီဝမတကူွဲြပားမ� �ငှ့ ်ထိးုေဖာက် မျိုးစတိ်များ အတွက ်သတထိားစရာများကိ ုထည့တ်ကွ်ထားရာ 

သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထတု်ေဖါ် �ိငုခဲ်သ့ည့ ်ဇီဝမတကူွဲြပားမ� အေ�ကာငး်အရာများကို ကိငုတ်ွယ ်ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်

လညပ်တ်ေရး အတကွ ်စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုြပုစုခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိခဲပ့ါ။ 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက စမံီကနိး်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်ဇီဝမတကူွဲြပားမ� အတကွ ်အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးဆက်များကို သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မ�ှိဘ ဲအနညး်ဆံးု ြဖစေ်စကာ ေလျာ်စိုက်ေပးပါမည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကိ ုလုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု ်ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကိ ုသတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိ ု�ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားကာ စမံီကိနး်များထကဲ ကတိများကို အများသလိျက်၊ တရားဝင ်�ငှ့ ်ဥပေဒအရ ြပ�ာနး်၍ ရ�ိငုသ်ည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကိနး်များက ဇီဝမတကူွဲြပားမ�အတကွ ်အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ာှးရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သက်သာေစရန ်အားထတု်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ၊ဲ 

စမံီကိနး်များထတဲငွ ်စမံီကနိး်အ�ကို ဇီဝမတကူွဲြပားမ� ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု ်စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်

ဇီဝမတကူွဲြပားမ�အား အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာလ်ွန�်ပီး ေြဖ�ငှး် ပ့ံပုိးေပးရန ်စစီဉ်ထားပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အေ�ကာငး်အရာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည ်ဥပမာမှာ- 

ကျကစ်ားမ� ဝနး်ကျင ်ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ ငါးများ ေနရာေ���ေြပာငး်ရန ်

အတားအဆးီများ၊ ဥ ဥသည့ ်ေနရာ ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ ကျကစ်ားမ� 

ဝနး်ကျင ်ချိတဆ်ကမ်� ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ အေရးပါသည့ ်အစားအစာ 

ကငွး်ဆက ်အေကာငမ်ျား ဆံးု�� ံးသာွးြခငး် သိုမ့ဟတု ်နညး်လာြခငး်၊ 

စမိ့ေ်ြမအရပ်များ ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ အေရးပါသည့ ်အေကာငမ်ျားအား 

ခိးုဖမး်ြခငး်၊ အမလဲိကုြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ ်လနွက်စဲာွ အသံးုချြခငး်၊ 

ေပါငး်ပငမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ဖျကေ်ကာငမ်ျား ဝငလ်ာ�ကြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ�ကိ ုကာကယွေ်ပးရန် သိုမ့ဟတု ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန် 

အစအီစဉ်များထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ကန ့သ်တ ်နယေ်ြမကိ ု

ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ေဘးမဲ ့သိုမ့ဟုတ ်ကာကယွေ်ပးထားသည့ ်

ေနရာများကိ ုဖနတ်းီေပးြခငး်၊ ကျကစ်ားမ� ဝနး်ကျငက်ိ ု

ထနိး်သမိး်ေပးြခငး် �ငှ့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ အေကာငမ်ျားအား 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ေနရာများ ေြပာငး်လေဲပးြခငး်၊ 

ကျကစ်ားမ� ဝနး်ကျငက်ိ ုြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးြခငး်၊ ကျကစ်ားမ� 

ဝနး်ကျင ်အသစက်ိ ုဖနတ်းီေပးြခငး်၊ စမီခံျကြ်ဖင့ ်ေရကိ ု

လ�တေ်ပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေရေန အေကာငမ်ျား၏ သာွးလာမ� လမ်းေ�ကာငး်ကိ ု

ေြဖ�ှငး်ေပးရန် အစအီစဉ်များ၏ ဥပမာထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ငါးေလခှါးများ၊ ငါးစကခ်ါးပတ၊် ဖမ်း�ပီး လတွေ်ပးေရး 

အစအီစဉ်များ၊ ငါးဥေဖာကဌ်ာနများ၊ အစားထိးုေပးေရး 

အစအီစဉ်များ၊ ြမစေ်အာကပိ်ငုး် လမး်ေ�ကာငး်ကိ ုတာဘိငုမ်ျား�ငှ့ ်

ေဝးေအာင ်လ�ေဲပးြခငး်၊ ေထာကက်ူေရး ကသုမ�များ (ေရ 

ဓာတေုဗဒ၊ လပ်ုကိငုမ်� အေြခအေနများ)၊ တာဘိငု ်ဒဇုိီငး်ကိ ု

ေရွးချယြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျားအား ကိငုတ်ယွ ်ေြဖ�ှငး်ေရး 

အစအီစဉ်များ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ေရေလာှငက်နက်ိ ုေရမြဖည့မ် ီအပငမ်ျားမ ှ

သန ့�်ှငး်ေပးြခငး် ဖျကေ်ကာငမ်ျား၏ လမး်ေ�ကာငး်တငွ ်

�ုပ်ပိငုး် အတားအဆးီများ ချေပးြခငး်၊ ညစည်မး်မ�ကိ ု

ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ �ုပ်ပိငုး်အရ ဖယ�်ှားြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားြခငး်၊ ဓာတေုဗဒနညး်ြဖင့ ်ကစုားြခငး်၊ 

ေရေလာှငက်န ်ေရ၏ သကတ်မး်အချိနမ်ျား၊ စမီလံျက ်

ေရကိ ုလ�တေ်ပးြခငး်များ၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး 

�ငှ့ ်ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်

ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် 

အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ 

ေ�ှာင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် 

စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်

သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကိ ု

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အကျို းဆကမ်ျား�ငှ့ ်ဆက�် �ယလ်ျက ်

ေလျာ်စိကုမ်�ဆိသုညမ်ာှ ရံဖနရ်ခါဆိသုလိ ုခ�ုှမိေ်ရး 

အစအီစဉ်များကိ ုချမတှမ်� သိုမ့ဟုတ ်ပံပိ့းုမ� 

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ခ�ုှမ်ိမ�များမှာ စမီကံနိး်ကိ ုတိးုတကလ်ပ်ုကိငုခ်ဲမ့�ေ�ကာင့ ်

ြဖစလ်ာခဲသ့ည့ ်သသိာဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုဖာေထေပးရန ်

လပ်ုေဆာငခ်ဲမ့�များမ ှြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်

တိငုး်ထာွရ�ိငုက်ာ စနစတ်ကျ ေ�ာှင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတုေ်ရး အစအီစဉ်များကိ ု

ချမတှ ်လပ်ုေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်ေနာကမ်ာှ �ှိ�မ�ဲှိေနကာ 

တိငုး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်ထနိး်သမိး်မ� ရလဒမ်ျား ြဖစသ်ည။် 

ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမီကံနိး် ေနရာ 

အတငွး်မာှ မ�ှိ�ကပါ။ 

ြပ
ငဆ်
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မာှ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာများကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ စမီကံနိး် ကန ့သ်တန်ယေ်ြမကိ ု

ထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ အသကေ်မးွမ� သိုမ့ဟတု ်

လေူနမ� အဆင့အ်တနး်များကဲသ့ို ့ အေရး�ကးီသည့ ်

ခယံခူျကမ်ျားကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ အဓပိ�ါယဖ်ွင့ ်သံးုသပ်ြခငး်၊ 

ချဉ်းကပ်မ� တသ�ီကီးကိ ုထည့တ်ကွ်ြခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးမျိုးဆိငုရ်ာ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

��ေထာင့မ်ျားကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပန်အလန်ှ ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ု

အာ�ုံစိုကေ်လလ့ာြခခငး်၊ ေရ�ှည်တညတ်ံ�့ိငုမ်ည့ ်ြမစ ်

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အခငွ့အ်လမ်းများထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ၊ ေတာ�ိုငး်တရိိစ�ာန ်

ကာကယွေ်ရး အုပ်စမုျား�ငှ့ ်လကတ်ွလဲပ်ုကိငုြ်ခငး်၊ 

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး ေကာ်မတီမီျား �ငှ့ ်

စမီကံနိး်များ၊ ငါး လမး်ေ�ကာငး်များ �ငှ့ ်သားေဖာကေ်ပးမ� 

တဝိကုက် ဖကစ်ပ်လပ်ုငနး်များ၊ ကာကယွထ်ားသည့ ်

ေနရာများကိ ုေစာင့ေ်�ာှကေ်ပး�ကသည့ ်ေဒသထကဲ 

ေကာ်မတီမီျား�ငှ့ ်လပ်ုကိငုြ်ခငး်၊ သစ�်ငှ့မ်ဆိငုသ်ည့ ်

သစေ်တာ အရငး်အြမစမ်ျားြဖင့ ်လပ်ုငနး်များကိ ု

ထေူထာငြ်ခငး်၊ ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ု

တညေ်ဆာကြ်ခငး် �ငှ့ ်ပညာေရး ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ 

ေဂဟာ-ခရီးလညှ့ ်လပ်ုငနး်များ၊ ငကှ ်�ငှ့ ်ေရသတ� ဝါ 

ေဘးမဲေ့နရာများ၊ ငါးများကိ ုကာကွယေ်ရး ဇုနမ်ျား၊ 

စမိ့ေ်ြမအရပ် ကာကယွမ်�ကိ ုဖနတ်းီေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်၏ပတဝ်နး်ကျင ်

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ ေရ �ငှ့ ်ကနုး်ေြမ ေဂဟာ 

ပါရဂမူျား၊ စမီကံနိး်၏ ဒဇုိီငး် အငဂ်ျငန်ယီာများ (ငါးများ၏ 

လမး်ေ�ကာငး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက)်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အစိးုရ ဌာနများ 

(ဥပမာ၊ ငါးဖမး်လပ်ုငနး်၊ ေတာ�ိုငး် တရိိစ�ာန၊် ပတဝ်နး်ကျင၊် 

သစေ်တာ) မ ှကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ေဒသထကဲ ြပည်သမူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ တသးီပဂု�လ ပါရဂမူျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ကနုး်ေြမ ဇီဝမတကူွဲြပားမ�ကိ ု

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ေရေန ဇီဝမတကူွဲြပားမ�ကိ ုစစိစအ်ကခဲတမ်�၊ 

ငါးများကိ ုေလလ့ာြခငး်၊ ငါးများ၏ လမး်ေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ 

နညး်ပညာပိငုး် စစိစအ်ကခဲတမ်�များ၊ အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ 

အစရီငခ်စံာများ၊ ဇီဝမတကူွြဲပားမ� စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ 

ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျားအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ 

ကတြိပုချကမ်ျား �ငှ့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ ေဒသခ ံ

ြပညသ်မူျားထမံ ှငါးဖမး်မ� �ငှ့ ်သစမ်ဟတုသ်ည့ ်သစေ်တာ 

ထတုက်နုမ်ျား၏ အေြခခလံိငုး်မ ှစးီပာွးေရး �ငှ့ ်အသကေ်မးွမ�ကိ ု

တနဖိ်ုးြဖတြ်ခငး် 
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P-20 တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိုငမ်� အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိုငမ်�ကို တာဝနသ်သိ ိ

စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး်ြဖင့ ်အြခားေသာ လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမ်ှနး်ချက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်လ�င ်ြပဿနာများ 

မ�ှိဘ၊ဲ စီမံကိနး်အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်�ိငု�်ကသည့ ်ြပငပ် တိုက်စားမ� သိုမ့ဟုတ ်အနယ်ထိုငမ်� အြဖစအ်ပျက်များကို 

သ�ိှိလျက ်စမံီထနိး်ချုပ် ထားသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ 

မေတွ� ခဲရ့ပါ၊ စစိစအ်ကဲခတ်မ�က စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ိငုခဲ်သ့ည့ ်အကျိုးဆက်များ၊ စမံီကနိး် အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး၊ အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ြမစ၏် စနစအ်တကွ ်အနယထ်ိငုမ်� ဝန ်�ငှ့ ်အေြပာငး်အလဆဲိငုရ်ာ 

နယိာမကိ ုထေူထာငခဲ်သ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေထာက်ြပခဲသ့ည့ ်တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ု

စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး အတွက ်ြပုစုခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက စမံီကနိး် လပ်ုေဆာငခ်ျက်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကကာ စမံီကနိး် အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်�ိငု�်ကသည့ ်

တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများကို ေ�ှာင�်ှားလျက် သက်သာေစခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကိ ုသတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိ ု�ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကိနး်များက အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ှားရန၊် 

အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်သကသ်ာေစရန ်အားထတု်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ၊ဲ စမံီကနိး်များထတဲွင ်စမံီကိနး်အ�ကို 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု ်စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်အထက်ပါ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာ်လနွ�်ပီး ေြဖ�ှငး် ပ့ံပုိးေပးရန ်စစီဉ်ထားပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

စီမံကန်ိးေ�ကာင့ ်ြဖစ်လာ�ိငု�်ကသည့် တိငုစ်ားမ� �ငှ့ ်

အနယထ်ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများမှာ လမ်းများ �ငှ့ ်

ေဆာက်လုပ်ေရး အလုပ်များ သိုမ့ဟုတ် ကစားေနသည့် 

ေရမျက်�ာှြပငမ်ျားေ�ကာင့ ်ေြမယာ ပျက်ြပုနး်မ� �ငှ့ ်ြမစ် 

ေရစီးေ�ကာငး် �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်� ဝနမ်ျား 

ေြပာငး်လဲသာွးမ�ေ�ကာင့ ်သယွ်ဝိုက်လျက် ေြမယာ 

ပျက်ြပုနး်မ�တိုေ့�ကာင့ ်ေပါ်ေပါက်လာ�ိငုခဲ့်�ကပါသည်။ 

အေ�ကာငး်အရာ တစ်ခုမှာ ဘာအေ�ကာငး်များပါလိမ့်ဟ ု

စဉ်းစားရာတွင ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်ေြမယာ 

ပံုသ�ာန ်ည�ိ��ငိး်မ�များ �ိှလာမည်ြဖစ်ရာ ချိနခွ်ငလ်�ာ၊ 

အထးူသြဖင့ ်ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး်တွင၊် အသစ ်

ေပါ်လာမည့်အထ ိ�စှေ်ပါငး်များစွာ �ကာဦးမှာကို ထည့်တွက်ရန ်

လိုသည်၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်�ကံုေတလွာရကာ အြခားေသာ 

လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် စီးပွားေရး 

ရည်မှနး်ချက်များ အတွက် ြပဿနာများ ြဖစ်�ကသည့် 

သိုမ့ဟုတ် စီမံကနိး် ကိုယ်��ကိ်၏ လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်

သိုမ့ဟုတ် စီးပွားေရး ရည်မှနး်ချက်များကို ြပည့်မီေရး 

လုပ်ကိုင�်ိငုစ်မ်ွးများကို အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့် 

ြပငပ်မှေန�ပီး ြဖစ်ပွားလာခဲ့သည့ ်ယငး် တိုက်စားမ�များ �ငှ့ ်

အနယ်ထိငုမ်� ကိစ�များကို ထည့်တကွ်ရန ်လိုအပ်သည်။ 

စီမံကန်ိး အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများမာှ၊ ဥပမာ၊ သဘာဝအေလျာက ်

အနယ်ထိငုမ်� ြမင့မ်ားမ� ြဖစ်�ိငုက်ာ ထိအုချက်က 

ေရေလှာငက်န၏် သကတ်မ်းကို၊ တာဘိငုမ်ျား၏ တိကု်စားမ� �ငှ့ ်

ပွနး်ပဲ့မ�ကိ ုအကျိုးသကေ်ရာက်�ိငုသ်လို ေရေြမာငး်များ၊ 

တူးေြမာငး်များ �ငှ့ ်အြခားေသာ ေရသယွ်ေြမာငး်များ၏ 

လိုအပ်ချကမ်ျားကိ ုတိးုလာေစြခငး် သိုမ့ဟုတ ်စမံီကနိး် 

ေရေလှာငက်နထ်သဲို ့ အနယ်ထိငုမ်� ဝနက်ိ ုတိုးလာေစ�ိငုသ်ည့် 

ကန ့သ်တ ်နယ်ေြမထကဲ လပ်ုေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင့ ်

ေြမ�ပိုကျမ�များ၊ ေြမယာ ပျက်ြပုနး်မ�များ �ိှလာ�ိငုသ်ည ်

သိုမ့ဟုတ ်စမံီကိနး်က မှီခုိေနရသည့ ်ပိုေ့ဆာငေ်ရး 

လမ်းေ�ကာငး်များကိ ုဆိးုဝါးစာွ အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုပ်ါသည်၊ 

စီမံကိနး်။ 

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�ကိ ုစီမံအပ်ုချုပ်ေရး 

အစီအစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမှာ- အနယ်ထိငုမ်� 

အေနအထား ပံုစကံို စစ်ေဆးြခငး်၊ စမံီကိနး် ဒဇုိီငး်ထတဲွင ်

အနယ်ထိငုမ်� လ�ဲေပါက ်ထည့်ေပးြခငး်၊ ေရေနာကက်ျိမ� 

သိုမ့ဟုတ် ကမ်းေြခလိုငး် တိကု်စားမ�ကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး ကဲသ့ို ့ 

ေရကိ ုစီမံအပ်ုချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၊ သစ်ေတာ 

ြပနလ်ည်ထေူထာငေ်ရး �ငှ့ ်အပငမ်ျား ြပနစ်ိကု်ပျိုးေရး 

လုပ်ငနး်များ၊ ေြမယာ အသံးုချေရး လပ်ုကိုငန်ည်းများကို 

ေြဖ�ှငး်ရန ်အစီအစဉ်များ၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမှာ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိုငရ်မည့် ြဖစ်စဉ်ကို အတိခုျံုး 

ေဖါ် ြပချက ်ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟုတ် ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး 

အစီအစဉ်များကို အစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ 

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို လကေ်တွ� 

လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ထည့်တကွ်လျက် သက်သာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိကု်ေပးေရး အစီအစဉ်များကို ေဖါ် ြပေပးကာ 

ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

ကျယြ်ပန ့်စွာ ထည့်စဉ်းစားစရာများထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မာှ၊ ဥပမာ၊ 

တိုးပွားလာေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကိ ုထည့်စဉ်းစားြခငး်၊ ေဒတာ 

စုစညး်မ�ကိ ုကျယ်ြပန ့စ်ာွ ချဉ်းကပ်မ�၊ အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကား�ိှ 

အြပနအ်လနှဆ်က်ဆမံ�များကိ ုအာ�ုံစိကု်ြခငး် (ဥပမာ၊ အသကေ်မွးမ�ကိ ု

အကျိုးသက်ေရာက်လာ�ိငုသ်ည့ ်ြမစက်မ်း ဥယျာဉ်များ ဆံးု�� ံးလာြခငး် 

သိုမ့ဟုတ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်လက�ဏာများကိ ု

အကျိုးသက်ေရာက်လာသည့ ်ေရ�ှည ်တိုက်စားမ�) စသြဖင့။် 

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အခွင့အ်လမ်းများထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်

ဥပမာမှာ ေြမယယာ အသံးုချမ�ကိ ုကာကွယ်ေရး သိုမ့ဟုတ ်

ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ စီမံအပ်ုချုပ်ေရး အပ်ုစုများ�ငှ့ ်တွဲဖက ်လပ်ုကိုငြ်ခငး်၊ 

တိုက်စားမ� သိုမ့ဟုတ ်အနယ်ထိငုမ်�အား စီမံအုပ်ချုပ်ေရး တဝိုကမ်ှာ 

ဖက်စပ် သေုနသနများ ြပုလုပ်ြခငး်၊ နည်းပညာ အသစမ်ျား၊ တိကု်စားမ� 

သိုမ့ဟုတ ်အနယ်ထိငုမ်�၏ သတိထားစရာများကို ေလျာန့ည်းလာေစမည့ ်

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုသစ်ေတာ ြပနလ်ည ်ထေူထာငေ်ပးြခငး်၏ ကာဗွန ်

ေချးေငမွျားြဖင့ ်ေပါငး်စပ်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စမံီကိနး်၏ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ 

အစိုးရဘက်မ ှကိယု်စားလှယ ်(ဥပမာ၊ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ဌာနမ)ှ၊ 

တသးီပုဂ�လ ပါရဂ ူ

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ 

စိစစ်အကဲခတမ်� အစီရငခံ်စာများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး �ငှ့ ်

လည်ပတ်ေရးအတကွ် တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ။ 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 120  

P-21 ေရ၏ အရညအ်ေသးွ 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသွးအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရးကို ထည့သ်ွငး် 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်၏ နယ်ေြမအတွငး်မာှ ေရ၏ အရည်အေသွးမှာ စီမံကိနး် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင့ ်ဆိုးဝါးစာွ အကျိုးသက်ေရာက်မ� မ�ှိေစရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကိ ုြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ 

မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး အတကွ ်ေဖါ်ထတုခဲ်သ့ည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာကိ ု

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ေပးရန ်စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုြပုစုခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက စမံီကနိး် လပ်ုေဆာငခ်ျက်များ ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးဆက်များကို သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မ�ှိဘ ဲအနညး်ဆံးု ြဖစေ်စလျက ်သက်သာေစခဲပ့ါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်

ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကိ ုသတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိ ု�ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ေရ၏ အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်

�ငှ့ ်သက်သာေစရန ်အားထတု်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ၊ဲ စမံီကနိး်များထတဲွင ်စမံီကနိး်အ�ကို ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု ်စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်အထက်ပါ အကျိုးသက်ေရာကမ်�များကို 

ေကျာ်လနွ�်ပီး ေြဖ�ငှး် ပ့ံပုိးေပးရန ်စစီဉ်ထားပါသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
ေဆာကလ်ပ်ုမ� အဆင့တ်ငွ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ေနာကက်ျိမ�၊ တိကုစ်ားသာွးမ� �ငှ့ ်ေဆာကလ်ပ်ုမ� လပ်ုငနး်များမ ှ

ညစည်မး်ေစသည့ ်ပစ�ည်းများ �ငှ့ ်လညပ်တမ်� အဆင့တ်ငွ-် 

ေအာငဆ်ဂီျင ်ပါဝငမ်� နညး်လာြခငး်၊ ရာသအီလိကုမ်ဟတုသ်ည့ ်

အပခူျိန၊် အလ�ာလိကု ်ြဖစမ်�အလားအလာ၊ ညစည်မး်ေစသည့ ်

ပစ�ညး်များ စးီဝငလ်ာမ�၊ nutrient capture, algal bloom 

potential, release of toxicants from inundated sediments၊ 

စသြဖင့။် 

ေဆာကလ်ပ်ုမ� အဆင့တ်ငွ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များမာှ မ�ကာခဏ ဆိသုလိ ု

အစနွး်ကကွ ်ြပဿနာများ၊ ဥပမာ၊ oil bunding, 

sediment traps စသညတ်ိုက့ိ ုေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

သကသ်ာေစေရးကိ ုေ�ှ � �� �ကသည။် 

လညပ်တမ်� အဆင့တ်ငွ ်အစအီစဉ်များမာှ မ�ကာခဏ 

ဆိသုလိ ုေရ�ှညသ်ေဘာကိ ုေဆာင�်ကကာ ဒဇုိီငး်ထမဲာှကိ ု

ထည့ေ်ပးထားသည၊် ၎ငး်တိုထ့တဲငွ၊် ဥပမာ၊ multi-level 

off-take or aeration features to address dissolved 

oxygen levels; ေရ လညပ်တမ်� လံေုလာကေ်ရးကိ ု 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 

အာမခေံပးရန ်ေရ စမီခံန ့ခ်ွေဲရး အစအီစဉ်များ �ငှ့ ်

ေရစးီေ�ကာငး်မ ှတဆင့ ်စစီဉ်ေပးြခငး်၊ ဇီဝေဆးွေြမ့မ�ကိ ု

ထနိး်ချုပ်ရန ်အပငမ်ျားအား စမီခံန ့ခ်ွမဲ�၊ မလိ� ာသန ့စ်က�်ံု ၊ 

အမ�ကိမ်ျား၊ ညစည်မး်မ�ေနရာများ ကဲသ့ို ့ စမီကံနိး်မ ှ

မဟတုသ်ည့ ်လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမ ှအညစအ်ေ�ကးများကိ ု

ကိငုတ်ယွ ်ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး 

�ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်

ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် 

အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ 

ေ�ှာင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် 

စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်

သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကိ ု

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ကျယြ်ပန ့်စွာ ထည့စ်ဉ်းစားစရာများထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ၊ တိးုပာွးလာေသာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ ေဒတာ 

စစုညး်မ�ကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ ချဉ်းကပ်မ�၊ အေ�ကာငး်အရာများ 

အ�ကား�ှိ အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များကိ ုအာ�ံုစိကုြ်ခငး် 

(ဥပမာ၊ ငါးဖမး်လပ်ုငနး် �ှငသ်န�်ိငုစ်မွး်ကိ ုထခိိကု်သည့ ်

ေရ၏ အရညအ်ေသးွ၊ ေသာကေ်ရကိ ုရယ�ူိငုမ်�၊ ကန ့သ်တ ်

နယေ်ြမထကဲ လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ်ေြမအသံးုြပုေရး 

လပ်ုကိငုန်ညး်များ အြပနအ်လနှ ်ချိတဆ်ကမ်�များ) 

စသြဖင့။် 

 

ေရ၏ အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အခငွ့အ်လမ်းများထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည ်ဥပမာမာှ- မလိ� ာသန ့စ်က�်ံု ၊ အမ�ကိမ်ျား၊ 

ညစည်မး်မ�ေနရာများ ကဲသ့ို ့ စမီကံနိး်မ ှမဟတုသ်ည့ ်

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမ ှအညစအ်ေ�ကးများကိ ုကိငုတ်ယွ ်

ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်၊ ေြမေအာကေ်ရ တည�်ငမိေ်ရး၊ ေအာကဆ်ဂီျင ်

သငွး်ေပးမ� သိုမ့ဟတု ်အပခူျိန ်ပျံ�ေစြခငး်ြဖင့ ်ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ နညး်ပညာ အသစမ်ျား၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်� အသစက်ိ ုစမီေံပးသမူျား၊ ရပ်ကကွထ်ကဲ ေရလပ်ုငနး် 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ည�ီွတေ်အာင ်ေစာင့�်ကည့မ်� အုပ်စမုျား�ငှ့ ်

လကတ်ွေဲဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရဘကမ် ှကိယုစ်ားလယှ ်(ဥပမာ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ဌာနမ)ှ၊ တသးီပဂု�လ ပါရဂူ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေရ၏ အရညအ်ေသးွကိ ု

ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ၊ ေဆာကလ်ပ်ုေရး �ငှ့ ်

လညပ်တေ်ရးအတကွ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ စမီခံန ့ခ်ွေဲရး 

စမီကံနိး်များ 
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P-22 ေရေလာှငက်န ်စမီလံပ်ုကိငုမ်� 
ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး ကာလတွင ်ေရေလှာငက်န ်အတွငး်က ပတ်ဝနး်ကျင ်

လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရးဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စီမံခန ့ခ်ွဲမ�အား စီမံလုပ်ကိုငမ်�ကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ေရေလှာငက်နက်ို ဓာတ်အား ထတု်လုပ်ေရး လုပ်ငနး်များ၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးကို စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

ေတာငး်ဆိုချက်များ၊ �ငှ့ ်သက်ဆိုငလ်�င ်ရညရွ်ယ်ချက် မျိုးစံအုတွက် အသံုးြပုမ�များကို ထည့်တွက်လျက် ေကာငး်မနွစ်ာွ 

စမံီခန ့ခ်ွဲရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရေလှာငက်နသ်ို ့ ေရြဖည့မ်� မတိုငမီ် �ငှ့ ်ေရြဖည့ေ်နစဉ် ကာလ �ငှ့ ်ေရေလာှငက်န ်လညပ်တ်မ� ကာလဆိငုရ်ာ 

အေရးပါသည့ ်စဉ်းစားစရာများကိ ုထည့တ်ကွ်လျက ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟချက်များ မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရေလှာငက်နက်ို ြပငဆ်ငေ်ရး၊ ေရြဖည့ေ်ရး �ငှ့ ်လညပ်တ်မ�ကို စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ု

ြပုစုခဲသ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကိ ုလုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု ်ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသခံ ြပညသ်တူို ့ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား�ငှ့ ်ေဆးွေ�းွမ�ကို အေြခခံ�ပီး စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကိ ုြပုလုပ်ခဲက့ာ၊ 

စဉ်းစားစရာများ၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာ ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေရေလာှငက်န ်စမံီကိနး်များကို ေဒသခံ ြပညသ်မူျား �ငှ့ ်အစိုးရဘက်မှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား�ငှ့ ်ေဆးွေ�းွမ�ကို 

အေြခခံ�ပီး စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကိ ုြပုလုပ်ခဲက့ာ၊ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

 
 

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ေရ သိေုလာှငမ်� တစစ်ံတုစခ် ု

�ှိလ�င ်ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ ဆကစ်ပ်မ� �ှိပါသည။် 

စမံီကန်ိးမှေန�ပီး ေရကိ ုသိေုလာှငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လလူပ်ု ကနင်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ေရကန။် 

ေရေလာှငက်န် ဧရိယာမှာ ေရေလာှငက်န ်ထတဲငွ ်

ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက ်ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမ်ာှ 

ေရလ�မး်ေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက�်ှ ိ�ကားခ ံ

ေြခာကေ်သွ� ဇုနက်ိ ုဆိလုိသုည။် 

ေရေလာှငက်န်ထ ဲေရမြဖည့မီ် စဉ်းစားစရာများမာှ 

ေရေလာှငက်န ်ဧရိယာ�ငှ့ ်ဆက�် �ယမ်� �ှိ�ိငုမ်ည့ ်

ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ လမူ�ေရး သိုမ့ဟတု ်ပတဝ်နး်ကျငအ်ား 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များထကဲ ထင�်ှားသည့ ်

အချိနက်ာလဆိငုရ်ာ ြဖစရ်ပ် တစခ်ခုအုတကွ ်

ြပငဆ်ငမ်�များကိ ုဆိလုိပုါသည၊် ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- အပငမ်ျားကိ ု�ှငး်လငး်ြခငး်၊ ေရေအာက ်

လ�မး်မိုးခရံမည့ ်ညစည်မး်ေနသည့ ်ေနရာများ သိုမ့ဟတု ်

ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ေနရာများ၊ ေလဆှပ်ိများ 

ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ ေတာ�ိုငး် တရိိစ�ာနမ်ျားကိ ုလကခ်မံည့ ်

ေနရာများကိ ုြပငဆ်ငမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 

ေရေလာှငက်န်ထ ဲေရြဖည့ေ်နစဉ် စဉ်းစားစရာများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေဘးကငး်ေရး၊ 

ေတာ�ိုငး် တရိိစ�ာနမ်ျားအား စမီခံန ့ခ်ွေဲရး၊ ေြမ 

သိုမ့ဟတု ်ေစာငး်ေလ�ာ တည�်ငမိေ်ရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး သိုမ့ဟုတ ်အြခားေသာ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်

ဆက�် �ယလ်ျက ်ေရေလာှငက်နထ် ဲေရြဖည့မ်� 

အချိနသ်တမ်တှြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေရေလာှငက်န် လညပ်တမ်�အတကွ ်

စဉ်းစားစရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုမ�၊ ထနိး်သမိ်းေရး၊ 

အမ�ကိမ်ျားအား (အထးူသြဖင့ ်ကမ�ာ ့မတုသ်နုရ်ာသ ီ

ကျေရာကသ်ည့ ်အပိငုး်များ အတကွ)် စမီခံန ့ခ်ွမဲ� 

လိအုပ်ချကမ်ျား ဆေီလျာ်ေအာင ်လပ်ုကိငုမ်�၊ 

အမျိုးမျိုး အသံးုြပုမ�များ (ဥပမာ၊ စးီပာွးြဖစ၊် 

အပနး်ေြဖေရး)၊ ေဘးကငး်ေရး၊ ေရလ�မး်မိုးမ�ကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး၊ ကမ်းေြခ တိကုစ်ားမ�၊ ေရေလာှငက်န ်

အနယထ်ိငုမ်�၊ ြပညသ်တူို ့ အသံးုြပုမ�၊ ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွ၊ ဇီဝမတကူွြဲပားမ�၊ ထိးုေဖာက ်

မျိုးစတိမ်ျား၊ ေရမကှးူစက ်ေရာဂါများ၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ 

စသြဖင့။် 

 

ကျယြ်ပန်သ့ည့် ထည့်စဉ်းစားစရာများကိ ုြပသေပး�ိငုသ်ည် ့

ဥပမာမာှ-ရာသဦတ ုေြပာငး်လမဲ�ကိ ုသ�ိှထိားြခငး်၊ ရညရွ်ယခ်ျက ်

အမျိုးမျိုးကိ ုထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ ေရေလာှငက်နက်ိ ုအြခားေသာ 

စကမ်�လပ်ုငနး်များ (ဥပမာ၊ ခရီးလညှ့လ်ပ်ုငနး်၊ ေရထတုက်နုမ်ျား၊ 

ဆညေ်ြမာငး်) အတကွ ်သိုမ့ဟတု ်ဖွံ� �ဖိုးမ� (ဥပမာ၊ သန ့�်ှငး်သည့ ်

ေရ အရငး်အြမစ၊် ငါးဖမး်လပ်ုငနး် �ငှ့ ်အြခားေသာ 

အသကေ်မးွမ�များ၊ ေရအေြခခ ံပိုေ့ဆာငမ်�ကိ ုြမ�င့တ်ငရ်န)် အတကွ ်

ယာဉ် တစခ် ုအေန�ငှ့ ်ထေိရာကစ်ာွ အသံးုချမ�၊ စသြဖင့။် 

အခငွ့အ်လမ်းများ၏ ဥပမာထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ခွထဲတုေ်ရာငး်�ိငုသ်ည့ ်စကမ်�လပ်ုငနး်များကိ ုရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူ

အသစမ်ျား စတိဝ်ငစ်ား�ိငုြ်ခငး်၊ ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ 

သကသ်ာေစေရး အစအီစဉ်များ သိုမ့ဟတု ်မနှလ်ံအုမိ ်ဓာတေ်ငွ� 

ထတုလ်�တမ်� သေုတသနဆိငုရ်ာ R&D စမီကံနိး်များ၊ ဒဇုိီငး်ဆိငုရ်ာ 

အဂင်္ါရပ်များကိ ုေ�ှ �ေြပး စမ်းသပ်မ�၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီကံနိး် မနေ်နဂျာ၊ ေဆာကလ်ပ်ုမ� 

မနေ်နဂျာ၊ စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာများ၊ ေဒသ��ရ အစိးုရ၏ 

ကိယုစ်ားလယှသ်ည ်

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေပါငး်စညး်ထားေသာ 

စမီကံနိး်အား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၊ ေဆာကလ်ပ်ုမ�ကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ေရေလာှငက်န ်ဒဇုိီငး်ဆိငုရ်ာ 

စာရွကစ်ာတမး်များ၊ ေရေလာှင ်ကနလ်ညပ်တမ်� အတကွ ်

ထတုလ်ပ်ုေရး ပံစု၊ံ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များအား စစိစအ်ကခဲတမ်�များထမဲ ှ

သကဆ်ိငုရ်ာ ေကာက�်�တခ်ျကမ်ျား၊ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ 
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P-23 ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး အကျိုးဆက်များ �ငှ့ ်အကျိုးအြမတ်များကိ ုထည့တ်ွက်လျက် 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး် အေြခခံအေဆာက်အအံုများ၏ ေရစုနပိ်ငုး် ေရစးီဆငး်မ� စနစ်များကိ ုထည့ေ်ဖါ် ြပထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး် အေြခခံအေဆာက်အအံုများ၏ ေရစုနပိ်ုငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားကိ ု

ထိေုရစးီေ�ကာငး်များ ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်�ိငု�်ကသည့် ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပာွးေရး ရည်မနှး်ချက်များကို 

သ�ိှိထားကာ ထည့တ်ွက်လျက် စမံီလုပ်ကိုငသ်ွားရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 

တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် အေြခခံအေဆာက်အအံုများ၏ အကျိုးသက်ေရာက�်ိငုဖွ်ယ ်�ှိသည့ ်ြမစ၏် ေနရာများ အားလံုးအတကွ ်

ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားအား၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ ရညမှ်နး်ချက်များ အမျိုးမျိုးကို ရယ�ူိငုရ်န ်ေရစးီမ� 

အဆင့မ်ျား �ငှ့ ်ည��ိ�ငိး်�ိငုမ်�များကို သတမှ်တ ်ေဖါ် ြပေပးမ� အပါအဝင၊် စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို သက်ဆိငုရ်ာ သပိ�ံ �ငှ့ ်အြခားေသာ 

အချက်အလက်များကို အေြခခံ�ပီး ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကာွဟချက်များ မေတွ� ခဲရ့ပါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားကိ ုစစီဉ်ေပးရနအ်တကွ် စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုြပုစုေပးထားရာ၊ 

ေရစးီေ�ကာငး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များ၊ ေရစးီေ�ကာငး်၏ ပမာဏ၊ အတိုငး်အတာ �ငှ့ ်ေြပာငး်လ�ဲိငုမ်�၊ ေရစးီေ�ကာငး်ကိ ုစစိစမ်ည့ ်

တညေ်နရာများကိ ုပါဝင�်ပီး၊ ြဖစပ်ျက်ေနသညက်ို ေစာင့�်ကည့ေ်ပးေနလျက်၊ တရားဝင ်ေပးထားသည့ ်ကတိများ �ှိသညဆ်ိလု�င၊် 

အများသ ိဖွင့ထ်တု်ေ�ကညာေပးခဲသ့ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ပေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားအား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ စမံီကနိး် 

ေရးဆွေဲရး လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုအချိနမီ် ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိုက�ုိ်က် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငေ်န�ကကာ၊ အဓိကပတ်သက်သမူျား အေန�ငှ့ ်ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပလျက ်တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတ်ေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားအတကွ် စမံီကနိး်များထတဲွင ်ပတဝ်နး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ဆိငုရ်ာ 

ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်သက်ဆိငုလ်�င၊် နယစ်ပ်ေဒသများ အ�ကားက သေဘာတညူခီျက်များကို ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကိ ုလုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု ်ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်

ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ကွငး်ဆငး် ေလလ့ာမ�များကို အေြခခံ�ပီး စစိစအ်ကခဲတ်မ�ကို ြပုလုပ်ခဲက့ာ၊ စဉ်းစားစရာများ၊ 

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာ ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည ်

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိ ု�ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားကာ စမံီကိနး်များထကဲ ကတိများကို အများသလိျက်၊ တရားဝင ်�ငှ့ ်ဥပေဒအရ ြပ�ာနး်၍ ရ�ိငုသ်ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငမ်�ထ ဲအားလံုး 

ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျား အတကွ ်စမံီကိနး်များမှာ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ဆိငုရ်ာ 

ရညမှ်နး်ချက်များ အတကွ ်အဆေီလျာဆ်ံးု ကိုက်ည�ီကပါသည။် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 
စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 

 
ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ ဆိသုည်မှာ စီမံကိနး်၏ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများေ�ကာင့ ်ေရစီးေ�ကာငး်ကိ ု

အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့ ်ေနရာအများအြပား �ိှ�ိငုြ်ခငး်ကိ ု

ဆိလုိုသည်၊ ဥပမာ၊ ေရလ� ဲေရကာတာ၏ ေရစုနပိ်ုငး် 

�ိှ�ိငုသ်လို အဓိက ေရကာတာ သိုမ့ဟတု် တာဘိငုမ်ျား၏ 

ေရစုနပိ်ုငး် �ိှ�ိငုသ်ည်။ 

ေရစုန်ပုိငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များကို 

စီမံကိနး်များ၏အစတိ်အပိုငး် �ငှ့ ်အဆင့မ်ျား 

အမျိုးမျိုးအတွက်၊ ဥပမာ၊ အချို�ရာသမီျားမာှ အနည်းဆံးု 

ေရစီးမည်၊ အချို�ရာသမီျားမာှ အများဆံးု ေရစီးမည်၊ 

သိုမ့ဟုတ် အားြပငး်စွာြဖင့ ်လ�တ်ေပးမ�လိ ုအထးူ 

ေရလ�တေ်ပးမ� သိုမ့ဟုတ ်ေရလ�မ်းရမည့ ်လွငြ်ပငမ်ျား 

လ�မ်းေစရန ်ေရလ�တေ်ပးြခငး် ကဲသ့ို ့ ပံုစံအမျိုးမျိုး 

သတ်မှတ်ေပး၍ ရ�ိငုသ်ည်။ သက်ဆိငုရ်ာ �ိငုင်အံသးီသးီမှာ 

ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး်များကိ ုြပ�ာနး်ေပးသည့ ်ဥပေဒများ 

�ိှ�ိငုရ်ာ၊ ယငး် အေြခအေနမျိုး ထတဲငွ ်လူမ�ေရး၊ စီးပွားေရး 

�ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ အချကမ်ျားကို မည်သို ့ 

ထည့်တွကမ်ညက်ို စဉ်းစားရန ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ 

စီမံကိနး်၏ ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�မာှ စမံီကိနး် တည်ေနရာ၏ စီရငပိ်ုငခွ်င့ ်

ေဘာငမ်ျားကိ ုေကျာလ်ွနလ်�င ်ထိအုချက်ေ�ကာင့ ်

ေပါ်လာ�ကမည့ ်အခက်အခဲများကိ ုထည့်စဉ်းစားရန ်

လိုအပ်လမိ့်မည်။ 

ဤေနရာတွင ်အဆေီလျာ်ဆံးုမှာ တိုငပ်ငည်�ိ��ငိး်ေရး ြဖစ်စဉ်၏ 

ရလဒမ်ျားကိ ုအေြခခံလျက်၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်

စီးပွားေရး ထည့်တကွ်စရာများ အားလံုးကို ထတု်ေဖါ်လျက် 

ထည့်တွကခဲ့်သည့ ်ေနာက် အသင့ေ်တာ်ဆံးုကို ဆိလုိုသည်၊ 

အဆေီလျာ်ဆံးု နည်းက လကေ်တွ�တငွ ်ြမစ်၏အကန ့ ်

တစ်ခုခုထမဲှာ အရာများကိ ုေပးစီး�ိငုေ်သာ်လည်း ြမစ်၏ 

အြခား အကန ့ထ်တဲွငမ် ူပိုြမင့မ်ားသည့ ်ဦးစားေပး 

ရညမ်ှနး်ချက်များ �ိှ�ိငုပ်ါသည။် အမျိုးမျိုးေသာ ဆက်စပ် 

အေြခအေနများကို လိုက်�ပီး အဆေီလျာ်ဆံးု ဆံးုြဖတ်ချက်ကို 

နည်းအမျိုးမျိုးြဖင့ ်ချမှတ်ရ�ိငုသ်ည်၊ ဥပမာ၊ အစိုးရမ ှ

ဦးေဆာငြ်ပုလုပ်သည့ ်အစိုးရ �ကားနာမ�မှ 

ချမှတေ်ပး�ိငုသ်ည်၊ သိုမ့ဟတု် ေထာက်ခံသ ူတစဦ်းက 

စိတ်ချရသည့် လပ်ုငနး်စဉ်ကို အေြခခံ တငြ်ပလာ၍ 

�ကပ်မတေ်ရး အဖဲွ�အစည်းက အတည်ြပုချက် တစ်ရပ်အြဖစ် 

လက်ခံခဲ့ြခငး် စသြဖင့ ်ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

ကျယြ်ပန ့်သည့ ်ထည့်စဉ်းစားစရာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- 

တိုးပွားလာေသာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ ေရ�ှည်တည်တံမ့ည့် 

ြမစ်၏ ြမစ်ဝှမ်း ဖံွ� �ဖိုးမ�၊ ေပါငး်စည်းထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်

စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊ သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယ်ြပန ့စ်ွာ 

�ကည့်�� ြခငး်၊ အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးမျိုးဆိငုရ်ာ အဓိကပါဝငသ်၏ူ 

��ေထာင့မ်ျားကို ကျယ်ြပန ့စ်ွာ �ကည့်��ြခငး်၊ ေဒတာ စုစည်းမ�ကို 

ကျယ်ြပန ့စ်ာွ ချဉ်းကပ်ြခငး်၊ အေ�ကာငး်အရာများ (ဥပမာ၊ ေရစီးမ� �ငှ့ ်

ဇီဝမတူကွဲြပားမ� အ�ကားက ချိတ်ဆက်မ�များ၊ လူမ�ေရး ေနရာ 

ေ���ေြပာငး်မ�ကို သိုမ့ဟတု် ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရးကို ေရ�ှည ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ိှ�ိငုသ်ည့ ်ငါးဖမ်းလုပ်ငနး် �ငှ့ ်အစားအစာ 

ြဖည့်တငး်မ�)၊ စသြဖင့။် 

ေရစီးေ�ကာငး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သတထိားစရာများထ ဲ

ပါဝငသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- ဇီဝမတကူွဲြပားမ� ကျဆငး်လာမ� �ငှ့ ်

အလ�ံပယ်�ိှြခငး်၊ ြမစ်ြဖင့ ်ချဉ်းကပ်မ� ဆံးု�� ံးမ�၊ ေဘးကငး်ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ၊ ြမစက်မ်းပါးများ ဆံးု�� ံးမ�၊ ြမစ်ကမ်း�ိှ ဥယျာဉ်များ 

�ငှ့ ်ေရကျချိန ်စိုက်ပျိုးေရး အခွင့အ်လမ်းများ ဆံးု�� ံးမ�၊ ြမစ�်ငှ့ေ်ဝးသည့ ်

စိမ့်ေြမအရပ်များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆကမ်� ဆံးု�� ံးသာွးမ�၊ စိမ့်ေြမအရပ်များ။ 

ေရစီးေ�ကာငး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ် အခွင့အ်လမ်းများထ ဲပါဝငသ်ည်မာှ၊ ဥပမာ၊ 

ေရလ�မ်း လွငြ်ပငမ်ျား၏ ချိတ်ဆကမ်� �ငှ့ ်အြခားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင ်

ေရစီးေ�ကာငး် ဦးတည်ချကမ်ျား အတကွ် အကျိုး�ိှေစမည့် 

စီမံထားသည့ ်အားေကာငး်သည့ ်ေရလ�တ်ေပးခွင့ ်ြပုလာမည့ ်

အလုပ်ေနရာများ �ငှ့ ်လည်ပတ်မ� ဆိငုရ်ာ ဒဇုိီငး် (တာဘိငုမ်ျား 

သိုမ့ဟုတ် ထတု်လုပ်�ိငုစ်ွမ်းကိ ုတိုးချဲ� ြခငး်)၊ ေရလ�မ်း လွငြ်ပငမ်ျား၏ 

ချိတ်ဆက်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်အတကွ် ေရအားလ�ပ်စစ် 

ေလျာေ်�ကးေပးေရး ရနပံ်ေုင ွအဖဲွ�ကိ ုထေူထာငမ်�၊ ေရလ�မ်းမ� ဆိငုရ်ာ 

သတိထားစရာများကို စမံီအုပ်ချုပ်ေရး �ငှ့ ်ေရလ�မ်း လွငြ်ပင ်

ေဂဟာစနစအ်ား စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- ဇလေဗဒပညာ�ှင၊် စမံီကနိး်၏ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ 

ေရဆိငုရ်ာ ေဂဟာပညာ�ှင၊် ပတ်ဝနး်ကျင ်ေရစီးေ�ကာငး် ဆိငုရ်ာ 

တသးီပုဂ�လ ပါရဂူ၊ အဓိကပါဝငသ်၏ူ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ စမံီကိနး် 

အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ ကိယု်စားလယှ်များ၊ ေရစုနပိ်ုငး် 

ကမ်းေြခ ြပည်သမူျား၏ ကိုယစ်ားလယှ်များ၊ သက်ဆိငုရ်ာ အစိုးရ 

အာဏာပိုငအ်ဖဲွ�များမှ ကိယု်စားလှယ်၊ သက်ဆိငုလ်�င၊်ေရစုနပိ်ုငး် 

နယ်ချငး် ထစိပ်ေန�ကသည့ ်ြပည်သမူျား၏ ကိယု်စားလှယ်များ 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 126 
 

 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေရစီးေ�ကာငး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက် 

ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး်များကိ ုစိစစအ်ကဲခတမ်�၊ ေဘာငမ်ျား၊ 

ေြပာငး်လဲ�ိငုမ်� �ငှ့ ်စိစစေ်ရး တည်ေနရာများကို ေဖါ် ြပထားသည့ ်

ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ၏ စီမံကနိး်၊ စနစ် လညပ်တ်ေရး 

စီမံကိနး်များ၊ ေရလ�တ်ေပးေရး စနစ်များဆိငုရ်ာ ဒဇုိီငး် 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ တိုငပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပါဝငမ်� 

မှတ်တမ်းများ၊ အဓိကပါဝငသ်၏ူ အေ�ကာငး်အရာများအား 

တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားခဲ့မ� မှတတ်မ်းများ၊ အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်း၏ 

အစီရငခံ်စာ၊ ေပးထားသည့ ်ကတိများ �ငှ့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 

အသံးုအ��နး်များ၏ အဘဓိာန ်
 
ေနာကတ်ိးု အကျိုးအြမတမ်ျား-စမံီကနိး်ထမှံေန�ပီး ေဒသအတကွ ်

ထတု်ယ�ူိငုမ်ည့ ်အကျိုးအြမတ်များ 

တာဝန်ခံမ�-ပုဂ�ိုလ်၊ ကုမ�ဏ ီသိုမ့ဟတု ်ဌာန တစခု်ခုက ၎ငး်၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ အတကွ ်တာဝနယ်�ူပီး၊ ယငး်တိုအ့တွက ်�ှိ�ိငုသ်ည့ ်

တာဝနမ်ျားကိ ုခံယလူျက ်ရလဒမ်ျားကို ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာွေအာင ်

ဖွင့ထ်တုြ်ပသရန ်တာဝနခံ်သည့ ်ကတိ။ 

တာဝန်ခံထားသ-ူတစဦ်းဦး သိုမ့ဟတု ်လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုအတကွ် 

တာဝန�်ှိသ ူသိုမ့ဟတု ်ဥပေဒအရ တာဝန�်ှိသ။ူ 

လံေုလာကေ်သာ-ေတာငး်ဆိခုျက် တစခု်ခု သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်ချက် တစခု်ခု 

ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်ြပည့မီ်ေသာ သိုမ့ဟတု ်လံုေလာက်ေသာ။ 

သေဘာတညူခီျက-်အထးူတလည ်ြပုမူ�ကရန ်သိုမ့ဟုတ် လုပ်ေဆာင�်ကရန ်

ပုဂ�ိုလ်များ၊ အုပ်စုများ သိုမ့ဟတု ်အဖဲွ�အစညး်များ အ�ကားတွင ်

ေရးမှတထ်ား�ကသည့ ်သေဘာတူညမီ�။ ၎ငး်ကို၊ ဥပမာ၊ နားလညမ်� စာခ�နလ်�ာ၊ 

အစညး်အေဝး မှတတ်မ်းများ၊ ရညရွ်ယခ်ျက ်စာတမ်း၊ အေြခခံမူများ ဆိငုရ်ာ 

ပူးတွဲေ�ကညာချက်၊ ကနထ်�ုိက်စာချုပ်၊ လုပ်ငနး် လညပ်တ်ေရး လိုငစ်င ်

စသညတ်ိုထ့တဲွင ်ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပ�ိငု�်ကပါသည။် 

ဆေီလျာ်ေသာ-လူ၊ အေြခအေန၊ ြဖစရ်ပ် သိုမ့ဟုတ် ေနရာ တစခု်ခုအတကွ် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ၊ ကိကု်ညေီသာ၊ ေဖါ် ြပထားသည့ ်လိအုပ်ချက်များ သိုမ့ဟတု ်

ေတာငး်ဆိခုျက်များကို ြပည့မီ်ေသာ။ 

အေြခခံ-ေနာက်ပုိငး်တငွ ်��ငိး်ယဉှ်�ကည့ရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အစအီစဉ်များ၊ 

စာရငး်များ သိုမ့ဟတု ်သတ်မှတ်ချက်များ တစစ်ံု။ အေြခခံမှာ စမံီကိနး်အ�ကို၊ 

စမံီကိနး်ကို စတငလ်ုပ်ကိုငမ်� မတိငုမီ်၊ အေြခအေနများကိ ုရည�်�နး်ြခငး် 

ြဖစ�်ပီး စမံီကိနး် ေနာက်ပုိငး် အေြပာငး်အလမဲျားကိ ု��ငိး်ယဉှ်ရန ်သံးုပါသည။် 

လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်များ အတွက ်စမံီကနိး်အ�ကို 

အေြခခံ မ�ှိလ�င ်လက�်ှိ အေြခအေနကိ ုအေြခခံအြဖစ ်ခံယ�ူိငုသ်ည။် 

ကတြိပုမ�-လုပ်ေပးရန၊် ေပးရန ်သိုမ့ဟတု ်တစစ်ံတုစခု် လုပ်မ�ကို ေ�ှာင�်ှားရန ်

ကတိြပုထားသည့ ်ေ�ကညာချက်။ 

ရပ်ရွာြပညသ်ူ ့ အပ်ုစုများ-ပုိ�ကီးမားသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး်ထ ဲအတတူက ွ

ေနထိငု�်ကသည့ ်တူညသီည့ ်လက�ဏာများ သိုမ့ဟုတ် အကျိုးစးီပွားများ�ှိသည့ ်

လူအုပ်စုများ။ ယငး်အုပ်စုများကို �ကည့�်�ရန ်နညး်လမ်း အသယွသ်ယွ ်�ှိ�ကရာ၊ 

၎ငး်တိုက့ို နားလညရ်�ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်းများြဖင့ ်သတ်မှတ် ေဖါ် ြပေပးရန ်

လိုပါမည။် ယငး်တိုထ့တဲွင၊် ဥပမာ ြပေပးသည့ ်အေန�ငှ့၊် �မို� ြပထ ဲ

ေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေကျးလက်ေဒသမှာ ေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၊ 

လူနညး်စု တိုငး်ရငး်သားများ၊ အသက်ေမွးမ� လုပ်ငနး် သိုမ့ဟတု ်ဘာသာ 

တူ�ကသမူျား၊ မသနစွ်မ်းသမူျား၊ သက်�ကီးများ၊ စာမတတ်သမူျား၊ 

အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊၊ ကေလးများ စသြဖင့ ်ြပေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာမ�-တရားဝင ်ေတာငး်ဆိခုျက်များ၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်အများသ ိ

သ���ိာနေ်ပးမ�များ။ 

ဖကစ်ံုပါဝငေ်သာ-သက်ဆိငုရ်ာ အစတိအ်ပုိငမ်ျား အားလံုးကို ထည့တ်ကွလ်ျက ်

ေြဖ�ှငး်ေပးခဲသ့ညည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�-�ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်အေရးယ ူေဆာငရွ်က်မ�များ၏ အဆင့က်ိ ု

စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ ေနာက်ဆံးု စမံီချက်များ�ငှ့ ်ည�ွီတ်မ� �ှိေအာင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးသည။် 

သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက-်အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ကကွ် ြပညသ်မူျားမှ 

ခန ့အ်ပ်ခဲ�့ကသည့ ်ရပ်ကွက် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

အ�ကားမှာ၊ အချိနက်ို လံုေလာက်စွာ ယခဲူ�့ကကာ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ 

ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များ�ငှ့အ်ည ီလတွ်လပ်ခဲ�့ပီး မိမိဘာသာမိမိ 

ဆံးုြဖတ်ချက် ချမှတ်�ိငုခဲ်�့ကသည့ ်ြဖစစ်ဉ်မှတစဆ်င့၊် လက်မှတ်ထိးုခဲ�့ကသည့ ်

သေဘာတူညခီျက်များ။ 

ြခစားမ�-ဂုဏသ်ကိ�ာ သိုမ့ဟတု ်�ုိးသားမ� မ�ှိြခငး် (အထးူသြဖင့ ်

လာဘစ်ားမ�အတကွ် သသံယြဖစမ်�)၊ မ�ုိးသားသည့ ်အကျိုးအြမတက်ိ ုရယရူန ်

အပ်�ှထံားသည့ ်ရာထးူကိ ုအသံးုချမ�။ 

ယံ�ုကညရ်ေသာ-ယံ�ုကည၍် ရ�ိငုေ်သာ၊ ယတု� ိ�ှိေသာ၊ အားကိုးထိကု်ေသာ၊ 

စတိ်ချရေသာ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ်-အတိတ်ေခတ် မျိုးဆက်များထမှံ အေမွရ�ှိခဲက့ာ 

ပစ�ုပနမှ်ာ ထနိး်သမ်ိးထားလျက ်အနာဂတ် မျိုးဆက်များအား အပ်�ငှး်ေပးန ်

ြဖစေ်သာ လအူုပ်စု သိုမ့ဟတု ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် တစခု်၏ ေ�ှးပစ�ညး်များ �ငှ့ ်

အထညက်ိုယြ်ဒပ် မ�ှိသည့ ်ပငက်ိလုက�ဏာ�ှိသည့ ်အေမွအ�စှ။် 

တိးုပွားလာေသာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ-စမံီကိနး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို အတတိ်၊ ပစ�ုပန ်�ငှ့ ်ဆငြ်ခင ်ခန ့မှ်နး်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်

အနာဂတ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ တိုေ့�ကာင့ ်ထပ်တိုးလာမည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ။ အကျိုးဆကမ်ျားကို ေရ အရငး်အြမစ၊် ေဂဟစနစ ်

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ကွက် ြပညသ်မူျား အ�ငှ့ ်

ယငး် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ခံယ�ူိငုစွ်မ်းြဖင့ ်စစိစအ်ကဲခတရ်ပါမည။် 

ဆနး်စစမ်�များကိ ုလက်ေတွ�ကျသည့ ်ေဘာငမ်ျားအတွငး်မှာ သတ်မှတ ်

လုပ်ကိုငရ်ပါမည။် 

လည့ှစ်ားခံရြခငး်-လှည့စ်ားခံလိကုရ်သည့ ်အချက် သိုမ့ဟတု ်အေြခအေန၊ 

မမှနက်နသ်ညက်ို ယံ�ုကညေ်အာင ်လုပ်ခံခဲရ့ြခငး်၊ လိမ်လညခံ်ခဲရ့ြခငး်။ 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသ-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ထသဲို ့ 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံနသည့ ်ထပ်ိသးီ အဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟုတ် ကုမ�ဏမီျားအုပ်စု။ 

တိကု�ုိ်က ်အကျို းသကေ်ရာကမ်� �ိှသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်-ူ

အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ဆက�် �ယ�်ပီး ထင�်ာှးသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ သတထိားရမည့ ်

အချက်များ �ငှ့ ်တာဝနခံ်ရမ�များ �ှိေနသမူျား။ ၎ငး်တိုမှ့ာ စမံီကိနး် 

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ေနရာ အတငွး်တွင ်(ရပ်ကကွ် ြပညသ်မူျား) 

သိုမ့ဟတု ်စမံီကနိး် အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာ အြပင�်ှိ ေနရာ (ဥပမာ၊ 

အစိုးရ �ကပ်မတ်ေရး အဖဲွ�အစညး်များ၊ ဘ�ာေရး ဌာနမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

သိုမ့ဟတု ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစးီပွားဖက)် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-အများသ ိြဖစေ်အာင ်ြပုလုပ်သည ်(“အများသ ိ

ဖွင့ြ်ပလိကု်သည”်ကို လညး် �ကည့�်�ပါ)။ 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 128  

စီးပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�ှ်ားခံရြခငး်-(i) ေြမကိ ုဝယယ်မူ�၊ (ii) ေြမအသံးုြပုမ� 

သိုမ့ဟတု ်ေြမအား အသံးုချမ� ေြပာငး်လဲသာွးြခငး်၊ (iii) ေြမအသံးုချမ� 

ကန ့သ်တ်ခံရြခငး် သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား အသံးုချခွင့က်ို၊ 

ေရ အရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝငက်ို၊ ကန ့သ်တ်ခံရြခငး်၊ တရားဝင ်

ထေူထာငလ်ိကု်သည့ ်ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမ့ဲ ေဒသများ သိုမ့ဟတု ်ေရေလှာငက်န ်

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ကဲ အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်

ကျနး်မာေရး စိုးရိမ်စရာများ သိုမ့ဟတု ်အသက်ေမွးမ� အေပါ် �ှိလာမည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ တိုေ့�ကာင့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်�များ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များအား 

အသံးုချခွင့ ်သိုမ့ဟတု ်ဝငေ်င ွအရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟတု် အသက်ေမွးမ� 

နညး်လမ်းများကို ဆံးု�� ံးလိကု်ရြခငး်။ ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆံးု�� ံးရမ�များ �ငှ့ ်

ကန ့သ်တ်ချက်များမှာ အြပည့အ်ဝ ြဖစေ်စ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး် ြဖစေ်စ၊ ထာဝရ 

ြဖစေ်စ၊ ယာယ ီြဖစေ်စ၊ စးီပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�်ှားခံရမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ထေိရာကမ်��ိှေသာ-ရညရွ်ယခဲ်သ့ည့၊် ေမ�ာ်လင့ထ်ားခဲသ့ည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

လိုချငခဲ်သ့ည့ ်ရလဒက်ိ ုထတုလ်ုပ်ေပး�ိငု ်သိုမ့ဟတု ်ထတုလ်ုပ်ေပး�ိငုစွ်မ်း 

�ှိေသာ။ 

ပါဝငခဲ့်ေသာ-တံု ့ြပနလ်ုပ်ကိုငခဲ်သ့ည၊် မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိုငပ်ငေ်ရး 

ြဖစစ်ဉ်များမှ တစဆ်င့။် 

မ�တေသာ-တရားေသာ၊ မ�တေသာ သိုမ့ဟတု ်မျက်�ာှမလိကု်ေသာ 

အေထာကအ်ထား-စစိစခံ်ရသမှူ တငြ်ပလာ�ပီး အကဲခတသ်ကူ 

စသံတ်မှတ်ချက် တစခု်ခုကို မညသ်ည့ ်အဆင့အ်ထ ိြပည့မီ်ခဲေ့�ကာငး်ကို 

ဆံးုြဖတရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အေထာကအ်ထား။ အေထာကအ်ထားမှာ 

အေရအတကွ ်သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များ၊ ��တ်ြဖင့ ်

သိုမ့ဟတု ်စာတမ်းအြဖစ ်မှတ်တမ်းတငထ်ားသည့ ်အချက်များဆိငုရ်ာ 

မှတတ်မ်းများ သိုမ့ဟတု ်ေ�ကညာစာတမ်းများ ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကိ ုြပနလ်ည ်

ထတု်ယရူ�ိငု ်သိ ုြပနလ်ညထ်တုလ်ုပ်ေပး�ိငုက်ာ၊ စတိ်ခံစားမ�များ သိုမ့ဟတု ်

ဘကလ်ိကု်ြခငး် မ�ှိခဲဘ့၊ဲ ေလလ့ာမ�များ၊ တိုငး်ထာွမ�များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ 

စမ်းသပ်မ�များ သိုမ့ဟုတ် လက်ေတွ� ြဖစေ်သာ၊ ြပနလ်ည ်ထတု်ယရူ�ိငုေ်သာ၊ 

အ�ှိတရားြဖစက်ာ စစိစရ်�ိငုေ်သာ၊ အချက်�ငှ့ ်ဆိငုေ်သာ၊ အြခားေသာ 

နညး်လမ်းများကို အေြခခံလျက ်ရ�ှိခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည ်

ပါရဂူ-နယပ်ယ ်တစခု်တငွ ်အဆင့ြ်မင့ ်အေတွ�အ�ကံု �ှိေန၍ သိုမ့ဟတု ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာကိ ုသငတ်နး် တကထ်ား၍၊ ထိနုယပ်ယထ်တဲွင ်အဆင့ြ်မင့ ်

က�မ်းကျငမ်� သိုမ့ဟတု ်အေတွ�အ�ကံု�ှိသည့ ်ပုဂ�ိုလ်။ 

ကျားမဆိငုရ်ာ ဆန်းစစ်ချက-်လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုက အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

အမျိုးသားများ အေပါ် �ငှ့ ်ကျားမဆကဆ်မံ�များ အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်ပုံအား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်။ 

ဖံွ� �ဖိုးေရး လုပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင့ ်အမျိုးသားများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီး 

နစန်ာရမ�များ မ�ှိေ�ကာငး်ကိ ုအာမခံေပးရန၊် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်ထေိရာက်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု ်

ကျားမ��ေထာင့က်ို ထည့တ်ကွ်လျက ်စမံီကိနး်များကို ချမှတလ်ျက ်

�ုပ်လံးုေဖါ်ရာတငွ ်၎ငး်ကိ ုအသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  

စီမံကပ်ွကမဲ�-စမံီကနိး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို လကလ်ှမ်းမီှေရးဆကီို 

ေ�ှ� ��လျက ်အသေိပးြခငး်၊ ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စမံီအုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကို လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့ ်စမံီကိနး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

အေဆာကအ်အံုများကိ ုပူးေပါငး်ေပးြခငး်။ 

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ-အဓိကပတ်သက်သတူိုက့ 

စိုးရိမ်ချက်များ၊ မေကျနပ်ချက်များ �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ 

တိုင�်ကားချက်များကို တငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက် 

တစစ်ံတုစခု်ကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်စမံီကနိး်လာ လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ။ 

လူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား-လူသား အားလံုးတို ့ ရ�ှိခံစားပုိငခွ်င့ ်�ှိသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်

လတွ်လပ်ခွင့မ်ျား၊ ြပညသ်တူို၏့ ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ �ိငုင်ေံရး၊ စးီပွားေရး၊ လူမ�ေရး 

�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်Universal Declaration on Human 

Rights 1948 ခု�စှ ်အေထေွထ ွလူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား ေ�ကညာစာတမ်း ကဲသ့ို ့ 

�ိငုင်တံကာ ေ�ကညာစာတမ်းများထတဲငွ ်ထတု်ြပနထ်ားသညမ်ျား အပါအဝင။် 

ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ်-ေရသည ်စမံီကနိး်ကို ေမာငး်�ငှေ်ပးသည။် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�-လုပ်ေဆာငခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ြဖစရ်ပ် တစခု်ခု၏ အကျိုး 

သိုမ့ဟတု ်အကျိုးဆက်၊ အကျိုးဆက် တစခု်ခုကို အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

အေပါငး်လက�ဏာ ဆိ�ုပီး သတ်မှတ်မ�မှာ ဆက်� �ယေနသည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်

��ေထာင့ ်အေပါ်တွင ်မူတညပ်ါသည။် 

တသးီပုဂ�လ ဆန်းစစမ်�-စမံီကနိး်မှ ခန ့အ်ပ်ခဲသ့ ူမဟတု်ဘ၊ဲ စမံီကနိး်၏ 

အြမတ်ရ�ှိမ�ထတဲွင ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ စတိ်ဝငစ်ားမ� မ�ှိသည့ ်ပါရဂူ၏ 

ဆနး်စစခ်ျက။် 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျား-ေအာက်ပါ လက�ဏာများကိ ုအဆင့အ်တနး် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်

ပုိငဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွဲြပားသည့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စု- မိမိကိုမိမိ 

ကွဲြပားသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စုြဖစသ်ညဟ်ု ခံယထူားကာ ထိသုိုခံ့ယမူ�ကို 

အြခားသတူိုမှ့ အသအိမှတ်ြပုြခငး်၊ စမံီကိနး် ဧရိယာထကဲ ကွဲြပားသည့ ်ပထဝီ 

အေနအထားအရ ကွဲြပားသည့ ်ေနထိငုမ်�ေဒသ သိုမ့ဟတု ်ဘိးုဘငပုိ်င ်

နယေ်ြမများ �ငှ့ ်ယငး် ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုစုေပါငး်�ပီး ဆက်� �ယမ်�များ �ှိေနြခငး်၊ အဓိက 

လ�မ်းမုိးထားသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု ်ယဉ်ေကျးမ�မှ သးီြခားြဖစသ်ည့ ်

အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်ေံရး အေဆာကအ်အံုများ 

�ှိေနြခငး်၊ �ိငုင် ံသိုမ့ဟုတ် ေဒသ၏ တရားဝင ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကွဲြပားသည့ ်

တိုငး်ရငး်သား ဘာသာစကား �ှိေနြခငး်။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ-တစခု်ခုထသဲို ့ ေပါငး်ထား၊ အြပနအ်လှန ်စမ့်ိဝငထ်ား၊ 

ြမုပ်ဝငသ်ာွးေသာ။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်စီမံအပ်ုချုပ်ေရး (IWRM)-ေရ၊ ေြမ 

�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုည��ိ�ငိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်၊ ေသေရး�ှငေ်ရး ေဂဟာစနစမ်ျား၏ 

ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့�ကို မထပိါးေစဘ ဲတရားမ�သည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်စးီပွားေရး �ငှ့ ်

လူမ�ေရး ေကာငး်စားမ�ကို အများဆံးု ရ�ှိေစသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျား-စမံီကနိး် အတကွ ်အေရးပါသည့ ်လုပ်ငနး်များကို 

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ပထဝီနယေ်ြမအရ စမံီကနိး် တညေ်နရာတငွ ်

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်အတကွ ်လုပ်ကိငုေ်န�ကသမူျား။ 

ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား-သဘာဝအေလျာက ်သက်ဆိငုရ်ာ ေဒသထတဲွင ်

�ှိေနကျ မဟတု်ဘ ဲမိတ်ဆက်ေပးလ�င ်စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု ်

ပတ်ဝနး်ကျငအ်တကွ ်သိုမ့ဟတု ်လူသား၏ ကျနး်မာေရး အတကွ ်အ��ရာယ ်

ြဖစလ်ာဖွယရ်ာ�ှိသည့ ်အေကာငမ်ျား။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

ေြမယာ ြပန်လညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးမ�-စမံီကိနး်ကိ ုလက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်မ��ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေနခဲသ့ည့ ်ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�များ �ငှ့ ်နစန်ာမ�များ၏ ေနာက်ပုိငး်တွင ်

လယေ်ြမများကို ၎ငး်တို၏့ ယခင ်အေနအထားမျိုးသို ့ ြပနေ်ြပာငး်လဲေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်။ 

အေမွအ�စှ် ဆိငုရ်ာများ-ယခင ်စမံီကနိး်များ၏ အကျိုးဆက်များကို 

သက်သာေအာင ်လုပ်မေပးခဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်အလားတ ူေကာငး်မွနေ်သာ 

သိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ အရာြဖင့ ်ေလျာ်စိုက် မေပး�ိငုခဲ်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်�ှိ (တညဆ်)ဲ စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး ေရ�ှည ်ြပဿနာများ 

�ှိေနြခငး် သိုမ့ဟတု ်လက�်ှိ တညေ်နရာတွင ်စမံီကိနး်များ အသစေ်�ကာင့ ်

�ကိုတင ်ြပဿနာများ �ှိလာြခငး်။ 

အသကေ်မွးမ�-အသက�်ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတွက ်လိုအပ်သည့ ်

လုပ်ကိုင�်ိငုစွ်မ်းများ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလှာငခ်နး်များ၊အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

အသံးုချပုိငခွ်င့)်။ 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်း-သကဆ်ိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု သိုမ့ဟတု ်လူမျိုး 

တစခု်အေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စညး်စမ်ိများ 

ြဖင့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မ့်ိစရာများ၊ အမ်ိယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ ဥပမာများမှာ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ 

ေခ�တာမ�များ၊ အလုပ်�ှိမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်

လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ၊ မိလ� ာစနစ၊် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပုိေ့ဆာငမ်� စသည့ြ်ဖင့။် ေဒသ-�ိငုင်ေံတာ် 

နယေ်ြမကိ ုစမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ခဲွြခားသတ်မှတ်မ� (ဥပမာ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ 

ေြမအသံးုချေရး စမံီကိနး်များကို ရည�်�နး်လျက်) 

ေရ�ှည-်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကနိး်၏ စမံီထားသည့ ်သကတ်မ်း 

ထန်ိးသမ်ိးမ�-တစခု်ခုကို ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနမှာ ထနိး်သမ်ိးထားရန ်

လုပ်ကိုငမ်�၊ ထနိး်သမ်ိးစရိတ။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စမံီကန်ိး-စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး် ဆိသုညမှ်ာ 

စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခု်ခုကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ကိုးကားစရာ 

ြဖစ�်ပီး ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတွက ်ဘာေ�ကာင့၊် ဘာကို၊ ဘယလ်ို၊ ဘယသ်ကူ၊ 

ဘယေ်လာက် �ငှ့ ်ဘယေ်တာ ့စသညမ်ျားကို သတ်မှတ်ေဖါ် ြပေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စနစ်-အဖဲွ�အစညး် တစခု်က ၎ငး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို 

လက်လှမ်းမီှရန ်အတကွ ်တာဝနမ်ျား အားလံုး ြပည့မီ်�ိငုေ်ရးကို အာမခံေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ၏ အေြခခံေဘာင။် 

အများဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အ�ကီးမားဆံးု။ 

အနညး်ဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အနညး်ဆံးု 

သကသ်ာေစြခငး်-အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား 

မြပငး်ထနေ်စြခငး်၊ ေလျာပ့ါးေစြခငး်၊ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်သက်သာေစြခငး် 

စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာြခငး်တရားဝင၊် လိငုစ်င၊် ကနထ်�ုိက ်သိုမ့ဟတု ်ပါမစ ်

ဆိငုရ်ာ ကတိများကိ ုမြပည့မီ်ြခငး် 

လိကုေ်လျာမည�ွီတြ်ခငး်-စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်များထကဲ ပနး်တိုငမ်ျား �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို မြပည့မီ်ြခငး်၊ ၎ငး်တိုမှ့ာ အများသ ိေ�ကညာခဲသ့ည့ ်

ကတကိဝတ်များ ြဖစခ်ျငမှ် ြဖစ�်ိငု�်ကသည၊် သိုေ့သာ် ၎ငး်တိုက့ို တရားဝင ်

လိကု်နာရန ်မလိုေသာေ�ကာင့ ်ချိုးေဖာက်မ�ေ�ကာင့ ်တရားဝင ်အေရးယ ူ

မရ�ိငုပ်ါ။ 

အေရးမပါေသာ-တစခု်ခု သင့ေ်တာ်ရန၊် လံုေလာက်ရန ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

ထေိရာက်ရန ်အေရးမပါေသာ 

လပ်ုငန်းခွင ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး-အလုပ်ထ ဲသိုမ့ဟတု ်

အလုပ်ထမ်းေဆာငမ်�ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်မူျား၏ ေဘးကငး်မ�၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေကာငး်စားမ�ကို ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ဥပမာ၊ လုပ်ငနး်ခွငထ်ကဲ 

လုပ်ကိုငမ်�များ၏ တိကု်�ုိက် အကျိုးဆက်အြဖစ ်�ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ 

သိုမ့ဟတု ်ထခုိိက်မ�များကို ဟန ့တ်ားေပးြခငး်ြဖင့။် 

ခု�ှမ်ိမ�-စမံီကနိး်ကို တိုးတကလ်ုပ်ကိငုခဲ်မ့�ေ�ကာင့ ်�ှိခဲသ့ည့ ်သသိာဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ဖာေထေပးရန ်လုပ်ေဆာငခဲ်မ့�များမှ 

ြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုက်ာ စနစတ်ကျ ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတု်ေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ် 

လုပ်ေဆာငခဲ်သ့ည့ ်ေနာက်မှာ �ှိ�မဲ�ှိေနသည့ ်ထနိး်သမ်ိးမ� ရလဒမ်ျား။ 

ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမံီကနိး် ေနရာ အတွငး်မှာ မ�ှိ�ကပါ။ 

အသင့ဆ်ံးု-တိုငပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်ကို အေြခခံ�ပီး စဉ်းစားစရာများ အားလံုးကို 

ထည့တ်ကွ်�ပီးေနာက်၊ အသင့ေ်တာ်ဆံးု 

အသင့ေ်တာ်ဆံးု ြဖစ်ေရး လပ်ုငန်းစဉ်-အသင့ေ်တာ်ဆံးုကို ချမှတ်ရန ်

အစာထိးုေရွးစရာများကိ ုထည့စ်ဉ်စားစည့ ်လုပ်ငနး်စဉ် 

�ိှေနဆ-ဲည��ိ�ငိး်မ�ပီး သိုမ့ဟုတ် ေြဖ�ှငး်မရေသးေသာ။ 

စီမံကန်ိးများ-လုပ်ငနး် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး် ထတဲငွ ်တရားဝင ်

ထည့သ်ငွး်ချငမှ် ထည့သ်ငွး်ထား�ိငုက်ာ၊ ေတွ� �ှိထားသည့ ်ြပဿနာကိ ု

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်စမံီလုပ်ကိုငေ်ရး အစအီစဉ်များ။ စမံီကနိး်များထတဲွင ်

ေရးမှတထ်ားသည့ ်စမံီကနိး် အစအီစဉ်များ၊ ဥပမာ၊ အစညး်အေဝးများတငွ ်

ချမှတ်ခဲသ့ည့ ်ေ�ှ�ဆက ်လုပ်စရာများဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များကို 

အေြခခံထား�ိငုပ်ါသည။် စမံီကနိး်များမှာ ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသ၊ူ ပုိင�်ှင ်

သိုမ့ဟတု ်လုပ်ငနး် လညပ်တသ်၏ူ စမံီကိနး်များ၊ သိုမ့ဟတု ်သက်ဆိငုရ်ာ 

အစိုးရ ကိုယစ်ားလှယ�ုံ်း သိုမ့ဟတု ်ယငး် ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ 

အတကွ ်အဓိက တာဝနခံ်ထားသည့ ်အြခား အဖဲွ�အစညး်ထမှံ ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ုပ်လံးုေဖါ်ရန ်တာဝန�်ှိည့ ်ကနထ်�ုိကတ်ာက ြပုစုချမှတ်ခဲသ့ည့ ်

စမံီကိနး်များလညး် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ-အစိုးရ မူဝါဒ ေြပာငး်လဲမ�များ၊ ပစ�ညး်များ 

တငသ်ငွး်မ�ကို ဟန ့တ်ားရန၊် သမ်ိးယရူန ်သိုမ့ဟတု ်ဖမ်းဆးီရန၊် ေငေွ�ကး 

လလဲှယမ်ရမ�၊ �ိငုင်ေံရးကို အေ�ကာငး်ြပု�ပီး စွက်ဖက်မ�၊ အစိုးရ 

မတညမ်�ငမ်ိြဖစမ်� သိုမ့ဟတု ်စစြ်ဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ 

ေကာ်ပုိေရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိုးရတိုက့ ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့ ်သိုမ့ဟတု ်

လုပ်ငနး် မရ ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်သတိထားရန ်အချက်။ 

လပ်ုရ�ိငုေ်သာ-�ှိေနသည့ ်အလားအလာများ �ငှ့ ်အေြခအေနများထတဲငွ ်

လုပ်၍ ရ�ိငုေ်သာ။ 

လပ်ုငန်းစဉ်-ရလဒ ်တစခု်ခုကို ရ�ှိေစမည့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ 

အေြပာငး်အလမဲျား သိုမ့ဟတု ်လုပ်ကိငုမ်�များ။ 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 130  

ဝယယ်ြူခငး်-ကနုပ်စ�ညး်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု 

အေကာငး်ဆံးု ေဈး��နး်ြဖင့၊် မှနက်နသ်ည့ ်အရညအ်ေသးွ �ငှ့ ်

အရညအ်ေသးွြဖင့၊် အချိနမှ်န၊် ေနရာမှနတ်ွင၊် မှနက်နသ်ည့ ်

အရငး်အြမစထ်မှံေန�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု ်လညပ်တ်သည့ ်

လုပ်ငနး်အတကွ ်တိကု�ုိ်က် အကျိုး�ှိေစရန ်သိုမ့ဟတု ်အသံးုြပု�ိငုရ်န၊် 

ဝယယ်ြူခငး် ြဖစ�်ပီး၊ ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကနထ်�ုိက်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ေလ ့�ှိပါသည။် 

အစအီစဉ်-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� အစအီစဉ်�ငှ့ ်သက်ဆိငုလ်ျက်၊ စမံီကိနး် 

အစတိအ်ပုိငး်များ အားလံုး (ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�၊ �ငှ့ ်

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ စသြဖင့)် ကို ြခံုငံတုတ်ပါသည ်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ေနရာ-ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်စမံီကနိး် 

ေနရာမှ ေအာက်ပုိငး် �ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ေရကာတာများ �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

ဖံွ� �ဖိုးမ�များေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာများ (ဥပမာ၊ လမ်းများ၊ 

ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိငုး်များ၊ ေကျာကတ်ငွး်များ၊ ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ရွာများ၊ ေနရာြပနခ်ျထားသည့ ်ေနရာများ၊ စသြဖင့)်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား-ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် ြပငဆ်ငမ်�၊ 

�ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်လညပ်တ်မ� တိုေ့�ကာင့ ်ေကာငး်ေသာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို ခံစားခဲရ့သည့ ်ေနရာထကဲ အြပနအ်လနှ ်

ထေိတွ� �ကရသည့ ်အမျိုးမျိုး�ှိ�ကသည့ ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား။ 

စီမံကန်ိး ကန ့်သတန်ယေ်ြမ-ဓာတ်အား ထတုလ်ုပ်ေရး တာဘိငုမ်ျားမှ 

ြဖတ်စးီရန ်သိုမ့ဟတု ်ေရကာတာကိ ုေကျာ်�ပီး ေရစုနပုိ်ငး်သို ့ လ�ံစးီသာွးေစရန ်

သံးုရန ်စမံီကိနး် ေရေလှာငက်နမ်ျားသို ့ ေရများစးီဝငသ်ည့ ်ြမစဝှ်မ်း၏ 

အစတိအ်ပုိငး်။ 

စီမံကန်ိး အစတိအ်ပုိငး်များ-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� စမံီကနိး် 

တစရ်ပ်လံုးဆိငုရ်ာ ပါဝငသ်ည့ ်အစတိအ်ပုိငး်များ၊ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ 

ေဆာကလ်ုပ်ြခငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ 

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ� �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�များ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စီမံကန်ိး ေြမများ-စမံီကိနး်မှ ပုိငဆ်ိငု�်ပီး အသံးုြပုသည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးသက်ေရာကသ်ည့ ်ေြမ။ 

ကာကယွေ်ပးြခငး်-အ��ရာယ၊် ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ ထခုိိက်မ� သိုမ့ဟုတ် 

ပျက်စးီမ�မှ ေဘးကငး်ေစလျက ်ကာကယွေ်ပးြခငး်။ 

အများသ ိဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-သေဘာတညူခီျက်၊ ကတိြပုချက်၊ စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု ်အေရးပါသည့ ်အစရီငခံ်စာကို 

ထတု်ြပနလ်ိကု်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်လုပ်�ပီးသာွးေ�ကာငး် ေ�ကညာလိကုက်ာ 

လိုချငသ်တူိုငး် ရ�ှိေအာင ်(ဥပမာ၊ ဝဘဆ်ိကု်မှာ ထတု်ြပနေ်ပးြခငး်) သိုမ့ဟုတ် 

အချိနမီ် ေတာငး်ဆိလု�င ်ပုိေ့ပးြခငး်။ 

ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံေပးြခငး်-ယခင ်ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနသို ့ 

ြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတု်ေပးလိကု်ြခငး်။ 

ေဒသဆိငုရ်ာ-�ိငုင်တံကာ သေဘာမျိုး ေဆာငသ်ည့ ်�ိငုင်အံများ၏ အထက်�ှိ 

အဖဲွ�အစညး်။ �ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမ တစခု်ခု၏ စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်

ခဲွြခားသတ်မှတ်မ�များကို ရည�်�နး်ရာတငွ ်(ဥပမာ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ 

ေြမအသံးုချေရး စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတ်သကလ်�င)် ဤ protocol က ေဒသ��ရမှ 

လျာေပးသညက်ိ ုသံးုသည။် 

သကဆ်ိငုေ်သာ-အေ�ကာငး်အရာ တစခု်�ငှ့ ်တိကု�ုိ်က် သက်ဆိငု၊် ဆက်စပ်၊ 

သံးု�ိငု၊် လက�်ှိ သိုမ့ဟုတ် အကျံုးဝငသ်ည။် Protocol ထတဲွင၊် 

ထည့တ်ကွ်ရမည့ ်စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ အချက်များ �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကိ ုအေြခခံလျက ်

သက်ဆိငုမ်�ကို ဆံးုြဖတ်မည။် စမံီကိနး်၏ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားက သက်ဆိငုသ်ည့ ်

ကိစ�ကို တငြ်ပလျက ်၎ငး်ကိ ုေထာက်ခံမည့ ်အေထာကအ်ထားကို၊ ဥပမာ၊ 

�ကပ်မတ်ေရး အာဏာပုိငမ်ျားထမှံ ေထာက်ခံချကက်ို၊ တငြ်ပ�ပီး၊ 

အကဲခတ်သကူ သက်ဆိငုမ်�ကို အတညြ်ပုရန ်အေထာက်အထားကိ ု�ကည့�်� 

ေလလ့ာရသည။် 

ေရေလာှငက်န်-စမံီကိနး်မှေန�ပီး ေရကို သိေုလှာငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လလူုပ် ကနင်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ေရကန။် 

ေရေလာှငက်န် ေနရာ-ေရေလှာငက်နထ်တဲွင ်အများဆံးု ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက ်

ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမှ်ာ ေရလ�မ်းေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက်�ှိ 

�ကားခံ ေြခာက်ေသွ� ဇုန။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားြခငး်-စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ေနထိငုေ်နကျ ေနရာများတွင ်

ေနထိငုခွ်င့ ်မ�ှိေတာ၍့ အြခား တစေ်နရာတွင ်ေနထိငုရ်န ်ေနရာ ေ���ေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားခံရသမူျား-ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်လိုအပ်သည့ ်

ြပညသ်မူျား၊ ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ ထံးုတမ်း သိုမ့ဟတု ်

အစဉ်အလာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ှိခဲ�့ကသမူျားေရာ၊ အသအိမှတ်ြပုထားသည့ ်

ရပုိငခွ်င့မ်ျား မ�ှိ�ကသမူျားပါ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ြမစ်၏ ြမစဝှ်မ်း-ြမစတ်စေ်ချာငး် �ငှ့ ်၎ငး်၏ ြမစလ်က်တက်များ အားလူး 

စးီဆငး်ရာ ေနရာ။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စီမံကန်ိး-ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကိ ု

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လုပ်ေဆာငရ်မညမ်ျားကို အထးူ ြပုစုခဲသ့ည့ ်စာရွက ်

စာတမ်းများ။ ၎ငး်ထတဲွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျားကို 

ေဖါ်ထတု်သတ်မှတ်ြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျား အတွက ်လူမ�-

စးီပွားေရး အေြခခံများ၊ ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ� �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ� ဆိငုရ်ာ 

အကအူည ီအပါအဝင ်ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လုပ်ငနး်စဉ် �ပီးေြမာက်ေရး 

အစအီစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်ေလျာေ်�ကးေပးေရး ဆိငုရ်ာ မူေဘာင ်

ချမှတ်မ�၊ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး်က�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ ဘတ်ဂျက ်

ခဲွေဝမ� �ငှ့ ်ဘ�ာေရး စမံီခန ့ခဲွ်မ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် ရညမှ်နး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်

ပနး်တိငုမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ ကိုငတ်ယွေ်ရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစရီခံေရး �ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး ြပ�ာနး်ချက်များ၊ တိုငပ်ငေ်ရး၊ 

ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်အချကအ်လက်များ ဖလယှေ်ရးဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များ 

ပါဝငရ်ပါမည။် 

ေြပာငး်လယွမ်�ဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-်စမံီကိနး်ကို ေရးဆွရဲာတွင ်အေြခခံခဲသ့ည့ ်

ေသာခ့ျက် ခံယခူျကမ်ျား ေြပာငး်လလဲာသည�်ငှ့ ်စမံီထားခဲသ့ည့ ်လုပ်ကိငုပုံ်များ 

မညသ်ို ့ ေြပာငး်လဲေ�ကာငး်ကိ ုစံုစမ်းစစေ်ဆးြခငး်။ 

ေရတိ-ုေနစ့ဉ် လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ ုေဖါ် ြပသည။် 

သသိာေသာ-ထေိရာက်မ� သိုမ့ဟတု ်အကျိုးဆက်များအရ အေရးပါ သိုမ့ဟတု ်

သသိာ�ကီးမားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

လုပ်ေဆာငမ်�များထ ဲစတိ်ဝငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူသိုမ့ဟတု ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲရ့သ။ူ 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

အဓိကပတသ်ကသ် ူအပ်ုစု-တူည�ီကသည့ ်လက�ဏများ သိုမ့ဟတု ်

အကျိုးစးီပွားများ �ှိ�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား။ 

မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိကုည်ေီသာ-စမံီကနိး်မှာ �ှိ�ကသည့ ်

ေရွးချယစ်ရာများဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတမ်�များ �ငှ့ ်သက်ဆိငုရ်ာ အြခားေသာ 

ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်ဝံဉဪ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

စမံီကိနး်များထတဲငွ ်ချမှတတ်ငြ်ပခဲသ့ည့ ်ဦးစားေပးမ�များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို အေြခခံ�ပီး ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်အဝံငဂွ်ငက်ျ�ှိြခငး်။ 

သင့ေ်တာ်ေသာ-ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျက်၊ အေြခအေန သိုမ့ဟတု ်

ြဖစရ်ပ်�ငှ့ ်ဆေီလျာ်ေသာ။ 

အချိန်မီ-သင့ေ်တာ်ေသာ သိုမ့ဟတု ်အချိနသ်င့ ်ြဖစေ်သာ။ 

နယေ်ြမများအ�ကား သေဘာတညူခီျကမ်ျား-မ�ေဝသံးု�ကရသည့ ်ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုပါဝင�်ကသည့ ်ကမ်းေြခ�ိငုင်မံျားက မညသ်ို ့ 

အသံးုြပု�ကမည့ ်ဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက် �ငှ့ ်ယငး် 

သေဘာတူညခီျက်များကို ထနိး်သမ်ိး လိကု်နာေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ။ 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ / ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� အများြပညသ်တူိုဘ့က်မှ 

စစေ်ဆးခံရန ်ဖွင့ထ်ားြခငး်၊ အများြပညသ်တူို ့ ရယ�ူိငုေ်သာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

�ကည့�်� ရ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု ်ေတာငး်ဆိလု�င ်ြပညသ်တူိုအ့ား 

ဖွင့ထ်တုြ်ပေပးေသာ။ 

ြမ�င့တ်ငမ်�-ပုိြမင့ေ်သာ အဆင့ ်သိုမ့ဟတု ်စ�ံ�နး်သို ့ ြမ�င့တ်ငမ်�။ 

ထခုိိကလ်ယွေ်သာ လမူ�ေရး အပ်ုစုများ-မြဖစစ်ေလာက ်နညး်ေသာ သိုမ့ဟတု ်

အေြပာငး်အလမဲျားကိ ုခံ�ိငုစွ်မ်းများ �ငှ့ ်နညး်လမ်းများ အထးူနညး်ပါးေသာ 

လူမ�ေရး အုပ်စုများ။ 

 

 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 132  

Protocol ၏ Gradational Approach ကိ ု�ငှး်ြပထားြခငး် 

 
ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး စိစစ်အကဲခတ်မ� နညး်များထတဲွင ်အသံုးြပုထားသည့ ်Gradational 

Assessment Approach ကို ဇယား 1 ကို ေလလ့ာ�ကည့လ်�င ်နားလည်�ိငုပ်ါသည။် ဤဇယားထတဲွင ်အမတှ်ေပးမ� အဆင့ ်

အမျိုးမျိုးတွင ်အမျိုးမျိုးေသာ စံသတ်မတှ်ချက်များ အတွက် ြမငေ်တွ�လာရဖွယ် �ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များဆိုငရ်ာ 

အေထေွထ ွလမ်း��နခ်ျက်များ ပါ�ှိပါသည။် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များတွင ်

ေတွ� �ိငုသ်ည့ ်အမတှ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်းများကိ ုဇယား 1 ထကဲ ချဉ်းကပ်မ�ကို အေြခခံ�ပီး ြပုစခုဲ့ပါသည။် 

