
စ ီးပ  ီးရ ီးလုပင်န်ီးမ  ီးနမ ှရ  ီးရ  ီးအကကြံပပြုခ က်မ  ီး ယူပခင်ီး  

ပမန်မ ာ့ရပမဥပရေမ  ီး - လက် ှှိပပသနာမ  ီး၊  အလ ီးအလ  ှှိရသ  အရပြေမ  ီး  

၂၀၂၀ ခု ှစ်၊ ေ ဇင်ဘ လ ၁၇  က်ရနေ့ 

 လေ်အစ  ငခ်ြံစ  

 

၁။ အ န်လှိုင်ီးရမီးခ န်ီးမ  ီးမှ  လေ်မ  ီး 

 

စ ီးပ  ီးရ ီး ကဏ္ဍမှ တက်ရ  က်လ သမူ  ီး၏ ရပြေ ှိုသူမ  ီး 

 စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငန်ီး စ ီးပ  ီးရ ီး 

အြေ  ွဲ့အစည်ီး 

ဥပရေအကကြံရပီး 

လုပ်ငန်ီး 

အဂ်လှိပ ်အစ အစဥ ် ၁၃ ၅ ၁၂ 

ပမန်မ  အစ အစဥ်  ၆ ၁၆ ၂၁ 

စုစုရပေါင်ီး ၁၉ ၂၁ ၃၃ 

 

မည်သညာ့် ရပမယ ဥပရေမ  ီး ကသငာ့်အတ က် အရ ီးပေါ ြံုီးရတ  ပြေစ်ပေါသလ ။ 

 စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငန်ီး စ ီးပ  ီးရ ီး 

အြေ  ွဲ့အစည်ီး 

ဥပရေအကကြံရပီး 

လုပ်ငန်ီး 

စုစုရပေါင်ီး 

မခြေသိြေ ်းဆ ည ်းခြင ်း၊ 

ခြန လည မနရာြျထာ်းခြင ်း နှင   

ခြည လည ထူမထာင ခြင ်းဆိိုင ရာ 

ဥြမေ 

၁၅ ၉ ၁၆ ၄၀ 

မခြေလွတ ၊မခြေ လြ နှင   

မခြေရိိုင ်းြေျာ်းစီ ြေံြန  ြွွဲြေှုဥြမေမ  ီး 

၈ ၁၃ ၁၈ ၃၉ 

ခြေန ြောနိိုင ငရံင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှု 

ဥြမေ 

၈ ၈ ၂၂ ၃၈ 

ြတ ဝန ်းကျင ထိြိိုက ြေှု 

ဆန စစ ခြင ်းဆိိုင ရာ 

လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ 

၁၁ ၇ ၁၈ ၃၇ 

စာြျြှုြ စာတြေ ်းြေျာ်း 

ြေှတ ြံိုတင ဥြမေ 

၆ ၇ ၂၀ ၃၃ 

လယ ယာမခြေဥြမေ ၆ ၇ ၂၀ ၃၃ 

သစ မတာဥြမေ ၉ ၇ ၇ ၁၈ 

မခြေယာနှင   အြွန မတာ  ဥြမေ ၃ ၂ ၁၃ ၁၈ 



ရပမယ န ေ့ပတ်သက်ပပ ီး ဘယ်အ  ရတ က လုပင်န်ီးရ  င် ွက်  မှ  ပပသနာပြေစ်ရနပေါသလ ။ 

 စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်င

န်ီး 

စ ီးပ  ီးရ ီး 

အြေ  ွဲ့အစည်ီး 

ဥပရေအကကြံရပီး 

လုပ်ငန်ီး 

စုစုရပေါင်ီး 

မခြေလွတ ၊မခြေ လြ နှင   မခြေရိိုင ်းြေျာ်း 

စီြေြံန  ြွွဲြေှုဥြမေ  

၈ ၁၃ ၁၆ ၃၇ 

မခြေသိြေ ်းဆ ည ်းခြင ်း၊ ခြန လည မနရာြျထာ်းခြင ်း 

နှင   ခြည လည ထူမထာင ခြင ်းဆိိုင ရာ ဥြမေမ  ီး 

၁၂ ၇ ၁၅ ၃၄ 

လယ ယာမခြေဥြမေ ၆ ၇ ၁၉ ၃၂ 

စာြျြှုြ စာတြေ ်းြေျာ်း ြေှတ ြံိုတင ဥြမေ ၇ ၅ ၁၈ ၃၀ 

ြတ ဝန ်းကျင ထိြိိုက ြေှု ဆန စစ ခြင ်းဆိိုင ရာ 

လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ 

၇ ၃ ၁၆ ၂၆ 

ခြေန ြောနိိုင ငရံင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှု ဥြမေ ၅ ၅ ၁၃ ၂၃ 