ဤဇယားကို အမတှ်များကို သတ်မတှ်ေပးရန ်အတွက် အေြခခံ အြဖစ ်မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ၊ အေ�ကာငး်အရာ စာမျက်�ာှများတွင ်

လံုေလာက်သည့ ်အချက်အလက်များကို �ှာေတွ� �ိငုပ်ါမည။် မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစေ်စ၊ အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်အမတှ်ကို 

ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်အေ�ကာငး်အရာ အလိုက် အမတှ်ေပးေရး ေ�ကညာစာတမ်း �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ ဆိုငရ်ာ 

စစိစအ်ကဲခတ်ေရး လမ်း��နခ်ျက် အထကဲ အချက်အလက်များ မလံုေလာက်ပါက စစိစအ်ကဲခတ်မ� အတွငး်မာှ 

ဤဇယားကို သံုး�ိငုသ်ည။် စိစစ်အကဲခတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ် အတွငး်မာှ စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ စီမံအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်

အဓိကပတ်သက်သူများ ပါဝငမ်�ဆိုငရ်ာ ချဉ်းကပ်မ�များ အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်အတွက် လံုေလာက်ြခငး် 

�ှိမ�ှိ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေမးခွနး်များ �ှိလ�င၊် ဇယား 1 က ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

ဇယား 1 - Protocol ၏ Gradational Approach ကို �ှငး်ြပထားြခငး် 

ဤဇယားထတဲွင ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol တွင ်အသံုးြပုသည့ ်စသံတ်မတှ်ချက် 

တစခ်ုစအီတွက် အမတှ်ေပးမ� အဆင့ ်အမျိုးမျိုးတွင ်ြမငေ်တွ�လာရဖွယ် �ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များကို 

ေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် 

အဆင့ ် စစိစအ်ကခဲတမ်� စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

5 
တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ 

မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် ��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်ြမငက်ငွး်ကိ ုယ�ူကည့ရ်န၊် 

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုအေလးေပး ေထာကြ်ပရန ်�ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနပံကုိ ု

ပိုြမင့မ်ားစွာ ဆနး်စစရ်န ်လိပံုုရသည။် 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စမီအံပ်ုချုပ်မ�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုြ်ခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပန�်ိငုြ်ခငး်ကိ ုြပသဖွယ ်�ိှကာ၊ 

အ�ကးီတနး် အုပ်ချုပ်ေရးပိငုး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်စမီခံန ့ခ်ွေဲရးပိုငး် ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားမှာ 

ေဒတာများကိ ုေစာင့�်ကည့မ်�၊ စံုစမ်းစစေ်ဆးမ�များ �ငှ့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်

ြပဿနာများအား တံု ့ြပနရ်ာတငွ ်အချိနမ်လီျက ်က�မ်းကျင ်ထေိရာကဖွ်ယ�ိှ်�ပီး၊ ကစိ�အချို� မှာ၊ 

စမီံကနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ အများသ၊ိ တရားဝင ်ြဖစ�်ပီး ဥပေဒြဖင့ ်ြပ�ာနး်၍ 

ရ�ိငုသ်ည။် 

4 အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်� 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် အေ�ကာငး်အရာများ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်

သကဆ်ိငုရ်ာ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်

ဆကဆ်ေံနပံုများကိ ုြပသဖွယ ်�ိှပါသည။် 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံေုသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်မ� 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များက ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုမ်� �ငှ့ ်တံု ့ြပန ့�် ိငုမ်�ကိ ုြပသဖွယ�ိှ်�ပီး၊ 

အချို�ကစိ�များထတဲငွ၊် စမီံကနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ အများသ ိတရားဝင ်

ြဖစ�်ကသည။် 

3 သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ 

ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

၎ငး်သည ်ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ စကဝ်နး် 

အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

ဆေီလျာ်သည့ ်ပထဝီ ေနရာ �ငှ့ ်ဆေီလျာ်သည့ ်ေဒတာများ စုစညး်မ� 

�ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး နညး်ပညာများ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အဖဲွ�အစညး်များ၏ 

အခနး်က� �ငှ့ ်တာဝနမ်ျားကိ၊ု ဥပေဒေရးရာ၊ မူဝါဒေရးရာ �ငှ့ ်

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကိ ုေဖါ်ထတုြ်ပေပးလျက၊် က�မး်ကျငမ်�များ �ငှ့ ်

ေဒသ��ရ အသပိညာများကိ ုဆေီလျာ်စွာ အသံးုချမ� �ငှ့ ်

ဆေီလျာ်သည့ ်ဘတဂ်ျက ်�ငှ့ ်အချိနက်ာလ ေဘာင ်အပါအဝင ်

အေြခခံလိငုး် အေြခအေနများကိ ုြခံုငံပုါလမိ့်မည။် 

အဆင့ ်3 တငွ ်စစိစအ်ကခဲတမ်�က ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြခံုငံသုာွးမည ်

ြဖစေ်သာ်လညး်၊ စမီံကနိး်ကိ ုဗဟိြုပုထားသည့ ်��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်

ြမငက်ငွး်ကိ ုပိမုိုေဖါ် ြပလျက ်အခငွ့အ်လမး်များ အတကွ ်

�ိှ�ိငု�်ကသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်အ��ရာယမ်ျားကိ ု

အထးူအေလးေပး ေဖါ် ြပေပးလမိ့မ်ည။် 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှေသာ၊ သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး ြဖစစ်ဉ်များ 

ယငး်တိုက့ သကဆ်ိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်� သိုမ့ဟတု ်ေတွ� �ိှချကမ်ျားအား ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ု

ေပါငး်စညး်ေပးေသာ၊ မဝူါဒများကိ ုအေြခခံထားေသာ၊ ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုကိငုတ်ယွရ်န ်ချမှတရ်မည့ ်

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပထားေသာ၊ ရညမ်နှး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်ပနး်တိငုမ်ျားကိ ု

ချမတှေ်ပးထားေသာ၊ အခနး်က�များ၊ တာဝနမ်ျား �ငှ့ ်တာဝနခ်ရံမ�များကိ ုသတမ်ှတ ်

ခွဲေဝေပးေသာ၊ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�များကိ ုအသံးုြပုေသာ၊ 

အေရးေပါ်သေဘာကိ ုေဆာငသ်ည့ ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်

ဘ�ာေငကွိ ုစမီံေပးေသာ၊ ေစာင့�်ကည့ရ်မည့၊် ဆနး်စစရ်မည့ ်�ငှ့ ်အစရီငခ်ံရမည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုေထာကြ်ပထားေသာ စမီံကနိး်ကိ ုြပုစုေပးလျက ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်

ဘဝ စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုြခံုငံလုမိ့မ်ည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များအား စစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 

တစခ်ု �ိှေနသည ်။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များအား 

စမီအံုပ်ချုပ်ရာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ု

စစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 
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အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငြ်ခငး် အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပံပိ့ုးမ� ရလဒမ်ျား လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�/ 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာမ� 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်

အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ အဓကိပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များ။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ပါဝငမ်�ထတဲငွ ်တိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝင�်ကဖွယ�ိှ်�ပီး၊ တိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

မညက်ဲသ့ို ့ ထည့သ်ငွး် စဉ်းစားမည�်ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး 

အေသးစတိ ်တံု ့ြပနမ်� ရ�ိှဖွယရ်ာ �ိှကာ၊ ဆံးုြဖတခ်ျက ်

ချမတှရ်ာတငွ ်တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝင�်ကဖွယရ်ာ�ိှလျက၊် 

ပါဝငေ်ရး ြဖစစ်ဉ်များမှ ထတုေ်ဖါ်ရ�ိှခဲ့ကာ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှသည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအချိနမ်ီ �ငှ့ ်လယွက်စူွာ 

ရ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်ပံစုမံျိုးြဖင့ ်အများြပညသ်တူို ့ အတကွ ်

ထတုေ်ဝခဲ့သည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအားလံးုနးီပါးတိုက့ ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူိုဘ့ကမ် ှဆန ့က်ျငမ်� 

မ�ိှပါ။ 

ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စမီံအပ်ုချုပ်ေရး 

အစအီစဉ်များ ချမတှေ်ရးကိ ုတိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်တူို�့ငှ ့ ်တရားဝင ်

သေဘာတညူခီျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ေထာကခ်ံမ�ကိ ု

ရ�ိှ�ိငုခ်ဲ့သည့ ်ကစိ�များ �ိှပါသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စမီံကနိး်အ�ကို  

အေြခအေနများအား 

အားြဖည့ခ်ျကမ်ျား၊ 

စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

�ိှလာ�ိငုသ်ည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များထ

က ်ေကျာ်လနွေ်နသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများအား 

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရန ်

အားထတုမ်�များ၊ 

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု

အသံးုချမ�များ သိုမ့ဟတု ်

စွမ်းအား 

တညေ်ဆာကမ်�အတကွ ်

သသိာသည့ ်

ေထာကက်မူ�များကိ ု

ြပသေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်

လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှြခငး်။ 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်

သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်များ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ထည့တ်ကွခ်ဲပံ့ုအတကွ ်တံု ့ြပနမ်�မှာ ေကာငး်ဖွယ ်�ိှ�ပီး၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှမညဟ် ု

နားလညရ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

မိမိတိုဆ့��အေလျာက ်အများသ ိထတုြ်ပနေ်ပးခဲ့သည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအများစုက ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူို၏့ ဆန ့က်ျငမ်� 

အဆင့မ်ှာ နမိ့်လနွး်သည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား 

အြပည့အ်ဝ ေလျာ်စိုကေ်ပးမ�၊ 

အချို�ေသာ အြပုသေဘာ 

ြမ�င့တ်ငမ်�များ သိုမ့ဟတု ်

စမီံကနိး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက ်

လပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ု

တညေ်ဆာကေ်နေ�ကာငး် 

အေထာကအ်ထားကိ ု

ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 

အေသးစား စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

�ငှ့ ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

အနညး်ငယသ်ာ �ိှ�ပီး လယွက်စူွာ 

ြပင၍်ရ�ိငုသ်ည။် 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်များ။ 

၎ငး်တိုက့ ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်သလိ)ု ြခံုငံမုညမ်ှာ- 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားကိ၊ု အဓိကပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝငေ်ရး အတကွ ်ရံဖနရံ်ခါဆိသုလိ ု

အြပနအ်လနှြ်ဖစေ်သာ၊ ဆေီလျာ်သည့ ်ပံစုမံျား၊ အချိန၊် 

�ကမိေ်ရ �ငှ့ ်တညေ်နရာများကိ ုေဖါ်ထတုေ်ပးြခငး်၊ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမ ှပါဝငေ်ရးကိ ုလတွလ်ပ်စွာ 

ေရွးခငွ့�ိှ်ြခငး်၊ လငိ၊် လနူညး်စု၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ 

ထခိိကုလ်ယွြ်ခငး်၊ စာေရးဖတမ်�အဆင့ ်စသညမ်ျားကိ ု

လညး်ေကာငး်၊ အချို�သတူိုမ့ှာ အထးူ အကအူညမီျား 

လိအုပ်�ိငုြ်ခငး်ကိ ုလညး်ေကာငး်၊ အဓိကပတသ်ကသ် ူ

ပါဝငေ်ရးဆိငုရ်ာ အထးူစဉ်းစားစရာများကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်ဂ�ုစိုကလ်ပ်ုေပးရနလ်ိြုခငး်၊ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အ�ကားတငွ ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်

ေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်ယငး် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ဘကမ်ေှန�ပီး သသိာသည့ ်

ဆန ့က်ျငမ်�များကိ ုမေတွ�ရပါ။ 

အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်

ဆေီလျာ်လ�င၊် နစန်ာမ�ကိ ု

ေ�ှာင�ှ်ားလိြုခငး်၊ 

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ 

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရး၊ 

တရားမ�တသည့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး၊ 

ကတကိဝတမ်ျားကိ ု

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေရး၊ 

သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

စမီံကနိး်များ ထေိရာကမ်� 

�ိှမ�တိုက့ိ ုြပသေပး�ိငုသ်ည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

မ�ိှပါ။ 

ြပ
ငဆ်

ငြ်
ခင

း် 
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ြပငဆ်
ငြ်ခငး် 

 

 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်သတူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုလကခ် ံ

အသအိမှတြ်ပုခဲ့ေ�ကာငး် �ငှ့ ်၎ငး်တိုအ့ား တံု ့ြပနခ်ဲ့ကာ 

ဆကလ်ကတ်ံု ့ြပနေ်နပံကုိ ုေတွ� ြမင�်ိငုသ်ည့ ်စနစမ်ျား 

�ိှ�ပီး၊ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အတကွ ်ထင�ှ်ားသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ဖွင့ထ်တုေ်�ကညာေပးသည ်(အချို�ကစိ�များမှာ 

ေတာငး်ဆိရုန ်လိ�ုိငုသ်ည)်။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်လျက ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 

တစခ်�ိှုသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအချို�တို ့ အ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ဆန ့က်ျငမ်� အချို� �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည၊် 

အေြခခံလိငုး်ထတဲငွ ်

ယိယုငွး်မ� အချို� �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ� 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်� 

တစခ်ု �ိှသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်မံ� နညး်သည ်သိုမ့ဟတု ်

အများစ ုဆန ့က်ျငေ်နသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ�များ �ိှေနသည၊် 

ဥပမာ၊ အေြခခံလိငုး်ထတဲငွ ်

ယိယုငွး်မ� အချို� �ိှေနလျက ်

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရာတငွ ်

�ကန ့�်ကာမ� သိုမ့ဟတု ်

အခကအ်ခဲ �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

�ိှသည။် 
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ေကျးဇူးတငလ်�ာများ 
Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol သည ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတို၏့ အားထတု် �ကို းပမ်းမ� ရလဒြ်ဖစပ်ါသည။် 

Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Forum တွင ်ပါဝင�်ကသတူိုသ့ည ်သေုတသနများ၊ ဆနး်စစမ်�များ၊ ေတွ�ဆံပဲွုများ၊ 

ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ စမ်းသပ်မ�များ၊ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�များ၊ အြမငခ်ျငး် ဖလှယမ်�များ၊ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဆးွေ�းွြခငး်များ ြပုလပ်ုလျက် 

မတကူွဲြပားသည့ ်ထငြ်မငခ်ျက်များအတကွ် အေြဖများကို �ှာေဖွ�ိငုရ်န ်�စှ�်စှခဲွ်�ကာ အချိနယ်�ူပီး နက�်� ိငး်စွာ ေလလ့ာခဲ�့ကပါသည။် 

ေတာ်ေတာ်များတိုထ့တံွင ်reference group များ �ှိခဲက့ာ ဖုိရမ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို တက်�ကစွာ ေဆာငရွ်ကလ်ျက် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ အြမငမ်ျားကို 

အသေိပး ေြပာြပခဲ�့ကပါသည။် Forum အတကွ် ရနပုံ်ေငမွျားကို ေနာ်ေဝ၊ အိကု်စလန ်�ငှ့ ်ဂျာမန ီအစိုးရများထမှံ ေပးလ�ခဲ�့က�ပီး International 

Hydropower Association၊ The Nature Conservancy၊ The World Bank Group၊ �ငှ့ ်The World Wide Fund for Nature -WWF- တိုထ့မှံလညး် 

ထည့ဝ်င ်လ�ခဲ�့ကပါသည။် ထိုအ့ြပင၊် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်အားေပးလို�ကသည့ ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတိုထ့မှံ in-kind ေပးလ�မ�များလညး် 

သသိသိာသာ �ှိခဲပ့ါသည။် 

ဤ Protocol သည ်ယငး်ကဲသ့ို ့ များြပားလှေသာ ပါဝငက်ူညခဲီ�့ကသတူို၏့ အတညပ်ညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေထာက်ပ့ံမ�များကို ထငဟ်ပ်ြပသေနကာ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုေ်အာင ်သသိသိာသာ ေထာကက်ူေပး�ိငု�်ကသည ်ဟူေသာ ဘံခံုယခူျက်�ှိေန၍ လက�်ှိ ေနာက်ဆံးု 

ရလဒ ်ထကွ်ေပါ်လာ�ိငုခဲ်ပ့ါသည။် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်ယငး်ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်လက်တွဲ လုပ်ကိုငခဲ်�့ကသည့ ်reference group များ �ငှ့ ်

အဖဲွ�အစညး်များအား ေကျးဇူးတင�်ှိစွာြဖင့ ်အသအိမှတြ်ပု ေ�ကညာေပးလိုပါသည-် 
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ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ညှသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

Protocol 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol မာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်များ 

အတွက် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�အား စိစစအ်ကဲခတ်ေရး အေြခခံေဘာင ်ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်ထတဲွင ်ေရအားလ�ပ် စစ်စီမံကိနး် 

အတွက် အေရးပါသည့ ်ေရ�ှည်သံုး�ိငုေ်ရး ဆိုငရ်ာ စဉ်းစားစရာများကို ေထာက်ြပထားကာ၊ ထိုစမံီကိနး် အတွက် 

ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုေ်ရး ပ�ုိဖိုငက်ို ထုတ်လုပ်ေပးသည။် Protocol စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး် ေလးခု – ကနဦး အဆင့၊် 

ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး– တိုက့ို စမံီကိနး်၏ ဘဝ စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ အဆင့တ်စခ်ုခုတွင ်သးီြခားစ ီ

ြပုလုပ်�ိငုသ်ည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�များ အြဖစ ်ြပုစထုားပါသည။် နညး်တစခ်ုကို အသံုးြပု�ပီး စိစစအ်ကဲခတ်ရန ်အတွက် 

အေစာပိငုး် အဆင့ဆ်ိုငရ်ာ စစိစ်အကဲခတ်မ�များကို လုပ်�ပီးရန ်မလိုအပ်ပါ။ စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များကို စီမံကိနး်၏ ဘဝ 

စက်ဝနး်ဆိုငရ်ာ ဆံုးြဖတ်ေရး အဓိက ေနရာများအထ ိအသံုးြပု�ိငုရ်န ်ြပုစထုား�ပီး၊ တချိနလ်ံုး တိုးတက်ေကာငး်မွနေ်ရး 

အစအီစဉ်များကို လမ်း��နေ်ပး�ိငုရ်န ်ထပ်တလဲလဲ အသံုးြပုလ�င ်အထေိရာက်ဆံုး ြဖစ်ပါလိမ့်မည။် စစိစအ်ကဲခတ်မ� 

နညး်များ �ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်ဆံုးြဖတ်ချက် ချမတှ်ေရး ေနရာများကို ပံ ု1 ထတဲွင ်ြပထားသည။် 

 

 
 

ပံု 1 - Protocol စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နည်းများ �ငှ့ ်ဆံးုြဖတေ်ရး အဓိက ေနရာများ 

  

ေနာကခံ်သမုိငး် 

အေစာပုိငး် အဆင့ ် ြပငဆ်ငြ်ခငး် �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် လညပ်တ်ြခငး် 
စမံီကိနး် ဘဝ စက်ဝနး် အဆင့မ်ျား 

အတကွ ် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး 

နညး်များ- 

စမံီကိနး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ 

အေရး�ကးီသည့ ်

ဆံးုြဖတ်ေရး ေနရာများ- 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ကို 

ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ကနထ်�ုိက်များကို ချမှတ်ေပးြခငး် 

စမံီကိနး်ကို အပ်�ှြံခငး် 

�ုပ်
လ

ံးုေ
ဖါ်

ြခ
ငး်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

�ုပ်လံးုေဖါ်မ�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး်ကိ ုြခံု ငံသုံးုသပ်ချက ်

ဤစာတမ်းသည ်ြပငဆ်ငမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ကို စစီဉ်ေပးထား�ပီး၊ အသံုးြပုသူသည် Protocol 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�ဆိုငရ်ာ ဘက်စံ ုချဉ်းကပ်မ� �ငှ့ ်အသံုးြပုပံကုို ေဖါ် ြပေပးထားသည့ ်Protocol ေနာက်ခံသမိုငး်ကို 

ေလလ့ာထား�ပီဟု ယူဆပါသည်။ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်က ေရအားလ�ပ်စစ ်စီမံကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး 

အဆင့က်ို စိစစလ်ျက်၊ ေဆာက်လုပ်မ�၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်အြခားေသာ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ 

�ငှ့ ်ကတိကဝတ်များကို လက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးသည။် ဓာတ်အားေပး ဌာနကို အပ်�ှမံ�က စမံီကိနး်အား ဝငေ်ငကွို 

စတင�်ှာခွင့ ်ြပုသည၊် လက်ေတွ�တွင၊် စီမံကိနး်၏ ဘ�ာေရး ကတိများကို ြဖည့်ဆညး်ေပး�ိငုရ်န၊် ယူနစအ်များအြပား 

ပါဝငေ်သာ ဓာတ်အားေပး ဌာနတွင ်မ�ကာခဏ ဆိုသလို ယူနစ်အချို�ကို အပ်�ှထံားချိနမ်ာှ ကျနယ်ူနစ်များကို ဆက်လက် 

တပ်ဆငေ်နဆ ဲြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် ယူနစ ်တစခ်ုခုကို အပ်�ှရံန ်မဆံုးြဖတ်မီ ြပုလုပ်သည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�က ေပးခဲ့သည့ ်

ကတိကဝတ်များ အားလံုး ြပည့်မီြခငး် �ှိမ�ှိကို စိစစလ်ျက် စီမံကိနး်အား အပ်�ှ�ံိငုမ်ည့ ်အချိန ်�ငှ့ ်အေြခအေနများကို 

ေဖါ် ြပေပး�ိငုသ်ည။် 

ြပငဆ်ငေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ သကဆ်ိငုမ်� လမ်း��နခ်ျက ်

ြပငဆ်ငမ်� စိစစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်ထကဲ အေ�ကာငး်အရာများ အားလံုးတိုမ့ာှ စမံီကိနး် စိစစအ်ကဲခတ်မ�တိုငး်�ငှ့ ်

သက်ဆိုငမ်ည ်မဟုတ်ပါ၊ ၎ငး်တို၏့ သက်ဆိုငမ်�ကို စမံီကိနး် တစခ်ုချငး်စ ီအလိုက် စဉ်းစားရပါမည။် စမံီကိနး် 

ကိုယ်စားလှယ်သည ်မသက်ဆိုငသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာ အတွက် မတှ်ချက်ကို ြပုစလုျက် ၎ငး်ကို ေထာက်ခံရန ်

အေထာက်အထားကို တငြ်ပရမည။် အကဲခတ်သူက အေထာက်အထားကို စစေ်ဆး�ပီး ေကာက်ချက်ကို ချမတှ်လျက် 

ေဖါ် ြပပါ အေထာက်အထား၊ အေထာက်အထား အေရအတွက် �ငှ့ ်ေကာက်ချက် ချမတှ်ရြခငး်၏ အေ�ကာငး်ရငး်ကို 

ေရးမတှ်ေပးရမည။် 

ယံု�ကညရ်�ိငုသ်ည့ ်အေထာက်အထားကို တငြ်ပရန ်လိုအပ်သည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို သက်ဆိုငမ်� မ�ှိေအာင ်

လုပ်ပစ�်ိငု�်ကသည့ ်အေြခအေနများ၏ ဥပမာ အချို� မှာ- 

• စမံီကိနး် အကျိုးသက် ေဒသတွင ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှက်ို မေတွ� �ှိခဲ့ပါ  ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်

အေ�ကာငး်အရာမာှ မသက်ဆိုငပ်ါ။ 

• စမံီကိနး် အကျိုးသက် ေဒသတွင ်ေဒသခံ ြပညသ်ူများ မ�ှိပါ  ေဒသခံ ြပညသ်ူများ အေ�ကာငး်အရာမာှ 

မသက်ဆိုငပ်ါ။ 

• စမံီကိနး် အတွက် ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� မလိုအပ်ပါ  ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး အေ�ကာငး်အရာမာှ 

မသက်ဆိုငပ်ါ။ 
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I-1 ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး 

ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်စီမံကိနး်၏ အဓိကပတ်သက်သူများ၊ ကုမ�ဏ ီအတွငး်က သူများကိုေရာ ကုမ�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် 

အဓိကပတ်သက်သူများ (အကျိုးသက် အရပ်ြပညသ်ူများ၊ အစိးုရများ၊ ေသာခ့ျက် အဖွဲ�အစညး်များ၊ စးီပာွးဖက်များ၊ 

ကန ့သ်တ် နယ်ေြမေန ြပညသ်ူများ၊ စသညတ်ို)့ အ�ကားက သူများကိုပါ၊ ေဖါ်ထတု်လျက် ပါဝငလ်ာေရးကို တငြ်ပထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ အဓိကပတ်သက်သူများကို ေဖါ်ထတု်ထားလျက် သူတို ့ စတိ်ဝငစ်ားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများထတဲွင ်

ပါဝငေ်န�က�ပီး ဆက်သွယ်ဆက်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်များက စီမံကိနး် သက်တမ်း တေလ�ာက်မှာ 

အဓိကပတ်သက်သူ�ငှ့ ်ဆက်ဆံေရး ေကာငး်များကို ထနိး်သိမ်းထားသည။် 
 
အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး လိအုပ်ချက်များ �ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များကို အဓိကပါဝငသ်အူား ဆနး်စစေ်ဖါ်ထတု်မ� 

ပါဝငသ်ည့ ်စစိစအ်ကခဲတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်ြဖင့ ်ေဖါ်ထတု်ခဲလ့ျက် ဆကလ်က် ေစာင့�်ကည့ေ်နမ�ြဖင့ ်ပ့ံပုိးထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- အဓိကပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်ပါဝငေ်ရးကို စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုရ်န ်ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး 

စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို၊ သင့ေ်တာ်သည့ ်တိုင�်ကာေရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး် အပါအဝငက်ို၊ ချမှတ်ထားသည၊် ၎ငး်တိုက့ 

အဓိကပါဝငသ် ူအုပ်စုများ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးမျိုးတို ့ အတွက် ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး လိအုပ်ချက်များ �ငှ့ ်

ချဉ်းကပ်မ�များကို ေထာက်ြပထားပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စမံီကိနး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့ထ်တဲငွ ်သင့ေ်တာ်စွာ အချိနည်�ထိား�ပီး ေဘာငခ်တထ်ားကာ၊ မ�ကာခဏ 

ဆိသုလို အြပနအ်လှန ်ပုံစြံဖင့၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ခံခဲ�့ကရသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငေ်ရးကို ထည့သ်ငွး်ထားသည၊် ပါဝငမ်�ကို 

ေစတနာေကာငး်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ြခငး် ြဖစ�်ပီး၊ အဓိကပတ်သက်သမူျား အတွက် အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ 

အ�ကီးစား စညး်မျဉ်းမလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ထားကာ ြပည့မီ်ေရး လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်မှာ 

�ှိေနလျက်၊ ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး ကတိများကို ြပည့မီ်ထားကာ ြပည့မီ်ေရး လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်မှာ �ှိေနသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် အဓိကပတသ်က်သအူား ဆနး်စစေ်ဖါ်ထတု်မ�က စဉ်းစားစရာများကို ကျယြ်ပန ့စွ်ာ ထည့တ်ကွခဲ်သ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များက ေပါေပါကလ်ာ�ကမည့ ်

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ှိေန�ကသည။် အဓိကပါဝငသ် ူအုပ်စုများ 

အမျိုးမျိုးများ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာတို ့ အတကွ် ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များ သနိားလညမ်� 

အဆင့ ်ြမင့မ်ားြခငး်ကို ြပေန�ကသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် ပါဝငမ်�မှာ အားလံုး ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ ေစတနာေကာငး် ေဆးွေ�းွမ�များကို ြပုလုပ်ခဲလ့ျက် 

တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုထည့တ်ကွခဲ်ပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 
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ံးုေဖါ်

ြခငး် 

    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမှာ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး် �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ် လပ်ုေဆာငမ်�များထ ဲစတိဝ်ငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူ

သိုမ့ဟတု ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ခံဲရ့သ ူြဖစသ်ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်အူား ဆနး်စစေ်ဖါ်ထတုမ်�မာှ 

အဓကိပတသ်က်သမူျားအား ေဖါ်ထတုမ်� �ငှ့ ်အုပ်စဖုွဲ� မ�ကိ ု

အ�စှသ်ာရ�ှိသည့ ်နညး်လမး်ြဖင့၊် ဥပမာ၊ 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

တာ၀နမ်ျားကိ ုအေြခခ�ံပီး၊ ြပုလပ်ုေရးကိ ုရည�်�နး်သည။် 

“ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား”၏ ဥပမာ တစခ်မုာှ ေြမဆိငုရ်ာ ရပိငုခ်ငွ့ ်

ြဖစသ်ည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမှာ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

ဆက�် �ယ�်ပီး ထင�်ှားသည့ ်ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ သတထိားရမည့ ်

အချကမ်ျား �ငှ့ ်တာဝနခ်ရံမ�များ �ှေိနသမူျား 

ြဖစ�်ကသည။် ၎ငး်တိုမ့ာှ စမီကံနိး် 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာ အတငွး်တငွ ်(ရပ်ကကွ ်

ြပညသ်မူျား) သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး် 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာ အြပငမ်ာှ (ဥပမာ၊ 

အစိးုရ �ကပ်မတေ်ရး အဖွဲ�အစညး်များ၊ ဘ�ာေရး ဌာနမ ှ

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစးီပာွးဖက)် 

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်တူိုက့ စိးုရိမခ်ျကမ်ျား၊ 

မေကျနပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ 

တိငု�်ကားချကမ်ျားကိ ုတငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ 

�ငှ့ ်မေကျနပ်ချက ်တစစ်ံတုစခ်ကုိ ုေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနရ်န ်စမီကံနိး်လာ လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ။ 

အဓိကပတသ်ကသ်တူို၏့ အပ်ုစုများအတကွ ်

လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များထတဲငွ ်ယဉ်ေကျးမ� 

စ�ံ�နး်များ၊ လငိ၊် စာတတမ်� အဆင့၊် ထခိိကုလ်ယွေ်သာ 

လမူ�ေရး အုပ်စမုျား၊ မသနစ်မွး်သမူျား၊ ပိုေ့ဆာငေ်ရး 

အခကအ်ခမဲျား၊ စသညက်ိ ုထည့တ်ကွ�်ိငုသ်ည။် 

ေစတနာေကာငး် ပါဝငမ်�ဆိုသညမ်ာှ စိးုရိမ်စရာ 

အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်ပတ်သက�်ပီး ေကျနပ်ဖွယရ်ာ 

နားလညမ်�ကိ ုရ�ှိရန ်�ို းသားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်

ြပုလပ်ုသည့ ်ပါဝငမ်�ကိ ုဆိလုိပုါသည။် 

 

 

 

အဓကိပတသ်က်သအူား ဆန်းစစေ်ဖါ်ထတုရ်ာတငွ ်ကျယြ်ပန ့်စွာ 

စဉ်စားမ�များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည် ့ဥပမာမာှ- အဓကိပတသ်ကသ် ူ

အုပ်စမုျား၏ ပထဝ ီသိုမ့ဟတု ်ပါဝငဖ်ွဲ�စညး်မ�ကိ ုေဖါ်ထတုလ်ျက ်

ထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ အဓကိပတသ်ကသ် ူအုပ်စမုျား အ�ကားက 

အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များ၊ စမီကံနိး်၏ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်သတထိားစရာများအား 

ထခိိကုလ်ယွမ်� အဆင့၊် ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

တာဝနမ်ျား စသြဖင့။် 

ေစတနာေကာငး် ေဆးွေ�းွမ�ထတဲငွ ်(i) ြဖစစ်ဉ်ထ ဲပါဝငရ်န ်

ဆ���ှိြခငး်၊ (ii) သ�ိှိနားလညစ်ာွ ေဆးွေ�းွရန ်လိအုပ်သည် ့

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုစစီဉ်ေပးမ�၊ (iii) အေရးပါ�ကသည် ့ေသာခ့ျက ်

မျက�်ာှစာများကိ ုစးူစမး်မ�၊ (iv) ေဆးွေ�းွရန ်အြပနအ်လနှ ်

လကခ်�ံိငုသ်ည် ့လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ၊ (v) ရပ်တညခ်ျကက်ိ ုြပငဆ်ငရ်န ်

ဆ���ှိြခငး်၊ (vi) ဘက�်စှဘ်ကစ်လံးုအား ဆံးုြဖတခ်ျက ်ချမတှရ်န ်

လံေုလာသည် ့အချိနက်ိ ုေပးြခငး်၊ (vii) အဆိြုပုထားသည် ့

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး အေြခခေံဘာင၊် သကသ်ာေစေရး အစအီစဉ်များ 

�ငှ် ့ဖွံ� �ဖိုးေရး စကွဖ်ကမ်�များ ဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျကမ်ျား 

ပါဝင�်ိငုသ်ည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား−စမီံကနိး်၏ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး 

ဝနထ်မး်များ၊ စမီကံနိး် မနေ်နဂျာ၊ အဓကိပတသ်က်သ၏ူ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အကျိုးသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ−စမီကံနိး်၏ 

အဓကိပတသ်က်သမူျားအား ဆနး်စစေ်ဖါ်ထတုမ်� စာတမး်၊ 

စမီကံနိး်၏ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်တိငုပ်ငေ်ရး 

စမီကံနိး်များ၊ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�များ၏ မတှတ်မး်များ၊ 

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများ 
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I-2 စမီကံပ်ွကမဲ� 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်အတွက် ကုမ�ဏ ီ�ငှ် ့ြပငပ် အုပ်ချုပ်ေရး စဉ်းစားစရာများကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ပိုင�်ှင/်လညပ်တ်သူ ထတံွင ်ေချာေမွ�သည် ့ကုမ�ဏ ီလုပ်ငနး် အေဆာက်အအံုများ မူဝါဒများ �ငှ် ့

လုပ်ကိုငန်ညး်များ �ှိေနကာ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေရး၊ �ုိးသားေရး �ငှ် ့တာဝနခ်ံမ�ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ကိုငတ်ွယ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးလျက်၊ ြပငပ် စီမံကွပ်ကဲေရး အေ�ကာငး်အရာများကို (ဥပမာ၊ အဖွဲ�အစညး်၏ လုပ်ကိုင�်ိငုစ်ွမ်းထကဲ 

လစဟ်ငး်ချက်များ၊ နယ်ေြမများအ�ကားက အေ�ကာငး်အရာများ၊ အစိးုရ က� ြခစားမ�ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများ 

အပါအဝင)် စီမံခန်ခ့ွဲ�ိငု�်ပီး စညး်မျဉ်းများလိုက်နာမ�ကို အာမခံေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

 
အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- �ိငုင်ေံရး သိုမ့ဟတု် အစိုးရ က� ဆိငုရ်ာ အုပ်ချုပ်ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်ကုမ�ဏ ီအုပ်ချုပ်ေရး 

ေတာငး်ဆိခုျက်များ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများ �ှိေနလ�င ်သိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာစရာ �ှိလ�င ်�ငှ့ ်ကုမ�ဏ ီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ 

ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်လပ်ုငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ကုမ�ဏ၊ီ �ိငုင်ေံရး �ငှ့ ်အစိုးရ က�ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများ၊ စညး်ကမ်းလိကု်နာမ�၊ လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

တာဝနယ်မူ�များ၊ ကုနပ်စ�ညး်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဝယယ်မူ�၊ တိုင�်ကားေရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ လုပ်ငနး် လုပ်ကိငုေ်ရး ကျင့စ်ဉ်များ 

�ငှ့ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ကိ ုစမံီခန ့ခဲွ်ရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ထား�ပီး၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ဌာနတွငး် �ငှ့ ်ြပငပ်သို ့ 

ဆေီလျာ်စွာ ဆကသ်ယွဆ်က်ဆေံပးလျက်၊ စမံီကနိး် လုပ်�ိငုစွ်မ်းဆိငုရ်ာ လစဟ်ငး်ချက်များ၊ အေ�ကာငး်အရာ တစခု်ခု ထခုိိကလ်ွယမ်� 

ြမင့မ်ားြခငး် သိုမ့ဟတု် ယံ�ုကညရ်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်လိုအပ်မ�များ �ှိလာ၍ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေြဖ�ငှး်ေပးရန ်အတကွ် သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆနး်စစေ်ရး စနစမ်ျားကို အသံးုြပုသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- လပ်ုငနး်သည ်တိကု�ုိ်က် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သ ူတသ�ီကီးတို၏့ 

အကျိုးစးီပွားများကို နားလညရ်န ်သတူို�့ငှ့ ်အြပနအ်လနှ ်ထေိတွ�လုပ်ကိုငသ်ည၊် ထိုအ့ြပင ်လုပ်ငနး်သည ်စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ ထင�်ှားသည့ ်

အစရီငခံ်စာများကို အများြပညသ်အူား ချြပလျက် စမံီကနိး် လုပ်ကိုငမ်� �ငှ့ ်အချို�ေသာ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး မျက်�ာှစာများ အေ�ကာငး် 

အစရီငခံ်စာများကို အများြပညသ်အူား ထတုြ်ပနေ်ပးသည။် 

ရလဒမ်ျား- သသိာသည့ ်မေြဖ�ှငး်ရေသးသည့ ်ကုမ�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် စမံီကွပ်ကဲမ� အေ�ကာငး်အရာများ မေတွ� �ှိခဲပ့ါ။ 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမံီကိနး်ထတဲွင ်သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိုက်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် 

လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို �ိငုင်ေံရး �ငှ် ့အစိုးရ က�များ စမံီကွပ်ကမဲ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ် ့ကုမ�ဏမီျား၏ 

စမံီကွပ်ကဲေရး လိုအပ်ချက်များ �ငှ် ့အေ�ကာငး်အရာများကို၊ စမံီကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� စက်ဝနး် တေလ�ာက် ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည် ့ကွာဟချကမ်ျား 

မေတွ� ခဲပ့ါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ကနထ်�ုိကသ်မားများက ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသလူိုပဲ မူဝါဒများကို ြပည့မီ်ရန ်သိုမ့ဟတု် ကိကု်ညသီည့ ်

မူဝါဒများ �ှိရန ်လိအုပ်�ပီး၊ ဝယယ်ေူရး လုပ်ငနး်စဉ်များ ထတဲငွ ်ြခစားမ� တိကု်ဖျက်ေရး အစအီစဉ်များကိုေရာ၊ �ကိုတင�်ပီး 

အရညအ်ချငး်ြပညမီ်မ�အား �ကိုတင ်စစေ်ဆးရာတွင ်ြခစားမ� တိကု်ဖျက်ေရး စသံတ်မှတ်ချက်များကိုပါ ထည့သ်ငွး် ထားရမည၊် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် လုပ်ငနး်သည ်စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ ထင�်ှားသည့ ်အစရီငခံ်စာများကို အများြပညသ်အူား ချြပလျက ်

စမံီကိနး် လုပ်ကိုငမ်� �ငှ့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျားအတကွ် အထးူစတိ်ဝငစ်ားစရာ ေကာငး်သည့ ်မျက�်ာှစာများ အေ�ကာငး် အစရီငခံ်စာများကို 

အများြပညသ်အူား ထတု်ြပနေ်ပးသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် မေြဖ�ှငး်ရေသးသည့ ်ကုမ�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် စမံီကွပ်ကဲမ�ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ မ�ှိပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး-စမံီကနိး်ထတံွင ်မလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိပါ။ 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

စီမံကပ်ွကမဲ�သည် စီမံကန်ိး၏ ရညမ်နှး်ချက်များကို 

လက်လှမ်းမှီေရးဆကီို ေ�ှ� ��လျက် အသေိပးြခငး်၊ 

ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စီမံအုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကို လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့် စီမံကိနး်၏ 

လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်အေဆာက်အအံုများအားကို 

ပူးေပါငး်လုပ်ကိုငြ်ခငး်ကို ရည�်�နး်သည်။ 

ကမု�ဏီအား စီမံကပ်ွကေဲရးမှာ လုပ်ငနး်များကို လညပ်တ်၊ 

�ကပ်မတလ်ျက် ထနိး်ချုပ်ေပးသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ 

လုပ်ငနး်စဉ်များ သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒများကို ရည်��နး်သည့် 

အသံးုအ��နး် ြဖစသ်ည်။ 

ကမု�ဏီအား စီမံကပ်ွကေဲရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- လုပ်ငနး်ကို စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊ 

မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ၊ သတိထားစရာများကို 

စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊၊ ကုမ�ဏ၏ီ လူမ�ေရး တာဝနယ်ူမ�၊ 

လုပ်ငနး်ဆိငုရ်ာ ကျင့စ်ဉ် လုပ်ကိုငန်ညး်များ၊ တာဝနခံ်မ� �ငှ့ ်

အဓိကပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်ဆက်ဆမံ�များ၊ စသြဖင့။် 

ကမု�ဏီ စီမံကပ်ွကေဲရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထ ဲ

ပါငဝင�်ိငု�်ကသည်မှာ၊ ဥပမာ- ေသာခ့ျက် ြပငပ် 

အဖဲွ�အစည်းများ၏ ဖဲွ�စည်းတည်ေဆာက်မ�ထ၊ဲ 

စီမံကိနး်အတွက် အေရးပါသည့် မဝူါဒများ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များထ ဲအားနည်းြခငး်၊ အစိုးရ က� ြခစားမ� 

သတိထားစရာများ၊ �ိငုင်ေံရး သတိထားစရာများ၊ ဌာနတွငး် 

ြခစားမ� သတိထားစရာများ၊ စည်းကမ်း 

လိုက်နာေဆာငရွ်က်ေရး၊ စီမံကိနး် သတိထားစရာများအား 

စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊ စသြဖင့။် 

ြပငပ် စီမံကပ်ွကေဲရးဆိငုရ်ာ ထည့်စဉ်းစားရမည်ထ့တဲွင ်ဥပေဒေရးရာ၊ 

တရားစီရငေ်ရး �ငှ့ ်စီမံကိနး်�ငှ့ ်သကဆ်ိငု�်ကသည့် အဖဲွ�အစည်းများ 

ဖဲွ�စည်းတည်ေဆာက်ထားပံုများ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်မူဝါဒများ။ 

ဥပမာများထ ဲပါဝငသ်ည်မှာ- အုပ်ချုပ်ေရး၊ ဥပေဒြပုေရး၊ �ိငုင်ေံရး 

ပါတီများ၊ ြခစားမ�ကို တိကု်ဖျကေ်ရး အဖဲွ�အစည်းများ၊ တရားစီရငေ်ရး၊ 

မေကျနပ်ချကမ်ျား တိုငတ်မ်းေရး လပ်ုထံးုလုပ်နည်းများ (ဥပမာ၊ 

Ombudsman)၊ ြပည်သူ ့ ဝနေ်ဆာငေ်ရး/ အစိုးရ က� 

ကိုယ်စားလှယ်�ုံးများ၊ ဥပေဒ ြပ�ာနး်ေရး အဖဲွ�အစည်းများ၊ 

အချက်အလက်များ လတွ်လပ်စွာ ရပိငုခွ်င့၊် မီဒယီာ၊ ေဒသ �ငှ့ ်

�ိငုင်ေံတာ် အစိုးရ၊ အရပ် အဖဲွ�အစည်း၊ ပုဂ�လိက က�၊ �ိငုင်တံကာ 

အဖဲွ�အစည်းများ (ဥပမာ၊ အချို�တိုက့ ြခစားမ�ကို တိုက်ဖျကေ်ရး 

အားထတု်မ�များကို တငြ်ပေပး�ကသည်)၊ စစ်ေဆးေရး/ေစာင့�်ကပ်ေရး 

အဖဲွ�အစည်းများ၊ အစိုးရ၏ ကနထ်�ုိက် ချုပ်ဆိေုရး စနစ၊် စသြဖင့။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရနအ်ချကမ်ှာ အစိုးရ မူဝါဒ ေြပာငး်လဲမ�များ၊ 

ပစ�ည်းများ တငသ်ငွး်မ�ကို ဟန ့တ်ားရန၊် သမ်ိးယူရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ဖမ်းဆးီရန၊် ေငေွ�ကး လဲလှယ်မရမ�၊ �ိငုင်ေံရးကို အေ�ကာငး်ြပု�ပီး 

စွက်ဖက်မ�၊ အစိုးရ မတည်မ�ငမ်ိြဖစမ်� သိုမ့ဟုတ် စစ်ြဖစ်မ� တိုေ့�ကာင့ ်

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ ေကာပိ်ုေရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိုးရတိုက့ ဘ�ာေငမွျား 

ဆံးု�� ံးရမည့် သိုမ့ဟုတ် လုပ်ကိုငမ်ရ ြဖစ်�ိငုသ်ည့် သတိထားရန ်အချက်၊ 

သိုမ့ဟုတ် စစ်ြဖစ်ြခငး်။ 
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နယေ်ြမများအ�ကားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများက စီမံကိနး်၏ 

ေရဆနပိ်ုငး် �ငှ့ ်ေရစုနပိ်ုငး် အကျိုးသက်ေရာကမ်�များ �ငှ့ ်ြမစ်ဝှမ်း 

အရငး်အြမစမ်ျား မ�ေဝသံးုေရးဆိငုရ်ာ အဖဲွ�အစည်းများ၏ 

သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို ထည့်တကွလ်ိမ့်မည်။ 

လပ်ုငန်း အတငွး်မှာ ြခစားမ� သတိထားစရာများမာှ ဘ�ာေငမွျားကိ ု

စီမံခန ့ခဲွ်ပံု သိုမ့ဟတု် အစိုးရ က� အတွငး်မှာဆိလု�င ်လိုငစ်င ်

သိုမ့ဟုတ် ပါမစ် ချိုးေဖာက်မ�များကို ေြဖ�ှငး်မေပးြခငး် ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

စီမံကိနး်အား ြပငဆ်ငေ်နစဉ် ကာလအတွငး်မှာ အစိုးရ က�၏ 

ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများထတဲွင၊် ဥပမာ၊ ေရွးချယ်မ�များကို 

အကန ့အ်သတ်ြဖင့ ်စဉ်းစားြခငး်၊ စိစစအ်ကခဲတေ်ရး/ြပငဆ်ငေ်ရး 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကို �ပီးစလယွ် လပ်ုကိုငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� မ�ိှေသာ အတည်ြပုချက်များ �ငှ့ ်စီမံကိနး် 

�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး ထတဲွငမ်ူ၊ ဥပမာ၊ လိုငစ်င ်�ငှ့ ်ပါမစ် 

ချိုးေဖာကမ်�များကို မြမငခ်ျငေ်ယာင ်ေဆာငြ်ခငး် ပါဝင�်ိငုပ်ါသည်။ 

ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီလပ်ုငန်း လပ်ုကိငုန်ည်းများကိ ုအာမခံေပးေရး 

လပ်ု�ုိးလပ်ုစဉ်များ ထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- လုပ်ငနး်ဆိငုရ်ာ 

ကျင်ဝ့တ် စညး်ကမ်းများ၊ လုပ်သားဆိငုရ်ာ ကျင်ဝ့တ် စည်းကမ်းများ၊ 

လုပ်ငနး် �ုိးသားေရး စာချုပ်၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်ူမ� တိကု်ဖျက်ေရး 

သိုမ့ဟုတ် ြခစားမ� တိုက်ဖျကေ်ရး မူဝါဒများ �ငှ် ့အစီရငခံ်ေရး �ငှ် ့

စံုစမ်းစစေ်ဆးေရး လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ (Transparency International’s 

Business Principles for Countering Bribery (BPCB)၊ 

သတငး်ေပးေရး အစီအစဉ်၊ စသြဖင့။် 

ဝယယ်မူ� စီမံကန်ိးများ�ငှ့လ်ပ်ုငန်းစဉ်များက ဝယယ်ေူရး မဝူါဒ၊ 

အရည်အချငး်ြပညမီ်မ�အား �ကိုတင ်စစ်ေဆးမ�၊ ကနထ်�ုိကမ်ျားကို 

ေဈးေခါ်မ� �ငှ့ ်ချေပးမ�၊ ြခစားမ� တိုကဖ်ျက်ေရး �ငှ့ ်ေလလံဆွသဲတူို၏့ 

တိုင�်ကားမ�များအား တံု ့ြပနေ်ရး နည်းစနစ်များကို ချမှတ် 

စီစဉ်ေပးရမည်။ စစ်ေဆးမ�မာှ၊ ဥပမာ၊ အရညအ်ေသးွ၊ ဂုဏသ်ကိ�ာ၊ 

ကုနက်ျမ�၊ ကနထ်�ုိက်တာက ကနထ်�ုိက်လာ ကတမိျား (အချိန၊် 

ကုနက်ျစရိတ်၊ အထးူသတ်မှတခ်ျက်များ) ကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်

�ကိုတင�်ပီး လုပ်ကိုငမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

 

စည်းမျဉ်းလိကုန်ာေရးမှာ သက်ဆိငုရ်ာ ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ၊ 

ပါမစ်များ၊ သေဘာတညူီချက်များ၊ လက်ေတွ� လပ်ုကိုငေ်ရး 

ကျင်စ့ဉ်များ �ငှ် ့အများသ ိေ�ကညာထားသည် ့ကတိများကို 

ေလစားရန ်ြဖစ်ပါသည်။ 

တသးီပုဂ�လ ဆန်းစစ်မ�မှာ စီမံကန်ိးမှ ခန ့အ်ပ်ခဲ့သ ူမဟတု်ဘ၊ဲ 

စီမံကိနး်၏ အြမတ်ရ�ိှမ�ထတဲွင ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ 

စိတ်ဝငစ်ားမ� မ�ိှသည့် ပါရဂ၏ူ ဆနး်စစ်ချက။် ပါရဂူ 

ဆိသုည်မှာ နယပ်ယ် တစခု်တွင ်အဆင့ြ်မင့ ်အေတွ�အ�ကံု  

�ိှေန၍ သိုမ့ဟတု် ထိအုေ�ကာငး်အရာကို သငတ်နး် 

တက်ထား၍၊ အဆင့ြ်မင့ ်က�မ်းကျငသ်ည် ့သိုမ့ဟတု် 

အေတွ�အ�ကံု �ိှသ ူြဖစ်သည။် သးီြခားလွတ်လပ်သည့် 

ဆနး်စစမ်�၏ ပံုစံမာှ စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ စီမံကိနး် သိုမ့ဟတု် 

အစီရငခံ်စာ တစခု်ခုအတကွ် စာ�ငှ် ့ေရးထားသည် ့

ဆနး်စစခ်ျက်ကို တငြ်ပေပးရန ်အ�ကံေပး ပါရဂကူို စာချုပ်ြဖင် ့

ငါှးရမ်းမ�မှအစ၊ စီမံကနိး်�ငှ် ့ဆေီလျာသ်ည် က�မ်းကျင ်

ပညာ�ှငမ်ျား ေရာေ�ာှပါဝငသ်ည် ့ပါရဂ ူအဖဲွ�က ၎ငး်အေန�ငှ် ့

ဆနး်စစေ်ပးရန ်ေဖါ် ြပေပးထားသည် ့အေ�ကာငး်အရာများ 

ဆိငုရ်ာ ပံုမှန ်အစီရငခံ်စာများကို ေရးသား တငပိ်ုမ့�အဆံးု 

အမျိုးမျိုး ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ အထးူ ထခုိိက်လွယ်သည့် 

မျက်�ာှစာကို ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စစိစအ်ကခဲတ်မ� ထတဲွင ်

ေဖါ် ြပေပးမည်၊ မ�ကာခဏ ဆိသုလို ြပဿနာ တစခု်မာှ 

ေရအားလ�ပ်စစ် စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါက်လာတတ်သည့် 

ြပနလ်ည်ေနရာချေပးမ� ြဖစ်ပါသည်။ 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး အစီအစဉ်များ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ- ေလလံဆွေဲရး လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

အနမိ့်ဆံးု သတ်မှတ်ေဈး အထက်တွင ်ဖွင့လ်ျက် ကျငး်ပြခငး်၊ 

ကနထ်�ုိက် ချေပး�ကမည့် အာဏာပိငုမ်ျား �ငှ့ ်၎ငး်၏ 

ဝနထ်မ်းများက ြခစားမ� တိုက်ဖျက်ေရး မူဝါဒကို လိုက်နာရန ်

ကတိြပုထားြခငး်၊ စီမံကနိး်၏ သကိ�ာထနိး်သမ်ိးေရး 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ နည်းစနစမ်ျားက ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ 

အစီအစဉ်များကို တငြ်ပ�ကကာ သတငး်ေပးသတူိုက့ို 

ကာကယွ်ေပးြခငး်၊ လ�ို� ဝှက်ချကမ်ျားကို တရားဝင ်

ကာကယွ်ေပးထားသည့် အချက်အလက်များြဖင့ ်

ကန ့သ်တ်ထားြခငး်၊ စသြဖင့။် 

�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

 

ေရ�ှည်သံးု�ိငုေ်ရး စံသတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ုအေြခခံ�ပီး 

စစ်ေဆးမ�ထတဲွင ်ေနာက်ထပ် စံသတမ်ှတ်ချကမ်ျား 

ထည့်သငွး်ေပး�ိငုရ်ာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ည် ဥပမာမာှ၊ လူမ�ေရး၊ 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ၊ ကျင့စ်ဉ်မျာ၊ လူရ့ပိုငခွ်င့မ်ျား၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး လုပ်ငနး်များ၊ အြခားေသာ 

စံသတ်မှတခ်ျက်များကို ြပည့်မီ�ကလ�င ်ေဒသထကဲ 

ပစ�ည်းေပးသငွး်သမူျားအား ဦးစားေပးမ� �ငှ့ ်အားေပးမ�၊ 

စသြဖင့ ်ြခံုငံ�ုိငုသ်ည။် 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကမ်�အား ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်မ�ကိ ု

စစ်ေဆးြခငး်၏ ဥပမာအြဖစ်၊ တငဒ်ါထ ဲပါဝင�်ကသည့် 

ကုမ�ဏမီျားသည် ြခစားမ� တိကု်ဖျကေ်ရးဆိငုရ်ာ ကျင့စ်ဉ်များ 

�ိှရမည်ကို ေထာက်ြပ�ိငုသ်ည်။ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား ဘတုအ်ဖဲွ�ဝင၊် စီမံကန်ိး 

မနေ်နဂျာ၊ ကုမ�ဏ၏ီ စမံီကွပ်ကဲမ�၊ စည်းမျဉ်းလိုကန်ာမ�၊ 

ဌာနတွငး် စစေ်ဆးမ�၊ လပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများ 

အတွက် လုပ်ငနး် မနေ်နဂျာများ၊ အစိုးရ က� 

စီမံကွပ်ကဲေရး ပါရဂူများ၊ ြခစားမ� တိကု်ဖျက်ေရး အရပ်ဖက် 

အဖဲွ�အစည်းများ ကဲသ့ို ့ သက်ဆိငုရ်ာ အြခားေသာ 

အဖဲွ�အစည်းများ 

 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- အြမငမ်ျား၊ တနဖိ်းုထားချကမ်ျား၊ 

မဝူါဒများ၊ ဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကထ်ားပံ၊ု လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ၊ �စှစ်ဉ် 

အစရီငခ်စံာများ၊ အစိးုရ က�အား စမီကံပ်ွကမဲ� 

အေ�ကာငး်အရာများအား စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ဌာနတငွး် စစေ်ဆးမ� 

အစရီငခ်စံာများ၊ စမီကံနိး်၏ စညး်မျဉ်းများလိကုန်ာေရး စမီကံနိး်၊ 

ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီလပ်ုငနး် လပ်ုကိငုန်ညး်များ �ငှ့ ်

စညး်မျဉ်းများလိကုန်ာေရး ဆိငုရ်ာ ဘတုအ်ဖွဲ�ထသံို ့ အစရီငခ်စံာများ၊ 

ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီလပ်ုငနး် လပ်ုကိငုန်ညး်များ ဆိငုရ်ာ တိငု�်ကားမ� 

စာရငး်၊ အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်မ ှဆနး်စစခ်ျက ်အစရီငခ်စံာများ၊ 

Transparency International on National Integrity Systems 

(NIS) and the Corruption Perceptions Index (CPI) တို၏့ 

အစရီငခ်စံာများ ကသဲို ့ အစိးုရ က�အား အုပ်ချုပ်မ� 

အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ စာရွကစ်ာတမး်များ 
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I-3 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား 

စစိစအ်ကခဲတမ်� �ငှ့ ်စမီအံုပ်ချုပ်မ� 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို 

စမံီလုပ်ကိုငေ်ပးရန၊် ေ�ှာင�်ှားေရး၊ အနညး်ဆံုးြဖစေ်ရး၊ သက်သာေစေရး၊ ေလျာ်စိကု်ေပးေရး �ငှ့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကို 

�ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်�ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ ကတိေပးမ�များ ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ၊ ဆက်စပ် လုပ်ငနး်များကို အကဲခတ်ြခငး်၊ တိုးပွားလာေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို သတ်မှတြ်ခငး်၊ 

အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး် �ငှ့ ်လုပ်�ိငုစွ်မ်းများ �ငှ့ ်အေြခခံ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျား�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ အပါအဝငက်ိ၊ု ဆေီလျာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�ကို သံးု�ပီး ြပုလုပ်ခဲက့ာ၊ စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့တ်ွင ်

ေဖါ်ထတုခဲ်သ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်သင့ေ်တာသ်ည့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ခဲပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ဆေီလျာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်� (ဌာနတွငး် �ငှ့ ်

ြပငပ်မှ) ကို အသံးုြပု�ပီး စမံီခန ့ခဲွ်မ�ကို အာမခံေပးရန ်�ငှ့ ်စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့�်ငှ့ ်ဆက�် �ယ�်ကသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက်များကို ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ထား�ပီး၊ လညပ်တ်ေရး အဆင့တ်ွင ်�ှိေန�ကသည့ ်

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီခန ့ခဲွ်ေရး စမံီကနိး်များကို ြပုစုထားလျက်၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ� �ငှ့ ်ေသာခ့ျက် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များကို အများသ ိ

ေ�ကညာထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- အဓိကပတ်သက်သမူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျက်များ ရ�ှိေရး 

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်များထကဲ လုပ်ငနး်စဉ်များ 

�ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အ�ကီးစား စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနလျက်၊ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ ကတိများမှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်

�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ာှင�်ာှးရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်

သက်သာေစရန ်အားထတု်ခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေနစဉ် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က 

အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပနအ်လနှဆ်က်ဆမံ�များကို လညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� အတွငး် ထင�်ှားလာ�ကသည့ ်သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ISO 14001 ကဲသ့ို ့ အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်မှ အတညြ်ပုထားသည့ ်

�ိငုင်တံကာ အသအိမှတ်ြပု ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စနစထ်တဲွင ်ထည့သ်ငွး်ထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် 

ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ 

မ�ှိဘ၊ဲေ�ှာင�်ှား၊ အနညး်ဆံးု ြဖစရ်န ်�ငှ့ ်သက်သာေစရန ်အားထတု်ခဲ�့ပီး စမံီကိနး်များထတဲွင ်စမံီကိနး်အ�ကို ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ 

အေြခအေနများကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု် စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်အထက်ပါ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာလ်နွ�်ပီး 

ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်ပ့ံပုိးမ�များမှာ ြပည့မီ်ခဲသ့ည ်သိုမ့ဟုတ် ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေန�ကသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ပတဝ်န်းကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ ေသာ့ချက ်

အေ�ကာငး်အရာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့် ဥပမာမှာ- ေရ �ငှ့ ်

ကုနး်ေြမေန ဇီဝမတကူွဲြပားမ�၊ �ခိမ်းေြခာကခံ်ေန�ကရသည့် 

အေကာငမ်ျား၊ အေရးပါသည့် ေနထိငုမ်�ဝနး်ကျငမ်ျား၊ 

ေဂဟစနစ် ကျစလ်စ်မ� �ငှ့ ်ချိတ်ဆကမ်� အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

ေရ၏ အရညအ်ေသးွ၊ တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်�၊ စီမံကနိး် 

အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပည်သမူျား၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၊ 

တိုငး်ရငး်သား လူနည်းစုများ၊ ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ�၊ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ် (�ုပ်ပိုငး် �ငှ့ ်�ုပ်ပိုငး်မဟုတေ်သာ 

�စှ်မျိုးစလံုး)၊ �ငှ့ ်ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး။ စီမံကိနး် 

�ုပ်လံုးေဖါ်မ� အဆင့တ်ွင၊် အမ�ိက်များ၊ ဆညူံသမံျား၊ ေလ၏ 

အရည်အေသးွ၊ ေရ၏ အရည်အေသးွ �ငှ့ ်ေဆာက်လုပ်ေရး 

လုပ်ငနး်များမှ တိကု်�ုိက် ေပါ်ထကွ်လာ�ကသည့် အ��ရာယ် 

ပစ�ည်းများကို လည်းေကာငး်၊ ေဆာက်လုပ်ေရး �ငှ့ ်

�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး လုပ်ငနး်များေ�ကာင့ ်ဇီဝမတူကွဲြပားမ�၊ ေြမ၏ 

တည်�ငမ်ိမ�၊ အသကေ်မွးမ� အတကွ် �ိှလာသည့် အရန ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို လည်းေကာငး်၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ်၊ ြပည်သူ ့ 

ကျနး်မာေရး စသညက်ဲသ့ို ့ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး 

အစီအစဉ်များအား �ုပ်လံုးေဖါ်မ�ကို လည်းေကာငး်၊ 

ေစာင့�်ကည့်ေပးရန ်အထးူလိအုပ်ပါသည်။ တည်ေနရာ၏ 

စီရငပိ်ုငခွ်င့ ်ေဘာငမ်ျားကို ေကျာ်လွန�်ပီး 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ိှေသာ စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

စိစစ်အကဲခတ်ရန ်�ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များထ ဲ

ထည့်သငွး်ေပးရန ်လိုအပ်သည်။ 

ဆကစ်ပ် လပ်ုငန်းေနရာများ ဆိသုညမ်ှာ စီမံကနိး် မ�ိှခဲ့လ�င ်

မေဆာကလ်ုပ်ြဖစ်မည့် လုပ်ငနး်ေနရာများကို ရည်��နး်ြခငး် ြဖစ်�ပီး၊ 

အြခားေသာ လပ်ုငနး်ေနရာ မ�ိှလ�င ်စီမံကိနး်လည်း �ိှ�ိငုခဲ့်မည် 

မဟုတ်ပါ။ ယငး် လုပ်ငနး်ေနရာများကို စီမံကိနး်မှ တသးီတြခား 

ေငေွ�ကး ပံ့ပိုးြခငး်၊ ပိုငဆ်ိငု၊် ေဆာက်လုပ် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု် 

လည်ပတ်�ိငုသ်လို၊ အချို�ကိစ�များတငွ ်အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်းများမှ 

ြပုလုပ်ပါသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်�ငှ့ ်အကျံုးဝငသ်ည့် 

ဥပမာများထတဲွင ်လမ်းများ၊ ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိုငး်များ၊ 

အေဆာက်အဦများ၊ စသြဖင့ ်ပါဝင�်ိငု�်ကသည်။ 

ထပ်တိးုလာသည့် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များမှာ စမံီကိနး်၏ အတတိ်၊ 

ပစ�ုပန ်�ငှ့ ်ဆငြ်ခင ်ခန ့မ်ှနး်၍ ရ�ိငုသ်ည့် အနာဂတ် 

လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားေ�ကာင့ ်ထပ်ထပ်တိးုလာသည့် အကျိုးသက်ေရာကမ်� 

ရလဒြ်ဖစ်သည်။ အကျိုးဆက်များကို ေရ အရငး်အြမစ်၊ ေဂဟစနစ် 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခံခဲ့ရသည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား 

အေန�ငှ့ ်ယငး် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များအား ခံယူ�ိငုစ်မ်ွးရြဖင့ ်

စိစစအ်ကခဲတရ်ပါမည်။ ဆနး်စစ်မ�များကို လကေ်တွ�ကျသည့် 

ေဘာငမ်ျားြဖင့ ်သတ်မတှ် လုပ်ကိုငရ်ပါမည်။  
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အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်များမှာ ေဒသ��ရ �ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ် 

အစိုးရအဖဲွ�များ၊ ကနထ်�ုိကတ်ာများ �ငှ့ ်ပစ�ည်းေပးသငွး်သမူျား 

ြဖစ်�ကသည်၊ ထေိရာကေ်သာ စိစစအ်ကဲခတမ်�က ပါဝင�်ကသည့် 

အဖဲွ�အစည်း အမျိုးမျိုး �ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ အခနး်က�များကို 

ေဖါ် ြပေပးလျက်၊ လပ်ုငနး်�ှငက် ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာများ 

ရလဒမ်ျားကိ ုရယူရန ်�ကိုးပမ်းရာတွင ်ထိသုတူိုေ့�ကာင့ ်�ိှလာ�ိငုသ်ည့် 

သတိထားစရာများကိပုါ ထည့်ေဖါ် ြပေပးရမည်။ 

အဓိက ပစ�ည်းေပးသငွး်သမူျားမှာ စီမံကိနး် အတွက် အေရးပါသည့် 

ကုနစ်ည်များ သိုမ့ဟုတ် ပစ�ည်းများကိ ုေပးသငွး်သည့် ပထမတနး်စား 

ပစ�ည်းေပးသငွး်သမူျား ြဖစ်�ပီး၊ ထိသုို ့ ေပးသငွး်စဉ် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အကျိုးသက်ေရာကမ်�များ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကနိး်�ငှ့ ်သက်ဆိငုသ်ည့် ဥပမာ တစခု်မာှ 

ေဆာက်လပ်ုေရး ပစ�ညး်များကို ေပးသငွး်သည့် ေကျာက်လပ်ုငနး် 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

ဆေီလျာ်ေသာ က�မ်းကျငမ်� ဆိသုညမှ်ာ စိစစ်အကဲခတ်မ� �ငှ့ ်

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကနး်များထကဲ ေထာက်ြပရ�ိငုသ်ည့် ေသာခ့ျက် 

အေ�ကာငး်အရာများ ထတဲွင ်အေတွ�အ�ကံု�ိှကာ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

ေနရာများ �ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက် ေဒသများ အ�ကားက 

ြခားနားချက်များကို အထးူေထာက်ြပေပးသည့် ပညာ�ှငမ်ျားကို 

ရည်��နး်ပါသည်။ ယငး် ပညာ�ှငမ်ျားမှာ စီမံကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို 

ေဆာငရွ်က်ေပးသအူတွင ်အတွငး်လူ သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်လူ ြဖစ်�ိငု�်ပီး၊ 

လက်�ိှ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ပတ်သက်လ�င ်ဌာနတွငး်မှ က�မ်းကျငသ်မူှာ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

စီမံခန ့ခဲွ်ရာတွင ်အထးူအေရးပါ�ိငုပ်ါသည်။ 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာေ်�ကးေပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လပ်ုကိုငရ်မည့ ်ြဖစ်စဉ်ကို အတိခုျံုး 

ေဖါ် ြပချက် ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟုတ် ဆိးုဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး 

အစီအစဉ်များကို အစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ 

ဆိးုဝါးသည့် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို လကေ်တွ� 

လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ထည့်တကွ်လျက ်သက်သာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာေ်�ကးေပးေရး အစီအစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ 

ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပန်အလန်ှဆကဆ်မံ�များက 

စံုစမ်းစစေ်ဆးမ� တစ်ခုထကဲ ေတွ� �ိှချက်များက �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး 

အစီအစဉ် တစ်ခုလံုး၏ အြခားေသာ အစိတ်အပိုငး်များထ ဲ

�ုပ်လံုးေဖါ်ေနသည့် အစအီစဉ်များ အတွက် ြပဿနာများကို 

ဖနတ်ီးေပး�ိငုြ်ခငး်ကို နးီကပ်စာွ ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ဆိလုိုသည်၊ 

ဥပမာ တစခု်မာှ ေဆာက်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်များေ�ကာင့ ်ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွ ဆိးုဝါးလာြခငး်က ေသာက်ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွကို ဆိးုလာေစမည် ြဖစရ်ာ ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး 

�ငှ့ ်အသကေ်မွးမ�ကို ထပိါးလာမည်။ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ �ိငုသ်မူျား- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စိစစ်အကဲခတ်မ� �ငှ့ ်

စီမံအုပ်ချုပ်မ� အတွက် တာဝန�ိှ်�ကသည့် စီမံကိနး် 

မနေ်နဂျာများ၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် တာဝန�ိှ်�ကသည့် အစိးုရ 

ကိုယ်စားလယှ်များ၊ အဓိကပါဝငသ်တူို၏့ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့�ကသည့် 

ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပငပ်မှ 

က�မ်းကျငသ်မူျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ EIA / SIA; EIA / SIA �ငှ့ ်

ဆက်စပ် အစီရငခံ်စာများ အတကွ် စည်းမျဉ်းလိုကန်ာရန ်

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကနး်များ၊ အ��ရာယ် ပစ�ည်းများ 

မှတ်ပံုတင ်စာရငး်ကိ ုအမျိုးအစား၊ အေရအတွက် �ငှ့ ်

သိေုလှာငမ်� တည်ေနရာများ၊ HSE ဌာနတငွး် စစ်ေဆးမ� 

အချိနဇ်ယား၊ စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များကို တိုင�်ကားေရး �ငှ့ ်

ေဖါ်ထတု်ေရး ပံုစမံျား၊ အမ�ိက် ထတုလ်ုပ်မ� �ငှ့ ်ဖျက်ဆးီမ� 

မှတ်ပံုတင ်သိုမ့ဟတု် အလားတူ စာတမ်း (အရငး်အြမစ်များ 

�ငှ့ ်ပမာဏများ အပါအဝင)်၊ အဓိကပတ်သက်သ ူဆိငုရ်ာ 

တိုငပ်ငမ်� �ငှ့ ်ပါဝငမ်� မှတ်တမ်းများ၊ အဓိကပတ်သက်သ၏ူ 

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနမ်� မှတတ်မ်းများ၊ 

အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်း၏ ဆနး်စစမ်� အစီရငခံ်စာ၊ 

အသံးုြပုခဲ့သည့် ပါရဂူများ က�မ်းကျငမ်�များ၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်

�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်ပတ်သက်လ�င ်အတကွ် 

ဆိငုရ်ာ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကနး်များကိစ�အများအြပားတိုမ့ာှ 

ပါရဂူ တစ်ဦးတည်းဆိလု�င ်မျက်�ာှစာ �စှ်ခုစလံုးကို ြခံုမိရန ်

ခက်ခဲ�ိငုြ်ခငး်ကို သနိားလည်လျက်�ငှ့ ်သးီြခား ပါရဂူကို 

သံးုခဲ့ြခငး်အတွက် အေထာက်အထား 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-4 ေပါငး်စညး်ထားေသာ စမီကံနိး် စမီအံုပ်ချုပ်မ� 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်၏ အစတိ်အပိငုး်များ အားလံုးကို၊ စမံီကိနး် အကျိုးသက် ေဒသ အားလံုးတိုထ့ကဲ စမံီကိနး် 

ေဆာက်လုပ်မ� �ငှ့ ်အနာဂတ် လုပ်ေဆာငမ်�များကို ထည့တ်ွက်လျက်၊ ည��ိ�ငိး် စီမံခန ့ခ်ွဲေရး လုပ်�ိငုစ်မ်ွးများကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်သည ်အစတိ်အပိုငး်များ အားလံုးဆိုငရ်ာ အေြခခံအချက်များကို ြပည့်မီလျက်၊ 

အစတိ်အပိငုး် တစခ်ုခုထကဲ �ကန ့�်ကာမ�ကို စမံီခန ့ခ်ွဲ၍ ရၚ�ိငုက်ာ အစတိ်အပိုငး် တစခ်ု၏တိုးတက်မ�ကို အြခားတစခ်ု အစား 

ရယူြခငး်မျိုး မဟုတ်ပါ။ 

 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်၏ တိုးတကမ်� အေြခအေန၊ အဓိက မှတတ်ိုငမ်ျား၊ ဘတ်ဂျက် �ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

ေဆာကလ်ုပ်မ�အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အပါအဝင ်�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့၏် စမံီကိနး်များအား စမံီအုပ်ချုပ်မ�၏ ထေိရာက်မ�ကို ေစာင့�်ကည့မ်�ကို 

စမံီကိနး်ကို �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး ကာလ အတငွး်မှာ ပုံမှန ်ြပုလုပ်ေနသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေပါငး်စညး်ထားေသာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုထားရာ စမံီကိနး်၏ အစတိ်အပုိငး်များ �ငှ့ ်

လုပ်ေဆာငမ်�များ အားလံုးကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိေအာင ်ထည့တ်ကွထ်ား�ပီး၊ ေဆာကလ်ုပ်မ�ကို စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်ကို 

ြပုစုထားလျက် ေဆာကလ်ုပ်ေရးဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို ေထာက်ြပထား�ပီး ကနထ်�ုိကတ်ာများ �ငှ့ ်အြခားသတူိုက့ ယငး် 

သတိထားစရာများကို စခီန ့ခဲွ်�ိငုရ်န ်လိကု်နာ�ကရမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေပါငး်စညး်ထားေသာ စမံီကနိး် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး် �ငှ့ ်ေဆာကလ်ုပ်မ�အား 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် ထကဲ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အေရးပါသည့ ်မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် 

လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေန�ကသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်သည ်ြခံုေြပာရလ�င ်ဘတ်ဂျက် �ငှ့ ်အချိနက်ာလဆိငုရ်ာ ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်ပနး်တိငုမ်ျားကို ြပည့မီ်ကာ၊ 

�ကားခံဆက်သယွေ်ရး အေ�ကာငး်အရာများကို ထေိရာက်စွာ စမံီခန ့ခဲွ်လျက ်ေဆာကလ်ုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများအား သသိာသည့ ်

ကွာဟမ�များမ�ှိဘ ဲေ�ာှင�်ှာရငး်၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲ�့ပီး သက်သာေစခဲသ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် တစရ်ပ်လံုး �ုပ်လံုးေဖါ်မ�အား ေစာင့�်ကည့မ်�က အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက 

အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များကို လညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� အတွငး် ထင�်ှားလာ�ကသည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို 

လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်က �ကားခံဆက်သယွေ်ရး ြပဿနာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး �ကားခံဆက်သယွေ်ရး �ငှ့ ်�ကန ့�်ကာမ� 

ြပဿနာများကို စမံီကိနး် တစခု်လံုး၏ အချိနဇ်ယား �ငှ့ ်ဘတ်ဂျက်များကို မထခုိိက်ေစဘ ဲစမံီေြဖ�ငှး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို 

ချမှတ်ထားသည၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

ချမှတ်ထားလျက် ေဆာကလ်ုပ်မ�အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်က ေြမယိယုငွး်မ� �ငှ့ ်အမ�ကိ်များ ထတုလ်ုပ်ေရး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို 

ေနာက်ပုိငး်တွင ်ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်လုပ်ကိငုမ်�များကို ထထိေိရာက်ေရာက် �ငှ့ ်အကျိုး�ှိ�ှိ လုပ်�ိငုမှ်ာကို အာမခံထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် �ကားခံဆက်သယွေ်ရး အေ�ကာငး်အရာများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ခဲ�့ပီး ေ�ှာင�်ှားခဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စခဲသ့ည၊် ေဆာကလ်ုပ်မ� သတထိားစရာများကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားရငး် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲက့ာ 

ေလျာ်စိုက်ေပးခဲသ့ည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
စီမံကန်ိး၏ အစိတအ်ပုိငး်များက ေရအားလ�ပ်စစ် ဖံွ� �ဖိုးမ� စီမံကိနး် 

တစ်ရပ်လံုး၏ အစိတအ်ပိုငး်များကို ရည်��ၚနး်ထားကာ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ 

ေဆာကလ်ုပ်ြခငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ 

ဆက်သယွ်ဆက်ဆမံ� �ငှ့ ်ဝယယ်ူမ�များ အကျံုးဝင�်ပီး ပါဝင�်ိငုသ်ည့် 

ဥပမာများမာှၢ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ ေဆာကလ်ုပ်ြခငး်၊ ပတဝ်နး်ကျင၊် လမူ�ေရး၊ 

ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ ဆကသ်ယွ်ဆက်ဆမံ� �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�များ 

စသြဖင့။် 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ စီမံကန်ိး စီမံအပ်ုချုပ်မ�အတကွ ်

ထည့်စဉ်းစားစရာ ဥပမာများထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာၢ အစီအစဉ် 

ေရးဆွြဲခငး်၊ ပနး်တိုငမ်ျားကို ဆက်သယွ်ေပးြခငး်၊ ထင�ှ်ားသည့် 

လမ်းေ�ကာငး် ဆနး်စစ်မ�၊ ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ၊ ကုနက်ျမ�ကို 

ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေဆာကလ်ပ်ုမ�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာၢေဘးကငး်မ�၊ ေလ၊ ဆညူံသ ံ�ငှ့ ်ေရ ညစ်ညမ်းမ�၊ 

လယ်ေြမ ညစ်ညမ်းမ�၊ ေြမယာ ပျက်ြပုနး်မ�၊ ေရကို စီမံခန ့ခဲွ်မ�၊ 

မိတ်ဆက်ခံရသည့် မျိုးစိတ်များ၊ ကျနး်မာေရး၊ ေ���ေြပာငး် 

လုပ်သားများ/ေဒသခံ ြပည်သမူျား အ�ကား ပဍိပက�များ၊ စသြဖင့။် 

ေဆာကလ်ပ်ုမ�အား စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စီမံကနး် အတကွ် 

ထည့်စဉ်းစားစရာ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငု�်ကသညမ်ှာၢဓာတေုဗဒ �ငှ့ ်

အမ�ိက်များ သိေုလှာငြ်ခငး် �ငှ့ ်ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ြခငး်၊ 

ေလထညုစ်ညမ်းမ�၊ ေြမ ပျက်ြပုနး်မ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရး၊ 

ရပ်ကွက်�ငှ့ ်ဆက်ဆမံ�များ �ငှ့ ်အထးူ ေနရာကို ကာကွယေ်ပးရန ်

ေနရာကို သတမ်ှတ်ေပးြခငး်။ စီမံကိနး်များကို စီမံကနိး် မနေ်နဂျာများ 

သိုမ့ဟုတ် ကနထ်�ုိက်တာများ ကိုယတ်ိုင ်ြပုစု�ိငု�်ကပါသည်။ 

�ကားခံဆကသ်ယွေ်ရး အေ�ကာငး်အရာများဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ- ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ�ကို အြပည့်အဝ 

လုပ်မ�ပီးမီတွင ်ေရေလာှငက်နက်ို စ�ပီး ေရြဖည့်လာြခငး်၊ 

ေဆာက်လပ်ုေရး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များက ထင�ှ်ားသည့် ယဉ်ေကျးမ� 

အေမွအ�စှ် ေနရာများကို ထခုိိက်ေနြခငး်၊ ေဆာက်လပ်ုေရး 

လုပ်သားများက ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရးအတွက် ြပဿနာများကို 

ယူေဆာငလ်ာ�ကြခငး်၊ စီမံကိနး် အကျိုးသက် ေနရာသို ့ လူမ�ေရးအရ 

ေနရာေ���ေြပာငး်မ�က စီမံကိနး် အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အတွက် 

လူမ�ေရး ြပဿနာများကို ဖနတ်ီးေပးေနရာ ၎ငး်ကို စီမံထနိး်ချုပ်ရန ်

ေနာကထ်ပ် အစီအစဉ်များကို ချမှတရ်န ်လိုအပ်လာြခငး်၊ 

ေဆာက်လပ်ုမ�မှ ဆညူံသမံျား �ငှ့ ်ဖုနမ်�န ့မ်ျားက ဇီဝမတူကွဲြပားမ�အား 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ �ုပ်လံုးေဖါ်မ�၏ ထေိရာက်မ�ကို တိုက်�ုိက် 

ထပိါးလာြခငး်၊ စသြဖင့။် 

�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့က် ေြမ ပျကြ်ပုန်းမ� �ငှ့ ်အမ�ိက ်

ထတုလ်ပ်ုေရး လပ်ုေဆာငစ်ရာများထတဲွင ်ေဆာက်လုပ်မ� 

ေနရာကို ြပနလ်ည် ေဖါ်ထတု်ေပးလျက် ြပနလ်ည် 

ေနထိငုရ်ေအာင ်လုပ်ေပးရမည့် ေနာက်ပိုငး် 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကို ထည့်စဉ်းစားထားသည့် အစီအစဉ် 

အများအြပားကို ထည့သ်ငွး်ေပးထား�ိငုသ်ည်၊ ဥပမာ 

အေပါ်ယံ ေြမဆလီ�ာကို စပံုုေပးြခငး်၊ မျိုးေစ့များ 

စုစည်းေပးြခငး်၊ အလုပ်ေနရာများ၊ ေကျာက်တွငး်များ၊ 

အနာဂတ် အနမိ့်ဆံးု ေရမျက်�ာှြပငထ်က် နမိ့်ကျသည့် 

အမ�ိက်ပံုးများ၊ စသြဖင့ ်ပါဝင�်ိငုသ်ည။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လုပ်ကိုငရ်မည့် 

ြဖစ်စဉ်ကို အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက် ြဖစသ်ည်။ အ��တ်လက�ဏာ 

သိုမ့ဟုတ် ဆိးုဝါးသည့် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး အစီအစဉ်များကို 

အစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

လက်ေတွ� လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာကမ်�များကို ထည့်တွကလ်ျက် 

သက်သာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး အစီအစဉ်များကို 

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံ�ကရဖွယ ်�ိှသတူိုမှ့ာၢစီမံကန်ိးမနေ်နဂျာ၊ 

ေဆာက်လပ်ုမ� မနေ်နဂျာ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- အဖဲွ�အစည်းအား 

ဖဲွ�စည်းထားပံ၊ု စီမံအပ်ုချုပ်ေရး အဖဲွ�၏ အရည်အချငး်များ၊ 

ေပါငး်စည်းထားေသာ အစီအစဉ်အား စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

စီမံကိနး်များ၊ ဆနး်စစ်ချက်များ �ငှ့ ်အစီရငခံ်စာများ၊ 

ေဆာက်လပ်ုေရး စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စီမံကိနး်၊ ေဆာက်လပ်ုေရး 

စာချုပ်များ၊ ေဆာက်လပ်ုမ� စခနး် စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်၊ 

ကနထ်�ုိက်တာ အားလံုးတိုအ့တွက် ေပးခဲ့သည့် သငတ်နး် 

မှတ်တမ်းများ၊ ကနထ်�ုိက်တာများ၏ အပတ်စဉ် 

ေစာင့�်ကည့်မ� အစီရငခံ်စာများ 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-5 အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ ေဘးကငး်ေရး  

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လည်ပတ်မ� ကာလအတွငး်မာှ ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ အသက်၊ ပိုငဆ်ိုငမ်� �ငှ့ ်

ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ေရကာတာ ပျက်စးီမ�၏ အကျိုးဆက်များ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်မ� 

ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများမ ှကာကွယ်ေပးထားရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

 

အမှတ်ေပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာကအ်အံုများ 

ေဘးကငး်ေရး သတိထားစရာများကို လပ်ုငနး်စဉ်ြဖင့ ်ေဖါ်ထတု်ခဲလ့ျက် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့ ်အတွငး်မှာ ထတုေ်ဖါ် ခဲသ့ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်ဆေီလျာ်ေသာ ေဘးကငး်ေရး ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ေနသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်ေရး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို သက်ဆိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းများ �ငှ့ ်ေဒသ��ရ အာဏာပုိငမ်ျားကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ� 

အတကွ် ြပုစုေပးခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲအများြပညသ်တူိုအ့တကွ် ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကို ဆက်သယွ ်

အေ�ကာငး်�ကားေပး�ိငု�်ပီး၊ အေရးေပါ် တံု ့ြပနမ်�ထတဲငွ ်အသေိပး ��းိေဆာ်ေရး �ငှ့ ်သင�်ကားေရး အစအီစဉ်များ �ငှ့ ်အေရးေပါ် တံု ့ြပနေ်ရး 

ေလက့ျင့မ်�များ ပါဝငလ်ျက် ေရကာတာ ေဘးကငး်မ�ကို သးီြခားလတွလ်ပ်စွာ ဆနး်စစေ်ပးသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အ�ကီးစား 

စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ 

ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချကမ်ျား ြပည့မီ်ခဲသ့ည ်သိုမ့ဟုတ် ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ာှးခဲက့ာ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စလျက် 

သက်သာလာေစခဲသ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 

တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများက ကျယြ်ပန ့မ်ျားြပားသည့ ်ြဖစ�်ိငုေ်ြခ တသ�ီကီး �ငှ့ ်

သတိထားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွ်ခဲ�့ကသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ အများြပညသ်ဆူိငုရ်ာ ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကို သံးုရနလ်ွယသ်ည့ ်ပုံစမံျိုးြဖင့ ်ကျယြ်ပန ့စွ်ာ အချိနမီ် 

ဆက်သယွ ်အေ�ကာငး်�ကားေပးခဲသ့ည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို ေ�ှာင�်ှားခဲက့ာ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စလျက် သက်သာလာေစခဲ�့ပီး၊ ေဘးကငး်ေရး 

ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီကနိး် ကိုယ�်�ကိ်ေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်သတိထားစရာများထကက်ို ေကျာ်လနွ�်ပီး ကိုငတ်ွယ ်

ေြဖ�ှငး်ေပးခဲသ့ည။် 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 
 

154   

    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢေြမငလျင၊် ပထဝီစကမ်�ပိငုး်၊ ေရကာတာ သိုမ့ဟတု ်

ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုေရး ယနူစ ်ပျကစ်းီမ�၊ လ�ပ်စစ ်ဓာတလ်ိကုမ်�၊ 

ေရအားဆိငုရ်ာ သတထိားစရာ၊ ေရနစြ်ခငး်၊ ကားလမး်ေပါ် 

မေတာ်တဆြဖစမ်�များ၊ စမီကံနိး် လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအား 

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား တနြ်ပနတ်ံု ့ြပနမ်�များမ ှြဖစေ်ပါ်လာသည့ ်

မေတာ်တဆြဖစမ်�များ၊ စသြဖင့။် �ပ်ုလံးုေဖါ်ေရး အဆင့တ်ငွ၊် 

အထးူသြဖင့ ်ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများမာှ 

အ�ကးီစား စကယ်��ရားများကိ ုအသံးုြပုြခငး်၊ ကနုစ်ညမ်ျား �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုပိုေ့ဆာငြ်ခငး် ကဲသ့ို ့ ေဆာကလ်ပ်ုေရး 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမ ှ�ငှ့ ်ရာသဦတ ု�ကမး်တမး်ြခငး် 

စသညတ်ိုေ့�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာတတ�်ကသည။် ထိုအ့ြပင ်

�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့တ်ငွ၊် လကေ်တွ� ေဆာကလ်ပ်ုမ�၏ 

အရညအ်ေသးွ ညံမ့�သည ်စမီကံနိး်၏ လက�်ှိ ဘဝအတကွ ်

ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ အဓကိ သတထိားစရာ ြဖစပ်ါသည။် 

ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ စမံီအပ်ုချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢဆိငုး်ဘတုမ်ျား၊ �ခငး်ချက ်ဇုနမ်ျား၊ 

အေရးေပါ် ြပငဆ်ငထ်ားမ�၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ စံစုမး်စစေ်ဆးမ�၊ 

သငတ်နး်ေပးမ�၊ ြဖစရ်ပ်များအား တံု ့ြပနမ်�၊ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�၊ 

ယခူရမည့ ်တာဝနမ်ျားကိ ုခွေဲဝသတမ်တှမ်�၊ စသြဖင့။်. စမီကံနိး်အား 

�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး ကာလအတကွ ်ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ 

အဓကိအကျဆံးု အစအီစဉ် တစခ်မုှာ လကေ်တွ� ေဆာကလ်ပ်ုမ�၏ 

အရညအ်ေသးွ ထနိး်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ တရားဝင ်အစအီစဉ် ြဖစသ်ည။်  

အများြပညသ် ူအတကွ ်ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကိ ု

ဆကသ်ယွ ်အေ�ကာငး်�ကားေပးြခငး်ထတဲငွ၊် ဥပမာ၊ အများြပညသ် ူ

အတကွ ်ဆိငုး်ဘတုမ်ျား၊ ေဒသ��ရ အာဏာပိငုမ်ျား�ငှ့ ်လိအုပ်သလိ ု

စစီဉ်ထားသည့ ်စာရွကစ်ာတမး်များ၊ ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား ပံစု ံ

အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ပါဝငလ်ျက ်��းိေဆာ်ချကမ်ျား ေပးြခငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေနရာများတငွ ်လညှ့လ်ညလ်ျက ်��တြ်ဖင့ ်အေ�ကာငး်�ကားေပးြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်အလားတ ူနညး်စနစမ်ျား၊ စသြဖင့။် 

အေရးေပါ် တံု ့ြပန်ေရး ဟန်လပ်ု ေလက့ျင့မ်�များကိ၊ု ဥပမာ၊ ကမု�ဏီ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေဒသ��ရ အာဏာပိငုမ်ျားအတကွ ်သငတ်နး်ေပးြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်အလပ်ု�ံုေဆးွေ�းွပွဲများမှ တဆင့၊် စသြဖင့ ်

ြပုလပ်ု�ိငုသ်ည။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး 

�ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမှာ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်

ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် 

အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ 

ေ�ှာင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် 

စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်

သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ေဘးကငး်ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီကန်ိး၏ 

သတထိားစရာများကိ ုေကျာ်လန်ွ�ပီး ပံပိ့းုမ�များထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ၊ �ှိေနဆ ဲလမး်အချို �၏ 

ေဘးကငး်မ� သိုမ့ဟတု ်အေြခခအံေဆာကအ်အံုများကိ ု

ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ လမူျားစေုဝးသည့ ်ေနရာများတငွ ်

အ�ှိနြ်မင့မ်� သိုမ့ဟတု ်ေရနစမ်� အ��ရာယမ်ျားကိ ု

ဆိငုး်ဘတုြ်ဖင့ ်ြပသေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး် မနေ်နဂျာ၊ 

စမီကံနိး် ဒဇုိီငး်ကိ ုေရးဆွသဲမူျား၊ စမီကံနိး် ေဘးကငး်မ� 

မနေ်နဂျာ၊ ေဒသ��ရ အာဏာပိငုမ်ျား၊ အဓကိပါဝငသ်တူို၏့ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ-ေဘးကငး်ေရး 

သတထိားစရာအား စစိစအ်ကခဲတ်မ�များ၊ ေဘးကငး်ေရး 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ အေရးေပါ် 

ြပငဆ်ငထ်ားေရး စမီကံနိး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်� 

အစရီငခ်စံာများ၊ တသးီပဂု�လ ဆနး်စစမ်�များ 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-6 ဘ�ာေရး �ငှသ်န�်ိငုစ်မွး် 

ဤအေ�ကာငး်အရာထတဲွင ်စီမံကိနး်၏ ဘ�ာေရး စီမံအုပ်ချုပ်မ�ကို ေဖါ် ြပထားရာ၊ စမံီကိနး် ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်�ကို 

အာမခံေပးမည့ ်အစီအစဉ်များကို ေထာက်ပံေ့ပးြခငး် �ငှ့ ်စမံီကိနး်၏ ေငေွ�ကး လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပး�ိငုရ်န ်

လိုအပ်မည့ ်ဘ�ာေရး ဝငေ်ငမွျားအား စမံီကိနး်ဘက်မ ှထတု်လုပ်ေပး�ိငုစ်ွမ်းတို ့ ပါဝငပ်ါသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်ကို 

လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အစီအစဉ်များ �ငှ့ ်ကတိြပုချက်များ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�ကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ေထာက်ပံ့မ� �ငှ့ ်စမံီကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များကို စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်ူများအား ေပးအပ်ရန ်အပါအဝင ်စမံီကိနး်၏ ေငေွ�ကး ေထာက်ပံေ့ရး လိုအပ်ချက်များ အားလံုးတိုက့ို 

ကာမိေစမည့ ်ခိုငလ်ံုသည့ ်ဘ�ာေရး အေြခခံမျိုးြဖင့ ်စမံီလုပ်ကိုငရ်န ်ြဖစ်သည။် 

 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 

�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်၏ ဘ�ာေရး �ှငသ်န�်ိငုစွ်မ်းကို စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို၊ စမံီကိနး်၏ ကုနက်ျစရိတ်များ �ငှ့ ်ရ�ှိမည့ ်ဝငေ်ငမွျား 