မခြေယာနှင   အြွန မတာ  ဥြမေ ၃ ၂ ၁၃ ၁၈ 

သစ မတာဥြမေ ၄ ၁ ၆ ၁၁ 

အခြာ်းဥြမေ ြေျာ်း ၀ ၀ ၃ ၃ 

သက မရာက ြေှု ြေရှိြါ ၀ ၁ ၁ ၂ 

 

လက် ှှိ ရပမယ ဥပရေရတ ရ က ငာ့် သင် (သှိုေ့) စ ီးပ  ီးရ ီးကဏ္ဍ အရပေါ် ဘယ်လှို အခကအ်ခ မ ှိြုီးရတ  ပြေစ်ရစပေါသလ ။  

 စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငန်ီး စ ီးပ  ီးရ ီး 

အြေ  ွဲ့အစည်ီး 

ဥပရေအကကြံရပီး 

လုပ်ငန်ီး 

စုစုရပေါင်ီး 

ရှုြ မထွ်းပြ်ီး ရှည လျာ်းသည   ြေှတ ြံိုတင ခြင ်း 

လိုြ ငန ်းစဥ  နှင   မခြေယာမခြာင ်းလွဲခြ င ်း လိုြ ငန ်းစဥ  

၁၃ ၁၀ ၁၉ ၄၂ 

မခြေယာ၏ ြိိုင ရငှ အြှေန ကိို သိရှိရန  ြက ြွဲခြင ်း၊ 

မခြေဆိိုင ရာ အြျက အလက ြေျာ်းတိကျြေှုြေရှိခြင ်း 

၁၃ ၁၀ ၁၅ ၃၈ 

ရှင ်းလင ်းြေှုြေရိှြွဲ ကိုန ကျစရိတ ြေျာ်းခြာ်းမသာ 

မခြေလ ွဲမခြာင ်းခြင ်း လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်း 

၅ ၁၀ ၁၈ ၃၃ 

မခြေယာ ဥြမေ ၊ ြေဝူါေ တွင  ဦ်းတည ြျက  

ရှင ်းလင ်းြေှုနှင   အဆက အဟြ ြိေမသာ ြေဟာဗျျူဟာ 

ြေရှိခြင ်း 

၉ ၇ ၁၆ ၃၂ 

မခြေယာရယူခြင ်း ၈ ၅ ၃ ၁၆ 

ဓမလ ထံို်းတြေ ်းဆိိုင ရာ မခြေယာ ဟိုတ ၊ ြေဟိုတ  

သိရှိရန  

၈ ၁ ၅ ၁၄ 

အိြေ ခြံမခြေအ ြွန ြေျာ်း ၂ ၃ ၈ ၁၃ 

အပခ ီး ၂ ၂ ၀ ၄ 



အဂတှိလှိုက်စ ီးမှုကှိ ုမညာ့်သညာ့် အစှိီုး ဌ နမ  ီးတ င် မည်သညာ့်အ ငာ့်မ  ီး၌ ကကြံြုရတ ွဲ့ြေူီးပေါသလ ။ 

 စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငန်ီး စ ီးပ  ီးရ ီး 

အြေ  ွဲ့အစ

ညီ်း 

ဥပရေအကကြံရပီး 

လုပ်ငန်ီး 

စုစုရပေါင်ီး 

လယ ယာမခြေစီြံေြန  ြွွဲမရ်းနှင  စာရင ်းအင ်းဦ်းစီ်းဌာန 

(DALMS) 

၇ ၁၁ ၁၆ ၃၄ 

ခြည မထာင စိုအစိို်းရအဖွွဲွဲ့ရံို်း ဝန ကကီ်းဌာ (MoUG) ၄ ၁၄ ၁၁ ၂၉ 

မခြေတိိုင ်းဦ်းစီ်း ဌာန  (SURVEY DEPT.) ၄ ၇ ၉ ၂၀ 

မခြေလွတ ၊မခြေ လြ နှင   မခြေရိိုင ်းြေျာ်း စီြေံြန  ြွွဲမရ်း 

ဗဟိိုမကာ ြေတီ 

၃ ၈ ၃ ၁၄ 

အမထွမထွအိုြ ြျြှုြ မရ်း ဦ်းစီ်းဌာန (GAD) ၃ ၃ ၆ ၁၂ 

စိိုက ြျြိှု်းမရ်း၊ မြွေ်းခြေျူမရ်း နှ င   

ဆည မခြောင ်း ဝန ကကီ်းဌာန (MoALI) 