အပါအဝငက်ို၊ ြပုလပ်ုခဲရ့ာ အသအိမှတြ်ပုထားသည့ ်ပုံစမံျားကိ ုသံးုခဲရ့ာ သတထိားစရာများအား စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ ြဖစ�်ိငုေ်ြခ 

အေြခအေနများကို စမ်းသပ်ြခငး် �ငှ့ ်ထခုိိကလ်ွယမ်�အား ဆနး်စစမ်�များ ပါဝငခဲ်�့ပီး၊ စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး ကာလအတွငး်မှာ ဘ�ာေရး 

အေြခအေနကို ပုံမှန ်အေြခခံြဖင့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကိုပါ ြပုလုပ်ေနသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ�အား ဘ�ာေရးအရ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတထ်ား�ပီး၊ အနာဂတ် ေရအားလ�ပ်စစ ်

လုပ်ငနး်အား ဘ�ာေရးအရ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အတကွ် စမံီကိနး်များကို ချမှတထ်ားပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဘ�ာေရးအရ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အ�ကီးစား 

စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက၊် 

ေထာက်ပ့ံေရး ကတြိပုချက်များ ြပည့မီ်ခဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု် ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး် သိုမ့ဟတု် ၎ငး်ကို ပုိငဆ်ိငုသ်ည့ ်ကုမ�ဏ ီအဖဲွ�အစညး်သည ်ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေန 

တသ�ီကီးထတဲွင ်စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုက်ာ၊ ၎ငး်၏ အေ�ကးများကို ဝနေ်ဆာငေ်ပး�ိငု�်ပီး၊ စမံီကိနး်များ �ငှ့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

ေပးထားသည့ ်ကတိများ အပါအဝငက်ို ေပးေချ�ိငုသ်ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်၏ ကုနက်ျစရိတ်များ �ငှ့ ်ရ�ှိမည့ ်ဝငေ်ငမွျားကို အေသးစတိ် ေဖါ် ြပထားကာ၊ စမံီကိနး်၏ ဘ�ာေရး 

�ှငသ်န�်ိငုစွ်မ်းကို ဆနး်စစခဲ်�့ပီး ဆေီလျာေ်အာင ်လုပ်ေပးခဲရ့ာ ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေနများ အတကွ် အြပငး်အထန ်စမ်းသပ်မ�၊ 

သတိထားစရာများအား စစိစအ်ကဲခတမ်� �ငှ့ ်ထခုိိက်လွယမ်�အား ဆနး်စစမ်�များ ပါဝငခဲ်ပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ဘ�ာေရး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များက ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ သက်သာေစေရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်

ကတိများ အတကွ် အေသအချာ စဉ်စားထားသည့ ်အေရးေပါ် အစအီစဉ်များကို စစီဉ်ေပးထား�ပီး ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်သည ်ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေန တသ�ီကီးထတဲွင ်ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုပ်ါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ဘ�ာေရး �ှငသ်န်�ိငုစွ်မ်း ဆိသုည်မာှ ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ ေရ�ှည် 

��ေထာင့မ်ှ �ကည့်��လ�င ်လုပ်ငနး် တစခု်ခုက မိမိ၏ ရည်မှနး်ချက်များကို 

ဆက်လက် လက်လှမ်းမှီ�ိငု�်ပီး မိမိတာဝနက်ို ြပည့မီ်�ိငုစ်ွမ်း �ိှမ�ကို 

ဆိလုိုပါသည်။ အချို�ေသာ စမံီကိနး်များမှာ ရည်ရွယ်ချကအ်များအြပား 

�ိှ�ိငု�်ကကာ ေရအားလ�ပ်စစ်မာှ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်ပါ၊ 

ထိသုိုဆ့ိလု�င ်ေရအားလ�ပ်စစ် အပိုငး်၏ ဘ�ာေရး ရည်မှနး်ချကမ်ှာ 

လုပ်ငနး်စနစ် (ဥပမာ၊ ေရ ေပးသငွး်ေရး၊ ဆည်ေြမာငး် ေရ၊ စသြဖင့)်၏ 

အြခားေသာ ရည်ရွယခ်ျကမ်ျား �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုပံ့ပိုးေပးရန ်ြဖစ�်ိငုသ်ည်။ 

အချို�ေသာ စီမံကိနး်များအတွက် ဘ�ာေရးအရ ေထာကပံ့်မ�ကို 

၎ငး်လညပ်တ်ေနသည့် စနစ၏် ��ေထာင့ြ်ဖင့ ်တိုငး်ထာွပါသည်၊ ဥပမာ၊ 

ေရစစုည်းေရး စီမံကိနး်များမာှ အ�� ံးေပါ် �ိငု�်ကေသာလ်ည်း စနစတ်ွငး်�ိှ 

အြခားေသာ ဓာတ်အားေပး ဌာနများ၏ ထေိရာကမ်�မာှ 

ပိုြမင့မ်လား�ိငုေ်လရာ ပို�ကီးမားသည့် အြမတက်ို 

ထတု်လုပ်ေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

စီမံကန်ိး ကန်ုကျစရိတမ်ျား၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည်မာှ- 

ေဆာကလ်ုပ်မ�၊ လည်ပတ်မ� �ငှ့ ်ထနိး်သမ်ိးမ� ကုနက်ျစရိတ်များ၊ 

စကပ်စ�ည်းများ၊ ေပးသငွး်မ�များ၊ လုပ်အား၊ အခွန၊် ေြမ/ေရ အရငး်အြမစ် 

သံးုပိုငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး သက်သာေစေရး 

စီမံကိနး်များအတွက် ကုနက်ျစရိတ်များလည်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

ရ�ိှမည့် ဝငေ်ငမွျား၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ှာ- 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ေဈးကွက၊် ဓာတ်အား ဝယယ်ူေရး သေဘာတူညခီျက် 

�ငှ့ ်ေဈးကကွ်အသစ် ထသဲို ့ ဝငလ်ာမည့် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ (ဥပမာ၊ 

ကာဗွန ်ဘ�ာေငကွို သံးု�ိငုမ်�) ကို ဆွေဲဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့် 

ဝငေ်င။ွ 

ဘ�ာေရး ပုံစံများသည ်အနည်းဆံးုအားြဖင် ့စီမံကနိး် ကနုက်ျစရိတ်များ 

�ငှ် ့ရ�ိှသည် ့ဝငေ်ငကွို အဝငအ်ြဖစ် �ငှ် ့ြပနလ်ည် ရ�ိှသည် ့

ဘ�ာေငမွျားကို အထကွ်အြဖစ် ြပ�ကကာ၊ အသံးုြပုမ� ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ကသည်မာှ- အမျိုးမျိုးေသာ ေဈးကွက် အေြခအေနများ၊ 

ဦးတည်ချက်များ �ငှ် ့သတိထားစရာများေ�ကာင် ့စီမံကနိး်၏ ဘ�ာေရး 

�ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း အတွက် ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည် ့အခကအ်ခဲများကို 

ြဖစ်�ိငုေ်ြခ အေြခအေနများ အတကွ် စမ်းသပ်ြခငး်၊ 

သတိထားစရာများအား စိစစ်အကဲခတမ်� �ငှ့ ်ထခုိိကလ်ွယ်မ�အား 

ဆနး်စစမ်�များ စသည်တိုမ့ှ တဆင် ့စူးစမ်းခဲ့သည်။ 

ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မာှ- ကုနက်ျမ�များ အထးူ ြမင့မ်ားြခငး်၊ လိအုပ်သည့် 

ကုနက်မ�များကို ြဖည့တ်ငး်�ိငုစ်မ်ွး မ�ိှြခငး်၊ အခွနေ်ငစွီးဝငမ်�ကိစ� 

မေရရာမ�များ၊ ေငေွ�ကး လလဲှယ်��နး် မတည်�ငမ်ိြခငး်၊ စီမံကိနး် 

ဘ�ာေငမွျားကို သံးုရာတွင၊် အသစတ်ဖနသ်ံးုရ�ိငုသ်ည့် 

မက်လံးုေပးေရး စနစ်များကို သံးုရာတငွ၊် ေဒသ��ရ ေဈး��နး် သတ်မှတမ်�၊ 

ေဈးကကွ် တည�်ငမ်ိမ�၊ ေဈးကကွ်ကို အသံးုြပုရာတွင အခက်အခဲများ 

�ိှေနြခငး်၊ ေငေွ�ကး များစွာမှ ေဖာငး်ပလွာဖွယ်ရာ �ိှေနြခငး်၊ သိုမ့ဟတု် 

ေဈး��နး်ကျဆငး်မ�၊ စသြဖင့။် 

စီမံကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့တ်ွင ်ဘ�ာေရး စီမံအပ်ုချုပ်ေရး 

အစီအစဉ်များထတဲွင၊် ပါဝင�်ိငုသ်ည် ဥပမာမာှ- ေငသွား စီးဆငး်မ� 

လိုအပ်ချကမ်ျား၊ ကနုစ်ည်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဝယ်ယူမ�ကို 

အာမခံေပးြခငး် �ငှ့ ်ေဆာက်လုပ်မ� �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး ကုနက်ျစရိတ်များ၊ 

လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်အုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ၊ ဘတ်ဂျက် 

အတွငး်မာှ �ိှေနြခငး်၊ ေပါ်ေပါက်လာ�ိငု�်ကသည့် 

အေ�ကာငး်အရာများကို ကာမိေစရန ်ဘတ်ဂျက်ထတဲွင ်

အေရးေပါ်အတကွ် လံုေလာက်စာွ အာမခံေပးြခငး်၊ အေရးဆိမု�များ �ငှ့ ်

အေရးေပါ်ကိစ�များကို ကိုငတ်ယွ်ေပးြခငး်၊ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံတူို�့ငှ ့ ်

ထေိဆွ�ဆကဆ်လံျက် သတူို၏့ အချကအ်လက်များ ဆိငုရ်ာ 

လိုအပ်ချကမ်ျားကို အာမခံေပးလျက် စီမံကိနး်ဆိငုရ်ာ 

အေြခအေနများကို ြဖည့်ဆညး်ေပးြခငး်၊ လုပ်ငနး်ကို အပ်�ှေံပးမည့် 

ရက်စွဲ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့် 

အချိနဇ်ယားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများေ�ကာင့ ်ဘ�ာေရး 

စီမံချက်များကို လိုသလို မွမ်းမံေပးြခငး်၊ လိုအပ်လာလ�င ်ေနာက်ထပ် 

ဘ�ာေငမွျားကို ရယူေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ဘ�ာေရး ဆိငုရ်ာ အချကအ်လက ်အချို � မှာ ကန်ုသယွေ်ရးဆိငုရ်ာ 

အထးူ ထခုိိက်လွယသ်ည်များ ြဖစ်�ိငုရ်ာ၊ လက်�ိှ အေ�ကာငး်အရာ 

အတွက် အေထာကအ်ထားကို လ�ို� ဝကှ်ချက် ထနိး်သမ်ိးေရး 

သေဘာတူညခီျက�်ငှ့အ်ညီ သံးုသပ်ရန ်လိုအပ်မည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စမံီကိနး်၏ ဘ�ာေရး အရာ�ိှများ၊ 

ကုမ�ဏ၏ီ ဘ�ာေရး အရာ�ိှများ၊ အဓိကအကျဆံးု ဘ�ာေင ွ

ပံ့ပိုးေပးသည် ့အဖဲွ�အစည်းမှ ကိယု်စားလှယ်သည်များ၊ ပုဂ�လကိ 

ဘ�ာေရး ပါရဂ ူ

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေငေွ�ကးပံ့ပိုးေပးရန ်ေရွးချယမ်�များ၊ 

ဘ�ာေရး ပံစုံစမ်းသပ်မ� အစရီငခံ်စာများ၊ ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ 

သတိထားစရာများကို ဆနး်စစ်ချက်၊ ဘ�ာေရး စမံီကိနး်များ၊ 

ဘ�ာေရး အေြခအေန အစရီငခံ်စာများ၊ အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်း၏ 

အစီရငခံ်စာများ၊ ကုမ�ဏ၏ီ �စှစ်ဉ် ဘ�ာေရး အစီရငခံ်စာများ၊ 

စီမံကိနး် �ငှ် ့အဓိက ဝယ်ယူသ(ူများ) �ုပ်
လ
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ြခငး် 

I-7 စမီကံနိး်၏ အကျိုးအြမတမ်ျား 

ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်မ ှရ�ှိလာ�ိငုသ်ည် ့ထပ်တိုး အကျိုးအြမတ်များကို ေဖါ် ြပေပးလျက် 

စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပည်သူများကို တစ�်ကိမ်ေပးသည် ့ေလျာ်ေ�ကးကို ေပးေချရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ေထာက်ပံရ့နအ်တွက် အကျိုးအြမတ်များကို မ�ေဝသံုးပံကုို ေဖါ် ြပေပးသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ 

ထပ်တိုး အကျိုးအြမတ်များ �ငှ့ ်အကျိုးအြမတ်များအား မ�ေဝေရး အခွင်အ့လမ်းများကို၊ အကျိုးသက် ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ် ့

ေဆွးေ�းွလျက် အကျိုးအြမတ်များကို စီမံကိနး်ေ�ကာင် ့အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့�ကသည် ့ရပ်ရွာြပညသ်ူများအား 

ြဖန်ေ့ဝေပး�ိငုေ်အာင၊် အကဲခတ်လျက် �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေပးမ�မှ တဆင့ ်စမီံကနိး်၏ ဖံွ� �ဖိုးမ�အား ပံပိ့ုးမ�ကိ ု

တိးုချဲ� �ိငုမ်ည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုစစိစအ်ကခဲတခ်ဲသ့ည။် ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး 

ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုေပးထားသည ်ဆိလု�င၊် ယငး် ကတြိပုချကမ်ျားအား ြဖည့ဆ်ညး်ေပးမ�ကိ ုေစာင့�်ကည့ေ်နသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- စမီံကနိး်မှ ေပးထားသည့ ်ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး ကတြိပုချကမ်ျားကိ ု

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကိ ုချမတှထ်ား�ပီး၊ စမီံကနိး်၏ အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ ကတမိျားကိ ုအများသ ိထတုြ်ပနထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမီကံနိး်၏ အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားကိ ုအ�ကးီစား 

စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှဘ ဲြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် ထပ်တိးု 

အကျိုးအြမတမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး ကတြိပုချကမ်ျား �ိှခဲ့လ�င ်ြပည့မ်ခီဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု ်ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်

�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီံကနိး်ကိ ုဖံွ� �ဖိုးလပ်ုကိငုခ်ဲ့မ�ေ�ကာင့ ်တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ့�ကသည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုရ�ိှခဲ့�က�ပီ သိုမ့ဟတု ်ရ�ိှေတာမ့ည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေန�ကသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်

အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး်၏ အကျိုးအြမတမ်ျားအား ထတုေ်ပးမ�အား စစိစအ်ကခဲတမ်�က သတထိားစရာများကိေုရာ အခငွ့အ်လမ်းများကိပုါ 

ထည့တ်ကွခ်ဲသ့ည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အကျိုးအြမတမ်ျားမှာ သသိာ�က�ပီး စမီံကနိး်မှ သသိာကာ ခိငုမ်ာသည့ ်အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုစမီံကနိး်ေ�ကာင် ့

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည် ့ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအား ထတုေ်ပးခဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု ်ထတုေ်ပးေတာမ့ည့ ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်တငွ ်�ိှေနပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- 

ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ အ�မတဲမး် သကဆ်ိငုသ်ည။် အကယ၍် 

စမီကံနိး်အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ ေပးထားသည့ ်

ကတြိပုချကမ်ျား မ�ှိပါက၊ စစိစအ်ကခဲတမ်� �ငှ့ ်ရလဒမ်ျား 

စသံတမ်တှခ်ျကက်ိ ုကျင့သ်ံးုသည။် အကယ၍် 

စမီကံနိး်အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ ကတြိပုချကမ်ျား �ှလိ�င၊် 

စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျား အားလံးုကိ ုကျင့သ်ံးုသည။် 

အကျို းအြမတမ်ျားမာှ ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား သိုမ့ဟတု ်

အကျိုးအြမတ ်ခွေဲဝေရး မဟာဗျူဟာ ပံစုမံျိုး ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိုသညမ်ာှ စမီကံနိး်ကိ ုအေြခခ�ံပီး 

ထတုယ်�ူိငုသ်ည် ့အကျိုးအြမတ်များကိ ုရည�်�နး်သည၊် ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ထတုလ်ုပ်�ိငုစ်မွ်းမျာကိ ုတညေ်ဆာကမ်�၊ 

သငတ်နး်ေပးြခငး် �ငှ် ့ေဒသထ ဲအလပ်ုေနရာ ခန်ေ့ပးြခငး်၊ 

တတံားများ၊ ချဉ်းကပ်ေရး လမ်းများ၊ ေစာငး်ေလ�ာ ကဲသ့ို ့ 

အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ၊ ကျနး်မာေရး �ငှ် ့ပညာေရး ကဲသ့ို ့ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်၊ ဆညေ်ြမာငး်၊ သာွးလာမ�၊ 

ေရလ�မ်းမ�/မိုးေခါငမ်� ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ ေရထတုက်နု၊် အပနး်ေြဖမ� ကဲသ့ို ့ 

ေရကိ ုအြခားကိစ�များ အတကွ ်သံးုမ�ကိ ုအားေပးြခငး်၊ စကမ်�သံးု �ငှ့ ်

ြမူနစီပါယ ်ေရေပးသငွး်မ� တိုးတက်လာြခငး်၊ ေပါငး်စညး်ထားေသာ 

ေရ အရငး်အြမစ ်စမီအံုပ်ချုပ်မ�မ ှရ�ှိသည် ့အကျိုးအြမတမ်ျား၊ 

စသြဖင့။် 

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝမ�သည ်တစ�်ကမိေ်ပး 

ေလျာ်ေ�ကးများ သိုမ့ဟတု ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ပံပိ့းုမ�များ �ငှ် ့

ြခားနားပါသည၊် ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

• လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုတနး်တညူမီ� 

သံးု�ိငုြ်ခငး်- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျို းသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားမာှ စမီကံနိး်ထမံ ှလ�ပ်စစ ်ဓာတအ်ား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အကျိုးအြမတမ်ျားကိ၊ု 

အကျိုးအေ�ကာငး် �ှိ၍ ကန်သ့တခ်ျကမ်ျား (ဥပမာ၊ 

ဓာတအ်ား ေဘးကငး်ေရး၊ ဦးစားေပးရမ�) �ှိသည်မ့အှပ၊ 

ရယခူစံား�ိငုသ်တူို ့ အ�ကားမာှ ေ�ှ �ဆံးုမ ှ�ှိေန�ကပါသည၊် 

• အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုတိးုတက ်အသံးုြပု�ိငုရ်န ်

ေငေွ�ကးမဟတုသ်ည် ့ခစံားခငွ်မ့ျား - စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျို းသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်

သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား သံးုခငွ်က့ိ ုေဒသထ ဲတိးု�ပီး 

ရ�ှိပါသည။် 

 

• ဝငေ်ငကွိ ုမ�ေဝခစံားြခငး်- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်ေရအားလ�ပ်စစမ် ှ

တိကု�်ိုက ်ရ�ှိသည် ့ေငေွ�ကး 

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုစညး်မျဉ်းများထတဲငွ ်

ြပ�ာနး်ထားသည် ့ေဖါ် ြမူလာ �ငှ် ့

ချဉ်းကပ်မ��ငှ်အ့ည ီမ�ေဝခစံား�ိငု�်ကသည၊် 

၎ငး်ကိ ုတစ�်ကမိေ်ပးသည် ့ေလျာ်ေ�ကးေင ွ

ေပးေချမ� သိုမ့ဟတု ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး 

ေရတိ ုပံပိ့းုမ�၏ ေနာကမ်ာှ ရ�ှိပါသည၊် 

စာချုပ်ဆိငုရ်ာ ရနပံ်ေုငမွျားကိလုညး် 

ခစံားရသည။် 

ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား သိုမ့ဟုတ ်

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး ကတြိပုမ�များမာှ 

ဖွံ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသ ူမဟုတဘ် ဲအြခားေသာ 

အဖွဲ�အစညး်၏ တာဝန ်ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး် မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရ 

(ဥပမာ၊ စးီပာွးေရး ဖွံ� �ဖိုးမ� ဌာန)မ ှကိယုစ်ားလယှ၊် 

အဓကိပါဝငသ်တူို၏့ကိယု်စားလယှ်များ၊ စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- 

:ဆနး်စစခ်ျကo်fသကဆ်ိငုေ်သာဖွံ� �ဖိုးမ��ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်

��နး်ကနိး်ကိ ုဆနး်စစခ်ျက၊် �ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်စမီကံနိး်၏ 

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုဆနး်စစခ်ျက်၊ 

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး ေရွးချယမ်�များ �ငှ့ ်

အခငွ့အ်လမး်များကိ ုဆနး်စစခ်ျက၊် 

အဓကိပတသ်က်သ၏ူ တငြ်ပချကမ်ျား �ငှ့ ်ပါဝငမ်�ကိ ု

ြပသေနသည့ ်အစညး်အေဝး မတှ်တမး်များ သိုမ့ဟုတ ်

အစရီငခ်စံာများ၊ အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး 

စမီကံနိး်၊ ေစာင့�်ကည့မ်� 
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ြခငး် 

I-8 ၀ယယ်မူ� 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာ ဝယ်ယူမ� အားလံုးကို၊ အလုပ်များ၊ ကုနစ်ည်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ဝယ်ယူမ� လုပ်ငနး်စဉ်များ တနး်တူရညတ်ူြဖစရ်န၊် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ှိရန ်�ငှ့ ်

တာဝနခ်ံမ��ှိရန၊် စမံီကိနး်၏ အချိနသ်တ်မတှ်ချက်၊ အရည်အေသွး �ငှ့ ်ဘတ်ဂျက်လာ မတှ်တိုငမ်ျားကို ြပည့်မီေအာင ်

ပံပိ့းုရန၊် ဖွံ � �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသူ �ငှ့ ်ကနထ်�ုိက်တာတို၏့ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်ကျင့ဝ်တ်ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ကိုငမ်�များကို ပံ့ပိးုေပးရန ်�ငှ့ ်ေဒသထကဲ စက်မ�လုပ်ငနး်များ အတွက် အခွင့အ်လမ်းများကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- အဓိက ပစ�ညး် လိုအပ်ချက်များ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� အရငး်အြမစမ်ျား၊ သက်ဆိငု�်ကသည့ ်ဥပေဒများ �ငှ့ ်လမ်း��နခ်ျက်များ၊ 

ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� ကွငး်ဆက် စနစ၏် သတိထားစရာများ �ငှ့ ်ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို စစိစအ်ကဲခတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်ြဖင့ ်

ေဖါ်ထတု်ခဲလ့ျက်၊ ဝယယ်ေူရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ၏ ထေိရာက်မ�ကို ေစာင့�်ကည့မ်� စစီဉ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ကုနစ်ညမ်ျား၊ အလုပ်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ဝယယ်မူ�ကိ ုလမ်း��နေ်ပးရန ်�ငှ့ ်ေဖါ်ထတု်ထားသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု် သတထိားစရာများကို ကိငုတ်ွယေ်ြဖ�ငှး်ေပးရန ်�ငှ့ ်ဝယယ်မူ�ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်

အစအီစဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ 

အေရးပါသည့ ်မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ 

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက် မှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်၏ အဓိကအကျဆံးု အစတိ်အပုိငး်များ အတကွ် အလုပ်များ၊ ကုနစ်ညမ်ျား �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ဝယယ်မူ�မှာ 

တနး်တရူညတ်ူ၊ ထေိရာက်မ�၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�၊ တာဝနခံ်မ�၊ ကျင့စ်ဉ်�ငှ့က်ိုက်ညမီ� �ှိကာ အချိနမီ်ြဖစလ်ျက်၊ ကနထ်�ုိကမ်ျားကို လုပ်ေနြခငး် 

သိုမ့ဟတု် ချုပ်ဆိခဲုြ့ခငး်မှာ ဘတ်ဂျက်ေဘာင ်အတွငး်မှာ ြဖစသ်ည ်သိုမ့ဟတု် ကနထ်�ုိက် များထကဲ အေြပာငး်အလဲများမှာ 

တရားနညး်လမ်းကျေ�ကာငး် ထင�်ာှးပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ� ထတဲွင ်ေဒသထကဲ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျား �ငှ့ ်ေဒသထတဲငွ ်ထတုလ်ုပ်�ိငုစွ်မ်းများ ဖံွ� �ဖိုးေရး 

အခွင့အ်လမ်းများ ပါ�ှိပါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ အရညအ်ချငး် ြပည့မီ်မ�အား ေ�ှ �ေြပးစစေ်ဆးမ�ထတဲွင ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး �ငှ့ ်ြခစားမ� တိုကဖ်ျက်ေရး 

စသံတ်မှတ်ချက်များကို ထည့သ်ငွး်ေဖါ် ြပထား�ပီး ဝယယ်မူ�အား စမံီလပ်ုကိငုမ်�များထတဲငွ ်ြခစားမ� တိကု်ဖျက်ေရး အစအီစဉ်များကို အထးူ 

အေလးေပး ေဖါ် ြပထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသထကဲ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျား အတကွ် အခွင့အ်လမ်းများကို၊ ေဒသတွငး် ထတုလ်ုပ်�ိငုစွ်မ်း ဖံွ� �ဖိုးမ� အတကွ် 

အဆိြုပုချက်များကို စစီဉ်ေပးခဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု် စစီဉ်ေပးလျက် �ှိေနသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
အဓိကအကျဆံးု ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� လိအုပ်ချကမ်ျား၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝငသ်ညမ်ာှ- ဒဇုိီငး်၊ စးီပာွးေရး၊ ဘ�ာေရး၊ နညး်ပညာပိငုး်၊ 

ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ တိငုပ်ငမ်�များ၊ စမီကံနိး် 

ေဆာကလ်ပ်ုေရး လပ်ုငနး်များ အတကွ ်ကနထ်�ိုကတ်ာများ၊ 

စမီကံနိး် ေဆာကလ်ပ်ုမ� အတကွ ်အဓကိ ကနုစ်ညမ်ျား �ငှ့ ်

ထနိး်ချုပ်ေရး ��ပ်ေထးွများြပားသည့ ်စကပ်စ�ညး်များ ေပးသငွး်ြခငး်၊ 

စသြဖင့။်  

ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ� ကငွး်ဆက ်စနစ၏် သတထိားစရာများမာှ 

ကနထ်�ိုက ်ြပ�ာနး်ချကမ်ျား (ဥပမာ၊ ကနုက်ျမ�၊ အချိန၊် 

အရညအ်ေသးွ၊ အထးူသတမ်ှတခ်ျကမ်ျား ဆိငုရ်ာ) ကိ ုြပည့မ်�ီိငုစ်မွး် 

မ�ှိြခငး်၊ ြခစားမ�၊ ပိုေ့ဆာငမ်� အခကအ်ခမဲျား၊ လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျား 

(ဥပမာ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သတူို၏့ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သတူိုမ့ ှ

ကေလးလပ်ုအား၊ အတငး်အဓမ� လုပ်အားကိ ုအသံးုချြခငး်)၊ 

စသြဖင့။် 

ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ အတကွ ်ကနထ်�ိုက ်ချေပးစဉ်/ 

ေခါ်ေဈးအား ရာြဖတမ်� အဆင့ဆ်ိငုရ်ာ ဥပမများထ ဲပါ�ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� မ�ှိေသာ အရညအ်ချငး်ဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတခ်ျက၊် 

တငဒ်ါ စာရွကစ်ာတမး်များ ေရာေထးွစရာ ြဖစေ်နြခငး်၊ 

ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� မ�ှိေသာ သိုမ့ဟုတ ်တရားနညး်လမး် မကျေသာ 

ေရွးချယေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များ၊ ေဈးေခါ်မ� �ှငး်လငး်ချကမ်ျားကိ ု

အြခား ေဈးေခါ်လိသုတူိုအ့ား �ှငး်မြပခဲြ့ခငး်၊ ေရွးချယမ်� 

ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားကိ ုအများသ ိမေ�ကညာခဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်

တရားမ�တမ� မ�ှိြခငး်၊ ပးူေပါငး်လျက ်လညှ့ြ်ဖားခဲြ့ခငး်၊ 

မတရားသည့ ်ကိယုစ်ားလယှ ်အခ��နး်များ၊ အာဏာပိငုမ်ျား �ငှ့ ်

တိငုပ်ငသ်တူိုထ့တံငွ ်အကျိုးစးီပာွးများ ပဍပိက�ြဖစမ်� �ှိခဲြ့ခငး်၊ 

စသြဖင့။် 

ဝယယ်မူ� စမံီကန်ိးများ�ငှ့လ်ပ်ုငန်းစဉ်များက ဝယယ်ေူရး မဝူါဒ၊ 

အရညအ်ချငး်ြပညမ်မီ�အား �ကို တင ်စစေ်ဆးမ�၊ ကနထ်�ိုကမ်ျားကိ ု

ေဈးေခါ်မ� �ငှ့ ်ချေပးမ�၊ ြခစားမ� တိုကဖ်ျကေ်ရး �ငှ့ ်

ေလလဆံွသဲတူို၏့ တိငု�်ကားမ�များအား တံု ့ြပနေ်ရး နညး်စနစမ်ျားကိ ု

ချမတှ ်စစီဉ်ေပးရမည။် 

စစေ်ဆးမ�မာှ၊ ဥပမာ၊ အရညအ်ေသးွ၊ ဂဏုသ်ကိ�ာ၊ ကနုက်ျမ�၊ 

ကနထ်�ိုကတ်ာက ကနထ်�ိုကလ်ာ ကတမိျား (အချိန၊် 

ကနုက်ျစရိတ၊် အထးူသတမ်တှခ်ျကမ်ျား) ကိ ုြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်

�ကို တင�်ပီး လပ်ုကိငုမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

စံုစမ်းစစေ်ဆးမ�များ၊ ဒဇုိီငး်၊ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များအား စစိစအ်ကခဲတရ်န ်အတကွ ်

စမီကံနိး်ကိ ုြပငဆ်ငခ်ဲစ့ဉ် အဆင့တ်ငွ ်ကနထ်�ိုကမ်ျားအား 

ဆံးုြဖတခ်ျမတှေ်ပးလိကု�်ပီ ြဖစပ်ါသည။် 

ကနထ်�ိုကမ်ျာကိ ုဘတဂ်ျကအ်တငွး်မာှ ချုပ်ဆိခုဲြ့ခငး် 

မဟတုပ်ါက၊ ကနထ်�ိုကထ်ကဲ အေြပာငး်အလမဲျားမာှ 

တရားနညး်လမး် မနှက်နေ်�ကာငး် ြပသေပးရမည။် 

ေရ�ှည်သံးု�ိငုေ်ရး စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ုအေြခခ�ံပီး 

စစေ်ဆးမ�ထတဲငွ ်ေနာကထ်ပ် စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျား 

ထည့သ်ငွး်ေပး�ိငုရ်ာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ည ်ဥပမာမာှ၊ လမူ�ေရး၊ 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ၊ ကျင့စ်ဉ်မျာ၊ လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး လပ်ုငနး်များ၊ အြခားေသာ 

စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျားကိ ုြပည့်မ�ီကလ�င ်ေဒသထကဲ 

ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျားအား ဦးစားေပးမ� �ငှ့ ်အားေပးမ�၊ 

စသြဖင့ ်ြခံု ငံ�ု ိငုသ်ည။် 

ဝယယ်ေူရး အခွင့အ်လမ်းများက ပစ�ညး်ေပးသငွး်သ ူ

အသစမ်ျား၊ အသစြ်ဖစ�်ကသည့ ်နညး်ပညာများ၊ 

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများ ဖွံ� �ဖိုးေရး အခငွ့အ်လမး်များ�ငှ့ ်

ဆက�် �ယ�်ိငု�်က�ပီး အစိးုရ၏ စးီပာွးေရး ဖွံ� �ဖိုးေရး 

ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ ေထာကပံ်ေ့ငမွျား၊ R&D 

ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ ကနထ်�ိုက်ဆိငုရ်ာ အစအီစဉ်များ၊ 

စသညတ်ို�့ငှ ့ ်ဆကဆ် ံလပ်ုကိငုရ်န ်လိပုါမည။် 

ေဒသခ ံပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျားမာှ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်

ေဒသ�ငှ့ ်ပထဝအီရ နးီစပ်�ကသည့ ်ေဒသထမဲ ှြဖစ�်က�ပီး 

လိအုပ်သည့ ်ကနုပ်စ�ညး်များ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးသငွး်ေရးကိ ုြပညမ်သီ ူသိုမ့ဟုတ ်ြပညမ်�ီိငုေ်�ကာငး် 

အလားအလာများ �ှိသြူဖစပ်ါသည၊် ‘ေဒသခ’ံ ကိ ု

ဆက�် �ယမ်�အရ အဓပိ�ါယ ်ဖွင့ရ်မည ်(ဥပမာ၊ စမီကံနိး် 

အကျိုးသကေ်ရာကသ်ည့ ်ေဒသ သိုမ့ဟတု ်ေဒသ��ရ 

အစိးုရ ခ�ိုင)်။ ။ 

�ုပ်
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ဖါ်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

 

ေဒသခ ံထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်ွမ်း ဖံွ� �ဖိုးမ� ဆိသုညမ်ာှ စမီကံနိး်၏ 

အနးီအနားမာှ �ှိေန�ပီး လိအုပ်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

တစခ်ခုကုိ ုြပည့မ်ရီန ်သိုမ့ဟတု ်ေပးသငွး်�ိငုရ်နအ်တကွ ်

က�မး်ကျငမ်�သိုမ့ဟတု ်အစမွး်အစ သိုမ့ဟတု ်

လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်ကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပရန ်

လိအုပ်ေနလ�င ်ကညူေီပးမ�ကိ ုရည�်�နး်သည။် 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကမ်�အား ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်မ�ကိ ု

စစေ်ဆးြခငး်၏ ဥပမာအြဖစ၊် တငဒ်ါထ ဲပါဝင�်ကသည့ ်

ကမု�ဏမီျားသည ်ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရးဆိငုရ်ာ 

ကျင့စ်ဉ်များ �ှိရမညက်ိ ုေထာကြ်ပ�ိငုသ်ည။် 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး အစအီစဉ်များ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေလလဆံွေဲရး လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

အနမိ့ဆ်ံးု သတမ်တှေ်ဈး အထက်တငွ ်ဖွင့လ်ျက ်

ကျငး်ပြခငး်၊ ကနထ်�ိုက ်ချေပး�ကမည့ ်အာဏာပိငုမ်ျား 

�ငှ့ ်၎ငး်၏ ဝနထ်မး်များက ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး 

မဝူါဒကိ ုလိကုန်ာရန ်ကတြိပုထားြခငး်၊ စမီကံနိး်၏ 

သကိ�ာထနိး်သမိး်ေရး စာရွကစ်ာတမး်များ၊ 

နညး်စနစမ်ျားက ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ အစအီစဉ်များကိ ု

တငြ်ပ�ကကာ သတငး်ေပးသတူိုက့ိ ုကာကယွေ်ပးြခငး်၊ 

လ�ို � ဝကှခ်ျကမ်ျားကိ ုတရားဝင ်ကာကယွေ်ပးထားသည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်ကန ့သ်တထ်ားြခငး်၊ စသြဖင့။် 

 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်မနေ်နဂျာ၊ စမီကံနိး်၏ 

ဝယယ်ေူရး အရာ�ှိ၊ ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး NGO ၏ 

ကိယုစ်ားလယှသ်ည ်

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- သကဆ်ိငု�်ကသည့ ်ဝယယ်ေူရး 

မဝူါဒ �ငှ့ ်လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ၊ စမီံကနိး်၏ ဝယယ်ေူရး စမီကံနိး်၊ 

ေဒသထကဲ ပစ�ည်းေပးသငွး်ေရး အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများ၊ တငဒ်ါ၏ 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား/အထးူသတမ်ှတခ်ျကမ်ျား၊ ေလလဆံွေဲရး 

စာရွကစ်ာတမး်များ၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သအူား စစေ်ဆးေရး 

စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျား၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်သ၏ူ လပ်ုကိငုမ်�ကိ ု

အကခဲတမ်�၊ ေလလဆံွမဲ� တိငုတ်မး်မ� စာရငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ 

ဥပေဒများ �ငှ့ ်ေငေွ�ကး ေထာကပံ်�့ကသည့ ်

ကိယုစ်ားလယှ�်ံု းများတို၏့ အပါအဝင ်လမး်��နခ်ျကမ်ျားအား 

လိကုန်ာေဆာငရွ်ကမ်� မတှတ်မး်၊ ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်

အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာများ 
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I-9 စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား �ငှ့ ်

အသကေ်မးွမ�များ* 

ဤအေ�ကာငး်အရာက၊ စးီပွားေရးအရ ေနရာေ���ေြပာငး်ရမ��ငှ့ ်ဆက်� �ယ်လျက်၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် 

ရပ်ရွာြပညသ်ူများ အေပါ် စီမံကိနး်၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို၊ အသက်ေမးွမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး် အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ �ငှ့ ်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့�ကသူတို၏့ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ 

အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ထည့သ်ွငး် ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်အသက်ေမးွမ�များ �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များကို စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် 

ရပ်ရွာြပညသ်ူများ အတွက် ြဖစ်ခဲ့သည့ ်စမံီကိနး်အ�ကိုတုနး်ကထက် ြမ�င့တ်ငေ်ပးခဲ့လျက် ေရ�ှညတ်ွင ်မိမိဘာသာမိမိ 

ရပ်တည်�ိငုေ်ရးကို ေ�ှ � ��ထားကာ၊ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများအား ေပးခဲ့သည့ ်

ကတိြပုချက်များကို အြပည့အ်ဝ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အေ�ကာငး်အရာ I-10 ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး �ငှ့ ်ေနာက်မာှ ပါလာသည့ ်I-11 ေဒသခံ ြပည်သူများ က စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများ ထကဲ �စှ်မျိုးကို ထည့ေ်ဖါ် ြပထားသည။် 

 
အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ့ ်သက်ဆိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဒသထကဲ 

အချက်အလက်များကို အသံးုြပုလျက် ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး၊ စမံီကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး ကာလအတငွး်မှာ စမံီကနိး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ �ငှ့ ်ထတု်ေဖါ် ခဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ 

ထေိရာက်မ�အား ေစာင့�်ကည့မ်�များကို ြပလုပ်ေနသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက်ေန�ကသည့ ်

ေဖါ်ထတုထ်ားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေြဖ�ငှး်ရန ်�ငှ့ ်ယငး် အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်ေပးခဲသ့ည့ ်ကတိြပုချက်များကို 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထား�ပီး၊ စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ့ ်ြပုလုပ်ခဲသ့ည့ ်

တရားဝင ်သေဘာတူညခီျက် တစစ်ံတုစခု် �ှိလ�င ်၎ငး်တိုက့ို အများသ ိေ�ကညာေပးခဲသ့ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားချက်များ ရ�ှိရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- အကျိုးသက် ေဒသခံြပညသ်မူျားသည ်သတူိုရ့ပ်ကကွ�်ငှ့ ်အထးူသက်ဆိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ အတကွ ်ေဆာငရွ်ကေ်နသည့ ်စမံီကနိး်များကို ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာကခံ်�ကသည ်သိုမ့ဟတု် အ�ကီးစား 

ဆန ့က်ျငမ်�များ မ�ှိပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ့ ်သက်ဆိငု�်ကသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အ�ကီးစား စညး်မျဉ်းမလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို 

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးခဲသ့ည့ ်သိုမ့ဟတု် 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေတာမ့ည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား-  စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည့ ်အသက်ေမွးမ�များ �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးခဲ�့ပီ 

သိုမ့ဟတု် ြမ�င့တ်ငေ်ပးေတာမ့ည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေန�ပီး၊ စးီပွားေရးအရ ေနရာေ���ေြပာငး်မ�ကို၊ ��ငိး်ယဉှ်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်

ကုနပ်စ�ညး်များ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖင့၊် တရားမ�တစွာ ေလျာ်စိုက်ေပးခဲသ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး ကာလအတွငး်မှာ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည့ ်

ေဒသခံြပညသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့ရ်ာတငွ ်အေ�ကာငး်အရာများ အချငး်ချငး် အြပနအ်လှန ်ဆက်ဆမံ�များကို 

လညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� အတငွး် ထင�်ာှးလာခဲ�့ကသည့ ်သတထိားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။်  

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် အေ�ကာငး်အရာများအား တငြ်ပခဲပုံ့ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနမ်�ကို ထည့တ်ကွ်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်

အချိနမီ် ြဖစခဲ်လ့ျက်၊ စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်

ေရွးချယမ်�များဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်မ�ထ ဲပါဝငခဲ်�့ကပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ထိုအ့ြပင၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည့ ်ေဒသခံြပညသ်မူျား အားလံုးနးီပါးတို�့ငှ့ ်တရားဝင ်

သေဘာတူညခီျက်များထတဲငွ ်သတူိုရ့ပ်ကကွ်များအတကွ် သကသ်ာေစေရး၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး အစအီစဉ်များကို 

ည��ိ �ငိး်�ိငုခဲ်�့ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်မျာကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ချမှတထ်ားသည့ ်အစအီစဉ်များမှာ ေရ�ှညတ်ွင ်

မိမိဘာသာမိမိ ရပ်တညမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးမည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေန�ကသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

စမံီကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ့ဲ်သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား 

ဆိသုညမ်ှာ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး် �ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေန�ကသည့ ်အေြခခအံေဆာကအ်အံုများေ�ကာင့ ်

အေပါငး်လက�ဏာ သိုမ့ဟတု ်အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးဆကမ်ျားကိ ု

ရငဆ်ိငုခ်ဲ့�ကရသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး် တဝိုက ်ေနရာများတငွ ်

ေနထိငု�်ကကာ အြပနအ်လနှ ်ထေိတွ�ဆကဆ်ေံန�ကသည့ ်ြပညသ် ူ

အမျိုးမျိုး ပါဝငပ်ါသည။် 

စမံီကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ့ဲ်သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေပါ် 

အကျို းသကေ်ရာက�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငု�်ကသညမ်ှာ၊ ဥပမာ- အသကေ်မွးမ� ဆံးု�� ံးသာွးမ� သိုမ့ဟတု ်

ခကခ်ဲလာမ�၊ လေူနမ� အဆင့အ်တနး် နမိ့်ကျလာြခငး် သိုမ့ဟတု ်ြမစအ်ား 

စမီအံုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားေ�ကာင့ ်ေြပာငး်လမဲ�များ 

ကဲသ့ို ့ စမီကံနိး်ထကဲ အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်စးီပွားေရးအရ 

ေနရာေ���ေြပာငး်ေပးမ�များ �ိှလာြခငး်။ အထးူြပ�ိငုသ်ည့ ်ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ှာ- ကျနး်မာေရး သိုမ့ဟတု ်ေဘးကငး်ေရး အေပါ် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ ယဉ်ေကျးမ� ဓေလမ့ျား အေပါ် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ ေြမများ၊ သစေ်တာ �ငှ့ ်ြမစက်မ်းများ အေပါ် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ စပါးစိုကခ်ငး်များ၊ အမိ်ြခံေြမများ၊ ြမစက်မ်း 

ဥယျာဉ်များ ဆံးု�� ံးရမ�၊ ပိုငဆ်ိငုမ်�များကိ၊ု ြမတ�်ိးု ကိးုကယွသ်ည့ ်

ေနရာများ၊ ရပ်ကကွ ်သစေ်တာအား ချဉ်းကပ်ခငွ့ ်သိုမ့ဟတု ်သံးုခငွ့ ်

ဆံးု�� ံးရမ�၊ စသြဖင့။် အချို�ကစိ�များတငွ၊် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များေ�ကာင့ ်စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား ေနရာေ���ေပးစရာ 

ြဖစလ်ာ�ိငုေ်သာ်လညး်၊ ယငး်တိုက့ိ ုြပနလ်ညေ်နရာချထားရသည့ ်

ြပညသ်မူျား အြဖစ ်ခယံမူရ�ိငုပ်ါ၊ �ုပ်ပိုငး်အရ 

ြပနလ်ညေ်နရာချေပးရြခငး်မှာ စမီံကနိး်၏ အဓိက 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� မဟတုဘ်၊ဲ ဆင့ပ်ွား အကျိုးသကေ်ရာကမ်�သာ 

ြဖစ၍် ြဖစပ်ါသည။် 

အသကေ်မွးမ� ဆိသုညမ်ာှ အသက�ှ်င ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတကွ ်လိအုပ်သည့ ်

လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွ်းများ၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလာှငခ်နး်များ၊ အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

အသံးုချပိငုခ်ငွ့)် �ငှ့ ်လပ်ု�ှားမ�များကိ ုရည�်�နး်သည။် 

အသကေ်မွးမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငမ်�မှာ စမီံကနိး်က စမီံကနိး်အ�ကို  အသကေ်မွးမ�အား 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲမ့�များကိ ုဖာေထေပးမည့ ်အစအီစအီစဉ်များ ြဖစ�်ပီး 

အကျိုးသကေ်ရာက ်ခခံဲ့�ကရသတူိုသ့ည ်စမီကံနိး်အ�ကို  အေြခအေနများ�ငှ့ ်

ယဉှ်�ကည့လ်�င ်တိးုတကေ်ကာငး်မွနလ်ာသည့ ်လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်များ သိုမ့ဟတု ်

ပိုငဆ်ိငုမ်�များြဖင့ ်ေ�ှ�ဆက�်ပီး �ှငသ်နစ်ွာ ေနထိငု�်ိငု�်ကမှာကိ ုဆိလုိသုည၊် ဥပမာ၊ 

လယသ်မားများအား ဆက�်ပီး လယလ်ပ်ု�ိငုေ်အာင ်သိုမ့ဟတု ်အထားထိးုစရာကိ ု

လပ်ုကိငု�်ိငုေ်အာင ်ကညူေီပးလျက၊် အသကေ်မးွမ�ထတဲငွ ်�ိှ�ိငုခ်ဲသ့ည့ ်

အေြပာငး်အလ ဲတစခ်ခုုကိ ုြပန�်ပီး ေကာငး်မနွလ်ာေစမရန ်လံေုလာကမ်ည့ ်ပံပိ့ုးေရး 

နညး်စနစမ်ျားကိပုါ ချမှတေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်ထိသုတူို ့ အေန�ငှ့ ်လပ်ု�ိငုစ်မွ်းများ သိုမ့ဟတု ်

လိအုပ်သည့ ်အရငး်အြမစမ်ျား (သငတ်နး်၊ အချကအ်လကမ်ျား၊ ပစ�ညး်များ၊ 

ရယသူံးု�ိငုမ်�၊ ပစ�ညး်ေပးသငွး်မ�များ စသြဖင့)် အသံးုချ�ိငုမ်� တိးုပွားလာေစရန ်

ြဖစသ်ည။်၊  

လေူနမ� အဆင့အ်တန်းမှာ သကဆ်ိငုရ်ာ ပဂု�ိုလ၊် အပ်ုစု သိုမ့ဟတု ်လမူျိုး အေန�ငှ့ ်

ရ�ိှ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စညး်စမိ်များ ြဖင့ ်

တိငုး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပိငုး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မိ့စ်ရာများ၊ အမိ်ယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ ဥပမာများမှာ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ 

ေခ�တာမ�များ၊ အလပ်ု�ိှမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမိ်ယာ �ငှ့ ်

လ�ပ်စစ၊် သန ့�ှ်ငး်သည့ ်ေရ၊ မိလ� ာစနစ၊် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပညာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပိုေ့ဆာငမ်� စသည့ြ်ဖင့။် လေူနမ� အဆင့အ်တနး် ြမ�င့တ်ငမ်�ကိ ု

�ုပ်ပိငုး် စညး်စမိ၏် အဆင့အ်တနး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး် ြမင့တ်ကလ်ာမ�က 

ြပေပးပါမည။် 
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စးီပွားေရးအရ ေနရာေရွ �ေြပာငး်ခံရမ�မာှ i) ေြမကိ ုဝယယ်မူ�၊ (ii) ေြမအသံးုြပုမ� 

သိုမ့ဟတု ်ေြမအား အသံးုချမ� ေြပာငး်လသဲာွးြခငး်၊ (iii) ေြမအသံးုချမ� 

ကန ့သ်တခ်ရံြခငး် သိုမ့ဟတု ်သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား အသံးုချခငွ့က်ိ၊ု ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝငက်ိ၊ု ကန ့သ်တခ်ံရြခငး်၊ တရားဝင ်

ထေူထာငလ်ိကုသ်ည့ ်ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမဲ့ ေဒသများ သိုမ့ဟတု ်ေရေလာှငက်န ်

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) ပတဝ်နး်ကျငထ်ကဲ အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်

ကျနး်မာေရး စိုးရိမစ်ရာများ သိုမ့ဟတု ်အသကေ်မွးမ� အေပါ် �ိှလာမည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ တိုေ့�ကာင့ ်ပိငုဆ်ိငုမ်�များ၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များအား 

အသံးုချခွင့ ်သိုမ့ဟတု ်ဝငေ်င ွအရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အသကေ်မွးမ� 

နညး်လမ်းများကိ ုဆံးု�� ံးလိကုရ်ြခငး်ကိ ုရည�်�နး်သည။် ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆံးု�� ံးရမ�များ 

�ငှ့ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားမာှ အြပည့အ်ဝ ြဖစေ်စ တစစ်တိတ်စပိ်ငုး် ြဖစေ်စ၊ ထာဝရ 

ြဖစေ်စ၊ ယာယ ီြဖစေ်စ၊ စးီပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�ှ်ားခံရမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စမံီကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ့ဲ်သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ေပးေရး အစအီစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငု�်ကသညမ်ှာ၊ 

ဥပမာ- ေရစုနပိ်ငုး်�ိှ ကမး်ေြခေန ြပညသ်မူျားကိ ုကာကယွေ်ပးရန ်လပ်ုေပးြခငး်၊ 

ြမစေ်အာကပိ်ုငး်�ိှ ေဒသခြံပညသ်မူျား အတကွ ်အသကေ်မွးမ�ကိ ု

အာမခံထနိး်သမိ်းေပးရန ်ေရစုနပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျက ်

စနစမ်ျားကိ ုချမှတေ်ပးြခငး်၊ ကိးုကယွရ်ာ ေနရာများ၊ ရပ်ရွာြပညသ်တူို၏့ 

သစေ်တာ၊ �ုိးရာ ေဆးဘကဝ်င ်အပငမ်ျားကိ ုဆကလ်က ်အသံးုြပုမ�ကိ ု

ခွင့ြ်ပုမည့ ်အသံးုချေရး သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ စကမ်� လပ်ုငနး်သစမ်ျားအား 

ပံ့ပိုးမ�၊ ကိးုကယွမ်� ေနရာများကိ ုကာကယွေ်ပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ ပံ့ပိးုမ�ကိ ုရပ်ကကွထ်ကဲ ြပညသ်မူျား သိုမ့ဟတု ်သတူို၏့ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျားမှ တဆင့၊် ဆနး်စစမ်�များ၊ စမီံကနိး်များထကဲ 

ထိးုလကမ်ှတမ်ျား၊ အစညး်အေဝးများ၏ မတှတ်မ်းများ၊ ��တြ်ဖင့ ်အ�ကေံပးမ�များ၊ 

အစိုးရ �ကားနာမ� မှတတ်မ်းများ၊ �ိငုင်ေံတာ် ေ�ကညာစာတမ်းများ၊ အစိးုရ 

လိငုစ်င၊် တရား�ုံး စရီငခ်ျကမ်ျား၊ စသညတ်ို ့ြဖင့ ်ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 

စမံီကန်ိးက အကျို းသကေ်ရာကခ့ဲ်သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအတကွ ်

အခငွ့အ်လမ်းများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ှာ၊ ဥပမာ- သငတ်နး်များ �ငှ့ ်

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ုတညေ်ဆာကမ်�၊ ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အလပ်ုေနရာများ၊ ပိုေ့ဆာငေ်ရး၊ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ 

သိုမ့ဟတု ်ြဖစရ်ပ်များ ကျငး်ပ�ိငုေ်အာင ်ပံပိ့ုးမ�များ၊ စသြဖင့။် 

 

အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပန်အလန်ှဆကဆ်မံ�များထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမှာ- စမီံကနိး် ေရစးီေ�ကာငး် ေရစုနပိ်ငုး်�ိှ 

ြမစက်မ်းများအား တိကုစ်ားမ�ေ�ကာင့ ်ေြမများကိ ုတိးုတိးုလျက ်

ေရ�ှည ်ဆံးု�� ံးရမ�များ သိုမ့ဟတု ်စမီံကနိး်၏ ေရစုနပိ်ငုး်တငွ ်

ြမစေ်ရစးီေ�ကာငး် လျငြ်မနစ်ာွ ေြပာငး်လမဲ�ေ�ကာင့ ်ကမ်းေြခမာှ 

ေန�ကသည့ ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်ေဘးမကငး်ဟ ု

ခံစားလာ�က၍ ေနာကဆ်ံးုတငွ ်ေနရာထပ်ေ���ရသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား-စမံီကန်ိးေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ 

စမီံကနိး်၏ လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ 

အစိုးရ၏ ပါရဂူ၊ တသးီပဂု�လပါရဂမူျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား �ငှ့ ်အသကေ်မွးမ�များ 

ဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်� အစရီငခ်ံစာ၊ လငိဆ်ိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျက၊် 

လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျား ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ဆနး်စစခ်ျက၊် 

တိငုပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်စမီံကနိး် အကျိုးသက ်ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား 

ပါဝငမ်� မတှတ်မး်များ၊ စမီံကနိး် အကျိုးသက ်ရပ်ကကွ ်ြပညသ်တူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေြဖ�ကားခဲ့ပံု မတှတ်မ်းများ၊ အြခားေသာ 

အဖဲွ�အစညး်၏ အစရီငခ်ံစာများ၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစအီစဉ်များဆိငုရ်ာ အစရီငခ်ံစာ၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ ထခိိကုလ်ယွသ်ည့ ်

မျက�်ာှစာများ �ငှ့ ်ဓေလထ့ံးုတမ်းများ။ 

 

 

 
 

 
* ဤသညမ်ာှ Protocol ကိ ုြပုစရုာတငွ ်အများသေဘာတညူမီ� မရခဲသ့ည့ ်မျက�်ာှစာဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခ် ုြဖစခ်ဲက့ာ 

အဓကိပါဝငသ်ဘူကမ် ှပံပိ့ုးေရး စသံတမ်တှခ်ျက�်ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ခဲသ့ည။် အေြခခ ံေကာငး်မနွသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) မာှ 

“အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ှိခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာ ြပညသ်မူျားက စမီကံနိး်ကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်ဆန ့က်ျငမ်�များ 

အထးူတလည ်မ�ှိပါ”ဟ ုြဖစသ်င့ေ်�ကာငး် Oxfam ယံ�ုကညပ်ါသည။်. 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-10 ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး* 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် ဖွံ � �ဖိုးမ�မ ှေပါ်ေပါက်လာခဲ့သည့ ်�ုပ်ပိုငး်အရ ေနရာေ���ေြပာငး်ရမ�ကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ �ုပ်ပိုငး်အရ ေနရာေ���ေြပာငး်ခံခဲ့�ကရသူတို၏့ ဂဏုသ်ကိ�ာ �ငှ့ ်လူရ့ပိုငခ်ွင့မ်ျားကို 

ေလးစားရန၊် ထိကုိစ�များကို တရားမ�တစာွ၊ တနး်တရူညတ်ူြဖစ်ေရး ပံစုြံဖင့ ်ကိုငတ်ွယ်ေပးရန၊် ြပနလ်ည်ေနရာ 

ချထားခံရမည့သ်ူများ �ငှ့ ်အိမ်�ှင ်ေဒသခံြပညသ်ူတို ့ အတွက် အသက်ေမးွမ�များ �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်ူတိုအ့ား ေပးခဲ့သည့ ်ကတိြပုချက်များကို အြပည့အ်ဝ 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

3 
 

 

 

 

 

စစိစအ်ကခဲတမ်�- စမီံကနိး်၏ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး၏ သယွဝ်ိကု ်ြပဿနာများအား စစိစအ်ကခဲတမ်�ကိ ုြပုလပ်ုခဲ့ရာ ြပနလ်ညေ်နရာ 

ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ်�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူို ့ အတကွ ်စမီံကနိး်အ�ကို  လမူ�-စးီပွားေရး အေြခခံလိငုး်ကိ ုေဖါ်ထတုေ်ပးခဲသ့ည၊် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး စမီံကနိး်များအား �ုပ်လံးုေဖါ်မ� �ငှ့ ်ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခရံမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ်�ှင ်ေဒသခြံပညသ်တူိုအ့ား ေပးခဲ့သည့ ်

ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြဖည့ဆ်ညး်ေပးခဲ့ြခငး် �ငှ့ ်ထေိရာကမ်��ိှေ�ကာငး်ကိ ုေစာင့�်ကည့ ်ေပးေနလျက ်ဆက�ိှ်ေန�ကသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ�ိှလ�င ်ေဖါ်ထတုေ်ပးသာွးမည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလပ်ုကိငုေ်ရး အစအီစဉ်များကိ ုြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်စမီံကနိး် ဆိ�ုပီး 

ြပုစုေပးထားသည၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ်�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုအ့ား ေပးထားသည့ ်ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်�ငှ့ ်

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဆိငုရ်ာ ေဖါ်ထတုထ်ားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ မှနသ်မ�ကိ ုစမီံခန ့ခ်ွဲရန ်အစအီစဉ်များကိ၊ု တိငု�်ကားေရး 

လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ စစီဉ်ေပးမ� အပါအဝငက်ိ၊ု ချမှတထ်ားကာ ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ်�ှင ်ေဒသခြံပညသ်တူို�့ငှ ့ ်�ိှေနသည့ ်

တရားဝင ်သေဘာတညူခီျကမ်ျားကိ ုအများသ ိဖွင့ထ်တုြ်ပ ေ�ကညာထားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ�ှ်င ်ေဒသခြံပညသ်တူို ့ အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပရန ်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ�ကိ ုရ�ိှရန ်အတကွ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတလ်ပ်ုကိငုေ်နသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ�ှ်င ်ေဒသခြံပညသ်တူိုသ့ည ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ု

လပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်စမီံကနိး်ကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာကခ်�ံက�ပီး ၎ငး်ကိ ုဆန ့က်ျငမ်�များ အထးူတလည ်မ�ိှပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်စမီံကနိး်ထကဲ လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမှာ အ�ကးီစား စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှေရးကိ ုြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်ီမည့ ်လမ်းေ�ကာငး် 

ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဆိငုရ်ာ ကတမိှနသ်မ�မှာ ြပည့မ်ီခဲက့ာ ြပည့မ်ီမည့ ်လမး်ေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကိ ုတရားမ�တစွာ၊ တနး်တရူညတ်ြူဖစေ်ရး ပံစုြံဖင့ ်ကိငုတ်ယွေ်ပးခဲ့ကာ ကိငုတ်ယွေ်ပးေနလျက၊် ြပနလ်ညေ်နရာ 

ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ်�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်သတူို၏့ အသကေ်မွးမ�များ �ငှ့ ်လေူနမ� အဆင့အ်တနး်များ ထတဲငွ ်စမီံကနိး်အ�ကို  

အေြခခံလိငုး်�ငှ့ ်စာလ�င ်ြမ�င့တ်ငမ်�ကိ ုခံစားခဲ့�ကရသည ်သိုမ့ဟတု ်ခစံားး�ကရမည့ ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်တငွ ်�ိှေန�ကပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်
အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 
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5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုအ့ား ေပးထားသည့ ်ကတိြပုချက်များအား 

ြဖည့ဆ်ညညး်မ�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ�က သတိထားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွ်ထား�ကသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် အေ�ကာငး်အရာများအား တငြ်ပခဲပုံ့ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနမ်�မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်လ့ျက်၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ေရွးချယမ်�များဆိငုရ်ာ 

ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်မ�ထ ဲပါဝငခဲ်�့ကပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ထိုအ့ြပင၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး် အတကွ် တရားဝင ်လိကု်နာ�ကမည့ ်သေဘာတူညခီျက်များကို 

ချမှတ်ထား�ကပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်မျာကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ချမှတထ်ားသည့ ်အစအီစဉ်များမှာ ေရ�ှညတ်ွင ်

မိမိဘာသာမိမိ ရပ်တညမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးမည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေန�ကသည။် 

 
   

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- စမံီကိနး်လာ လုပ်ငနး်များေ�ကာင့ ်

ြပနလ်ညေ်နရာချထားရန ်ေတာငး်ဆိခုျက် မ�ိှလ�င ်

ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ သက်ဆိငုမ်� �ိှမည်မဟုတပ်ါ။ 

ေနရာြပန်လည်ချထားြခငး်မာှ စီမံကနိး်ေ�ကာင့ ်ေနထိငုေ်နကျ 

ေနရာများတွင ်ေနထိငုခွ်င့ ်မ�ိှေတာ့၍ အြခား တစ်ေနရာတွင ်ေနထိငုရ်န ်

ေနရာ ေ���ေပးရသည့် လပ်ုငနး်စဉ် ြဖစသ်ည်။ 

အသကေ်မွးမ� ဆိသုည်မှာ အသက်�ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတွက် 

လိုအပ်သည့် လပ်ုကိုင�်ိငုစ်မ်ွးများ၊ ပိုငဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလှာငခ်နး်များ၊ 

အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်အသံးုချပိုငခွ်င့)် �ငှ့ ်လုပ်�ှားမ�များကို 

ရည်��နး်သည။် 

အသကေ်မွးမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငမ်�မှာ စီမံကန်ိးက စီမံကိနး်အ�ကို 

အသက်ေမွးမ�အား အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့မ�များကို ဖာေထေပးမည့် 

အစီအစီအစဉ်များ ြဖစ်�ပီး အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲ့�ကရသတူိုသ့ည် 

စီမံကိနး်အ�ကို အေြခအေနများ�ငှ့ ်ယှဉ်�ကည့်လ�င ်

တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာသည့် လပ်ုကိငု�်ိငုစ်ွမ်းများ သိုမ့ဟုတ် 

ပိုငဆ်ိငုမ်�များြဖင့ ်ေ�ှ�ဆက်�ပီး �ှငသ်နစ်ွာ ေနထိငု�်ိငု�်ကမာှကို 

ဆိလုိုသည်၊ ဥပမာ၊ လယ်သမားများအား ဆက�်ပီး လယ်လုပ်�ိငုေ်အာင ်

သိုမ့ဟုတ် အထားထိးုစရာကို လုပ်ကိငု�်ိငုေ်အာင ်ကူညေီပးလျက်၊ 

အသက်ေမွးမ�ထတဲွင ်�ိှ�ိငုခဲ့်သည့် အေြပာငး်အလဲ တစခု်ခုကို ြပန�်ပီး 

ေကာငး်မွနလ်ာေစမရန ်လံေုလာက်မည့် ပံ့ပိုးေရး နည်းစနစ်များကိုပါ 

ချမှတေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်ထိသုတူို ့ အေန�ငှ့ ်လုပ်�ိငုစ်ွမ်းများ သိုမ့ဟုတ် 

လိုအပ်သည့် အရငး်အြမစမ်ျား (သငတ်နး်၊ အချကအ်လက်များ၊ 

ပစ�ည်းများ၊ ရယူသံးု�ိငုမ်�၊ ပစ�ည်းေပးသငွး်မ�များ စသြဖင့)် အသံးုချ�ိငုမ်� 

တိုးပွားလာေစရန ်ြဖစ်သည်။ 

 

 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်းမာှ သက်ဆိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု 

သိုမ့ဟုတ် လူမျိုး အေန�ငှ့ ်ရ�ိှ�ိငုက်ာ ကုနပ်စ�ည်းများ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စည်းစိမ်များ ြဖင့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်

�ုပ်ပိုငး်ဆိငုရ်ာ �စှ်သမိ့်စရာများ၊ အမ်ိယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်ိနး်များ၊ ဥပမာများမှာ- 

စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ ေခ�တာမ�များ၊ အလပ်ု�ိှမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ 

ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်လ�ပ်စစ်၊ သန ့�ှ်ငး်သည့် 

ေရ၊ မိလ� ာစနစ်၊ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပညာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပိုေ့ဆာငမ်� စသည့်ြဖင့။် 

ြပန်လည်ေနရာချထားခံရမည့်သမူျားမှာ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်လိုအပ်သည့ ်ြပညသ်မူျား၊ 

ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပိုငခွ်င့မ်ျား၊ ထံးုတမ်း သိုမ့ဟုတ် 

အစဉ်အလာ ရပိုငခွ်င့မ်ျား �ိှခဲ့�ကသမူျား ြဖစ်�ပီး 

အသအိမှတ်ြပုထားသည့် ရပိုငခွ်င့မ်ျား မ�ိှ�ကသမူျားလည်း 

ပါဝင�်ကပါသည်။ 

အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပည်သမူျားမှာ ြပနလ်ည်ေနရာချထား 

ခံရမည့်သမူျားကို ေနရာချေပးသည့် ေဒသခံြပညသ်မူျားကို 

ရည်��နး်သည။် 

�ုပ်
လ

ံးုေ
ဖါ်

ြခ
ငး်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး အတကွ ်လမူ�-

စီးပွားေရးအေြခခံလိငုး်ထတဲွင ်ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ 

ဖဲွ�စည်းမ� အေနေအထားများ၊ ကျားမ၊ ထခုိိက်လယွ်ေသာ 

လူမ�ေရး အုပ်စမုျား၊ လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များ တိုအ့ား 

ဆနး်စစ်ချက်များ �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ �ငှ့ ်ဆံးု�� ံးခဲ့ရသည့် 

ပိုငဆ်ိငုမ်�များအား စီးပွားေရး အြမငြ်ဖင့ ်တနဖုိ်းြဖတမ်�တို ့ 

ပါဝင�်ိငု�်ကသည။် 

ေနရာြပန်လည်ချထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စီမံကနိး်မှာ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကို ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ရန ်

လုပ်ေဆာငစ်ရာများကို ေဖါ် ြပထားရန ်

အထးူြပုစုထားသည့် စာတမ်းတသ�ီကီး ြဖစ်သည်။ 

၎ငး်ထတဲွင ်ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့်သမူျားကို 

ေဖါ်ထတု်သတ်မတှ်ြခငး်၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့်သမူျား အတွက် လူမ�-

စီးပွားေရး အေြခခံများ၊ ေနရာြပနလ်ည်ချထားမ� �ငှ့ ်

အသက်ေမွးမ� ဆိငုရ်ာ အကူအညီ အပါအဝင ်

ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လုပ်ငနး်စဉ် �ပီးေြမာကေ်ရး 

အစီအစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

ဆိငုရ်ာ မူေဘာင ်ချမှတ်မ�၊ အဖဲွ�အစည်းများ၏ 

အခနး်က�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝမ� �ငှ့ ်

ဘ�ာေရး စီမံခန ့ခဲွ်မ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် ရည်မှနး်ချက်များ �ငှ့ ်

ပနး်တိုငမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ ကိုငတ်ွယ်ေရး 

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစီရခံေရး �ငှ့ ်

ဆနး်စစ်ေရး ြပ�ာနး်ချကမ်ျား၊ တိုငပ်ငေ်ရး၊ ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်

အချက်အလက်များ ဖလယှ်ေရးဆိငုရ်ာ 

သေဘတူညခီျက်များ ပါဝငရ်ပါမည်။ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့်သမူျား၏ အသက်ေမွးမ�မှာ 

ေြမယာကို အေြခခံထားခဲက့ာ၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့်သတူို၏့ ေရွးချယ်မ��ငှ့ ်

ကိုက်ညလီ�င၊် ေြမယာကို ေြမယာြဖင့ ်အစားထိးုေပးမ�ကို 

အထးူတလည် စဉ်းစားေပးရပါမည်။ 

 

 

အဓိကပတသ်ကသ်တူိုက့ စုိးရိမ်ချကမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ �ငှ့ ်

တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ တိုင�်ကားချက်များကိ ုတငြ်ပ�ိငုသ်ည့် 

လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက ်တစ်စံုတစခု်ကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်

�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်စီမံကနိး်လာ လုပ်�ုိးလပ်ုစဉ်များ။ 

အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပ့ံပုိးမ�ကို ရပ်ကွကထ်ကဲ ြပည်သမူျား သိုမ့ဟုတ် 

သတူို၏့ ကိုယ်စားလှယမ်ျားမှ တဆင့၊် ဆနး်စစ်မ�များ၊ 

စီမံကိနး်များထကဲ ထိးုလက်မတှ်များ၊ အစည်းအေဝးများ၏ 

မှတ်တမ်းများ၊ ��တ်ြဖင့ ်အ�ကံေပးမ�များ၊ အစိုးရ �ကားနာမ� 

မှတ်တမ်းများ၊ �ိငုင်ေံတာ် ေ�ကညာစာတမ်းများ၊ အစိးုရ လိုငစ်င၊် 

တရား�ုံး စီရငခ်ျက်များ၊ စသည်တို ့ြဖင့ ်ြပသ�ိငုပ်ါသည်။ 

သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက ်ဆိသုညမ်ှာ ရပ်ရွာြပည်သ၏ူ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

သိုမ့ဟုတ် အကျိုးသကေ်ရာကခဲ့်သည့ ်ြပည်သတူိုက့ ခန ့အ်ပ်ခဲ့�က၍ 

သတူိုက့ို ကိုယ်စားြပုသတူိုက့ လက်မတှ်ထိးုခဲ့�ကသည့် 

သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို ဆိလုိုြခငး်ြဖစ်�ပီး၊ အချိနက်ို လံုေလာကစ်ွာ 

ယူခဲ့�ကကာ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်

ဓေလမ့ျား�ငှ့အ်ညီ မိမိဘာသာမိမိ ဆံးုြဖတ်ချက် ချမတှ်ခဲ့�ကသည့် 

လုပ်ငနး်စဉ်မှ တဆင့ ်လွတ်လပ်စာွ ြပုလုပ်ခဲ့�ကသည်။ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ� �ငှ့ ်ေြမယာ 

သမ်ိးယူမ�ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့�ကသည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကို လကခံ်�ကသည့် အမ်ိ�ှင ်

ြပည်သမူျား၏ ကိယု်စားလယှ်များ၊ စမံီကိနး်၏ လမူ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ တာဝန�ိှ် အစိုးရ 

အာဏာပိုငအ်ဖဲွ� မှ ကိုယစ်ားလယှ်၊ တသးီပုဂ�လ ဆနး်စစ်သ ူ
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 အေထကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ� �ငှ့ ်ေြမယာ 

သမ်ိးယူမ�အား စိစစ်အကခဲတ်မ� အစရီငခံ်စာ၊ အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပါဝငမ်�၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� �ငှ့ ်ေြမယာ သမ်ိးယူမ� ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ� မှတ်တမ်းများ၊ အြခားေသာ 

အဖဲွ�အစည်း၏ အစီရငခံ်စာ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို 

လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စီမံကနိး်၊ ေြမယာ သမ်ိးယူေရး စီမံကနိး်များ၊ 

ေလျာေ်�ကးေပးေရး သေဘာတူညခီျက်များ၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို လပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်စီမံကနိး် ဆိငုရ်ာ 

သေဘာတူညခီျကမ်ျား၊ လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ အေြခခံလိုငး် အစီရငခံ်စာ၊ 

အသက်ေမွးမ�အား ဆနး်စစ်ချက်၊ ဆငး်ရဲမ� ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာ 

ဆနး်စစ်ချက်၊ သက်သာေစေရး၊ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး �ငှ့ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� 

အတွက် လုပ်ေဆာငေ်ရး၊ စီမံကနိး်၏ အကျိုးအြမတ်များအား မ�ေဝေရး 

နည်းစနစ်များ အပါအဝင၊် စီမံကနိး်များ၊ NGOအစီရငခံ်စာများ၊ 

ေစာင့�်ကည့်မ� အစီရငခံ်စာများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ဤသညမ်ာှ Protocol ကိ ုြပုစရုာတငွ ်အများသေဘာ တညူမီ� မ�ှိခဲသ့ည့ ်မျက�်ာှစာ �စှခ်ဆုိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ ြဖစခ်ဲက့ာ �စှခ်စုလံးု 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ ပံပိ့ုးမ�ဆိငုရ်ာ စသံတမ်တှခ်ျက�်ငှ့ ်သကဆ်ိငု�်ကပါသည။် Oxfam ယံ�ုကညသ်ည့ ်အတိငုး်ဆိလု�င ်အေြခခ ံ

ေကာငး်မနွသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) မာှ “ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခရံမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ�်ှင ်ေဒသခြံပညသ်တူိုက့ စမီကံနိး်ကိ ု

ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်ဆန ့က်ျငမ်�များ အထးူတလည ်မ�ှိပါ”ြဖစသ်င့က်ာ၊ သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု 

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်5) မာှမ ူ“ထိုအ့ြပင၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခရံမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမိ�်ှင ်ေဒသခြံပညသ်တူို ့ အ�ကားမာှ စမီကံနိး် အတကွ ်

တရားဝင ်လိကုန်ာ�ကမည့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျားကိ ုချမတှထ်ား�ကသည။်”ဟ ုထည့ေ်ဖါ် ြပေပးလျက၊် ထိသုို ့ အတငး် ြပနလ်ညေ်နရာ 

ချထားခရံသမူျား �ငှ့ ်အမိ�်ှင ်ေဒသခြံပညသ်မူျားသည ်ယငး်သို ့ သေဘာတညူြီခငး်ကိ ုြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်

စမီကံနိး်အား ေထာကခ်မံ�ထတဲငွ ်ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပ�ိငု�်ကသညက်ိ ုေရးမတှေ်ပးရမည။်{1] 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-11 ေဒသခ ံြပညသ်မူျား * 

ဤအေ�ကာငး်အရာထတဲွင ်စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် ေဒသခံ ြပညသ်ူများထတံွင ်�ှိ�ကသည့ ်ရပိငုခ်ွင့မ်ျား၊ 

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ် ြပေပးထား�ပီး၊ အမျိုးသား လူအ့ဖွဲ �အစညး်များ အ�ကားက 

အဓိကရ အုပ်စုများ�ငှ့ ်မတူကွဲြပားသည့ ်လက�ဏာများ �ှိ�ကသည့ ်လူမ�ေရး အုပ်စုများ အေန�ငှ့မ်�ကာခဏ 

ဆိုသလို သူတိုသ့ည ်ြပညသ်ူတိုအ့�ကားမာှ ပထတု်ခံရသူများ �ငှ့ ်ထခိိုက်အလွယ်ဆံုးသူများ ြဖစ�်ကြခငး်ကို 

ေထာက်ြပပါသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်ထတဲွင ်ေဒသခံ ြပညသ်ူများ၏ သကိ�ာ၊ လူရ့ပိုငခ်ွင့မ်ျား၊ 

ေမ�ာ်မနှး်ချက်များ၊ ယဉ်ေကျးမ�၊ ေြမများ၊ ဗဟုသုတ၊ လုပ်ကိုငန်ညး်များ �ငှ့ ်သဘာဝ အရငး်အြမစ-်အေြခခံ 

အသက်ေမးွမ� ဘဝပံုစံများကို စီမံကိနး် သက်တမ်း တေလ�ာက်လံုးတွင ်တချိနလ်ံုး ေလးစားရနန ်ြဖစပ်ါသည။်  

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယလ်ျက် ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဒသထကဲ အချကအ်လက်များကို အသံးုြပုလျက် ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး၊ စမံီကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး ကာလအတွငး်မှာ စမံီကိနး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ �ငှ့ ်ထတု်ေဖါ် ခဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ 

ထေိရာက်မ�အား ေစာင့�်ကည့မ်�များကို ြပလုပ်ေနသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကေ�ကာငး် 

ေဖါ်ထတုထ်ားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေြဖ�ငှး်ရန ်�ငှ့ ်ယငး် အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်ေပးခဲသ့ည့ ်ကတိြပုချက်များကို 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထား�ပီး၊ စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား�ငှ့ ်ြပုလုပ်ခဲသ့ည့ ်

တရားဝင ်သေဘာတူညခီျက် တစစ်ံတုစခု် �ှိလ�င ်၎ငး်တိုက့ို အများသ ိေ�ကညာေပးခဲသ့ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား ရ�ှိရန ်

�စှဦ်း�စှဘ်က် သေဘာတထူားသည် ့လပ်ုငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ေနသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲ�့ကရသည့ ်ေဒသခံ အုပ်စုများသည ်သတူို၏့ အပ်ုစုကိုမှ အထးူ 

အကျိုးသက်ေရာက်�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ အတကွ် စမံီကနိး်များကို ေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာက်ခံ�ကသည ်သိုမ့ဟတု် ဆန ့က်ျငမ်� 

အထးူတလည ်မ�ှိပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ 

ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အေရးပါသည့ ်မလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိေရးကို 

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက် မှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ 

ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်များက ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အတကွ် �ငှ့ ်သတူို�့ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်ယဉ်ေကျးမ�၊ ဗဟုသတုများ၊ ေြမယာ �ငှ့ ်

အရငး်အြမစမ်ျားအား သံးု�ိငုခွ်င့ ်အတကွ် �ှိ�ိငုသ်ည့ ်စမံီကနိး်၏ အဓိကအကျဆံးု အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးဆက်များကို ေဖါ် ြပထားကာ 

သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲ၎ငး်တိုက့ို ေ�ှာင�်ှားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရး၊ သက်သာေစေရး သိုမ့ဟုတ် ေလျာ်စိုက်ေပးေရး 

လုပ်နညး်လုပ်ဟနမ်ျားကို လညး်ေကာငး်၊ အြပုသေဘာ အကျိုဆက်များ ရ�ှိ�ိငုမ်ည့ ်လက်ေတွ� အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 
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5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများအား ေဖါ်ထတု်မ�ကို ေဒသခံ 

ြပညသ်မူျား လွတလ်ပ်စွာ၊ �ကိုတင ်သ�ိှိပါဝငခဲ်ြ့ခငး်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး၊�ုပ်လံုးေဖါ်ေနစဉ် ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များကို လညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� 

အတငွး် ထင�်ှားလာ�ကသည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ အတကွ် အစအီစဉ်များကို 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျား လွတလ်ပ်စွာ၊ �ကိုတင ်သ�ိှိပါဝငခဲ်ြ့ခငး်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး၊ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ 

�ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် အေ�ကာငး်အရာများအား တငြ်ပခဲပုံ့ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနမ်�မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်လ့ျက်၊ 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျားသည ်သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ေရွးချယမ်�များဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်မ�ထ ဲပါဝငခဲ်�့ကပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် အတကွ် သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကို တိကု�ုိ်က် အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲ�့ကရသည့ ်

ေဒသခံ ြပညသ်တူို ့ အ�ကားမှာ �ှာ�ကံလျက် ရယ�ူိငုခဲ်ပ့ါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အြပုသေဘာ အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို အေသအချာ ေဖါ်ထတု်ေပးခဲက့ာ လက်ေတွ� 

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အများဆံးု ြဖစေ်အာင ်လပ်ုေပးခဲပ့ါသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ယံ�ုကညရ်�ိငုသ်ည့ ်

အေထာကအ်ထားက စမီကံနိး် အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ေဒသများတငွ ်ေဒသခ ံြပညသ်မူျား မ�ှိေ�ကာငး်ကိ ုြပသလ�င ်

ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သကဆ်ိငုမ်� �ှိမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

ေဒသခ ံြပညသ်မူျား ဆိသုညမ်ာှ ေအာကပ်ါ လက�ဏာများကိ ု

အဆင့အ်တနး် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ပိငုဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွြဲပားသည့ ်

လမူ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စ-ု မမိကိိမုမိ ိကွြဲပားသည့ ်

ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စြုဖစသ်ညဟ် ုခယံူထားကာ ထိသုိုခ့ယံမူ�ကိ ု

အြခားသတူိုမ့ ှအသအိမတှြ်ပုြခငး်၊ စမီကံနိး် ဧရိယာထကဲ 

ကွြဲပားသည့ ်ပထဝ ီအေနအထားအရ ကွြဲပားသည့ ်ေနထိငုမ်�ေဒသ 

သိုမ့ဟတု ်ဘိးုဘငပိ်ငု ်နယေ်ြမများ �ငှ့ ်ယငး် ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်

နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုစေုပါငး်�ပီး ဆက�် �ယမ်�များ 

�ှိေနြခငး်၊ အဓကိ လ�မး်မိးုထားသည့ ်လူအ့ဖွဲ�အစညး် သိုမ့ဟတု ်

ယဉ်ေကျးမ�မ ှသးီြခားြဖစသ်ည့ ်အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ 

စးီပာွးေရး သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်ေံရး အေဆာကအ်အံုများ �ှိေနြခငး်၊ �ိငုင် ံ

သိုမ့ဟတု ်ေဒသ၏ တရားဝင ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကွြဲပားသည့ ်

တိငုး်ရငး်သား ဘာသာစကား �ှိေနသတူိုက့ိ ုရည�်�နး်ပါသည။် 

အချို �ေသာ �ိငုင်မံျားတငွ၊် ေဒသခ ံြပညသ်မူျား�ငှ့ ်

ထေိတွ�ဆကဆ်ရံန ်အစိးုရ၏ အထးူကိယုစ်ားလယှ�်ံု းမ ှတဆင့ ်

ြပုလပ်ုရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။် 

ေဒသခ ံြပညသ်မူျားအား အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုမမိဘိာသာမမိ ိအသင့ဆ်ံးု 

ေဖါ် ြပေပးထားရာ ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ- စမီကံနိး် 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ်

အေြခခအံေဆာကအ်အံုများေ�ကာင့ ်ယဉ်ေကျးမ� 

ထံးုတမ်းများ၊ �ို းရာ ေြမများအား တိကု�်ိုက ်သိုမ့ဟတု ်

သယွဝ်ိကုလ်ျက ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ 

ရပ်ရွာြပညသ်တူို၏့ ည�ီွတမ်�အား 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးအတကွ ်

သတထိားစရာများ၊ ဓေလထ့ံးုတမး်များ လပ်ုကိငုမ်�အား 

ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�များ �ငှ့ ်သဘာဝ အရငး်အြမစက်ိ ု

အေြခခသံည့ ်အသကေ်မးွမ� အတွက ်အတားအဆးီ။ 

�ုပ်
လ

ံးုေ
ဖါ်

ြခ
ငး်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

 

ေဒသခ ံြပညသ်မူျားအား အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများအား ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုမမိဘိာသာမမိ ိအသင့ဆ်ံးု 

ေဖါ် ြပေပးထားရာ ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ- 

ေ�ှာင�်ာှးေရး အစအီစဉ်များ၊ ယဉ်ေကျးမ� 

ထံးုတမ်းများကိ ုကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ေြမယာ သံးုပိငုခ်ငွ့ ်�ငှ့ ်

ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ကျနး်မာေရး အကအူည၊ီ စမီကံနိး် 

လပ်ုေဆာငမ်�များကိ ုယဉ်ေကျးမ� ထံးုတမ်းများအား 

မေ�ာှင့ယ်ကှေ်စရေအာင ်စစီဉ်ချမတှေ်ပးြခငး်၊ 

ပွဲေတာ်များ သိုမ့ဟတု ်ဓေလမ့ျားကို အားေပးြခငး်၊ 

သဘာဝ အရငး်အြမစက်ိ ုအေြခခသံည့ ်အသကေ်မးွမ� 

အတကွ ်ပိေုကာငး်ေသာ သိုမ့ဟတု ်ပိလုံြုခံု ေသာ သံးုခငွ့။် 

အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပ့ံပုိးမ�ကိ ုရပ်ကကွထ်ကဲ ြပညသ်မူျား 

သိုမ့ဟတု ်သတူို၏့ ကိယုစ်ားလယှ်များမ ှတဆင့၊် 

ဆနး်စစမ်�များ၊ စမီကံနိး်များထကဲ ထိးုလကမ်တှ်များ၊ 

အစညး်အေဝးများ၏ မတှတ်မး်များ၊ ��တြ်ဖင့ ်

အ�ကေံပးမ�များ၊ အစိးုရ �ကားနာမ� မတှတ်မး်များ၊ 

�ိငုင်ေံတာ ်ေ�ကညာစာတမး်များ၊ အစိးုရ လိငုစ်င၊် 

တရား�ံု း စရီငခ်ျကမ်ျား၊ စသညတ်ို ့ြဖင့ ်ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 

သေဘာတခူငွ့ြ်ပုချက ်ဆိသုညမ်ာှ ရပ်ရွာြပညသ်၏ူ 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ြပညသ်တူိုက့ ခန ့အ်ပ်ခဲ�့က၍ သတူိုက့ိ ု

ကိယုစ်ားြပုသတူိုက့ လကမ်တှ်ထိးုခဲ�့ကသည့ ်

သေဘာတညူခီျကမ်ျားကိ ုဆိလုိြုခငး်ြဖစ�်ပီး၊ အချိနက်ိ ု

လံေုလာကစ်ာွ ယခူဲ�့ကကာ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ 

ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်ဓေလမ့ျား�ငှ့အ်ည ီမမိဘိာသာမမိ ိ

ဆံးုြဖတခ်ျက ်ချမတှခ်ဲ�့ကသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်မ ှတဆင့ ်

လတွလ်ပ်စာွ ြပုလပ်ုခဲ�့ကသည။် 

 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ာှင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ာှင�်ာှး၍ 

မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုအားထတုရ်သည။် ေ�ာှင�်ာှးေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အကျို းသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်နစန်ာခဲ�့ကရသည့ ်

ေဒသခြံပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားရာတငွ ်အမိ�်ငှ ်ေဒသခြံပညသ်မူျားထမံ ှ

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး်၏ လူမ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ တသးီပဂု�လ ဆနး်စစသ်၊ူ 

တာဝန�်ှိသည့ ်အစိးုရ အာဏာပိငု ်အဖွဲ� မ ှကိယုစ်ားလယှ။် 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေဒသခ ံြပညသ်မူျားအား 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အစရီငခ်စံာ၊ တိငုပ်ငခ်ဲမ့�များ �ငှ့ ်စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျို းသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ြပညသ်မူျား ပါဝငခ်ဲမ့� မတှတ်မး်များ၊ 

ေဒသခ ံြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုခ်ဲသ့ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ� မတှတ်မး်များ၊ 

အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာများ၊ ေဒသခ ံြပညသ်မူျား 

ဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ေဒသခ ံြပညသ်မူျား အတကွ ်

အစအီစဉ်များဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ ေစာင့�်ကည့မ်� 

အစရီငခ်စံာများ 

 

 

 

 

* ဤသညမ်ာှ Protocol ကိ ုြပုစရုာတငွ ်အများသေဘာတညူမီ� မရခဲသ့ည့ ်မျက�်ာှစာဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခ် ုြဖစခ်ဲက့ာ ေဒသခ ံ

ြပညသ်မူျား၏ (စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး် ကိယု�် �ကိအ်ား) ေထာကခ်မံ� �ငှ့ ်သေဘာတခူငွ့ြ်ပုချကက်ိ ုအေလးထားမ��ငှ့ ်

သကဆ်ိငုခ်ဲပ့ါသည။် အဓကိပါဝငသ်၏ူ ပံပိ့းုမ� စသံတမ်တှခ်ျကက်ိ ုထည့တ်ကွလ်�င၊် အဆင့ ်5 စကားလံးုများက သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု 

လပ်ုနညး်ကိ ုကိယုစ်ားမြပုေ�ကာငး် IHA ယံ�ုကညပ်ါသည။် Protocol ကိ ုေ�ှ �ဆက ်ြပုစ ုစမး်သပ်ရာတငွ ်ဤအေ�ကာငး်အရာကိ ုဦးစားေပး 

အာ�ံု ြပ  ုဂ�ိုစိကုေ်ပးရန ်လိအုပ်သညဟ် ုForum မာှ အားလံးု သေဘာတ�ူကသည။် ဤအေ�ကာငး်အရာထတဲငွ ်သသိာသည့ ်

တိးုတကေ်ြပာငး်လမဲ�များ �ှိခဲလ့�င ်အမတှေ်ပးေရး ေ�ကညာစာတမး်များထကဲ စကားလံးုများကိ ုြပနလ်ညစ်ဉ်းစား ေရးေပးရန ်လိမုညဟ် ု

အသအိမတှြ်ပ �ုကပါသည။်
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I-12 လပ်ုအား �ငှ့ ်လပ်ုကိငုမ်� အေြခအေနများ 

ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ကိုငမ်� အေြခအေနများကို၊ အလုပ်သမား �ငှ့ ်ကနထ်�ုိက်တာ၏ အခွင့အ်လမ်းများ၊ 

တနး်တူြဖစမ်�၊ မတူကွဲြပားမ�၊ ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရးကို ထည့ေ်ဖါ် ြပထားသည။် အလုပ်သမားများကို တရားမ�တစာွ 

ဆက်ဆေံပးကာ ကာကွယ်ေပးထားရန ်ရညရွ်ယ်ပါသည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်လုပ်အားဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး လိုအပ်ချက်များကို၊ လုပ်ငနး်ခွင ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်

ေဘးကငး်ေရး (OH&S) ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတိထားစရာများ အပါအဝငက်ို၊ စစိစအ်ကဲခတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်ြဖင့ ်

ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး၊ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်သိုမ့ဟုတ် �ှိေန�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာ တစစ်ံုတစခု်ကို ေဖါ်ထတု်ရန ်အစအီစဉ်များ 

ချမှတ်ထားလျက်၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ� �ှိမ�ှိကို ေစာင့�်ကည့ေ်နသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ အစတိ်အပုိငး်များ အားလံုးကို ြခံုငံထုားသည့ ်လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစ ်�ငှ့ ်

လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ြပုစုထားရာ၊ ကနထ်�ုိကတ်ာများ၊ တဆင့ခံ်ကနထ်�ုိကတ်ာများ �ငှ့ ်

�ကားဝငလ်ုပ်ေပးသမူျား ပါဝင�်က�ပီး သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များကို မေတွ� �ှိခဲပ့ါ။ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- အလုပ်သမားများ �ငှ့ ်ကနထ်�ုိကတ်ာများ အေန�ငှ့ ်လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်လုပ်အား 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျက်များ ရ�ှိေရး လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစ ်�ငှ့ ်လုပ်အားဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အေရးပါသည့ ်မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနလျက်၊ လုပ်အားဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက် မှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်

�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လုပ်အားကို စမံီခန ့ခဲွ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များကို �ိငုင်တံကာမှ အသအိမှတ် ြပု�ကထားသည့ ်အလုပ်သမား 

ရပုိငခွ်င့မ်ျား�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်မကိကုည်မီ�များကို �ှာမေတွ� ခဲပ့ါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စစိစအ်ကခဲတ်မ�က ကျယြ်ပန်သ့ည် ့စဉ်းစားစရာများကို သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ 

ထည်တ့ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် 

ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် လုပ်အားကို စမံီခန ့ခဲွ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကိငုန်ညး်များကို �ိငုင်တံကာမှ အသအိမှတ် ြပု�ကထားသည့ ်

အလုပ်သမား ရပုိငခွ်င့မ်ျား�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်ကိကု်ညေီ�ကာငး် ေတွ� �ှိရသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

လပ်ုအား စမံီအပ်ုချုပ်မ�ကိ ုစမံီလပ်ုကိငုေ်ရး 

အစတိအ်ပုိငး်များထ ဲပါဝင�်ကသည်မာှ- လူစ့မွး်အား 

အရငး်အြမစမ်ျား ဆိငုရ်ာ မဝူါဒများ၊ ဝနထ်မး်များ �ငှ့ ်

အလပ်ုသမား စမီလံုပ်ကိငုမ်�၊ လပ်ုငနး်ခငွ ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်

ေဘးကငး်ေရး၊ အခငွ့အ်ေရးများ တနး်တေူရး၊ ဝနထ်မ်းများ 

ဖွံ� �ဖိုးေရး �ငှ့ ်သငတ်နး်ေပးေရး၊ တိငု�်ကားေရး 

လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ �ငှ့ ်(ဆေီလျာလ်�င)် စေုပါငး်လျက ်

ေဈးဆစေ်ရး နညး်စနစမ်ျား။ လပ်ုငန်းခငွ ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်

ေဘးကငး်ေရး ဆိသုညမ်ာှ အလပ်ုထ ဲသိုမ့ဟတု ်

အလပ်ုထမး်ေဆာငမ်�ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်မူျား၏ 

ေဘးကငး်မ�၊ ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေကာငး်စားမ�ကိ ု

ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ဥပမာ၊ လပ်ုငနး်ခငွထ်ကဲ 

လပ်ုကိငုမ်�များ၏ တိကု�်ိုက ်အကျိုးဆကအ်ြဖစ ်

�ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ သိုမ့ဟတု ်ထခိိကုမ်�များကိ ု

ဟန ့တ်ားေပးြခငး် ြဖစသ်ည။် 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျားမာှ စမီကံနိး် အတကွ ်အေရးပါသည့ ်

လပ်ုငနး်များကိ ုလပ်ုကိငုေ်နသည့ ်သိုမ့ဟတု ်

ပထဝနီယေ်ြမအရ စမီကံနိး် တညေ်နရာတငွ ်

လပ်ုကိငုေ်နသည့ ်အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်အတကွ ်

လပ်ုကိငု�်ကသည့ ်လပ်ုသာများ ြဖစ�်ကသည။် 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မှာ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

�ကည့�်� ြခငး်၊ ေဒတာ စစုညး်မ� �ငှ့ ်အေရးပါသည့ ်

��နး်ကနိး်များဆိငုရ်ာ ကျယြ်ပန်သ့ည် ့ချဉ်းကပ်မ�၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ု

အာ�ံုစိကုေ်လလ့ာြခငး်၊ ဦးတညခ်ျကမ်ျား၊ ချဉ်းကပ်မ�များ �ငှ့ ်

လပ်ုအား �ငှ့ ်လပ်ုငနး်ခငွ ်အေြခအေနများဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲ�ငှ့ ်

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်စ�ံ�နး်များအား ကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

ချဉ်းကပ်မ�များ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ု

နားလညြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

�ိငုင်တံကာမှာ အသအိမှတ ်ြပုထား�ကသည့ ်အလပ်ုသမား 

ရပိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ုIFC Performance Standard 2, the 

International Labour Organisation standards, and the 

Human Rights Council 2008 Report of John Ruggie 

“Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business 

and Human Rights”တိုထ့တဲငွ ်မတှတ်မး်တင ်

ေဖါ် ြပထားပါသည။် ၎ငး်တိုထ့တဲငွ ်လတွလ်ပ်စာွ အသငး်အဖွဲ� 

ဖွဲ�စညး်ခငွ့၊် တညူေီသာ လပ်ုအားအတကွ ်တညူေီသာ လပ်ုအားခ 

ရပိငုခ်ငွ့၊် စေုပါငး်လျက ်ေဈးဆစည်��ိ �ငိး်မ�ကိ ုစညး်�ံု းလျက ်

ပါဝငခ်ငွ့၊် အလပ်ုမာှ တနး်တရူညတ် ူြဖစပိ်ငုခ်ငွ့၊် ခွြဲခားဆကဆ် ံ

မခရံပိငုခ်ငွ့၊် တရားမ�တ�ပီး ေကာငး်မနွသ်ည့ ်လစာကိ ုရပိငုခ်ငွ့၊် 

က�နစ်နစ ်�ငှ့ ်အဓမ�ခိငုး်မ�များ ဖျကသ်မိး်မ�၊ ေဘးကငး်သည့ ်

လပ်ုငနး်ခငွ ်�ှိပိငုခ်ငွ ့၊် ကေလး လပ်ုအားကိ ုဖျကသ်မိး်မ�၊ 

အနားယမူ� �ငှ့ ်အပနး်ေြဖ ပိငုခ်ငွ့၊် အလပ်ု လပ်ုပိငုခ်ငွ့၊် မသိားစ ု

ဘဝ �ှိပိငုခ်ငွ ့။် လပ်ုသားများ အေန�ငှ့ ်ယငး် လပ်ုပိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ု

ကျင့သ်ံးုမရေအာင ်ဟန ့တ်ားခရံေ�ကာငး် ြပသသည့ ်မဝူါဒများ၊ 

စမီကံနိး်များ၊ သိုမ့ဟတု ်လပ်ုကိငုန်ညး်များ မ�ှိြခငး်က 

မကိကုည်မီ�များ မ�ှိေ�ကာငး် အေထာကအ်ထား ြဖစ�်ိငုသ်လိ၊ု 

လပ်ုငနး်များအား ဆနး်စစခ်ျကသ်ည ်ည�ီွတမ်� အတကွ ်

အေထာကအ်ထား တစခ် ုြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမံီကန်ိး၏ လူစ့ွမ်းအား 

အရငး်အြမစ ်ဝနထ်မ်း၊ ကမု�ဏ၏ီ လူစ့မွး်အား အရငး်အြမစ ်

ဝနထ်မး်၊ စမီကံနိး် မနေ်နဂျာ၊ ကနထ်�ိုက ်လပ်ုသား၊ စမီကံနိး်၏ 

ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ အရာ�ှိ၊ ဝနထ်မး်များ သိုမ့ဟတု ်

ကနထ်�ိုကတ်ာ၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ြပငပ်မ ှပါရဂမူျား၊ သမဂ� 

�ငှ့ ်လပ်ုငနး်ကိ ုေစာင့�်ကပ်သမူျား၊ အမျိုးသမီး လပ်ုသမများ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- လူစ့မွး်အား အရငး်အြမစမ်ျား၊ 

အလပ်ုသမားများ၊ ကနထ်�ိုကတ်ာများ၊ တနး်တရညတ် ူြဖစေ်ရး၊ 

လပ်ုငနး်ခငွ ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး၊ လပ်ုအားကိ ု

စမီေံရးဆွမဲ� �ငှ့ ်တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ၊ လပ်ုအား 

�ငှ့ ်OH&S ဆိငုရ်ာ အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ စ�ံ�နမ်ျား တို�့ငှ ့ ်

သကဆ်ိငု�်ကသည့ ်မဝူါဒများ၊ စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်အစအီစဉ်များ၊ 

မေတာ်တဆ ြဖစမ်� �ငှ့ ်အခငး်ြဖစမ်� စံစုမး်စစေ်ဆးမ� 

အစရီငခ်စံာများ �ငှ့ ်စံစုမး်စစေ်ဆးေရး လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ 

အပါအဝင ်HSE ေစာင့�်ကည့မ်� မတှတ်မး်များ 
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I-13 ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်

ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်�ုပ်ပိုငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစ်များကို အထးူ 

ရည�်�နး်ထားသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ဆိုငရ်ာများကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ �ုပ်ပိုငး် ယဉ်ေကျးမ� 

အရငး်အြမစ်များကို ထတု်ေဖါ်လျက် ၎ငး်တို ့ အေရးပါပံကုို နားလညရ်န ်�ငှ့ ်ထိသုို ့ ထတု်ေဖါ်ေထာက်ြပလိုက်သည်များကို 

အထးူ အေလးထားလျက် ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်အာင ်စီစဉ်ချမတှ်ထားရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- �ုပ်ပိငုး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျား�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကကာ စမီကံနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေန�ကသည့ ်

ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုဆေီလျာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�ကိ ုအသံးုချခဲ့သည့ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်မေှန�ပီး 

ေဖါ်ထတုခ်ဲ့ကာ၊ စမီကံနိး်အား �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အဆင့ ်အတငွး်မှာ ေဖါ်ထတုခ်ဲ့သည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်ဆေီလျာ်သည့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�များကိ ု

ြပုလပ်ုေနသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတုခ်ဲ့သည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီထံနိး်ချုပ်ေရးကိ ုအာမခေံပး�ိငုရ်န ်�ငှ့ ်စမီကံနိး် 

�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့�်ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြပည့မ်ီရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ား�ပီး၊ လညပ်တေ်ရး အဆင့တ်ငွ ်

�ိှ�ကမည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များကိ ုချမှတထ်ားပါသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်အဓကိပတသ်ကသ်မူျား အ�ကားတငွ ်ယဉ်ေကျးမ� 

အေမွအ�စှအ်ား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ စမီကိနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အစအီစဉ်များကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်ေထာကခ်ံ�ကသည ်

သိုမ့ဟတု ်ထင�ှ်ားသည့ ်ဆန ့က်ျငမ်�များ �ိှေနေ�ကာငး် မေတွ�ရပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီလံပ်ုကိငုရ်န ်လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှဘ ဲြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် 

ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာ ကတမိျားမှာ ြပည့မ်ီခဲက့ာ ြပည့မ်ီမည့ ်လမး်ေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�မှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်အတကွ ်အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ ဲေ�ှာင�ှ်ားြခငး်၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စြခငး်၊ သကသ်ာေစြခငး် �ငှ့ ်ေလျာ်စိုကေ်ပးခဲြ့ခငး်များ ြပုလပ်ု�ိငုခ်ဲ့သည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်
အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 
တစခ်ု �ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေနစဉ် ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က 

အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များကိ ုလညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အတငွး် ထင�ှ်ားလာ�ကသည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုလညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ�- အချို�ေသာ ကစိ�များထမဲှာ ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စမီံအပ်ုချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ချမတှေ်ရးကိ ု

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်တူို�့ငှ ့ ်တရားဝင ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ခငွ့ြ်ပုချကက်ိ ုရ�ိှ�ိငုခ်ဲ့သည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှအ်ား အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ၊ု သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ၊ဲ ေ�ှာင�ှ်ား�ိငုလ်ျက၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲ့ကာ သကသ်ာေစခဲ�့ပီး 

ေလျာ်စိုကေ်ပး�ိငုခ်ဲ့လျက၊် စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်�ိှခဲသ့ည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေကျာ်လနွေ်နသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှဆ်ိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်အားထတုမ်�များမှာ လကလ်မ်းမှီခဲ�့က�ပီ သိုမ့ဟတု ်လကလ်မှ်းမှမီည့ ်လမး်ေ�ကာငး်ေပါ်မှာ �ိှေန�ကပါသည။် 

�ုပ်
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ံးုေ
ဖါ်

ြခ
ငး်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ယံ�ုကညရ်�ိငုသ်ည့ ်

အေထာကအ်ထားက စမီကံနိး် အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ေဒသများတငွ ်�ုပ်ပိငုး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု

မေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲေ့�ကာငး် တငြ်ပထားသည့ ်စတိခ်ျရသည့ ်

အေထာကအ်ထားက ��နြ်ပေန�ပီး၊ လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေနရာထတဲငွ ်�ုပ်ပိငုး် 

ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျား မ�ှိပါက၊ 

ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သကဆ်ိငုမ်� �ှိမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိသုညမ်ာှ အတတိေ်ခတ ်

မျိုးဆကမ်ျားထမံ ှအေမရွ�ှိခဲက့ာ ပစ�ု ပနမ်ာှ 

ထနိး်သမိး်ထားလျက ်အနာဂတ ်မျိုးဆကမ်ျားအား 

အပ်�ငှး်ေပးရန ်ြဖစေ်သာ လအူုပ်စ ုသိုမ့ဟတု ်

လူအ့ဖွဲ�အစညး် တစခ်၏ု ေ�ှးပစ�ညး်များ �ငှ့ ်

အထညက်ိယုြ်ဒပ် မ�ှိသည့ ်ပငက်ိလုက�ဏာ�ှိသည့ ်

အေမအွ�စှက်ိ ုဆိလုိသုည။် 

�ုပ်ပုိငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျားမာှ ေ�ှးေဟာငး် 

သေုတသန၊ ေကျာကြ်ဖစ�်ုပ်�ကငး်၊ သမိငုး်၊ ဗိသကုာ၊ 

ဘာသာေရး၊ အလတှရား သိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ 

ယဉ်ေကျးမ�အတကွ ်အေရးပါသည့ ်ေရွ� �ှား�ိငုေ်သာ 

သိုမ့ဟတု ်ေရွ� �ှား�ိငုေ်သာ အရာများ၊ ေနရာများ၊ 

အေဆာကအ်ဦ အစမုျား �ငှ့ ်သဘာဝ 

အချငး်လက�ဏာများ �ငှ့ ်��ခငး်များကိ ုရည�်�နး်ပါသည။် 

�ုပ်ပိငုး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျားမာှ �မို � ြပ သိုမ့ဟတု ်

ေကျးလက ်ေဒသများမာှ တည�်ှိ�ိငုသ်လိ ုေြမ�ကးီ 

သိုမ့ဟတု ်ေရ၏ အထကမ်ာှ သိုမ့ဟတု ်ေအာကမ်ာှ 

�ှိ�ိငုပ်ါသည။် ၎ငး်တို၏့ ယဉ်ေကျးမ�အရ အေရးပါမ�မာှ 

ေဒသ��ရ၊ တိငုး်ြပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု် အမျိုးသား အဆင့ ်

သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်တံကာ အသိငုး်အဝိငုး် အဆင့ ်

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

 

�ုပ်ပုိငး်မဟတုသ်ည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ၏်ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- အစဉ်အလာများ၊ ပွဲေတာ်များ၊ ဓေလထ့ံးုတမး်များ၊ 

ပံြုပင၊် ပံြုပငေ်ြပာြပမ�၊ ြပဇာတ၊် စသြဖင့။် သကဆ်ိငုမ်��ငှ့ ်

ပတသ်က�်ပီး၊ ၎ငး်တိုက့ိ ုဤ Protocol စစိစအ်ကခဲတမ်� အထကဲ 

အေ�ကာငး်အရာ I-3 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး ထတဲငွ ်

ထည့ေ်ဖါ် ြပရမည။် 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည ်ဥပမာမာှ- ေရေလာှငက်န ်အသစေ်အာကမ်ာှ 

လ�မး်မိုးမည့ ်အေရး�ကးီသည့ ်ေနရာများ �ငှ့ ်ေ�ှးပစ�ညး်များ၊ 

ေဆာကလ်ပ်ုေရး လပ်ုငနး်များေ�ကာင့ ်အေရး�ကးီသည့ ်ေနရာများ �ငှ့ ်

ေ�ှးပစ�ညး်များ ထခိိကု ်ဖျကဆ်းီခရံမ�၊ သာွးလာမ� လမး်ေ�ကာငး်များ 

(ဥပမာ၊ တးူေြမာငး် အသစမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အကာအရံ ပါသည့ ်

�ှညလ်ျားသည့ ်အေြခခအံေဆာကအ်အံု၊ လမး်မ�ကးီများ) 

ေြပာငး်လသဲာွး၍ အေရး�ကးီသည့ ်ေနရာများကိ ုသာွးမရေတာြ့ခငး်၊ 

စသြဖင့။် 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

စမံီခန ့်ခွေဲရး လပ်ုငနး်စဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ- 

စာရွကစ်ာတမး်များ �ငှ့ ်မတှတ်မး်များ ထနိး်သမိ်းမ�၊ 

ေနရာြပနခ်ျထားေပးမ�၊ ကာကယွထ်ားသည့ ်ေနရာများကိ ု

ဖနတ်းီေပးြခငး်၊ ချဉ်းကပ်ေရး လမး်ေ�ကာငး် အသစမ်ျား၊ 

�စှသ်မိ့ေ်ပးေရး အခမး်အနားများ၊ စသြဖင့။် 

အဓိကပါဝငသ်၏ူ ပ့ံပုိးမ�ကိ ုရပ်ကကွထ်ကဲ ြပညသ်မူျား သိုမ့ဟတု ်

သတူို၏့ ကိယုစ်ားလယှမ်ျားမ ှတဆင့၊် ဆနး်စစမ်�များ၊ 

စမီကံနိး်များထကဲ ထိးုလက်မတှမ်ျား၊ အစညး်အေဝးများ၏ 

မတှတ်မး်များ၊ ��တြ်ဖင့ ်အ�ကေံပးမ�များ၊ အစိးုရ �ကားနာမ� 

မတှတ်မး်များ၊ �ိငုင်ေံတာ ်ေ�ကညာစာတမး်များ၊ အစိးုရ လိငုစ်င၊် 

တရား�ံု း စရီငခ်ျကမ်ျား၊ စသညတ်ို ့ြဖင့ ်ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 
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ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ာှင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ာှင�်ာှး၍ 

မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုအားထတုရ်သည။် ေ�ာှင�်ာှးေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အကျို းသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ကာကယွေ်ပးမ�မာှ အ��ရာယ၊် ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ ထခိိကုမ်� 

သိုမ့ဟတု ်ပျကစ်းီမ�မ ှေဘးကငး်ေစလျက ်ကာကယွေ်ပးြခငး်ကိ ု

ဆိလုိသုည။် 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပန်အလန်ှဆကဆ်မံ�များထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ၊ အေရးပါသည့ ်အေမအွ�စှ ်တညေ်နရာ 

တိငုစ်ားခရံြခငး် �ငှ့ ်အနယထ်ိငုြ်ခငး်၊ လကသ်ရမး် ဖျကဆ်းီခရံမ� 

သိုမ့ဟတု ်ကနထ်�ိုကတ်ာများ သိုမ့ဟတု ်ြပညသ်မူျားဘကမ် ှ

ခိးုဝကှမ်� အ��ရာယမ်ျား၊ စသြဖင့။် 

 ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်အခငွ့အ်လမ်းများထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်

ဥပမာ- အေမအွ�စှ ်အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ်လကတ်ွ ဲလပ်ုကိငုမ်�များ၊ 

ပွဲေတာ်များ၊ ြပတိကုမ်ျား သိုမ့ဟတု် လာကေူပး�ကမည့ ်ပါရဂမူျား 

ကဲသ့ို ့ ကမ�ကထြပုချကမ်ျားကိ ုအေမအွ�စှ ်တနဖိ်ုးများအြဖစ ်

အသအိမတှြ်ပုြခငး်၊ �ို းရာ လပ်ုေဆာငမ်�များကိ ုထနိး်သမိး်ထားေရး 

အစအီစဉ်များ၊ အေမအွ�စှ ်ကာကယွေ်ရး လပ်ုငနး်များ အတကွ ်

အထးူ ေထာကပံ်မ့�များကိ ုရယသူံးု�ိငုြ်ခငး်၊ ြပပွဲများ၊ ပညာေရး 

ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ စသြဖင့။် 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျင ်

�ငှ့ ်လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာ ေဒသ��ရ ပါရဂ၊ူ 

သကဆ်ိငုရ်ာ အစိးုရဌာနမ ှကိယုစ်ားလယှ ်(ဥပမာ၊ 

အေမအွ�စှ ်သိုမ့ဟတု ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ) ြပငပ်မ ှ

ပါရဂမူျား၊ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်

ဆိငုရ်ာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်� ေ�ကညာစာတမး်များ၊ 

ထနိး်သမိး်ေရး စမီကံနိး်များ၊ တိငုပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်

အဓကိပတသ်က်သ၏ူ အေ�ကာငး်အရာများအား 

တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ� မတှတ်မး်များ၊ အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာ 

စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ အမျိုးသား �ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာ စ�ံ�နး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်� �ငှ့ ်စံစုမး်စစေ်ဆးမ� 

အစရီငခ်စံာများ၊ လပ်ုသားများအား အခငွ့အ်လမး် 

�ှာ�ကေံရး လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ် သငတ်နး်ေပးခဲမ့� မတှတ်မ်းများ 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-14 ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေန�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မာှ စမံီကိနး်က ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးအတွက် 

ြပဿနာ တစခ်ုခုကို ဖနတ်ီး သိုမ့ဟုတ် ချဲ�ထွငေ်ပးြခငး်မျိုး မ�ှိေစရန ်ြဖစ�်ပီး၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲ့ရသည့ ်ေဒသများတွင ်�ှိ�ငှ့ေ်နခဲ့�ကသည့ ်ကျနး်မာေရး ြပဿနာများကို စမံီကိနး်မ ှ

တဆင့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်�ငှ့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အစအီစဉ်များ �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်စီမံကိနး်မ ှေပးခဲ့သည့ ်

ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အေ�ကာငး်အရာများကိ၊ု ဆေီလျာ်သည့ ်

က�မး်ကျငမ်�ကိ ုသံးု�ပီး စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်ြဖင့ ်ေဖါ်ထတုခ်ဲ�့ပီး၊ စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့တ်ငွ ်ေဖါ်ထတုခ်ဲသ့ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုြပုလပ်ုခဲပ့ါသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတုခ်ဲ့သည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီထံနိး်ချုပ်ေရးကိ ုအာမခေံပး�ိငုရ်န ်�ငှ့ ်စမီံကနိး် 

�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့�်ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြပည့မ်ီရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ား�ပီး၊ လညပ်တေ်ရး အဆင့တ်ငွ ်�ိှ�ကမည့ ်

ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များကိ၊ု ဆေီလျာ်လ�င ်ေဒသ��ရ အာဏာပိငုတ်ိုအ့ား အပ်�ှေံပးေရး 

အပါအဝငက်ိ၊ု ချမှတထ်ားပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစမီံအပ်ုချုပ်ရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမှာ 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှဘ ဲြပည့မ်ီခဲက့ာ ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် 

ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ ကတမိှနသ်မ�မှာ ြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမး်ေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမီံကနိး် လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမှ ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ့�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ ဲေ�ှာင�ှ်ားခဲ့ြခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲ့ြခငး် �ငှ့ ်သကသ်ာေစခဲြ့ခငး် ြပုလပ်ု�ိငုခ်ဲသ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်
အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေနစဉ် ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က အေ�ကာငး်အရာများ 

အ�ကားက အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များကိ ုလညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အတငွး် ထင�ှ်ားလာ�ကသည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူ ့ အပ်ုစု အမျိုးမျိုးတို ့ အတကွ ်

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုလညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးအား အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ၊ု 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ၊ဲ ေ�ှာင�ှ်ား�ိငုလ်ျက၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲ့ကာ သကသ်ာေစခဲ�့ပီး ေလျာ်စိုကေ်ပး�ိငုခ်ဲ့လျက၊် စမီကံနိး်အ�ကို  ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး အေြခအေနများအား ြမ�င့တ်ငေ်ပးမ�များ သိုမ့ဟတု ်စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်�ိှခဲသ့ည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေကျာ်လနွေ်နသည့ ်ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်အားထတုမ်�များမှာ လကလ်မး်မှီခဲ�့က�ပီ သိုမ့ဟတု ်လကလ်မှ်းမှီမည့ ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်မှာ 

�ိှေန�ကပါသည။် 
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အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်

အ�မတဲမး် ဆကစ်ပ်မ� �ှိေနမည၊် စမီကံနိး်က 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေဒသတငွ ်လမူျား သိုမ့ဟတု ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား လံးုဝ မ�ှိသည့ ်ကစိ�ထမဲာှေတာင၊် စမီကံနိး် 

အသစေ်�ကာင့ ်လေူနရပ်ကကွမ်ျား ေပါ်လာ�ကမည ်ြဖစ၍် 

အေ�ကာငး်အရာများ၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များကိ ု

ထတုေ်ဖါ်ေပးရန ်�ငှ့ ်စမီထံားရန ်လိသုည ်

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေဆာကလ်ပ်ုေရး လပ်ုသားများက 

မတိဆ်ကေ်ပးခဲ�့ကသည့ ်ေရာဂါ (ဥပမာ၊ HIV၊ Aids)၊ 

တဆင့က်းူစက�်ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါများ (ဥပမာ၊ ငကှဖ်ျား၊ 

schistosomiasis)၊ ကးူစက�်ိငု ်�ငှ့ ်မကစူက�်ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါများ၊ 

အာဟာရ ချို �တဲမ့�၊ စတိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ၊ လမူ�ေရး ဖူလံေုရး၊ 

�ို းရာ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုဆံးု�� ံးမ� သိုမ့ဟတု ်ညစည်မး်မ�၊ ြပဒါး 

သိုမ့ဟတု ်ေလးလံသည့ ်သတ� ု ဇီဝ-စစုညး်မ�၊ စသြဖင့။် 

ကွြဲပား�ကသည့ ်ြပညသ်ူအ့ပ်ုစုများ အတကွ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အခငွ့အ်လမး်များမာှ၊ ဥပမာ၊ လငိ၊် အသက၊် လမူျိုးစ၊ု �ို းရာ 

ဘယေဆးများကိ ုသံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်ရ�ှိမ� စသညြ်ဖင့ ်ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ာှးေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�်ာှး၍ 

မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုအားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ အခငွ့အ်လမ်းများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်

ေရ �ငှ့ ်မလိ� ာစနစက်ိ ုတိးုတက ်သံးု�ိငုြ်ခငး်၊ ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး လပ်ုငနး်များ ဖွံ� �ဖိုးေရး �ငှ့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး၊ 

စကပ်စ�ညး်များ၊ သငတ်နး်များ၊ ကျနး်မာေရး 

ပညာေပးမ�ကိ ုစစီဉ်ေပးြခငး်၊ ကာကယွေ်ဆး 

ထိးု�ှေံပးြခငး်၊ ငါးကိ ုတိးု�ပီး စားသံးုြခငး်ြဖင့ ်

ေဈးသက်သာ�ပီး အသားဓာတ ်ြမင့မ်ားစာွ ပါသည့ ်

အာဟာရကိ ုသံးု�ိငုြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ကွြဲပား�ကသည့ ်ြပညသ်ူအ့ပ်ုစုများ အတကွ ်ကျန်းမာေရး 

လိအုပ်ချကမ်ျား၊ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားစရာများမာှ၊ ဥပမာ၊ လငိ၊် အသက၊် လမူျိုးစ၊ု 

�ို းရာ ဘယေဆးများကိ ုသံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်ရ�ှိမ� စသညက်ိ ု

ထည့တ်ကွရ်မည။် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရး စမံီအပ်ုချုပ်မ� ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ြခငမ်ကှးူစကသ်ည့ ်ေရာဂါ 

အ��ရာယမ်ျားကိ ုေလ�ာခ့ျေရး အစအီစဉ်များ၊ ေဆးဝါး 

ပစ�ညး်များ �ငှ့ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုသိေုလာှငမ်�၊ 

ပညာေရး၊ ��းိေဆာ်ေရး �ငှ့ ်ေရာဂါ ဟန ့တ်ားေရး 

သငတ်နး်များ ေပးြခငး်၊ ေရ၏ အရညအ်ေသးွကိ ု

စမး်သပ်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမံီကန်ိး၏ လမူ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ တသးီပဂု�လ 

ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ပါရဂ၊ူ အစိးုရ ကျနး်မာေရး ဌာနမ ှ

ကိယုစ်ားလယှ၊် စမီကံနိး် အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များအား 

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ 

စ�ံ�နး်များ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ စာရငး်အငး်များ 

�ုပ်
လ

ံးုေ
ဖါ်

ြခ
ငး်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-15 ဇီဝမတကူွြဲပားမ� �ငှ့ ်ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား 

 ဤအေ�ကာငး်အရာက ေဂဟာစနစ ်တနဖိ်ုးထားချက်များ၊ ေနထိငုမ်�ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်ခံေနရသည့ ်အေကာငမ်ျား �ငှ့ ်

ငါးများ၏ ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်ြမစေ်�ကာငး် ေအာက်ပိငုး် ေဒသများထ ဲြဖတ်သနး်သွားလာမ� ကဲသ့ို ့ 

အထးူြဖစသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာကို လညး်ေကာငး်၊ စမံီကိနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် ဖျက်ေကာငမ်ျား �ငှ့ ်ထိးုေဖာက် 

မျိုးစတိ်များေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါက်လာ�ိငုသ်ည့ ်�ှိ�ိငုလ်ာမည့ ်အကျိုးဆက်များကို လညး်ေကာငး် ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ေဒသများမာှ ေရ�ှညတ်ွင ်တညတ်ံ�့ိငု�်ကမည့ ်ကျနး်မာေသာ၊ 

လ�ပ်�ှား�ိငုက်ာ �ှငသ်န�်ိငုစ်မ်ွး �ှိေသာ ေရ �ငှ့ ်ကုနး်ေြမ ေဂဟာစနစမ်ျား �ှိေန�ကကာ၊ စမံီကိနး် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမ ှ

ေပါ်ေပါက်လာ�ကမည့ ်ဇီဝမတူကွဲြပားမ�၏ အကျိုးဆက်များကို တာဝနသ်သိ ိစမံီေြဖ�ှငး်ေပးထား�ပီး ဇီဝမတူကွဲြပားမ� �ငှ့ ်

ထိးုေဖာက် မျိုးစတိ်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်ေပးခဲ့သည့ ်ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတ်ေပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုဆေီလျာ်သည့ ်

က�မး်ကျငမ်�ကိ ုသံးု�ပီး စစိစအ်ကခဲတေ်ရး ြဖစစ်ဉ်ြဖင့ ်ေဖါ်ထတုခ်ဲ�့ပီး၊ စမီကံနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့တ်ငွ ်ေဖါ်ထတုခ်ဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်

သင့ေ်တာ်သည့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုြပုလပ်ုခဲပ့ါသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတုခ်ဲ့သည့ ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အေ�ကာငး်အရာများအား စမီအံုပ်ချုပ်မ�ကိ ုအာမခံေပးရန ်�ငှ့ ်စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အဆင့�်ငှ့ ်

ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြပည့မ်ီရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမေှတေ်ပးထားကာ၊ လညပ်တမ်� အဆင့တ်ငွ ်�ိှ�ကမည့ ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ� 

ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အတကွပ်ါ စမီံကနိး်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဇီဝမတကူွြဲပားမ� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစမီံခန ့ခ်ွဲေပးရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှဘ ဲြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် 

ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် ဇီဝမတကူွြဲပားမ� ဆိငုရ်ာ ကတမိျားကိ ုြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်ီမည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမီံကနိး် လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမှ ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ့�ကသည့ ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ� ဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ ဲေ�ှာင�ှ်ားခဲ့ြခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲ့ြခငး်၊သကသ်ာေစခဲ့ြခငး် �ငှ့ ်ေလျာ်စိုကေ်ပးခဲြ့ခငး်များ ြပုလပ်ု�ိငုခ်ဲ့သည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိုငး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်အချကမ်ျားတငွ ်
ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှရီန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေနစဉ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က အေ�ကာငး်အရာများ 

အ�ကားက အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များကိ ုလညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အတငွး် ထင�ှ်ားလာ�ကသည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု

လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ�အား အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ၊ု 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ၊ဲ ေ�ှာင�ှ်ား�ိငုလ်ျက၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲ့ကာ သကသ်ာေစခဲ�့ပီး ေလျာ်စိုကေ်ပး�ိငုခ်ဲ့လျက၊် 

စမီံကနိး်အ�ကို ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အေြခအေနများအား ြမ�င့တ်ငေ်ပးမ�များ သိုမ့ဟတု ်စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်�ိှခဲ့သည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ေကျာ်လနွေ်နသည့ ်ဇီဝမတကူွြဲပားမ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်အားထတုမ်�များမှာ လကလ်မ်းမှီခဲ�့က�ပီ သိုမ့ဟတု ်လကလ်မှ်းမှမီည့ ်

လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်မှာ �ိှေန�ကပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အေ�ကာငး်အရာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည ်ဥပမာမှာ- 

ကျက်စားမ� ဝနး်ကျင ်ဆံုး�� ံးသာွးြခငး်၊ ငါးများ ေနရာေ���ေြပာငး်ရန ်

အတားအဆးီများ၊ ဥ ဥသည့ ်ေနရာ ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ ကျက်စားမ� ဝနး်ကျင ်

ချိတ်ဆက်မ� ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ အေရးပါသည့ ်အစားအစာ ကွငး်ဆက် 

အေကာငမ်ျား ဆံးု�� ံးသာွးြခငး် သိုမ့ဟုတ် နညး်လာြခငး်၊ စိမ့်ေြမအရပ်များ 

ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ အေရးပါသည့် အေကာငမ်ျားအား ခုိးဖမ်းြခငး်၊ အမဲလိုက်ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် လနွက်ဲစွာ အသံးုချြခငး်၊ ေပါငး်ပငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် ဖျက်ေကာငမ်ျား 

ဝငလ်ာ�ကြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ�ကိ ုကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရန် အစီအစဉ်များထတဲငွ၊် ဥပမာ၊ 

ပါဝင�်ိငုသ်ညမှ်ာ- ကန ့သ်တ် နယေ်ြမကို ကာကွယေ်ပးြခငး်၊ ေဘးမ့ဲ 

ေနရာများကို ဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ ကျက်စားမ� ဝနး်ကျငက်ို ထနိး်သမ်ိးေပးြခငး် �ငှ့ ်

ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ အေကာငမ်ျားအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များ၊ ေနရာများ 

ေြပာငး်လဲေပးြခငး်၊ ကျက်စားမ� ဝနး်ကျငက်ို ြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတု်ေပးြခငး်၊ 

ကျက်စားမ� ဝနး်ကျင ်အသစက်ို ဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ စမံီချက်ြဖင့ ်ေရကို 

လ�တ်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် ေရေန အေကာငမ်ျား၏ သာွးလာမ� လမ်းေ�ကာငး်ကို 

ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များထတဲွင၊် ဥပမာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ညမှ်ာ- 

ငါးေလှခါးများ၊ ငါးစက်ခါးပတ်၊ ဖမ်း�ပီး လတွ်ေပးေရး အစအီစဉ်များ၊ 

ငါးဥေဖာက်ဌာနများ၊ အစားထိးုေပးေရး အစအီစဉ်များ၊ ြမစေ်အာက်ပုိငး် 

လမ်းေ�ကာငး်ကို တာဘိငုမ်ျား�ငှ့ ်ေဝးေအာင ်လ�ဲေပးြခငး်၊ ေထာက်ကူေရး 

ကုသမ�များ (ေရ ဓာတုေဗဒ၊ လုပ်ကိုငမ်� အေြခအေနများ)၊ စသြဖင့။် ထိးုေဖာက် 

မျိုးစတိ်များအား ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ှငး်ေရး အစအီစဉ်များထတဲွင၊် ဥပမာ၊ 

ပါဝင�်ိငုသ်ညမှ်ာ- ဖျက်ေကာငမ်ျား၏ လမ်းေ�ကာငး်တွင ်�ုပ်ပုိငး် 

အတားအဆးီများ ချေပးြခငး်၊ ညစ်ညမ်းမ�ကို ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ �ုပ်ပုိငး်အရ 

ဖယ�်ှားြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားြခငး်၊ ဓာတုေဗဒနညး်ြဖင့ ်ကုစားြခငး်၊ 

ေရေလှာငက်န ်ေရ၏ သက်တမ်းအချိနမ်ျား၊ စမံီလျက် ေရကို 

လ�တ်ေပးြခငး်များ၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လုပ်ကိုငရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကို အတိုချံုး 

ေဖါ် ြပချက် ြဖစသ်ည။် အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟုတ် ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး 

အစအီစဉ်များကို အစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�်ှား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကို အားထတု်ရသည။် 

ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကို လက်ေတွ� လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် 

စမံီကိနး်၏ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို 

ထည့တ်ွကလ်ျက ်သက်သာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး အစအီစဉ်များကို 

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလုပ်ေပးရသည။် 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အကျိုးဆက်များ�ငှ့ ်ဆက်� �ယလ်ျက် 

ေလျာ်စိုက်မ�ဆိသုညမှ်ာ ရံဖနရ်ခါဆိသုလိ ုခု�ှမ်ိေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ်မ� 

သိုမ့ဟုတ် ပ့ံပုိးမ� ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

 

 

 

 

ခု�ှမ်ိမ�များမှာ စီမံကန်ိးကိ ုတိုးတကလ်ုပ်ကိုငခဲ်မ့�ေ�ကာင့ ်

ြဖစလ်ာခဲသ့ည့ ်သသိာဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို 

ဖာေထေပးရန ်လုပ်ေဆာငခဲ်မ့�များမှ ြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်

တိုငး်ထာွရ�ိငုက်ာ စနစတ်ကျ ေ�ာှင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်

ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတု်ေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ် လပ်ုေဆာငခဲ်သ့ည့ ်

ေနာက်မှာ �ှိ�မဲ�ှိေနကာ တိငုး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်ထနိး်သမ်ိးမ� ရလဒမ်ျား 

ြဖစသ်ည။် ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမံီကိနး် ေနရာ အတငွး်မှာ 

မ�ှိ�ကပါ။ 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အခွင့အ်လမ်းများထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမှ်ာ၊ ဥပမာ၊ 

ေတာ�ုိငး်တရိိစ�ာန ်ကာကွယေ်ရး အုပ်စုများ�ငှ့ ်လကတ်ွလဲုပ်ကိငုြ်ခငး်၊ 

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ေကာမီ်တီများ �ငှ့ ်စမံီကိနး်များ၊ ငါး 

လမ်းေ�ကာငး်များ �ငှ့ ်သားေဖာက်ေပးမ�  တဝုိကက် 

ဖက်စပ်လုပ်ငနး်များ၊ ကာကွယထ်ားသည့ ်ေနရာများကို 

ေစာင့ေ်�ာှက်ေပး�ကသည့ ်ေဒသထကဲ ေကာ်မီတီများ�ငှ့ ်လုပ်ကိငုြ်ခငး်၊ 

သစ�်ငှ့မ်ဆိငုသ်ည့ ်သစေ်တာ အရငး်အြမစမ်ျားြဖင့ ်လုပ်ငနး်များကို 

ထေူထာငြ်ခငး်၊ ထတုလ်ုပ်�ိငုစွ်မ်းများကို တညေ်ဆာက်ြခငး် �ငှ့ ်

ပညာေရး ကမ�ကထြပုချက်များ၊ ေဂဟ-ခရီးလှည့ ်လုပ်ငနး်များ၊ ငကှ် 

�ငှ့ ်ေရသတ� ဝါ ေဘးမ့ဲေနရာများ၊ ငါးများကို ကာကွယေ်ရး ဇုနမ်ျား၊ 

စမ့်ိေြမအရပ် ကာကွယမ်�ကို ဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စမံီကနိး်၏ပတ်ဝနး်ကျင ်

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ ေရ �ငှ့ ်ကုနး်ေြမ ေဂဟ 

ပါရဂူများ၊ စမံီကိနး်၏ ဒဇုိီငး် အငဂ်ျငန်ယီာများ (ငါးများ၏ 

လမ်းေ�ကာငး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက်)၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အစိုးရ ဌာနများ (ဥပမာ၊ 

ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်၊ ေတာ�ုိငး် တရိိစ�ာန၊် ပတဝ်နး်ကျင၊် သစေ်တာ) မှ 

ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ ေဒသထကဲ ြပညသ်မူျား၏ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ 

တသးီပုဂ�လ ပါရဂူများ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ကနုး်ေန ဇီဝမတကူွဲြပားမ�အား 

စစိစအ်ကခဲတ်မ�၊ ေရေန ဇီဝမတကူွဲြပားမ�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ 

ငါးများဆိငုရ်ာ သေုတသနများ၊ ငါးများ၏ လမ်းေ�ကာငး်များကို 

နညး်ပညာများြဖင့ ်စစိစအ်ကဲခတ်မ�များ၊ အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်၏ 

အစရီငခံ်စာများ၊ ဇီဝမတကူွဲြပားမ�အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်များ၊ 

ထိးုေဖာက် မျိုးစတိ်များအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်များ၊ 

ေပထားသည့ ်ကတိြပုချက်များ �ငှ့ ်သေဘာတူညခီျက်များ၊ ေဒသထ�ဲှိ 

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားတိုထ့မှံ ငါးဖမ်းမ� �ငှ့ ်သစမ်ဟတု်သည့ ်

ထတုက်နုမ်ျား၏ အေြခခံလိုငး်ကို အေြခခံလျက် စးီပွားေရး �ငှ့ ်

အသက်ေမွးမ�ကို တနဖုိ်းြဖတ်ြခငး်၊ ေစာင့�်ကည့မ်�အစရီငခံ်စာများ 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-16 တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� 

 ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိုငမ်� အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိုငမ်�ကို တာဝနသ်သိ ိ

စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး်ြဖင့ ်အြခားေသာ လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမ်ှနး်ချက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်လ�င ်ြပဿနာများ 

မ�ှိဘ၊ဲ စီမံကိနး်အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်�ိငု�်ကသည့ ်ြပငပ် တိုက်စားမ� သိုမ့ဟုတ် အနယ်ထိုငမ်� အြဖစအ်ပျက်များကို 

သ�ိှိလျက ်စမံီထနိး်ချုပ် ထားလျက် တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိုငမ်�ကို ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်�ုပ်လံုးေဖါ်ေရး ကတိြပုချက်များကို 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတေ်ပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို ဆေီလျာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�ကိ ုသံးု�ပီး စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်ြဖင့ ်ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး၊ စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး 

အဆင့တ်ွင ်ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုြပုလုပ်ခဲပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီထနိး်ချုပ်ေရးကို အာမခံေပး�ိငုရ်န ်�ငှ့ ်

စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့�်ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်နသည့ ်ကတိြပုချက်များကို ြပည့မီ်ရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ထား�ပီး၊ လညပ်တ်ေရး 

အဆင့တ်ွင ်�ှိ�ကမည့ ်တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်များကို ချမှတ်ထားပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခဲွ်ေပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ခဲက့ာ 

ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ ကတိများကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် 

ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� ကာလအတွငး် တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ 

မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားခဲြ့ခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲြ့ခငး် �ငှ့ ်သက်သာေစခဲြ့ခငး် ြပုလုပ်�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေနစဉ် တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က 

အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပနအ်လနှဆ်က်ဆမံ�များကို လညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� အတွငး် ထင�်ှားလာ�ကသည့ ်သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� ကာလအတငွး် ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ ်တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို၊ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ၊ဲ ေ�ှာင�်ှား�ိငုလ်ျက်၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲက့ာ သကသ်ာေစခဲ�့ပီး 

ေလျာ်စိုက်ေပး�ိငုခဲ်လ့ျက၊် စမံီကိနး်အ�ကို တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အေြခအေနများအား ြမ�င့တ်ငေ်ပးမ�များ သိုမ့ဟတု် စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်

�ှိခဲသ့ည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာ်လနွေ်နသည့ ်တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေြဖ�ှငး်ရန ်

အားထတု်မ�များမှာ လကလ်မ်းမီှခဲ�့က�ပီ သိုမ့ဟတု် လကလ်ှမ်းမီှမည့ ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်မှာ �ှိေန�ကပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများထတဲွင ်စမံီကိနး် 

ေဆာကလ်ုပ်မ� �ငှ့ ်အြခားေသာ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး 

လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားေ�ကာင့ ်�ိှလာသည့် အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များ �ငှ့ ်

စီမံကိနး် အေပါ်မာှ ၎ငး်၏ သကတ်မ်း တေလ�ာကတ်ွင ်

အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့် အေ�ကာငး်အရာများ ပါဝငသ်ည်။ စီမံကနိး် 

�ုပ်လံုးေဖါ်မ�ေ�ကာင့ ်ြဖစပ်ွားလာ�ကသည့် အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များ 

ထတဲွင ်ေဆာကလ်ုပ်ေရး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင့ ်�ိှလာ�ိငုသ်ည့် 

တိုက်�ုိကေ်ြမယာ ပျက်ြပုနး်မ� သိုမ့ဟတု် ေပါကက်ွဲမ�ေ�ကာင့ ်ေြမ�ပိုမ� 

ကဲသ့ို ့ သယွ်ဝိုက်သည့် ေြမ ပျက်ြပုနး်မ�များ အကျံုးဝင�်ိငုပ်ါသည။်  

အေ�ကာငး်အရာ တစ်ခုမာှ ဘာအေ�ကာငး်များပါလိမ့်ဟု စဉ်းစားရာတွင ်

ေရအားလ�ပ်စစ် စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်ေြမယာ ပံသု�ာန ်ည�ိ��ငိး်မ�များ 

�ိှလာမည်ြဖစ်ရာ ချိနခွ်ငလ်�ာ၊ အထးူသြဖင့ ်ြမစ်၏ ေရစနုပိ်ုငး် 

ေရစီးေ�ကာငတ်ွင၊် အသစ ်ေပါ်လာမည့အ်ထ ိ�စှေ်ပါငး်များစွာ 

�ကာဦးမှာကို ထည့်တွကရ်န ်လိုသည်၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်�ကံုေတွလာရကာ 

အြခားေသာ လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် စီးပာွးေရး 

ရည်မှနး်ချက်များ အတွက် ြပဿနာများ ြဖစ်�ကသည့် သိုမ့ဟတု် စီမံကိနး် 

ကိုယ်��ကိ်၏ လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်သိုမ့ဟုတ် စီးပွားေရး 

ရည်မှနး်ချက်များကို ြပည့မီ်ေရး လုပ်ကိုင�်ိငုစ်ွမ်းများကို 

အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့် ြပငပ်မေှန�ပီး ြဖစပ်ာွးလာခဲသ့ည့် ယငး် 

တိုက်စားမ�များ �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်� ကစိ�များကို ထည့်တကွ်ရန ်လိအုပ်သည်။ 

စီမံကန်ိး အေပါ် ၎ငး်၏ သကတ်မ်း တေလ�ာကတ်ငွ ်

အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့် အေ�ကာငး်အရာများမှာ၊ ဥပမာ၊ 

သဘာဝအေလျာက် အနယ်ထိငုမ်� ြမင့မ်ားမ� ြဖစ�်ိငုက်ာ ထိအုချက်က 

ေရေလှာငက်န၏် သက်တမ်းကို၊ တာဘိငုမ်ျား၏ တိုက်စားမ� �ငှ့ ်

ပွနး်ပဲ့မ�ကို အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်လို ေရေြမာငး်များ၊ တူးေြမာငး်များ 

�ငှ့ ်အြခားေသာ ေရသယွ်ေြမာငး်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို 

တိုးလာေစြခငး် သိုမ့ဟုတ် စီမံကိနး် ေရေလှာငက်နထ်သဲို ့ အနယ်ထိငုမ်� 

ဝနက်ို တိုးလာေစ�ိငုသ်ည့် ကန ့သ်တ် နယ်ေြမထကဲ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ ြဖစ်ရပ်များေ�ကာင့ ်ေြမ�ပိုကျမ�များ၊ ေြမယာ 

ပျက်ြပုနး်မ�များ �ိှလာ�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် စီမံကိနး်က မှီခုိေနရသည့် 

ပိုေ့ဆာငေ်ရး လမ်းေ�ကာငး်များ၊ စသြဖင့။် 

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေြဖ�ှငး်ေရး အစီအစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့် ဥပမာမှာ- အနယ်ထိငုမ်� 

အေနအထား ပံုစံကို စစေ်ဆးြခငး်၊ ေရေနာကက်ျိမ� သိုမ့ဟုတ် 

ကမ်းေြခလိုငး် တိုက်စားမ�ကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး ကဲသ့ို ့ ေရကို 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး အစီအစဉ်များ၊ သစ်ေတာ ြပနလ်ည်ထေူထာငေ်ရး �ငှ့ ်

အပငမ်ျား ြပနစ်ိုကပ်ျိုးေရး လုပ်ငနး်များ၊ ေြမယာ အသံးုချေရး 

လုပ်ကိုငန်ည်းများကို ေြဖ�ှငး်ရန ်အစအီစဉ်များ၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လုပ်ကိုငရ်မည့် ြဖစ်စဉ်ကိ ု

အတိုချံုး ေဖါ် ြပချက် ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟတု် 

ဆိးုဝါးသည့် အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး 

သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး အစီအစဉ်များကို အစဉ် 

ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

လက်ေတွ� လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာကမ်�များကို ထည့်တွကလ်ျက် 

သက်သာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး အစီအစဉ်များကို 

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အခွင့အ်လမ်းများထတဲွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည့် ဥပမာမှာ ေြမယယာ အသံးုချမ�ကို 

ကာကယွ်ေရး သိုမ့ဟုတ် ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ စီမံအပ်ုချုပ်ေရး 

အုပ်စုများ�ငှ့ ်တွဲဖက် လုပ်ကိုငြ်ခငး်၊ တိုက်စားမ� သိုမ့ဟုတ် 

အနယ်ထိငုမ်�အား စီမံအုပ်ချုပ်ေရး တဝိုက်မှာ ဖကစ်ပ် 

သေုနသနများ ြပုလပ်ုြခငး်၊ နည်းပညာ အသစ်များ၊ 

တိုက်စားမ� သိုမ့ဟုတ် အနယ်ထိငုမ်�၏ သတိထားစရာများကို 

ေလျာ့နညး်လာေစမည့် အကျိုးအြမတ်များကို သစေ်တာ 

ြပနစ်ိုကေ်ပးြခငး်၏ ကာဗွန ်ေချးေငမွျားြဖင့ ်

ေပါငး်စပ်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့။်  

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စီမံကနိး်၏ 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ အစိုးရဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် 

(ဥပမာ၊ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ဌာနမှ)၊ တသးီပုဂ�လ ပါရဂ ူ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- တိကု်စားမ� �ငှ့ ်

အနယ်ထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ စိစစအ်ကဲခတ်မ� အစီရငခံ်စာများ၊ 

ေဆာက်လပ်ုမ� �ငှ့ ်လည်ပတ်မ� အတကွ် တိုက်စားမ� �ငှ့ ်

အနယ်ထိငုမ်�ကို စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ၊ေြမေပါ် �ိှ 

ေရများကို ေစာင့�်ကည့မ်� မှတ်တမ်းများ �ုပ်
လ

ံးုေ
ဖါ်

ြခ
ငး်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-17 ေရ၏ အရညအ်ေသးွ 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသွးအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရးကို ထည့သ်ွငး် 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်၏ နယ်ေြမအတွငး်မာှ ေရ၏ အရည်အေသွးမှာ စီမံကိနး် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင့ ်ဆိုးဝါးစာွ အကျိုးသက်ေရာက်မ� မ�ှိေစရန၊် ေရ၏ အရညအ်ေသွးဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို လိုအပ်သလို ေစာင့�်ကည့လ်ျက် ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်�ငှ့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသွးကို 

ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးေရး အစီအစဉ်များကို �ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်ေပးထားသည့ ်ကတိြပုချက်များကို 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။်  

 
အမှတေ်ပးြခငး်။ 

 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ လကေ်တွ�ေကာငး်၏ အများဆံးု သကဆ်ိငုသ်ည် ့အဓကိအပိငုး်များအား လကခ်ံ တာ၀နယ်ထူားသည၊် သိုေ့သာ် �ကးီမားသည် ့ကာွဟချက ်
တစခ်ု �ိှသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ဆေီလျာ်သည့ ်က�မး်ကျငမ်�ကိ ုသံးု�ပီး ေဖါ်ထတုခ်ဲ့ကာ၊ စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့တ်ငွ ်ေဖါ်ထတုခ်ဲ့သည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်

သင့ေ်တာ်သည့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုြပုလပ်ုခဲပ့ါသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတုခ်ဲ့သည ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရးကိ ုအာမခံေပးရန ်�ငှ့ ်

စမီံကနိး်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး အဆင့�်ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြပည့မ်ရီန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားကာ၊ လညပ်တမ်�အဆင့မ်ှာ 

�ိှလာမည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစမီအံပ်ုချုပ်ေပးရန ်စမီံကနိး်များကိ ုချမတှထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစမီံခန ့ခ်ွဲေပးရန ်ချမတှထ်ားသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှဘ ဲြပည့မ်ီခဲက့ာ 

ြပည့မ်ီမည့ ်လမး်ေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ ကတမိျားကိ ုြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမး်ေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်

�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမီံကနိး်၏ လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ့�ကသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုသသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ ဲေ�ှာင�ှ်ားခဲြ့ခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲြ့ခငး် �ငှ့ ်သကသ်ာေစခဲြ့ခငး် 

ြပုလပ်ု�ိငုခ်ဲ့သည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်

အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 
တစခ်ု �ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်ေနစဉ် ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က 

အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပနအ်လနှဆ်ကဆ်မံ�များကိ ုလညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အတငွး် ထင�ှ်ားလာ�ကသည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုလညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကို တငခ်န ့မ်ှနး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမီံကနိး် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ၊ု သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ၊ဲ ေ�ှာင�ှ်ား�ိငုလ်ျက၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲက့ာ သကသ်ာေစခဲ�့ပီး 

ေလျာ်စိုကေ်ပး�ိငုခ်ဲ့လျက၊် စမီကံနိး်အ�ကို  ေရ၏ အရညအ်ေသးွ အေြခအေနများအား ြမ�င့တ်ငေ်ပးမ�များ သိုမ့ဟတု ်စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်�ိှခဲ့သည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေကျာ်လနွေ်နသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်အားထတုမ်�များမှာ 

လကလ်မး်မှခီဲ့�က�ပီ သိုမ့ဟတု ်လကလ်မှး်မှီမည့ ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်မှာ �ိှေန�ကပါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
ေဆာက်လုပ်ေရး အဆင့မ်ှာ �ိှ�ိငု�်ကသည့် ေရ၏ အရည်အေသးွ ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ ထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ- ေရေနာက်ကျိမ�၊ အာဟာရ 

များလွနး်မ�၊ ေရန၊ံ ဓာတုပစ�ည်း သိုမ့ဟုတ် ေချာဆ ီလွင့စ်ငမ်�များ ကဲသ့ို ့ 

ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငနး်များမှ ညစ်ညမ်းမ�များ၊ စသြဖင့။် ေဆာက်လုပ်မ� 

အတွငး်က ြမစ်ေရ ညစ်ညမ်းမ�ကို ေယဘယုျအားြဖင့ ်ဤအေ�ကာငး်အရာ 

ထတဲွင ်ထည့်ေဖါ် ြပထား�ပီး ေရ၏ အရည်အေသးွအား 

ေစာင့�်ကည့်ေနလ�င ်�ှာေတွ� �ိငုပ်ါသည်။ ေဆာက်လုပ်မ� ကာလအတွငး် 

ေရ၏ အရည်အေသးွဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစ်ခုမှာ တိုက်စားမ� 

သိုမ့ဟုတ် ေြမဆလီ�ာ ပျက်ြပုနး်မ�ေ�ကာင့ ်ေရေနာက်ကျိမ� 

ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုရ်ာ၊ အေ�ကာငး်အရာ I-16 �ငှ့ ်ထပ်ေနမည် ြဖစ်၍ ၎ငး်ကို 

တိုက်စားမ�ဆိငုရ်ာ စီမံကိနး်များထတဲွင ်ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်လ�င ်

အေကာငး်ဆံးု ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၎ငး်မှာ အညစ်အေ�ကး ြပဿနာများေ�ကာင့ ်

အာဟာရ ပါဝငမ်�အဆင့ ်ြမင့မ်ားေန၍ ြဖစ်�ိငုရ်ာ၊ အေ�ကာငး်အရာ I-18 

�ငှ့ ်ထပ်ေနမည် ြဖစ်၍ ၎ငး်ကို အမ�ိက်များကို စီမံခန ့ခဲွ်ေရး 

စီမံကိနး်များထတဲွင ်အေကာငး်ဆံုး ေဖါ် ြပထားသည်။ 

ဤအေ�ကာငး်အရာထတဲွင ်လည်ပတ်မ� အဆင့တ်ွင ်ေရ၏ 

အရည်အေသးွဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် စီမံလုပ်ကိုငမ်�လည်း 

အကျံုးဝငမ်ည် ြဖစရ်ာ၊ ၎ငး်ထဲ ဥပမာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ- 

ေအာက်ဆဂီျငဓ်ာတ် ပါဝငမ်� နည်းြခငး်၊ ရာသ�ီငှ့ ်မကိုက်ညီသည့် 

အပူချိနမ်ျား၊ အလ�ာလိုက် ြဖစ်လာ�ိငုြ်ခငး်၊ ညစ်ညမ်းမ�များ စီးဝငလ်ာြခငး်၊ 

အာဟာရများ ဖမ်းယူ�ိငုြ်ခငး်၊ ေရည�ိ ပွားများ�ိငုစ်ွမ်း၊ 

ေရထြဲမုပ်သာွး�ကသည့် အနယ်ထိငုမ်�များမှ အဆပ်ိအေတာက်များ 

ထကွ်လာြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေဆာကလ်ုပ်မ� အဆင့တ်ွင ်ေရ၏ အရည်အေသးွကို ကိုငတ်ယွ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးေရး အစီအစဉ်များမှာ မ�ကာခဏ ဆိသုလို အစွနး်ကကွ် 

ြပဿနာများအား ေ�ှာင�ှ်ားေရး သိုမ့ဟုတ် သက်သာေစေရးကို 

ေ�ှ� �� �ကသည်၊ ဥပမာ၊ ဆအီတကွ် အတားအဆးီ၊ အနယ်ထိငုမ်� 

ေထာငေ်ချာက်များ၊ စသြဖင့။် လည်ပတ်မ� အဆင့တ်ွင ်အစအီစဉ်များမာှ 

မ�ကာခဏ ဆိသုလို ေရ�ှည်သေဘာကိ ုေဆာင�်ကကာ ဒဇုိီငး်ထမဲာှကို 

ထည့်ေပးထားသည်၊ ၎ငး်တိုထ့တဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည့် ဥပမာမာှ၊ 

ေရမျက်�ာှြပင ်အမျိုးမျိုးမာှ ထတုယ်ူေရး ကဲသ့ို ့ ဒဇုိီငး် ပံုစံများ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည်၊ ေရ လည်ပတ်မ� လံေုလာက်မ�ကို အာမခံေပးရန ်ေရ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရး အစီအစဉ်များ �ငှ့ ်ေရစီးေ�ကာငး်မှ တဆင့ ်စစီဉ်ေပးြခငး်၊ 

ဇီဝေဆးွေြမ့မ�ကို ထနိး်ချုပ်ရန ်အပငမ်ျားအား စမံီခန ့ခဲွ်မ�၊ မိလ� ာသန ့စ်က်�ုံ၊ 

အမ�ိကမ်ျား၊ ညစည်မ်းမ�ေနရာများ ကဲသ့ို ့ စီမံကိနး်မှ မဟုတ်သည့် 

လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားမှ အညစအ်ေ�ကးများကို ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်၊ 

စသြဖင့။် 

 

ေရ၏ အရည်အေသးွအား ေစာင့�်ကည့မ်�ကို အြခားေသာ 

စီမံကိနး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ ထတဲငွ ်ထည့်သငွး် 

ေပး�ိငုသ်ည်၊ ဥပမာ၊ လည်ပတ်ေရး ရည်ရွယ်ချက်များ အတကွ် 

မျက်စိြဖင့ ်စံစုမ်းစစေ်ဆးမ�များကို ြပလုပ်�ိငုသ်ည်။ 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လုပ်ကိုငရ်မည့် ြဖစ်စဉ်ကိ ု

အတိုချံုး ေဖါ် ြပချက် ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟတု် 

ဆိးုဝါးသည့် အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး 

သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး အစီအစဉ်များကို အစဉ် 

ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးကို 

လက်ေတွ� လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ 

�ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာကမ်�များကို ထည့်တွကလ်ျက် 

သက်သာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာေ်�ကးေပးေရး အစီအစဉ်များကို 

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

ေရ၏ အရည်အေသးွဆိငုရ်ာ အခွင့အ်လမ်းများထတဲွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည် ဥပမာမှာ- မိလ� ာသန ့စ်က်�ုံ၊ အမ�ိက်များ၊ 

ညစ်ညမ်းမ�ေနရာများ ကဲသ့ို ့ စမံီကိနး်မှ မဟုတ်သည့် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှ အညစ်အေ�ကးများကို ကိငုတ်ွယ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်၊ ေြမေအာက်ေရ တည်�ငမ်ိေရး၊ ေအာက်ဆဂီျင ်

သငွး်ေပးမ� သိုမ့ဟုတ် အပူချိန ်ပျံ�ေစြခငး်ြဖင့ ်ေရ၏ 

အရည်အေသးွကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ နည်းပညာ အသစ်များ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်� အသစ်ကို စီမံေပးသမူျား၊ ရပ်ကွက်ထကဲ 

ေရလုပ်ငနး် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ညီ�ွတ်ေအာင ်ေစာင့�်ကည့်မ� 

အုပ်စုများ၊ ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ အဆင့တ်ွင ်ေရ၏ 

အရည်အေသးွဆိငုရ်ာများကို ေြဖ�ှငး်ေပး�ိငုရ်န ်

ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး အုပ်စုများထ ဲပါဝငြ်ခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ဖဲွ�စည်းမ�ထ ဲလက်တွဲေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စီမံကနိး်၏ 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ အစိုးရဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် 

(ဥပမာ၊ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ဌာနမှ)၊ တသးီပဂု�လ ပါရဂ ူ

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေရ၏ အရည်အေသးွကို 

ေစာင့�်ကည့်မ� အစီရငခံ်စာများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး �ငှ့ ်

လည်ပတ်ေရးအတကွ် ေရ၏ အရညအ်ေသးွ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး 

စီမံကိနး်များ 
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ြခငး် 

I-18 အမ�ကိမ်ျား၊ ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွ 

 ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်အမ�ိက်များ၊ ဆူညသံံများ �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသွးကို ကိုငတ်ွယ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ စီမံကိနး်၏ နယ်ေြမအတွငး်မာှ ဆူညသံံများ �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသွးမှာ စီမံကိနး် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင့ ်ဆိုးဝါးစာွ အကျိုးသက်ေရာက်မ� မ�ှိေစရန ်�ငှ့ ်စမံီကိနး်၏ အမ�ိက်များကို တာဝနသ်သိ ိ

စမံီကွပ်ကဲေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်အမ�ိက်များ၊ ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို ဆေီလျာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�ကို သံးုခဲသ့ည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်ြဖင့ ်ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး 

အဆင့တ်ွင ်ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ခဲပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထတု်ေဖါ်ေပးထားသည့ ်အမ�ိက်များ၊ ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီခန ့ခဲွ်မ�ကို 

အာမခံေပးလျက် စမံီကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ကတိြပုချက်များကို ြပည့မီ်ေစမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ထား�ပီး 

လညပ်တ်မ� အဆင့တ်ွင ်�ှိမည့ ်အမ�ကိ်များကို စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်အတကွ် စမံီကနိး်များကို ချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး-  အမ�ကိ်များ၊ ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွ�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ သသိာသည့ ်မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိုက်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနလျက်၊ သက်ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက်များကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါက်လာခဲ�့ကသည့ ်ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ 

အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားခဲြ့ခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲြ့ခငး် �ငှ့ ်

သက်သာေစခဲြ့ခငး် ြပုလုပ်�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်ေနစဉ်အမ�ကိ်များ၊ ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား 

ေစာင့�်ကည့မ်�က အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များကို လညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အတွငး် ထင�်ှားလာ�ကသည့ ်

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ�ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ ်ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွအား အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို၊ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ၊ဲ ေ�ှာင�်ှား�ိငုလ်ျက်၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စခဲက့ာ သက်သာေစခဲ�့ပီး 

ေလျာ်စိုက်ေပး�ိငုခဲ်လ့ျက်၊ စမံီကိနး်၏ အမ�ိက်များကို တာဝနသ်စွိာ စမံီခန ့ခဲွ်ရငး်၊ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်�ှိခဲသ့ည့ ်အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များကို 

ေကျာ်လနွေ်နသည့ ်အမ�ကိ်များကို စမံီခန ့ခဲွ်မ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေြဖ�ှငး်ရန ်အားထတု်�ကိုးပမ်းေနသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ာှးေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�်ာှး၍ 

မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုအားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး်၏ 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရဘကမ် ှ

ကိယုစ်ားလယှ ်(ဥပမာ၊ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ဌာနမ)ှ၊ 

တသးီပုဂ�လ ပါရဂ ူ

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- အမ�ကိမ်ျား၊ 

ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ အရညအ်ေသးွအား 

ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ၊ ေဆာကလ်ပ်ုမ� �ငှ့ ်

လညပ်တမ်� အတကွ ်အမ�ကိမ်ျား၊ ဆညူသံမံျား �ငှ့ ်ေလ၏ 

အရညအ်ေသးွအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-19 ေရေလာှငက်န ်ြပငဆ်ငေ်ရး �ငှ့ ်ေရြဖည့ေ်ရး 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်ေနစဉ် ေရေလှာငက်န ်ဧရိယာ အတွငး်က ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်

စးီပာွးေရး အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်အတွက် 

ေရေလှာငက်နအ်ား စီမံအုပ်ချုပ်ရန ်စီမံလုပ်ကိုငမ်�ကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ေရေလှာငက်န ်ြပငဆ်ငေ်ရး 

�ငှ့ ်ေရြဖည့ေ်ရးကို၊ေဆာက်လုပ်မ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး ေတာငး်ဆိုချက်များကို 

ထည့တ်ွက်လျက်၊ ေကာငး်မွနစ်ွာ စမံီကွပ်ကဲရန ်�ငှ့ ်သက်ဆိုငလ်�င ်အနာဂတ် စမ်ွးအင ်ထတု်လုပ်ေရးအတွက် လည်ပတ်မ�၊ 

ထနိး်သမ်ိးမ� �ငှ့ ်ရညရွ်ယ်ချက် အမျိုးမျိုးအတွက် သံုးရန ်ြဖစ်သည။် 

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3  စိစစအ်ကခဲတမ်�- လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ေနစဥ်အတွငး် ေရေလှာငတ်ံမံ �ကိုတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ် ့ေရြဖည်ြ့ခငး်ြပုလုပ်ရန�်ငှ် ့ြပုလုပ်ေနစဥ် မတိုငမီ် 

အေရး�ကးီသည် ့ထည်သ့ငွး်စဥ်းစားစရာများအား ချင်ခ့ျိနသ်ံးုသပ်ချက် လုပ်ငနး်စဥ်တစခု်တွင ်သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထား�ပီး၊ 

�ှာေဖွေဖာထ်တုထ်ားသည် ့ြပဿနာများအတကွ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် လပ်ုေဆာငခ်ျက်များအား ေစာင်�့ကည်စ့စေ်ဆးြခငး်ကို 

သင်ေ့လျာ်စွာတာ၀နယ်ထူားသည။်  

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရေလှာငက်နက်ို ြပငဆ်ငေ်ရး �ငှ့ ်ေရြဖည့ေ်ရး ကာလအတငွး်မှာ ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်လိအုပ်ချက်များကို ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်

အစအီစဉ်များကို ချမှတထ်ား�ပီး၊ ေရေလှာငက်နအ်ား စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်�ငှ့ ်လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်

ဆက်� �ယေ်န�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ မှနသ်မ�ကို ေြဖ�ငှး်ေပးမည့ ်စမံီကနိး်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေရေလှာငက်နက်ို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်အတကွ် ချမှတ်ထားသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ရ်ညမှ်နး်ချက်များမှာ သိုမ့ဟတု် သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲ

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ေရေလှာငက်နက်ို စမံီအုပ်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်နသည့ ်ကတိြပုချက်များကို 

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5  စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထို ့ြပင၊် စမံီကနိး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေနစဥ်အတငွး်၊ ေရေလှာငတ်ံမံ �ကိုတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ် ့ေရြဖည်ြ့ခငး် 

လုပ်ေဆာငမ်�များ ေစာင်�့ကည့စ်စေ်ဆးြခငး်အား ြပဿနာများ အ�ကား အြပနအ်လှန ်ဆက်သယွခ်ျက်များ�ငှ်၊့ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေနစဥ် 

ြဖစလ်ာသည် ့ြဖစရ်ပ်ြဖစေ်သာ စွန်စ့ားရြခငး်များ�ငှ် ့အခွင်အ့လမ်းများ �စှရ်ပ်စလံုးကို ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားသည။်  

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိပါ။ 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ေရ သိေုလာှငမ်� တစစ်ံတုစခ် ု

�ှိလ�င ်ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ ဆကစ်ပ်မ� �ှိပါသည။် 

စမံီကန်ိးမှေန�ပီး ေရကိ ုသိေုလာှငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လလူပ်ု ကနင်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ေရကန။် 

ေရေလာှငက်န် ဧရိယာမှာ ေရေလာှငက်န ်ထတဲငွ ်

ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက ်ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမ်ာှ 

ေရလ�မး်ေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက�်ှိ �ကားခ ံ

ေြခာကေ်သွ� ဇုနက်ိ ုဆိလုိသုည။် 

ေရေလာှငက်န်ထ ဲေရမြဖည့မီ် စဉ်းစားစရာများမာှ ေရေလာှငက်န ်

ဧရိယာ�ငှ့ ်ဆက�် �ယမ်� �ှ�ိ ိငုမ်ည့ ်ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ လမူ�ေရး သိုမ့ဟတု ်

ပတဝ်နး်ကျငအ်ား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များထကဲ ထင�်ှားသည့ ်

အချိနက်ာလဆိငုရ်ာ ြဖစရ်ပ် တစခ်ခုအုတကွ ်ြပငဆ်ငမ်�များကိ ု

ဆိလုိပုါသည၊် ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- အပငမ်ျားကိ ု

�ှငး်လငး်ြခငး်၊ ေရေအာက ်လ�မး်မိးုခရံမည့ ်ညစည်မး်ေနသည့ ်

ေနရာများ သိုမ့ဟတု ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ေနရာများ၊ 

ေလဆှပ်ိများ ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ ေတာ�ိုငး် တရိိစ�ာနမ်ျားကိ ုလကခ်မံည့ ်

ေနရာများကိ ုြပငဆ်ငမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

ေရေလာှငက်န်ထ ဲေရြဖည့ေ်နစဉ် စဉ်းစားစရာများ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ေဘးကငး်ေရး၊ ေတာ�ိုငး် တရိိစ�ာနမ်ျားအား 

စမီခံန ့ခ်ွေဲရး၊ ေြမ သိုမ့ဟတု ်ေစာငး်ေလ�ာ တည�်ငမိေ်ရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး သိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်ဆက�် �ယလ်ျက ်ေရေလာှငက်နထ် ဲ

ေရြဖည့မ်� အချိနသ်တမ်တှြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေရေလာှငက်န် လညပ်တမ်�အတကွ ်စဉ်းစားစရာများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုမ�၊ 

ထနိး်သမိး်ေရး၊ အမ�ကိမ်ျားအား (အထးူသြဖင့ ်ကမ�ာ ့မတုသ်နုရ်ာသ ီ

ကျေရာကသ်ည့ ်အပိငုး်များ အတကွ)် စမီခံန ့ခ်ွမဲ� လိအုပ်ချကမ်ျား 

ဆေီလျာ်ေအာင ်လပ်ုကိငုမ်�၊ အမျိုးမျိုး အသံးုြပုမ�များ (ဥပမာ၊ 

စးီပာွးြဖစ၊် အပနး်ေြဖေရး)၊ ေဘးကငး်ေရး၊ ေရလ�မး်မိးုမ�ကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး၊ ကမ်းေြခ တိကုစ်ားမ�၊ ေရေလာှငက်န ်

အနယထ်ိငုမ်�၊ ြပညသ်တူို ့ အသံးုြပုမ�၊ ေရ၏ အရညအ်ေသးွ၊ 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ�၊ ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား၊ ေရမကှးူစက ်ေရာဂါများ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်�၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီံကနိး် မနေ်နဂျာ၊ 

ေဆာကလ်ပ်ုမ� မနေ်နဂျာ၊ စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်

လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာများ၊ 

ေဒသ��ရ အစိးုရ၏ ကိယုစ်ားလယှသ်ည ် 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေပါငး်စညး်ထားေသာ 

စမီကံနိး် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၊ 

ေဆာကလ်ပ်ုမ�ကိ ုစမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ 

ေရေလာှငက်န ်ဒဇုိီငး် စာရွကစ်ာတမး်များ၊ ေရေလာှငက်န ်

လညပ်တမ်�ဆိငုရ်ာ ထတုလ်ပ်ုေရး ပံစု၊ံ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်

လမူ�ေရး အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

�ငှ့ ်စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ေရေလာှငက်န ်

လညပ်တမ်� စညး်မျဉ်းများ 
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ံးုေဖါ်

ြခငး် 

I-20 ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား 

ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အဆင့၏် ကာလအတွငး်က စီမံကိနး် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများထဲက ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစ်များကို ေဖါ် ြပေပးထားသည်။ ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ 

စမံီကိနး် အေြခခံအေဆာက်အအံုများထကဲ ေရစုနပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစ်များကို သ�ိှိနားလညလ်ျက် 

စမံီြပုစလုျက် စစီဉ်ေပးရန ်�ငှ့ ်ယငး် ေရစးီေ�ကာငး်များေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့�ကသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင၊် 

လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ရည်မနှး်ချက်များအား ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်မ�ကို ထည့သ်ွငး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။်  

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်မ� အဆင့တ်ွင ်စမံီကနိး်၏ အေြခခံအေဆာက်အအံုများဆိငုရ်ာ ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� 

စနစမ်ျား�ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်န�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး စစိစအ်ကဲခတ်ခဲလ့ျက်၊ စမံီကိနး်အား �ုပ်လံုးေဖါ်ေနစဉ် 

ေရစးီေ�ကာငး်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ ထေိရာက်မ�ကို သိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများအား 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ေနသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိုအပ်ေ�ကာငး်ကို ေတွ� �ှိထားလ�င၊် ေဖါ်ထတုထ်ားသည့ ်

ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီထနိး်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထားကာ တရားဝင ်

ကတိြပုချက်များ �ှိလ�င၊် ၎ငး်တိုက့ို အများသ ိဖွင့ထ်တု် ေ�ကညာခဲသ့ည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်ေ�ကာငး်ကို 

ေတွ� �ှိထားလ�င၊် ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး်များကို စမံီထနိး်ချုပ်ရန ်ချမှတ်ထားသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချကမ်ျားမှာ 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်

�ှိေနလျက်၊ ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး်များ ဆိငုရ်ာ ကတိများကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်ေ�ကာငး်ကို ေတွ� �ှိထားကာ ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် 

စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက်များ �ှိလ�င၊် ၎ငး်တိုက့ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမှ်နး်ချက်များ ထည့တ်ကွ်ထား�ပီး၊ 

သက်ဆိငုလ်�င၊် နယေ်ြမချငး် အ�ကားမှာ သေဘာတူညခီျက် �ှိေနသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေစာင့�်ကည့မ်�က အေ�ကာငး်အရာများ 

အ�ကားက အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များကို လညး်ေကာငး်၊ �ုပ်လံးုေဖါ်မ� အတွငး် ထင�်ှားလာ�ကသည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အခွင့အ်လမ်းများကို လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်ေ�ကာငး်ကို ေတွ� �ှိထားကာ ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် 

စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက်များ ေပးထားလ�င၊် ြဖည့စွ်က် ေထာက်ြပရပါက၊ လက်�ှိ အေြခအေနများထ ဲ�ှိေန�ကသည့ ်

အခကအ်ခဲများထတဲွင ်၎ငး်တိုသ့ည ်ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမှ်နး်ချက်များ အ�ကားမှာ အသင့ေ်တာဆ်ံးု ြဖစပ်ါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- စမီကံနိး်အား �ုပ်လံးုေဖါ်မ� 

အတငွး်မာှ ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက ်

�ှိေန�ကသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါက်လာ�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတုေ်ပး�ကမည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

ချမတှထ်ားမည ်ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်

အ�မတဲမး် သကဆ်ိငုပ်ါမည။် အကယ၍် ေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲသ့ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ မ�ှိပါက၊ အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်အမတှက်ိ ု

အဆင့ ်3 ထကဲ စစိစအ်ကခဲတမ်� စသံတမ်တှခ်ျကမ် ဆိငုရ်ာ 

ေ�ကညာစာတမး် �ငှ့ ်အဆင့5် ထကဲ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး �ငှ့ ်လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/ 

စညး်မျဉ်းများလိကုန်ာေရး စသံတမ်ှတခ်ျကမ်ျား ဆိငုရ်ာ 

ေ�ကညာစာတမး်များတငွ ်သတမ်ှတေ်ပးမည။် 

အကယ၍်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲလ့�င၊် ကျန ်

ေ�ကညာစာတမး်များ သကဆ်ိငု�်ကပါမည။် 

ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား ဆိသုညမ်ာှ စမီကံနိး်၏ 

အေြခခအံေဆာကအ်အံုများေ�ကာင့ ်ေရစးီေ�ကာငး်ကိ ု

အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်ေနရာအများအြပား �ှိ�ိငုြ်ခငး်ကိ ု

ဆိလုိသုည၊် ဥပမာ၊ ေရလ� ဲေရကာတာ၏ ေရစနုပိ်ငုး် �ှိ�ိငုသ်လိ ု

အဓကိ ေရကာတာ သိုမ့ဟတု ်တာဘိငုမ်ျား၏ ေရစနုပိ်ငုး် 

�ှိ�ိငုသ်ည။် 

ေရစုန်ပုိငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကိ ု

စမီကံနိး်များ၏အစတိအ်ပိငုး် �ငှ့ ်အဆင့မ်ျား အမျိုးမျိုးအတကွ၊် 

ဥပမာ၊ အချို �ရာသမီျားမာှ အနညး်ဆံးု ေရစးီမည၊် အချို �ရာသမီျားမာှ 

အများဆံးု ေရစးီမ�များ အတကွ ်သတမ်တှေ်ပး�ိငုသ်ည။် 

သကဆ်ိငုရ်ာ �ိငုင်အံသးီသးီမာှ ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး်များကိ ု

ြပ�ာနး်ေပးသည့ ်ဥပေဒများ �ှိ�ိငုရ်ာ၊ ယငး် အေြခအေနမျိုး ထတဲငွ ်

လမူ�ေရး၊ စးီပာွးေရး �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ အချကမ်ျားကိ ုမညသ်ို ့ 

ထည့တ်ကွမ်ညက်ိ ုစဉ်းစားရန ်လိုအပ်လမိ့မ်ည။် အကယ၍် 

စမီကံနိး်၏ ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစ၏် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�မာှ စမီကံနိး် တညေ်နရာ၏ စရီငပိ်ငုခ်ငွ့ ်

ေဘာငမ်ျားကိ ုေကျာ်လနွလ်�င ်ထိအုချကေ်�ကာင့ ်ေပါ်လာ�ကမည့ ်

အခကအ်ခမဲျားကိ ုထည့စ်ဉ်းစားရန ်လိအုပ်လမိ့မ်ည။် 

ဤေနရာတငွ ်အဆေီလျာ်ဆံးုမာှ တိငုပ်ငည်��ိ �ငိး်ေရး ြဖစစ်ဉ်၏ 

ရလဒမ်ျားကိ ုအေြခခလံျက၊် ပတဝ်နး်ကျင၊် လမူ�ေရး �ငှ့ ်စးီပာွးေရး 

ထည့တ်ကွစ်ရာများ အားလံးုကိ ုထတုေ်ဖါ်လျက ်ထည့တ်ကွခ်ဲသ့ည့ ်

ေနာက ်အသင့ေ်တာဆ်ံးုကိ ုဆိလုိသုည၊် အဆေီလျာ်ဆံးု နညး်က 

လကေ်တွ�တငွ ်ြမစ၏်အကန ့ ်တစခ်ခုထုမဲာှ ေရစးီေ�ကာငး်များ 

လံးုဝမ�ှိြခငး် ြဖစ�်ိငုေ်သာ်လညး် ြမစ၏် အြခား အကန ့ထ်တဲငွမ် ူ

ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ဦးစားေပး ရညမ်နှး်ချကမ်ျား �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဇလေဗဒပညာ�ှင၊် 

စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ ေရဆိငုရ်ာ 

ေဂဟပညာ�ှင၊် ပတဝ်နး်ကျင ်ေရစးီေ�ကာငး် ဆိငုရ်ာ 

တသးီပုဂ�လ ပါရဂ၊ူ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ေရစနုပိ်ငုး် 

ကမး်ေြခ ြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ သကဆ်ိငုရ်ာ 

အစိးုရ အာဏာပိငုအ်ဖွဲ�များမ ှကိယုစ်ားလယှ၊် 

သကဆ်ိငုလ်�င၊်ေရစနုပိ်ငုး် နယခ်ျငး် ထစိပ်ေန�ကသည့ ်

ြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေရစးီေ�ကာငး်�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်လျက ်ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး်များကိ ု

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ေဘာငမ်ျား၊ ေြပာငး်လ�ဲိငုမ်� �ငှ့ ်

စစိစေ်ရး တညေ်နရာများကိ ုေဖါ် ြပထားသည့ ်ေရစနုပိ်ငုး် 

ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား၏ စမီကံနိး်၊ စနစ ်လညပ်တေ်ရး 

စမီကံနိး်များ၊ ေရလ�တေ်ပးေရး စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ ဒဇုိီငး် 

စာရွကစ်ာတမး်များ၊ တိငုပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

ပါဝငမ်� မတှတ်မ်းများ၊ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားခဲမ့� 

မတှတ်မး်များ၊ အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာ၊ 

ေပးထားသည့ ်ကတမိျား �ငှ့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

အသံးုအ��နး်များ၏ အဘဓိာန ်

 
ေနာကတ်ိးု အကျိုးအြမတမ်ျား- စမံီကနိး်ထမှံေန�ပီး ေဒသအတကွ ်

ထတု်ယ�ူိငုမ်ည့ ်အကျိုးအြမတ်များ 

တာဝန်ခံမ�- ပုဂ�ိုလ်၊ ကုမ�ဏ ီသိုမ့ဟတု ်ဌာန တစခု်ခုက ၎ငး်၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ အတကွ ်တာဝနယ်�ူပီး၊ ယငး်တိုအ့တွက ်�ှိ�ိငုသ်ည့ ်

တာဝနမ်ျားကိ ုယလူျက ်ရလဒမ်ျားကို ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာွေအာင ်ဖွင့ထ်တု်ြပသရန ်

ကတိြပုချက်။ 

တာဝန်ခံထားသ-ူ တစဦ်းဦး အတကွ ်သိုမ့ဟတု ်လုပ်ေဆာငခ်ျက် 

တစခု်ခုအတကွ် တာဝန�်ှိသ ူသိုမ့ဟုတ် ဥပေဒအရ တာဝန�်ှိသ။ူ 

လံေုလာကေ်သာ- ေတာငး်ဆိခုျက် တစခု်ခု သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်ချက် တစခု်ခု 

ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်ြပည့မီ်ေသာ သိုမ့ဟတု ်လံုေလာက်ေသာ။ 

သေဘာတညူခီျက-် အထးူတလည ်ြပုမူ�ကရန ်သိုမ့ဟတု ်လုပ်ေဆာင�်ကရန ်

ပုဂ�ိုလ်များ၊ အုပ်စုများ သိုမ့ဟတု ်အဖဲွ�အစညး်များ အ�ကားတွင ်

ေရးမှတထ်ားသည့ ်သေဘာတူညမီ�။ ၎ငး်ကို၊ ဥပမာ၊ နားလညမ်� စာခ�နလ်�ာ၊ 

အစညး်အေဝး မှတတ်မ်းများ၊ ရညရွ်ယခ်ျက ်စာတမ်း၊ အေြခခံမူများ ဆိငုရ်ာ 

ပူးတွဲေ�ကညာချက်၊ ကနထ်�ုိက်စာချုပ်၊ လုပ်ငနး် လညပ်တ်ေရး လိုငစ်င ်

စသညတ်ိုထ့တဲွင ်ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပ�ိငုပ်ါသည။် 

ဆေီလျာ်ေသာ- လူ၊ အေြခအေန၊ ြဖစရ်ပ် သိုမ့ဟုတ် ေနရာ တစခု်ခုအတကွ် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ၊ ကိကု်ညေီသာ၊ ေဖါ် ြပထားသည့ ်လိအုပ်ချက်များ သိုမ့ဟတု ်

ေတာငး်ဆိခုျက်များကို ြပည့မီ်ေသာ။ 

အေြခခံလိငုး်- ေနာက်ပုိငး်တငွ ်��ငိး်ယဉှ်�ကည့ရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အစအီစဉ်များ၊ 

စာရငး်များ သိုမ့ဟတု ်သတ်မှတ်ချက်များ တစစ်ံု။ 

အေြခခံလိုငး်မှာ စမံီကိနး်အ�ကို၊ စမံီကနိး်ကို စတငလ်ုပ်ကိုငမ်� မတိုငမီ်၊ 

အေြခအေနများကိ ုရည�်�နး်ြခငး် ြဖစ�်ပီး စမံီကိနး် ေနာက်ပုိငး် 

အေြပာငး်အလမဲျားကိ ု��ငိး်ယဉှ်ရန ်သံးုပါသည။် လညပ်တ်ေနသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်များ အတွက ်စမံီကိနး်အ�ကို အေြခခံလိုငး် မ�ှိလ�င ်

လက်�ှိ အေြခအေနကိ ုအေြခခံအြဖစ ်ခံယ�ူိငုသ်ည။် 

ကတြိပုချက-် လုပ်ေပးရန၊် ေပးရန ်သိုမ့ဟတု ်တစစ်ံတုစခု် လုပ်မ�ကို 

ေ�ှာင�်ှားရန ်ကတိြပုထားသည့ ်ေ�ကညာချက်။ 

ရပ်ရွာြပညသ် ူအပ်ုစုများ- ပုိ�ကီးသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး်ထ ဲအတတူက ွ

ေနထိငု�်ကကာ တူညသီည့ ်လက�ဏာများ သိုမ့ဟတု ်အကျိုးစးီပွားများ �ှိသည့ ်

လူအုပ်စုများ။ 

ယငး်အုပ်စုများကို �ကည့�်�ရန ်နညး်လမ်း အသယွသ်ယွ ်�ှိ�ကရာ၊ 

နားလညရ်�ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်းများြဖင့ ်သတ်မှတ် ေဖါ် ြပေပးရန ်လိုပါလိမ့်မည။် 

ယငး်တိုထ့တဲငွ၊် ဥပမာ ြပေပးသည့ ်အေန�ငှ့၊် �မို� ြပထ ဲေနထိငု�်ကသမူျား၊ 

ေကျးလက်ေဒသမှာ ေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၊ လူနညး်စု 

တိုငး်ရငး်သားများ၊ အသက်ေမွးမ� လုပ်ငနး် သိုမ့ဟတု ်ဘာသာ တူ�ကသမူျား၊ 

မသနစွ်မ်းသမူျား၊ သက်�ကီးများ၊ စာမတတ်သမူျား၊ အမျိုးသမီးများ၊ 

အမျိုးသားများ၊၊ ကေလးများ စသြဖင့ ်ပါဝင�်ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာမ�- တရားဝင ်ေတာငး်ဆိခုျက်များ၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်အများသ ိ

ကတိြပုမ�များ။ 

ဖကစ်ံုပါဝငေ်သာ- သက်ဆိငုရ်ာ အစတိအ်ပုိငမ်ျား အားလံုးကို ထည့တ်ကွလ်ျက ်

ေြဖ�ှငး်ေပးထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�- �ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်အစအီစဉ်များကို စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ 

ေနာက်ဆံးုြဖစသ်ည့ ်စမံီကနိး်များ�ငှ့ ်ည�ွီတ်မ�အဆင့က်ို ဆိလုိုသည။် 

သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက-် အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားမှ 

ခန ့အ်ပ်ခဲ�့ကသည့ ်ရပ်ကွက် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

အ�ကားမှာ၊ အချိနက်ို လံုေလာက်စွာ ယခဲူ�့ကကာ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ 

ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များ�ငှ့အ်ည ီလတွ်လပ်ခဲ�့ပီး မိမိဘာသာမိမိ 

ဆံးုြဖတ်ချက် ချမှတ်�ိငုခဲ်�့ကသည့ ်ြဖစစ်ဉ်မှတစဆ်င့၊် လက်မှတ်ထိးုခဲ�့ကသည့ ်

သေဘာတူညခီျက်များ။ 

ြခစားမ�- ဂုဏသ်ကိ�ာ သိုမ့ဟတု ်�ုိးသားမ� မ�ှိြခငး် (အထးူသြဖင့ ်

လာဘစ်ားမ�အတကွ် သသံယြဖစမ်�)၊ မ�ုိးသားသည့ ်အကျိုးအြမတက်ိ ုရယရူန ်

အပ်�ှထံားသည့ ်ရာထးူကိ ုအသံးုချမ�။ 

ယံ�ုကညရ်ေသာ- ယံ�ုကည၍် ရ�ိငုေ်သာ၊ ယတု� ိ�ှိေသာ၊ အားကိုးထိကု်ေသာ၊ 

စတိ်ချရေသာ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ-် အတတိ်ေခတ ်မျိုးဆက်များထမှံ အေမွရ�ှိခဲက့ာ 

ပစ�ုပနမှ်ာ ထနိး်သမ်ိးထားလျက ်အနာဂတ် မျိုးဆက်များအား အပ်�ငှး်ေပးရန ်

ြဖစေ်သာ လအူုပ်စု သိုမ့ဟတု ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် တစခု်၏ �ုပ်ပုိငး်ြဖစသ်ည့ ်

ေ�ှးပစ�ညး်များ �ငှ့ ်အထညက်ိုယြ်ဒပ် မ�ှိသည့ ်ပငက်ိလုက�ဏာ�ှိသည့ ်

အေမွအ�စှ။် 

တိးုပွားလာေသာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ- စမံီကိနး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို အတတိ်၊ ပစ�ုပန ်�ငှ့ ်ဆငြ်ခင ်ခန ့မှ်နး်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်

အနာဂတ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ တိုေ့�ကာင့ ်ထပ်တိုးလာမည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ။ အကျိုးဆကမ်ျားကို ေရ အရငး်အြမစ၊် ေဂဟစနစ ်

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်

ယငး် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များအား ခံယ�ူိငုစွ်မ်းရြဖင့ ်စစိစအ်ကဲခတရ်ပါမည။် 

ဆနး်စစမ်�များကိ ုလက်ေတွ�ကျသည့ ်ေဘာငမ်ျားြဖင့ ်သတ်မှတ ်

လုပ်ကိုငရ်ပါမည။် 

လည့ှစ်ားခံရြခငး်- လှည့စ်ားခံလိကုရ်သည့ ်အချက် သိုမ့ဟတု ်အေြခအေန၊ 

မမှနက်နသ်ညက်ို ယံ�ုကညေ်အာင ်လုပ်ခံခဲရ့ြခငး်၊ လိမ်လညခံ်ခဲရ့ြခငး်။ 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသ-ူ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ထသဲို ့ 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံနသည့ ်ထပ်ိသးီ အဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟုတ် ကုမ�ဏမီျားအုပ်စု။ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်-ူ 

အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ဆက�် �ယ�်ပီး ထင�်ာှးသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ သတထိားရမည့ ်

အချက်များ �ငှ့ ်တာဝနခံ်ရမ�များ �ှိေနသမူျား။ ၎ငး်တိုမှ့ာ စမံီကိနး် 

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ေနရာ အတငွး်တွင ်(ရပ်ကကွ် ြပညသ်မူျား) 

သိုမ့ဟတု ်စမံီကနိး် အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာ အြပငမှ်ာ (ဥပမာ၊ အစိုးရ 

�ကပ်မတ်ေရး အဖဲွ�အစညး်များ၊ ဘ�ာေရး ဌာနမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

သိုမ့ဟတု ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစးီပွားဖက)် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်- အများသ ိြဖစေ်အာင ်ြပုလုပ်သည ်(“အများသ ိ

ေ�ကညာလိကု်သည”်ကို လညး် �ကည့�်�ပါ)။ 
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စီးပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�ှ်ားခံရြခငး်- (i) ေြမကိ ုဝယယ်မူ�၊ (ii) ေြမအသံးုြပုမ� 

သိုမ့ဟတု ်ေြမအား အသံးုချမ� ေြပာငး်လဲသာွးြခငး်၊ (iii) ေြမအသံးုချမ� 

ကန ့သ်တ်ခံရြခငး် သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား အသံးုချခွင့က်ို၊ 

ေရ အရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝငက်ို၊ ကန ့သ်တ်ခံရြခငး်၊ တရားဝင ်

ထေူထာငလ်ိကု်သည့ ်ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမ့ဲ ေဒသများ သိုမ့ဟတု ်ေရေလှာငက်န ်

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ကဲ အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်

ကျနး်မာေရး စိုးရိမ်စရာများ သိုမ့ဟတု ်အသက်ေမွးမ� အေပါ် �ှိလာမည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ တိုေ့�ကာင့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်�များ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များအား 

အသံးုချခွင့ ်သိုမ့ဟတု ်ဝငေ်င ွအရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အသက်ေမွးမ� 

နညး်လမ်းများကို ဆံးု�� ံးလိကု်ရြခငး်။ ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆံးု�� ံးရမ�များ �ငှ့ ်

ကန ့သ်တ်ချက်များမှာ အြပည့အ်ဝ ြဖစေ်စ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး် ြဖစေ်စ၊ ထာဝရ 