၂ ၄ ၆ ၁၂ 

သယံဇာတနှင  သဘာဝြတ ဝန ်းကျင ထိန ်းသိြေ ်းမရ်း 

ဝန ကကီ်းဌာန (MONREC) 

၃ ၄ ၃ ၁၀ 

မကကြံြုြူေီးပေါ ၆ ၀ ၃ ၉ 

ဗဟိိုမခြေယာစီြေြံန  ြွွဲြေှု ၁ ၆ ၁ ၈ 

အပခ ီး ၃ ၁ ၁ ၅ 

ြတ ဝန ်းကျင   ထ ိန ်းသိြေ ်းမရ်း ဦ်းစီ်းဌာန  (ECD) ၀ ၃ ၁ ၄ 

ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှုနှင   

နိိုင ငခံြာ်းစီ်းြွာ်းဆက သွယ မရ်းဝန ကကီ်းဌာန (MIFER) 

၀ ၀ ၃ ၃ 

ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှုနှင   ကိုြေပဏီြေျာ်းည န ကကာ်းြေှုဦ်းစီ်းဌာန 

(DICA) 

၀ ၀ ၂ ၂ 

 

မှတ်ချက ် ရလဒ်မျ ျားသည် အဂ်လိပ၊် မမန်မ  ဆ  ျားဆ  ျားပ ွဲ  စှ်ခုဆပေါငျ်ားတ င် တက်ဆရ က်ခွဲဲ့ဆသ  စ ီးပ  ီးရ ီးလပ်ုငနီ်း၊စ ီးပ  ီးရ ီး အဖ  ွဲ့အစညီ်း၊ 

ဥပရေအက ြံရပီး လပ်ုငနီ်း တိိုု့မှ ပုဂိ္ိုလ် ၇၃ ဥ ျား၏ အဆမြေရလဒ်မျ ျားအဆပေါ်တ င် အဆမခခံပေါသည်။   



၂။ ရ  ီးရ  ီးမှု လေ်မ  ီး  

က) ရပမယ န ေ့ပတ်သက်လှိုေ့ ဘယ်အ  က ရက င်ီးရက င်ီးအလုပလ်ုပ်သလ ။  

 

 ခြေန ြောနိိုင ငရံင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှုဥြမေနှင  န ည ်းဥြမေ ြေျာ ်း (မခဖဆိိုသူအြေျာ်းအခြာ်း ရှိသည )  

o ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံသူြေျာ်းအာ်း မသြျာြေှုအြ ျြိှုွဲ့မြ်းမသာ လည ်း အခြာ်းမခြေဥြ မေ ြေျာ်းနှ င   ြတ ဝန ်းကျင ဆိိုင ရာ 

လိုြ ငန ်းစဉ ြေျာ်းနှင   ကိိုက ညရီန လိိုအြ သည ။ 

o ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှုနှင   ကိုြေပဏီြေျာ်းည န ကကာ်းြေှုဦ်းစီ်းဌ ာန (MIC) ၏ လိုြ ငန ်းစဉ ြေျာ်း။  

 ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှုနှင   ကိုြေပဏီြေျာ်းည န ကကာ်းြေှုဦ်းစီ်းဌာန (DICA) 

o MyCo အွန လိိုင ်းစနစ  ( မခဖဆိိုသူအြေျာ ်းအခြာ်းရှသိည )   

o One stop shop (တစ မနရာတည ်းတွင လ ိုြ ငန ်း လိိုအြ ြျက ြေျာ်း မခဖရှင ်းနိိုင မသာမနရာ) 

 ခြေန ြောကိုြေပ ဏီြေျာ်းဥြမေ   

 ကန ထရိိုက စာြျြှုြ အရ MIC ြေှနိိုင ငခံြာ်းကိုြေပဏီြေတှ ြံိုတင ခြင ်း  

 လယ ယာမခြေဥြမေ  

 မခြေလွတ ၊မခြေ လြ နှင   မခြေရိိုင ်းြေျာ်းစီြေြံန  ြွွဲြေှုဥြမေြေ ျာ်း   

 ြစစည ်းလ ွဲမခြာင ်းခြင ်းအက ဥြမေ  

 ခြေန ြောနိိုင ငအံထူ်းစီ်းြွာ်းမရ်းဇိုန ဥြမေ  

 မခြေအသံို်းြျြွန   

 မခြေယာြေတှ ြံိုတင ခြင ်းလိုြ ငန ်းစဉ သည ယြင ကထက မကာင ်းသည   

 ပြေိြှုွဲ့နယ အဆင  အစိို်းရဌာနြေျာ်းတွင မခြေအသံို်းြျြေှု၊ စိိုက ြျြိှု်းမရ်းစ သည   နည ်းြညာဆိိုင ရာ ကျွြေ ်းကျင ြေှုသည  

ြေျာ်းမသာအာ်းခဖင  ခဖစ သည  

 စိိုက ြျြိှု်းမရ်းနှင  အသက မြေွ်း ဝြေ ်းမကျာင ်း လိုြ ငန ်းြေျာ်း (ြံိုစံ (၇) သည စိိုက ြျြိှု်းမရ်းလ ိုြ ငန ်းြေျာ်းကိိုြေျာ်းစွာ 

အမထာက အကူခြြှုသည )။ 

 တြ ြေမတာ ြေှ မခြေအြျြိှုွဲ့ကိိုမခြေြိိုင ရငှ ြေျာ ်းအာ်းခြန လည မြ်းအြ ြွဲ သည   

 မခြေဥြမေ ြေျာ ်းနှင  စြ လျဉ ်း အရြ ဖက အဖွွဲွဲ့အစည ်းြေျာ်း နှင   ဖံွွဲ့ပဖိြှု်းမရ်းြေတိ ဖက  အဖွွဲွဲ့အစည ်း ြေျာ်း 

ည ိနိှုင ်းမဆာ င ရွက ြေှုမကာင ်းခြင ်း 

 မခြေယာြိိုင ဆိိုင ြေှု / အသံို်းခြြှုြေှု / လ က လှြေ ်းြီေြေှုနှင   ြတ သက ၍ မေသရြ ရွာြေျာ်း နှင   တိိုင ြင မဆွ်းမနွ်းခြင ်း 

 

 

 

 



ခ) ရပပ င်ီးလ မှုအတ က ်စှိန်ရခေါ်မှုမ  ီး ှငာ့အ်ကကြံပပြုခ က်မ  ီး 

 

သတင ်းအြျက အလက ရရှိြေှုနှင  ြွင  လင ်းခြေင သာြေှု 

 မခြေနှင  သက ဆိိုင မသာ သတင ်းအြျက အလက ြေျာ်းကိို အြေျာ်းခြ ည သူနှင   ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံသူြေျာ်းအာ်း 

အသိမြ်းမဖာ ထ ိုတ ရန  (မခဖဆိိုသူအြေျာ်းအခြာ်းရှသိည ) 

o ဥြမေ ဆိိုင ရာကိစစရြ ြေျာ်းအာ်း တစ ြိုြျင ်းဆီအတွက  အဓိြပာယ ဖွင  ဆိိုခြင ်းြေခြြှုြွဲ တသြေ တ တည ်း 

အနက ဖငွ  ပြ်ီး ကျင  သံို်းသင  သည ။ အစိို်းရအမနခဖင  အဆိိုြါ အမလ အကျင  ြေျာ်း ကိို ခြည သူလူထိုအာ်း 

အသိမြ်းရန  (အြေျာ်းအခြာ ်းမဖာ ခြထာ်းသည )။ 

o မခြေအသံို်းြျြေှုနှင  မခြေယာ အြေျြိှု်းအစာ်း မခြာင ်းလွဲခြင ်းအတွက  မလ ာက လ ာတင ရာတငွ  လိုြ ငန ်းစဥ  

တစ ဆင  ြျင ်းဆီအတွက  ရှင ်းလင ်းမသာ လြေ ်းည န ြျက ြေျာ်းနှင  ကကာခြေင  ြျနိ ကိို အသိမြ်းရန ။ 

o အြမကက်းမင၊ွ အတည ခြြှုရခြင ်း / ခငင ်းြယ ခြင ်းတိို နှင  ြတ သက ၍ အမကကာင ်းခြြျက ြေျာ်း ကိို 