ြဖစေ်စ၊ ယာယ ီြဖစေ်စ၊ စးီပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�်ှားခံရမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ထေိရာကမ်��ိှေသာ- ရညရွ်ယခဲ်သ့ည့၊် ေမ�ာ်လင့ထ်ားခဲသ့ည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

လိုချငခဲ်သ့ည့ ်ရလဒက်ိ ုထတုလ်ုပ်ေပး�ိငု ်သိုမ့ဟတု ်ထတုလ်ုပ်ေပး�ိငုစွ်မ်း 

�ှိေသာ။ 

ပါဝငခဲ့်ေသာ- တံု ့ြပနလ်ုပ်ကိုငခဲ်သ့ည၊် မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိုငပ်ငေ်ရး 

ြဖစစ်ဉ်များမှ တစဆ်င့။် 

မ�တေသာ- တရားေသာ၊ မ�တေသာ သိုမ့ဟတု ်မျက်�ာှမလိကု်ေသာ 

အေထာကအ်ထား- စစိစခံ်ရသမှူ တငြ်ပလာ�ပီး အကဲခတသ်ကူ 

စသံတ်မှတ်ချက် တစခု်ခုကို မညသ်ည့ ်အဆင့အ်ထ ိြပည့မီ်ခဲေ့�ကာငး်ကို 

ဆံးုြဖတရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အေထာကအ်ထား။ အေထာကအ်ထားမှာ 

အေရအတကွ ်သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များ၊ ��တ်ြဖင့ ်

သိုမ့ဟတု ်စာတမ်းအြဖစ ်မှတ်တမ်းတငထ်ားသည့ ်အချက်များဆိငုရ်ာ 

မှတတ်မ်းများ သိုမ့ဟတု ်ေ�ကညာစာတမ်းများ ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကိ ုြပနလ်ည ်

ထတု်ယရူ�ိငု ်သိ ုြပနလ်ညထ်တုလ်ုပ်ေပး�ိငုက်ာ၊ စတိ်ခံစားမ�များ သိုမ့ဟတု ်

ဘကလ်ိကု်ြခငး် မ�ှိခဲဘ့၊ဲ ေလလ့ာမ�များ၊ တိုငး်ထာွမ�များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ 

စမ်းသပ်မ�များ သိုမ့ဟုတ် လက်ေတွ� ြဖစေ်သာ၊ ြပနလ်ည ်ထတု်ယရူ�ိငုေ်သာ၊ 

အ�ှိတရားြဖစက်ာ စစိစရ်�ိငုေ်သာ၊ အချက်�ငှ့ ်ဆိငုေ်သာ၊ အြခားေသာ 

နညး်လမ်းများကို အေြခခံလျက ်ရ�ှိခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည ်

ပါရဂူ- နယပ်ယ ်တစခု်တငွ ်အဆင့ြ်မင့ ်အေတွ�အ�ကံု �ှိေန၍ သိုမ့ဟတု ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာကိ ုသငတ်နး် တကထ်ား၍၊ ထိနုယပ်ယထ်တဲွင ်အဆင့ြ်မင့ ်

က�မ်းကျငမ်� သိုမ့ဟတု ်အေတွ�အ�ကံု�ှိသည့ ်ပုဂ�ိုလ်။ 

ကျားမဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-် လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုက အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

အမျိုးသားများ အေပါ် �ငှ့ ်ကျားမဆကဆ်မံ�များ အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်ပုံအား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်။ ဖံွ� �ဖိုးေရး 

လုပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင့ ်အမျိုးသားများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီး နစန်ာရမ�များ 

မ�ှိေ�ကာငး်ကိ ုအာမခံေပးရန၊် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်

ထေိရာက်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု ်ကျားမ��ေထာင့က်ို ထည့တ်ကွလ်ျက ်

စမံီကိနး်များကို ချမှတလ်ျက ်�ုပ်လံုးေဖါ်ရာတွင ်၎ငး်ကိ ုအသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  

စီမံကပ်ွကမဲ�- စမံီကနိး်၏ ရညမှ်နး်ချကမ်ျားကိ ုလကလ်ှမ်းမီှေရးဆကီို 

ေ�ှ� ��လျက ်အသေိပးြခငး်၊ ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စမံီအုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကို လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့ ်စမံီကိနး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

အေဆာကအ်အံုများကိ ုပူးေပါငး်ေပးြခငး်။ 

 

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ- အဓိကပတ်သက်သတူိုက့ 

စိုးရိမ်ချက်များ၊ မေကျနပ်ချက်များ �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ 

တိုင�်ကားချက်များကို တငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက် 

တစစ်ံတုစခု်ကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်စမံီကနိး်လာ လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ။ 

လူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား- လူသား အားလံုးတို ့ ရ�ှိခံစားပုိငခွ်င့ ်�ှိသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်

လတွ်လပ်ခွင့မ်ျား၊ ြပညသ်တူို၏့ ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ �ိငုင်ေံရး၊ စးီပွားေရး၊ လူမ�ေရး 

�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်Universal Declaration on Human 

Rights 1948 ခု�စှ ်အေထေွထ ွလူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား ေ�ကညာစာတမ်း ကဲသ့ို ့ 

�ိငုင်တံကာ ေ�ကညာစာတမ်းများထတဲငွ ်ထတု်ြပနထ်ားသညမ်ျား အပါအဝင။်  

ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ်- စမံီကိနး်ကို ြဖတ်စးီသည့ ်ေရ။ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�- လုပ်ေဆာငခ်ျက ်သိုမ့ဟုတ် ြဖစရ်ပ် တစခု်ခု၏ အကျိုး 

သိုမ့ဟတု ်အကျိုးဆက်၊ အကျိုးဆက် တစခု်ခုကို အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

အေပါငး်လက�ဏာ ဆိ�ုပီး သတ်မှတ်မ�မှာ ဆက်� �ယေနသည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်

��ေထာင့ ်အေပါ်တွင ်မူတညပ်ါသည။် 

သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆန်းစစမ်�- စမံီကိနး်မှ ခန ့အ်ပ်ခဲသ့ ူမဟတု်ဘ၊ဲ 

စမံီကိနး်၏ အြမတ်ရ�ှိမ�ထတဲွင ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ စတိ်ဝငစ်ားမ� မ�ှိသ ူ

တစဦ်းဦး၏ ပါရဂူအြဖစ ်ဆနး်စစခ်ျက။် 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျား- ေအာက်ပါ လက�ဏာများကိ ုအဆင့အ်တနး် 

အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ပုိငဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွဲြပားသည့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စု- 

မိမိကိုမိမိ ကွဲြပားသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စုြဖစသ်ညဟ်ု ခံယထူားကာ 

ထိသုိုခံ့ယမူ�ကို အြခားသတူိုမှ့ အသအိမှတ်ြပုြခငး်၊ စမံီကိနး် ဧရိယာထကဲ 

ကွဲြပားသည့ ်ပထဝီ အေနအထားအရ ကွဲြပားသည့ ်ေနထိငုမ်�ေဒသ သိုမ့ဟတု ်

ဘိးုဘငပုိ်င ်နယေ်ြမများ �ငှ့ ်ယငး် ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုစုေပါငး်�ပီး ဆက်� �ယမ်�များ �ှိေနြခငး်၊ အဓိက 

လ�မ်းမုိးထားသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု ်ယဉ်ေကျးမ�မှ သးီြခားြဖစသ်ည့ ်

အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်ေံရး အေဆာကအ်အံုများ 

�ှိေနြခငး်၊ �ိငုင် ံသိုမ့ဟုတ် ေဒသ၏ တရားဝင ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကွဲြပားသည့ ်

တိုငး်ရငး်သား ဘာသာစကား �ှိေနြခငး်။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ- တစခု်ခုထသဲို ့ ေပါငး်ထား၊ အြပနအ်လှန ်စမ့်ိဝငထ်ား၊ 

ြမုပ်ဝငသ်ာွးေသာ။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်စီမံအပ်ုချုပ်ေရး (IWRM)- ေရ၊ ေြမ 

�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုည��ိ�ငိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်၊ ေသေရး�ှငေ်ရး ေဂဟာစနစမ်ျား၏ 

ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့�ကို မထပိါးေစဘ ဲတရားမ�သည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်စးီပွားေရး �ငှ့ ်

လူမ�ေရး ေကာငး်စားမ�ကို အများဆံးု ရ�ှိေစသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျား- စမံီကနိး် အတကွ ်အေရးပါသည့ ်လုပ်ငနး်များကို 

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ပထဝီနယေ်ြမအရ စမံီကနိး် တညေ်နရာတငွ ်

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်အတကွ ်လုပ်ကိငုေ်န�ကသမူျား။ 

ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား- သဘာဝအေလျာက ်သက်ဆိငုရ်ာ ေဒသထတဲွင ်

�ှိေနကျ မဟတု်ဘ ဲမိတ်ဆက်ေပးလ�င ်စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု ်

ပတ်ဝနး်ကျငအ်တကွ ်သိုမ့ဟတု ်လူသား၏ ကျနး်မာေရး အတကွ ်အ��ရာယ ်

ြဖစလ်ာဖွယရ်ာ�ှိသည့ ်အေကာငမ်ျား။ 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

ေြမယာ ြပန်လညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးမ�- စမံီကိနး်ကို လက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်မ��ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေနခဲသ့ည့ ်ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�များ �ငှ့ ်နစန်ာမ�များ၏ ေနာက်ပုိငး်တွင ်

လယေ်ြမများကို ၎ငး်တို၏့ ယခင ်အေနအထားမျိုးသို ့ ြပနေ်ြပာငး်လဲေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်။ 

အေမွအ�စှ် ဆိငုရ်ာများ- ယခင ်စမံီကိနး်များ၏ အကျိုးဆက်များကို 

သက်သာေအာင ်လုပ်မေပးခဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်အလားတ ူေကာငး်မွနေ်သာ 

သိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ အရာြဖင့ ်ေလျာ်စိုက် မေပး�ိငုခဲ်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်�ှိ (တညဆ်)ဲ စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး ေရ�ှည ်ြပဿနာများ 

�ှိေနြခငး် သိုမ့ဟတု ်လက�်ှိ တညေ်နရာတွင ်စမံီကိနး်များ အသစေ်�ကာင့ ်

�ကိုတင ်ြပဿနာများ �ှိလာြခငး်။ 

အသကေ်မွးမ�- အသက�်ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတွက ်လိုအပ်သည့ ်

လုပ်ကိုင�်ိငုစွ်မ်းများ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလှာငခ်နး်များ၊အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

အသံးုချပုိငခွ်င့)်။ 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်း- သက်ဆိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု သိုမ့ဟတု ်လူမျိုး 

တစခု်အေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စညး်စမ်ိများ 

ြဖင့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မ့်ိစရာများ၊ အမ်ိယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ ဥပမာများမှာ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ 

ေခ�တာမ�များ၊ အလုပ်�ှိမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်

လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ၊ မိလ� ာစနစ၊် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပုိေ့ဆာငမ်� စသည့ြ်ဖင့။် 

ေဒသ- �ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမကိ ုစမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ခဲွြခားသတ်မှတ်မ� (ဥပမာ၊ 

ေဒသဆိငုရ်ာ ေြမအသံးုချေရး စမံီကနိး်များကို ရည�်�နး်လျက)် 

ေရ�ှည-် ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်၏ စမံီထားသည့ ်သကတ်မ်း 

ထန်ိးသမ်ိးမ�- တစခု်ခုကို ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနမှာ ထနိး်သမ်ိးထားရန ်

လုပ်ကိုငမ်�၊ ထနိး်သမ်ိးစရိတ။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စီမံကန်း- စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး် ဆိသုညမှ်ာ 

စမံီကနး်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခု်ခုကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ကိုးကားစရာ 

ြဖစ�်ပီး ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတွက ်ဘာေ�ကာင့၊် ဘာကို၊ ဘယလ်ို၊ ဘယသ်ကူ၊ 

ဘယေ်လာက် �ငှ့ ်ဘယေ်တာ ့စသညမ်ျားကို သတ်မှတ်ေဖါ် ြပေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စနစ-် အဖဲွ�အစညး် တစခု်က ၎ငး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို 

လက်လှမ်းမီှရန ်အတကွ ်တာဝနမ်ျား အားလံုး ြပည့မီ်�ိငုေ်ရးကို အာမခံေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ၏ အေြခခံေဘာင။် 

အများဆံးု- အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အ�ကီးမားဆံးု။ 

အနညး်ဆံးု- အကန ့အ်သတ်များ အားလံးုကို ထည့တ်ကွ်လျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အနညး်ဆံးု 

သကသ်ာေစြခငး်- အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား 

မြပငး်ထနေ်စြခငး်၊ ေလျာပ့ါးေစြခငး်၊ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်သက်သာေစြခငး် 

လိကုန်ာမေဆာငရွ်ကမ်�- တရားဝင၊် လိုငစ်င၊် ကနထ်�ုိက ်သိုမ့ဟတု ်ပါမစ ်

ဆိငုရ်ာ ကတိများကိ ုမြပည့မီ်ြခငး် 

 

မည�ွီတြ်ခငး်- စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်များထကဲ ပနး်တိုငမ်ျား �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို မြပည့မီ်ြခငး်၊ ၎ငး်တိုမှ့ာ အများသ ိေ�ကညာခဲသ့ည့ ်

ကတကိဝတ်များ ြဖစခ်ျငမှ် ြဖစ�်ိငု�်ကသည၊် သိုေ့သာ် ၎ငး်တိုက့ို တရားဝင ်

လိကု်နာရန ်မလိုေသာေ�ကာင့ ်ချိုးေဖာက်မ�ေ�ကာင ်တရားဝင ်အေရးယ ူ

မရ�ိငုပ်ါ။ 

အေရးမပါေသာ- တစခု်ခု သင့ေ်တာ်ရန၊် လံုေလာကရ်န ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

ထေိရာက်ရန ်အေရးမပါေသာ 

လပ်ုငန်းခွင ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး- အလုပ်ထ ဲသိုမ့ဟတု ်

အလုပ်ထမ်းေဆာငမ်�ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်မူျား၏ ေဘးကငး်မ�၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေကာငး်စားမ�ကို ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ဥပမာ၊ လုပ်ငနး်ခွငထ်ကဲ 

လုပ်ကိုငမ်�များ၏ တိကု်�ုိက် အကျိုးဆက်အြဖစ ်�ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ 

သိုမ့ဟတု ်ထခုိိက်မ�များကို ဟန ့တ်ားေပးြခငး်ြဖင့။် 

ခု�ှမ်ိမ�- စမံီကနိး်ကိ ုတိုးတကလ်ုပ်ကိငုခဲ်မ့�ေ�ကာင့ ်�ှိခဲသ့ည့ ်သသိာဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ဖာေထေပးရန ်လုပ်ေဆာငခဲ်မ့�များမှ 

ြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုက်ာ စနစတ်ကျ ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတု်ေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ် 

လုပ်ေဆာငခဲ်သ့ည့ ်ေနာက်မှာ �ှိ�မဲ�ှိေနသည့ ်ထနိး်သမ်ိးမ� ရလဒမ်ျား။ 

ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမံီကနိး် ေနရာ အတွငး်မှာ မ�ှိ�ကပါ။ 

အသင့ဆ်ံးု- တိုငပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်ကို အေြခခံ�ပီး စဉ်းစားစရာများ အားလံုးကို 

ထည့တ်ကွ်�ပီးေနာက်၊ အသင့ေ်တာ်ဆံးု 

အသင့ေ်တာ်ဆံးု ြဖစ်ေရး လပ်ုငန်းစဉ်- အသင့ေ်တာ်ဆံးုကို ချမှတ်ရန ်

အစာထိးုေရွးစရာများကိ ုထည့စ်ဉ်စားစည့ ်လုပ်ငနး်စဉ် 

�ိှေနဆ-ဲ ည��ိ�ငိး်မ�ပီး သိုမ့ဟတု ်မေြဖ�ငှး်ရေသးေသာ။ 

စီမံကန်ိးများ- လုပ်ငနး် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး် ထတဲွင ်တရားဝင ်

ထည့သ်ငွး်ချငမှ် ထည့သ်ငွး်ထား�ိငုက်ာ၊ ေတွ� �ှိထားသည့ ်ြပဿနာကိ ု

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်စမံီလုပ်ကိုငေ်ရး အစအီစဉ်များ။ စမံီကနိး်များထတဲွင ်

ေရးမှတထ်ားသည့ ်စမံီကနိး် အစအီစဉ်များ၊ ဥပမာ၊ အစညး်အေဝးများတွင ်

ချမှတ်ခဲသ့ည့ ်ေ�ှ�ဆက ်လုပ်စရာများဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များကို 

အေြခခံထား�ိငုပ်ါသည။် စမံီကနိး်များမှာ ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသ၊ူ ပုိင�်ှင ်

သိုမ့ဟတု ်လုပ်ငနး် လညပ်တသ်၏ူ စမံီကိနး်များ၊ သိုမ့ဟတု ်သက်ဆိငုရ်ာ 

အစိုးရ ကိုယစ်ားလှယ�ုံ်း သိုမ့ဟတု ်ယငး် ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ 

အတကွ ်အဓိက တာဝနခံ်ထားသည့ ်အြခား အဖဲွ�အစညး်ထမှံ ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ုပ်လံးုေဖါ်ရန ်တာဝန�်ှိသည့ ်ကနထ်�ုိကတ်ာက ြပုစုချမှတ်ခဲသ့ည့ ်

စမံီကိနး်များလညး် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရန်အချက-် အစိုးရ မူဝါဒ ေြပာငး်လဲမ�များ၊ 

ပစ�ညး်များ တငသ်ငွး်မ�ကို ဟန ့တ်ားရန၊် သမ်ိးယရူန ်သိုမ့ဟတု ်ဖမ်းဆးီရန၊် 

ေငေွ�ကး လလဲှယမ်ရမ�၊ �ိငုင်ေံရးကိ ုအေ�ကာငး်ြပု�ပီး စွက်ဖက်မ�၊ အစိုးရ 

မတညမ်�ငမ်ိြဖစမ်� သိုမ့ဟတု ်စစြ်ဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ 

ေကာ်ပုိေရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိုးရတိုက့ ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့ ်သိုမ့ဟတု ်

လုပ်ငနး် မရ ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်သတထိားရန ်အချက်။ 

လပ်ုရ�ိငုေ်သာ- �ှိေနသည့ ်အလားအလာများ �ငှ့ ်အေြခအေနများထတဲငွ ်

လုပ်၍ ရ�ိငုေ်သာ။ 

လပ်ုငန်းစဉ်- ရလဒ ်တစခု်ခုကို ရ�ှိေစရန ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ 

အေြပာငး်အလမဲျား သိုမ့ဟတု ်လုပ်ကိငုမ်�များ။ 
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ဝယယ်ြူခငး်- ကုနပ်စ�ညး်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု 

အေကာငး်ဆံးု ေဈး��နး်ြဖင့၊် မှနက်နသ်ည့ ်အရညအ်ေသးွ �ငှ့ ်

အေရအတကွ်ြဖင့၊် အချိနမှ်န၊် ေနရာမှနတ်ွင၊် မှနက်နသ်ည့ ်

အရငး်အြမစထ်မှံေန�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု ်လညပ်တ်သည့ ်

လုပ်ငနး်အတကွ ်တိကု�ုိ်က် အကျိုး�ှိေစရန ်သိုမ့ဟတု ်အသံးုြပု�ိငုရ်န၊် 

ဝယယ်ြူခငး် ြဖစ�်ပီး၊ ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကနထ်�ုိက်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ေလ ့�ှိပါသည။် 

အစအီစဉ်- ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� အစအီစဉ်�ငှ့ ်သက်ဆိငုလ်ျက်၊ စမံီကိနး် 

အစတိအ်ပုိငး်များ အားလံုး (ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�၊ �ငှ့ ်

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ စသြဖင့)် ကို ြခံုငံတုတ်ပါသည ်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ေနရာ- ကန ့သ်တ်နယေ်ြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်စမံီကိနး် 

ေနရာမှ ေအာက်ပုိငး် �ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ေရကာတာများ �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

ဖံွ� �ဖိုးမ�များေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာများ (ဥပမာ၊ လမ်းများ၊ 

ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိငုး်များ၊ ေကျာကတ်ငွး်များ၊ ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ရွာများ၊ ေနရာြပနခ်ျထားသည့ ်ေနရာများ၊ စသြဖင့)်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား- ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် 

ြပငဆ်ငမ်�၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်လညပ်တ်မ� တိုေ့�ကာင့ ်ေကာငး်ေသာ 

သိုမ့ဟတု ်ဆိးုေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို ခံစားခဲရ့သည့ ်ေနရာထကဲ 

အြပနအ်လှန ်ထေိတွ� �ကရသည့ ်အမျိုးမျိုး�ှိ�ကသည့ ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား။ 

စီမံကန်ိး ကန ့်သတန်ယေ်ြမ- ဓာတအ်ား ထတုလ်ုပ်ေရး တာဘိငုမ်ျားမှ 

ြဖတ်စးီရန ်သိုမ့ဟတု ်ေရကာတာကိ ုေကျာ်�ပီး ေအာကဘ်ကသ်ို ့ 

လ�ံစးီသာွးေစရန ်သံးုရန ်စမံီကနိး် ေရေလှာငက်နမ်ျားသို ့ ေရများစးီဝငသ်ည့ ်

ြမစဝှ်မ်း၏ အစတိ်အပုိငး်။ 

စီမံကန်ိး အစတိအ်ပုိငး်များ- ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� စမံီကနိး် 

တစရ်ပ်လံုးဆိငုရ်ာ ပါဝငသ်ည့ ်အစတိအ်ပုိငး်များ၊ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ 

ေဆာကလ်ုပ်ြခငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ 

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ� �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�များ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စီမံကန်ိး ေြမများ- စမံီကနိး်မှ ပုိငဆ်ိငု�်ပီး အသံးုြပုသည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးသက်ေရာကသ်ည့ ်ေြမ။ 

ကာကယွေ်ပးြခငး်- အ��ရာယ၊် ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ ထခုိိက်မ� သိုမ့ဟုတ် 

ပျက်စးီမ�မှ ေဘးကငး်ေစလျက ်ကာကယွေ်ပးြခငး်။ 

အများသ ိဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်- သေဘာတညူခီျက်၊ ကတိြပုချက်၊ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု ်အေရးပါသည့ ်

အစရီငခံ်စာကို ထတု်ြပနလ်ိကု်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်လုပ်�ပီးသာွးေ�ကာငး် 

ေ�ကညာလိကုက်ာ လိုချငသ်တူိုငး် ရ�ှိေအာင ်(ဥပမာ၊ ဝဘဆ်ိကု်မှာ 

ထတု်ြပနေ်ပးြခငး်) သိုမ့ဟတု ်အချိနမီ် ေတာငး်ဆိလု�င ်ပုိေ့ပးြခငး်။ 

ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံေပးြခငး်- ယခငတ်ုနး်က ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနသို ့ 

ြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတု်ေပးလိကု်ြခငး်။ 

ေဒသဆိငုရ်ာ- �ိငုင်တံကာ သေဘာမျိုး ေဆာငသ်ည့ ်�ိငုင်အံများ၏ အထက်�ှိ 

အဖဲွ�အစညး်။ �ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမ တစခု်ခု၏ စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်

ခဲွြခားသတ်မှတ်မ�များကို ရည�်�နး်ရာတငွ ်(ဥပမာ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ 

ေြမအသံးုချေရး စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတ်သကလ်�င)် ဤ protocol က ေဒသ��ရမှ 

လျာေပးသညက်ိ ုသံးုသည။် 

 

သကဆ်ိငုေ်သာ- အေ�ကာငး်အရာ တစခု်�ငှ့ ်တိကု�ုိ်က် သက်ဆိငု၊် ဆက်စပ်၊ 

သံးု�ိငု၊် လက�်ှိ သိုမ့ဟုတ် အကျံုးဝငသ်ည။် Protocol ထတဲွင၊် 

ထည့တ်ကွ်ရမည့ ်စမံီကိနး်ဆိငုရ်ာ အချက်များ �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကိ ုအေြခခံလျက ်

သက်ဆိငုမ်�ကို ဆံးုြဖတ်မည။် စမံီကိနး်၏ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားက သက်ဆိငုသ်ည့ ်

ကိစ�ကို တငြ်ပလျက ်၎ငး်ကိ ုေထာက်ခံမည့ ်အေထာကအ်ထားကို၊ ဥပမာ၊ 

�ကပ်မတ်ေရး အာဏာပုိငမ်ျားထမှံ ေထာက်ခံချကက်ို၊ တငြ်ပ�ပီး၊ 

အကဲခတ်သကူ သက်ဆိငုမ်�ကို အတညြ်ပုရန ်အေထာက်အထားကိ ု�ကည့�်� 

ေလလ့ာရသည။် 

ေရေလာှငက်န်- စမံီကိနး်မှေန�ပီး ေရကို သိေုလှာငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်

အသံးုြပုသည့ ်လလူုပ် ကနင်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ေရကန။် 

ေရေလာှငက်န် ေနရာ- ေရေလှာငက်နထ်တဲငွ ်အများဆံးု ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက ်

ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမှ်ာ ေရလ�မ်းေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက်�ှိ 

�ကားခံ ေြခာက်ေသွ� ဇုန။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားြခငး်- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ေနထိငုေ်နကျ ေနရာများတွင ်

ေနထိငုခွ်င့ ်မ�ှိေတာ၍့ အြခား တစေ်နရာတငွ ်ေနထိငုရ်န ်ေနရာ ေ���ေပးသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားခံရသမူျား- ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်လိုအပ်သည့ ်

ြပညသ်မူျား၊ ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ ထံးုတမ်း သိုမ့ဟတု ်

အစဉ်အလာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ှိခဲ�့ကသမူျားေရာ၊ အသအိမှတ်ြပုထားသည့ ်

ရပုိငခွ်င့မ်ျား မ�ှိ�ကသမူျားပါ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ြမစ်၏ ြမစဝှ်မ်း- ြမစတ်စေ်ချာငး် �ငှ့ ်၎ငး်၏ ြမစလ်ကတ်က်များ အားလူး 

စးီဆငး်ရာ ေနရာ။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စီမံကန်ိး- ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကိ ု

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လုပ်ေဆာငရ်မညမ်ျားကို အထးူ ြပုစုခဲသ့ည့ ်စာရွက ်

စာတမ်းများ။ ၎ငး်ထတဲွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျားကို 

ေဖါ်ထတု်သတ်မှတ်ြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျား အတွက ်လူမ�-

စးီပွားေရး အေြခခံများ၊ ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ� �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ� ဆိငုရ်ာ 

အကအူည ီအပါအဝင ်ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လုပ်ငနး်စဉ် �ပီးေြမာက်ေရး 

အစအီစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်ေလျာေ်�ကးေပးေရး ဆိငုရ်ာ မူေဘာင ်

ချမှတ်မ�၊ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး်က�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ ဘတ်ဂျက ်

ခဲွေဝမ� �ငှ့ ်ဘ�ာေရး စမံီခန ့ခဲွ်မ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် ရညမှ်နး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်

ပနး်တိငုမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ ကိုငတ်ယွေ်ရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစရီခံေရး �ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး ြပ�ာနး်ချက်များ၊ တိုငပ်ငေ်ရး၊ 

ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်အချကအ်လက်များ ဖလယှေ်ရးဆိငုရ်ာ သေဘတူညခီျက်များ 

ပါဝငရ်ပါမည။် 

ေြပာငး်လယွမ်�ဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-် စမံီကိနး်ကို ေရးဆွရဲာတွင ်

အေြခခံခဲသ့ည့ ်ေသာခ့ျက် ခံယခူျက်များ ေြပာငး်လဲလာသည�်ငှ့ ်စမံီထားခဲသ့ည့ ်

လုပ်ကိုငပုံ်များ မညသ်ို ့ ေြပာငး်လဲေ�ကာငး်ကိ ုစံုစမ်းစစေ်ဆးြခငး်။ 

ေရတိ-ု ေနစ့ဉ် လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကို ေဖါ် ြပသည။် 

သသိာေသာ- ထေိရာက်မ� သိုမ့ဟတု ်အကျိုးဆက်များအရ အေရးပါ သိုမ့ဟတု ်

သသိာ�ကီးမားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်-ူ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

လုပ်ေဆာငမ်�များထ ဲစတိ်ဝငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူသိုမ့ဟတု ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲရ့သ။ူ 

�ုပ်
လ

ံးုေ
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

အဓိကပါဝငသ် ူအပ်ုစု- တူည�ီကသည့ ်လက�ဏများ သိုမ့ဟတု ်

အကျိုးစးီပွားများ �ှိ�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား။ 

မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိကုည်ေီသာ- စမံီကနိး်မှာ �ှိ�ကသည့ ်

ေရွးချယစ်ရာများဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတမ်�များ �ငှ့ ်သက်ဆိငုရ်ာ အြခားေသာ 

ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်ဝံဉဪ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

စမံီကိနး်များထတဲငွ ်ချမှတတ်ငြ်ပခဲသ့ည့ ်ဦးစားေပးမ�များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို အေြခခံ�ပီး ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်အဝံငဂွ်ငက်ျ�ှိြခငး်။ 

သင့ေ်တာ်ေသာ- ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျက်၊ အေြခအေန သိုမ့ဟတု ်

ြဖစရ်ပ်�ငှ့ ်ဆေီလျာ်ေသာ။ 

အချိန်မီ- သင့ေ်တာ်ေသာ သိုမ့ဟတု ်အချိနသ်င့ ်ြဖစေ်သာ။ 

နယေ်ြမများအ�ကား သေဘာတညူခီျကမ်ျား- မ�ေဝသံးု�ကရသည့ ်ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုပါဝင�်ကသည့ ်ကမ်းေြခ�ိငုင်မံျားက မညသ်ို ့ 

အသံးုြပု�ကမည့ ်ဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက် �ငှ့ ်ယငး် 

သေဘာတူညခီျက်များကို ထနိး်သမ်ိး လိကု်နာေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ။ 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ / ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� အများြပညသ်တူိုဘ့က်မှ 

စစေ်ဆးခံရန ်ဖွင့ထ်ားြခငး်၊ အများြပညသ်တူို ့ ရယ�ူိငုေ်သာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

�ကည့�်� ရ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု ်ေတာငး်ဆိလု�င ်ြပညသ်တူိုအ့ား 

ဖွင့ထ်တုြ်ပေပးေသာ။ 

ြမ�င့တ်ငမ်�- ပုိြမင့ေ်သာ အဆင့ ်သိုမ့ဟတု ်စ�ံ�နး်သို ့ ြမ�င့တ်ငမ်�။ 

ထခုိိကလ်ယွေ်သာ လမူ�ေရး အပ်ုစုများ- မြဖစစ်ေလာက ်နညး်ေသာ သိုမ့ဟတု ်

အေြပာငး်အလမဲျားကိ ုခံ�ိငုစွ်မ်းများ �ငှ့ ်နညး်လမ်းများ အထးူနညး်ပါးေသာ 

လူမ�ေရး အုပ်စုများ။ 
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Protocol ၏ Gradational Approach ကိ ု�ငှး်ြပထားြခငး် 

 

ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တ်ေရး စိစစ်အကဲခတ်မ� နညး်များထတဲွင ်အသံုးြပုထားသည့ ်Gradational Assessment 

Approach ကို ဇယား 1 ကို ေလလ့ာ�ကည့လ်�င ်နားလည�်ိငုပ်ါသည။် ဤဇယားထတဲွင ်အမှတ်ေပးမ� အဆင့ ်အမျိုးမျိုးတွင ်

အမျိုးမျိုးေသာ စသံတ်မတှ်ချက်များ အတွက် ြမငေ်တွ�လာရဖွယ် �ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များဆိုငရ်ာ အေထေွထ ွလမ်း��နခ်ျက်များ 

ပါ�ှိပါသည။် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး စစိစအ်ကဲခတ်မ� နညး်များတွင ်ေတွ� �ိငုသ်ည့ ်အမတှ်ေပးေရး 

ေ�ကညာစာတမ်းများကို ဇယား 1 ထကဲ ချဉ်းကပ်မ�ကို အေြခခံ�ပီး ြပုစခုဲ့ပါသည။် ဤဇယားကို အမတှ်များကို သတ်မတှ်ေပးရန ်

အတွက် အေြခခံ အြဖစ ်မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ၊ အေ�ကာငး်အရာ စာမျက်�ာှများတွင ်လံုေလာက်သည့ ်အချက်အလက်များကို 

�ှာေတွ� �ိငုပ်ါမည။် မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစေ်စ၊ အကဲခတ်သူ အေန�ငှ့ ်အမတှ်ကို ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်အေ�ကာငး်အရာ အလိုက် အမတှ်ေပးေရး 

ေ�ကညာစာတမ်း �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ ဆိုငရ်ာ စိစစအ်ကဲခတ်ေရး လမ်း��နခ်ျက် အထကဲ အချက်အလက်များ မလံုေလာက်ပါက 

စစိစအ်ကခဲတ်မ� အတွငး်မာှ ဤဇယားကို သံုး�ိငုသ်ည။် စိစစ်အကဲခတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ် အတွငး်မာှ စိစစ်အကဲခတ်မ�၊ စီမံအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်

ပတ်သက်သူများကို စညး်�ုံးေရးဆိုငရ်ာ ချဉ်းကပ်မ�များ အေြခခ ံေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်အတွက် လံုေလာက်ြခငး် �ှိမ�ှိ�ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး ေမးခွနး်များ �ှိလ�င၊် ဇယား 1 က ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။် 
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

ဇယား 1 - Protocol ၏ Gradational Approach ကို �ှငး်ြပထားြခငး် 

ဤဇယားထတဲငွ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကခဲတေ်ရး Protocol တငွ ်အသံးုြပုသည့ ်စသံတမ်တှခ်ျက ်တစခ်စုအီတကွ ်အမှတေ်ပးမ� 

အဆင့ ်အမျိုးမျိုးတငွ ်ြမငေ်တွ�လာရဖွယ ်�ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များကိ ုေဖါ် ြပေပးထားပါသည။် 

အဆင့ ် စစိစအ်ကဲခတ်မ� စမံီအုပ်ချုပ်ေရး 

5 
တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ 

မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် ��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်ြမငက်ငွး်ကိ ုယ�ူကည့ရ်န၊် 

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုအေလးေပး ေထာကြ်ပရန ်�ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနပံကုိ ု

ပိုြမင့မ်ားစွာ ဆနး်စစရ်န ်လိပံုုရသသည။် 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စမီအံပ်ုချုပ်မ�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုြ်ခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပန�်ိငုြ်ခငး်ကိ ုြပသဖွယ ်�ိှကာ၊ 

အ�ကးီတနး် အုပ်ချုပ်ေရးပိငုး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်စမီခံန ့ခ်ွေဲရးပိုငး် ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားမှာ 

ေဒတာများကိ ုေစာင့�်ကည့မ်�၊ စံုစမ်းစစေ်ဆးမ�များ �ငှ့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်

ြပဿနာများကိ ုတံု ့ြပနရ်ာတငွ ်အချိနမ်ီလျက ်က�မး်ကျင ်ထေိရာကဖွ်ယ�ိှ်�ပီး၊ ကစိ�အချို� မှာ၊ 

စမီံကနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ အများသ၊ိ တရားဝင ်ြဖစ�်ပီး ဥပေဒြဖင့ ်ြပ�ာနး်၍ 

ရ�ိငုသ်ည။် 

4 အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်� 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် အေ�ကာငး်အရာများ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်

ဆကဆ်ေံနပံုများကိ ုြပသဖွယ ်�ိှပါသည။် 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံေုသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်မ� 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များက ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုမ်� �ငှ့ ်တံု ့ြပန ့�် ိငုမ်�ကိ ုြပသဖွယ�ိှ်�ပီး၊ 

အချို�ကစိ�များထတဲငွ၊် စမီံကနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ အများသ ိတရားဝင ်

ြဖစ�်ကသည။် 

3 သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ 

ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

၎ငး်သည ်ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ စကဝ်နး် 

အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

ဆေီလျာ်သည့ ်ပထဝီ ေနရာ �ငှ့ ်ဆေီလျာ်သည့ ်ေဒတာများ စုစညး်မ� 

�ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး နညး်ပညာများ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အဖဲွ�အစညး်များ၏ 

အခနး်က� �ငှ့ ်တာဝနမ်ျားကိ၊ု ဥပေဒေရးရာ၊ မူဝါဒေရးရာ �ငှ့ ်

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကိ ုေဖါ်ထတုြ်ပေပးလျက၊် က�မး်ကျငမ်�များ �ငှ့ ်

ေဒသ��ရ အသပိညာများကိ ုဆေီလျာ်စွာ အသံးုချမ� �ငှ့ ်

ဆေီလျာ်သည့ ်ဘတဂ်ျက ်�ငှ့ ်အချိနက်ာလ ေဘာင ်အပါအဝင ်

အေြခခံလိငုး် အေြခအေနများကိ ုြခံုငံပုါလမိ့်မည။် 

အဆင့ ်3 တငွ ်စစိစအ်ကခဲတမ်�က ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြခံုငံသုာွးမည ်

ြဖစေ်သာ်လညး်၊ စမီံကနိး်ကိ ုဗဟိြုပုထားသည့ ်��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်

ြမငက်ငွး်ကိ ုပိမုိုေဖါ် ြပလျက ်အခငွ့အ်လမး်များ အတကွ ်

�ိှ�ိငု�်ကသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်အ��ရာယမ်ျားကိ ု

အထးူအေလးေပး ေဖါ် ြပေပးလမိ့မ်ည။် 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှေသာ၊ သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး ြဖစစ်ဉ်များ 

ယငး်တိုက့ သကဆ်ိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်� သိုမ့ဟတု ်ေတွ� �ိှချကမ်ျားအား ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ု

ေပါငး်စညး်ေပးေသာ၊ မဝူါဒများကိ ုအေြခခံထားေသာ၊ ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုကိငုတ်ယွရ်န ်ချမှတရ်မည့ ်

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပထားေသာ၊ ရညမ်နှး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်ပနး်တိငုမ်ျားကိ ု

ချမတှေ်ပးထားေသာ၊ အခနး်က�များ၊ တာဝနမ်ျား �ငှ့ ်တာဝနခ်ရံမ�များကိ ုသတမ်ှတ ်

ခွဲေဝေပးေသာ၊ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�များကိ ုအသံးုြပုေသာ၊ 

အေရးေပါ်သေဘာကိ ုေဆာငသ်ည့ ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်

ဘ�ာေငကွိ ုစမီံေပးေသာ၊ ေစာင့�်ကည့ရ်မည့၊် ဆနး်စစရ်မည့ ်�ငှ့ ်အစရီငခ်ံရမည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုေထာကြ်ပထားေသာ စမီံကနိး်ကိ ုြပုစုေပးလျက ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်

ဘဝ စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုြခံုငံလုမိ့မ်ည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ရာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� �ိှေနသည။် 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ု

စစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 
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အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငြ်ခငး် အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ ပံပိ့ုးမ� ရလဒမ်ျား လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/ 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်

အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ အဓကိပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များ။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ပါဝငမ်�ထတဲငွ ်တိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝင�်ကဖွယ�ိှ်�ပီး၊ တိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

မညက်ဲသ့ို ့ ထည့သ်ငွး် စဉ်းစားမည�်ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး 

အေသးစတိ ်တံု ့ြပနမ်� ရ�ိှဖွယရ်ာ �ိှကာ၊ ဆံးုြဖတခ်ျက ်

ချမတှရ်ာတငွ ်တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝင�်ကဖွယရ်ာ�ိှလျက၊် 

ပါဝငေ်ရး ြဖစစ်ဉ်များမှ ထတုေ်ဖါ်ရ�ိှခဲ့ကာ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှသည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအချိနမ်ီ �ငှ့ ်လယွက်စူွာ 

ရ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်ပံစုမံျိုးြဖင့ ်အများြပညသ်တူိုအ့တကွ ်

ထတုေ်ဝခဲ့သည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအားလံးုနးီပါးတိုက့ ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူိုဘ့ကမ်ှ ဆန ့က်ျငမ်� 

မ�ိှပါ။ 

ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စမီံအပ်ုချုပ်ေရး 

အစအီစဉ်များ ချမတှေ်ရးကိ ုတိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်တူို�့ငှ ့ ်တရားဝင ်

သေဘာတညူခီျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ေထာကခ်ံမ�ကိ ု

ရ�ိှ�ိငုခ်ဲ့သည့ ်ကစိ�များ �ိှပါသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စမီံကနိး်အ�ကို  

အေြခအေနများအား 

အားြဖည့ခ်ျကမ်ျား၊ 

စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

�ိှလာ�ိငုသ်ည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များထ

က ်ေကျာ်လနွေ်နသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများအား 

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရန ်

အားထတုမ်�များ၊ 

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု

အသံးုချမ�များ သိုမ့ဟတု ်

စွမ်းအား 

တညေ်ဆာကမ်�အတကွ ်

သသိာသည့ ်

ေထာကက်မူ�များကိ ု

ြပသေပး�ိငုပ်ါသည။် 

မလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်

လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှြခငး် 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်

သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်များ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ထည့တ်ကွခ်ဲပံ့ုအတကွ ်တံု ့ြပနမ်�မှာ ေကာငး်ဖွယ ်�ိှ�ပီး၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှမညဟ် ု

နားလညရ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

မိမိတိုဆ့��အေလျာက ်အများသ ိထတုြ်ပနေ်ပးခဲ့သည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအများစုက ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူို၏့ ဆန ့က်ျငမ်� 

အဆင့မ်ှာ နမိ့်လနွး်သည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား 

အြပည့အ်ဝ ေလျာ်စိုကေ်ပးမ�၊ 

အချို�ေသာ အြပုသေဘာ 

ြမ�င့တ်ငမ်�များ သိုမ့ဟတု ်

စမီံကနိး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက ်

လပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ု

တညေ်ဆာကေ်နေ�ကာငး် 

အေထာကအ်ထားကိ ု

ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 

အေသးစား စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

�ငှ့ ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

အနညး်ငယသ်ာ �ိှ�ပီး လယွက်စူွာ 

ြပင၍်ရ�ိငုသ်ည။် 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်များ။ 

၎ငး်တိုက့ ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်သလိ)ု ြခံုငံမုညမ်ှာ- 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားကိ၊ု အဓိကပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝငေ်ရး အတကွ ်ရံဖနရံ်ခါဆိသုလိ ု

အြပနအ်လနှြ်ဖစေ်သာ၊ ဆေီလျာ်သည့ ်ပံစုမံျား၊ အချိန၊် 

�ကမိေ်ရ �ငှ့ ်တညေ်နရာများကိ ုေဖါ်ထတုေ်ပးြခငး်၊ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမှ ပါဝငေ်ရးကိ ုလတွလ်ပ်စွာ 

ေရွးခငွ့�ိှ်ြခငး်၊ လငိ၊် လနူညး်စု၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ 

ထခိိကုလ်ယွြ်ခငး်၊ စာေရးဖတမ်�အဆင့ ်စသညမ်ျားကိ ု

လညး်ေကာငး်၊ အချို�သတူိုမ့ှာ အထးူ အကအူညမီျား 

လိအုပ်�ိငုြ်ခငး်ကိ ုလညး်ေကာငး်၊ အဓိကပတသ်ကသ် ူ

ပါဝငေ်ရးဆိငုရ်ာ အထးူစဉ်းစားစရာများကိ ု

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အ�ကားတငွ ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်

ေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်ယငး် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ဘကမ်ေှန�ပီး သသိာသည့ ်

ဆန ့က်ျငမ်�များကိ ုမေတွ�ရပါ။ 

အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်

ဆေီလျာ်လ�င၊် နစန်ာမ�ကိ ု

ေ�ှာင�ှ်ားလိြုခငး်၊ 

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ 

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရး၊ 

တရားမ�တသည့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး၊ 

ကတကိဝတမ်ျားကိ ု

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေရး၊ 

သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

စမီံကနိး်များ ထေိရာကမ်� 

�ိှမ�တိုက့ိ ုြပသေပး�ိငုသ်ည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

မ�ိှပါ။ 

�ုပ်
လ

ံးုေ
ဖါ်

ြခ
ငး်
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�ုပ်လ
ံးုေဖါ်

ြခငး် 

 

ထည့တ်ကွလ်ျက ်ဂ�ုစိုကလ်ပ်ုေပးရနလ်ိြုခငး်၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်သတူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုလကခ်ံ 

အသအိမှတြ်ပုခဲ့ေ�ကာငး် �ငှ့ ်၎ငး်တိုအ့ား တံု ့ြပနခ်ဲ့ကာ 

ဆကလ်ကတ်ံု ့ြပနေ်နပံကုိ ုေတွ� ြမင�်ိငုသ်ည့ ်စနစမ်ျား 

�ိှ�ပီး၊ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အတကွ ်ထင�ှ်ားသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ဖွင့ထ်တုေ်�ကညာေပးသည ်(အချို�ကစိ�များမှာ 

ေတာငး်ဆိရုန ်လိ�ုိငုသ်ည)်။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်လျက ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 

�ိှသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအချို�တို ့ အ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ဆန ့က်ျငမ်� အချို� �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှသည၊် 

အေြခခံလိငုး်ထတဲငွ ်

ယိယုငွး်မ� အချို� �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ� 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်� 

တစခ်ု �ိှသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်

သသိာသည့ ်ကာွဟချကမ်ျား �ိှေနသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်မံ� နညး်သည ်သိုမ့ဟတု ်

အများစု ဆန ့က်ျငေ်နသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ�များ �ိှေနသည၊် 

ဥပမာ၊ အေြခခံလိငုး်ထတဲငွ ်

ယိယုငွး်မ� အချို� �ိှေနလျက ်

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရာတငွ ်

�ကန ့�်ကာမ� သိုမ့ဟတု ်

အခကအ်ခဲ �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

�ိှသည။် 
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ေကျးဇူးတငလ်�ာများ 
 
Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်မ� Protocol သည ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတို၏့ အားထတု် �ကိုးပမ်းမ� ရလဒြ်ဖစပ်ါသည။် 

Hydropower ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Forum တွင ်ပါဝင�်ကသတူိုသ့ည ်သေုတသနများ၊ ဆနး်စစမ်�များ၊ ေတွ�ဆံပဲွုများ၊ 

ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ စမ်းသပ်မ�များ၊ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�များ၊ အြမငခ်ျငး် ဖလှယမ်�များ၊ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဆးွေ�းွြခငး်များ ြပုလုပ်လျက် 

မတကူွဲြပားသည့ ်ထငြ်မငခ်ျက်များအတကွ် အေြဖများကို �ှာေဖွ�ိငုရ်န ်�စှ�်စှခဲွ်�ကာ အချိနယ်�ူပီး နက�်� ိငး်စွာ ေလလ့ာခဲ�့ကပါသည။် 

ေတာ်ေတာ်များတိုထ့တံွင ်စြံပအုပ်စုများ �ှိခဲက့ာ ဖုိရမ် လုပ်ငနး်စဉ်များကို တက်�ကစွာ ေဆာငရွ်က်လျက် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ အြမငမ်ျားကိ ုအသေိပး 

ေြပာြပခဲ�့ကပါသည။် Forum အတကွ် ရနပုံ်ေငမွျားကို ေနာ်ေဝ၊ အိုက်စလန ်�ငှ့ ်ဂျာမန ီအစိုးရများထမှံ ေပးလ�ခဲ�့က�ပီး International Hydropower 

Association၊ The Nature Conservancy၊ The World Bank Group၊ �ငှ့ ်The World Wide Fund for Nature (WWF) တိုထ့မှံလညး် ထည့ဝ်င ်

လ�ခဲ�့ကပါသည။် ထိုအ့ြပင၊် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်အားေပးလို�ကသည့ ်အဖဲွ�အစညး် အများအြပားတိုထ့မှံ in-kind ေပးလ�မ�များလညး် သသိသိာသာ 

�ှိခဲပ့ါသည။် 

ဤ Protocol သည ်ယငး်ကဲသ့ို ့ များြပားလှေသာ ပါဝငက်ူညခဲီ�့ကသတူို၏့ အတညပ်ညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေထာက်ပ့ံမ�များကိ ုထငဟ်ပ်ြပသေနကာ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုေ်အာင ်သသိသိာသာ ေထာကက်ူေပး�ိငု�်ကသည ်ဟူေသာ ဘံခံုယခူျက်�ှိေန၍ လက�်ှိ ေနာက်ဆံးု 

ရလဒ ်ထကွ်ေပါ်လာ�ိငုခဲ်ပ့ါသည။် Forum အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်ယငး်ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်လက်တွဲ လုပ်ကိုငခဲ်�့ကသည့ ်စြံပအုပ်စုများ �ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်များအား 

ေကျးဇူးတင�်ှိစွာြဖင့ ်အသအိမှတ်ြပု ေ�ကညာေပးလိုပါသည-် 
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Protocol 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ညှသ်ံုး�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကခဲတ်ေရး Protocol မှာ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်များ အတကွ ်

ေရ�ညှသ်ံုး�ိငုမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး အေြခခံေဘာင ်ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်ထတဲငွ ်ေရအားလ�ပ် စစစ်မီံကနိး် အတကွ ်

အေရးပါသည့ ်ေရ�ညှသ်ံးု�ိငုေ်ရး ဆိုငရ်ာ စဉ်းစားစရာများကိ ုေထာကြ်ပထားကာ၊ ထိစုမီံကနိး် အတွက ်ေရ�ညှသ်ံုး�ိငုေ်ရး 

ပ�ုိဖုိငက်ိ ုထတု်လပ်ုေပးသည။် Protocol စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး် ေလးခ ု– ကနဦး အဆင့၊် ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်

လညပ်တ်ေရး– တိုက့ိ ုစမီံကနိး်၏ ဘဝ စကဝ်နး်ဆိုငရ်ာ အဆင့တ်စ်ခခုုတငွ ်သးီြခားစ ီြပုလပ်ု�ိငုသ်ည့ ်စစိစအ်ကခဲတမ်�များ အြဖစ ်

ြပုစုထားပါသည။် နညး်တစခ်ကုိ ုအသံုးြပု�ပီး စစိစအ်ကခဲတရ်န ်အတကွ ်အေစာပိုငး် အဆင့ဆ်ိုငရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်�များကိ ု

လပ်ု�ပီးရန ်မလိအုပ်ပါ။ စစိစအ်ကခဲတမ်� နညး်များကိ ုစမီံကနိး်၏ ဘဝ စကဝ်နး်ဆိုငရ်ာ ဆံုးြဖတေ်ရး အဓိက ေနရာများအထ ိ

အသံုးြပု�ိငုရ်န ်ြပုစုထား�ပီး၊ တချိနလ်ံးု တိးုတက်ေကာငး်မနွေ်ရး အစအီစဉ်များကိ ုလမ်း��နေ်ပး�ိငုရ်န ်ထပ်တလလဲ ဲ

အသံုးြပုလ�င ်အထေိရာကဆ်ံုး ြဖစပ်ါလမိ့်မည။် စစိစအ်ကခဲတမ်� နညး်များ �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်ဆံုးြဖတခ်ျက ်ချမှတေ်ရး 

ေနရာများကိ ုပံု 1 ထတဲငွ ်ြပထားသည။် 

 

 

ပံ ု1 - Protocol စစိစအ်ကဲခတ်ေရး နညး်များ �ငှ့ ်ဆံုးြဖတ်ေရး အဓိက ေနရာများ 

 

လညပ်တမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး်ကိ ုြခံု ငံေုလလ့ာြခငး် 

ဤစာတမ်းသည ်လညပ်တမ်�အား စစိစအ်ကခဲတ်ေရး နညး်ကိ ုစစီဉ်ေပးထား�ပီး၊ အသံုးြပုသူသည ်Protocol 

စစိစအ်ကခဲတမ်�ဆိုငရ်ာ ဘကစ်ံု ချဉ်းကပ်မ� �ငှ့ ်အသံုးြပုပံုကိ ုေဖါ် ြပေပးထားသည့ ်Protocol ေနာကခ်သံမိုငး်ကိ ုေလလ့ာ 

သ�ိှိေန�ပီဟ ုယဆူပါသည။် လည်ပတမ်� စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး်က ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် တစ်ခ၏ု လညပ်တမ်�ကိ ု

စစိစအ်ကခဲတပ်ါသည။် ဤ Protocol စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး်ကိ ုအသံုးြပုလျက ်ေစာင့�်ကပ်ေရး၊ စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး �ငှ့ ်

ဆကတ်ိကု ်တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးကိ ုရညစ်ူးလျက ်အစအီစဉ်များကိ ုချမှတေ်ပးကာ ေရ�ညှအ်သံုးြပုေရး အေြခခြံဖင့ ်

လပ်ုကိငုေ်နပံုကိ ုေဖါ် ြပေပး�ိငုပ်ါသည။်  

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်များမှာ ရာစု�စှ ်�ကာေအာင ်လညပ်တ�်ိငုြ်ခငး်ကိ ုအသအိမှတြ်ပုလျက ်ဤက�ထတဲငွ၊် 

အသစစ်ကစ်က ်အပ်�ှခံဲသ့ည့မ်ှအစ ဆယစ်ု�စှ ်များစွာ�ကာ လညပ်တေ်န�ကသည့မ်ျားအဆံုး စမီံကနိး် တသ�ီကးီကိ ုထည့သ်ွငး် 

ေဖါ် ြပထားပါသည။် လညပ်တေ်န�ကသည့ ်စမီံကနိး် အများအြပားတိုက့ိ ုပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အတွက ်

စစိစအ်ကခဲတ်ရန ်ဥပေဒလာ ေတာငး်ဆိုချကမ်ျား မတိငုမ်ီတနုး်က ြပငဆ်ငခ်ဲက့ာ အပ်�ှခံဲ�့ကြခငး် ြဖစ�်ိငု�်ပီး ချမှတ ်

ေနာကခံ်သမုိငး် 

အေစာပုိငး် အဆင့ ် ြပငဆ်ငြ်ခငး် �ုပ်လံုးေဖါ် ြခငး် လညပ်တ်ြခငး် 
စမံီကိနး် ဘဝ စက်ဝနး် အဆင့မ်ျား 

အတကွ ် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး 

နညး်များ- 

စမံီကိနး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ 

အေရး�ကးီသည့ ်

ဆံးုြဖတ်ေရး ေနရာများ- 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ကို 

ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ကနထ်�ုိက်များကို ချမှတ်ေပးြခငး် 

စမံီကိနး်ကို အပ်�ှြံခငး် 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခ

ငး်
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ကျင့သ်ံုးေနသည့ ်စနစမ်ျားမှာ ၎ငး်တို၏့ လညပ်တမ်�ဆိုငရ်ာ လိုငစ်ငလ်ာ အေြခအေနများကိ ုအေြခခံထား�ကသည။် ပထမဦးဆံုး 

�ငှ့ ်အဓိကအကျဆံုးမှာ၊ လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်သည ်အစိုးရ၏ ဥပေဒများ �ငှ့ ်ခငွ့ြ်ပုချကမ်ျား/ပါမစမ်ျားကိ ု

လိကုန်ာမညဟ် ုေမ�ာ်လင့ရ်ပါသည။် Protocol က တွဖဲကသ်ံုးရ�ိငုသ်ည့ ်နညး်ကိ ုကမ်းလမှ်းေပးထားကာ ဆ���ှိမှ လိုကလ်ပ်ုရန ်

�ငှ့ ်ဆကတ်ိုက ်ြမ�င့တ်ငေ်ရး စတိဓ်ာတက်ိ ုအေြခခထံား�ပီး၊ �ိငုင်တံကာ အေတွ�အ�ကံု အရ ေရ�ညှသ်ံုး�ိငုေ်ရး 

စသံတမ်ှတခ်ျကမ်ျား�ငှ့အ်ည ီတိးုတက်လာေစမည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေထာကြ်ပေပးထားပါသည။် 

လညပ်တမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး နညး်၏ ချဉ်းကပ်မ�မှာ ISO 14001 �ငှ့ ်ဆငတ်ြူဖစ�်ပီး၊ တညဆ် ဲအေြခအေနကိ ုအေြခခံလိငုး် 

အြဖစ ်ခယံလူျက ်သတထိားစရာများကိ ုထိအုေြခအေန�ငှ့ ်ယဉှ်�ပီး စစိစအ်ကခဲတြ်ခငး် ြဖစပ်ါသည။် စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

စသံတမ်ှတခ်ျကက် ကစိ�များကိ ုစစေ်ဆးရာတငွ ်ေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲသ့ည့ ်�ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာ 

တစစ်ံုတစခ် ု�ှိမ�ှိကိ ု�ာှပါသည။် ေဖါ်ထတုေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များမှာ ပံစု ံအမျို းမျိုး �ှိ�ိငု�်ကကာ၊ ဥပမာ၊ ကငွး်ဆငး် စံုစမး်မ�များ၊ 

ဌာနတငွး်မှာ သိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ ကိယုစ်ားလယှ်�ုံးမှ စုစညး်ခဲသ့ည့ ်ေဒတာကိ ုေလလ့ာြခငး်၊ အမျို းသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ 

မူဝါဒများကိ ုဆနး်စစ�်ကည့ြ်ခငး်၊ အဓိကပတသ်ကသ်ူတို၏့ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်စိုးရိမ်မ�များကိ ုသ�ိှိေရး နညး်စနစမ်ျား၊ စသြဖင့ ်

ြဖစ�်ိငုသ်ည။် အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတုေ်ပးရန ်ကျင့သ်ံုးသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များမှာ ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတကွက်ိမုှ အထးူ 

ြဖစခ်ျငမ်ှ ြဖစ�်ိငုေ်သာ်လညး် (ဥပမာ၊ ေရ၏ အရညအ်ေသွး၊ ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ၊် စသြဖင့က်ိ ုေစာင့�်ကည့ရ်န ်အထးူြပုစုထားသည့ ်

အစအီစဉ် မဟတုပ်ါ) အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတုေ်ပး�ိငုသ်ည့ ်အေထေွထ ွလပ်ုငနး်စဉ်များ ြဖစ�်ိငုသ်ည ်(ဥပမာ၊ မဝူါဒများြဖင့ ်

စစ�်ကည့ြ်ခငး်၊ မျကစ်ြိဖင့ ်စစေ်ဆး�ကည့ြ်ခငး်၊ �ကပ်မတေ်ရး အာဏာပိုငမ်ျား�ငှ့ ်ေတွ�ဆံုြခငး် �ငှ့ ်အဓိကပတသ်ကသ်ူတို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာကိ ုတငြ်ပေပးေရး နညး်စနစမ်ျား စသြဖင့ ်အေ�ကာငး်အရာ တစစ်ံုတစခ်ကုိ ုေဖါ်ထတုေ်ပး�ိငုသ်ည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ 

အားလံးု ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။်) �ှိေနဆ ဲအေ�ကာငး်အရာများ ဆိုသညမ်ှာ ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နကာ ကာလ 

တစစ်ံုတစခ် ု�ကာေအာင ်စိုးရိမ်စရာ ြဖစခ်ဲက့ာ ေြဖ�ငှး် မရခဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုရည�်�နး်ပါသည။် ၎ငး်တိုမ့ှာ အေမွအ�စှ ်

ဆိုငရ်ာများ ြဖစ�်ိငု�်ကသည။် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ ဆိသုညမ်ှာ မူဝါဒများ၊ ဥပေဒများ၊ စ�ံ�နး်များ၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်ူ၏ ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား ထကဲ အေြပာငး်အလမဲျား သိုမ့ဟတု ်လပ်ုငနး် လညပ်တရ်ာ ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိုငရ်ာ �ုပ်ပိုငး် 

အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်လာ�ိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုရည�်�နး်ပါသည။် 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ဆိုလ�င၊် စမီံအုပ်ချုပ်ေရး စသံတမ်ှတ်ချက်က ယငး် အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

စမီံထနိး်ချုပ်ရန ်အစီအစဉ်များကိ ုချမှတထ်ားမထားကိ ုစစ�်ကည့်ရပါသည။် အစအီစဉ်များမှာ ပံုစ ံအမျိုးမျိုး �ှိ�ိငု�်ကကာ၊ ဥပမာ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုဆက်လက ်ြပုလပ်ုြခငး်၊ ပို�ပီး တငး်�ကပ်စွာ ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး်၊ သတထိားစရာများကိ ုစစိစ်အကဲခတမ်� သိုမ့ဟတု ်

ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေနများကိ ုဆနး်စစြ်ခငး်၊ ဆကသ်ွယဆ်ကဆ်မံ�များ၊ ေဆွးေ�းွည��ိ �ငိး်မ�များ၊ စံုစမ်းေရး စူးစမ်းမ�များကိ ု

ြမ�င့တ်ငလ်ပ်ုကိငုြ်ခငး်၊ စမီံအုပ်ချုပ်ေရး ဘကမ်ှ တံု ့ြပနခ်ဲသ့ညမ်ျားကိ ု�ုပ်လံးုေဖါ်ေပးြခငး်၊ သတထိားစရာများ ဆက်လက�်ပီး 

ေပါ်ေပါကလ်ာေန�ကမည ်ဆိုလ�င ်အနာဂတတ်ငွ ်�ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရမည့ ်စမီံကနိး်များကိ ုြပုစုြခငး်၊ စသြဖင့။် 

လညပ်တမ်�အား စစိစအ်ကခဲတ်ေရး နညး်သည ်လက�်ှိ ပိုင�်ငှ/်လုပ်ကိငုသ်ူ သိုမ့ဟတု ်ေအာ်ပေရတာ သိုမ့ဟတု ်ယခငတ်နုး်က 

လပ်ုခဲသ့ည့ ်အဖဲွ�အစညး်က ယငး် ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုပိုင�်ငှ ်အသစထ် ံလ�ေဲြပာငး်ေပးခဲသ့ည ်ဆိုလ�င ်သိုမ့ဟတု ်

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်အဓိက တာဝနယ်ခူဲသ့ည့ ်အြခားေသာ ကိုယစ်ားလယှ�ုံ်း တစ်ခမုှ ေပးခဲသ့ည့ ်ကတြိပုချကမ်ျားကိပုါ 

ရည�်�နး်သည။် ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက ်ေပးထားသည့ ်ကတြိပုချကမ်ျား မ�ှိပါက၊ ကတြိပုချကမ်ျား ဆိုငရ်ာ 

ရည�်�နး်ချကမ်ျားကိပုါ လျစလ်ျူ���ိငုသ်ည။် သမိုငး်ဝင ်ကတြိပုချကမ်ျား (ဥပမာ၊ အေမွအ�စှ ်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ) ၏ 

သကတ်မး်�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး အြငငး်ပွားမ�များ �ှိေနလ�င၊် ၎ငး်တိုက့ိ ုတညဆ် ဲအေ�ကာငး်အရာ အြဖစ ်ခယံရူမည်။ ကစိ� 

အများအြပားထတဲငွ ်စမီံကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ေ�ကာင့ ်ြဖစပ်ွားလာခဲ�့ကသည့ ်အေြပာငး်အလမဲျားကိ ုြပနလ်ည ်ကစုား၍ ရ�ိငုခ်ျငမ်ှ 

ရ�ိငုမ်ည ်ြဖစေ်သာေ�ကာင့၊် အေမွအ�စှ ်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ငှး်ေပးေရး အစအီစဉ်များကိ ုအတတိတ်ငွ ်

ြဖစပ်ွားခဲ�့ကသည့ ်အေြပာငး်အလမဲျား၏ အေရးပါမ�ကိ ုအသအိမတှြ်ပုလျက ်၎ငး်ကိ ုပံ့ပိုးရန ်သိုမ့ဟတု ်အသအိမှတြ်ပုရန ်

အြခားပံုစတံစ်ခအုတွက ်ကမ�ကထြပုချက ်ပံုစအံသစမ်ျိုးကိ ုြပုလပ်ုသင့ပ်ါသည။် 
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လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်များမှာ ကာလ �ကာ�ှညစ်ွာ လပ်ုကိငု�်ိငုစ်ွမ်း �ှိ�ကြခငး်ကိ ုထည့တ်ကွ်လျက၊် 

အေ�ကာငး်အရာများထကဲ အချို �တိုအ့ား စမီံအုပ်ချုပ်မ�ကိ ုတစခ်ျိနခ်ျိနတ်ငွ ်�ပီးဆံုးသွားြခငး်၊ လ�ေဲြပာငး် ေပးလိကုရ်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ပိတလ်ိုကရ်ြခငး်မျိုး �ှိ�ိငုပ်ါသည။် အချိနက်ာလ တစစ်ံုတစ်ခမုှာ၊ ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြဖည့ဆ်ညး်ေပးေရး သိုမ့ဟတု ်

စမီံအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များမှာ �ပီးဆံုးသွား�ပီဟ ုယဆူ�ိငုသ်ည၊် စမီံအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များမှာ ထေိရာကမ်��ှိလျက ်

မိမိဘာသာမိမိ ရပ်တည�်ိငု�်ပီဟ ုထငရ်ချိနမ်ှာ ယငး်အတကွ ်အေကာငး်ဆံုး အချိန ်ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကိ ုစစိစအ်ကခဲတမ်� 

လပ်ုငနး်စဉ်ထတဲွင ်နားလည်ရန ်လိအုပ်သည။် ဥပမာဆိုပါစို ့၊ ကစိ� အများအြပားထတဲငွ ်စမီံကနိး်က ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ အတွက ်ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုစမီံကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်အပ်�ှမံ� အချိနတ်ဝိုက်တငွ ်ေပး�ိငုခ်ဲ့ေသာ်လညး်၊ 

တစခ်ျိနခ်ျိနတ်ငွ ်ယငး် အေ�ကာငး်အရာများ အတကွ ်တာဝနမ်ျားမှာ သကဆ်ိုငရ်ာ အစိုးရ ကိယုစ်ားလှယ�ုံ်းထသံို ့ 

ေရာက�်ှိသွားရမည။် စစိစအ်ကခဲတမ်�သည ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်လက�်ှိ 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများကိ ုလညး်ေကာငး်၊ ၎ငး်တိုအ့ား ကိငုတ်ယွ ်ေြဖ�ငှး်ေပးပံုကိ ုလညေ်ကာငး် 

အာ�ုံစိုကပ်ါသည။် 

စမီံအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာကမ်� �ှိမ�ှိကိ ုစစေ်ဆးရန ်ေစာင့�်ကည့မ်�သညလ်ညး် ပံုစ ံအမျိုးမျို း �ှိ�ိငုက်ာ၊ စမီံကနိး် 

တစခ်ခု၏ု သက်တမ်း တေလ�ာကတ်ငွ ်ထိအုေ�ကာငး်အရာများကိ ုထာဝရ ေစာင့�်ကည့်ေနမညဟ်ု ယဆူမရ�ိငုြ်ခငး်ကိပုါ 

ထည့တ်ကွရ်န ်လိအုပ်သည။် အကယ၍် ေရ၏ အရညအ်ေသွး ကဲသ့ို ့ အေြခအေန အတကွ ်အေထာကအ်ထားက ေရ�ညှ ်

ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အရညအ်ေသွး ြဖစေ်�ကာငး်ကိ ုြပသသည ်ဆိုလ�င၊် ေပါ်ေပါက်လာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်ချမှတထ်ားသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များမှာ လပ်ုငနး် လညပ်တ်ေနသမူ ှြပုလပ်ုေနသည့် ေရ၏ အရညအ်ေသွးအား 

ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုြပည့မ်ီရန ်လိေုတာမ့ည ်မဟုတေ်သာ်လညး်၊ မျကစ်ြိဖင့ ်စံုစမ်းစစေ်ဆးမ�များ၊ အြခားေသာ ကိုယစ်ားလယှ�ုံ်းများ 

စစုညး်ခဲ�့ကသည့ ်ေဒတာများ၊ ရပ်ရွာြပညသ်ူများ၏ ေရအားေစာင့�်ကည့မ်� အုပ်စုများ�ငှ့ ်အဓိကပတ်သကသ်ူ အ�ကား 

ေကာငး်မွနသ်ည့ ်ဆကဆ်မံ�များ၊ စသညတ်ိုမ့ှ ြပုလပ်ုရ�ိငုပ်ါသည။် လပ်ုငနး် အေန�ငှ့ ်ကန ့သ်တန်ယေ်ြမအား စမီံအုပ်ချုပ်ေရး 

ေကာ်မီတ ီသိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ အလားတ ူရပ်ရွာြပညသ်ူ ့ အုပ်စုများထ ဲပါဝငမ်�က စိုးရိမ်မ�များ သိုမ့ဟတု ်

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်ရငေ်ပါငတ်နး် လိကု�်ိငုမ်ည့ ်နညး်လမ်းေကာငး် တစခ်ြုဖစသ်ည။် 

လညပ်တမ်� အေ�ကာငး်အရာ သကဆ်ိငုမ်� လမ်း��နခ်ျက ်
လညပ်တ်ေရး စစိစအ်ကဲခတမ်� အထကဲ အေ�ကာငး်အရာ အားလံးုတိုသ့ည ်လညပ်တ်ေန�ကသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်တိငုး်�ငှ့ ်

သကဆ်ိုငမ်ည ်မဟုတပ်ါ။ ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်၏ ကိယုစ်ားလယှ်သည ်အေ�ကာငး်အရာ တစခ်ုခ ုမသကဆ်ိုငေ်�ကာငး်ကိ ု

တငြ်ပရမည ်ြဖစ�်ပီး ၎ငး်ကိ ုေထာကခ်သံည့ ်အေထာကအ်ထားကိ ုတငသ်ွငး်ရမည။် အကခဲတသ်ူက အေထာကအ်ထားကိ ုစစေ်ဆး�ပီး 

ေကာက်ချကက်ိ ုချမှတ်လျက ်ေဖါ် ြပပါ အေထာကအ်ထား၊ အေထာက်အထား အေရအတွက ်�ငှ့ ်ေကာက်ချက ်ချမှတရ်ြခငး်၏ 

အေ�ကာငး်ရငး်ကိ ုေရးမှတ်ေပးမည်။ ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်အချို � ဥပမာများမှာ- 

• လညပ်တ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်�ငှ့ ်ဆက�် �ယ်ေနသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ မ�ှိပါ  

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာမှာ မသကဆ်ိငုပ်ါ 

• လညပ်တ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်အကျို းသကေ်ရာကခ်ဲ�့ကသည့ ်ေဒသခ ံြပညသ်ူများ မ�ှပိါ  ေဒသခ ံြပညသ်ူများ 

ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာမှာ မသကဆ်ိုငပ်ါ 

စမီံကနိး်ကိ ုအတညြ်ပုချိနတ်ငွ ်စာရွကစ်ာတမ်းများြဖင့ ်အခိငုအ်မာ ေရးမှတထ်ားကာ စမီံကနိး် ေနာကပိ်ုငး် ေဒတာ�ငှ့ ်

ယဉှ်�ကည့�်ိငုရ်န ်စမီံကနိး်အ�ကို  အေြခခံလိငုး် ေဒတာကိ ုလညး်ေကာငး် �ှိမှသာ အထးူ သကဆ်ိုငမ်� �ှိ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာ 

သံုးခကုိ ုထည့သ်ွငး်ေပးထားသည။် ၎ငး်တိုမ့ှာ O-8 အကျိုးအြမတမ်ျား၊ O-9 စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများ �ငှ့ ်

အသကေ်မွးမ�များ၊ �ငှ့ ်O-10 ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ြဖစ�်ကသည။် ယငး် ေခါငး်စးီများအတကွ ်အေ�ကာငး်အရာများ 

�ှိ�ကေသာ်လညး် ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်�ှိ�ကသည့ ်သကဆ်ိုငရ်ာ လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုမြပည့မ်ီ�ကပါက၊် ထိအုေ�ကာငး်အရာကိ ု

ေခါငး်စးီ O-3 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမီံအုပ်ချုပ်ေရး ထတဲငွ ်စစိစအ်ကခဲတသ်ွားမည။် 

လ
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လ
ည

်ပတ
ြ်ခငး်  

O-1 ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်စီမံကိနး်၏ အဓိကပတ်သက်သူများ၊ ကုမ�ဏ ီအတွငး်က သူများကိုေရာ ကုမ�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် 

အဓိကပတ်သက်သူများ (အကျိုးသက် အရပ်ြပညသ်ူများ၊ အစိးုရများ၊ ေသာခ့ျက် အဖွဲ�အစညး်များ၊ စးီပာွးဖက်များ၊ 

ကန ့သ်တ် နယ်ေြမေန ြပညသ်ူများ၊ စသူ) အ�ကားက သူများကိုပါ၊ ေဖါ်ထတု်လျက် ပါ၀ငလ်ာေရးကို တငြ်ပထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ အဓိကပတ်သက်သူများကို ေဖါ်ထတု်ေပးလျက် သူတို ့ စတိ်၀ငစ်ား�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများထတဲွင ်

ပါ၀ငေ်စလျက် ဆက်သွယ်ဆက်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်က စီမံကိနး် သက်တမ်း တေလ�ာက်လံုးမာှ 

အဓိကပါဝငသ်ူများ�ငှ့ ်ဆက်ဆံမ�များ ေကာငး်မွနေ်ရး အေြခခံကို ချမတှ်ေပးရန ်ြဖစ်ပါသည။်  

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 ေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး ဆိငုရ်ာ တညဆ် ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲက့ာ အဓိကပတ်သက်သတူိုအ့ား ဆနး်စစေ်ဖါ်ထတု်မ� ပါဝငသ်ည့ ်စစိစအ်ကဲခတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်ကို ပုံမှန ်

ြပုလုပ်လျက် လိအုပ်ချက်များ �ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များကို ဆံးုြဖတ်ခဲ�့ပီး ထေိရာက်မ�ကို ေစာင့�်ကည့ေ်နသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- အဓိကပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်ပါဝငေ်ရးကို စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုရ်န ်ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး 

စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကို၊ သင့ေ်တာ်သည့ ်တိုင�်ကာေရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး် အပါအဝငက်ို၊ ချမှတ်ထားသည၊် ၎ငး်တိုက့ 

အဓိကပါဝငသ် ူအုပ်စုများ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးမျိုးတို ့ အတွက် ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး လိအုပ်ချက်များ �ငှ့ ်

ချဉ်းကပ်မ�များကို ေထာက်ြပထားပါသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- လညပ်တ်မ� အဆင့ထ်တဲငွ ်သင့ေ်တာ်စွာ အချိနည်�ထိား�ပီး ေဘာငခ်တ်ထားကာ၊ မ�ကာခဏ ဆိသုလို 

အြပနအ်လှန ်ပုံစြံဖင့၊် တိကု်�ုိက် အကျိုးသက်ခံခဲ�့ကရသည့ ်အဓိကပတ်သကသ်မူျား ပါဝငေ်ရးကို ထည့သ်ငွး်ထားသည၊် ပါဝငမ်�ကို 

ေစတနာေကာငး်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ြခငး် ြဖစ�်ပီး၊ အဓိကပတ်သက်သမူျား အတွက် အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ 

အ�ကီးစား စညး်မျဉ်းမလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်

�ှိေနလျက်၊ ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး ဆိငုရ်ာ ကတိများမှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် အဓိကပါဝငသ် ူဆနး်စစရ်ာတငွ၊် များြပားသည့ ်စဉ်းစားစရာများကို ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များက ေပါေပါကလ်ာ�ကမည့ ်

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ှိေန�ကသည။် အဓိကပါဝငသ် ူအုပ်စုများ 

အမျိုးမျိုးများ �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာတို ့ အတကွ် ဆက်သယွဆ်က်ဆေံရး �ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များ သနိားလညမ်� 

အဆင့ ်ြမင့မ်ားြခငး်ကို ြပေန�ကသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် ပါဝငမ်�မှာ အားလံုး ပါဝငခဲ်မ့� ြဖစခဲ်�့ပီး၊ ေစတနာေကာငး် ေဆးွေ�းွမ�များကို ြပုလုပ်ခဲလ့ျက် 

တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုထည့တ်ကွခဲ်ပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 
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အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမာှ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

လုပ်ေဆာငမ်�များထ ဲစိတ်ဝငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူသိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲ့ရသ ူြဖစ်သည။် 

အဓိကပါဝငသ်ဆူိငုရ်ာ အေသးစိတ် စးူစမ်းမ�မှာ 

အဓိကပတ်သက်သမူျားအား ေဖါ်ထတု်မ� �ငှ့ ်အုပ်စုဖဲွ� မ�ကို 

အ�စှ်သာရ�ိှသည့် နည်းလမ်းြဖင့၊် ဥပမာ၊ အဓိကပါဝငသ်၏ူ ရပိုငခွ်င့မ်ျား၊ 

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်တာ၀နမ်ျားကိ ုခံယူ�ပီး၊ ြပုလုပ်ေရးကို 

ရည်��နး်သည။် “ရပိုငခွ်င့မ်ျား”၏ ဥပမာ တစ်ခုမှာ ေြမဆိငုရ်ာ ရပိုငခွ်င့ ်

ြဖစ်သည်။ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခ့ဲ�ကသည့် အဓိကပတသ်ကသ်မူျားမှာ 

အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်�ပီး ထင�ှ်ားသည့် ရပိုငခွ်င့မ်ျား၊ 

သတိထားရမည့် အချက်များ �ငှ့ ်တာဝနခံ်ရမ�များ �ိှေနသမူျား 

ြဖစ်�က�ကသည်။ ၎ငး်တိုမ့ှာ စမံီကိနး် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့် ေနရာ 

အတွငး်တွင ်(ရပ်ကွက် ြပည်သမူျား) သိုမ့ဟုတ် စီမံကိနး် 

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့် ေနရာ အြပင�ိှ် ေနရာ (ဥပမာ၊ အစိးုရ 

�ကပ်မတေ်ရး အဖဲွ�အစည်းများ၊ ဘ�ာေရး ဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ 

သိုမ့ဟုတ် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစီးပွားဖက်) ြဖစ�်ိငုပ်ါသည်။ 

အဓိကပတသ်က်သတူိုက့ စိုးရိမ်ချကမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ �ငှ့ ်

တရားဥပေဒများဆိုငရ်ာ တိုင�်ကားချက်များကို တငြ်ပ�ိငုသ်ည့် 

လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက် တစ်စံုတစ်ခုကို ေစာင့�်ကည့်ရန ်�ငှ့ ်

တံု ့ြပနရ်န ်စီမံကိနး်လာ လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ။ 

အဓိကပတသ်ကသ် ူအပ်ုစုများ အတကွ ်လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်

ချဉ်းကပ်မ�များမှာ၊ ဥပမာ၊ ထည့တ်ကွ�်ကရမည်မှာ- ယဉ်ေကျးမ�ေရးရာ 

စံ��နး်များ၊ လငိ၊် စာမတတ်မ� အဆင့အ်တနး်၊ ထခုိိက်လယွ်ေသာ လူမ�ေရး 

အုပ်စုများ၊ မသနစ်မ်ွးမ�များ၊ ပိုေ့ဆာငခ်ျိတ်ဆက်ေရး အခက်အခဲများ၊ 

စသြဖင့။် 

ေစတနာေကာငး် ပါဝငမ်�ဆိသုညမ်ာှ စိးုရိမ်စရာ အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး ေကျနပ်ဖွယ် နားလည်မ�ကို ရ�ိှရန ်�ုိးသားသည့် 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ြပုလပ်ုသည့် ပါဝငမ်�ကို ဆိလုိုပါသည်။ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

တငြ်ပေပး�ိငုရ်န် ချမှတရ်မည့် လပ်ုငန်းစဉ်များ ထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ 

ဥပမာမှာ- ကုမ�ဏ ီဝဘဆ်ိကု်မှ ဆကသ်ယွ်ရန ်ပုဂ�ိုလ်၊ အများြပည်သ ူ

အစည်းေဝးများ၊ အများြပည်သအူား ပံုမှန ်သတငး် ထတု်ြပနေ်ပးြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ေမးရန/်ေြဖရန ်အခွင့အ်လမ်းများ၊ ကုမ�ဏ ီဝနထ်မ်းများ 

အဓိကပတ်သက်သတူို၏့ သိုမ့ဟုတ် ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ ဆိငုရ်ာ 

ေကာမီ်တီထ ဲပါဝငြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

အဓိကပတသ်က်သ၏ူ အေ�ကာငး်အရာများအား 

တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ�ကို၊ ဥပမာ၊ အးီေမးလ်များ၊ တယလ်ီဖုနး် 

စကားေြပာဆိမု�များ၏ မှတ်တမ်းများ၊ စာေရး ဆက်သယွ်မ�၊ 

အစည်းေဝး မှတ်တမ်းများ၊ မီဒယီာ ထုတ်ြပနမ်�များ၊ ကုမ�ဏ ီ

ဝဘဆ်ိကု်မှာ အေမးများသည့် ေမးခွနး်များအား ေြဖ�ကားေပးမ�ကို 

စီစဉ်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့ ်ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

ကျယြ်ပန ့်စွာ စဉ်စားမ�များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့် ဥပမာမှာ- 

အဓိကပတ်သက်သ ူအုပ်စုများ၏ ပထဝီ သိုမ့ဟုတ် 

ပါဝငဖဲွ်�စည်းမ�ကို ေဖါ်ထတုလ်ျက် ထည့စ်ဉ်းစားြခငး်၊ 

အဓိကပတ်သက်သ ူအုပ်စုများ အ�ကားက 

အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များ၊ရပိုငခွ်င့မ်ျား၊ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

တာဝနမ်ျားအား ထည့်တွက်သည့ ်အဆင့အ်တနး်၊ စသြဖင့။် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့် သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ 

�ကိုတငခ်န ့မ်ှနေ်ရး ြဖစ်စဉ်တွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ၊ စီမံကိနး် 

ကိုယ်စားလယှ်များ ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ ေကာမီ်တီထ ဲပါဝငမ်�။ 

ေစတနာေကာငး် ေဆးွေ�းွမ�ထတဲွင ်(i) ြဖစ်စဉ်ထ ဲပါဝငရ်န ်

ဆ���ိှြခငး်၊ (ii) သ�ိှိနားလည်စာွ ေဆးွေ�းွရန ်လိုအပ်သည် ့

အချကအ်လက်များကို စီစဉ်ေပးမ�၊ (iii) အေရးပါ�ကသည် ့

ေသာ့ချက် မျက်�ာှစာများကို စူးစမ်းမ�၊ (iv) ေဆးွေ�းွရန ်

အြပနအ်လနှ ်လက်ခံ�ိငုသ်ည် ့လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ၊ (v) 

ရပ်တညခ်ျကက်ို ြပငဆ်ငရ်န ်ဆ���ိှြခငး်၊ (vi) 

ဘက်�စှ်ဘက်စလံုးအား ဆံးုြဖတ်ချက် ချမှတ်ရန ်လံုေလာသည် ့

အချိနက်ို ေပးြခငး်၊ (vii) အဆိြုပုထားသည် ့ေလျာေ်�ကးေပးေရး 

အေြခခံေဘာင၊် သက်သာေစေရး အစအီစဉ်များ �ငှ် ့ဖံွ� �ဖိုးမ� 

စွက်ဖကမ်�များ ဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက်များ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟုတ် 

ကုမ�ဏဆီက် သယွ်ဆက်ဆေံရး သိုမ့ဟုတ် အများြပည်သ�ူငှ့ ်

ဆက်ဆေံရး ဝနထ်မ်း၊ အဓိကပါဝငသ်၏ူ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခဲ့်သည့် 

ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ ကိုယ်စားလှယမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- စီမံကိနး်၏ 

အဓိကပတ်သက်သအူား ဆနး်စစေ်ဖါ်ထတု်ေရး စာတမ်း၊ 

စီမံကိနး်၏ ဆက်သယွ်ဆက်ဆေံရး�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် တိုငပ်ငေ်ရး 

အစီအစဉ်များ၊ ဆက်သယွ်ဆက်ဆေံရး မှတ်တမ်းများ၊ 

တိုင�်ကားေရး လုပ်ထံးုလုပ်နည်းများ၊ ေစာင့�်ကည့်မ� 

အစီရငခံ်စာများ 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခ

ငး်
  



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 
 

209 

 

 

လ
ည

ပ်တ
ြ်ခငး်  

O-2 စမီကံပ်ွကမဲ� 

 

 ဤအေ�ကာငး်အရာက စီမံကိနး်အတွက် ကုမ�ဏ ီ�ငှ် ့ြပငပ် အုပ်ချုပ်ေရး စဉ်းစားစရာများကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ပိုင�်ှင/်လညပ်တ်သူ ထတံွင ်ေချာေမွ�သည် ့ကုမ�ဏ ီလုပ်ငနး် အေဆာက်အအံုများ မူဝါဒများ �ငှ် ့

လုပ်ကိုငန်ညး်များ �ှိေနကာ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေရး၊ �ုိးသားေရး �ငှ် ့တာဝနခ်ံမ�ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ကိုငတ်ွယ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးလျက်၊ ြပငပ် စီမံကွပ်ကဲေရး အေ�ကာငး်အရာများကို (ဥပမာ၊ အဖွဲ�အစညး်၏ လုပ်ကိုင�်ိငုစ်ွမ်းထကဲ 

လစဟ်ငး်ချက်များ၊ နယ်ေြမများအ�ကားက အေ�ကာငး်အရာများ၊ အစိးုရ က� ြခစားမ�ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများ 

အပါအဝင)် စီမံခန်ခ့ွဲ�ိငု�်ပီး စညး်မျဉ်းများလိုက်နာမ�ကို အာမခံေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- �ိငုင်ေံရး �ငှ့ ်အစိးုရ က�အား စမီကံပ်ွကမဲ� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်ကမု�ဏအီား စမီံကပ်ွကေဲရး လိအုပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတုခ်ဲလ့ျက၊် ကမု�ဏအီား စမီကံပ်ွကေဲရး အစအီစဉ်များ ထေိရာကမ်��ိှမ�ိှကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်န ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ု

ြပုလပ်ုေနသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ကမု�ဏဆီိငုရ်ာ၊ �ိငုင်ေံရး �ငှ့ ်အစိုးရ က�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ၊ စညး်မျဉ်းလိကုန်ာမ�၊ လမူ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ 

တာဝနမ်ျား၊ ကနုစ်ညမ်ျား �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဝယယ်မူ�၊ တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ၊ ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီလပ်ုငနး် လပ်ုကိငုန်ညး်များ �ငှ့ ်

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ကိ ုစမီံလပ်ုကိငုေ်ပးမည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ား�ပီး၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုဌာနတငွး်မှာေရာ ြပငပ်သိုပ့ါ ဆေီလျာ်စွာ 

ဆကသ်ယွေ်ြပာြပေပးသလျက၊် ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်း ဆိငုရ်ာ လစဟ်ငး်ချကမ်ျား �ိှလ�င၊် ေနာကထ်ပ် အကအူညမီျား ရယရူန ်သင့ေ်တာ်သည့ ်ြပငပ် 

ပါရဂူများကိ ုကနထ်�ုိကြ်ဖင့ ်ေခါ်ယပူါသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- လပ်ုငနး်သည ်တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ့�ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ် ူတသ�ီကးီတို၏့ 

အကျိုးစးီပွားများကိ ုနားလညရ်န ်သတူို�့ငှ ့ ်အြပနအ်လနှ ်ထေိတွ�လပ်ုကိငုသ်ည၊် ထိုအ့ြပင ်လပ်ုငနး်သည ်စမီံကနိး်ဆိငုရ်ာ ထင�ှ်ားသည့ ်

အစရီငခ်ံစာများကိ ုအများြပညသ်အူား ချြပလျက ်စမီံကနိး် လပ်ုကိငုမ်� �ငှ့ ်အချို�ေသာ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး မျက�်ာှစာများ အေ�ကာငး် အစရီငခ်ံစာများကိ ု

အများြပညသ်အူား ထတုြ်ပနေ်ပးသည။်  

ရလဒမ်ျား- သသိာသည့ ်မေြဖ�ှငး်ရေသးသည့ ်ကမု�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် စမီံကပ်ွကမဲ� အေ�ကာငး်အရာများ မေတွ� �ိှခဲ့ပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမီကံနိး်ထတံငွ ်သသိာသည့ ်မလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်
အချကမ်ျားတငွ ်ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 
�ိှေနသည။် 
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5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို �ိငုင်ေံရး �ငှ် ့အစိုးရ က�များ စမံီကွပ်ကမဲ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ် ့ကုမ�ဏမီျား၏ စမံီကွပ်ကဲေရး 

လိုအပ်ချက်များ �ငှ် ့အေ�ကာငး်အရာများကို၊ စမံီကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� စက်ဝနး် တေလ�ာက် ြပုလုပ်ခဲရ့ာ သသိာသည် ့ကွာဟချက်များ မေတွ� ခဲပ့ါ။ 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ကနထ်�ုိကသ်မားများက ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသလူိုပဲ မူဝါဒများကို ြပည့မီ်ရန ်သိုမ့ဟတု် ကိကု်ညသီည့ ်မူဝါဒများ �ှိရန ်

လိုအပ်�ပီး၊ ဝယယ်ေူရး လုပ်ငနး်စဉ်များ ထတဲငွ ်ြခစားမ� တိုကဖ်ျက်ေရး အစအီစဉ်များကိုေရာ၊ �ကိုတင�်ပီး အရညအ်ချငး်ြပညမီ်မ�အား �ကိုတင ်

စစေ်ဆးရာတငွ ်ြခစားမ� တိကု်ဖျက်ေရး စသံတ်မှတ်ချက်များကိုပါ ထည့သ်ငွး် ထားရမည၊် ေပါ်ေပါက်လာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် လုပ်ငနး်သည ်စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ ထင�်ှားသည့ ်အစရီငခံ်စာများကို အများြပညသ်အူား ချြပလျက် စမံီကနိး် 

လုပ်ကိုငမ်� �ငှ့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျားအတကွ် အထးူစတိ်ဝငစ်ားစရာ ေကာငး်သည့ ်မျက်�ာှစာများ အေ�ကာငး် အစရီငခံ်စာများကို အများြပညသ်အူား 

ထတု်ြပနေ်ပးသည။် 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် မေြဖ�ှငး်ရေသးသည့ ်ကုမ�ဏ ီ�ငှ့ ်ြပငပ် စမံီကွပ်ကမဲ�ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ မ�ှိပါ။ 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမံီကိနး်ထတံွင ်မလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိပါ။ 

  
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

စီမံကပ်ွကမဲ�သည် စီမံကန်ိး၏ ရည်မှန်းချကမ်ျားကို 

လက်လှမ်းမှီေရးဆကီို ေ�ှ� ��လျက် အသေိပးြခငး်၊ 

ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စီမံအုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကို 

လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့် စီမံကနိး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

အေဆာက်အအံုများအားကို ပူးေပါငး်လုပ်ကိုငြ်ခငး်ကို ရည�်�နး်သည်။ 

ကမု�ဏီအား စီမံကပ်ွကေဲရးမှာ လပ်ုငန်းများကို လညပ်တ်၊ 

�ကပ်မတလ်ျက် ထနိး်ချုပ်ေပးသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များ 

သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒများကို ရည�်�နး်သည့် အသံးုအ��နး် ြဖစ်သည်။ 

ကမု�ဏီအား စီမံကပ်ွကေဲရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- လုပ်ငနး်ကို စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ၊ သတိထားစရာများကို စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊၊ ကုမ�ဏ၏ီ 

လူမ�ေရး တာဝနယ်မူ�၊ လုပ်ငနး်ဆိငုရ်ာ ကျင့စ်ဉ် လုပ်ကိုငန်ညး်များ၊ 

တာဝနခံ်မ� �ငှ့ ်အဓိကပါဝငသ်မူျား�ငှ့ ်ဆက်ဆမံ�များ၊ စသြဖင့။် 

ကမု�ဏီ စီမံကပ်ွကေဲရး ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထ ဲပါငဝင�်ိငု�်ကသည်မာှ၊ 

ဥပမာ- ေသာခ့ျက် ြပငပ် အဖဲွ�အစည်းများ၏ ဖဲွ�စည်းတည်ေဆာက်မ�ထ၊ဲ 

စီမံကိနး်အတွက် အေရးပါသည့် မဝူါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များထ ဲ

အားနည်းြခငး်၊ အစိုးရ က� ြခစားမ� သတိထားစရာများ၊ �ိငုင်ေံရး 

သတိထားစရာများ၊ ဌာနတွငး် ြခစားမ� သတိထားစရာများ၊ စည်းကမ်း 

လိုက်နာေဆာငရွ်က်ေရး၊ စီမံကိနး် သတိထားစရာများအား 

စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊ စသြဖင့။် 

ြပငပ် စီမံကပ်ွကေဲရးဆိငုရ်ာ ထည့်စဉ်းစားရမည်ထ့တဲွင ်ဥပေဒေရးရာ၊ 

တရားစီရငေ်ရး �ငှ့ ်စီမံကိနး်�ငှ့ ်သကဆ်ိငု�်ကသည့် အဖဲွ�အစည်းများ 

ဖဲွ�စညး်တည်ေဆာက်ထားပံုများ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်မူဝါဒများ။ 

ဥပမာများထ ဲပါဝငသ်ည်မှာ- အုပ်ချုပ်ေရး၊ ဥပေဒြပုေရး၊ 

�ိငုင်ေံရး ပါတီများ၊ ြခစားမ�ကို တိကုဖ်ျက်ေရး 

အဖဲွ�အစည်းများ၊ တရားစီရငေ်ရး၊ မေကျနပ်ချက်များ 

တိုငတ်မ်းေရး လုပ်ထံးုလပ်ုနည်းများ (ဥပမာ၊ Ombudsman)၊ 

ြပည်သူ ့ ဝနေ်ဆာငေ်ရး/ အစိုးရ က� ကိုယ်စားလယှ်�ုံးများ၊ 

ဥပေဒလ�မ်းမိုးေရး အဖဲွ�အစည်းများ၊ အချက်အလက်များ 

လွတ်လပ်စွာ ရပိုငခွ်င့၊် မီဒယီာ၊ ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ် အစိုးရ၊ 

အရပ် အဖဲွ�အစည်း၊ ပုဂ�လိက က�၊ �ိငုင်တံကာ 

အဖဲွ�အစည်းများ (ဥပမာ၊ အချို�တိုက့ ြခစားမ�ကို 

တိုက်ဖျက်ေရး အားထတုမ်�များကို တငြ်ပေပး�ကသည်)၊ 

စစ်ေဆးေရး/ေစာင့�်ကပ်ေရး အဖဲွ�အစည်းများ၊ အစိုးရ၏ 

ကနထ်�ုိက် ချုပ်ဆိေုရး စနစ်၊ စသြဖင့။်  

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရနအ်ချကမ်ှာ အစိုးရ မူဝါဒ 

ေြပာငး်လဲမ�များ၊ ပစ�ည်းများ တငသ်ငွး်မ�ကို ဟန ့တ်ားရန၊် 

သမ်ိးယူရန ်သိုမ့ဟုတ် ဖမ်းဆးီရန၊် ေငေွ�ကး လဲလှယ်မရမ�၊ 

�ိငုင်ေံရးကို အေ�ကာငး်ြပု�ပီး စွက်ဖက်မ�၊ အစိုးရ 

မတညမ်�ငမ်ိြဖစ်မ� သိုမ့ဟုတ် စစ်ြဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ ေကာပိ်ုေရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိုးရတိုက့ 

ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့် သိုမ့ဟုတ ်လုပ်ကိုငမ်ရ 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့် သတိထားရန ်အချက်၊ သိုမ့ဟုတ် စစ်ြဖစ်ြခငး်။ 

နယေ်ြမများအ�ကားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများက 

စီမံကိနး်၏ အထက်ပိုငး် �ငှ့ ်ေအာကပိ်ုငး် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ �ငှ့ ်ြမစ်ဝှမ်း အရငး်အြမစ်များ 

မ�ေဝသံးုေရးဆိငုရ်ာ အဖဲွ�အစည်းများ၏ 

သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို ထည့်တကွလ်ိမ့်မည်။ လ
ည

်ပတ
ြ်ခ

ငး်
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လပ်ုငန်း အတငွး်မှာ ြခစားမ� သတထိားစရာများမှာ 

ဘ�ာေငမွျားကို စီမံခန ့ခဲွ်ပံု သိုမ့ဟုတ် အစိုးရ က� 

အတွငး်မှာဆိလု�င ်လိုငစ်င ်သိုမ့ဟုတ် ပါမစ် ချိုးေဖက်မ�များကို 

ေြဖ�ှငး်မေပးြခငး် ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

စီမံကန်ိး၏ ြပငဆ်ငေ်ရး ကာလအတငွး်မှာ အစုိးရ က�၏ 

ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများထတဲွင၊် ဥပမာ၊ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မာှ၊ ကန ့သ်တ်ထားသည့် ေရွးစရာများကို 

ထည့်စဉ်းစားြခငး်၊ စိစစအ်ကခဲတေ်ရး/ြပငဆ်ငေ်ရးကို 

ြဖတ်လမ်းြဖင့ ်လုပ်ကိုငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�မ�ိှဘ ဲ

အတည်ြပုမ�များ �ငှ့ ်စီမံကနိး် �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့ ်လညပ်တ်မ�တွင ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မာှ၊ ဥပမာ၊ လိုငစ်င ်�ငှ့ ်ပါမစ်များကို 

မျက်စိမှိတ်ထားြခငး်တို ့ ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ည ီလပ်ုငန်း လပ်ုကိငုန်ည်းများကိ ု

အာမခံေပးေရး လပ်ု�ုိးလပ်ုစဉ်များ ထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ 

ဥပမာ- လုပ်ငနး်ဆိငုရ်ာ ကျင်ဝ့တ် စည်းကမ်းများ၊ 

လုပ်သားဆိငုရ်ာ ကျင်ဝ့တ် စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ငနး် 

�ုိးသားေရး စာချုပ်၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်ူမ� တိုက်ဖျကေ်ရး 

သိုမ့ဟုတ် ြခစားမ� တိုက်ဖျကေ်ရး မူဝါဒများ �ငှ် ့အစီရငခံ်ေရး 

�ငှ် ့စံုစမ်းစစေ်ဆးေရး လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ (Transparency 

International’s Business Principles for Countering 

Bribery (BPCB)၊ သတငး်ေပးေရး အစီအစဉ်၊ စသြဖင့။် 

ဝယယ်မူ� စီမံကန်ိးများ�ငှ့လ်ပ်ုငန်းစဉ်များက ဝယ်ယေူရး မူဝါဒ၊ 

အရညအ်ချငး်ြပညမီ်မ�အား �ကိုတင ်စစ်ေဆးမ�၊ 

ကနထ်�ုိက်များကို ေဈးေခါ်မ� �ငှ့ ်ချေပးမ�၊ ြခစားမ� 

တိုက်ဖျကေ်ရး �ငှ့ ်ေလလံဆွသဲတူို၏့ တိုင�်ကားမ�များအား 

တံု ့ြပနေ်ရး နည်းစနစ်များကို ချမတှ် စစီဉ်ေပးရမည။် 

စစ်ေဆးမ�မာှ၊ ဥပမာ၊ အရည်အေသးွ၊ ဂဏုသ်ကိ�ာ၊ ကနုက်ျမ�၊ 

ကနထ်�ုိက်တာက ကနထ်�ုိက်လာ ကတိများ (အချိန၊် 

ကုနက်ျစရိတ်၊ အထးူသတ်မှတခ်ျကမ်ျား) ကို 

ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်�ကိုတင�်ပီး လပ်ုကိငုမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

စည်းမျဉ်းလိကုန်ာေရးမှာ သက်ဆိငုရ်ာ ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ၊ 

ပါမစ်များ၊ သေဘာတညူီချက်များ၊ လက်ေတွ� လပ်ုကိုငေ်ရး 

ကျင်စ့ဉ်များ �ငှ် ့အများသ ိေ�ကညာထားသည် ့ကတိများကို 

ေလစားရန ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကေ်ရး အစီအစဉ်များ၏ ဥပမာများထဲ ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ- 

ေလလံဆွေဲရး လုပ်ငနး်စဉ်များကို အနမိ့်ဆံးု သတ်မှတ်ေဈး အထက်တွင ်

ဖွင့လ်ျက် ကျငး်ပြခငး်၊ ကနထ်�ုိက် ချေပး�ကမည့် အာဏာပိုငမ်ျား �ငှ့ ်

၎ငး်၏ ဝနထ်မ်းများက ြခစားမ� တိုက်ဖျက်ေရး မူဝါဒကို လိုက်နာရန ်

ကတိြပုထားြခငး်၊ စီမံကိနး်၏ သကိ�ာထနိး်သမ်ိးေရး စာရွက်စာတမ်းများ၊ 

နည်းစနစ်များက ြခစားမ�ဆိငုရ်ာ အစီအစဉ်များကိ ုတငြ်ပ�ကကာ 

သတငး်ေပးသတူိုက့ို ကာကွယ်ေပးြခငး်၊ လ�ို� ဝှက်ချက်များကို တရားဝင ်

ကာကွယေ်ပးထားသည့် အချက်အလက်များြဖင့ ်ကန ့သ်တ်ထားြခငး်၊ 

စသြဖင့။် 

ေရ�ှည်သံးု�ိငုေ်ရး စံသတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ုအေြခခံ�ပီး စစ်ေဆးမ�ထတဲွင ်

ေနာက်ထပ် စံသတမ်ှတခ်ျက်များ ထည့်သငွး်ေပး�ိငုရ်ာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ည် 

ဥပမာမှာ၊ လူမ�ေရး၊ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ၊ ကျင့စ်ဉ်မျာ၊ လူရ့ပိုငခွ်င့မ်ျား၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး လပ်ုငနး်များ၊ အြခားေသာ 

စံသတ်မတှ်ချက်များကိ ုြပည့မီ်�ကလ�င ်ေဒသထကဲ 

ပစ�ညး်ေပးသငွး်သမူျားအား ဦးစားေပးမ� �ငှ့ ်အားေပးမ�၊ စသြဖင့။် 

ြခစားမ� တိကုဖ်ျကမ်�အား ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်မ�ကိ ုစစ်ေဆးြခငး်က၊ 

ဥပမာအြဖစ်၊ တငဒ်ါထ ဲပါဝင�်ကသည့် ကုမ�ဏမီျားသည် ြခစားမ� 

တိုက်ဖျက်ေရးဆိငုရ်ာ ကျင့စ်ဉ်များ �ိှရမညက်ို ေထာက်ြပမ� 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- ဘတုအ်ဖဲွ�ဝင၊် လည်ပတေ်နသည့် 

လုပ်ငနး်မှ မနေ်နဂျာ၊ ကမု�ဏ ီဆိငုရ်ာ ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မ� လပ်ုငနး် 

မနေ်နဂျာများ၊ ဌာနတွငး် စာရငး်စစ်မ�၊ လုပ်ငနး် အတွက် သတိထားစရာ၊ 

အစိုးရ က�အား စမံီကွပ်ကဲမ� ပါရဂမူျား၊ ြခစားမ� တိုက်ဖျကေ်ရး 

အရပ်သား အဖဲွ�အစည်းများ ကဲသ့ို ့ သက်ဆိငုရ်ာ အြခားေသာ အဖဲွ�များ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများအြမငမ်ျား၊ တနဖုိ်းထားချက်များ၊ 

မူဝါဒများ၊ ဖဲွ�စညး်တည်ေဆာက်ထားပံ၊ု လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ၊ �စှ်စဉ် 

အစီရငခံ်စာများ၊ အစိုးရ က�အား စီမံကွပ်ကမဲ� 

အေ�ကာငး်အရာများအား စိစစအ်ကခဲတ်မ�၊ ဌာနတွငး် စစ်ေဆးမ� 

အစီရငခံ်စာများ၊ စီမံကိနး်၏ စည်းမျဉ်းများလိုက်နာေရး စီမံကနိး်၊ 

ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ညီ လုပ်ငနး် လုပ်ကိုငန်ည်းများ �ငှ့ ်

စည်းမျဉ်းများလိုက်နာေရး ဆိငုရ်ာ ဘတု်အဖဲွ�ထသံို ့ အစီရငခံ်စာများ၊ 

ကျင့စ်ဉ်�ငှ့အ်ညီ လုပ်ငနး် လုပ်ကိုငန်ည်းများ ဆိငုရ်ာ တိုင�်ကားမ� 

စာရငး်၊ အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်းမှ ဆနး်စစ်ချက် အစီရငခံ်စာများ၊ 

Transparency International on National Integrity Systems 

(NIS) and the Corruption Perceptions Index (CPI) တို၏့ 

အစီရငခံ်စာများ ကဲသို ့ အစိုးရ က�အား စီမံကွပ်ကဲမ� 

အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်းများ 
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O-3 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 
 

ဤအေ�ကာငး်အရာက ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကိနး်များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ ေရအားလ�ပ်စစ် လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို စီမံလုပ်ကိုငေ်ပးရန၊် ေ�ှာင�်ှားေရး၊ အနညး်ဆံုးြဖစေ်ရး၊ 

သက်သာေစေရး၊ ေလျာ်စိကု်ေပးေရး �ငှ့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး အစီအစဉ်များကို �ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်�ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိုငရ်ာ ကတိေပးမ�များ ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတေ်ပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ် ု�ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆက�် �ယလ်ျက ်�ိှေနဆ ဲသိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်

လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ �ိှလ�င၊် ဆေီလျာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�များကိ ုအသံးုြပုလျက၊် ေဖါ်ထတုေ်ပးမည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုစနစတ်ကျ 

ချမှတထ်ား�ပီး၊ ေဖါ်ထတုခ်ဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ အတကွ ်ေစာင့�်ကည့ေ်ရး အစအီစဉ်မျာကိ ုချမတှထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတုထ်ားသည့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစမီံေြဖ�ှငး်ေပးရန ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စနစက်ိ ုချမတှထ်ားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- အဓကိပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား ရ�ိှေရး လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနး်များထပံ လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမာှ အ�ကးီစား စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှဘ ဲြပည့မ်ီခဲက့ာ ြပည့မ်မီည့ ်လမး်ေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်

�ိှေနလျက၊် ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ ကတမိျားမှာ ြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမး်ေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် လညပ်တမ်�များ�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုသသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှဘ ဲေ�ှာင�ှ်ားခဲ့ြခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲ့ြခငး် �ငှ့ ်သကသ်ာေစခဲြ့ခငး် လပ်ု�ိငုခ်ဲ့ကာ၊ 

ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီံကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ��ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနခဲသ့ည့ ်ေြမ ပျကြ်ပုနး်မ�များကိ ုြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးခဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု ်သကသ်ာေအာင ်

လပ်ုေပးခဲသ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိုငး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိုများသည့ ်အချကမ်ျားတငွ ်
ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှရီန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

5  စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထို ့ြပင၊် ဆကသ်ာွးေနေသာ သိုမ့ဟတု ်ေပါ်ထကွလ်ာမည် ့သဘာ၀ပတ၀်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ�ငှ် ့လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ ြပဿနာများအား 

�ှာေဖွေဖာ်ထတုရ်န ်လပ်ုငနး်စဥ်များအား စွန်စ့ားရြခငး်များ�ငှ် ့အခငွ့အ်လမး်များ �စှရ်ပ်စလံးုြဖင်၊့ ကျယြ်ပန်စ့ာွ ထည်သ့ငွး်စဥ်းစားသည။်  

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု�ကိုတငခ်န ့မ်ှနး်လျက ်တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ု

ချမှတထ်ားကာ၊ စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုISO 14001 ကဲသ့ို ့ အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်မှ အတညြ်ပုထားသည့ ်�ိငုင်တံကာ အသအိမှတြ်ပ  ု

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ စမီအံပ်ုချုပ်ေရး စနစထ်တဲငွ ်ထည့သ်ငွး်ထားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုထည့တ်ကွခ်ဲပံ့မုှာ အေသးစတိ ်�ငှ့ ်အချိနမ်ီ ြဖစခ်ဲ့�ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် လညပ်တမ်��ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုကာွဟမ�များ မေတွ� �ိှရဘ ဲေ�ှာင�ှ်ားခဲြ့ခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲ့ြခငး် သကသ်ာေစခဲ့ြခငး် �ငှ့ ်ေလျာ်ေ�ကးေပးြခငး် 

ြပုလပ်ု�ိငုခ်ဲသ့ည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ပတဝ်န်းကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- ေရ 

�ငှ့ ်ကုနး်ေြမေန မတူကွဲြပားသတ� ဝါများ၊ 

�ခိမ်းေြခာက်ခံေန�ကရသည့် မျိုးစိတ်များ၊ အေရးပါသည့် 

ေနထိငုမ်�ဝနး်ကျငမ်ျား၊ ေဂဟစနစ် ကျစ်လစ်မ� �ငှ့ ်

ချိတ်ဆက်မ� အေ�ကာငး်အရာများ၊ ေရ၏ အရညအ်ေသးွ၊ 

တိုငစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယ်ထိငုမ်�၊ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား၊ ေဒသခံ 

ြပည်သမူျား၊ တိုငး်ရငး်သား လူနညး်စမုျား၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ် 

(�ုပ်ပိငုး်ေရာ �ုပ်ပိုငး်မဟုတ်သည်များပါ) �ငှ့ ်ြပည်သူ ့ 

ကျနး်မာေရး။ လည်ပတေ်န�ကသည့် ေရအားလ�ပ်စစ် 

လုပ်ငနး်များအတကွ်၊ လက်�ိှ အေြခအေနကို အေြခခံလိုငး် 

အြဖစ် ခံယူလျက် သတိထားစရာများကို ထိအုေြခအေန�ငှ့ ်

ယှဉ်�ပီး အကဲခတ်ရသည်၊ စီမံကိနး်အ�ကို အေြခအေနကို 

ေကာငး်မွနစ်ွာ မှတတ်မ်း တငထ်ားကာ အေြပာငး်အလမဲျားကို 

ယငး်စီမံကိနး်အ�ကို အေြခခံလိုငး် (ဥပမာ၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရသတူို၏့ လေူနမ� အဆင့အ်တနး် 

ပိုြမင့မ်ားလာြခငး်) �ငှ့ ်ယှဉ်�ပီး တိုငး်ထာွေပးမည့ ်

ကတိြပုချက်များကို ြပုလုပ်ခဲ့သည့် အေ�ကာငး်အရာများ 

အတွက်သာ �ခငး်ချက် ြပု�ိငုသ်ည်။ လည်ပတ်ေနသည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ် လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနကာ လုပ်ငနး် 

တည်ေနရာ၏ စီရငပိ်ုငခွ်င့ ်ေဘာငမ်ျားကို ေကျာ်လနွ�်ပီး 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ိှေသာ စီမံကိနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ်ထတု်ရန ်�ငှ့ ်စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စီမံကိနး်များထ ဲ

ထည့်သငွး်ေပးရန ်လိုအပ်သည်။  

�ိှေနဆ ဲအေ�ကာငး်အရာများမာှ ေဒသ တစ်ခုခုအတွက် 

အချိန�်ကာြမင့စ်ွာ ထပ်တလဲလဲ စိုးရိမ်စရာ ြဖစ်ခဲ့သည့် 

အေ�ကာငး်အရာများ ြဖစ်�ိငု�်ပီး အေမအွ�စှ် ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်သက်ဆိငု�်ိငုသ်ည်။ 

အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာမှာ ယခင ်

စီမံကိနး်များ၏ အကျိုးဆက်များကို သက်သာေအာင ်

လုပ်မေပးခဲ့ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အလားတ ူေကာငး်မွနေ်သာ 

သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ အရာြဖင့ ်ေလျာ်စိကု် 

မေပး�ိငုခဲ့်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် လက်�ိှ (တည်ဆ)ဲ စီမံကိနး်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး ေရ�ှည် ြပဿနာများ �ိှေနြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်�ိှ တညေ်နရာတွင ်စီမံကိနး်များ အသစ်ေ�ကာင့ ်�ကိုတင ်

ြပဿနာများ �ိှြခငး်ကို ရည်��နး်သည်။ 

 

 

 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့် အေ�ကာငး်အရာများမာှ လုပ်ငနး်ေနရာထကဲ 

အေြပာငး်အလမဲျား (ဥပမာ၊ ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ် ေ�ှးပစ�ည်းများကို 

ေဖါ်ထတု်ပစလ်ိုက်သည့် ြမစ်ကမ်းပါး တိုက်စားမ� သိုမ့ဟုတ် ေြမ အသံးုချမ� 

သိုမ့ဟုတ် အသကေ်မွးမ� လုပ်ငနး်များကို ထပိါးလာြခငး်) သိုမ့ဟုတ် 

ပိုကျယ်ြပန ့သ်ည့် အေြခအေနများ (ဥပမာ၊ မူဝါဒ အေြပာငး်အလဲများ၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ ဥပေဒများထ ဲသိုမ့ဟတု ်စံ��နး်များထ ဲေြပာငး်လာြခငး်၊ 

လူအ့ဖဲွ�အစည်း၏ ေမ�ာလ်င့ခ်ျကမ်ျားကို ေြပာငး်လဲပစေ်နသည့် 

ေပါ်ေပါက်လာေန�ကသည့် လုပ်ကိုငန်ည်း အသစ်များ၊ စသြဖင့)်။ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

တငြ်ပေပး�ိငုရ်န် ချမှတရ်မည့် လပ်ုငန်းစဉ်များ ထတဲွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ 

ဥပမာမှာ- ကုမ�ဏ ီဝဘဆ်ိကု်မှ ဆကသ်ယွ်ရန ်ပုဂ�ိုလ်၊ အများြပည်သ ူ

အစည်းေဝးများ၊ အများြပည်သအူား ပံုမှန ်သတငး် ထတု်ြပနေ်ပးြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ေမးရန/်ေြဖရန ်အခွင့အ်လမ်းများ၊ ကုမ�ဏ ီဝနထ်မ်းများ 

အဓိကပတ်သက်သတူို၏့ သိုမ့ဟုတ် ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ ဆိငုရ်ာ 

ေကာမီ်တီထ ဲပါဝငြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

အဓိကပတသ်ကသ်၏ူ အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ�ကို၊ 

ဥပမာ၊ အးီေမးလ်များ၊ တယလ်ီဖုနး် စကားေြပာဆိမု�များ၏ မှတတ်မ်းများ၊ 

စာေရး ဆက်သယွ်မ�၊ အစည်းေဝး မတှ်တမ်းများ၊ မီဒယီာ ထတု်ြပနမ်�များ၊ 

ကုမ�ဏ ီဝဘဆ်ိကုမ်ှာ အေမးများသည့ ်ေမးခွနး်များအား ေြဖ�ကားေပးမ�ကို 

စီစဉ်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့ ်ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ေဖါ်ထတု်ခဲ့သည့် သိုမ့ဟုတ် �ိှေနဆ ဲ

အေ�ကာငး်အရာများကို ဖျနေ်ြဖေရး၊ ဥပေဒ၊ အတည်ြပုေရး သိုမ့ဟုတ် 

လိုငစ်င ်လုပ်ငနး်စဉ်ြဖင့ ်ေြဖ�ှငး်�ိငုခဲ်သ့ည်၊ အဓိကပတ်သက်သတူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာကို သနိားလည်၊ အကဲခတလ်ျက် ေြဖ�ှငး်ေပးခဲေ့�ကာငး်ကို 

နားလညလ်ာ�က�ိငုေ်အာင ်လုပ်ငနး် ပိုင�ှ်င/်လုပ်ကိုငသ်တူိုသ့ည် 

ထိအုေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ေြဖ�ှငး်ေပးခဲမ့� အေ�ကာငး်ကို ြပတ်သားစာွ 

ဆက်သယွ်�ှငး်ြပရန ်လိုအပ်မည်။ 

ေြမယာ ြပန်လည်ေဖါ်ထတုေ်ပးမ�မာှ စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲ့ရသည့် ေြမကိ ုစီမံကိနး်ကို လကေ်တွ� 

�ုပ်လံုးေဖါ်မ��ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနခဲ့သည့် ေ�ာှင့ယ်ှကမ်�များ �ငှ့ ်နစ်နာမ�များ၏ 

ေနာကပိ်ုငး်တွင ်၎ငး်တို၏့ ယခင ်အေနအထားမျိုးသို ့ 

ြပနေ်ြပာငး်လေဲပးသည့် လပ်ုငနး်စဉ် ြဖစ်သည်။ 
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ဆေီလျာ်ေသာ က�မ်းကျငမ်� ဆိသုညမှ်ာ စိစစ်အကဲခတ်မ� �ငှ့ ်

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကနး်များထကဲ ေထာက်ြပရ�ိငုသ်ည့် ေသာခ့ျက် 

အေ�ကာငး်အရာများ ထတဲွင ်အေတွ�အ�ကံု�ိှကာ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ 

ေနရာများ �ငှ့ ်လူမ�ေရး အကျိုးသက် ေဒသများ အ�ကားက 

ြခားနားချက်များကို အထးူေထာက်ြပေပးသည့် ပညာ�ှငမ်ျားကို 

ရည်��နး်ပါသည်။ ယငး် ပညာ�ှငမ်ျားမှာ စီမံကနိး် ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို 

ေဆာငရွ်က်ေပးသအူတွင ်အတွငး်လူ သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်လူ ြဖစ်�ိငု�်ပီး၊ 

လက်�ိှ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ပတ်သက်လ�င ်ဌာနတွငး်မှ က�မ်းကျငသ်မူှာ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

စီမံခန ့ခဲွ်ရာတွင ်အထးူအေရးပါ�ိငုပ်ါသည်။ 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမှာ စီစဉ်တကျ လုပ်ကိုငရ်မည့် ြဖစ်စဉ်ကို အတိုချံုး 

ေဖါ် ြပချက် ြဖစ်သည်။ အ��တ်လက�ဏာ သိုမ့ဟုတ် ဆိုးဝါးသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�ှ်ားေရး သိုမ့ဟုတ် ဟန ့တ်ားေရး 

အစီအစဉ်များကို အစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�ှ်ား၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ 

ဆိးုဝါးသည့် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆံုးြဖစ်ေရးကို 

အားထတု်ရသည်။ ေ�ှာင�ှ်ားေရး �ငှ့ ်အနည်းဆံုးြဖစ်ေရးကို လက်ေတွ� 

လုပ်မရ�ိငုလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ထည့်တွက်လျက် သက်သာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိကု်ေပးေရး အစီအစဉ်များကို ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလုပ်ေပးရသည်။ 

စိစစ်အကခဲတမ်� အတငွး်မှာ ကျယြ်ပန ့်သည့် ထည့်စဉ်းစားစရာများကို 

ြပသ၍ရ�ိငုသ်ည်မှာ၊ ဥပမာ- စီမံကနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့် ေနရာများကို ကျယ်ြပန ့စ်ာွ �ကည့်�� ြခငး်၊ 

စီမံကိနး် ကန ့သ်တ်နယေ်ြမကို ထည့်စဉ်းစားြခငး်၊ သက်ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို ကျယ်ြပန ့စ်ွာ �ကည့်�� ြခငး်၊ အသကေ်မွးမ� 

သိုမ့ဟုတ် လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များကဲသ့ို ့ အေရး�ကီးသည့် 

ခံယူချက်များကိ ုကျယ်ြပန ့စ်ာွ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ ်သံးုသပ်ြခငး်၊ ချဉ်းကပ်မ� 

တသ�ီကီးကို ထည့်တွကခဲ့်ြခငး်၊ အေ�ကာငး်အရာ အမျိုးမျိုးဆိငုရ်ာ 

အဓိကပါဝငသ်၏ူ ��ေထာင့မ်ျားကို ကျယ်ြပန ့စ်ွာ �ကည့်�� ြခငး်၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆက်ဆေံနမ�များကို 

အာ�ုံစိုကေ်လလ့ာြခငး်၊ ေရ�ှည်ခံ�ိငုမ်ည့် ြမစ်ဝှမ်းေဒသ ဖံွ� �ဖိုးေရး 

ဆိငုရ်ာ စဉ်းစားစရာများ၊ ေပါငး်စည်းထားေသာ ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ် 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး၊ အေမွအ�စှ် ဆိငုရ်ာများ အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

တိုးပွားလာေနေသာ အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များ၊ စသြဖင့။်   

ကတြိပုချကမ်ျားကို လက်�ိှ ပိုင�ှ်င/်လုပ်ကိုငသ် ူ(သိုမ့ဟုတ် 

ေအာ်ပေရတာ သိုမ့ဟုတ် ယခငတ်ုနး်က လုပ်ခဲ့သည့် အဖဲွ�အစည်းက 

ယငး် ကတိြပုချကမ်ျားကို ပိုင�ှ်င ်အသစ်ထ ံလ�ဲေြပာငး်ေပးခဲ့သည် 

ဆိလု�င)် သိုမ့ဟုတ် ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်အဓိက တာဝနယ်ခဲူ့သည့် 

အြခားေသာ ကိယု်စားလယှ်�ုံး တစ်ခုမှ ေပးရပါမည်။ 

  

သမိုငး်ဝင ်ကတိြပုချကမ်ျား၏ သကတ်မ်း�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး 

အြငငး်ပွားမ�များ �ိှေနလ�င၊် ၎ငး်တိုက့ိ ုတည်ဆ ဲ

အေ�ကာငး်အရာ အြဖစ် ခံယူလျက် ထိအုေ�ကာငး်အရာကို 

ေြဖ�ှငး်ရန ်စီစဉ်ရမည်။ ကစိ� အများအြပားထတဲွင ်စီမံကနိး် 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပွားလာခဲ့�ကသည့ ်အေြပာငး်အလဲများကို 

ြပနလ်ည် ကစုား၍ ရ�ိငုခ်ျငမ်ှ ရ�ိငုမ်ည် ြဖစ်ေသာေ�ကာင့၊် 

ေြဖ�ှငး်ေပးေရး အစီအစဉ်များကို အတိတ်တွင ်

ြဖစ်ပွားခဲ့�ကသည့် အေြပာငး်အလမဲျား၏ အေရးပါမ�ကို 

အသအိမှတ်ြပုလျက် ၎ငး်ကို ပံ့ပိုးရန ်သိုမ့ဟုတ် 

အသအိမှတ်ြပုရန ်အြခားပံုစတံစ်ခုအတွက် 

ကမ�ကထြပုချက် ပံုစံအသစ်မျိုးကို ြပုလုပ်သင့ပ်ါသည်။ 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့် ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စိစစ်အကခဲတရ်န ်

�ငှ့ ်စီမံအုပ်ချုပ်ရန ်တာဝန�ိှ်သည့် ဓာတ်အားေပး ဌာန 

သိုမ့ဟုတ် ကုမ�ဏမီနေ်နဂျာ၊ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ အတွက် တာဝန�ိှ်သည့် 

အစိုးရဘက်မှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပငပ်မှ ပါရဂူများ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ EIA / SIA; EIA / SIA �ငှ့ ်

ဆက်စပ် အစီရငခံ်စာများ အတကွ် စည်းမျဉ်းလိုကန်ာရန ်

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရး စီမံကနး်များ၊ တိုငပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်

အဓိကပတ်သက်သ ူပါဝငမ်� မှတတ်မ်းများ၊ 

အဓိကပတ်သက်သ၏ူ အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနမ်� 

မှတ်တမ်းများ၊ အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်း၏ ဆနး်စစ်မ� 

အစီရငခံ်စာ၊ အသံးုြပုခဲ့သည့် ပါရဂူများ က�မ်းကျငမ်�များ၊ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်

ပတ်သက်လ�င ်အတကွ် ဆိငုရ်ာ စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

စီမံကနး်များကိစ�အများအြပားတိုမ့ှာ ပါရဂူ 

တစ်ဦးတည်းဆိလု�င ်မျက်�ာှစာ �စှခု်စလံုးကို ြခံုမိရန ်

ခက်ခဲ�ိငုြ်ခငး်ကို သနိားလည်လျက်�ငှ့ ်သးီြခား ပါရဂူကို 

သံးုခဲ့ြခငး်အတွက် အေထာက်အထား 
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O-4 ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ ်

 
 ဤအေ�ကာငး်အရာက လည်ပတ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး် အတွက် ေရအား အရငး်အြမစ်များ ရ�ှိ�ိငုမ်� �ငှ့ ်

အားကိုးရမ�ကို အဆင့အ်တနး်ကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ စမံီမ� �ငှ့ ်လည်ပတ်ေရး လုပ်ငနး်များက ေရ�ှည ်�ငှ့ ်

ေရတိုမာှ ေရအား အရငး်အြမစ ်ရ�ှိ�ိငုမ်� �ငှ့ ်အားကိုးရမ�ကို ေကာငး်မွနစ်ာွ နားလညလ်ျက် ထည့်တွက်ထားကာ၊ ေရ 

အဝငအ်ထကွ်ဆိုငရ်ာ အြခားေသာ လိုအပ်ချက်များ၊ အေ�ကာငး်အရာ သိုမ့ဟုတ် ေတာငး်ဆိုချက်များကို 

လညး်ေကာငး်၊လုပ်ငနး် အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့ ်အနာဂတ် အေြပာငး်အလဲများ (ရာသဦတု ေြပာငး်လဲမ� 

အပါအဝင)် ကို လညး်ေကာငး်၊ ထည့တ်ွက်ထားသည။် 

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ရ�ှိ�ိငုက်ာ စတိ်ချရသည့ ်ေရအား အရငး်အြမစဆ်ိငုရ်ာ ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ခဲက့ာ၊ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲ�့ပီး၊ ရ�ှိခဲသ့ည့ ်အချက်အလက်များထတဲွင ်ကွငး်ဆငး် တိုငး်ထာွမ�များ၊ 

ဆေီလျာ်ေသာ စာရငး်အငး် ��ၚနး်ကိနး်များ �ငှ့ ်ေရအား ပုံစအံတကုို အသံးုချလျက် ြပုလုပ်ခဲသ့ည၊် ေရ ရ�ှိမ� သိုမ့ဟတု် အားကိုးရမ� အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်ဇလေဗဒ ပုံစ ံြဖစသ်ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရအား အရငး်အြမစ ်ရ�ှိ�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျကက်ို၊ နညး်ပညာပုိငး် ထည့တ်ကွ်စရာ တသ�ီကီးကိ၊ု ဓာတ်အား စနစ၏် 

အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်အခကအ်ခဲများအား သ�ိှိနားလညမ်�ကို၊ ေအာက်ပုိငး်သို ့ ေရလ�တ်မ� စနစမ်ျား အပါအဝင ်လူမ�ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်

စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ ထည့တ်ွက်စရာများကို အေြခခံ�ပီး ထတုလ်ုပ်ေရး လုပ်ငနး်များကို လမ်း��နေ်ပးရန ်အစအီစဉ်များ ချမှတ်ထားပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေရ ရ�ှိမ� သိုမ့ဟတု် အားကိုးရမ� အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ြပည့စ်ံုစွာ 

ေဖါ် ြပေပးထား�ပီး ရာသဦတု ေြပာငး်လမဲ� အပါအၢဝင ်ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေနများ၊ မေရရာမ�များ �ငှ့ ်သတထိားစရာများကို ေရတို �ငှ့ ်

ေရ�ှည ်အတကွ် အထးူတလည ်စနစတ်ကျ အကဲခတ်ေလလ့ာခဲပ့ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ဓာတ်အား ထတုလ်ုပ်ေရး စမံီကနိး်ကို ေရးဆွမဲ�မှာ ေရ�ှည ်အကျိုးကို ေ�ှ� ��ပါသည၊် ေရ အသံးုချမ�၏ 

ထေိရာက်မ�ကို အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အဆေီလျာဆ်ံးု �ငှ့ ်အများဆံးု ြဖစေ်အာင ်လုပ်ေပးလျက် �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်မ��ငှ့ ်လိကုဖ်က်ညေီအာင ်�ငှ့ ်

အနာဂတ် အေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ်လိုကဖ်က်ညေီအာင ်ေြပာငး်လလဲွယပ်ါသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ေရအား အရငး်အြမစက် စမံီကန်ိးကိ ုေမာငး်�ငှေ်ပးသည။် 

ေရ ရ�ိှမ� �ငှ့ ်အားကိးုရမ� အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများ၏ ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢ 

အထကပိ်ငုး် ေရအား လပ်ုငနး်ကိ ုလပ်ုကိငုသ်မူျား၊ ေရ အရငး်အြမစ ်

အသံးုချေရးဆိငုရ်ာ အနာဂတ ်ဖွံ� �ဖိုးမ�များ၊ ေရ�ငှ့ ်

ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ေြမယာ အသံးုချမ�ဆိငုရ်ာ အနာဂတ ်ဖွံ� �ဖိုးမ�များ 

(ဥပမာ၊ လယယ်ာစိကုပ်ျိုးေရး၊ စကမ်�လပ်ုနငး်၊ လဦူးေရ �ကးီထားမ�)၊ 

ကန ့သ်တ ်နယေ်ြမ အေြခအေန၊ ရာသဦတ ုေြပာငး်လမဲ�၊ ေရကိ ု

ခွေဲဝေရးဆိငုရ်ာ ေဆးွေ�းွည��ိ �ငိး်မ�များ၊ စသြဖင့။် အကယ၍် 

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်က မှခီိေုနရသည့ ်ေရ အရငး်အြမစမ်ျားမာှ 

လပ်ုငနး် တညေ်နရာ၏ စရီငပိ်ငုခ်ငွ့ ်ေဘာငမ်ျားကိ ုေကျာ်လနွ�်ပီး 

�ှိေန�ကလ�င ်ထိအုချကေ်�ကာင့ ်ေပါ်လာ�ကမည့ ်အခကအ်ခမဲျားကိ ု

အြပည့အ်ဝ ထည့စ်ဉ်းစားရန ်လိပုါမည။် 

ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုေရး လပ်ုငန်းများကိ ုေရးဆွရဲာတငွ ်

နညး်ပညာပုိငး် ထည့တ်ကွစ်ရာများ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢ ေရစးီဝငမ်� ပံစုမံျား၊ ေရေလာှငက်နဆ်ိငုရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျား၊ မခုဝ် �ငှ့ ်ေရလ�တေ်ပးေရး ဒဇုိီငး်၊ တာဘိငု ်

အမျိုးအစား၊ ကနိး်ဂဏနး်များ �ငှ့ ်အချကအ်လကမ်ျား 

ေဘးကငး်ေရး အေ�ကာငး်အရာများ၊ စသြဖင့။် 

ဓာတအ်ား စနစအ်တကွ ်အခငွ့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်အခကအ်ခမဲျား၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢ စမွ်းအင ်ဝယလ်ိအုား ပံစုမံျား 

(ဥပမာ၊ အေြခခ ံ�ငှ့ ်အများဆံးု ဝန)်၊ ဓာတအ်ား ေစျး��နး်များ၊ 

အြခားေသာ ဂျငန်ရယတ်ာများ �ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွး် �ငှ့ ်

အခကအ်ခမဲျား၊ ထတုလ်�တေ်ရး အေ�ကာငး်အရာများ၊ စသြဖင့။် 

ေရ အသံးုချမ�၏ ထေိရာကမ်�ကိ ုအြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အဆေီလျာ်ဆံးု �ငှ့ ်

အများဆံးု ြဖစေ်အာင ်လပ်ုေပးမ� ဆိသုညမ်ာှ �ှိေန�ကသည့ ်

နညး်ပညာပိငုး်၊ လမူ�ေရး၊ ပတဝ်နး်ကျင၊် ဘ�ာေရး ဆိငုရ်ာ 

အခငွ့အ်လမး်များ �ငှ့ ်အခကအ်ခမဲျားထတဲငွ ်ေရအား 

အရငး်အြမစက်ိ ုအေကာငး်ဆံးု အသံးုြပုသည့ ်စမီံကနိး် ြဖစြ်ခငး်ကိ ု

ဆိလုိပုါသည။်   

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ကမု�ဏ၊ီ အစိးုရ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်တသးီပဂု�လ ဇလေဗဒပညာ�ှင၊် ဓာတအ်ား 

စနစက်ိ ုစမီေံရးဆွသဲမူျား၊ ြမစဝ်မှ်း ေဒသ အာဏာပိငု ်

ကိယုစ်ားလယှ၊် အဓကိပတသ်က်သ၏ူ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမိ့ေ်ြမအရပ်များ၊ ငါးဖမး်လပ်ုနငး် �ငှ့ ်

ေဂဟ ပညာ�ှငမ်ျား၊ နယေ်ြမချငး် ထစိပ်ေန�ကသည့ ်

ေရစနုပိ်ငုး် အာဏာပိငုမ်ျား၊ ရာသဦတကုိ ုေလလ့ာသ ူ

သိုမ့ဟတု ်ရာသဦတဆုိငုရ်ာ ပညာ�ငှ ်

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ ေရစးီဝငမ်� ေဒတာ၊ 

ေစာင့�်ကည့ေ်ရး အစအီစဉ် �ငှ့ ်ေဒသတာ 

အရငး်အြမစမ်ျား၊ ေရအားဆိငုရ်ာ ဆနး်စစမ်�များ၊ 

စမီကံနိး် အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာကသ်ည့ ်ေရအား 

ေတာငး်ဆိမု�ဆိငုရ်ာ ဆနး်စစမ်�၊ ဓာတအ်ား စနစ ်�ငှ့ ်

ေစျးကကွ ်အခငွ့အ်လမး်များအား ဆနး်စစမ်�များ၊ ဟနလ်ပ်ု 

စမး်သပ်ေရး �ငှ့ ်အဆေီလျာဆ်ံးု ြဖစေ်ရး ပံစုြံဖင့ ်

လပ်ုကိငုမ်� ြဖစရ်ပ်များ �ငှ့ ်ရလဒမ်ျား၊ စမီကံနိး် အတကွ ်

စနစမ်ျား၏ လညပ်တေ်ရး စမီကံနိး်၊ ထတုလ်ပ်ုမ� ေဒတာ။ 
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O-5 ပိငုဆ်ိငုမ်� စတိခ်ျရမ� �ငှ့ ်ထေိရာကမ်� 

 
ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် ကွနရ်က် ပိုငဆ်ိုငမ်�များ၏ စတိ်ချရမ� �ငှ့ ်ထေိရာက်မ�ကို 

ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ပိုင�်ှင/် လုပ်ငနး် လညပ်တ်သူ၏ လ�ပ်စစ ်ထတု်လုပ်ေရး �ငှ့ ်ြဖန ့ြ်ဖူးေရး မဟာဗျူဟာမ� 

တစရ်ပ်လံုး�ငှ့အ်ည ီေရတို �ငှ့ ်ေရ�ှညတ်ွင ်အသင့ဆ်ံုး လုပ်ကိုငမ်�ကို ြပသ�ိငုေ်အာင ်ပိုငဆ်ိုငမ်�များကို ထိနး်သမ်ိးထားရန ်

ြဖစသ်ည။်  

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- သတိထားစရာများ �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ ထေိရာက်မ�ကို ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်ပုိငဆ်ိငုမ်�၏ အေြခအေန၊ 

ရ�ှိ�ိငုမ်� �ငှ့ ်စတိ်ချရမ�တိုအ့ား ပုံမှန ်ေစာင့�်ကည့ေ်နလျက်၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�အတကွ် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငုသ်ည့ ်ထနိး်သမ်ိးမ�ကို 

ြပုလုပ်ေန�ပီး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ပုိင�်ငှ/် လုပ်ငနး် လညပ်တ်သ၏ူ လ�ပ်စစ ်ထတုလ်ုပ်ေရး �ငှ့ ်ြဖန ့ြ်ဖူးေရး မဟာဗျူဟာမ� တစရ်ပ်လံုး�ငှ့အ်ည ီ

လညပ်တ်ေနသည့ ်လုပ်ငနး်အား ပုံမှန ်ေစာင့�်ကည့ေ်ရး �ငှ့ ်ထနိး်သမ်ိးေရး လိုအပ်ချက်များကို ကိုငတ်ွယေ်ပးရန ်အစအီစဉ်များကို 

ချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ပုိငဆ်ိငုမ်�များအား ထနိး်သမ်ိးေရး �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အေရးပါသည့ ်မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် 

ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ပုိငဆ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက် မှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ပုိငဆ်ိငုမ်�၏ စတိ်ချရမ� �ငှ့ ်ထေိရာက်မ� ဆိငုရ်ာ စွမ်းေဆာငခ်ျက်မှာ ပုိင�်ှင/် လုပ်ငနး် လညပ်တ်သ၏ူ ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်

ပုိငဆ်ိငုမ်� စွမ်းေဆာငမ်� ဆိငုရ်ာ အာမခံချက် မှနသ်မ��ငှ့ ်ကိကု်ညလီျက် အေသးစား ကွာဟမ�များသာ �ှိပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်�အား ထနိး်သမ်ိးေရး �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေဖါ်ထတု်မ�ထတဲွင ်သတိထားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပန�်ိငုရ်န ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ား�ပီး၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�အား ထနိး်သမ်ိးမ� စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး်များထတဲွင ်ထေိရာက်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်�ငှ့ ်

အဆင့ြ်မ�င့ေ်ပးရန ်ေရ�ှည ်အစအီစဉ် ပါ�ှိပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ပုိငဆ်ိငုမ်�၏ စတိ်ချရမ� �ငှ့ ်ထေိရာက်မ� ဆိငုရ်ာ စွမ်းေဆာငခ်ျက်မှာ ပုိင�်ှင/် လုပ်ငနး် လညပ်တ်သ၏ူ 

ရညမှ်နး်ချက်များ�ငှ့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်� စွမ်းေဆာငမ်�အား အာမခံချက် မှနသ်မ��ငှ့ ်အြပည့အ်ဝ ကိကု်ညသီည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ပုိငဆ်ိငုမ်�များသည ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ေနရာဌာနတငွ ်ထတုလ်�တြ်ခငး် 

လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကမ်�များအတကွ ်အားထားရေသာ အ�မတဲမး် 

အေဆာကအ်အံု၊ စက�်ံုပစ�ညး်�ငှ် ့ကရိိယာပစ�ညမ်ျားအား 

ရည�်�နး်သည။်  

ပုိငဆ်ိငုမ်�များ ြပုြပငထ်န်ိးသမ်ိးြခငး် လိအုပ်ချကမ်ျားတငွ ်

ပါ၀ငသ်ည် ့ဥပမာများမာှ။ ။ ေချာဆမီျား သိုမ့ဟတု ်ဖစတ်ာများ 

လြဲခငး်၊ အစတိအ်ပိငုး်များ အစားလြဲခငး်၊ ေဆးသတုြ်ခငး်၊ 

သန်�့ှငး်ေရး ြပုလပ်ုြခငး်၊ အကျိုးအပဲ ့အစအနများ ဖယ�်ာှးြခငး်၊ 

စသညတ်ို ့ ြဖစသ်ည။် 

ပုိငဆ်ိငုမ်�များ၏ အားထားရြခငး်�ငှ် ့ထေိရာကမ်� ြပဿနာများတငွ ်

ပါ၀ငသ်ည် ့ဥပမာများမာှ။ ။ ပံမုနှေ်ဟာငး်�မွး် စတု�်ပဲြခငး်၊ 

အစတိအ်ပိငုး်များ ပနွး်ပဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်ညစေ်ပြခငး်၊ 

လပ်ု�ိငုစ်မွး်ရည ်ေလျာက့ျေစသည် ့အချိနပိ်မုျား 

ေမာငး်�ငှ်သ့ည်အ့တကွ ်စကအ်စတိအ်ပိငုး် ဖွဲ�စညး်ပံ ု

ေြပာငး်လြဲခငး်များ၊ အသံးုမြပုြခငး်၊ သေံချးတကြ်ခငး်၊ 

စားသာွးြခငး်တို ့ြဖင် ့အခကအ်ခြဲဖစြ်ခငး်များတို ့ ြဖစသ်ည။်  

ပုိငဆ်ိငုမ်�များ�ငှ် ့ပတသ်ကေ်သာ အခငွ်အ့လမ်းများတငွ ်ပါ၀ငသ်ည် ့

ဥပမာများမာှ။ ။ နညး်ပညာအသစမ်ျား၊ အစားထိးုရမည် ့

အစတိအ်ပိငုး်များ၏ ေစျးကကွ ်အခငွ်အ့လမး်များ၊ R&D 

အခငွ်အ့လမး်များ၊ တက� သိလုမ်ျားြဖင် ့သိုမ့ဟတု ်

စမး်သပ်ြခငး်များအတကွ ်သေုတသနအဖွဲ�အစညး်များ�ငှ် ့

စပ်တလူပ်ုငနး်များ စသညတ်ို ့ ြဖစသ်ည။် 

�ိှလာ�ိငု�်ကသည့ ်ေတွ�ဆံေုမးြမနး်ခံရ�ိငုသ်မူျား- 

ဓာတအ်ားေပး ဌာန၏ ဌာန မနေ်နဂျာ၊ ဓာတအ်ားေပး 

ဌာနကိ ုလညပ်တေ်ပးသ၊ူ ထတုလ်ပ်ုေရး မနေ်နဂျာ၊ 

ပိငုဆ်ိငုမ်�အား ထနိး်သမိး်ေရး အစအီစဉ် မနေ်နဂျာ  

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ-ထနိး်သမိး်မ� 

အစအီစဉ်များ၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ၏ လပ်ု�ိငုစ်မွး် မတှတ်မ်း၊ 

ဓာတအ်ား ဌာန ပိငုဆ်ိငုမ်�အား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

မဟာဗျူဟာများ �ငှ့ ်အစအီစဉ်၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ၏ 

လပ်ု�ိငုစ်မွး် အာမခခံျကမ်ျား၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ 

စတိခ်ျရမ�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး �ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့ေ်ရး 

အစအီစဉ်၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များအား မမွး်မံြမ�င့တ်ငေ်ရး 

အစအီစဉ်၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ၏ ထေိရာကမ်�ဆိငုရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျား၊ စကပ်စ�ညး်များ �ငှ့ ်စနစ၏် 

လပ်ု�ိငုစ်မွး်ကိ ုယဉှ်�ကည့မ်� အချက်အလကမ်ျား၊ 

အခကအ်ခမဲျားအား ဖယ�်ှားမ�၏ လကေ်တွ�ကျမ� ဆိငုရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျား၊ ဓာတအ်ား ဌာန တစခ်ခု ုသိုမ့ဟတု ်

ဓာတအ်ား ဌာနများ၏ အုပ်စမုျား၏ လပ်ုငနး်များး 

ထေိရာကမ်�ြခငး် ဆိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်စနစ ်�ငှ့ ်ေဈးကကွထ်ကဲ သကဆ်ိငုရ်ာ 

အစအီစဉ်များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်ေဖါ် ြပေပးြခငး်၊ 

ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုမ� �ငှ့ ်ေပးသငွး်မ�အတကွ ်ဓာတအ်ား 

ဌာန၏ ဝငေ်ငမွျား၊ လညပ်တမ်�၏ ထေိရာကမ်�ဆိငုရ်ာ 

��နး်ကနိး်၊ တိငုး်ထာွေရး �ငှ့ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

လပ်ုငနး်စဉ်၊ စကပ်စ�ည်းများဆိငုရ်ာ 

အထးူအချကအ်လကမ်ျား၊ ေစာင့�်ကည့မ်� ေဒတာ။ 
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O-6 အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ ေဘးကငး်ေရး 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ၏ ေဘးကငး်ေရးကို ေဖါ် ြပထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ အသက်၊ ပိုငဆ်ိုငမ်� �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ေရကာတာ ပျက်စးီမ�၏ အကျိုးဆက်များ �ငှ့ ်အြခားေသာ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်မ� ဆိုငရ်ာ သတိထားစရာများမ ှကာကွယ်ေပးထားရန ်ြဖစပ်ါသည။်  

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- သတိထားစရာများကိ ုေဖါ်ထတုရ်န ်�ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ ထေိရာက်မ�ကို စစိစအ်ကခဲတ်ရန ်အတကွ် 

ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ၏ ေဘးကငး်မ�ကို ပုံမှန ်ေစာင့�်ကည့ေ်န�ပီး၊ ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများ၏ ေဘးကငး်မ� ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟုတ် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေနသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရကာတာ �ငှ့ ်အြခားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ ေဘးကငး်ေရး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို သက်ဆိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းများ �ငှ့ ်ေဒသ��ရ အာဏာပုိငမ်ျားကို ထည့တ်ကွလ်ျက် ြပုစုေပးခဲရ့ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ 

မ�ှိဘ ဲအများြပညသ်တူိုအ့တကွ် ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကို ဆကသ်ယွ ်အေ�ကာငး်�ကားေပး�ိငု�်ပီး၊ အေရးေပါ် တံု ့ြပနေ်ရး စမံီကနိး်များ 

�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များထတဲွင ်အသေိပး ��းိေဆာ်ေရး �ငှ့ ်သင�်ကားေရး အစအီစဉ်များ �ငှ့ ်အေရးေပါ် တံု ့ြပနေ်ရး ေလက့ျင့မ်�များ ပါဝငသ်ည။်  

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အ�ကီးစား 

စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက၊် 

ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချကမ်ျား ြပည့မီ်ခဲသ့ည ်သိုမ့ဟုတ် ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ာှင�်ာှးခဲက့ာ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စလျက် 

သက်သာလာေစခဲသ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်မ�က 

ကျယြ်ပန ့မ်ျားြပားသည့ ်ြဖစ�်ိငုေ်ြခ တသ�ီကီး �ငှ့ ်သတထိားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွသ်ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားကာ၊ အများြပညသ်ဆူိငုရ်ာ ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကို သံးုရနလ်ွယသ်ည့ ်ပုံစမံျိုးြဖင့ ်ကျယြ်ပန ့စွ်ာ အချိနမီ် 

ဆက်သယွ ်အေ�ကာငး်�ကားေပးခဲသ့ည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ေဘးကငး်ေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားခဲက့ာ အနညး်ဆံးု 

ြဖစေ်စလျက် သက်သာလာေစခဲ�့ပီး လညပ်တ်ေနသည့ ်လုပ်ငနး်ကိုယ�်�ကိ် ေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်လာခဲ�့ကသည့ ်သတိထားစရာများ၏ ေဘာငက်ို 

ေကျာ်လနွ�်ပီး ေဘးကငး်ေရး သတထိားစရာများကို ေြဖ�ှငး်ေပးခဲသ့ည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ေဘးကငး်ေရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢေြမငလျင၊် ပထဝီစကမ်�ပိငုး်၊ ေရကာတာ 

သိုမ့ဟတု ်ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုေရး ယနူစ ်ပျကစ်းီမ�၊ လ�ပ်စစ ်

ဓာတလ်ိကုမ်�၊ ေရအားဆိငုရ်ာ သတထိားစရာ၊ ေရနစြ်ခငး်၊ 

ကားလမး်ေပါ် မေတာ်တဆြဖစမ်�များ၊ စမီကံနိး် 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားအား ရပ်ရွာြပညသ်မူျား တနြ်ပနတ်ံု ့ြပနမ်�များမ ှ

ြဖစေ်ပါ်လာသည့ ်မေတာ်တဆြဖစမ်�များ၊ စသြဖင့။် 

ေဘးကငး်ေရး စမံီအပ်ုချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှၢ ဆိငုး်ဘတုမ်ျား၊ �ခငး်ချက ်ဇုနမ်ျား၊ 

အေရးေပါ် ြပငဆ်ငထ်ားမ�၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ စံစုမး်စစေ်ဆးမ�၊ 

သငတ်နး်ေပးမ�၊ ြဖစရ်ပ်များအား တံု ့ြပနမ်�၊ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်မံ�၊ 

ယခူရမည့ ်တာဝနမ်ျားကိ ုခွေဲဝသတမ်တှမ်�၊ စသြဖင့။်. 

အများြပညသ် ူအတကွ ်ေဘးကငး်ေရး အစအီစဉ်များကိ ု

ဆကသ်ယွ ်အေ�ကာငး်�ကားေပးြခငး်ထတဲငွ၊် ဥပမာ၊ အများြပညသ် ူ

အတကွ ်ဆိငုး်ဘတုမ်ျား၊ ေဒသ��ရ အာဏာပိငုမ်ျား�ငှ့ ်လိအုပ်သလိ ု

စစီဉ်ထားသည့ ်စာရွကစ်ာတမး်များ၊ ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား ပံစု ံ

အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ပါဝငလ်ျက ်��းိေဆာ်ချကမ်ျား ေပးြခငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေနရာများတငွ ်လညှ့လ်ညလ်ျက ်��တြ်ဖင့ ်အေ�ကာငး်�ကားေပးြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်အလားတ ူနညး်စနစမ်ျား၊ စသြဖင့။် 

အေရးေပါ် တံု ့ြပန်ေရး ဟန်လပ်ုေလက့ျင့မ်�များကိ၊ု ဥပမာ၊ ကမု�ဏီ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေဒသ��ရ အာဏာပိငုမ်ျားအတကွ ်သငတ်နး်ေပးြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်အလပ်ု�ံုေဆးွေ�းွပွဲများမှ တဆင့၊် စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ာှးေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�်ာှး၍ 

မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုအားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။်  

ေဘးကငး်ေရး အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီကန်ိး၏ 

သတထိားစရာများကိ ုေကျာ်လန်ွ�ပီး ပ့ံပုိးမ�များထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ညမှ်ာ၊ ဥပမာ၊ �ိှေနဆ ဲလမ်းအချို �၏ 

ေဘးကငး်မ� သိုမ့ဟတု ်အေြခခအံေဆာကအ်အံုများကိ ု

ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ လမူျားစေုဝးသည့ ်ေနရာများတငွ ်

အ�ှိနြ်မင့မ်� သိုမ့ဟတု ်ေရနစမ်� အ��ရာယမ်ျားကိ ု

ဆိငုး်ဘတုြ်ဖင့ ်ြပသေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန 

သိုမ့ဟတု ်ကမု�ဏမီ ှလံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ 

ေဒသထကဲ အာဏာပိငုမ်ျား၊ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေဘးကငး်ေရး 

သတထိားစရာအား စစိစအ်ကခဲတ်မ�များ၊ ေဘးကငး်မ� 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ အေရးေပါ် 

ြပငဆ်ငထ်ားေရး စမီကံနိး်များ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်�အစရီငခ်စံာများ၊ တသးီပုဂ�လ 

ဆနး်စစမ်�များ 

 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခ

ငး်
  



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 
 

221 

 

 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခငး်# 

O-7 �ငှသ်န�်ိငုစ်မွး် 

ဤအေ�ကာငး်အရာက လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ ဘ�ာေရး စီမံအုပ်ချုပ်မ�၊ စီမံကိနး် 

ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့�ကို အာမခံေပး�ကမည့ ်အစအီစဉ်များအား ေငေွ�ကးေထာက်ပံမ့� အပါအဝငက်ို၊ �ပီးေတာ ့စမံီကိနး် 

အေန�ငှ့ ်ေငေွ�ကး ေထာက်ပံေ့ရး လိုအပ်ချက်များကို လညး်ေကာငး် ၎ငး်၏ ဘ�ာေရး အခွင့အ်လမ်းများ အသင့ဆ်ံုး 

ြဖစေ်ရးကို လညး်ေကာငး် လုပ်�ိငုစ်မ်ွးကို ေဖါ် ြပေပးထားသည်။ ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်အား 

လုပ်ကိုငမ်�များသည ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်ဆိုငရ်ာ အစအီစဉ်များ �ငှ့ ်ကတိြပုချက်များ အပါအဝင ်ေငေွ�ကး 

ေထာက်ပံေ့ရး လိုအပ်ချက်များ အားလံုးကို ကာေပး�ိငုသ်ည့ ်ေချာေမွ�ေသာ ဘ�ာေရး အုတ်ြမစ်�ကီး �ှိေန�ပီး လုပ်ငနး်၏ 

ေရ�ှည ်�ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်းကို အကျိုးသက်ေရာက်�ိငု�်ကသည့ ်ေဈးကွက်ထကဲ အေြပာလငး်အလဲများကို သ�ိှိလျက ်

တံု ့ြပန�်ိငုစ်မ်ွး �ှိရန ်ြဖစသ်ည။်  

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ ဘ�ာေငကွိ ုပုံမှန ်ေစာင့�်ကည့ေ်န�ပီး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ 

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၏ ထေိရာက်မ�ကို ေဖါ်ထတု်ေနကာ၊ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငုသ်ည့ ်

ဘ�ာေရး စမံီအုပ်ချုပ်မ� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ ဘ�ာေရးကို စမံီအုပ်ချုပ်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကိ ုချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဘ�ာေရးအရ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အ�ကီးစား 

စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက၊် 

ေထာက်ပ့ံေရး ကတိြပုချက်များ ြပည့မီ်ခဲသ့ည ်သိုမ့ဟတု် ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး် သိုမ့ဟတု် ၎ငး်ကို ပုိငဆ်ိငုသ်ည့ ်ကုမ�ဏ ီအဖဲွ�အစညး်သည ်ဘ�ာေရး 

အေ�ကာငး်အရာများကို ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေန တသ�ီကီးထတဲငွ ်စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုက်ာ၊ ၎ငး်၏ အေ�ကးများကို ဝနေ်ဆာငေ်ပး�ိငု�်ပီး၊ စမံီကိနး်များ 

�ငှ့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ေပးထားသည့ ်ကတိများ အပါအဝငက်ို ေပးေချ�ိငုသ်ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်ဘ�ာေရး စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား 

ေဖါ်ထတု်မ�က သတထိားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ွက်ေနရာ၊ လ�ပ်စစ၊် ေရ �ငှ့ ်ပ့ံပုိးေရး ဝနေ်ဆာငမ်� ဆိငုရ်ာ အနာဂတ် 

ဝယလ်ိုအား အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်ေြပာငး်လမဲ�များလညး် ပါဝငပ်ါသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊်, ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ား�ပီး၊ လိုအပ်လာလ�င ်ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်များ အတကွ် အေရးေပါ် 

ဘ�ာေရး အစအီစဉ်များကို �ုပ်လံုးေဖါ်ေပး�ိငုသ်ည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး် သိုမ့ဟတု် ၎ငး်ကို ပုိငဆ်ိငုသ်ည့ ်ကုမ�ဏ ီအဖဲွ�အစညး်သည ်ဘ�ာေရး 

အေ�ကာငး်အရာများကို ြဖစ�်ိငုေ်ြခ အေြခအေန တသ�ီကီးထတဲွင ်စမံီခန ့ခဲွ်�ိငုက်ာ၊ လ�ပ်စစ၊် ေရ �ငှ့ ်ပ့ံပုိးေရး ဝနေ်ဆာငမ်� ဆိငုရ်ာ ေရာငး်အား 

�ငှ့ ်ဝယအ်ားကို ထည့တ်ကွ်လျက် ၎ငး်၏ ေဈးကကွ် အေြခအေနကို အသင့ဆ်ံးု ြဖစေ်အာင ်လုပ်�ိငုခဲ်�့ပီ သိုမ့ဟတု် လုပ်�ိငုမ်ည့ ်လမ်းေ�ကာငး် 

ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ဘ�ာေရး �ှငသ်န်�ိငုစ်ွမ်း ဆိသုညမ်ာှ ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ ေရ�ှည ်

��ေထာင့မ် ှ�ကည့�်�လ�င ်လပ်ုငနး် တစခ်ခုကု မမိ၏ိ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျားကိ ုဆကလ်က ်လကလ်မှး်မှ�ီ ိငု�်ပီး မမိတိာဝနက်ိ ု

ြပည့မ်�ီိငုစ်မွး် �ှိမ�ကိ ုဆိလုိပုါသည။် အချို �ေသာ 

လညပ်တေ်န�ကသည့ ်လပ်ုငနး်များမာှ ရညရွ်ယခ်ျကအ်များအြပား 

�ှိ�ိငု�်ကကာ ေရအားလ�ပ်စစမ်ာှ အဓကိ ရညရွ်ယခ်ျက ်မဟတုပ်ါ၊ 

ထိသုိုဆ့ိလု�င ်ေရအားလ�ပ်စစ ်အပိငုး်၏ ဘ�ာေရး 

ရညမ်နှး်ချကမ်ာှ လပ်ုငနး်စနစ ်(ဥပမာ၊ ေရ ေပးသငွး်ေရး၊ 

ဆညေ်ြမာငး် ေရ၊ စသြဖင့)်၏ အြခားေသာ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

�ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုပံပိ့းုေပးရန ်ြဖစ�်ိငုသ်ည။် အချို �ေသာ 

လညပ်တေ်န�ကသည့ ်လပ်ုငနး်များ အတကွ ်ဘ�ာေရးအရ 

ေထာကပံ်မ့�ကိ ု၎ငး်လညပ်တေ်နသည့ ်စနစ၏် ��ေထာင့ြ်ဖင့ ်

တိငုး်ထာွပါသည၊် ဥပမာ၊ ေရစစုညး်ေရး လပ်ုငနး်များမာှ 

အ�� ံးေပါ် �ိငု�်ကေသာ်လညး် စနစတ်ငွး်�ှိ အြခားေသာ 

ဓာတအ်ားေပး ဌာနများ၏ ထေိရာကမ်�မာှ ပိြုမင့မ်လား�ိငုေ်လရာ 

ပိ�ုကးီမားသည့ ်အြမတက်ိ ုထတုလ်ုပ်ေပး�ိငုပ်ါသည။် 

ဘ�ာေရး အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်သတထိားစရာများ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- လညပ်တေ်ရး ကနုက်ျမ�များ အထးူ 

ြမင့မ်ားြခငး်၊ လိအုပ်သည့ ်ကနုက်ျမ�များကိ ုြဖည့တ်ငး်�ိငုစ်မွး် 

မ�ှိြခငး်၊ အခနွေ်ငစွးီဝငမ်�ကစိ� မေရရာမ�များ၊ ေငေွ�ကး လလဲယှ�်�နး် 

မတည�်ငမိြ်ခငး်၊ ဘ�ာေငမွျားကိ ုသံးုရာတငွ ်အခကအ်ခ ဲ�ှိေနြခငး်၊ 

အသစတ်ဖနသ်ံးုရ�ိငုသ်ည့ ်မကလ်ံးုေပးေရး စနစမ်ျားကိ ုသံးုရာတငွ၊် 

ေဒသ��ရ ေဈး��နး် သတမ်ှတမ်�၊ ေဈးကကွ ်တည�်ငမိမ်�၊ ေဈးကကွက်ိ ု

အသံးုြပုရာတငွ အခကအ်ခမဲျား �ှေိနြခငး်၊ ေငေွ�ကး များစာွမ ှ

ေဖာငး်ပလွာဖွယရ်ာ �ှိေနြခငး်၊ သိုမ့ဟတု ်ေဈး��နး်ကျဆငး်မ�၊ 

စသြဖင့။် 

ေဈးကကွ ်ဆိသုညမ်ာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီကံနိး် လညပ်တေ်နသည့ ်

လ�ပ်စစ၊် ေရ �ငှ့ ်ဆကစ်ပ် ဝနေ်ဆာငမ်� ဆိငုရ်ာ ေရာငး်အား �ငှ့ ်

ဝယအ်ားဆိငုရ်ာ အေြခအေနကိ ုရည�်�နး်သည။်  

ပ့ံပုိးေရး ဝန်ေဆာငမ်�များမာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်

လပ်ုငနး်�ကးီများ၏ လညပ်တေ်ရး လပ်ုငနး်များ�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေန�ကကာ လ�ပ်စစအ်ားကို တည�်ငမိစ်ာွ 

ြဖန ့ြ်ဖူးေပးမ�ကိ ုအာမခေံပးလျက ်ထတုလ်�တေ်ရး 

စနစ၏် ထေိရာကမ်�ကိ ုအသင့ဆ်ံးု ြဖစေ်အာင ်လပ်ုေပးရာ၊ 

ြပနလ်ညထ်တုေ်ပး�ိငုသ်ည့ ်ဓာတအ်ား၊ �ကမိ�်�နး် 

ထနိး်ချုပ်မ� �ငှ့ ်ဝနအ်ား စးီဆငး်မ�ကိ ုစမီေံပးမ�လည်း 

အကျံုးဝငသ်ည။် 

အခငွ့အ်လမ်းများထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ-

ေဈးကကွ ်အသစမ်ျားထသဲို ့ ဝင�်ိငုရ်န ်ထတုလ်�တေ်ရး 

လိငုး်များကိ ုဖွံ� �ဖိုးေစြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ 

ေဖာကသ်ည ်ေြပာငး်လြဲခငး်၊ ေဈး��နး် သတမ်တေ်ရး �ငှ့ ်

ကနထ်�ိုက ်မဟာဗျူဟာများ၊ ြပနလ်ညမ်မွး်မြံခငး်များ �ငှ့ ်

ြမ�င့တ်ငမ်�များ၊ ေဈး��နး်ြမင့ ်လ�ပ်စစ ်ဝယလ်ိအုားကိ ု

ြဖညဆ်ညး်ေပးရန ်လညပ်တမ်� ပံစုကံိ ုေြပာငး်လြဲခငး်၊ 

ေရအားလ�ပ်စစ�်ငှ့ ်စေုပါငး်ည�လိျက ်ဂရိ တည�်ငမိမ်�ကိ ု

စစီဉ်ေပးရန ်�ငှ့ ်ထပ်တလလဲသဲံးု�ိငုသ်ည့ ်စမွး်အင ်

လကမ်တှမ်ျားကိ ုရယ�ူိငုရ်န ်ထပ်တလလဲ ဲသံးု�ိငုသ်ည့ ်

ဖွံ� �ဖိုးမ�ထ ဲပါဝငြ်ခငး်၊ ကမု�ဏ၏ီ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လမူ�ေရး �ငှ့ ်ပတဝ်နး်ကျင ်အတကွ ်

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးကာ အမတှတ်ဆံပ်ိ�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်ေဖာကသ်ညမ်ျားကိ ုဆွေဲဆာငေ်ရး 

မဟာဗျူဟာများ၊ စသြဖင့။် 

ဤေနရာတငွ ်အသင့ဆ်ံးု ြဖစေ်အာငလ်ပ်ုမ�က 

ထည့တ်ကွစ်ရာများ အားလံးုကိ ုထည့တ်ကွလ်ိကုသ်ည့ ်

ေနာကမ်ာှ လပ်ုငနး် အေန�ငှ့ ်တကလ်မှး်�ိငုသ်ည့ ်

အေကာငး်ဆံးု ေဈးကကွ ်အေြခအေန ြဖစသ်ည။် 

ဘ�ာေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ အချို �ေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားမာှ ကနုသ်ယွေ်ရးဆိငုရ်ာ 

ထခိိကုလ်ယွသ်ညမ်ျား ြဖစ�်ိငုရ်ာ၊ လက�်ှိ 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်အေထာကအ်ထားကိ ု

လ�ို � ဝကှခ်ျက ်ထနိး်သမိး်ေရး သေဘာတညူခီျက�်ငှ့အ်ည ီ

သံးုသပ်ရန ်လိအုပ်မည။် 

လ
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ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ား ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ ဘ�ာေရး အရာ�ှိများ၊ 

ေငေွ�ကးေထာကပံ်သ့ည့ ်အဓကိ အဖွဲ�အစညး်၏ 

ကိယုစ်ားလယှ၊် တသးီပုဂ�လ ဘ�ာေရး ပါရဂ၊ူ လပ်ုငနး် 

ဖွံ� �ဖိုးမ�၊ ေဈးကကွတ်ငမ်�၊ တိငုပ်ငမ်�၊ ကနုသ်ယွမ်�၊ 

မဟာဗျူဟာ၊ မဝူါဒ ေရးရာ ကမု�ဏ၏ီ ကိယုစ်ားလယှ၊် 

ကမု�ဏ၏ီ ထတုလ်ပ်ုေရး မနေ်နဂျာ 

 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေငေွ�ကးပံပိ့းုေပးရန ်

ေရွးချယမ်�များ၊ ဘ�ာေရး ပံစုစံမ်းသပ်မ� အစရီငခ်စံာများ၊ 

ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ သတထိားစရာများကိ ုဆနး်စစခ်ျက၊် ဘ�ာေရး 

စမီကံနိး်များ၊ ဘ�ာေရး အေြခအေန အစရီငခ်စံာများ၊ အြခားေသာ 

အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာများ၊ ကမု�ဏ၏ီ �စှစ်ဉ် ဘ�ာေရး 

အစရီငခ်စံာများ၊ စမီကံနိး် �ငှ် ့အဓကိ ဝယယ်သူ(ူများ)၊ ေဈးကကွ ်

သေုတသန၊ သေုတသန �ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးမ� အစအီစဉ်၊ ေြဖ�ှငး်နညး် 

အသစမ်ျားအား အသံးုြပုမ� သာဓကများ၊ ဆနး်သစမ်� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

သေုတသန �ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးမ� အစအီစဉ် အတကွ ်ဆမုျား ရ�ှိြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်ြပငပ်မ ှအသအိမတှ်ြပုခံရြခငး်၊ ထတုက်နု ်အသစ၏် 

နမနူာများ၊ ေဈးကကွ ်အသစထ်သဲို ့ ဝင�်ိငုမ်� သာဓကများ၊ ေဈးကကွ ်

ေတာငး်ဆိမု�များအား တံု ့ြပနမ်� သာဓကများ။ 
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O-8 စမီကံနိး်၏ အကျိုးအြမတမ်ျား 

 ဤအေ�ကာငး်အရာက၊ ကတိြပုချက်များကို စီမံကိနး်အ�ကို အေြခခံလိုငး်ကို ေဖါ် ြပလျက် ေကာငး်မွနစ်ွာ မတှ်တမ်း 

တငထ်ားသည့ ်ကိစ�မျိုးြဖစခ်ဲ့လ�င၊် ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်ကို ဖွံ � �ဖိုးေအာင ်လုပ်ကိုငမ်� တေလ�ာက်တွင ်ရ�ှိလာသည့ ်

အကျိုးအြမတ်များကို ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်ကို ဖွံ � �ဖိုးေဆာက်လုပ်ခဲ့စဉ် ထပ်တိုး 

အကျိုးအြမတ်များ �ငှ့ ်အကျိုးအြမတ်များအား မ�ေဝေရး ဆိုငရ်ာ မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေပးခဲ့သည့ ်

ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး် ေပးခဲ့ကာ ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖွံ � �ဖိုးမ�ေ�ကာင့ ်နစန်ာခဲ့�ကရသည့ ်ေဒသခံြပညသ်ူများ 

အကျိုးစးီပာွးများကို ရ�ှိခဲ့�ကရန ်ြဖစသ်ည။် စီမံကိနး်များ �ကာြမင့လ်ှ�ပီ ြဖစ၍် စမံီကိနး်ကို အတညြ်ပုစဉ် စီမံကိနး် 

အကျိုးအြမတ်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေကာငး်မနွစ်ာွ မတှ်တမ်း တငထ်ားခဲ့သည့ ်ကတိြပုချက် စာတမ်းများ မ�ှိ သိုမ့ဟုတ် 

စမံီကိနး် ေနာက်ပိငုး် ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ရန ်စီမံကိနး်အ�ကို ေဒတာများ မ�ှိလ�င၊် ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သက်ဆိုငမ်� 

မ�ှိပါ၊ ထိသုို ့ြဖစလ်�င၊် စီမံကိနး်၏ အကျိုးအြမတ်များ ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို အေ�ကာငး်အရာ O-3 ပတ်ဝနး်ကျင ်

�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ထတဲွင ်ထည့တ်ွက် ေပးရမည။် 

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး် အကျိုးအြမတ်များကို မ�ေဝေပးခဲြ့ခငး် �ှိမ�ှိ �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ� �ှိမ�ှိကို 

စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်ေစာင့�်ကည့ေ်န�ပီး၊ စမံီကိနး် အကျိုးအြမတ်များအား  မ�ေဝေပးေရး ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေပးထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး် အကျိုးအြမတ်များ ဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်�ငှ့ ်ယငး် ကတိြပုချကမ်ျား�ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေန�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီလုပ်ကိငုရ်န ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထား�ပီး၊ စမံီကနိး် အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ 

ကတိြပုချက်များကို အများသ ိေ�ကညာေပးခဲသ့ည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမံီကိနး် အကျိုးအြမတ်များကို စမံီခန ့ခဲွ်ေပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို  ချမှတ်ေပးထားရာ စညး်မျဉ်းမလိုက်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ သသိသိာသာ မ�ှိဘ ဲ

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ကတိများမှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်ကိ ုဖံွ� �ဖိုးလုပ်ကိုငခဲ်မ့�ေ�ကာင့ ်တိကု�ုိ်က် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်၏ အကျိုးစးီပွားများကို ခံစားခွင့ ်�ှိ�ကသည့ ်အြခားသမူျားသည ်အကျိုးအြမတ်များကို ရ�ှိခဲ�့က�ပီ သိုမ့ဟတု် ရ�ှိေတာမ့ည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေန�ကသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး် အကျိုးအြမတ်များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတု်မ�က သတိထားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

ချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အကျိုးအြမတ်များမှာ သသိာလကှာ စမံီကိနး်ေ�ကာင် ့အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည် ့ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအား 

ပ့ံပုိးခဲသ့ည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ေရအားလ�ပ်စစ ်

လပ်ုငနး်များထတံငွ ်စမီကံနိး်ကိ ုအတညြ်ပုချိနတ်ငွ ်

စာရွကစ်ာတမး်များြဖင့ ်အခိငုအ်မာ ေရးမတှထ်ားသည့ ်

ကတမိျား မ�ှိခဲလ့�င ်သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး် ေနာကပိ်ငုး် 

ေဒတာ�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့�်ိငုရ်န ်စမီကံနိး်အ�ကို  အေြခခလံိငုး် 

ေဒတာ မ�ှိလ�င ်ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ မသကဆ်ိငုပ်ါ။ 

စမီကံနိး် အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ 

�ှိ�ကေသာ်လညး်၊ ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သကဆ်ိငုမ်� 

မ�ှိသည့ ်စမီကံနိး် အေဟာငး်များဆိလု�င၊် ဤအချကက်ိ ု

အေ�ကာငး်အရာ O-3 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ထတဲငွ ်ထည့တ်ကွ ်ေပးရမည။်  

အကျိုးအြမတမ်ျားမာှ ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား၊ 

သိုမ့ဟတု ်အကျိုးအြမတမ်ျား ခွေဲဝေရး မဟာဗျူဟာ ပံစု ံ

ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိသုညမ်ာှ စမီကံနိး်ကိ ု

အေြခခ�ံပီး ထတုယ်�ူိငုသ်ည် ့အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ု

ရည�်�နး်သည၊် ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းမျာကိ ုတညေ်ဆာကမ်�၊ 

သငတ်နး်ေပးြခငး် �ငှ် ့ေဒသထ ဲအလပ်ုေနရာ ခန်ေ့ပးြခငး်၊ 

တတံားများ၊ ချဉ်းကပ်ေရး လမး်များ၊ ေစာငး်ေလ�ာ ကဲသ့ို ့ 

အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ၊ ကျနး်မာေရး �ငှ် ့ပညာေရး 

ကဲသ့ို ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်၊ ဆညေ်ြမာငး်၊ 

သာွးလာမ�၊ ေရလ�မး်မ�/မိုးေခါငမ်� ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ 

ေရထတုက်နု၊် အပနး်ေြဖမ� ကဲသ့ို ့ ေရကိ ုအြခားကစိ�များ 

အတကွ ်သံးုမ�ကိ ုအားေပးြခငး်၊ စကမ်�သံးု �ငှ့ ်ြမူနစီပါယ ်

ေရေပးသငွး်မ� တိးုတကလ်ာြခငး်၊ ေပါငး်စညး်ထားေသာ 

ေရ အရငး်အြမစ ်စမီအံုပ်ချုပ်မ�မ ှရ�ှိသည် ့

အကျိုးအြမတမ်ျား။ 

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝမ�သည ်တစ�်ကမိေ်ပး 

ေလျာ်ေ�ကးများ သိုမ့ဟတု ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ပံပိ့းုမ�များ �ငှ် ့

ြခားနားပါသည၊် ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

• လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုတနး်တညူမီ� 

သံးု�ိငုြ်ခငး်- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျို းသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျားမာှ စမီကံနိး်ထမံ ှလ�ပ်စစ ်ဓာတအ်ား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အကျိုးအြမတမ်ျားကိ၊ု 

အကျိုးအေ�ကာငး် �ှိ၍ ကန်သ့တခ်ျကမ်ျား (ဥပမာ၊ 

ဓာတအ်ား ေဘးကငး်ေရး၊ ဦးစားေပးရမ�) �ှိသည်မ့အှပ၊ 

ရယခူစံား�ိငုသ်တူို ့ အ�ကားမာှ ေ�ှ �ဆံးုမ ှ�ှိေန�ကပါသည၊် 

• အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုတိးုတက ်အသံးုြပု�ိငုရ်န ်

ေငေွ�ကးမဟတုသ်ည် ့ခစံားခငွ်မ့ျား - စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်

သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုသံးုခွင်က့ိ ုေဒသထ ဲတိးု�ပီး 

ရ�ှိပါသည။် 

• ဝငေ်ငကွိ ုမ�ေဝခစံားြခငး်- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်

ေရအားလ�ပ်စစမ် ှတိကု�်ိုက ်ရ�ှသိည် ့ေငေွ�ကး 

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုစညး်မျဉ်းများထတဲငွ ်

ြပ�ာနး်ထားသည် ့ေဖါ် ြမူလာ �ငှ် ့ချဉ်းကပ်မ��ငှ်အ့ည ီ

မ�ေဝခစံား�ိငု�်ကသည၊် ၎ငး်ကိ ုတစ�်ကမိေ်ပးသည် ့

ေလျာ်ေ�ကးေင ွေပးေချမ� သိုမ့ဟတု် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ေရတိ ုပံပိ့းုမ�၏ ေနာကမ်ာှ 

ရ�ှိပါသည၊် စာချုပ်ဆိငုရ်ာ ရနပံ်ေုငမွျားကိလုညး် 

ခစံားရသည။် 

ထပ်တိးု အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ ကတြိပုချကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရးမှာ ပိငု�်ှင/်လပ်ုငနး်လညပ်တသ် ူ

မဟတုဘ် ဲအြခားေသာ ကိယုစ်ားလှယ�်ံု းများ၏ တာဝန ်

ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- သကဆ်ိငုရ်ာ ဓာတအ်ားေပး ဌာန 

သိုမ့ဟတု ်ကမု�ဏ မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရဘကမ် ှကိယုစ်ားလယှ ်(ဥပမာ၊ 

စးီပာွးေရး ဖွံ� �ဖိုးမ� ဌာနမ)ှ၊ အဓကိပါဝငသ်၏ူ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 
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အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ဖွံ� �ဖိုးမ� ဆိငုရ်ာ ��နး်ကနိး်များကိ ု

စမီကံနိး်အ�ကို  ဆနး်စစခ်ျက၊် �ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်စမီကံနိး် 

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုစမီကံနိး်အ�ကို  ဆနး်စစခ်ျက၊် 

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး ေရွးစရာများ �ငှ့ ်

အခငွ့အ်လမး်များကိ ုစမီကံနိး်အ�ကို ဆနး်စစခ်ျက၊် 

အဓကိပါဝငသ်၏ူ တငြ်ပချကမ်ျား �ငှ့ ်ပါဝငမ်�ကိ ုြပသသည့ ်

စမီကံနိး်အ�ကို  အစညး်ေဝး မတှတ်မး်များ သိုမ့ဟတု ်

အစရီငခ်စံာများ၊ အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး စမီကံနိး်၊ 

စမီကံနိး် အကျိုးအြမတမ်ျား ဆိငုရ်ာ ကတြိပုချကမ်ျား၊ စမီကံနိး် 

အကျိုးအြမတမ်ျား၏ အေြခအေန �ငှ့ ်မ�ေဝေပးမ�အား 

ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ။  
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O-9 စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား �ငှ့ ်အသကေ်မးွမ� 

 

ဤအေ�ကာငး်အရာက ကတိြပုချက်များ �ှိခဲ့�ပီး စီမံကိနး်အ�ကို အေြခခံလိုငး်ကို စာတမ်းြဖင့ ်အခိုငအ်မာ 

ေရးမတှ်ထားသည့ ်ကိစ�များအတွက်၊ ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး် ဖွံ � �ဖိုးမ�က စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက် 

ရပ်ရွာြပညသ်ူများအား အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေြဖ�ှငး်ေပးခဲ့ြခငး်ကို ထည့သ်ွငး်ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ 

စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပည်သူများ အတွက် စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်နစ်နာခဲ့ရသည့ ်အသက်ေမးွမ� �ငှ့ ်

လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များကို စီမံကိနး်အ�ကို အေြခအေနများ�ငှ့ ်စာလ�င ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးလျက် ေရ�ှညတ်ွင ်မိမိဘာသာမိမိ 

ရပ်တည်�ိငုေ်ရးကို ေ�ှ � ��ရန ်�ငှ့ ်စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပည်သူများအား ေပးခဲ့သည့ ်

ကတိြပုချက်များကို အြပည့အ်ဝ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ် ြဖစသ်ည်။ စမံီကနိး်များ �ကာြမင့လ်ှ�ပီ ြဖစ၍် စီမံကိနး်ကို 

အတညြ်ပုစဉ် စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်ူများ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေကာငး်မွနစ်ွာ မတှ်တမ်း 

တငထ်ားခဲ့သည့ ်ကတိြပုချက် စာတမ်းများ မ�ှိ သိုမ့ဟုတ် စမံီကိနး် ေနာက်ပိငုး် ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ရန ်စီမံကိနး်အ�ကို 

ေဒတာများ မ�ှိလ�င၊် ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သက်ဆိုငမ်� မ�ှိပါ၊ ထိသုို ့ြဖစလ်�င၊်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်ူများ ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို အေ�ကာငး်အရာ O-3 ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ထတဲွင ်ထည့တ်ွက် ေပးရမည။်  

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအတကွ် ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးခဲ ့မေပးခဲ ့�ငှ့ ်

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို စစိစအ်ကဲခတရ်န ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ေန�ပီး၊ စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်�ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားအား ေပးခဲသ့ည့ ်ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်�ငှ့ ်

ယငး် ကတိြပုချက်များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေန�ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီလပ်ုကိုငရ်န ်အစအီစဉ်များကို ချမှတထ်ား�ပီး၊ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ့ ်ြပုလပ်ုခဲသ့ည့ ်တရားဝင ်သေဘာတူညခီျက် တစစ်ံတုစခု် �ှိလ�င ်၎ငး်တိုက့ို အများသ ိ

ေ�ကညာေပးခဲသ့ည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

တငြ်ပရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ�များကို ရ�ှိရန ်တညဆ် ဲလုပ်ငနး်စဉ်များ �ှိ�ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အတကွ် ကတြိပုချကမ်ျားကို 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးမ�ကို စမံီလုပ်ကိုငရ်န ်လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များကို ချမှတ်ထား�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲ

စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက၊် 

ကတိြပုချက်များကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ�့ကသည့ ်အသက်ေမွးမ�များ �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးခဲ�့ပီ သိုမ့ဟတု် 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးေတာမ့ည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေန�ပီး၊ စးီပွားေရးအရ ေနရာေ���ေြပာငး်မ�ကို၊ ��ငိး်ယဉှ်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်ကနုပ်စ�ညး်များ၊ 

ပုိငဆ်ိငုမ်�များ သိုမ့ဟတု် ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖင့၊် တရားမ�တစွာ ေလျာ်စိုက်ေပးခဲ�့ပီ ြဖစသ်ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 

တစခု် �ှိေနသည။် 
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5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ရာတငွ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကိုေရာ၊ အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက 

အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များကိုပါ ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင ်သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်လျက် တံု ့ြပနေ်ပးမည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတ်ထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် အေ�ကာငး်အရာများအား တငြ်ပခဲပုံ့ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနမ်�ကို ထည့တ်ကွ်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် 

ြဖစခဲ်လ့ျက်၊ စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားသည ်သက်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ေရွးချယမ်�များဆိငုရ်ာ 

ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်မ�ထ ဲပါဝငခဲ်�့ကပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်မျာကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ချမှတထ်ားသည့ ်အစအီစဉ်များမှာ ေရ�ှညတ်ွင ်မိမိဘာသာမိမိ 

ရပ်တညလ်ာေတာမ့ည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေန�ကသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ စီမံကနိး်ကို 

အတည်ြပုချိနတ်ွင ်စာရွက်စာတမ်းများြဖင့ ်အခုိငအ်မာ 

ေရးမှတ်ထားသည့် ကတိများ မ�ိှခဲ့�ကသည့် လညပ်တ်ေနသည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ် လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်သိုမ့ဟုတ် စီမံကနိး် ေနာက်ပိုငး် 

ေဒတာ�ငှ့ ်ယှဉ်�ကည့�်ိငုရ်န ်စီမံကနိး်အ�ကို အေြခခံလိငုး် ေဒတာ 

မ�ိှလ�င ်မသက်ဆိငုပ်ါ။ အကျိုးသက်ေရာကခဲ့်သည့် 

ရပ်ရွာြပည်သမူျား�ငှ့ ်သက်ဆိငုသ်ည့် အေ�ကာငး်အရာများ 

�ိှ�ကေသာ်လည်း၊ ဤအေ�ကာငး်အရာမှာ သက်ဆိငုမ်� မ�ိှသည့် စီမံကနိး် 

အေဟာငး်များဆိလု�င၊် ဤအချက်ကို အေ�ကာငး်အရာ O-3 

ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ထတဲွင ်

ထည့်တွက် ေပးရမည်။ 

စီမံကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျို းသကေ်ရာကခ့ဲ်သည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား 

ဆိသုည်မှာ ေရအားလ�ပ်စစ် လုပ်ငနး် ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေန�ကသည့် အေြခခံအေဆာက်အအံုများေ�ကာင့ ်

အေပါငး်လက�ဏာ သိုမ့ဟတု် အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးဆက်များကို 

ရငဆ်ိငုခဲ့်�ကရ�ပီ ြဖစ်သည့် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကနိး် တဝိုက် 

ေနရာများတွင ်ေနထိငု�်ကကာ အြပနအ်လှန ်ထေိတွ�ဆက်ဆေံန�ကသည့် 

ြပည်သ ူအမျိုးမျိုး ပါဝငပ်ါသည်။ 

စီမံကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျို းသကေ်ရာကခ့ဲ်သည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်�ကသည့် အေ�ကာငး်အရာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငု�်ကသည်မှာ၊ ဥပမာ- အသကေ်မွးမ� ဆံးု�� ံးသာွးမ� သိုမ့ဟုတ် 

ခက်ခဲလာမ�၊ လေူနမ� အဆင့အ်တနး် နမိ့်ကျလာြခငး် သိုမ့ဟတု် ြမစ်အား 

စီမံအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်ေရစီးေ�ကာငး် စနစမ်ျားေ�ကာင့ ်ေြပာငး်လဲမ�များ 

ကဲသ့ို ့ စီမံကိနး်ထကဲ အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်စီးပွားေရးအရ 

ေနရာေ���ေြပာငး်ေပးမ�များ �ိှလာြခငး်။ အထးူြပ�ိငုသ်ည့် ဥပမာများထဲ 

ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ- ကျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် ေဘးကငး်ေရး အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ၊ ယဉ်ေကျးမ� ဓေလမ့ျား အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ၊ ေြမများ၊ သစ်ေတာ �ငှ့ ်ြမစ်ကမ်းများ အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ၊ စပါးစိုက်ခငး်များ၊ အမ်ိြခံေြမများ၊ 

ြမစ်ကမ်း ဥယျာဉ်များ ဆံုး�� ံးရမ�၊ ပိုငဆ်ိုငမ်�များကို၊ ြမတ်�ိးု 

ကိုးကွယ်သည့် ေနရာများ၊ ရပ်ကွက် သစ်ေတာအား 

ချဉ်းကပ်ခွင့ ်သိုမ့ဟုတ် သံုးခွင့ ်ဆံုး�� ံးရမ�၊ စသြဖင့။် 

အချို�ကိစ�များတွင၊် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များေ�ကာင့ ်

စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား 

ေနရာေ���ေပးစရာ ြဖစ်လာ�ိငုေ်သာ်လည်း၊ ယငး်တိုက့ို 

ြပနလ်ည်ေနရာချထားရသည့် ြပည်သူများ အြဖစ် ခံယူမရ�ိငုပ်ါ၊ 

�ုပ်ပိုငး်အရ ြပနလ်ည်ေနရာချေပးရြခငး်မှာ စီမံကိနး်၏ အဓိက 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� မဟုတ်ဘ၊ဲ ဆင့ပ်ွား 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�သာ ြဖစ်၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

အသကေ်မွးမ� ဆိသုည်မှာ အသက်�ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတွက် 

လိုအပ်သည့် လပ်ုကိုင�်ိငုစ်မ်ွးများ၊ ပိုငဆ်ိငုမ်�များ 

(သိေုလှာငခ်နး်များ၊ အရငး်အြမစ်များ �ငှ့ ်အသံးုချပိုငခွ်င့)် �ငှ့ ်

လုပ်�ှားမ�များကို ရည်��နး်သည်။ 

အသကေ်မွးမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငမ်�မှာ စီမံကန်ိးက စီမံကိနး်အ�ကို 

အသက်ေမွးမ�အား အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့မ�များကို 

ဖာေထေပးမည့် အစအီစီအစဉ်များ ြဖစ်�ပီး 

အကျိုးသက်ေရာက် ခံခဲ့�ကရသတူိုသ့ည် စီမံကိနး်အ�ကို 

အေြခအေနများ�ငှ့ ်ယှဉ်�ကည့်လ�င ်

တိုးတက်ေကာငး်မွနလ်ာသည့် လပ်ုကိငု�်ိငုစ်ွမ်းများ သိုမ့ဟုတ် 

ပိုငဆ်ိငုမ်�များြဖင့ ်ေ�ှ�ဆက်�ပီး �ှငသ်နစ်ွာ ေနထိငု�်ိငု�်ကမာှကို 

ဆိလုိုသည်၊ ဥပမာ၊ လယ်သမားများအား ဆက�်ပီး 

လယ်လုပ်�ိငုေ်အာင ်သိုမ့ဟုတ် အထားထိးုစရာကို 

လုပ်ကိုင�်ိငုေ်အာင ်ကူညေီပးလျက်၊ အသက်ေမွးမ�ထတဲွင ်

�ိှ�ိငုခဲ့်သည့် အေြပာငး်အလဲ တစခု်ခုကို ြပန�်ပီး 

ေကာငး်မွနလ်ာေစမရန ်လံေုလာက်မည့် ပံ့ပိုးေရး 

နည်းစနစ်များကိပုါ ချမှတ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်ထိသုတူို ့ အေန�ငှ့ ်

လုပ်�ိငုစ်ွမ်းများ သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်သည့် အရငး်အြမစ်များ 

(သငတ်နး်၊ အချက်အလကမ်ျား၊ ပစ�ည်းများ၊ ရယူသံးု�ိငုမ်�၊ 

ပစ�ည်းေပးသငွး်မ�များ စသြဖင့)် အသံုးချ�ိငုမ်� 

တိုးပွားလာေစရန ်ြဖစ်သည်။ 
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လေူနမ� အဆင့အ်တန်းမာှ သက်ဆိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု 

သိုမ့ဟုတ် လူမျိုး အေန�ငှ့ ်ရ�ိှ�ိငုက်ာ ကုနပ်စ�ည်းများ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စည်းစိမ်များ ြဖင့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့် 

�ုပ်ပိုငး်ဆိငုရ်ာ �စှ်သမိ့်စရာများ၊ အမ်ိယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်ိနး်များ၊ ဥပမာများမှာ- 

စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ ေခ�တာမ�များ၊ အလပ်ု�ိှမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ 

ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်လ�ပ်စစ်၊ သန ့�ှ်ငး်သည့် 

ေရ၊ မိလ� ာစနစ်၊ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပညာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပိုေ့ဆာငမ်� စသြဖင့။် လူေနမ� အဆင့အ်တနး် 

ြမ�င့တ်ငမ်�ကို �ုပ်ပိုငး် စည်းစိမ်၏ အဆင့အ်တနး်ဆိငုရ်ာ 

��နက်နိး် ြမင့တ်က်လာမ�က ြပေပးပါမည်။  

စီးပွားေရးအရ ေနရာေရွ�ေြပာငး်ခံရမ�မှာ i) ေြမကို ဝယ်ယူမ�၊ 

(ii) ေြမအသံးုြပုမ� သိုမ့ဟုတ် ေြမအား အသံးုချမ� 

ေြပာငး်လဲသာွးြခငး်၊ (iii) ေြမအသံးုချမ� ကန ့သ်တ်ခံရြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ အရငး်အြမစ်များအား အသံးုချခွင့က်ို၊ ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝငက်ို၊ ကန ့သ်တ်ခံရြခငး်၊ တရားဝင ်

ထေူထာငလ်ိုက်သည့် ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမဲ့ ေဒသများ သိုမ့ဟုတ် 

ေရေလာှငက်န ်ကန ့သ်တ်နယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) 

ပတ်ဝနး်ကျငထ်ကဲ အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်ကျနး်မာေရး 

စိုးရိမ်စရာများ သိုမ့ဟတု် အသက်ေမးွမ� အေပါ် �ိှလာမည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ တိုေ့�ကာင့ ်ပိုငဆ်ိငုမ်�များ၊ 

ပိုငဆ်ိငုမ်�များအား အသံးုချခွင့ ်သိုမ့ဟတု် ဝငေ်င ွ

အရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အသကေ်မွးမ� နည်းလမ်းများကို 

ဆံးု�� ံးလိုက်ရြခငး်ကို ရည်��နး်သည်။ ယငး်ကဲသ့ို ့ 

ဆံးု�� ံးရမ�များ �ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များမှာ အြပည့်အဝ ြဖစ်ေစ 

တစ်စိတတ်စပိ်ုငး် ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရ ြဖစ်ေစ၊ ယာယီ ြဖစ်ေစ၊ 

စီးပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ်�ှားခံရမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည်။ 

စီမံကန်ိးေ�ကာင့ ်အကျို းသကေ်ရာကခဲ့်သည့် 

ရပ်ရွာြပည်သမူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေြဖ�ှငး်ေပးေရး အစီအစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငု�်ကသည်မှာ၊ 

ဥပမာ- ြမစေ်အာကပိ်ုငး်�ိှ ကမ်းေြခေန ြပည်သမူျားကို 

ကာကယွ်ေပးရန ်လပ်ုေပးြခငး်၊ ြမစ်ေအာက်ပိုငး်�ိှ 

ေဒသခံြပည်သမူျား အတွက် အသကေ်မွးမ�ကို 

အာမခံထနိး်သမ်ိးေပးရန ်ေအာကပိ်ငုး် ေရစီးေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ 

သေဘာတူညခီျက် စနစ်များကို ချမတှ်ေပးြခငး်၊ ကိုးကွယ်ရာ 

ေနရာများ၊ ရပ်ရွာြပည်သတူို၏့ သစ်ေတာ၊ �ုိးရာ 

ေဆးဘက်ဝင ်အပငမ်ျားကို ဆက်လက် အသံးုြပုမ�ကို 

ခွင့ြ်ပုမည့် အသံးုချေရး သေဘာတူညခီျက်များ၊ စကမ်� 

လုပ်ငနး်သစ်များအား ပံ့ပိုးမ�၊ ကိုးကယွ်မ� ေနရာများကို 

ကာကယွ်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

 

 

 

 

 

စီမံကန်ိးက အကျိုးသကေ်ရာကခ့ဲ်သည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျားအတကွ ်

အခွင့အ်လမ်းများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည်မာှ၊ ဥပမာ- သငတ်နး်များ �ငှ့ ်

ထတု်လုပ်�ိငုစ်မ်ွးများကို တည်ေဆာက်မ�၊ ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အလုပ်ေနရာများ၊ ပိုေ့ဆာငေ်ရး၊ ယဉ်ေကျးမ� 

အစဉ်အလာများ သိုမ့ဟတု် ြဖစ်ရပ်များ ကျငး်ပ�ိငုေ်အာင ်ပံ့ပိုးမ�များ၊ 

စသြဖင့။် 

အေ�ကာငး်အရာများ အ�ကားက အြပန်အလန်ှဆကဆ်မံ�များထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည့် ဥပမာမာှ- စီမံကိနး် ေရစီးေ�ကာငး် ေအာကပိ်ုငး်�ိှ 

ြမစ်ကမ်းများအား တိုက်စားမ�ေ�ကာင့ ်ေြမများကို တိးုတိုးလျက် ေရ�ှည် 

ဆံးု�� ံးရမ�များ သိုမ့ဟုတ် စမံီကိနး်၏ ေအာက်ပိုငး်တွင ်ြမစ်ေရစီးေ�ကာငး် 

လျငြ်မနစ်ာွ ေြပာငး်လဲမ�ေ�ကာင့ ်ကမ်းေြခမှာ ေန�ကသည့် ေဒသခံ 

ြပည်သမူျား အေန�ငှ့ ်ေဘးမကငး်ဟု ခံစားလာ�က၍ ေနာက်ဆံးုတွင ်

ေနရာထပ်ေ���ရသည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခံရ�ိငုသ်မူျား- စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာကခဲ့်သည့် ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိုယ်စားလယှ်များ၊ 

ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု် ကုမ�ဏမီှ လူမ�ေရး အေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ 

မနေ်နဂျာ၊ အစိုးရ ပါရဂူများ၊ တသးီပုဂ�လပါရဂမူျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခဲ့သည့် ရပ်ရွာြပည်သမူျား �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ�များ 

ဆိငုရ်ာ စိစစ်အကဲခတ်မ� အစီရငခံ်စာ၊ လိငဆ်ိငုရ်ာ ဆနး်စစ်ချက်၊ 

လူရ့ပိုငခွ်င့မ်ျား ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ဆနး်စစ်ချက်၊ 

တိုငပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်စီမံကနိး် အကျိုးသက် ရပ်ကွက် ြပည်သမူျား ပါဝငမ်� 

မှတ်တမ်းများ၊ စီမံကိနး် အကျိုးသက ်ရပ်ကွက် ြပည်သတူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေြဖ�ကားခဲပံ့ု မှတ်တမ်းများ၊ အြခားေသာ 

အဖဲွ�အစည်း၏ အစီရငခံ်စာများ၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

အစီအစဉ်များဆိငုရ်ာ အစီရငခံ်စာ၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး 

သေဘာတူညခီျကမ်ျား၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ ထခုိိက်လွယ်သည့် 

မျက်�ာှစာများ �ငှ့ ်ဓေလထ့ံးုတမ်းများ။  



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 230  

O-10 ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး 

 ဤအေ�ကာငး်က ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး် ဖွံ � �ဖိုးမ�ေ�ကာင့ ်�ှိလာခဲ့သည့ ်�ုပ်ပိငုး်အရ ေနရာေ���ေြပာငး်ရမ�အား ကိုငတ်ွယ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးခဲ့ပံကုို ေဖါ် ြပထား�ပီး၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ� �ှိခဲ့ကာ ကတိြပုချက်များကို စီမံကိနး်အ�ကို အေြခခံလိုငး် ကို 

စာတမ်းများြဖင့ ်အခိုငအ်မာ ေရးမတှ်ထားခဲ့သည့ ်ကိစ�များ �ှိခဲ့သည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ �ုပ်ပိုငး်အရ 

ေနရာေ���ေြပာငး်ခံခဲ့ရသူတို၏့ ဂုဏသ်ကိ�ာ �ငှ့ ်လူရ့ပိုငခ်ွင့မ်ျားကို ေလးစားလျက်၊ ယငး်ကိစ�များကို တနး်တူရညတ်ူ �ငှ့ ်

တရားမ�တစာွ ဆက်ဆေံပးရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရသူများ �ငှ့ ်အိမ်�ှင ်ေဒသခံြပည်သူများ၏ အသက်ေမးွမ� �ငှ့ ်

လူေနမ� အဆင့အ်တနး်ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးလျက် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်ူများ �ငှ့ ်အိမ်�ှင ်ေဒသခံြပညသ်ူတိုအ့ား 

ေပးခဲ့သည့ ်ကတိြပုချက်များကို အြပည့အ်ဝ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစပ်ါသည။် စမံီကိနး်များ �ကာြမင့လ်ှ�ပီ ြဖစ၍် စမံီကိနး်ကို 

အတညြ်ပုစဉ် ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဆိုငရ်ာ ကတိြပုချက်များကို ေကာငး်မနွစ်ာွ မတှ်တမ်း တငထ်ားခဲ့သည့ ်

ကတိြပုချက် စာတမ်းများ မ�ှိလ�င ်သိုမ့ဟုတ် စမံီကိနး် ေနာက်ပိငုး် ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ရန ်စမံီကိနး်အ�ကို ေဒတာများ 

မ�ှိလ�င၊် ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သက်ဆိုငမ်� မ�ှိပါ၊ ထိသုို ့ြဖစလ်�င၊် ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို အေ�ကာငး်အရာ O-3 ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ထတဲွင ်ထည့်တွက် ေပးရမည။်  

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူို ့ အတကွ် ကတိြပုချက်များကို 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးခဲ ့မေပးခဲ ့�ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို စစိစအ်ကဲခတရ်န ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ေန�ပီး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူို ့ အေပါ် အကျိုးသက်ေရာက�်ိငု�်ကသည့ ်�ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို ေြဖ�ှငး် လုပ်ကိုငေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကို ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကို 

လုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး် ဆိ�ုပီး ြပုစုေပးထားသည၊် ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုအ့ား 

ေပးထားသည့ ်ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဆိငုရ်ာ မှနသ်မ�ကို စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်အစအီစဉ်များကို၊ 

တိုင�်ကားေရး လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ စစီဉ်ေပးမ� အပါအဝငက်ို၊ ချမှတ်ထားကာ ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်

ေဒသခံြပညသ်တူို�့ငှ့ ်�ှိေနသည့ ်တရားဝင ်သေဘာတညူခီျက်များကို အများသ ိဖွင့ထ်တု်ြပ ေ�ကညာထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်မူျား အတကွ် 

အေ�ကာငး်အရာများကို တငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုစစီဉ်ေပးထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလုပ်ေဆာငေ်ပးရန ်စမံီကိနး်ထကဲ 

လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ရ်ညမှ်နး်ချက်များမှာ အ�ကီးစား စညး်မျဉ်းမလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ခဲက့ာ 

ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဆိငုရ်ာ ကတိမှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကို တရားမ�တစွာ၊ တနး်တရူညတ်ူြဖစေ်ရး ပုံစြံဖင့ ်ကိုငတ်ွယေ်ပးခဲက့ာ ကိုငတ်ွယေ်ပးေနလျက်၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်သတူို၏့ အသက်ေမွးမ�များ �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်များ 

ထတဲငွ ်စမံီကနိး်အ�ကို အေြခခံလိုငး်�ငှ့ ်စာလ�င ်ြမ�င့တ်ငမ်�ကို အချိနမီ် ခံစားခဲ�့ကရသည ်သိုမ့ဟတု် ခံစား�ကရမည့ ်

လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်တငွ ်�ှိေန�ကပါသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 
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5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတု်မ�က သတထိားစရာများကိုေရာ 

အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် အေ�ကာငး်အရာများအား တငြ်ပခဲပုံ့ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနမ်�မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် ြဖစခဲ်လ့ျက်၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာ ချထားခံရမည့သ်မူျား �ငှ့ ်အမ်ိ�ှင ်ေဒသခံြပညသ်တူိုသ့ည ်သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ေရွးချယမ်�များဆိငုရ်ာ 

ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်မ�ထ ဲပါဝငခဲ်�့ကပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အသက်ေမွးမ� �ငှ့ ်လူေနမ� အဆင့အ်တနး်မျာကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်ချမှတထ်ားသည့ ်အစအီစဉ်များမှာ ေရ�ှညတ်ွင ်

မိမိဘာသာမိမိ ရပ်တညလ်ာေတာမ့ည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေန�ကသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ 

စမီကံနိး် ဖွံ� �ဖိုးမ�ေ�ကာင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားရန ်

မလိအုပ်ခဲလ့�င ်သိုမ့ဟတု ်အတညြ်ပုချိနတ်ငွ ်

စာရွကစ်ာတမး်များြဖင့ ်အခိငုအ်မာ ေရးမတှထ်ားသည့ ်

ကတမိျား မ�ှိခဲ�့ကသည့ ်လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်များအတွက ်သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး် 

ေနာကပိ်ငုး် ေဒတာ�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့�်ိငုရ်န ်စမီကံနိး်အ�ကို  

အေြခခလံိငုး် ေဒတာ မ�ှိသည့ ်လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်များ�ငှ့ ်မသကဆ်ိငုပ်ါ။ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ 

�ှိ�ကေသာ်လညး်၊ ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သကဆ်ိငုမ်� 

မ�ှိသည့ ်စမီကံနိး် အေဟာငး်များဆိလု�င၊် ဤအချကက်ိ ု

အေ�ကာငး်အရာ O-3 ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ထတဲငွ ်ထည့တ်ကွ ်ေပးရမည။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားြခငး်မာှ စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

ေနထိငုေ်နကျ ေနရာများတငွ ်ေနထိငုခ်ငွ့ ်မ�ှိေတာ၍့ 

အြခား တစေ်နရာတငွ ်ေနထိငုရ်န ်ေနရာ ေ���ေပးရသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ် ြဖစသ်ည။်  

အသကေ်မွးမ� ဆိသုညမ်ာှ အသက�်ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်

အတကွ ်လိအုပ်သည့ ်လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်များ၊ ပိငုဆ်ိငုမ်�များ 

(သိေုလာှငခ်နး်များ၊ အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်အသံးုချပိငုခ်ငွ့)် 

�ငှ့ ်လပ်ု�ှားမ�များကိ ုရည�်�နး်သည။် 

အသကေ်မွးမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငမ်�မှာ စမီံကနိး်က စမီကံနိး်အ�ကို  

အသကေ်မးွမ�အား အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲမ့�များကိ ုဖာေထေပးမည့ ်

အစအီစအီစဉ်များ ြဖစ�်ပီး အကျိုးသကေ်ရာက ်ခခံဲ�့ကရသတူိုသ့ည ်

စမီကံနိး်အ�ကို  အေြခအေနများ�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်

တိးုတကေ်ကာငး်မနွလ်ာသည့ ်လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်များ သိုမ့ဟတု ်

ပိငုဆ်ိငုမ်�များြဖင့ ်ေ�ှ �ဆက�်ပီး �ှငသ်နစ်ာွ ေနထိငု�်ိငု�်ကမာှကိ ု

ဆိလုိသုည၊် ဥပမာ၊ လယသ်မားများအား ဆက�်ပီး 

လယလ်ပ်ု�ိငုေ်အာင ်သိုမ့ဟတု ်အထားထိးုစရာကိ ု

လပ်ုကိငု�်ိငုေ်အာင ်ကညူေီပးလျက၊် အသကေ်မးွမ�ထတဲငွ ်

�ှိ�ိငုခ်ဲသ့ည့ ်အေြပာငး်အလ ဲတစခ်ခုကုိ ုြပန�်ပီး 

ေကာငး်မနွလ်ာေစမရန ်လံေုလာကမ်ည့ ်ပံပိ့းုေရး နညး်စနစမ်ျားကိပုါ 

ချမတှေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်ထိသုတူို ့ အေန�ငှ့ ်လပ်ု�ိငုစ်မွး်များ သိုမ့ဟတု ်

လိအုပ်သည့ ်အရငး်အြမစမ်ျား (သငတ်နး်၊ အချကအ်လကမ်ျား၊ 

ပစ�ညး်များ၊ ရယသူံးု�ိငုမ်�၊ ပစ�ည်းေပးသငွး်မ�များ စသြဖင့)် 

အသံးုချ�ိငုမ်� တိးုပာွးလာေစရန ်ြဖစသ်ည။် 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်းမာှ သကဆ်ိုငရ်ာ ပဂု�ို လ၊် အုပ်စ ုသိုမ့ဟတု ်

လမူျိုး အေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်

စညး်စမိ်များ ြဖင့ ်တိငုး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပိငုး်ဆိငုရ်ာ 

�စှသ်မိ့စ်ရာများ၊ အမိယ်ာများ ေကာငး်မနွြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ 

ဥပမာများမာှ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ ေခ�တာမ�များ၊ အလပ်ု�ှိမ�၊ 

ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမိယ်ာ �ငှ့ ်လ�ပ်စစ၊် 

သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ၊ မလိ� ာစနစ၊် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပိုေ့ဆာငမ်� စသြဖင့။် 
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ြပန်လညေ်နရာချထားခရံမည့သ်မူျားမာှ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်လိအုပ်သည့ ်ြပညသ်မူျား၊ 

ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား၊ ထံးုတမး် သိုမ့ဟတု ်

အစဉ်အလာ ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား �ှိခဲ�့ကသမူျား ြဖစ�်ပီး 

အသအိမတှြ်ပုထားသည့ ်ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား မ�ှိ�ကသမူျားလညး် 

ပါဝင�်ကပါသည။် 

အမ်ိ�ှင ်ေဒသခြံပညသ်မူျားမာှ ြပနလ်ညေ်နရာချထား 

ခရံမည့သ်မူျားကိ ုေနရာချေပးသည့ ်ေဒသခြံပညသ်မူျားကိ ု

ရည�်�နး်သည။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စမီကံနိး်မာှ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကိ ုကိငုတ်ယွ ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

လပ်ုေဆာငစ်ရာများကိ ုေဖါ် ြပထားရန ်အထးူြပုစထုားသည့ ်

စာတမး်တသ�ီကီး ြဖစသ်ည။် ၎ငး်ထတဲငွ ်ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခရံမည့သ်မူျားကိ ုေဖါ်ထတုသ်တမ်တှြ်ခငး်၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခရံမည့သ်မူျား အတကွ ်လမူ�-စးီပာွးေရး 

အေြခခမံျား၊ ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ� �ငှ့ ်အသကေ်မးွမ� ဆိငုရ်ာ 

အကအူည ီအပါအဝင ်ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လပ်ုငနး်စဉ် 

�ပီးေြမာကေ်ရး အစအီစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး ဆိငုရ်ာ မေူဘာင ်ချမတှမ်�၊ အဖွဲ�အစညး်များ၏ 

အခနး်က�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ ဘတဂ်ျက ်ခွေဲဝမ� �ငှ့ ်ဘ�ာေရး 

စမီခံန ့ခ်ွမဲ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် ရညမ်နှး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်ပနး်တိငုမ်ျား၊ 

မေကျနပ်ချကမ်ျား ကိငုတ်ယွေ်ရး လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစရီခေံရး �ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး ြပ�ာနး်ချကမ်ျား၊ 

တိငုပ်ငေ်ရး၊ ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်အချကအ်လကမ်ျား ဖလယှေ်ရးဆိငုရ်ာ 

သေဘတညူခီျကမ်ျား ပါဝငရ်ပါမည။် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားခရံမည့သ်မူျား၏ အသကေ်မးွမ�မာှ ေြမယာကိ ု

အေြခခထံားခဲက့ာ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခရံမည့သ်တူို၏့ 

ေရွးချယမ်��ငှ့ ်ကိကုည်လီ�င၊် ေြမယာကိ ုေြမယာြဖင့ ်

အစားထိးုေပးမ�ကိ ုအထးူတလည ်စဉ်းစားေပးရပါမည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်တူိုက့ စိုးရိမ်ချကမ်ျား၊ မေကျနပ်ချကမ်ျား �ငှ့ ်

တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ တိငု�်ကားချကမ်ျားကိ ုတငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်

လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက ်တစစ်ံတုစခ်ကုိ ု

ေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်စမီကံနိး်လာ လပ်ု�ို းလပ်ုစဉ်များ။  

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ြပန်လညေ်နရာချထားေရး 

�ငှ့ ်ေြမယာ သမိး်ယမူ�ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ�့ကသည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ အမိ�်ှင ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ 

မနေ်နဂျာ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ တာဝန�်ှိသည့ ်အစိးုရ 

အာဏာပိငုအ်ဖွဲ� မ ှကိယုစ်ားလယှ၊် တသးီပုဂ�လ 

ဆနး်စစသ်။ူ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး �ငှ့ ်ေြမယာ သမိး်ယမူ� ဆိငုရ်ာ 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အစရီငခ်စံာ၊ အဓကိပတသ်ကသ်တူို၏့ 

တိငုပ်ငခ်ဲမ့�များ �ငှ့ ်ပါဝငမ်� မတှတ်မး်များ၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး �ငှ့ ်ေြမယာ သမိး်ယမူ� 

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ� 

မတှတ်မး်များ၊ အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ 

အစရီငခ်စံာများ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ု

လပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်စမီကံနိး်များ၊ ေြမယာ သမိး်ယေူရး 

စမီကံနိး်များ၊ ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကိ ုလပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်စမီကံနိး် 

ဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ အေြခခလံိငုး် လမူ�ေရး 

အေြခအေနများ ဆိငုရ်ာ အစရီငခ်စံာ၊ အသကေ်မးွမ� 

ဆိငုရ်ာ ဆနး်စစခ်ျက၊် ဆငး်ရဲမ� ဆိငုရ်ာ သတထိားစရာ 

ဆနး်စစခ်ျက၊် သကသ်ာေစေရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး �ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး၊ 

အကျိုးအြမတမ်ျားအား မ�ေဝေရး နညး်စနစမ်ျား 

အပါအဝင၊် စမီကံနိး်များ၊ NGO အစရီငခ်စံာများ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ။ 
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O-11 ေဒသခ ံြပညသ်မူျား 

ဤအေ�ကာငး်အရာထတဲွင ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် ေဒသခံ ြပညသ်ူများထတံွင ်�ှိ�ကသည့ ်

ရပိငုခ်ွင့မ်ျား၊ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ် ြပေပးထား�ပီး၊ အမျိုးသား လူအ့ဖွဲ �အစညး်များ အ�ကားက 

အဓိကရ အုပ်စုများ�ငှ့ ်မတူကွဲြပားသည့ ်လက�ဏာများ �ှိ�ကသည့ ်လူမ�ေရး အုပ်စုများ အေန�ငှ့မ်�ကာခဏ ဆိုသလို 

သူတိုသ့ည ်ြပညသ်ူတိုအ့�ကားမှာ ပထတု်ခံရသူများ �ငှ့ ်ထခိိုက်အလွယ်ဆံုးသူများ ြဖစ�်ကြခငး်ကို ေထာက်ြပပါသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ လည်ပတ်ေနသည့ ်လုပ်ငနး်ထတဲွင ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၏ သကိ�ာ၊ လူရ့ပိုငခ်ွင့မ်ျား၊ ေမ�ာ်မနှး်ချက်များ၊ 

ယဉ်ေကျးမ�၊ ေြမများ၊ ဗဟုသုတ၊ လုပ်ကိုငန်ညး်များ �ငှ့ ်သဘာဝ အရငး်အြမစ-်အေြခခံ အသက်ေမးွမ� ဘဝပံုစမံျားကို 

စမံီကိနး် သက်တမ်း တေလ�ာက်လံုးတွင ်တချိနလ်ံုး ေလးစားရန ်ြဖစပ်ါသည။်   

အမှတေ်ပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်အဆကစ်ပ်ဆံးု အစတိအ်ပိငုး်များကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ�့ပီ ြဖစေ်သာ်လညး် သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု 

�ိှေနသည။် 

3 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ေဒသခံ ြပညသ်မူျားအား အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်�ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်�ိှေနဆ ဲ

သိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲ�့ပီး၊ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ လိအုပ်သညဆ်ိလု�င၊် စမီံအပ်ုချုပ်ေရး 

အစအီစဉ်များ ထေိရာကမ်��ိှမ�ိှကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်န ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုြပလပ်ုေပးသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတုခ်ဲ့သည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုစမီံေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကိ ုချမှတထ်ား�ပီး ေဒသခံ ြပညသ်မူျား�ငှ့ ်�ိှေနသည့ ်

တရားဝင ်သေဘာတညူခီျကမ်ျားကိ ုအများသ ိထတုြ်ပနေ်ပးထားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား ရ�ိှရန ်�စှဦ်း�စှဘ်က ်

သေဘာတထူားသည် ့လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတေ်နသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေဒသခံ ြပညသ်မူျားတို ့ အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

စမီေံြဖ�ှငး်ေပးရန ်ချမတှထ်ားသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမ်ှနး်ချကမ်ျားမှာ အ�ကးီစား စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်

လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှဘ ဲြပည့မ်ီခဲက့ာ ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနလျက၊် ေဒသခံ ြပညသ်မူျားအား ေပးခဲသ့ည့ ်

ကတြိပုချကမ်ျားမှာ ြပည့မ်ခီဲ့ကာ ြပည့မ်မီည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ိှေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား၏ ရပိုငခ်ငွ့မ်ျားကိ ုေလးစားစွာြဖင့ ်

လပ်ုကိငုေ်ပးေနသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပိငုး် အားလံးုကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ဲ့ကာ တစခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ပိမုျားသည့ ်အချကမ်ျားတငွ ်
ေကျာ်လနွ�်ိငုခ်ဲေ့သာ်လညး် သကေ်သထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လပ်ုနညး်ကိမုှီရန ်ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည။် 

5 စစိစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများအား ေဖါ်ထတုမ်�ကိ ုေဒသခံ ြပညသ်မူျား 

လတွလ်ပ်စွာ၊ �ကို တင ်သ�ိှိပါဝငခ်ဲ့ြခငး်ြဖင့ ်ြပုလပ်ုခဲ�့ပီး၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များကိ ုထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စမံီအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသခံ ြပညသ်မူျား အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငု�်ကသည့ ်�ိှေနဆ ဲသိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကိ ုေဒသခံ ြပညသ်မူျား လတွလ်ပ်စွာ၊ �ကိုတင ်သ�ိှိပါဝငခ်ဲြ့ခငး်ြဖင့ ်ြပုလပ်ုခဲ့�ပီး၊ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များကိ ု�ကိုတငခ်န ့မ်ှနး်လျက ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုချမှတထ်ားသည။် 

အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် အေ�ကာငး်အရာများအား တငြ်ပခဲ့ပံဆုိငုရ်ာ တံု ့ြပနမ်�မှာ အေသးစတိ ်�ငှ့ ်အချိနမ်ီ ြဖစခ်ဲလ့ျက၊် ေဒသခံ 

ြပညသ်မူျားသည ်သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ေရွးချယမ်�များဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျား ချမတှမ်�ထ ဲပါဝငခ်ဲ့�ကပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အခငွ့အ်လမး်များကိ ုေဖါ်ထတုထ်ားလ�င၊် လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်ေဒသခ ံြပညသ်မူျား 

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ခံဲ့ရသည ်ထကက်ိ ုေကျာ်လနွ�်ပီး နစန်ာေစ�ိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများများကိ ုေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များမှာ လကလ်မှ်းမှခီဲ့�က�ပီ 

သိုမ့ဟတု ်လကလ်မှ်းမှ�ီကေတာမ့ည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ယံ�ုကညရ်�ိငုသ်ည့ ်

အေထာကအ်ထားက လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်

လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်ေဒသများတငွ ်

ေဒသခ ံြပညသ်မူျား မ�ှိေ�ကာငး်ကို ြပသလ�င ်

ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သကဆ်ိငုမ်� �ှိမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

ေဒသခ ံြပညသ်မူျား ဆိသုညမှ်ာ ေအာကပ်ါ လက�ဏာများကိ ု

အဆင့အ်တနး် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်ပိငုဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွြဲပားသည့ ်

လမူ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စ-ု မမိကိိမုမိ ိကွြဲပားသည့ ်

ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စြုဖစသ်ညဟ် ုခယံူထားကာ ထိသုိုခ့ယံမူ�ကိ ု

အြခားသတူိုမ့ ှအသအိမတှြ်ပုြခငး်၊ စမီကံနိး် ဧရိယာထကဲ 

ကွြဲပားသည့ ်ပထဝ ီအေနအထားအရ ကွြဲပားသည့ ်

ေနထိငုမ်�ေဒသ သိုမ့ဟတု ်ဘိးုဘငပိ်ုင ်နယေ်ြမများ �ငှ့ ်ယငး် 

ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု

စေုပါငး်�ပီး ဆက�် �ယမ်�များ �ှိေနြခငး်၊ အဓကိ လ�မး်မိးုထားသည့ ်

လူအ့ဖွဲ�အစညး် သိုမ့ဟတု ်ယဉ်ေကျးမ�မ ှသးီြခားြဖစသ်ည့ ်

အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ စးီပာွးေရး သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်ေံရး 

အေဆာကအ်အံုများ �ှိေနြခငး်၊ သတူိုေ့နထိငုရ်ာ �ိငုင် ံသိုမ့ဟတု ်

ေဒသ၏ တရားဝင ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကွြဲပားသည့ ်တိငုး်ရငး်သား 

ဘာသာစကား �ှိေနသတူိုက့ိ ုရည�်�နး်ပါသည။် အချို �ေသာ 

�ိငုင်မံျားတငွ၊် ေဒသခ ံြပညသ်မူျား�ငှ့ ်ထေိတွ�ဆကဆ်ရံန ်

အစိးုရ၏ အထးူကိယုစ်ားလယှ�်ံု းမှ တစဆ်င့ ်ြပုလပ်ုရန ်

လိအုပ်�ိငုသ်ည။် 

ေဒသခ ံြပညသ်မူျားအား အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုမမိဘိာသာမမိ ိအသင့ဆ်ံးု 

ေဖါ် ြပေပးထားရာ ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ-လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ်

အေြခခအံေဆာကအ်အံုများေ�ကာင့ ်ယဉ်ေကျးမ� ထံးုတမး်များ၊ 

�ို းရာ ေြမများအား တိကု�်ိုက ်သိုမ့ဟတု ်သယွဝ်ိကုလ်ျက ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ ရပ်ရွာြပညသ်တူို၏့ ည�ီွတမ်�အား 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ၊ ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးအတကွ ်

သတထိားစရာများ၊ ဓေလထ့ံးုတမး်များ လပ်ုကိငုမ်�အား 

ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�များ �ငှ့ ်သဘာဝ အရငး်အြမစက်ိ ုအေြခခသံည့ ်

အသကေ်မးွမ� အတကွ ်အတားအဆးီ၊ ေြမယာ အသံးုြပုမ�ဆိငုရ်ာ 

�ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်ပဍပိက�များ။ 

ေဒသခ ံြပညသ်မူျားအား အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများအား ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုမမိဘိာသာမမိ ိအသင့ဆ်ံးု 

ေဖါ် ြပေပးထားရာ ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ- 

ေ�ှာင�်ာှးေရး အစအီစဉ်များ၊ ယဉ်ေကျးမ� 

ထံးုတမ်းများကိ ုကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ေြမယာ သံးုပိငုခ်ငွ့ ်�ငှ့ ်

ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ကျနး်မာေရး အကအူည၊ီ 

လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး် 

လပ်ုေဆာငမ်�များကိ ုယဉ်ေကျးမ� ထံးုတမ်းများအား 

မေ�ာှင့ယ်ကှေ်စရေအာင ်စစီဉ်ချမတှေ်ပးြခငး်၊ 

ပွဲေတာ်များ သိုမ့ဟတု ်ဓေလမ့ျားကို အားေပးြခငး်၊ 

သဘာဝ အရငး်အြမစက်ိ ုအေြခခသံည့ ်အသကေ်မးွမ� 

အတကွ ်ပိေုကာငး်ေသာ သိုမ့ဟတု ်ပိလုံြုခံု ေသာ သံးုခငွ့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ�့ကသည့ ်ေဒသခ ံြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ 

မနေ်နဂျာ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ တာဝန�်ှိသည့ ်အစိးုရ 

အာဏာပိငုအ်ဖွဲ� မ ှကိယုစ်ားလယှ၊် တသးီပုဂ�လ ဆနး်စစမ်� 

ဆနး်စစသ် ူ

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေဒသခ ံ

ြပညသ်မူျားဆိငုရ်ာ :စစိစအ်ကခဲတမ်� အစရီငခ်စံာ၊ 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ�့ကသည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ရး �ငှ့ ်ပါဝငမ်� 

မတှတ်မး်များ၊ ေဒသခ ံြပညသ်မူျား အေပါ် 

အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုခ်ဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများအား 

တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ� မတှတ်မး်များ၊ အြခားေသာ 

အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာများ၊ ေဒသခ ံြပညသ်မူျားအား 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ေဒသခ ံြပညသ်မူျား 

အတကွ ်အစအီစဉ်များ ဆိငုရ်ာ သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ 
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O-12 လပ်ုအား �ငှ့ ်လပ်ုငနး်ခငွ ်အေြခအေနများ 

ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်လုပ်အား �ငှ့ ်လုပ်ကိုငမ်� အေြခအေနများကို၊ အလုပ်သမား �ငှ့ ်ကနထ်�ုိက်တာ၏ 

အခွင့အ်လမ်းများ၊ တနး်တူြဖစ်မ�၊ မတူကွဲြပားမ�၊ ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရးကို ထည့ေ်ဖါ် ြပထားသည။် 

အလုပ်သမားများကို တရားမ�တစာွ ဆက်ဆေံပးကာ ကာကွယ်ေပးထားရန ်ရညရွ်ယ်ပါသည်။  

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� တစခု် 
�ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- လညပ်တ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး် အတကွ် လူစွမ်းအား အရငး်အြမစ ်�ငှ့ ်လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ေတာငး်ဆိခုျက်များအား 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို၊ သသိာသည့ ်ကာွဟချက်များ မ�ှိဘ၊ဲ လုပ်ငနး်ခွင ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး (OH&S) အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

သတိထားစရာများ �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ အပါအဝငက်ို၊ ပုံမှန ်ြပလပ်ုခဲ�့ပီး၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို 

စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပလုပ်ေနကာ၊ လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟုတ် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေပးထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ကနထ်�ုိကတ်ာများ၊ တဆင့ခံ်ကနထ်�ုိကတ်ာများ �ငှ့ ်�ကားဝငလ်ုပ်ေပးသမူျား ပါဝင�်က�ပီး သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲ

ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ အစတိ်အပုိငး်များ အားလံုးကို ြခံုငံထုားသည့ ်လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစ ်�ငှ့ ်

လုပ်အား စမံီအုပ်ချုပ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- အလုပ်သမားများ �ငှ့ ်ကနထ်�ုိကတ်ာများ အေန�ငှ့ ်လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်လုပ်အား 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပေရး �ငှ့ ်တံု ့ြပနခ်ျက်များ ရ�ှိေရး လပ်ုငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားပါသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- လူစွ့မ်းအား အရငး်အြမစ ်�ငှ့ ်လုပ်အားဆိငုရ်ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များမှာ အေရးပါသည့ ်မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိေရးကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် 

ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ လုပ်အားဆိငုရ်ာ ကတိြပုချက် မှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လုပ်အားကို စမံီခန ့ခဲွ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များကို �ိငုင်တံကာမှ အသအိမှတ် ြပု�ကထားသည့ ်အလုပ်သမား 

ရပုိငခွ်င့မ်ျား�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်မကိကုည်မီ�များကို �ှာမေတွ� ခဲပ့ါ။ 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် လုပ်အား စမံီအပ်ုချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ်ထတု်မ�က ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်ထည့တ်ကွ်စရာများကို၊ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ �စှမ်ျိုးစလံုးကို ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ထိုအ့ြပင၊် တငြ်ပလာသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ထည့တ်ွက်ခဲပုံ့မှာ အေသးစတိ် �ငှ့ ်အချိနမီ် 

ြဖစခဲ်�့ကသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် လုပ်အားကို စမံီခန ့ခဲွ်ေရး မူဝါဒများ �ငှ့ ်လုပ်ကိငုန်ညး်များကို �ိငုင်တံကာမှ အသအိမှတ် ြပု�ကထားသည့ ်အလုပ်သမား 

ရပုိငခွ်င့မ်ျား�ငှ့ ်ယဉှ်�ကည့လ်�င ်ကိကု်ညေီ�ကာငး် ေတွ� �ှိရသည။် 



ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 236 
 

    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

လပ်ုအား စမံီအပ်ုချုပ်ေရး စမံီမ� အစတိအ်ပုိငး်များထတဲငွ ်

ပါဝငသ်ညမ်ာှ- လူစ့မွး်အား အရငး်အြမစမ်ျားဆိငုရ်ာ မဝူါဒများ၊ 

ဝနထ်မး်များ �ငှ့ ်အလပ်ုသမား စမွး်အား စမီမံ�၊ လပ်ုငနး်ခငွ ်

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး၊ အခငွ့အ်လမး်များ တနး်တေူရး၊ 

ဝနထ်မး် ဖွံ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်သငတ်နး်ေပးြခငး်၊ တိငု�်ကားေရး 

လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ �ငှ့ ်(သင့ေ်လျာ်လ�င)် စေုပါငး်လျက ်

ေဈးဆစည်��ိ �ငိး်မ�များ။ 

လပ်ုငန်းခွင ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရးမာှ ေဘးကငး်မ�၊ 

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်အလပ်ု သိုမ့ဟတု ်လပ်ုငနး်ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်

ြပညသ်တူို၏့ ဘဝေကာငး်စားမ�ကိ ုကာကယွေ်ပးရန ်ြဖစ�်ပီး၊ 

ဥပမာ၊ လပ်ုငနး်ခငွ ်လ�ပ်�ှားမ�၏ အကျိုးဆကအ်ြဖစ ်

ြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ သိုမ့ဟတု ်အနာတရြဖစမ်�ကိ ု

ဟန ့တ်ားြခငး်ြဖင့။် 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျားမာှ စမီကံနိး် အတကွ ်အေရးပါသည့ ်

လပ်ုငနး်များကိ ုလပ်ုကိငုေ်နသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ပထဝနီယေ်ြမအရ 

စမီကံနိး် တညေ်နရာတငွ ်လပ်ုကိငုေ်နသည့ ်အြခားေသာ 

အဖွဲ�အစညး်အတကွ ်လပ်ုကိငု�်ကသည့ ်လပ်ုသာများ 

ြဖစ�်ကသည။် 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မာှ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ �ကည့�်� ြခငး်၊ 

ေဒတာ စစုညး်မ� �ငှ့ ်အေရးပါသည့ ်��နး်ကနိး်များဆိငုရ်ာ 

ကျယြ်ပန်သ့ည် ့ချဉ်းကပ်မ�၊ အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်

ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ုအာ�ံုစိကုေ်လလ့ာြခငး်၊ ဦးတညခ်ျကမ်ျား၊ 

ချဉ်းကပ်မ�များ �ငှ့ ်လပ်ုအား �ငှ့ ်လပ်ုငနး်ခငွ ်

အေြခအေနများဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲ�ငှ့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်

စ�ံ�နး်များအား ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ချဉ်းကပ်မ�များ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ 

လူရ့ပိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ုနားလညြ်ခငး်၊ စသြဖင့။်  

�ိငုင်တံကာမှာ အသအိမှတ ်ြပုထား�ကသည့ ်

အလပ်ုသမား ရပုိငခ်ွင့မ်ျားကိ ုIFC Performance 

Standard 2, the International Labour Organisation 

standards, and the Human Rights Council 2008 

Report of John Ruggie “Protect, Respect and 

Remedy: a Framework for Business and Human 

Rights”တိုထ့တဲငွ ်မတှတ်မး်တင ်ေဖါ် ြပထားပါသည။် 

၎ငး်တိုထ့တဲငွ ်လတွလ်ပ်စာွ အသငး်အဖွဲ� ဖွဲ�စညး်ခငွ့၊် 

တညူေီသာ လပ်ုအားအတကွ ်တညူေီသာ လပ်ုအားခ 

ရပိငုခ်ငွ့၊် စေုပါငး်လျက ်ေဈးဆစည်��ိ �ငိး်မ�ကိ ု

စညး်�ံု းလျက ်ပါဝငခ်ငွ့၊် အလပ်ုမာှ တနး်တရူညတ် ူ

ြဖစပိ်ငုခ်ငွ့၊် ခွြဲခားဆကဆ် ံမခရံပိငုခ်ငွ့၊် တရားမ�တ�ပီး 

ေကာငး်မနွသ်ည့ ်လစာကိ ုရပိငုခ်ငွ့၊် က�နစ်နစ ်�ငှ့ ်

အဓမ�ခိငုး်မ�များ ဖျကသ်မိ်းမ�၊ ေဘးကငး်သည့ ်လပ်ုငနး်ခငွ ်

�ှိပိငုခ်ငွ ့၊် ကေလး လပ်ုအားကိ ုဖျကသ်မိး်မ�၊ အနားယမူ� �ငှ့ ်

အပနး်ေြဖ ပိငုခ်ငွ့၊် အလပ်ု လပ်ုပိငုခ်ငွ့၊် မသိားစ ုဘဝ 

�ှိပိငုခ်ငွ ့။် လပ်ုသားများ အေန�ငှ့ ်ယငး် လပ်ုပိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ု

ကျင့သ်ံးုမရေအာင ်ဟန ့တ်ားခရံေ�ကာငး် ြပသသည့ ်

မဝူါဒများ၊ စမီကံနိး်များ၊ သိုမ့ဟတု ်လပ်ုကိငုန်ညး်များ 

မ�ှိြခငး်က မကိကုည်မီ�များ မ�ှိေ�ကာငး် 

အေထာကအ်ထား ြဖစ�်ိငုသ်လိ၊ု လပ်ုငနး်များအား 

ဆနး်စစခ်ျကသ်ည ်ည�ီွတမ်� အတကွ ်အေထာကအ်ထား 

တစခ် ုြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန 

သိုမ့ဟတု ်ကမု�ဏ၏ီ လူစ့မွး်အား အရငး်အြမစဌ်ာနမ ှ

ဝနထ်မး်၊ ကနထ်�ိုက ်လပ်ုသားများ၏ မနေ်နဂျာ၊ 

ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်ကမု�ဏ၏ီ လံြုခံု ေရး 

အရာ�ှ၊ိ ဝနထ်မး်များ သိုမ့ဟတု ်ကနထ်�ိုကတ်ာ၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ ြပငပ်မ ှပါရဂူများ၊ သမဂ� �ငှ့ ်လပ်ုငနး် 

အ�ကးီအကမဲျား၊ အမျိုးသမီး အလပ်ုသမများ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- လူစ့မွး်အား 

အရငး်အြမစမ်ျား၊ အလပ်ုသမားများ၊ ကနထ်�ိုကတ်ာများ၊ 

တနး်တရညတ် ူြဖစေ်ရး၊ လပ်ုငနး်ခငွ ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်

ေဘးကငး်ေရး၊ လပ်ုအားကိ ုစမီေံရးဆွမဲ� �ငှ့ ်

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများ၊ လပ်ုအား �ငှ့ ်

OH&S ဆိငုရ်ာ အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ စ�ံ�နမ်ျား 

တို�့ငှ ့ ်သကဆ်ိငု�်ကသည့ ်မဝူါဒများ၊ စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်

အစအီစဉ်များ 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခ

ငး်
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O-13 ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်

ဤအေ�ကာငး်အရာက ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှက်ို၊ ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနသည့ ်�ုပ်ပိုငး် 

ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစ်များကို အထးူ ရည�်�နး်လျက်၊ ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ �ုပ်ပိုငး် 

ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစ်များကို ထတု်ေဖါ်လျက် ၎ငး်တို ့ အေရးပါပံကုို နားလညရ်န ်�ငှ့ ်ထိသုို ့ 

ထတု်ေဖါ်ေထာက်ြပလိုက်သည်များကို အထးူ အေလးထားလျက် ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်အာင ်

စစီဉ်ချမတှ်ထားရန ်ြဖစသ်ည။်  

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 

တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- �ုပ်ပုိငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျား�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်�ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါက်လာ�ိငု�်ကသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� 

အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲရ့ာ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ လိုအပ်သညဆ်ိလု�င၊် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး 

အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို စစိစအ်ကဲခတရ်န ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပလုပ်ေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခဲွ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီလုပ်ကိုငရ်န ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲ

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ ကတမိျားမှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်မှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်အတကွ် အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားြခငး်၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စြခငး်၊ သကသ်ာေစြခငး် �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုက်ေပးခဲြ့ခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 
 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ်ထတုမ်�က ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်ထည့တ်ကွ်စရာများကို၊ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများ �စှမ်ျိုးစလံုးကို ထည့တ်ကွ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတုထ်ားလ�င၊် လုပ်ငနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာ်လွန�်ပီး ယဉ်ေကျးမ� 

အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေြဖ�ငှး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များမှာ လက်လှမ်းမီှခဲ�့က�ပီ သိုမ့ဟတု် လကလ်မ်ှးမီှ�ကေတာမ့ည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ယံ�ုကညရ်�ိငုသ်ည့ ်

အေထာကအ်ထားက စမီကံနိး် အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ေဒသများတငွ ်�ုပ်ပိငုး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု

မေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲေ့�ကာငး် တငြ်ပထားသည့ ်စတိခ်ျရသည့ ်

အေထာကအ်ထားက ��နြ်ပေန�ပီး၊ လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲသ့ည့ ်

ေနရာထတဲငွ ်�ုပ်ပိငုး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျား မ�ှိပါက၊ 

ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ သကဆ်ိငုမ်� �ှိမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိသုညမ်ာှ အတတိေ်ခတ ်

မျိုးဆကမ်ျားထမံ ှအေမရွ�ှိခဲက့ာ ပစ�ု ပနမ်ာှ ထနိး်သမိ်းထားလျက ်

အနာဂတ ်မျိုးဆကမ်ျားအား အပ်�ငှး်ေပးရန ်ြဖစေ်သာ လအူုပ်စ ု

သိုမ့ဟတု ်လူအ့ဖွဲ�အစညး် တစခ်၏ု ေ�ှးပစ�ညး်များ �ငှ့ ်

အထညက်ိယုြ်ဒပ် မ�ှိသည့ ်ပငက်ိလုက�ဏာ�ှိသည့ ်အေမအွ�စှက်ိ ု

ဆိလုိသုည။် 

�ုပ်ပုိငး် ယဉ်ေကျးမ� အရငး်အြမစမ်ျားမာှ ေ�ှးေဟာငး် သေုတသန၊ 

ေကျာကြ်ဖစ�်ုပ်�ကငး်၊ သမိငုး်၊ ဗိသကုာ၊ ဘာသာေရး၊ အလတှရား 

သိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ ယဉ်ေကျးမ�အတကွ ်အေရးပါသည့ ်

ေရွ� �ှား�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု ်ေရွ� �ှား�ိငုေ်သာ အရာများ၊ ေနရာများ၊ 

အေဆာကအ်ဦ အစမုျား �ငှ့ ်သဘာဝ အချငး်လက�ဏာများ �ငှ့ ်

��ခငး်များကိ ုရည�်�နး်ပါသည။် �ုပ်ပိငုး် ယဉ်ေကျးမ� 

အရငး်အြမစမ်ျားမာှ �မို � ြပ သိုမ့ဟုတ ်ေကျးလက ်ေဒသများမာှ 

တည�်ှိ�ိငုသ်လိ ုေြမ�ကးီ သိုမ့ဟတု ်ေရ၏ အထကမ်ာှ သိုမ့ဟတု ်

ေအာကမ်ာှ �ှိ�ိငုပ်ါသည။် ၎ငး်တို၏့ ယဉ်ေကျးမ�အရ အေရးပါမ�မာှ 

ေဒသ��ရ၊ တိငုး်ြပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု် အမျိုးသား အဆင့ ်သိုမ့ဟတု ်

�ိငုင်တံကာ အသိငုး်အဝိငုး် အဆင့ ်ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။်  

�ုပ်ပုိငး်မဟတုသ်ည့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ၏်ဥပမာများထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- အစဉ်အလာများ၊ ပွဲေတာ်များ၊ ဓေလထ့ံးုတမး်များ၊ 

ပံြုပင၊် ပံြုပငေ်ြပာြပမ�၊ ြပဇာတ၊် စသြဖင့။် သကဆ်ိငုသ်ည ်ဆိလု�င၊် 

၎ငး်တိုက့ိ ုဤ Protocol စစိစအ်ကခဲတေ်ရး အထကဲ O-3 

ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ ထတဲငွ ်

ကိငုတ်ယွရ်မည။် 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှဆ်ိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများထတဲငွ ်ေြဖ�ှငး်မရေသးသည့ ်

စမီကံနိး် ဖွံ� �ဖိုးေအာင ်လပ်ုေနစဉ် ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကကာ 

ယခထု ိ�ှိေန�ကသည့၊် ေရေလာှငက်န ်အသစေ်အာကမ်ာှ 

လ�မး်မိုးမည့ ်အေရး�ကးီသည့ ်ေနရာများ �ငှ့ ်

ေ�ှးပစ�ညး်များ၊ ေဆာကလ်ပ်ုေရး လပ်ုငနး်များေ�ကာင့ ်

အေရး�ကးီသည့ ်ေနရာများ �ငှ့ ်ေ�ှးပစ�ညး်များ ထခိိကု ်

ဖျကဆ်းီခရံမ�၊ သာွးလာမ� လမး်ေ�ကာငး်များ (ဥပမာ၊ 

တးူေြမာငး် အသစမ်ျား သိုမ့ဟုတ ်အကာအရံ ပါသည့ ်

�ှညလ်ျားသည့ ်အေြခခအံေဆာကအ်အံု၊ လမး်မ�ကးီများ) 

ေြပာငး်လသဲာွး၍ အေရး�ကးီသည့ ်ေနရာများကိ ု

သာွးမရေတာြ့ခငး်၊ စသညက်ဲသ့ို ့ အေ�ကာငး်အရာများ 

ပါဝင�်ိငု�်ကသည၊် 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်

ဥပမာမာှ- စာရွကစ်ာတမး်များ �ငှ့ ်မတှတ်မး်များ 

ထနိး်သမိး်မ�၊ ေနရာြပနခ်ျထားေပးမ�၊ ကာကယွထ်ားသည့ ်

ေနရာများကိ ုဖနတ်းီေပးြခငး်၊ ချဉ်းကပ်ေရး လမး်ေ�ကာငး် 

အသစမ်ျား၊ �စှသ်မိ့ေ်ပးေရး အခမ်းအနားများ၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး 

�ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်

ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် 

အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ 

ေ�ှာင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် 

စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်

သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကိ ု

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

လ
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ကာကယွေ်ပးမ�မာှ အ��ရာယ၊် ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ 

ထခိိကုမ်� သိုမ့ဟတု ်ပျကစ်းီမ�မ ှေဘးကငး်ေစလျက ်

ကာကယွေ်ပးြခငး်ကိ ုဆိလုိသုည။် 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မှာ ကျယြ်ပန ့်သည့ ်

ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြပသ၍ရ�ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

�ကည့�်� ြခငး်၊ ေဒတာ စစုညး်မ� �ငှ့ ်အေရးပါသည့ ်

��နး်ကနိး်များဆိငုရ်ာ ကျယြ်ပန်သ့ည် ့ချဉ်းကပ်မ�၊ 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနမ�များကိ ု

အာ�ံုစိကုေ်လလ့ာြခငး်၊ ဦးတညခ်ျကမ်ျား၊ ချဉ်းကပ်မ�များ 

�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ၊် ေတွ� �ှိထားသည့ ်

အေမအွ�စှမ်ျားအား စစိစအ်ကခဲတ်ေရးကိ ု

ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်��ေထာင့ြ်ဖင့ ်ချဉ်းကပ်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

အေ�ကာငး်အရာများ အြပန်အလန်ှဆကဆ်မံ�များထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ၊ အေရးပါသည့ ်အေမအွ�စှ ်

တညေ်နရာ တိငုစ်ားခရံြခငး် �ငှ့ ်အနယထ်ိငုြ်ခငး်၊ 

လကသ်ရမး် ဖျကဆ်းီခရံမ� သိုမ့ဟုတ ်ကနထ်�ိုကတ်ာများ 

သိုမ့ဟတု ်ြပညသ်မူျားဘကမ် ှခိးုဝှကမ်� အ��ရာယမ်ျား၊ 

စသြဖင့။် 

 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ ်အခငွ့အ်လမ်းများထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်

ဥပမာ- အေမအွ�စှ ်အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ်လကတ်ွ ဲလပ်ုကိငုမ်�များ၊ 

ပွဲေတာ်များ၊ ြပတိကုမ်ျား သိုမ့ဟတု် လာကေူပး�ကမည့ ်ပါရဂမူျား 

ကဲသ့ို ့ ကမ�ကထြပုချကမ်ျားကိ ုအေမအွ�စှ ်တနဖိ်ုးများအြဖစ ်

အသအိမတှြ်ပုြခငး်၊ �ို းရာ လပ်ုေဆာငမ်�များကိ ုထနိး်သမိး်ထားေရး 

အစအီစဉ်များ၊ အေမအွ�စှ ်ကာကယွေ်ရး လပ်ုငနး်များ အတကွ ်

အထးူ ေထာကပံ်မ့�များကိ ုရယသူံးု�ိငုြ်ခငး်၊ ြပပွဲများ၊ ပညာေရး 

ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများဆိငုရ်ာ 

မနေ်နဂျာ၊ ေဒသ��ရ ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာ ပါရဂ၊ူ 

သကဆ်ိငုရ်ာ အစိးုရ ဌာန (ဥပမာ၊ အေမအွ�စှ ်သိုမ့ဟတု ်

ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ) မ ှကိယုစ်ားလယှ၊် ြပငပ်မ ှပါရဂမူျား၊ 

စမီကံနိး် အကျိုးသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ယဉ်ေကျးမ� အေမအွ�စှအ်ား 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� ဆိငုရ်ာ ေ�ကညာစာတမး်များ၊ ထနိး်သမိ်းေရး 

စမီကံနိး်များ၊ တိငုပ်ငမ်� �ငှ့ ်အဓကိပတသ်ကသ်၏ူ 

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားမ� မတှတ်မး်များ၊ 

အေမအွ�စှ ်ဆိငုရ်ာ စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ 

အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ စ�ံ�နး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်� �ငှ့ ်

စံစုမး်စစေ်ဆးမ� အစရီငခ်စံာများ  
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O-14 ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

ဤအေ�ကာငး်အရာက လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေန�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ လညပ်တ်ေနသည့ ်လုပ်ငနး်က ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို ဖနတ်ီးေနြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဆိုးဝါးလာေစြခငး် မ�ှိေစရန၊် လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေန�ကသည့ ်�ှိေနဆ ဲ

သိုမ့ဟုတ် ေပါ်ေပါက်လာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေပးလျက် လိုအပ်သလို ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်�ငှ့ ်ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး ဆိုငရ်ာ ကတိြပုချက်များအား �ုပ်လံုးေဖါ်ေရး အစီအစဉ်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစပ်ါသည။်  

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ဟာကွက် 

တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု�်ိငုခဲ်က့ာ၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ အတကွ် လိုအပ်သညဆ်ိလု�င၊် 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို စစိစအ်ကဲခတရ်န ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပလုပ်ေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် ။  

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနလျက်၊ ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ ကတိမှနသ်မ�မှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်

�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

ဆိငုရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားခဲြ့ခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲြ့ခငး် �ငှ့ ်

သက်သာေစခဲြ့ခငး် ြပုလုပ်�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို 

ေဖါ်ထတု်မ�က ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး စနစ၏် လုပ်�ိငုစွ်မ်းများ၊ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များများ ရယသူံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်အမျိုးမျိုးေသာ 

ရပ်ရွာြပညသ်ူ ့ အုပ်စုများ အတွက် ကျနး်မာေရး လိအုပ်ချက်များ၊ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖါ်ထတုထ်ားလ�င၊် လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ေကျာ်လနွ�်ပီး ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များမှာ 

လက်လှမ်းမီှခဲ�့က�ပီ သိုမ့ဟတု် လကလ်မ်ှးမီှ�ကေတာမ့ည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်

�ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ေဖါ်ထတုေ်ပး�ကရမည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များမ ှ၎ငး်ကိ ု

အေလးေပး�ကရမည ်ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်

ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်အ�မတဲမး် သကဆ်ိငုပ်ါမည။် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ၏ 

ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- တစဆ်င့က်းူစက�်ိငုသ်ည့ ်

ေရာဂါများ (ဥပမာ၊ ငကှဖ်ျား၊ schistosomiasis)၊ 

ကးူစက�်ိငု ်�ငှ့ ်မကစူက�်ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါများ၊ အာဟာရ 

ချို �တဲမ့�၊ စတိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ၊ လမူ�ေရး ဖူလံေုရး၊ 

�ို းရာ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုဆံးု�� ံးမ� သိုမ့ဟတု ်ညစည်မး်မ�၊ 

ြပဒါး သိုမ့ဟတု ်ေလးလံသည့ ်သတ� ု ဇီဝ-စစုညး်မ�၊ 

စသြဖင့။် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရး အေ�ကာငး်အရာများအား 

ေြဖ�ှငး်ေရး ဥပမာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ြခငမ်ကှးူစကသ်ည့ ်ေရာဂါ အ��ရာယမ်ျားကိ ုေလ�ာခ့ျေရး 

အစအီစဉ်များ၊ ေဆးဝါး ပစ�ညး်များ �ငှ့ ်

ကာကယွေ်ဆးများကိ ုသိေုလာှငမ်�၊ ပညာေရး၊ ��းိေဆာ်ေရး 

�ငှ့ ်ေရာဂါ ဟန ့တ်ားေရး သငတ်နး်များ ေပးြခငး်၊ ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွကိ ုစမး်သပ်ြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ကွြဲပား�ကသည့ ်ြပညသ်ူအ့ပ်ုစုများ အတကွ ်ကျန်းမာေရး 

လိအုပ်ချကမ်ျား၊ အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်

သတထိားစရာများမာှ၊ ဥပမာ၊ လငိ၊် အသက၊် လမူျိုးစ၊ု 

�ို းရာ ဘယေဆးများကိ ုသံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်ရ�ှိမ� စသညက်ိ ု

ထည့တ်ကွ�်ိငုရ်မည။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိကုေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ာှးေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ှာင�်ာှး၍ 

မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုအားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ 

သတထိားစရာများ �ငှ့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ြပညသ်ူ ့ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ အခငွ့အ်လမ်းများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည် ့

ဥပမာမာှ- လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ �ငှ့ ်မလိ� ာစနစက်ိ ုတိးုတက ်

သံးု�ိငုြ်ခငး်၊ ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး လပ်ုငနး်များ ဖွံ� �ဖိုးေရး �ငှ့ ်

ြမ�င့တ်ငေ်ပးေရး၊ စကပ်စ�ည်းများ၊ သငတ်နး်များ၊ ကျနး်မာေရး 

ပညာေပးမ�ကိ ုစစီဉ်ေပးြခငး်၊ ကာကယွေ်ဆး ထိးု�ှေံပးြခငး်၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်� အသစက်ိ ုစမီေံပးသမူျား၊ ကျနး်မာေရး နညး်ပညာ 

အသစမ်ျား၊ ကာကယွေ်ဆး အသစမ်ျားကိ ုထိးုေပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ ချဉ်းကပ်မ� 

အသစမ်ျား၊ ငါးကိ ုတိးု�ပီး စားသံးုြခငး်ြဖင့ ်ေဈးသကသ်ာ�ပီး 

အသားဓာတ ်ြမင့မ်ားစာွ ပါသည့ ်အာဟာရကိ ုသံးု�ိငုြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ ြပညသ်ူ ့ 

ကျနး်မာေရး သမားေတာ်�ကးီ၊ အစိးုရ ကျနး်မာေရး ဌာနမ ှ

က�မး်ကျငသ်၊ူ စမီကံနိး် အကျိုးသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ၏:ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများ �ငှ့ ်အခငွ့အ်လမး်များ၊ ြပညသ်ူ ့ ကျနး်မာေရး 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ အမျိုးသား �ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ စ�ံ�နး်များ၊ 

ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ၊ စမီကံနိး် မတိငုမ် ီ�ငှ့ ်ေနာကပိ်ငုး် 

ေဒသဆိငုရ်ာ စာရငး်အငး်များ 
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O-15 ဇီဝမတကူွြဲပားမ� �ငှ့ ်ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား၊ 

ဤအေ�ကာငး်အရာက ေဂဟာစနစ ်တနဖိ်ုးထားချက်များ၊ ေနထိုငမ်�ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်ခံေနရသည့ ်အေကာငမ်ျား �ငှ့ ်

ငါးများ၏ ကန ့သ်တ်နယ်ေြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်ြမစေ်�ကာငး် ေအာက်ပိငုး် ေဒသများထ ဲြဖတ်သနး်သွားလာမ� ကဲသ့ို ့ 

အထးူြဖစ်သည့် အေ�ကာငး်အရာကို လည်းေကာငး်၊ လည်ပတ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်လျက် 

ဖျက်ေကာငမ်ျား �ငှ့ ်ထိုးေဖာက် မျိုးစတိ်များေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါက်လာ�ိငုသ်ည့ ်�ှိ�ိငုလ်ာမည့ ်အကျိုးဆက်များကို လညး်ေကာငး် 

ေဖါ် ြပေပးထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မှာ ေဒသများမှာ ေရ�ှညတ်ွင ်တညတ်ံ့�ိငု�်ကမည့် ကျနး်မာေသာ၊ လ�ပ်�ှား�ိငုက်ာ 

�ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း �ှိေသာ ေရ �ငှ့ ်ကုနး်ေြမ ေဂဟာစနစမ်ျား �ှိေန�ကကာ၊ လည်ပတ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငန၏် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှ ေပါ်ေပါက်လာ�ကမည့ ်ဇီဝမတူကွဲြပားမ�၏ အကျိုးဆက်များကို တာဝနသ်သိ ိ

စမံီေြဖ�ှငး်ေပးထားလျက်၊ ဇီဝမတူကွဲြပားမ� ဆိုငရ်ာ �ှိေနဆဲ သိုမ့ဟုတ် ေပါ်ေပါက်လာ�ိငု�်ကသည့် အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ်ထတု်ကာ လိုအပ်သလို ေြဖ�ှငး်ေပးရန၊် �ငှ့ ်ဇီဝမတူကွဲြပားမ� �ငှ့ ်ထိုးေဖာက် မျိုးစတိ်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး 

�ုပ်လံုးေဖါ်ေပးရန ်ေပးခဲ့သည့ ်ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစ်သည်။  

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ဟာကွက် 

တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ဇီဝမတကူွဲြပားမ� ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု�်ိငုခဲ်�့ပီး၊ 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ အတကွ ်လိုအပ်သညဆ်ိလု�င၊် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို စစိစအ်ကဲခတရ်န ်

ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပလုပ်ေပးသည။်{1] 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ပဇီဝမတကူွဲြပားမ� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတုေ်ပးရန ်အစအီစဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ဇီဝမတကူွဲြပားမ� အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်ချမှတထ်ားသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ 

�ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ှိဘ ဲစညး်မျဉ်းမလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိေရးကို 

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ ကတိများမှာ ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်မှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်ဇီဝမတူကွဲြပားမ� အတကွ် အ��တ်လက�ဏာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားြခငး်၊ အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စြခငး်၊ သကသ်ာေစြခငး် �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုက်ေပးခဲြ့ခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်

ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်ဇီဝမတကူွဲြပားမ� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား 

ေဖါ်ထတုမ်�က သတထိားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ွကထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် ေဒသထတဲွင ်ေရ�ှည ်ရပ်တညသ်ာွးမည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲရ့သည့ ်ကျနး်မာ 

လ�ပ်�ှားလျက် �ှငသ်နေ်နသည့ ်ေရေန �ငှ့ ်ကုနး်ေြမေန ဇီဝစနစမ်ျား �ှိေန�ကသည ်သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်က လညပ်တ်ေနသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်ေ�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာခဲသ့ည့ ်အကျိုးဆက်များကို ေကျာ်လနွလ်ျက် ဇီဝမတကူွဲြပားမ� ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေြဖ�ှငး်ေပးမ�ကို ပ့ံပုိးေပးခဲသ့ည့ ်သိုမ့ဟတု် ပ့ံပုိးေပးမည့ ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အေ�ကာငး်အရာများထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ည ်

ဥပမာမာှ- ကျကစ်ားမ� ဝနး်ကျင ်ဆံးု��းံသာွးြခငး်၊ ငါးများ 

ေနရာေ���ေြပာငး်ရန ်အတားအဆးီများ၊ ဥ ဥသည့ ်ေနရာ 

ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ ကျကစ်ားမ� ဝနး်ကျင ်ချိတဆ်ကမ်� 

ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ အေရးပါသည့ ်အစားအစာ ကငွး်ဆက ်

အေကာငမ်ျား ဆံးု�� းံသာွးြခငး် သိုမ့ဟတု ်နညး်လာြခငး်၊ 

စမိ့ေ်ြမအရပ်များ ဆံးု�� ံးသာွးြခငး်၊ အေရးပါသည့ ်

အေကာငမ်ျားအား ခိးုဖမး်ြခငး်၊ အမလဲိကုြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်

လနွက်စဲာွ အသံးုချြခငး်၊ ေပါငး်ပငမ်ျား သိုမ့ဟတု ်

ဖျကေ်ကာငမ်ျား ဝငလ်ာ�ကြခငး်၊ စသြဖင့။် 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ�ကိ ုကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရန် 

အစအီစဉ်များထတဲငွ၊် ဥပမာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ကန ့သ်တ ်

နယေ်ြမကို ကာကယွေ်ပးြခငး်၊ ေဘးမဲ ့ေနရာများကိ ု

ဖနတ်းီေပးြခငး်၊ ကျကစ်ားမ� ဝနး်ကျငက်ိ ုထနိး်သမိ်းေပးြခငး် 

�ငှ့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ အေကာငမ်ျားအား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

စမီကံနိး်များ၊ ေနရာများ ေြပာငး်လေဲပးြခငး်၊ ကျကစ်ားမ� 

ဝနး်ကျငက်ိ ုြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးြခငး်၊ ကျက်စားမ� 

ဝနး်ကျင ်အသစက်ိ ုဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ စမီခံျကြ်ဖင့ ်ေရကို 

လ�တေ်ပးြခငး်၊ စသြဖင့။် ေရေန အေကာငမ်ျား၏ 

သာွးလာမ� လမ်းေ�ကာငး်ကိ ုေြဖ�ှငး်ေပးရန ်

အစအီစဉ်များထတဲငွ၊် ဥပမာ၊ ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ငါးေလခှါးများ၊ ငါးစကခ်ါးပတ၊် ဖမ်း�ပီး လတွေ်ပးေရး 

အစအီစဉ်များ၊ ငါးဥေဖာကဌ်ာနများ၊ အစားထိးုေပးေရး 

အစအီစဉ်များ၊ ြမစေ်အာကပိ်ငုး် လမ်းေ�ကာငး်ကိ ု

တာဘိငုမ်ျား�ငှ့ ်ေဝးေအာင ်လ�ေဲပးြခငး်၊ ေထာကက်ေူရး 

ကသုမ�များ (ေရ ဓာတေုဗဒ၊ လပ်ုကိုငမ်� အေြခအေနများ)၊ 

စသြဖင့။် ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိ်များအား ကိငုတ်ယွ ်

ေြဖ�ှငး်ေရး အစအီစဉ်များထတဲငွ၊် ဥပမာ၊ 

ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- ဖျကေ်ကာငမ်ျား၏ လမ်းေ�ကာငး်တငွ ်

�ုပ်ပိငုး် အတားအဆီးများ ချေပးြခငး်၊ ညစည်မ်းမ�ကိ ု

ထနိး်ချုပ်ြခငး်၊ �ုပ်ပိငုး်အရ ဖယ�်ှားြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားြခငး်၊ ဓာတေုဗဒနည်းြဖင့ ်ကစုားြခငး်၊ 

ေရေလာှငက်န ်ေရ၏ သက်တမ်းအချိနမ်ျား၊ စမီလံျက ်

ေရကိ ုလ�တေ်ပးြခငး်များ၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအတိခုျံုး 

ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ာှင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်ဟန ့တ်ားေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ ေ�ာှင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ 

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ာှင�်ှားေရး �ငှ့ ်အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� 

လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ 

ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အကျို းဆကမ်ျား�ငှ့ ်ဆက�် �ယလ်ျက ်

ေလျာ်စိကုမ်�ဆိသုညမ်ာှ ရံဖနရ်ခါဆိသုလိ ုခ�ု ှမိေ်ရး 

အစအီစဉ်များကိ ုချမတှမ်� သိုမ့ဟုတ ်ပံပိ့းုမ� ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ခ�ုှမ်ိမ�များမာှ စမီကံနိး်ကိ ုတိုးတက်လပ်ုကိငုခ်ဲမ့�ေ�ကာင့ ်

ြဖစလ်ာခဲ့သည့ ်သသိာဆိုးဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ဖာေထေပးရန ်လုပ်ေဆာငခ်ဲမ့�များမ ှြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်

တိငုး်ထာွရ�ိငုက်ာ စနစတ်ကျ ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနည်းဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်

ြပနလ်ည ်ေဖါ်ထတုေ်ရး အစအီစဉ်များကိ ုချမတှ ်လပ်ုေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်

ေနာကမ်ာှ �ှိ�မ�ဲှိေနကာ တိငုး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်ထနိး်သမိး်မ� ရလဒမ်ျား 

ြဖစသ်ည။် ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမီံကနိး် ေနရာ 

အတငွး်မာှ မ�ှိ�ကပါ။ 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� အခွင့အ်လမ်းများထတဲငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ှာ၊ ဥပမာ၊ 

ေတာ�ိုငး်တရိိစ�ာန ်ကာကယွေ်ရး အုပ်စမုျား�ငှ့ ်

လကတ်ွလဲပ်ုကိငုြ်ခငး်၊ ကန ့သ်တ်နယေ်ြမ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

ေကာ်မတီမီျား �ငှ့ ်စမီကံနိး်များ၊ ငါး လမ်းေ�ကာငး်များ �ငှ့ ်

သားေဖာကေ်ပးမ� တဝိကု်က ဖက်စပ်လပ်ုငနး်များ၊ 

ကာကယွထ်ားသည့ ်ေနရာများကိ ုေစာင့ေ်�ှာကေ်ပး�ကသည့ ်

ေဒသထကဲ ေကာ်မတီမီျား�ငှ့ ်လပ်ုကိငုြ်ခငး်၊ သစ�်ငှ့မ်ဆိငုသ်ည့ ်

သစေ်တာ အရငး်အြမစမ်ျားြဖင့ ်လုပ်ငနး်များကိ ုထေူထာငြ်ခငး်၊ 

ထတုလ်ပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ုတညေ်ဆာကြ်ခငး် �ငှ့ ်ပညာေရး 

ကမ�ကထြပုချကမ်ျား၊ ေဂဟာ-ခရီးလညှ့ ်လပ်ုငနး်များ၊ ငကှ ်�ငှ့ ်

ေရသတ� ဝါ ေဘးမဲေ့နရာများ၊ ငါးများကိ ုကာကယွေ်ရး ဇုနမ်ျား၊ 

စမိ့ေ်ြမအရပ် ကာကယွမ်�ကိ ုဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 
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ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ ေရ �ငှ့ ်ကနုး်ပိငုး် 

ဆိငုရ်ာ ေဂဟပညာ�ှငမ်ျား၊ ဒဇုိီငး် အငဂ်ျငန်ယီာများ (ငါးများ၏ 

လမး်ေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ)၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အစိးုရ ဌာနများမ ှ

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား (ဥပမာ၊ ငါးဖမး်လပ်ုငနး်၊ ေတာ�ိုငး် 

တရိိစ�ာနမ်ျား၊ ပတဝ်နး်ကျင၊် သစေ်တာ)၊ ေဒသခ ံ

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ တသးီပဂု�လ ပါရဂမူျား 

 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ကနုး်ေန 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� ဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ေရေန 

ဇီဝမတကူွြဲပားမ� ဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ငါးများဆိငုရ်ာ 

သေုတသနများ၊ ငါးများ၏ လမး်ေ�ကာငး်များကိ ု

နညး်ပညာများြဖင့ ်စစိစအ်ကခဲတမ်�များ၊ အြခားေသာ 

အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာများ၊ ဇီဝမတကူွြဲပားမ� 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ထိးုေဖာက ်

မျိုးစတိမ်ျားဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ 

ေပးထားသည့ ်ကတြိပုချကမ်ျား �ငှ့ ်

သေဘာတညူခီျကမ်ျား၊ ေဒသခ ံြပညသ်မူျားထမံ ှငါးဖမး်မ� 

�ငှ့ ်သစမ်ဟတုသ်ည့ ်သစေ်တာ ထတုက်နုမ်ျား၏ 

အေြခခလံိငုး်မ ှစးီပာွးေရး �ငှ့ ်အသကေ်မးွမ�ကိ ု

တနဖိ်ုးြဖတြ်ခငး်၊ ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ 
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O-16 တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� 

ဤအေ�ကာငး်အရာက လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်

အနယထ်ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယရ်ငး်မှာ လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်

လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ကသည့ ်တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�ကိ ုတာဝနသ်သိ ိစမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်ြဖင့ ်အြခားေသာ 

လမူ�ေရး၊ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမှ်နး်ချကမ်ျား�ငှ့ ်ပတသ်ကလ်�င ်ြပဿနာများ မ�ှိဘ၊ဲ 

လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်အေပါ် အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငု�်ကသည့ ်ြပငပ် တိကုစ်ားမ� သိုမ့ဟတု ်

အနယထ်ိငုမ်� အြဖစအ်ပျကမ်ျားကိ ုသ�ိှိလျက ်စမံီထနိး်ချုပ် ထားလျက ်တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�ကိ ု

ေြဖ�ငှး်ေပးရန ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး ကတြိပုချကမ်ျားကိ ုြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။်   

အမှတေ်ပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ်ထတု်�ိငုခဲ်�့ပီး၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ အတကွ် လိအုပ်သညဆ်ိလု�င၊် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို 

စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပလုပ်ေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခဲွ်ေပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲ

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ ကတိများကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- တိုက်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားခဲြ့ခငး်၊ 

အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲြ့ခငး် �ငှ့ ်သကသ်ာေစခဲြ့ခငး် ြပုလုပ်�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများအား ေဖါ်ထတု်မ�က သတိထားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွ်ထားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် လညပ်တ်ေနသည့ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်န�ကသည့ ်တိကု်စားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�သည ်လုပ်ငနး်၏ ပတ်ဝနး်ကျင၊် 

လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမှ်နး်ချက်များ အတကွ် သိုမ့ဟုတ် စမံီကိနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသကခဲ်�့ကသည့ ်ေနရာများ အတကွ် 

ြပဿနာများကို ဖနတ်ီး မေပးပါ။ 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများထတဲငွ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်�ှလိာသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်လပ်ုငနး် အေပါ်မာှ ၎ငး်၏ သကတ်မး် 

တေလ�ာကတ်ငွ ်အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ 

ပါဝငသ်ည။် စမီကံနိး် လညပ်တမ်�ေ�ကာင့ ်ြဖစလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများမာှ ထနိး်သမိး်ေရး 

အလပ်ုများ သိုမ့ဟတု ်ကစားေနသည့ ်ေရမျက�်ာှြပငမ်ျားေ�ကာင့ ်

ေြမယာ ပျကြ်ပုနး်မ� �ငှ့ ်ြမစ ်ေရစးီေ�ကာငး်မ ှသယွဝ်ိကုလ်ျက ်

ေြမယာ ပျကြ်ပုနး်မ�တိုေ့�ကာင့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငုခ်ဲ�့ကပါသည။် 

အေ�ကာငး်အရာ တစခ်မုာှ ဘာအေ�ကာငး်များပါလမိ့ဟ် ု

စဉ်းစားရာတငွ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်ေြမယာ ပံသု�ာန ်

ည��ိ �ငိး်မ�များ �ှိလာမညြ်ဖစရ်ာ ချိနခ်ငွလ်�ာ၊ အထးူသြဖင့ ်ြမစ၏် 

ေအာကပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငတ်ငွ၊် အသစ ်ေပါ်လာမည့အ်ထ ိ

�စှေ်ပါငး်များစာွ �ကာဦးမာှကိ ုထည့တ်ကွရ်န ်လိသုည၊် 

စမီကံနိး်ေ�ကာင့ ်�ကံု ေတွ�လာရကာ အြခားေသာ လမူ�ေရး၊ 

ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်စးီပာွးေရး ရညမ်နှး်ချကမ်ျား အတကွ ်

ြပဿနာများ ြဖစ�်ကသည့ ်သိုမ့ဟုတ ်စမီကံနိး် ကိယု�် �ကိ၏် 

လမူ�ေရး၊ ပတဝ်နး်ကျင ်သိုမ့ဟတု ်စးီပာွးေရး ရညမ်နှး်ချကမ်ျားကိ ု

ြပည့မ်ေီရး လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွး်များကိ ုအကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

ြပငပ်မေှန�ပီး ြဖစပ်ာွးလာခဲသ့ည့ ်ယငး် တိကုစ်ားမ�များ �ငှ့ ်

အနယထ်ိငုမ်� ကစိ�များကိ ုထည့တ်ကွရ်န ်လိအုပ်သည။် 

လညပ်တေ်နသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငန်း အေပါ် ၎ငး်၏ 

သကတ်မ်း တေလ�ာကတ်ငွ ်အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများမာှ၊ ဥပမာ၊ သဘာဝအေလျာက ်အနယထ်ိငုမ်� 

ြမင့မ်ားမ� ြဖစ�်ိငုက်ာ ထိအုချကက် ေရေလာှငက်န၏် သကတ်မး်ကိ၊ု 

တာဘိငုမ်ျား၏ တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်ပနွး်ပဲမ့�ကိ ု

အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်လိ ုေရေြမာငး်များ၊ တးူေြမာငး်များ �ငှ့ ်

အြခားေသာ ေရသယွေ်ြမာငး်များ၏ လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု

တိးုလာေစြခငး် သိုမ့ဟတု ်စမီကံနိး် ေရေလာှငက်နထ်သဲို ့ 

အနယထ်ိငုမ်� ဝနက်ိ ုတိးုလာေစ�ိငုသ်ည့ ်ကန ့သ်တ ်နယေ်ြမထကဲ 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်သဘာဝ ြဖစရ်ပ်များေ�ကာင့ ်

ေြမ�ပိုကျမ�များ၊ ေြမယာ ပျကြ်ပုနး်မ�များ �ှိလာ�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်

စမီကံနိး်က မှခီိေုနရသည့ ်ပိုေ့ဆာငေ်ရး လမး်ေ�ကာငး်များ၊ စသြဖင့။်  

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�အား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

လပ်ုငန်းစဉ်များကိ ုအြခားေသာ စမီကံနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များထသဲို ့ ထည့ေ်ပး�ိငုသ်ည၊် ဥပမာ၊ 

လကေ်တွ� လပ်ုကိငုရ်ာတငွ ်မျကစ်ြိဖင့ ်�ကည့�်� 

စစေ်ဆးမ�များကိ ုြပလုပ်�ိငုသ်ည ်

တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုေြဖ�ှငး်ေရး အစအီစဉ်များထ ဲ

ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ- အနယထ်ိငုမ်� အေနအထား 

ပံစုကံိ ုစစေ်ဆးြခငး်၊ ေရေနာကက်ျိမ� သိုမ့ဟတု ်

ကမး်ေြခလိငုး် တိကုစ်ားမ�ကိ ုေ�ှာင�်ှားေရး ကဲသ့ို ့ ေရကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၊ သစေ်တာ 

ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရး �ငှ့ ်အပငမ်ျား ြပနစ်ိကုပ်ျိုးေရး 

လပ်ုငနး်များ၊ ေြမယာ အသံးုချေရး လပ်ုကိငုန်ညး်များကိ ု

ေြဖ�ှငး်ရန ်အစအီစဉ်များ၊ စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး 

�ငှ့ ်ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်

ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် 

အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ှားေရး သိုမ့ဟတု ်

ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ 

ေ�ှာင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ုလကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် 

စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်

သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကိ ု

ေဖါ် ြပေပးကာ ြပုလပ်ုေပးရသည။်  
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တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်� အခွင့အ်လမ်းများထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည့ ်ဥပမာမာှ ေြမယယာ အသံးုချမ�ကိ ု

ကာကယွေ်ရး သိုမ့ဟတု ်ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အုပ်စုများ�ငှ့ ်တွဖဲက ်လပ်ုကိငုြ်ခငး်၊ 

တိကုစ်ားမ� သိုမ့ဟတု ်အနယထ်ိငုမ်�အား စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

တဝိကုမ်ာှ ဖကစ်ပ် သေုနသနများ ြပုလပ်ုြခငး်၊ နညး်ပညာ 

အသစမ်ျား၊ တိကုစ်ားမ� သိုမ့ဟတု ်အနယထ်ိငုမ်�၏ 

သတထိားစရာများကိ ုေလျာန့ညး်လာေစမည့ ်

အကျိုးအြမတမ်ျားကိ ုသစေ်တာ ြပနစ်ိကုေ်ပးြခငး်၏ 

ကာဗွန ်ေချးေငမွျားြဖင့ ်ေပါငး်စပ်ေပးြခငး်၊ စသြဖင့။် 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရထမံ ှ

ကိယုစ်ားလယှသ်ည(်ဥပမာ၊ ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ ဌာနမ)ှ၊ 

တသးီပုဂ�လ ပါရဂ ူ

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်အနယထ်ိငုမ်�အား 

စစိစအ်ကခဲတမ်� အစရီငခ်စံာများ၊ တိကုစ်ားမ� �ငှ့ ်

အနယထ်ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်� 

အစရီငခ်စံာများ  
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O-17 ေရ၏ အရညအ်ေသးွ 

 ဤအေ�ကာငး်အရာက လည်ပတ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေန�ကသည့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသွး 

ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို ေဖါ် ြပထားသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ လည်ပတ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်

လုပ်ငနး် နယ်ေြမအတွငး်မာှ ေရ၏ အရညအ်ေသွးမာှ လုပ်ငနး် လညပ်တ်ေနသူ၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင့ ်ဆိုးဝါးစာွ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� မ�ှိေစရန၊် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟုတ် ေပါ်ေပါက်လာ�ိငု�်ကသည့ ်ေရ၏ အရည်အေသွးဆိုငရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာများကို လိုအပ်သလို ေဖါ်ထတု်လျက် ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်�ငှ့ ်ေရ၏ အရညအ်ေသွးကိ ုကိုငတ်ွယ် 

ေြဖ�ှငး်ေပးေရး အစအီစဉ်များကို �ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်ေပးထားသည့ ်ကတိြပုချက်များကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

အမှတေ်ပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 

တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟုတ် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ခဲလ့ျက်၊ 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ အတကွ ်လိုအပ်သညဆ်ိလု�င၊် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို စစိစအ်ကဲခတရ်န ်

ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထားသည။်  

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို စမံီခန ့ခဲွ်ေပးရန ်ချမှတ်ထားသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များမှာ သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲ

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ ကတိများကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်

လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာခဲ�့ကသည့ေ်ရ၏ အရညအ်ေသးွ 

ဆိငုရ်ာ အ��တ်လက�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ မ�ှိဘ ဲေ�ှာင�်ှားခဲြ့ခငး်၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စခဲြ့ခငး် �ငှ့ ်

သက်သာေစခဲြ့ခငး် ြပုလုပ်�ိငုခဲ်သ့ည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟုတ် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်မ�က 

သတိထားစရာများကိုေရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် စညမ်ျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟုတ် လိကု်ေလျာမည�ွီတမ်�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ထိုအ့ြပင၊် လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲရ့သည့ ်ေဒသထကဲ ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွမှာ ြမင့မ်ားသည့ ်အရညအ်ေသးွ ြဖစသ်ည၊် သိုမ့ဟတု် လုပ်ငနး်က လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်ေ�ကာင့ ်

ေပါ်ေပါကလ်ာခဲသ့ည့ ်အကျိုးဆက်များကို ေကျာလ်နွလ်ျက် ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေြဖ�ှငး်ေပးမ�ကို 

ပ့ံပုိးေပးခဲသ့ည့ ်သိုမ့ဟုတ် ပ့ံပုိးေပးမည့ ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

လညပ်တမ်� အဆင့တ်ငွ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ 

အေ�ကာငး်အရာ ဥပမာထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ- 

ေအာကဆ်ဂီျငဓ်ာတ ်ပါဝငမ်� နညး်ြခငး်၊ ရာသ�ီငှ့ ်

မကိကုည်သီည့ ်အပခူျိနမ်ျား၊ အလ�ာလိကု ်ြဖစလ်ာ�ိငုြ်ခငး်၊ 

ညစည်မး်မ�များ စးီဝငလ်ာြခငး်၊ အာဟာရများ ဖမး်ယ�ူိငုြ်ခငး်၊ 

ေရည� ိပာွးများ�ိငုစ်မွး်၊ ေရထြဲမုပ်သာွး�ကသည့ ်

အနယထ်ိငုမ်�များမ ှအဆပ်ိအေတာကမ်ျား ထကွလ်ာြခငး်၊ 

ဓာတေုဗဒ သိုမ့ဟတု ်ညစည်မး်မ� အစနွး်အကကွမ်ျား၊ 

စသြဖင့။် 

ေရ၏ အရညအ်ေသးွအား စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုအြခားေသာ စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များထသဲို ့ ထည့ေ်ပး�ိငုသ်ည၊် ဥပမာ၊ လကေ်တွ� 

လပ်ုကိငုရ်ာတငွ ်မျကစ်ြိဖင့ ်�ကည့�်� စံစုမး်စစေ်ဆးမ�မျာကိ ု

ြပလပ်ု�ိငုသ်ည။် 

လညပ်တမ်� အဆင့တ်ငွ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွကိ ုကိငုတ်ယွ ်

ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်အစအီစဉ်များထ ဲပါဝင�်ိငုသ်ညမ်ာှ၊ ဥပမာ- 

ေရထကဲ ေအာကဆ်ဂီျင၏်ပါဝငမ်���နး်ကိ ုေြဖ�ှငး်ေပးရန ်

ဓာတေ်ငွ� ထည့သ်ငွး်ေပးြခငး်၊ သင့ေ်တာ်သည့ ်ေရလညပ်တမ်� 

�ငှ့ ်ေရစးီဆငး်မ�ကိ ုအာမခေံပးရန ်ကဲသ့ို ့ ေရအား 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ၊ ဇီဝ ေဆးွြမည့မ်�ကိ ု

ေြဖ�ှငး်ေပးေရး သဘာဝ အပငမ်ျား ဆိငုရ်ာ စမီအံုပ်ချုပ်မ�၊ 

စမီကံနိး် လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်မသကဆ်ိငုသ်ည့ ်မလိ� ာစနစ၊် 

အမ�ကိမ်ျား၊ အဆပ်ိသင့ ်ေနရာများ ကဲသ့ို ့ ညစည်မး်မ�များကိ ု

ေြဖ�ှငး်ေပးမ� စသြဖင့။် 

ေ�ှာင�ှ်ားေရး၊ အနညး်ဆံးုြဖစေ်စေရး၊ သကသ်ာေစေရး �ငှ့ ်

ေလျာ်စိုကေ်ပးေရးမာှ စစီဉ်တကျ လပ်ုကိငုရ်မည့ ်ြဖစစ်ဉ်ကိ ု

အတိခုျံုး ေဖါ် ြပချက ်ြဖစသ်ည။် အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

ဆိးုဝါးသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုေ�ှာင�်ာှးေရး 

သိုမ့ဟတု ်ဟန ့တ်ားေရး အစအီစဉ်များကိ ုအစဉ် ဦးစားေပးရကာ၊ 

ေ�ှာင�်ာှး၍ မရ�ိငုပ်ါက၊ ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုအနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

အားထတုရ်သည။် ေ�ှာင�်ှားေရး �ငှ့ ်အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရးကိ ု

လကေ်တွ� လပ်ုမရ�ိငုလ်�င၊် စမီကံနိး်၏ သတထိားစရာများ �ငှ့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ုထည့တ်ကွလ်ျက ်သကသ်ာေစေရး 

�ငှ့ ်ေလျာ်စိကုေ်ပးေရး အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပေပးကာ 

ြပုလပ်ုေပးရသည။် 

ေရ၏ အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အခငွ့အ်လမ်းများထတဲငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည ်ဥပမာမာှ- မလိ� ာသန ့စ်က�်ံု ၊ အမ�ကိမ်ျား၊ 

ညစည်မး်မ�ေနရာများ ကဲသ့ို ့ စမီကံနိး်မ ှမဟတုသ်ည့ ်

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမ ှအညစအ်ေ�ကးများကိ ုကိငုတ်ယွ ်

ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်၊ ေြမေအာကေ်ရ တည�်ငမိေ်ရး၊ ေအာကဆ်ဂီျင ်

သငွး်ေပးမ� သိုမ့ဟတု ်အပခူျိန ်ပျံ�ေစြခငး်ြဖင့ ်ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ နညး်ပညာ အသစမ်ျား၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်� အသစက်ိ ုစမီေံပးသမူျား၊ ရပ်ကကွထ်ကဲ ေရလပ်ုငနး် 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ည�ီွတေ်အာင ်ေစာင့�်ကည့မ်� အုပ်စမုျား၊ 

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ အဆင့တ်ငွ ်ေရ၏ အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာများကိ ု

ေြဖ�ှငး်ေပး�ိငုရ်န ်ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

အုပ်စမုျားထ ဲပါဝငြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ဖွဲ�စညး်မ�ထ ဲ

လကတ်ွေဲဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရထမံ ှ

ကိယုစ်ားလယှသ်ည(်ဥပမာ၊ ပတဝ်နး်ကျင ်ဆိငုရ်ာ ဌာနမ)ှ၊ 

တသးီပုဂ�လ ပါရဂ ူ 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေရ၏ အရညအ်ေသးွ ဆိငုရ်ာ 

ေစာင့�်ကည့မ်� အစရီငခ်စံာများ၊ ေရ၏ အရညအ်ေသးွအား 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီကံနိး်များ 
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O-18 ေရေလာှငက်န ်စမီအံုပ်ချုပ်ေရး 

 ဤအေ�ကာငး်အရာက ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်ကို လညပ်တ်ေနသည့ ်ကာလအတွငး်မှာ ေရေလှာငက်န ်ေနရာထကဲ 

ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး အေ�ကာငး်အရာများအား စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို ထည့သ်ွငး် ေဖါ် ြပထားသည။် 

ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငနး်များ၊ ပတ်ဝနး်ကျင ်�ငှ့ ်လူမ�ေရး စီမံအုပ်ချုပ်ေရး ဆိုငရ်ာ 

လိုအပ်ချက်များ �ငှ့ ်သက်ဆိုငလ်�င ်ရညရွ်ယ်ချက် အမျိုးမျိုးအတွက် အသံုးြပုမ�များကို ထည့်တွက်လျက် ေရေလှာငက်နက်ို 

ေကာငး်မွနစ်ွာ စီမံအုပ်ချုပ်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 
 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေရေလှာငက်န ်စမံီအပ်ုချုပ်ေရး ဆိငုရ်ာ �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ်ထတု်ခဲလ့ျက်၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ အတကွ် လိအုပ်သညဆ်ိလု�င၊် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို 

စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပုလုပ်ေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်ေပးရန ်အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေရေလှာငက်နက်ို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်အတကွ် ချမှတ်ထားသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ရ်ညမှ်နး်ချက်များမှာ သိုမ့ဟတု် သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲ

ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ ေရေလှာငက်နက်ို စမံီအုပ်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်ဆက်� �ယေ်နသည့ ်

ကတိြပုချက်များကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လုပ်ေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 

5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် �ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်ေရေလှာငက်န ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အေ�ကာငး်အရာများများကို 

ေဖါ်ထတုရ်ာတငွ ်သတထိားစရာများကိေုရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွထ်ားသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ထိုအ့ြပင၊် မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိပါ။ 
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စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- ေရ သိေုလာှငမ်� 

တစစ်ံတုစခ် ု�ှိလ�င ်ဤအေ�ကာငး်အရာမာှ ဆကစ်ပ်မ� 

�ှိပါသည။် 

ေရေလာှငက်န် ဆိသုညမ်ာှ စမီကံနိး်မေှန�ပီး ေရကိ ု

သိေုလာှငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်အသံးုြပုသည့ ်လလူပ်ု 

ကနင်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ေရကနက်ိ ုရည�်�နး်သည။် 

ေရေလာှငက်န် ဧရိယာမှာ ေရေလာှငက်န ်ထတဲငွ ်

ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက ်ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမ်ာှ 

ေရလ�မး်ေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက�်ှိ �ကားခ ံ

ေြခာကေ်သွ� ဇုနက်ိ ုဆိလုိသုည။် 

ေရေလာှငက်န် စမံီအပ်ုချုပ်ေရး အေ�ကာငး်အရာများထ၊ဲ 

ဥပမာ၊ ပါ�ိငု�်ကသညမ်ာှ- ဓာတအ်ား ထတုလ်ပ်ုမ�၊ 

ထနိး်သမိး်ေရး၊ အမ�ကိမ်ျားအား (အထးူသြဖင့ ်ကမ�ာ ့

မတုသ်နုရ်ာသ ီကျေရာကသ်ည့ ်အပိငုး်များ အတကွ)် 

စမီခံန ့ခ်ွမဲ� လိအုပ်ချကမ်ျား ဆေီလျာ်ေအာင ်လပ်ုကိငုမ်�၊ 

အမျိုးမျိုး အသံးုြပုမ�များ (ဥပမာ၊ စးီပာွးြဖစ၊် 

အပနး်ေြဖေရး)၊ ေဘးကငး်ေရး၊ ေရလ�မး်မိုးမ�ကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး၊ ကမ်းေြခ တိကုစ်ားမ�၊ ေရေလာှငက်န ်

အနယထ်ိငုမ်�၊ ြပညသ်တူို ့ အသံးုြပုမ�၊ ေရ၏ 

အရညအ်ေသးွ၊ ဇီဝမတကူွြဲပားမ�၊ ထိးုေဖာက ်

မျိုးစတိမ်ျား၊ ေရမကှးူစက ်ေရာဂါများ၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ 

စသြဖင့။် 

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်သတထိားစရာများ သိုမ့ဟတု ်

အခငွ့အ်လမ်းများ ေပါ်ေပါကလ်ာစရာ အေ�ကာငး်များမာှ၊ ဥပမာမာှ၊ 

ရာသဦတ ုေြပာငး်လမဲ��ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

ရညရွ်ယခ်ျက ်အမျိုးမျိုးကိ ုထည့စ်ဉ်းစားရြခငး်၊ ေရေလာှငက်နက်ိ ု

အြခားေသာ စကမ်�လပ်ုငနး်များ (ဥပမာ၊ ခရီးလညှ့လ်ပ်ုငနး်၊ 

ေရထတုက်နုမ်ျား၊ ဆညေ်ြမာငး်) အတကွ ်သိုမ့ဟတု ်ဖွံ� �ဖိုးမ� 

(ဥပမာ၊ သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ အရငး်အြမစ၊် ငါးဖမး်လုပ်ငနး် �ငှ့ ်

အြခားေသာ အသကေ်မးွမ�များ၊ ေရအေြခခ ံပိုေ့ဆာငမ်�ကိ ု

ြမ�င့တ်ငရ်န)် အတကွ ်ယာဉ် တစခ် ုအေန�ငှ့ ်ထေိရာကစ်ာွ 

အသံးုချမ�၊ စသြဖင့။် 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- သကဆ်ိငုရ်ာ ဓာတအ်ားေပး ဌာန 

သိုမ့ဟတု ်ကမု�ဏ၏ီ မနေ်နဂျာ၊ ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရး အေ�ကာငး်အရာများ ဆိငုရ်ာ 

မနေ်နဂျာ၊ အစိးုရထမံ ှကိယုစ်ားလှယ ်

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေရေလာှငက်န ်လညပ်တမ်�များ 

အတကွ ်ပံစုထံတုထ်ားေသာ �ငှ့ ်လကေ်တွ� ြဖစေ်သာ ထတုလ်�တမ်�၊ 

ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများထမဲ ှ

သကဆ်ိငုသ်ည့ ်ေကာက�်�တခ်ျကမ်ျား၊ ေရေလာှငက်န ်

လညပ်တေ်ရး စညး်မျဉ်းများ၊ ေရေလာှငက်န ်လညပ်တမ်�ဆိငုရ်ာ 

အချိနဇ်ယား အစအီမမံျား 
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O-19 ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား 

ဤအေ�ကာငး်အရာက လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ ေရစုနပိ်ုငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစ်များကို ပတ်ဝနး်ကျင၊် 

လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ရည်မနှး်ချက်များကို ထည့တ်ွက်လျက် ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးသည။် ရညရွ်ယ်ရငး်မာှ 

လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ ေရစုနပိ်ုငး် ေရစီးေ�ကာငး် စနစ်များ ဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

ေဖါ်ထတု်လျက် ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးထား�ပီး ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား ဆိုငရ်ာ ေပးခဲ့သည့ ်ကတိြပုချက်များကို 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

 

အမှတေ်ပးြခငး်- 

1 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ သသိာသည့ ်ကွာဟမ�များ �ှိပါသည။် 

2 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်အဆက်စပ်ဆံးု အစတိ်အပုိငး်များကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်�့ပီ ြဖစေ်သာလ်ညး် သသိာသည့ ်ကွာဟမ� 
တစခု် �ှိေနသည။် 

3 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ေဒသခံ ြပညသ်မူျားအား အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်ည့ ်လညပ်တ်ေနသည့ ်ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်၏ ေရစုနပုိ်ငး် 

ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား�ငှ့ ်သက်ဆိငုသ်ည့ ်�ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေဖါ်ထတု်�ိငုခဲ်�့ပီး၊ 

စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ လိုအပ်သညဆ်ိလု�င၊် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး အစအီစဉ်များ ထေိရာက်မ��ှိမ�ှိကို စစိစအ်ကဲခတ်ရန ်

ေစာင့�်ကည့မ်�ကို ြပလုပ်ေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိုအပ်လ�င၊် ေဖါ်ထတုထ်ားသည့ ်ေရစုနပုိ်ငး် 

ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများအား ေြဖ�ငှး်ေပးေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ်ထားကာ တရားဝင ်ကတိြပုချက်များ 

�ှိလ�င၊် ၎ငး်တိုက့ို အများသ ိဖွင့ထ်တု ်ေ�ကညာခဲသ့ည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်လ�င၊် ေရစုနပုိ်ငး် 

ေရစးီေ�ကာငး်များကို စမံီထနိး်ချုပ်ရန ်ချမှတ်ထားသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်ရညမှ်နး်ချက်များကို ချမှတ်ထား�ပီး သသိာသည့ ်

စညး်မျဉ်းမလိုကန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမည�ွီတ်မ�များ မ�ှိဘ ဲြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တွင ်�ှိေနလျက်၊ 

ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး်များ ဆိငုရ်ာ ကတိများကို ြပည့မီ်ခဲက့ာ ြပည့မီ်မည့ ်လမ်းေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်�ှိေနသည။် 

ရလဒမ်ျား- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်လ�င ်ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ 

ကတိြပုချက်များကို ေပးထားပါက၊ ၎ငး်တိုက့ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမှ်နး်ချက်များ ထည့တ်ကွထ်ား�ပီး၊ 

သက်ဆိငုလ်�င၊် နယေ်ြမချငး် အ�ကားမှာ သေဘာတူညခီျက် �ှိေနသည။် 

4 အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လုပ်နညး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်အစတိအ်ပုိငး် အားလံးုကို လပ်ုေဆာင�်ိငုခဲ်က့ာ တစခ်ျက် သိုမ့ဟတု် ပုိများသည့ ်

အချက်များတငွ ်ေကျာလ်နွ�်ိငုခဲ်ေ့သာလ်ညး် သက်ေသထ�ူပီး အေကာငး်ဆံးု လုပ်နညး်ကိုမီှရန ်ေတာငး်ဆိခုျက်များထတဲွင ်သသိာသည့ ်
ကွာဟမ� တစခု် �ှိေနသည။် 
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5 စိစစအ်ကခဲတမ်�- ထိုအ့ြပင၊် အေ�ကာငး်အရာများအား ေဖါ်ထတု်မ�က သတိထားစရာများကိေုရာ အခွင့အ်လမ်းများကိုပါ ထည့တ်ကွပ်ါသည။် 

ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်လာလ�င၊် စစိစအ်ကဲခတ်မ�ကို ြပုလုပ်ခဲရ့ာ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်

စးီပွားေရးဆိငုရ်ာ ရညမှ်နး်ချက်များ အမျိုးမျိုးကို ရယ�ူိငုရ်န ်ေရစးီမ� အဆင့မ်ျား �ငှ့ ်ည��ိ �ငိး်�ိငုမ်�များအား ေဖါ်ထတု်မ�ကို ကွငး်ဆငး် 

ေလလ့ာမ�များကို လညး်ေကာငး်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ သပိ�ံ �ငှ့ ်အြခားေသာ အချကအ်လက်များကို လညး်ေကာငး် အေြခခံ�ပီး ြပုလုပ်ခဲသ့ည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး- ထိုအ့ြပင၊် ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်သတိထားစရာများ �ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ရန ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ပးရန ်

လုပ်ငနး်စဉ်များကို ချမှတထ်ားသည။် ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားကို ကိငုတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ေပးရန ်လိအုပ်ေနကာ၊ ေရစးီေ�ကာငး်၏ 

ရညမှ်နး်ချက်များ၊ ေရစးီေ�ကာငး်၏ ပမာဏ၊ အတိုငး်အတာ �ငှ့ ်ေြပာငး်လဲ�ိငုမ်�၊ ေရစးီေ�ကာငး်ကို စစိစမ်ည့ ်တညေ်နရာများကို ပါဝင�်ပီး၊ 

ြဖစပ်ျက်ေနသညက်ို ေစာင့�်ကည့မ်� ပါဝငမ်ည့ ်ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား�ငှ့ ်ဆက်� �ယလ်ျက် ကတိြပုချက်များကို ေပးထားသည။် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ေပးရန ်လိအုပ်လ�င၊် ထိုအ့ြပင ်ေရစုနပုိ်ငး် 

ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား အတွက် စစိစအ်ကဲခတ်ေရး �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်ကို အချိနမီ် ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိကု်�ုိက် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိခဲ�့ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား ပါဝငေ်န�ကကာ၊ အဓိကပတ်သက်သမူျား အေန�ငှ့ ်ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီဆငး်မ� 

စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုတငြ်ပလျက် တံု ့ြပနမ်�များ ရယရူန ်လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုစစီဉ် ချမှတ်ေနသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတေ်ရး/စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်လ�င၊် ထိုအ့ြပင၊် 

မလိကု်နာမ�များ သိုမ့ဟတု် လိကု်ေလျာမညေီထမွ�များ မ�ှိပါ။ 

ရလဒမ်ျား- ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လိအုပ်ေန�ပီး ေရစုနပုိ်ငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ 

ကတြိပုချက်များ ေပးထားလ�င၊် ြဖည့စွ်က် ေထာက်ြပရပါက၊ လက်�ှိ အေြခအေနများထ ဲ�ှိေန�ကသည့ ်အခကအ်ခဲများထတဲငွ ်၎ငး်တိုသ့ည ်

ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး �ငှ့ ်စးီပွားေရး ရညမှ်နး်ချက်များ အ�ကားမှာ အသင့ေ်တာဆ်ံးု ြဖစပ်ါသည။် 

 
    

စစိစအ်ကခဲတမ်� လမ်း��န်ချက-် 
 

အေ�ကာငး်အရာ၏ သကဆ်ိငုမ်�- လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်၏ ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် 

စနစမ်ျား�ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်န�ကသည့ ်�ှိေနဆ ဲသိုမ့ဟတု ်

ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ေဖါ်ထတုေ်ပး�ကရမည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များမ ှ၎ငး်ကိ ု

အေလးေပး�ကရမည ်ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်

ဤအေ�ကာငး်အရာသည ်အ�မတဲမး် သကဆ်ိငုပ်ါမည။် 

အကယ၍် ေဖါ်ထတု�်ိငုခ်ဲသ့ည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ 

မ�ှိပါက၊ ဤအေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်အမတှက်ိ ုအဆင့ ်

3 ၏ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး စသံတမ်ှတခ်ျက ်

ေ�ကညာစာတမး်ထကဲ ပထမ ဝါကျ �ငှ့ ်အဆင့5် ထကဲ 

စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး �ငှ့ ်

လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/စညး်မျဉ်းများလိကုန်ာေရး 

စသံတမ်တှခ်ျကမ်ျား ဆိငုရ်ာ ေ�ကညာစာတမး်၏ 

ပထမဝါကျမာှ သတမ်တှေ်ပးမည။် အကယ၍် 

အေ�ကာငး်အရာကိ ုေဖါ်ထတု�်ပီး�ပီ ဆိလု�င ်အြခားေသာ 

ေ�ကညာစာတမး်များ သကဆ်ိငု�်ကသည။် 

ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား ဆိသုညမ်ာှ စမီကံနိး်၏ 

အေြခခအံေဆာကအ်အံုများေ�ကာင့ ်ေရစးီေ�ကာငး်ကိ ု

အကျိုးသကေ်ရာက�်ိငုသ်ည့ ်ေနရာအများအြပား �ှိ�ိငုြ်ခငး်ကိ ု

ဆိလုိသုည၊် ဥပမာ၊ ေရလ� ဲေရကာတာ၏ ေရစနုပိ်ငုး် �ှိ�ိငုသ်လိ ု

အဓကိ ေရကာတာ သိုမ့ဟတု ်တာဘိငုမ်ျား၏ ေရစနုပိ်ငုး် 

�ှိ�ိငုသ်ည။် 

�ိှေနဆ ဲသိုမ့ဟတု ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများများမာှ ေရကိ ုထတုလ်�တေ်ပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားမ ှေပါ်ေပါကလ်ာ�ိငု�်ကသည့ ်

ေရစနုပိ်ငုး် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ ဆိငုရ်ာ စိးုရိမစ်ရာများ�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်�ိငု�်ကသည။်  
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ေရစုန်ပုိငး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျားကိ ု

စမံီကန်ိးများ၏အစတိအ်ပိငုး် �ငှ့ ်အဆင့မ်ျား အမျိုးမျိုးအတကွ၊် 

ဥပမာ၊ အချို �ရာသမီျားမာှ အနညး်ဆံးု ေရစးီမည၊် 

အချို �ရာသမီျားမာှ အများဆံးု ေရစးီမ�များ အတကွ ်

သတမ်တှေ်ပး�ိငုသ်ည။် သကဆ်ိငုရ်ာ �ိငုင်အံသးီသးီမာှ 

ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး်များကိ ုြပ�ာနး်ေပးသည့ ်ဥပေဒများ 

�ှိ�ိငုရ်ာ၊ ယငး် အေြခအေနမျိုး ထတဲငွ ်လမူ�ေရး၊ စးီပာွးေရး �ငှ့ ်

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ အချကမ်ျားကိ ုမညသ်ို ့ ထည့တ်ကွမ်ညက်ိ ု

စဉ်းစားရန ်လိအုပ်လမိ့မ်ည။် အကယ၍် လညပ်တေ်နသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လပ်ုငနး်၏ ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး် စနစ၏် 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�မာှ လပ်ုငနး် တညေ်နရာ၏ စရီငပိ်ငုခ်ငွ့ ်

ေဘာငမ်ျားကိ ုေကျာ်လနွလ်�င ်ထိအုချကေ်�ကာင့ ်ေပါ်လာ�ကမည့ ်

အခကအ်ခမဲျားကိ ုထည့စ်ဉ်းစားရန ်လိအုပ်လမိ့မ်ည။် 

ဤေနရာတငွ ်အဆေီလျာ်ဆံးုမှာ တိငုပ်ငည်��ိ �ငိး်ေရး ြဖစစ်ဉ်၏ 

ရလဒမ်ျားကိ ုအေြခခလံျက၊် ပတဝ်နး်ကျင၊် လမူ�ေရး �ငှ့ ်စးီပာွးေရး 

ထည့တ်ကွစ်ရာများ အားလံးုကိ ုထတုေ်ဖါ်လျက ်ထည့တ်ကွခ်ဲသ့ည့ ်

ေနာက ်အသင့ေ်တာဆ်ံးုကိ ုဆိလုိသုည၊် အဆေီလျာ်ဆံးု နညး်က 

လကေ်တွ�တငွ ်ြမစ၏်အကန ့ ်တစခ်ခုထုမဲာှ ေရစးီေ�ကာငး်များ 

လံးုဝမ�ှိြခငး် ြဖစ�်ိငုေ်သာ်လညး် ြမစ၏် အြခား အကန ့ထ်တဲငွမ် ူ

ပိြုမင့မ်ားသည့ ်ဦးစားေပး ရညမ်နှး်ချကမ်ျား �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

ေတွ�ဆံေုမးြမန်းခရံ�ိငုသ်မူျား- သကဆ်ိငုသ်ည ်

ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်ကမု�ဏမီ ှမနေ်နဂျာ၊ 

ဇလေဗဒပညာ�ှင၊် ဓာတအ်ားေပး ဌာန သိုမ့ဟတု ်

ကမု�ဏ၏ီ ပတဝ်နး်ကျင ်�ငှ့ ်လမူ�ေရးအေ�ကာငး်အရာများ 

ဆိငုရ်ာ မနေ်နဂျာ၊ ေရဆိငုရ်ာ ေဂဟ ပညာ�ှင၊် 

ပတဝ်နး်ကျင ်ေရစးီေ�ကာငး် ဆိငုရ်ာ တသးီပဂု�လ ပါရဂ၊ူ 

အဓကိပါဝငသ်၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ စမီကံနိး် 

အကျိုးသက ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျား၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ 

ေရစနုပိ်ငုး် ကမး်ေြခေဒသမ ှြပညသ်မူျား၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ သကဆ်ိငုရ်ာ တာဝန�်ှိသည့ ်အစိးုရ 

အာဏာပိငုအ်ဖွဲ� မ ှကိယုစ်ားလယှ၊် သကဆ်ိငုပ်ါက 

နယခ်ျငး်ထစိပ်ေန�ကသည့ ်ေဒသများမ ှြပညသ်တူို၏့ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား 

အေထာကအ်ထား၏ ဥပမာများ- ေရစးီေ�ကာငး်�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်လျက ်ေရစနုပိ်ငုး် ေရစးီေ�ကာငး်များကိ ု

စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ ေဘာငမ်ျား၊ ေြပာငး်လ�ဲိငုမ်� �ငှ့ ်

စစိစေ်ရး တညေ်နရာများကိ ုေဖါ် ြပထားသည့ ်ေရစနုပိ်ငုး် 

ေရစးီေ�ကာငး် စနစမ်ျား၏ စမီကံနိး်၊ စနစ ်လညပ်တေ်ရး 

စမီကံနိး်များ၊ ေရလ�တေ်ပးေရး စနစမ်ျားဆိငုရ်ာ ဒဇုိီငး် 

စာရွကစ်ာတမး်များ၊ တိငုပ်ငမ်�များ �ငှ့ ်အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

ပါဝငမ်� မတှတ်မ်းများ၊ အဓကိပါဝငသ်၏ူ 

အေ�ကာငး်အရာများအား တံု ့ြပနေ်ြဖ�ကားခဲမ့� 

မတှတ်မး်များ၊ အြခားေသာ အဖွဲ�အစညး်၏ အစရီငခ်စံာ၊ 

ေပးထားသည့ ်ကတမိျား �ငှ့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခ

ငး်
  



 

ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� စစိစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol 
 
 

255 

 

 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခငး်  

အသံးုအ��နး်များ၏ အဘဓိာန ်
 
 
 
ေနာကတ်ိးု အကျိုးအြမတမ်ျား-စမံီကနိး်ထမှံေန�ပီး ေဒသအတကွ ်

ထတု်ယ�ူိငုမ်ည့ ်အကျိုးအြမတ်များ 

တာဝန်ခံမ�-ပုဂ�ိုလ်၊ ကုမ�ဏ ီသိုမ့ဟတု ်ဌာန တစခု်ခုက ၎ငး်၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ အတကွ ်တာဝနယ်�ူပီး၊ ယငး်တိုအ့တွက ်�ှိ�ိငုသ်ည့ ်

တာဝနမ်ျားကိ ုယလူျက ်ရလဒမ်ျားကိ ုပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာွေအာင ်

ဖွင့ထ်တုြ်ပသရန ်ကတိြပုချက်။ 

တာဝန်ခံထားသ-ူတစဦ်းဦး အတကွ ်သိုမ့ဟတု ်လုပ်ေဆာငခ်ျက် 

တစခု်ခုအတကွ် တာဝန�်ှိသ ူသိုမ့ဟုတ် ဥပေဒအရ တာဝန�်ှိသ။ူ 

လံေုလာကေ်သာ-ေတာငး်ဆိခုျက် တစခု်ခု သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်ချက် တစခု်ခု 

ြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်ြပည့မီ်ေသာ သိုမ့ဟတု ်လံုေလာက်ေသာ။ 

သေဘာတညူခီျက-်အထးူတလည ်ြပုမူ�ကရန ်သိုမ့ဟုတ် လုပ်ေဆာင�်ကရန ်

ပုဂ�ိုလ်များ၊ အုပ်စုများ သိုမ့ဟတု ်အဖဲွ�အစညး်များ အ�ကားတွင ်

ေရးမှတထ်ားသည့ ်သေဘာတူညမီ�။ ၎ငး်ကို၊ ဥပမာ၊ နားလညမ်� စာခ�နလ်�ာ၊ 

အစညး်အေဝး မှတတ်မ်းများ၊ ရညရွ်ယခ်ျက ်စာတမ်း၊ အေြခခံမူများ ဆိငုရ်ာ 

ပူးတွဲေ�ကညာချက်၊ ကနထ်�ုိက်စာချုပ်၊ လုပ်ငနး် လညပ်တ်ေရး လိုငစ်င ်

စသညတ်ိုထ့တဲွင ်ထည့သ်ငွး် ေဖါ် ြပ�ိငုပ်ါသည။် 

ဆေီလျာ်ေသာ-လူ၊ အေြခအေန၊ ြဖစရ်ပ် သိုမ့ဟုတ် ေနရာ တစခု်ခုအတကွ် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ၊ ကိကု်ညေီသာ၊ ေဖါ် ြပထားသည့ ်လိအုပ်ချက်များ သိုမ့ဟတု ်

ေတာငး်ဆိခုျက်များကို ြပည့မီ်ေသာ။ 

အေြခခံလိငုး်-ေနာက်ပုိငး်တွင ်��ငိး်ယဉှ်�ကည့ရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်

အစအီစဉ်များ၊ စာရငး်များ သိုမ့ဟတု ်သတ်မှတ်ချက်များ တစစ်ံု။ 

အေြခခံလိုငး်မှာ စမံီကိနး်အ�ကို၊ စမံီကနိး်ကို စတငလ်ုပ်ကိုငမ်� မတိုငမီ်၊ 

အေြခအေနများကိ ုရည�်�နး်ြခငး် ြဖစ�်ပီး စမံီကိနး် ေနာက်ပုိငး် 

အေြပာငး်အလမဲျားကိ ု��ငိး်ယဉှ်ရန ်သံးုပါသည။် လညပ်တ်ေနသည့ ်

ေရအားလ�ပ်စစ ်လုပ်ငနး်များ အတွက ်စမံီကိနး်အ�ကို အေြခခံလိုငး် မ�ှိလ�င ်

လက်�ှိ အေြခအေနကိ ုအေြခခံအြဖစ ်ခံယ�ူိငုသ်ည။် 

ကတြိပုချက-်လုပ်ေပးရန၊် ေပးရန ်သိုမ့ဟတု ်တစစ်ံတုစခု် လုပ်မ�ကို 

ေ�ှာင�်ှားရန ်ကတိြပုထားသည့ ်ေ�ကညာချက်။ 

ရပ်ရွာြပညသ် ူအပ်ုစုများ-ပုိ�ကီးသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး်ထ ဲအတတူက ွ

ေနထိငု�်ကကာ တူညသီည့ ်လက�ဏာများ သိုမ့ဟတု ်အကျိုးစးီပွားများ 

�ှိသည့ ်လအူုပ်စုများ။ ယငး်အုပ်စုများကို �ကည့�်�ရန ်နညး်လမ်း 

အသယွသ်ယွ ်�ှိ�ကရာ၊ နားလညရ်�ိငုသ်ည့ ်နညး်လမ်းများြဖင့ ်သတ်မှတ ်

ေဖါ် ြပေပးရန ်လိုပါလိမ့်မည။် ယငး်တိုထ့တဲငွ၊် ဥပမာ ြပေပးသည့ ်အေန�ငှ့၊် 

�မို� ြပထ ဲေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေကျးလကေ်ဒသမှာ ေနထိငု�်ကသမူျား၊ ေဒသခံ 

ြပညသ်မူျား၊ လူနညး်စု တိုငး်ရငး်သားများ၊ အသက်ေမွးမ� လုပ်ငနး် သိုမ့ဟတု ်

ဘာသာ တူ�ကသမူျား၊ မသနစွ်မ်းသမူျား၊ သက်�ကီးများ၊ စာမတတသ်မူျား၊ 

အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊၊ ကေလးများ စသြဖင့ ်ပါဝင�်ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာမ�-တရားဝင ်ေတာငး်ဆိခုျက်များ၊ မူဝါဒများ �ငှ့ ်အများသ ိ

ကတိြပုမ�များ။ 

ဖကစ်ံုပါဝငေ်သာ-သက်ဆိငုရ်ာ အစတိအ်ပုိငမ်ျား အားလံုးကို ထည့တ်ကွလ်ျက် 

ေြဖ�ှငး်ေပးထားသည။် 

လိကုေ်လျာည�ွီတမ်�-�ုပ်လံုးေဖါ်ရန ်အစအီစဉ်များကို စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ 

ေနာက်ဆံးုြဖစသ်ည့ ်စမံီကနိး်များ�ငှ့ ်ည�ွီတ်မ�အဆင့က်ို ဆိလုိုသည။် 

သေဘာတခွူင့ြ်ပုချက-်အကျိုးသက်ေရာက ်ခံခဲရ့သည့ ်ရပ်ရွာြပညသ်မူျားမှ 

ခန ့အ်ပ်ခဲ�့ကသည့ ်ရပ်ကွက် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

အ�ကားမှာ၊ အချိနက်ို လံုေလာက်စွာ ယခဲူ�့ကကာ ယဉ်ေကျးမ� အစဉ်အလာများ၊ 

ထံးုတမ်းများ �ငှ့ ်လုပ်ကိုငန်ညး်များ�ငှ့အ်ည ီလတွ်လပ်ခဲ�့ပီး မိမိဘာသာမိမိ 

ဆံးုြဖတ်ချက် ချမှတ်�ိငုခဲ်�့ကသည့ ်ြဖစစ်ဉ်မှတစဆ်င့၊် လက်မှတ်ထိးုခဲ�့ကသည့ ်

သေဘာတူညခီျက်များ။ 

ြခစားမ�-ဂုဏသ်ကိ�ာ သိုမ့ဟတု ်�ုိးသားမ� မ�ှိြခငး် (အထးူသြဖင့ ်လာဘစ်ားမ�အတကွ် 

သသံယြဖစမ်�)၊ မ�ုိးသားသည့ ်အကျိုးအြမတက်ိ ုရယရူန ်အပ်�ှထံားသည့ ်ရာထးူကိ ု

အသံးုချမ�။ 

ယံ�ုကညရ်ေသာ-ယံ�ုကည၍် ရ�ိငုေ်သာ၊ ယတု� ိ�ှိေသာ၊ အားကိုးထိကု်ေသာ၊ 

စတိ်ချရေသာ။ 

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှ-်အတတိ်ေခတ ်မျိုးဆက်များထမှံ အေမွရ�ှိခဲက့ာ ပစ�ုပနမှ်ာ 

ထနိး်သမ်ိးထားလျက ်အနာဂတ် မျိုးဆက်များအား အပ်�ငှး်ေပးရန ်ြဖစေ်သာ လူအုပ်စု 

သိုမ့ဟတု ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် တစခု်၏ �ုပ်ပုိငး်ြဖစသ်ည့ ်ေ�ှးပစ�ညး်များ �ငှ့ ်

အထညက်ိုယြ်ဒပ် မ�ှိသည့ ်ပငက်ိလုက�ဏာ�ှိသည့ ်အေမွအ�စှ။် 

တိးုပွားလာေသာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ-စမံီကိနး်၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို 

အတတိ်၊ ပစ�ုပန ်�ငှ့ ်ဆငြ်ခင ်ခန ့မှ်နး်၍ ရ�ိငုသ်ည့ ်အနာဂတ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

တိုေ့�ကာင့ ်ထပ်တိုးလာမည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ။ အကျိုးဆက်များကို ေရ 

အရငး်အြမစ၊် ေဂဟစနစ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ� ခံခဲရ့သည့ ်

ရပ်ရွာြပညသ်မူျား အေန�ငှ့ ်ယငး် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များအား ခံယ�ူိငုစွ်မ်းရြဖင့ ်

စစိစအ်ကဲခတ်ရပါမည။် ဆနး်စစမ်�များကိ ုလက်ေတွ�ကျသည့ ်ေဘာငမ်ျားြဖင့ ်

သတ်မှတ် လုပ်ကိုငရ်ပါမည။် 

လည့ှစ်ားခံရြခငး်-လှည့စ်ားခံလိုကရ်သည့ ်အချက် သိုမ့ဟတု ်အေြခအေန၊ 

မမှနက်နသ်ညက်ို ယံ�ုကညေ်အာင ်လုပ်ခံခဲရ့ြခငး်၊ လိမ်လညခံ်ခဲရ့ြခငး်။ 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးသ-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်ထသဲို ့ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံနသည့ ်

ထပ်ိသးီ အဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု ်ကုမ�ဏမီျားအုပ်စု။ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်-ူအေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

ဆက်� �ယ�်ပီး ထင�်ာှးသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ သတိထားရမည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်

တာဝနခံ်ရမ�များ �ှိေနသမူျား။ ၎ငး်တိုမှ့ာ စမံီကိနး် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ေနရာ 

အတငွး်တငွ ်(ရပ်ကွက် ြပညသ်မူျား) သိုမ့ဟတု ်စမံီကနိး် အကျိုးသက်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်

ေနရာ အြပင�်ှိ ေနရာ (ဥပမာ၊ အစိုးရ �ကပ်မတ်ေရး အဖဲွ�အစညး်များ၊ ဘ�ာေရး 

ဌာနမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံ ူစးီပွားဖက)် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

ဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-အများသ ိြဖစေ်အာင ်ြပုလုပ်သည ်(“အများသ ိ

ေ�ကညာလိကု်သည”်ကို လညး် �ကည့�်�ပါ)။ 
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စီးပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�ှ်ားခံရြခငး်-(i) ေြမကိ ုဝယယ်မူ�၊ (ii) ေြမအသံးုြပုမ� 

သိုမ့ဟတု ်ေြမအား အသံးုချမ� ေြပာငး်လဲသာွးြခငး်၊ (iii) ေြမအသံးုချမ� 

ကန ့သ်တ်ခံရြခငး် သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားအား အသံးုချခွင့က်ို၊ 

ေရ အရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝငက်ို၊ ကန ့သ်တ်ခံရြခငး်၊ တရားဝင ်

ထေူထာငလ်ိကု်သည့ ်ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမ့ဲ ေဒသများ သိုမ့ဟတု ်ေရေလှာငက်န ်

ကန ့သ်တန်ယေ်ြမများ �ငှ့ ်(iv) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ကဲ 

အေြပာငး်အလမဲျားေ�ကာင့ ်ကျနး်မာေရး စိုးရိမ်စရာများ သိုမ့ဟတု ်

အသက်ေမွးမ� အေပါ် �ှိလာမည့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ တိုေ့�ကာင့ ်

ပုိငဆ်ိငုမ်�များ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များအား အသံးုချခွင့ ်သိုမ့ဟုတ် ဝငေ်င ွ

အရငး်အြမစမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အသက်ေမွးမ� နညး်လမ်းများကို 

ဆံးု�� ံးလိကုရ်ြခငး်။ ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆံးု�� ံးရမ�များ �ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များမှာ 

အြပည့အ်ဝ ြဖစေ်စ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး် ြဖစေ်စ၊ ထာဝရ ြဖစေ်စ၊ ယာယ ီ

ြဖစေ်စ၊ စးီပွားေရးေ�ကာင့ ်ဖယ�်ှားခံရမ�ထ ဲအကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ထေိရာကမ်��ိှေသာ-ရညရွ်ယခဲ်သ့ည့၊် ေမ�ာ်လင့ထ်ားခဲသ့ည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

လိုချငခဲ်သ့ည့ ်ရလဒက်ိ ုထတုလ်ုပ်ေပး�ိငု ်သိုမ့ဟတု ်ထတုလ်ုပ်ေပး�ိငုစွ်မ်း 

�ှိေသာ။ 

ပါဝငခဲ့်ေသာ-တံု ့ြပနလ်ုပ်ကိုငခဲ်သ့ည၊် မ�ကာခဏ ဆိသုလို တိုငပ်ငေ်ရး 

ြဖစစ်ဉ်များမှ တစဆ်င့။် 

မ�တေသာ-တရားေသာ၊ မ�တေသာ သိုမ့ဟတု ်မျက်�ာှမလိကု်ေသာ 

အေထာကအ်ထား-စစိစခံ်ရသမှူ တငြ်ပလာ�ပီး အကဲခတသ်ကူ 

စသံတ်မှတ်ချက် တစခု်ခုကို မညသ်ည့ ်အဆင့အ်ထ ိြပည့မီ်ခဲေ့�ကာငး်ကို 

ဆံးုြဖတရ်န ်အသံးုြပုသည့ ်အေထာကအ်ထား။ အေထာကအ်ထားမှာ 

အေရအတကွ ်သိုမ့ဟုတ် အရညအ်ေသးွဆိငုရ်ာ အချက်အလက်များ၊ 

��တ်ြဖင့ ်သိုမ့ဟတု ်စာတမ်းအြဖစ ်မှတတ်မ်းတငထ်ားသည့ ်

အချက်များဆိငုရ်ာ မှတတ်မ်းများ သိုမ့ဟတု ်ေ�ကညာစာတမ်းများ 

ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကိ ုြပနလ်ည ်ထတု်ယရူ�ိငု ်သိ ု

ြပနလ်ညထ်တုလ်ုပ်ေပး�ိငုက်ာ၊ စတိ်ခံစားမ�များ သိုမ့ဟတု် ဘကလ်ိကု်ြခငး် 

မ�ှိခဲဘ့၊ဲ ေလလ့ာမ�များ၊ တိုငး်ထာွမ�များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စမ်းသပ်မ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လက်ေတွ� ြဖစေ်သာ၊ ြပနလ်ည ်ထတု်ယရူ�ိငုေ်သာ၊ 

အ�ှတိရားြဖစက်ာ စစိစရ်�ိငုေ်သာ၊ အချက်�ငှ့ ်ဆိငုေ်သာ၊ အြခားေသာ 

နညး်လမ်းများကို အေြခခံလျက ်ရ�ှိခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည ်

ပါရဂူ-နယပ်ယ ်တစခု်တွင ်အဆင့ြ်မင့ ်အေတွ�အ�ကံု �ှိေန၍ သိုမ့ဟတု ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာကိ ုသငတ်နး် တကထ်ား၍၊ ထိနုယပ်ယထ်တဲွင ်အဆင့ြ်မင့ ်

က�မ်းကျငမ်� သိုမ့ဟတု ်အေတွ�အ�ကံု�ှိသည့ ်ပုဂ�ိုလ်။ 

ကျားမဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-်လုပ်ေဆာငခ်ျက် တစခု်ခုက အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

အမျိုးသားများ အေပါ် �ငှ့ ်ကျားမဆကဆ်မံ�များ အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်ပုံအား စစိစအ်ကဲခတ်ေရး ြဖစစ်ဉ်။ ဖံွ� �ဖိုးေရး 

လုပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင့ ်အမျိုးသားများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီး နစန်ာရမ�များ 

မ�ှိေ�ကာငး်ကိ ုအာမခံေပးရန၊် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� �ငှ့ ်

ထေိရာက်မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ်သိုမ့ဟတု ်ကျားမ��ေထာင့က်ို 

ထည့တ်ကွလ်ျက် စမံီကိနး်များကိ ုချမှတလ်ျက ်�ုပ်လံုးေဖါ်ရာတငွ ်၎ငး်ကိ ု

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  

 

စီမံကပ်ွကမဲ�-စမံီကိနး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို လကလ်ှမ်းမီှေရးဆကီို ေ�ှ� ��လျက ်

အသေိပးြခငး်၊ ည�◌◌ွနှ�်ကားေပးြခငး်၊ စမံီအုပ်ချုပ်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်ေစာင့�်ကပ်ြခငး်များကိ ု

လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့ ်စမံီကိနး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်အေဆာကအ်အံုများကိ ု

ပူးေပါငး်ေပးြခငး်။ 

တိငု�်ကားေရး လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ-အဓိကပတ်သက်သတူိုက့ စိုးရိမ်ချက်များ၊ 

မေကျနပ်ချက်များ �ငှ့ ်တရားဥပေဒများဆိငုရ်ာ တိုင�်ကားချက်များကို တငြ်ပ�ိငုသ်ည့ ်

လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ �ငှ့ ်မေကျနပ်ချက် တစစ်ံတုစခု်ကို ေစာင့�်ကည့ရ်န ်�ငှ့ ်တံု ့ြပနရ်န ်

စမံီကိနး်လာ လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ။ 

လူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား-လူသား အားလံုးတို ့ ရ�ှိခံစားပုိငခွ်င့ ်�ှိသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်

လတွ်လပ်ခွင့မ်ျား၊ ြပညသ်တူို၏့ ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ �ိငုင်ေံရး၊ စးီပွားေရး၊ လူမ�ေရး �ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ငှ့ ်Universal Declaration on Human Rights 

1948 ခု�စှ ်အေထေွထ ွလူရ့ပုိငခွ်င့မ်ျား ေ�ကညာစာတမ်း ကဲသ့ို ့ �ိငုင်တံကာ 

ေ�ကညာစာတမ်းများထတဲငွ ်ထတု်ြပနထ်ားသညမ်ျား အပါအဝင။် 

ဇလေဗဒ အရငး်အြမစ်-စမံီကိနး်ကို ြဖတ်စးီသည့ ်ေရ။ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�-လုပ်ေဆာငခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ြဖစရ်ပ် တစခု်ခု၏ အကျိုး 

သိုမ့ဟတု ်အကျိုးဆက်၊ အကျိုးဆက် တစခု်ခုကို အ��တလ်က�ဏာ သိုမ့ဟတု ်

အေပါငး်လက�ဏာ ဆိ�ုပီး သတ်မှတ်မ�မှာ ဆက်� �ယေနသည့ ်အချက်များ �ငှ့ ်��ေထာင့ ်

အေပါ်တွင ်မူတညပ်ါသည။် 

သးီြခားလတွလ်ပ်သည့ ်ဆန်းစစမ်�-စမံီကိနး်မှ ခန ့အ်ပ်ခဲသ့ ူမဟတု်ဘ၊ဲ စမံီကနိး်၏ 

အြမတ်ရ�ှိမ�ထတဲွင ်ေငေွရးေ�ကးေရးအရ စတိ်ဝငစ်ားမ� မ�ှိသ ူတစဦ်းဦး၏ 

ပါရဂူအြဖစ ်ဆနး်စစခ်ျက။် 

ေဒသခံ ြပညသ်မူျား-ေအာက်ပါ လက�ဏာများကိ ုအဆင့အ်တနး် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်

ပုိငဆ်ိငု�်ကသည့ ်ကွဲြပားသည့ ်လူမ�ေရး �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စု- မိမိကိုမိမိ ကွဲြပားသည့ ်

ယဉ်ေကျးမ� အုပ်စုြဖစသ်ညဟ်ု ခံယထူားကာ ထိသုိုခံ့ယမူ�ကို အြခားသတူိုမှ့ 

အသအိမှတ်ြပုြခငး်၊ စမံီကိနး် ဧရိယာထကဲ ကွဲြပားသည့ ်ပထဝီ အေနအထားအရ 

ကွဲြပားသည့ ်ေနထိငုမ်�ေဒသ သိုမ့ဟတု ်ဘိးုဘငပုိ်င ်နယေ်ြမများ �ငှ့ ်ယငး် 

ေနထိငုမ်�ေဒသ �ငှ ်နယေ်ြမ�ှိ သဘာဝ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုစုေပါငး်�ပီး ဆက်� �ယမ်�များ 

�ှိေနြခငး်၊ အဓိက လ�မ်းမုိးထားသည့ ်လူအ့ဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟတု ်ယဉ်ေကျးမ�မှ 

သးီြခားြဖစသ်ည့ ်အစဉ်အလာ ယဉ်ေကျးမ�၊ စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်ေံရး 

အေဆာကအ်အံုများ �ှိေနြခငး်၊ �ိငုင် ံသိုမ့ဟတု ်ေဒသ၏ တရားဝင ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်

ကွဲြပားသည့ ်တိငုး်ရငး်သား ဘာသာစကား �ှိေနြခငး်။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ-တစခု်ခုထသဲို ့ ေပါငး်ထား၊ အြပနအ်လှန ်စမ့်ိဝငထ်ား၊ 

ြမုပ်ဝငသ်ာွးေသာ။ 

ေပါငး်စညး်ထားေသာ ေရ အရငး်အြမစ ်စီမံအပ်ုချုပ်ေရး (IWRM)-ေရ၊ ေြမ �ငှ့ ်

ဆက်� �ယေ်နသည့ ်အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုည��ိ�ငိး် ဖံွ� �ဖိုးမ� �ငှ့ ်စမံီအုပ်ချုပ်မ�ကို 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်၊ ေသေရး�ှငေ်ရး ေဂဟာစနစမ်ျား၏ 

ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့�ကို မထပိါးေစဘ ဲတရားမ�သည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်စးီပွားေရး �ငှ့ ်

လူမ�ေရး ေကာငး်စားမ�ကို အများဆံးု ရ�ှိေစသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

�ကားဝငလ်ပ်ုေပးသမူျား-စမံီကိနး် အတကွ ်အေရးပါသည့ ်လုပ်ငနး်များကို 

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ပထဝီနယေ်ြမအရ စမံီကနိး် တညေ်နရာတငွ ်

လုပ်ကိုငေ်နသည့ ်အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်အတကွ ်လုပ်ကိငုေ်န�ကသမူျား။ 
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ထိးုေဖာက ်မျိုးစတိမ်ျား-သဘာဝအေလျာက ်သက်ဆိငုရ်ာ ေဒသထတဲွင ်

�ှိေနကျ မဟတု်ဘ ဲမိတ်ဆက်ေပးလ�င ်စးီပွားေရး သိုမ့ဟတု ်

ပတ်ဝနး်ကျငအ်တကွ ်သိုမ့ဟတု ်လူသား၏ ကျနး်မာေရး အတကွ ်အ��ရာယ ်

ြဖစလ်ာဖွယရ်ာ�ှိသည့ ်အေကာငမ်ျား။ 

ေြမယာ ြပန်လညေ်ဖါ်ထတုေ်ပးမ�-စမံီကနိး်ကိ ုလက်ေတွ� �ုပ်လံုးေဖါ်မ��ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေနခဲသ့ည့ ်ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�များ �ငှ့ ်နစန်ာမ�များ၏ ေနာက်ပုိငး်တွင ်

လယေ်ြမများကို ၎ငး်တို၏့ ယခင ်အေနအထားမျိုးသို ့ 

ြပနေ်ြပာငး်လဲေပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

အေမွအ�စှ် ဆိငုရ်ာများ-ယခင ်စမံီကိနး်များ၏ အကျိုးဆက်များကို 

သက်သာေအာင ်လုပ်မေပးခဲြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်အလားတ ူေကာငး်မွနေ်သာ 

သိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ အရာြဖင့ ်ေလျာ်စိုက် မေပး�ိငုခဲ်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လက်�ှိ (တညဆ်)ဲ စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး ေရ�ှည ်ြပဿနာများ 

�ှိေနြခငး် သိုမ့ဟတု ်လက�်ှိ တညေ်နရာတွင ်စမံီကိနး်များ အသစေ်�ကာင့ ်

�ကိုတင ်ြပဿနာများ �ှိလာြခငး်။ 

အသကေ်မွးမ�-အသက�်ှင ်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်အတွက ်လိုအပ်သည့ ်

လုပ်ကိုင�်ိငုစွ်မ်းများ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ (သိေုလှာငခ်နး်များ၊အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

အသံးုချပုိငခွ်င့)်။ 

လေူနမ� အဆင့အ်တန်း-သက်ဆိငုရ်ာ ပုဂ�ိုလ်၊ အုပ်စု သိုမ့ဟတု ်လူမျိုး 

တစခု်အေန�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုက်ာ ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်စညး်စမ်ိများ 

ြဖင့ ်တိုငး်ထာွရ�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �စှသ်မ့်ိစရာများ၊ အမ်ိယာများ 

ေကာငး်မွနြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ��နက်နိး်များ၊ ဥပမာများမှာ- စားသံးုမ�၊ ဝငေ်င၊ွ 

ေခ�တာမ�များ၊ အလုပ်�ှိမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရ၊ အမ်ိယာ �ငှ့ ်

လ�ပ်စစ၊် သန ့�်ှငး်သည့ ်ေရ၊ မိလ� ာစနစ၊် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ပညာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပုိေ့ဆာငမ်� စသည့ြ်ဖင့။် 

ေဒသ-�ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမကိ ုစမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ခဲွြခားသတ်မှတ်မ� (ဥပမာ၊ 

ေဒသဆိငုရ်ာ ေြမအသံးုချေရး စမံီကနိး်များကို ရည�်�နး်လျက)် 

ေရ�ှည-်ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး်၏ စမံီထားသည့ ်သကတ်မ်း 

ထန်ိးသမ်ိးမ�-တစခု်ခုကို ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနမှာ ထနိး်သမ်ိးထားရန ်

လုပ်ကိုငမ်�၊ ထနိး်သမ်ိးစရိတ။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စီမံကန်း-စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး် ဆိသုညမှ်ာ 

စမံီကနး်ဆိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာ တစခု်ခုကို စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ကိုးကားစရာ 

ြဖစ�်ပီး ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတွက ်ဘာေ�ကာင့၊် ဘာကို၊ ဘယလ်ို၊ 

ဘယသ်ကူ၊ ဘယေ်လာက ်�ငှ့ ်ဘယေ်တာ ့စသညမ်ျားကိ ု

သတ်မှတ်ေဖါ် ြပေပးသည။် 

စီမံအပ်ုချုပ်ေရး စနစ-်အဖဲွ�အစညး် တစခု်က ၎ငး်၏ ရညမှ်နး်ချက်များကို 

လက်လှမ်းမီှရန ်အတကွ ်တာဝနမ်ျား အားလံုး ြပည့မီ်�ိငုေ်ရးကို 

အာမခံေပးရန ်အသံးုြပုသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ၏ 

အေြခခံေဘာင။် 

အများဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အ�ကီးမားဆံးု။ 

အနညး်ဆံးု-အကန ့အ်သတ်များ အားလံုးကို ထည့တ်ွကလ်ျက်၊ လက်ေတွ�တွင ်

အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အနညး်ဆံးု 

သကသ်ာေစြခငး်-အ��တလ်က�ဏာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�အား မြပငး်ထနေ်စြခငး်၊ 

ေလျာပ့ါးေစြခငး်၊ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်သကသ်ာေစြခငး် 

လိကုန်ာမေဆာငရွ်ကမ်�-တရားဝင၊် လိုငစ်င၊် ကနထ်�ုိက ်သိုမ့ဟတု ်ပါမစ ်ဆိငုရ်ာ 

ကတိများကို မြပည့မီ်ြခငး် 

မည�ွီတြ်ခငး်-စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး်များထကဲ ပနး်တိငုမ်ျား �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို မြပည့မီ်ြခငး်၊ ၎ငး်တိုမှ့ာ အများသ ိေ�ကညာခဲသ့ည့ ်

ကတကိဝတ်များ ြဖစခ်ျငမှ် ြဖစ�်ိငု�်ကသည၊် သိုေ့သာ် ၎ငး်တိုက့ို တရားဝင ်လိကု်နာရန ်

မလိုေသာေ�ကာင့ ်ချိုးေဖာက်မ�ေ�ကာင ်တရားဝင ်အေရးယ ူမရ�ိငုပ်ါ။ 

အေရးမပါေသာ-တစခု်ခု သင့ေ်တာရ်န၊် လံုေလာက်ရန ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ထေိရာကရ်န ်

အေရးမပါေသာ 

လပ်ုငန်းခွင ်ကျန်းမာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရး-အလုပ်ထ ဲသိုမ့ဟတု ်

အလုပ်ထမ်းေဆာငမ်�ထ ဲပါဝငေ်န�ကသည့ ်ြပညသ်မူျား၏ ေဘးကငး်မ�၊ ကျနး်မာေရး 

�ငှ့ ်ေကာငး်စားမ�ကို ကာကွယေ်ပးြခငး်၊ ဥပမာ၊ လုပ်ငနး်ခွငထ်ကဲ လုပ်ကိုငမ်�များ၏ 

တိကု်�ုိက် အကျိုးဆက်အြဖစ ်�ှလိာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါ သိုမ့ဟုတ် ထခုိိက်မ�များကိ ု

ဟန ့တ်ားေပးြခငး်ြဖင့။် 

ခု�ှမ်ိမ�-စမံီကနိး်ကို တိုးတကလ်ုပ်ကိုငခဲ်မ့�ေ�ကာင့ ်�ှိခဲသ့ည့ ်သသိာဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို ဖာေထေပးရန ်လုပ်ေဆာငခဲ်မ့�များမှ ြဖစေ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်

တိုငး်ထာွရ�ိငုက်ာ စနစတ်ကျ ေ�ှာင�်ှားရန၊် အနညး်ဆံးု ြဖစေ်စရန ်�ငှ့ ်ြပနလ်ည ်

ေဖါ်ထတု်ေရး အစအီစဉ်များကို ချမှတ် လုပ်ေဆာငခဲ်သ့ည့ ်ေနာက်မှာ �ှိ�မဲ�ှိေနသည့ ်

ထနိး်သမ်ိးမ� ရလဒမ်ျား။ ေယဘယုျအားြဖင့၊် ၎ငး်တိုသ့ည ်စမံီကနိး် ေနရာ အတွငး်မှာ 

မ�ှိ�ကပါ။ 

အသင့ဆ်ံးု-တိငုပ်ငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်ကို အေြခခံ�ပီး စဉ်းစားစရာများ အားလံုးကို 

ထည့တ်ကွ်�ပီးေနာက်၊ အသင့ေ်တာ်ဆံးု 

အသင့ေ်တာ်ဆံးု ြဖစ်ေရး လပ်ုငန်းစဉ်-အသင့ေ်တာ်ဆံးုကို ချမှတ်ရန ်

အစာထိးုေရွးစရာများကိ ုထည့စ်ဉ်စားစည့ ်လုပ်ငနး်စဉ် 

�ိှေနဆ-ဲည��ိ�ငိး်မ�ပီး သိုမ့ဟတု ်မေြဖ�ငှး်ရေသးေသာ။ 

စီမံကန်ိးများ-လုပ်ငနး် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကနး် ထတဲငွ ်တရားဝင ်ထည့သ်ငွး်ချငမှ် 

ထည့သ်ငွး်ထား�ိငုက်ာ၊ ေတွ� �ှိထားသည့ ်ြပဿနာကိ ုကိငုတ်ွယ ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

စမံီလုပ်ကိငုေ်ရး အစအီစဉ်များ။ စမံီကနိး်များထတဲွင ်ေရးမှတ်ထားသည့ ်စမံီကနိး် 

အစအီစဉ်များ၊ ဥပမာ၊ အစညး်အေဝးများတွင ်ချမှတ်ခဲသ့ည့ ်ေ�ှ�ဆက ်

လုပ်စရာများဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို အေြခခံထား�ိငုပ်ါသည။် 

စမံီကိနး်များမှာ ဖံွ� �ဖိုးမ�ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသ၊ူ ပုိင�်ှင ်သိုမ့ဟတု ်လုပ်ငနး် 

လညပ်တသ်၏ူ စမံီကိနး်များ၊ သိုမ့ဟတု ်သက်ဆိငုရ်ာ အစိုးရ ကိုယစ်ားလှယ�ုံ်း 

သိုမ့ဟတု ်ယငး် ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုေ်ရး အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်အဓိက 

တာဝနခံ်ထားသည့ ်အြခား အဖဲွ�အစညး်ထမှံ ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် �ုပ်လံးုေဖါ်ရန ်တာဝန�်ှိည့ ်

ကနထ်�ုိကတ်ာက ြပုစုချမှတ်ခဲသ့ည့ ်စမံီကိနး်များလညး် ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ သတထိားရန်အချက-်အစိုးရ မူဝါဒ ေြပာငး်လဲမ�များ၊ ပစ�ညး်များ 

တငသ်ငွး်မ�ကို ဟန ့တ်ားရန၊် သမ်ိးယရူန ်သိုမ့ဟတု ်ဖမ်းဆးီရန၊် ေငေွ�ကး လလဲယှမ်ရမ�၊ 

�ိငုင်ေံရးကိ ုအေ�ကာငး်ြပု�ပီး စွက်ဖက်မ�၊ အစိုးရ မတညမ်�ငမ်ိြဖစမ်� သိုမ့ဟုတ် 

စစြ်ဖစမ်� တိုေ့�ကာင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသံမူျား၊ ေကာ်ပုိေရး�ှငး်များ �ငှ့ ်အစိုးရတိုက့ 

ဘ�ာေငမွျား ဆံးု�� ံးရမည့ ်သိုမ့ဟတု ်လုပ်ငနး် မရ ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်သတိထားရန ်

အချက်။ 
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လပ်ုရ�ိငုေ်သာ-�ှိေနသည့ ်အလားအလာများ �ငှ့ ်အေြခအေနများထတဲငွ ်

လုပ်၍ ရ�ိငုေ်သာ။ 

လပ်ုငန်းစဉ်-ရလဒ ်တစခု်ခုကို ရ�ှိေစမည့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ 

အေြပာငး်အလမဲျား သိုမ့ဟတု ်လုပ်ကိငုမ်�များ။ 

ဝယယ်ြူခငး်-ကနုပ်စ�ညး်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အြဖစ�်ိငုဆ်ံးု 

အေကာငး်ဆံးု ေဈး��နး်ြဖင့၊် မှနက်နသ်ည့ ်အရညအ်ေသးွ �ငှ့ ်

အရညအ်ေသးွြဖင့၊် အချိနမှ်န၊် ေနရာမှနတ်ွင၊် မှနက်နသ်ည့ ်

အရငး်အြမစထ်မှံေန�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု ်လညပ်တ်သည့ ်

လုပ်ငနး်အတကွ ်တိကု�ုိ်က် အကျိုး�ှိေစရန ်သိုမ့ဟတု ်အသံးုြပု�ိငုရ်န၊် 

ဝယယ်ြူခငး် ြဖစ�်ပီး၊ ေယဘယူျအားြဖင့ ်ကနထ်�ုိက်ြဖင့ ်ြပုလုပ်ေလ ့

�ှိပါသည။် 

အစအီစဉ်-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� အစအီစဉ်�ငှ့ ်သက်ဆိငုလ်ျက်၊ စမံီကိနး် 

အစတိအ်ပုိငး်များ အားလံုး (ေဆာကလ်ပ်ုမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�၊ �ငှ့ ်

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ�များ စသြဖင့)် ကို ြခံုငံတုတ်ပါသည ်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ေနရာ-ကန ့သ်တန်ယေ်ြမ၊ ေရေလှာငက်န ်�ငှ့ ်စမံီကနိး် 

ေနရာမှ ေအာက်ပုိငး် �ငှ့ ်ဆက�် �ယေ်နသည့ ်ေရကာတာများ �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

ဖံွ� �ဖိုးမ�များေ�ကာင့ ်အကျိုးသက်ေရာကခဲ်သ့ည့ ်ေနရာများ (ဥပမာ၊ လမ်းများ၊ 

ဓာတ်အား ထတု်လ�တ်ေရး လိငုး်များ၊ ေကျာကတ်ငွး်များ၊ ေဆာကလ်ုပ်ေရး 

ရွာများ၊ ေနရာြပနခ်ျထားသည့ ်ေနရာများ၊ စသြဖင့)်။ 

စီမံကန်ိး အကျို းသက ်ရပ်ကကွ ်ြပညသ်မူျား-ေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် 

ြပငဆ်ငမ်�၊ �ုပ်လံုးေဖါ်မ� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်လညပ်တ်မ� တိုေ့�ကာင့ ်ေကာငး်ေသာ 

သိုမ့ဟတု ်ဆိးုေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို ခံစားခဲရ့သည့ ်ေနရာထကဲ 

အြပနအ်လှန ်ထေိတွ� �ကရသည့ ်အမျိုးမျိုး�ှိ�ကသည့ ်ေဒသခံ ြပညသ်မူျား။ 

စီမံကန်ိး ကန ့်သတန်ယေ်ြမ-ဓာတအ်ား ထတုလ်ုပ်ေရး တာဘိငုမ်ျားမှ 

ြဖတ်စးီရန ်သိုမ့ဟတု ်ေရကာတာကိ ုေကျာ်�ပီး ေအာကဘ်ကသ်ို ့ 

လ�ံစးီသာွးေစရန ်သံးုရန ်စမံီကနိး် ေရေလှာငက်နမ်ျားသို ့ ေရများစးီဝငသ်ည့ ်

ြမစဝှ်မ်း၏ အစတိ်အပုိငး်။ 

စီမံကန်ိး အစတိအ်ပုိငး်များ-ေရအားလ�ပ်စစ ်ဖံွ� �ဖိုးမ� စမံီကနိး် 

တစရ်ပ်လံုးဆိငုရ်ာ ပါဝငသ်ည့ ်အစတိအ်ပုိငး်များ၊ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး်၊ 

ေဆာကလ်ုပ်ြခငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင၊် လူမ�ေရး၊ ေနရာြပနခ်ျထားမ�၊ ဘ�ာေရး၊ 

ဆက်သယွဆ်က်ဆမံ� �ငှ့ ်ဝယယ်မူ�များ အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

စီမံကန်ိး ေြမများ-စမံီကနိး်မှ ပုိငဆ်ိငု�်ပီး အသံးုြပုသည့ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အကျိုးသက်ေရာကသ်ည့ ်ေြမ။ 

ကာကယွေ်ပးြခငး်-အ��ရာယ၊် ေဆးွေြမ့မ�၊ ဆံးု�� ံးမ�၊ ထခုိိက်မ� သိုမ့ဟုတ် 

ပျက်စးီမ�မှ ေဘးကငး်ေစလျက ်ကာကယွေ်ပးြခငး်။ 

အများသ ိဖွင့ထ်တုြ်ပြခငး်-သေဘာတညူခီျက်၊ ကတိြပုချက်၊ 

စစိစအ်ကဲခတ်မ�၊ စမံီအုပ်ချုပ်ေရး စမံီကိနး် သိုမ့ဟတု ်အေရးပါသည့ ်

အစရီငခံ်စာကို ထတု်ြပနလ်ိကု်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်လုပ်�ပီးသာွးေ�ကာငး် 

ေ�ကညာလိကုက်ာ လိုချငသ်တူိုငး် ရ�ှိေအာင ်(ဥပမာ၊ ဝဘဆ်ိကု်မှာ 

ထတု်ြပနေ်ပးြခငး်) သိုမ့ဟတု ်အချိနမီ် ေတာငး်ဆိလု�င ်ပုိေ့ပးြခငး်။ 

ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံေပးြခငး်-ယခငတ်ုနး်က ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အေြခအေနသို ့ 

ြပနလ်ညေ်ဖါ်ထတု်ေပးလိကု်ြခငး်။ 

ေဒသဆိငုရ်ာ-�ိငုင်တံကာ သေဘာမျိုး ေဆာငသ်ည့ ်�ိငုင်အံများ၏ အထက်�ှိ 

အဖဲွ�အစညး်။ �ိငုင်ေံတာ် နယေ်ြမ တစခု်ခု၏ စမံီအုပ်ချုပ်ရန ်ခဲွြခားသတ်မှတ်မ�များကို 

ရည�်�နး်ရာတငွ ်(ဥပမာ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ ေြမအသံးုချေရး စမံီကိနး်များ�ငှ့ ်

ပတ်သကလ်�င)် ဤ protocol က ေဒသ��ရမှ လျာေပးသညက်ိ ုသံးုသည။် 

သကဆ်ိငုေ်သာ-အေ�ကာငး်အရာ တစခု်�ငှ့ ်တိကု�ုိ်က် သက်ဆိငု၊် ဆက်စပ်၊ သံးု�ိငု၊် 

လက်�ှိ သိုမ့ဟတု ်အကျံုးဝငသ်ည။် Protocol ထတဲငွ၊် ထည့တ်ကွရ်မည့ ်

စမံီကနိး်ဆိငုရ်ာ အချက်များ �ငှ့ ်ဆနး်စစမ်�ကို အေြခခံလျက ်သက်ဆိငုမ်�ကို 

ဆံးုြဖတ်မည။် စမံီကနိး်၏ ကိုယစ်ားလယှမ်ျားက သက်ဆိငုသ်ည့ ်ကိစ�ကို တငြ်ပလျက ်

၎ငး်ကိ ုေထာက်ခံမည့ ်အေထာက်အထားကို၊ ဥပမာ၊ �ကပ်မတ်ေရး အာဏာပုိငမ်ျားထမှံ 

ေထာက်ခံချကက်ို၊ တငြ်ပ�ပီး၊ အကဲခတသ်ကူ သက်ဆိငုမ်�ကို အတညြ်ပုရန ်

အေထာက်အထားကိ ု�ကည့�်� ေလလ့ာရသည။် 

ေရေလာှငက်န်-စမံီကနိး်မှေန�ပီး ေရကို သိေုလှာငရ်န ်�ငှ့ ်ထနိး်ေပးရန ်အသံးုြပုသည့ ်

လလူုပ် ကနင်ယ ်သိုမ့ဟုတ် ေရကန။် 

ေရေလာှငက်န် ေနရာ-ေရေလှာငက်နထ်တဲငွ ်အများဆံးု ေမ�ာ်လင့ရ်သေလာက ်

ေရအများဆံးု �ှိေနချိနမှ်ာ ေရလ�မ်းေနသည့ ်ေနရာ �ငှ့ ်ထိအုဆင့ ်အထက်�ှိ �ကားခံ 

ေြခာက်ေသွ� ဇုန။် 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားြခငး်-စမံီကနိး်ေ�ကာင့ ်ေနထိငုေ်နကျ ေနရာများတွင ်ေနထိငုခွ်င့ ်

မ�ှိေတာ၍့ အြခား တစေ်နရာတငွ ်ေနထိငုရ်န ်ေနရာ ေ���ေပးသည့ ်လုပ်ငနး်စဉ်။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားခံရသမူျား-ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးရန ်လိုအပ်သည့ ်

ြပညသ်မူျား၊ ထိေုြမဆိငုရ်ာ တရားဝင ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ ထံးုတမ်း သိုမ့ဟတု ်အစဉ်အလာ 

ရပုိငခွ်င့မ်ျား �ှိခဲ�့ကသမူျားေရာ၊ အသအိမှတ်ြပုထားသည့ ်ရပုိငခွ်င့မ်ျား မ�ှိ�ကသမူျားပါ 

အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

ြမစ်၏ ြမစဝှ်မ်း-ြမစတ်စေ်ချာငး် �ငှ့ ်၎ငး်၏ ြမစလ်က်တက်များ အားလူး စးီဆငး်ရာ 

ေနရာ။ 

ေနရာြပန်လညခ်ျထားမ� လပ်ုေဆာငေ်ရး စီမံကန်ိး-ြပနလ်ညေ်နရာချထားမ�ကိ ု

ကိုငတ်ွယ ်ေြဖ�ငှး်ရန ်လုပ်ေဆာငရ်မညမ်ျားကို အထးူ ြပုစုခဲသ့ည့ ်စာရွက ်

စာတမ်းများ။ ၎ငး်ထတဲွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျားကို 

ေဖါ်ထတု်သတ်မှတ်ြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားခံရမည့သ်မူျား အတွက ်လူမ�-စးီပွားေရး 

အေြခခံများ၊ ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားမ� �ငှ့ ်အသက်ေမွးမ� ဆိငုရ်ာ အကူအည ီအပါအဝင ်

ေနရာြပနလ်ညခ်ျထားေရး လုပ်ငနး်စဉ် �ပီးေြမာက်ေရး အစအီစဉ်များ၊ တရားဥပေဒ �ငှ့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး ဆိငုရ်ာ မူေဘာင ်ချမှတ်မ�၊ အဖဲွ�အစညး်များ၏ အခနး်က�များ 

�ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ ဘတ်ဂျက ်ခဲွေဝမ� �ငှ့ ်ဘ�ာေရး စမံီခန ့ခဲွ်မ�၊ အချိနေ်ဘာင၊် 

ရညမှ်နး်ချက်များ �ငှ့ ်ပနး်တိုငမ်ျား၊ မေကျနပ်ချက်များ ကိုငတ်ွယေ်ရး 

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ၊ ေစာင့�်ကည့မ်�၊ အစရီခံေရး �ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး ြပ�ာနး်ချက်များ၊ 

တိုငပ်ငေ်ရး၊ ပါဝငေ်ရး �ငှ့ ်အချက်အလက်များ ဖလှယေ်ရးဆိငုရ်ာ 

သေဘတူညခီျက်များ ပါဝငရ်ပါမည။် 

ေြပာငး်လယွမ်�ဆိငုရ်ာ ဆန်းစစခ်ျက-်စမံီကိနး်ကို ေရးဆွရဲာတွင ်အေြခခံခဲသ့ည့ ်

ေသာခ့ျက် ခံယခူျက်များ ေြပာငး်လလဲာသည�်ငှ့ ်စမံီထားခဲသ့ည့ ်လုပ်ကိငုပုံ်များ မညသ်ို ့ 

ေြပာငး်လဲေ�ကာငး်ကို စံုစမ်းစစေ်ဆးြခငး်။ 

ေရတိ-ုေနစ့ဉ် လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ ုေဖါ် ြပသည။် 

သသိာေသာ-ထေိရာက်မ� သိုမ့ဟတု ်အကျိုးဆက်များအရ အေရးပါ သိုမ့ဟတု ်

သသိာ�ကီးမားသည။် 
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အဓိကပတသ်ကသ်-ူေရအားလ�ပ်စစ ်စမံီကိနး် �ငှ့ ်ဆက်စပ် 

လုပ်ေဆာငမ်�များထ ဲစတိ်ဝငစ်ားသ၊ူ ပါဝငသ် ူသိုမ့ဟတု ်

အကျိုးသက်ေရာက်ခံခဲရ့သ။ူ 

အဓိကပါဝငသ် ူအပ်ုစု-တူည�ီကသည့ ်လက�ဏများ သိုမ့ဟတု ်

အကျိုးစးီပွားများ �ှိ�ကသည့ ်အဓိကပတ်သက်သမူျား။ 

မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ်ကိကုည်ေီသာ-စမံီကိနး်မှာ �ှိ�ကသည့ ်

ေရွးချယစ်ရာများဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကဲခတမ်�များ �ငှ့ ်သက်ဆိငုရ်ာ အြခားေသာ 

ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်ေဒသ �ငှ့ ်�ိငုင်ဝံဉဪ မူဝါဒများ �ငှ့ ်

စမံီကိနး်များထတဲငွ ်ချမှတတ်ငြ်ပခဲသ့ည့ ်ဦးစားေပးမ�များ �ငှ့ ်

ရညမှ်နး်ချက်များကို အေြခခံ�ပီး ေဖါ်ထတု်ခဲသ့ည့ ်ေဒသ��ရ၊ �ိငုင်ေံတာ် �ငှ့ ်

ေဒသဆိငုရ်ာ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်အဝံငဂွ်ငက်ျ�ှိြခငး်။ 

သင့ေ်တာ်ေသာ-ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျက်၊ အေြခအေန သိုမ့ဟတု ်

ြဖစရ်ပ်�ငှ့ ်ဆေီလျာ်ေသာ။ 

အချိန်မီ-သင့ေ်တာ်ေသာ သိုမ့ဟတု ်အချိနသ်င့ ်ြဖစေ်သာ။ 

နယေ်ြမများအ�ကား သေဘာတညူခီျကမ်ျား-မ�ေဝသံးု�ကရသည့ ်ေရ 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုပါဝင�်ကသည့ ်ကမ်းေြခ�ိငုင်မံျားက မညသ်ို ့ 

အသံးုြပု�ကမည့ ်ဆိငုရ်ာ သေဘာတူညခီျက် �ငှ့ ်ယငး် 

သေဘာတူညခီျက်များကို ထနိး်သမ်ိး လိကု်နာေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ။ 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ / ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� အများြပညသ်တူိုဘ့က်မှ 

စစေ်ဆးခံရန ်ဖွင့ထ်ားြခငး်၊ အများြပညသ်တူို ့ ရယ�ူိငုေ်သာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

�ကည့�်� ရ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု ်ေတာငး်ဆိလု�င ်ြပညသ်တူိုအ့ား 

ဖွင့ထ်တုြ်ပေပးေသာ။ 

ြမ�င့တ်ငမ်�-ပုိြမင့ေ်သာ အဆင့ ်သိုမ့ဟတု ်စ�ံ�နး်သို ့ ြမ�င့တ်ငမ်�။ 

ထခုိိကလ်ယွေ်သာ လမူ�ေရး အပ်ုစုများ-မြဖစစ်ေလာက ်နညး်ေသာ သိုမ့ဟတု ်

အေြပာငး်အလမဲျားကိ ုခံ�ိငုစွ်မ်း �ငှ့ ်နညး်လမ်းများ အထးူနမ့်ိကျေနေသာ 

လူမ�ေရး အုပ်စုများ။ 
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Protocol ၏ Gradational Approach ကိ ု�ငှး်ြပထားြခငး် 
 
 
 
ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တေ်ရး စစိစအ်ကခဲတမ်� နညး်များထတဲငွ ်အသံးုြပုထားသည့ ်

Gradational Assessment Approach ကိ ုဇယား 1 ကိ ုေလလ့ာ�ကည့လ်�င ်နားလည�်ိငုပ်ါသည။် 

ဤဇယားထတဲငွ ်အမှတေ်ပးမ� အဆင့ ်အမျိုးမျိုးတငွ ်အမျိုးမျိုးေသာ စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား အတကွ ်

ြမငေ်တွ�လာရဖွယ ်�ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များဆိငုရ်ာ အေထေွထ ွလမ်း��နခ်ျကမ်ျား ပါ�ှိပါသည။် 

ြပငဆ်ငေ်ရး၊ �ုပ်လံးုေဖါ်ေရး �ငှ့ ်လညပ်တေ်ရး စစိစအ်ကခဲတမ်� နညး်များတငွ ်ေတွ� �ိငုသ်ည့ ်အမှတေ်ပးေရး 

ေ�ကညာစာတမ်းများကိ ုဇယား 1 ထကဲ ချဉ်းကပ်မ�ကိ ုအေြခခ�ံပီး ြပုစုခဲပ့ါသည။် ဤဇယားကိ ုအမှတမ်ျားကိ ု

သတမှ်တေ်ပးရန ်အတကွ ်အေြခခ ံအြဖစ ်မရညရွ်ယခ်ဲပ့ါ၊ အေ�ကာငး်အရာ စာမျက�်ာှများတငွ ်လံေုလာကသ်ည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ ု�ှာေတွ� �ိငုပ်ါမည။် မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစေ်စ၊ အကခဲတသ် ူအေန�ငှ့ ်အမှတက်ိ ုဆံးုြဖတရ်ာတငွ ်

အေ�ကာငး်အရာ အလိကု ်အမှတေ်ပးေရး ေ�ကညာစာတမ်း �ငှ့ ်အေ�ကာငး်အရာ ဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး 

လမ်း��နခ်ျက ်အထကဲ အချကအ်လကမ်ျား မလံေုလာကပ်ါက စစိစအ်ကခဲတမ်� အတငွး်မှာ ဤဇယားကိ ု

သံးု�ိငုသ်ည။် စစိစအ်ကခဲတေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ် အတငွး်မှာ စစိစအ်ကခဲတမ်�၊ စမံီအုပ်ချုပ်မ� �ငှ့ ်

ပတသ်ကသ်မူျားကိ ုစညး်�ုံးေရးဆိငုရ်ာ ချဉ်းကပ်မ�များ အေြခခ ံေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုကိငုန်ညး်အတကွ ်

လံေုထာကြ်ခငး် �ှိမ�ှိ�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး ေမးခနွး်များ �ှိလ�င၊် ဇယား 1 မှာ ကညူေီပး�ိငုပ်ါသည။်  
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ဇယား 1 - Protocol ၏ Gradational Approach ကို �ှငး်ြပထားြခငး် 

ဤဇယားထတဲွင ်ေရအားလ�ပ်စစ ်ေရ�ှညသ်ံုး�ိငုမ်� စိစစအ်ကဲခတ်ေရး Protocol တွင ်အသံုးြပုသည့ ်စသံတ်မတှ်ချက် 

တစခ်ုစအီတွက် အမတှ်ေပးမ� အဆင့ ်အမျိုးမျိုးတွင ်ြမငေ်တွ�လာရဖွယ် �ှိ�ကသည့ ်အရညအ်ချငး်များကို ြပေပးထားပါသည။် 

အဆင့ ် စစိစအ်ကခဲတမ်� စမံီအပ်ုချုပ်ေရး 

5 
တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ 

မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် ��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်ြမငက်ငွး်ကိ ုယ�ူကည့ရ်န၊် 

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုအေလးေပး ေထာကြ်ပရန ်�ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်ဆကဆ်ေံနပံကုိ ု

ပိုြမင့မ်ားစွာ ဆနး်စစရ်န ်လိပံုုရသည။် 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စမီအံပ်ုချုပ်မ�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များမှ ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုြ်ခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပန�်ိငုြ်ခငး်ကိ ုြပသဖွယ ်�ိှကာ၊ 

အ�ကးီတနး် အုပ်ချုပ်ေရးပိငုး် �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်စမီခံန ့ခ်ွေဲရးပိုငး် ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားမှာ 

ေဒတာများကိ ုေစာင့�်ကည့မ်�၊ စံုစမ်းစစေ်ဆးမ�များ �ငှ့ ်ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကသည့ ်

ြပဿနာများအား တံု ့ြပနရ်ာတငွ ်အချိနမ်လီျက ်က�မ်းကျင ်ထေိရာကဖွ်ယ�ိှ်�ပီး၊ ကစိ�အချို� မှာ၊ 

စမီံကနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ အများသ၊ိ တရားဝင ်ြဖစ�်ပီး ဥပေဒြဖင့ ်ြပ�ာနး်၍ 

ရ�ိငုသ်ည။် 

4 
အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်� 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စစိစအ်ကခဲတမ်�တငွ ်ပိ�ုပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပငပ် သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတငွး် အေ�ကာငး်အရာများ၊ အခွင့အ်လမ်းများ �ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ 

ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်� အေ�ကာငး်အရာများ အြပနအ်လနှ ်

ဆကဆ်ေံနပံုများကိ ုြပသဖွယ ်�ိှပါသည။် 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံေုသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်မ�။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် စမီအံုပ်ချုပ်ေရး စမီံကနိး်များ �ငှ့ ်

လပ်ုငနး်များက ေပါ်ေပါကလ်ာ�ကမည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ သိုမ့ဟတု ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု

ေကာငး်မွနစ်ွာ ခန ့မ်ှနး်�ိငုမ်� �ငှ့၊် အချို�ကစိ�များထတဲငွ၊် စမီကံနိး်များထကဲ ကတကိဝတမ်ျားမှာ 

အများသ ိြဖစလ်ျက ်တရားဝင ်ြဖစ�်ကသည။် 

3 
သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ 

ထေိရာကေ်သာ စစိစအ်ကခဲတမ်�။ 

၎ငး်သည ်ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ စကဝ်နး် 

အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် သကဆ်ိငုရ်ာ အေ�ကာငး်အရာများ၊ 

ဆေီလျာ်သည့ ်ပထဝီ ေနရာ �ငှ့ ်ဆေီလျာ်သည့ ်ေဒတာများ စုစညး်မ� 

�ငှ့ ်ဆနး်စစေ်ရး နညး်ပညာများ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အဖဲွ�အစညး်များ၏ 

အခနး်က� �ငှ့ ်တာဝနမ်ျားကိ၊ု ဥပေဒေရးရာ၊ မူဝါဒေရးရာ �ငှ့ ်

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကိ ုေဖါ်ထတုြ်ပေပးလျက၊် က�မး်ကျငမ်�များ �ငှ့ ်

ေဒသ��ရ အသပိညာများကိ ုဆေီလျာ်စွာ အသံးုချမ� �ငှ့ ်

ဆေီလျာ်သည့ ်ဘတဂ်ျက ်�ငှ့ ်အချိနက်ာလ ေဘာင ်အပါအဝင ်

အေြခခံလိငုး် အေြခအေနများကိ ုြခံုငံပုါလမိ့်မည။် 

အဆင့ ်3 တငွ ်စစိစအ်ကခဲတမ်�က ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားစရာများကိ ုြခံုငံသုာွးမည ်

ြဖစေ်သာ်လညး်၊ စမီံကနိး်ကိ ုဗဟိြုပုထားသည့ ်��ေထာင့ ်သိုမ့ဟတု ်

ြမငက်ငွး်ကိ ုပိမုိုေဖါ် ြပလျက ်အခငွ့အ်လမး်များ အတကွ ်

�ိှ�ိငု�်ကသည့ ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ �ငှ့ ်အ��ရာယမ်ျားကိ ု

အထးူအေလးေပး ေဖါ် ြပေပးလမိ့မ်ည။် 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှေသာ၊ သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ 

စမီအံုပ်ချုပ်ေရး ြဖစစ်ဉ်များ 

ယငး်တိုက့ သကဆ်ိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတမ်� သိုမ့ဟတု ်ေတွ� �ိှချကမ်ျားကိ ုေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ု

ေပါငး်စညး်ေပးေသာ၊ မဝူါဒများကိ ုအေြခခံထားေသာ၊ ထိအုေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်

အသကဆ်ိငုဆ်ံးု ထည့စ်ဉ်းစားရမည့ ်အချကမ်ျားကိ ုကိငုတ်ယွေ်ပးရန ်ချမှတရ်မည့ ်

အစအီစဉ်များကိ ုေဖါ် ြပထားေသာ၊ ရညမ်နှး်ချကမ်ျား �ငှ့ ်ပနး်တိငုမ်ျားကိ ု

ချမတှေ်ပးထားေသာ၊ အခနး်က�များ၊ တာဝနမ်ျား �ငှ့ ်တာဝနခ်ရံမ�များကိ ုသတမ်ှတ ်

ခွဲေဝေပးေသာ၊ အေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်က�မ်းကျငမ်�များကိ ုအသံးုြပုေသာ၊ 

အေရးေပါ်သေဘာကိ ုေဆာငသ်ည့ ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြဖည့တ်ငး်ေပးရန ်

ဘ�ာေငကွိ ုစမီံေပးေသာ၊ ေစာင့�်ကည့ရ်မည့၊် ဆနး်စစရ်မည့ ်�ငှ့ ်အစရီငခ်ံရမည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုေထာကြ်ပထားေသာ စမီံကနိး်ကိ ုြပုစုေပးလျက ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်

ဘဝ စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်လ�င)် �ုပ်လံးုေဖါ်မ�ကိ ုြခံုငံလုမိ့မ်ည။် 

2 
အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ုစစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်ကာွဟမ�များ 

�ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ု

စမီအံုပ်ချုပ်ရာတငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� �ိှေနသည။် 

1 
ချင်ခ့ျိနသ်ံးုသပ်ချကတ်ငွ ်အေရးပါေသာ ကာွဟချကမ်ျားသည ်

အေြခခံ လကေ်တွ�ေကာငး် (အဆင် ့3) �ငှ် ့ပတသ်က၍် 

သင်ေ့တာ်သလိ ုစမီံေဆာငရွ်ကသ်ည။်  

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များ (အဆင့ ်3) ကိ ု

စစိစအ်ကခဲတရ်ာတငွ ်ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 
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အဓကိပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငြ်ခငး် အဓကိပတသ်ကသ်မူျား၏ ပ့ံပုိးမ� ရလဒမ်ျား လိကုေ်လျာည�ီွတေ်ရး/ 

စညး်မျဉ်းလိကုန်ာေရး 

တိးုတကြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်သသိာသည့ ်

အခငွ့အ်လမ်းများ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ အဓကိပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များ။ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ပါဝငမ်�ထတဲငွ ်တိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား 

ပါဝင�်ကဖွယ�ိှ်�ပီး၊ တိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

မညက်ဲသ့ို ့ ထည့သ်ငွး် စဉ်းစားမည�်ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး 

အေသးစတိ ်တံု ့ြပနမ်� ရ�ိှဖွယရ်ာ �ိှကာ၊ ဆံးုြဖတခ်ျက ်

ချမတှရ်ာတငွ ်တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝင�်ကဖွယရ်ာ�ိှလျက၊် 

ပါဝငေ်ရး ြဖစစ်ဉ်များမှ ထတုေ်ဖါ်ရ�ိှခဲ့ကာ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှသည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအချိနမ်ီ �ငှ့ ်လယွက်စူွာ 

ရ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်ပံစုမံျိုးြဖင့ ်အများြပညသ်တူို ့ အတကွ ်

ထတုေ်ဝခဲ့သည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအားလံးုနးီပါးတိုက့ ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူိုဘ့ကမ်ှ ဆန ့က်ျငမ်� 

မ�ိှပါ။ 

ထိအုေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စမီံအပ်ုချုပ်ေရး 

အစအီစဉ်များ ချမတှေ်ရးကိ ုတိကု�ုိ်က ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်တူို�့ငှ ့ ်တရားဝင ်

သေဘာတညူခီျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ေထာကခ်ံမ�ကိ ု

ရ�ိှ�ိငုခ်ဲ့သည့ ်ကစိ�များ �ိှပါသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

စမီံကနိး်အ�ကို  

အေြခအေနများအား 

အားြဖည့ခ်ျကမ်ျား၊ 

စမီံကနိး်ေ�ကာင့ ်

�ိှလာ�ိငုသ်ည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များထ

က ်ေကျာ်လနွေ်နသည့ ်

အေ�ကာငး်အရာများအား 

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရန ်

အားထတုမ်�များ၊ 

အခငွ့အ်လမ်းများကိ ု

အသံးုချမ�များ သိုမ့ဟတု ်

စွမ်းအား 

တညေ်ဆာကမ်�အတကွ ်

သသိာသည့ ်

ေထာကက်မူ�များကိ ု

ြပသေပး�ိငုပ်ါသည။် 

စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ သိုမ့ဟတု ်

လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ မ�ိှြခငး်။ 

အေသးစား ကာွဟမ� အနညး်ငယမ်�သာ �ိှသည့ ်

သင့ေ်တာ်ေသာ၊ ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်များ 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကခ်ဲ့�ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၏ အေ�ကာငး်အရာများကိ ု

ထည့တ်ကွခ်ဲပံ့ုအတကွ ်တံု ့ြပနမ်�မှာ ေကာငး်ဖွယ ်�ိှ�ပီး၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အတကွ ်အထးူအကျိုး�ိှမညဟ် ု

နားလညရ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

မိမိတိုဆ့��အေလျာက ်အများသ ိထတုြ်ပနေ်ပးခဲ့သည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအများစုက ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ယငး် အဓကိပတသ်ကသ်တူို၏့ ဆန ့က်ျငမ်� 

အဆင့မ်ှာ နမိ့်လနွး်သည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) အြပင၊် 

ဆိးုဝါးသည့ ်

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား 

အြပည့အ်ဝ ေလျာ်စိုကေ်ပးမ�၊ 

အချို�ေသာ အြပုသေဘာ 

ြမ�င့တ်ငမ်�များ သိုမ့ဟတု ်

စမီံကနိး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်လျက ်

လပ်ု�ိငုစ်မွ်းများကိ ု

တညေ်ဆာကေ်နေ�ကာငး် 

အေထာကအ်ထားကိ ု

ြပသ�ိငုပ်ါသည။် 

အေသးစား စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

�ငှ့ ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

အနညး်ငယသ်ာ �ိှ�ပီး လယွက်စူွာ 

ြပင၍်ရ�ိငုသ်ည။် 

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ မ�ိှသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ၊ 

ြပည့စ်ံုေသာ၊ ထေိရာကေ်သာ ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်များ။ 

၎ငး်တိုက့ ပံုမှနအ်ားြဖင့ ်(အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်ဆေီလျာ်သလိ)ု ြခံုငံမုညမ်ှာ- 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျားကိ ုေဖါ်ထတုြ်ခငး်၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား၊ ရံဖနရံ်ခါဆိသုလိ ု

အြပနအ်လနှပံ်ုစြံဖင့၊် ပါဝငေ်ရးအတကွ ်ဆေီလျာ်သည့ ်

ပံုစမံျား၊ အချိန၊် �ကမိ်ေရ �ငှ့ ်တညေ်နရာများ၊ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရးကိ ုလတွလ်ပ်စွာ 

ေရွးခငွ့�ိှ်ြခငး်၊ လငိ၊် လနူညး်စု၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ 

ထခိိကုလ်ယွြ်ခငး်၊ စာေရးဖတမ်�အဆင့ ်စသညမ်ျားကိ ု

အထးူထည့တ်ကွလ်ျက ်အချို�သမူျားအတကွ ်အထးူ 

အကအူညမီျား လိအုပ်�ိငုြ်ခငး်ကိ ုဂ�ုစိကုလ်ပ်ုေပးမ�၊ 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အေန�ငှ့ ်သတူို၏့ 

အေ�ကာငး်အရာများကိ ုလကခ်ံ အသအိမတှခ်ဲ့ေ�ကာငး်၊ 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား အ�ကားတငွ ်

ထိအုေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေယဘယုျအားြဖင့ ်

ေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်ယငး် 

အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ဘကမ်ေှန�ပီး သသိာသည့ ်

ဆန ့က်ျငမ်�များကိ ုမေတွ�ရပါ။ 

အေ�ကာငး်အရာ �ငှ့ ်ဘဝ 

စကဝ်နး် အဆင့�်ငှ့ ်

ဆေီလျာ်လ�င၊် နစန်ာမ�ကိ ု

ေ�ှာင�ှ်ားလိြုခငး်၊ 

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ 

အနညး်ဆံးုြဖစေ်ရး၊ 

တရားမ�တသည့ ်

ေလျာ်ေ�ကးေပးေရး၊ 

ကတကိဝတမ်ျားကိ ု

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေရး၊ 

သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

စမီံကနိး်များ ထေိရာကမ်� 

�ိှမ�တိုက့ိ ုြပသေပး�ိငုသ်ည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

မ�ိှပါ။ 

လ
ည

်ပတ
ြ်ခ

ငး်
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လ
ည

်ပတ
ြ်ခငး်  

 

�ပီးေတာ ့၎ငး်တိုအ့ား တံု ့ြပနခ်ဲက့ာ ဆကတ်ံု ့ြပနေ်နပံကုိ ု

ေတွ� ြမင�်ိငုသ်ည့ ်စနစမ်ျား၊ ေရ�ှညသ်ံးု�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ 

ထင�ှ်ားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာဆိငုရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုဖွင့ထ်တုေ်�ကညာေပးြခငး် 

(အချို�ကစိ�များမှာ ေတာငး်ဆိခုဲ့၍ ြဖစ�်ိငုသ်ည)်။ {MQ} 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်လျက ်အဓိကပတသ်ကသ်မူျား ပါဝငေ်ရး 

လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်သသိာသည့ ်ကာွဟမ� 

တစခ်�ိှုသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအချို�တို ့ အ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်�ံကသည ်သိုမ့ဟတု ်

ဆန ့က်ျငမ်� အချို� �ိှေနသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ� တစခ်ု �ိှေနသည၊် 

အေြခခံလိငုး်ထတဲငွ ်

ယိယုငွး်မ� အချို� �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ� 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်� 

တစခ်ု �ိှသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်ပါဝငေ်ရး လပ်ုငနး်စဉ်များထတဲငွ ်

သသိာသည့ ်ကာွဟမ�များ �ိှေနသည။် 

တိကု�ုိ်က ်အကျိုးသကေ်ရာကမ်� �ိှခဲ�့ကသည့ ်

အဓိကပတသ်ကသ် ူအ�ကားတငွ ်ယငး် 

အေ�ကာငး်အရာ အတကွ ်စစိစအ်ကခဲတေ်ရး၊ 

စမီိကနိး်ြပုစေုရး၊ သိုမ့ဟတု ်�ုပ်လံးုေဖါ်ေရး 

အစအီစဉ်များကိ ုေထာကခ်မံ� နညး်သည ်သိုမ့ဟတု ်

အများစု ဆန ့က်ျငေ်နသည။် 

အေြခခံ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

လပ်ုနညး် (အဆင့ ်3) �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်သသိာသည့ ်

ကာွဟမ�များ �ိှေနသည၊် 

ဥပမာ၊ အေြခခံလိငုး်ထတဲငွ ်

ယိယုငွး်မ� အချို� �ိှေနလျက ်

အ��တလ်က�ဏာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကိ ု

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရာတငွ ်

�ကန ့�်ကာမ� သိုမ့ဟတု ်

အခကအ်ခဲ �ိှေနသည။် 

သသိာသည့ ်စညး်မျဉ်းမလိကုန်ာမ�များ 

သိုမ့ဟတု ်လိကုေ်လျာမည�ွီတမ်�များ 

�ိှသည။် 
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