ြွင  လင ်းခြေင သာစွာမဖာ ခြရန ။ 

o လံိုခြံြှု မရ်းအတကွ  ရယနူိိုင မသာ မခြေယာအြေျြိှု်းအ စာ်းြေျာ်းနှင   လံိုခြံြှုမရ်းအတွက  

မခြေရယူခြင ်းလိုြ ငန ်းစဉ အမြေါ် အစိို်းရြေှ ြိိုြိေိုရှင ်း လင ်း စွာ လြေ ်းည န ရန ။ 

 ဘာသာစကာ်းအတာ်းအဆီ်း 

o ခြေန ြောဘာသာ အြေျြိှု်းြေျြိှု်း ခ ဖင   ရရှိနိိုင သည   မခြေအသံို်းအနှုန ်းမဝါဟာရြေျာ်း စိုစည ်းမဖာ ခြရန ။ 

o အြေျာ်းသိ သင  မသာ မခြေယာနှင  သက ဆိိုင မသာ အမကကာင ်းအရာအြျက အလက ြေျာ်းကိို ခြေန ြောဘာသာ 

အြေျြိှု်းြေျြိှု်း ခဖင   ခဖင  ထိုတ မဝရန ။ 

 ခြေန ြောနိိုင ငနံှင  အင်္ဂလိြ နှစ ဘာသာခဖင   မခြေယာဥြမေ ြေျာ်း၊ ြေဝူါေြေျာ်းနှင   သိုမတသနစာတြေ ်းြေျာ်း အာ်းလ ံို်းကိို 

လူတိိုင ်းရယူနိိုင သည   သိုမတသနြလက မဖာင ်းတစ  ြို သိို ြေဟိုတ  ဝက ဘ ဆိိုက တစ ြိုထာ်းရှိမြ်းရန ။ 

 

တိိုင ြင မဆွ်း မနွ်းခြင ်း 

 အစိို်းရသည  မခြေယာနှင   ြတ သက ၍ စီ်းြွာ်းမရ်းလိုြ ငန ်းြေျာ်း၊ စီ်းြွာ ်းမရ်းအသင ်းအဖွွဲွဲ့ြေျာ်းနှင   ကိုန သည ြေျာ ်းနှင   

စက ြေှုလက ြေှုလိုြ ငန ်းရှင ြေျာ်းအသင ်းြေျာ်း နှင   ြံိုြှေန တိိုင ြင မဆွ်းမနွ်း ြေှုြေျာ်း ခြြှုလိုြ ရန ။ ဤသိို ခြြှုလိုြ ခြင ်းခဖင   - 

o ခြသနာြေျာ်းကိို အြျနိ ြေမီခ ဖရငှ ်းရန နှင   ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံသူြေျာ်းအတွက  အြွင  အလြေ ်း တစ ြိုရရှိရန အတွက  

တစ ဘက တငွ  စွန  လ တ ရြေှုြေျာ်း (opportunity cost) ကိို မလ ာ ြျရန ကူညီလိြေ  ြေည ။ 

o မဆွ်းမနွ်း တိိုင ြင ြေှုြေျာ်းခြြှုလိုြ ရာတွင  မရှွဲ့မနြေျာ်းနှင   မခြေဥြမေ ကျွြေ ်းကျင သူြေျာ်းအာ်း လည ်း 

ဖိတ ကကာ်းသင  သည ။ 



o အြေျြိှု်းသာ်းမခြေအသံို်းြျြေှုြေဝူါေအတကွ  မဆွ်းမနွ်းည ိနိှုင ်းြေှုြေျာ်းတွင  စီ်းြာွ်းမရ်းလိုြ ငန ်းြေျာ်းနှင   

ကဏ္ဍအလိိုက  ကိိုယ စာ်းလှယ ြေျာ်းသ ည  မဆ်ွးမနွတိိုင ြင ြေှုြေျာ်းသိို  ဖိတ ကကာ်းခြင ်းြေြံရြါ။ လ က မတွွဲ့တွင  

၎င ်းတိို အမနခဖင   မအာက မခြြေှ လက မတွွဲ့အမခြအမ နြေျာ်းကိို ြေျာ်း စွာ ြေ မဝနိိုင ကကသည ။ 

 အစိို်းရြှေ တိိုင ်းရင ်းသာ်းလနူည ်းစိုြေျာ်းနှင  တက ကကွစွာ ြျတိ ဆက ရန လိိုအြ ပြီ်း တိိုင ်းရင ်းသာ်းြေျာ်း၏ 

စိို်းရိြေ ြေှုြေျာ်း ကိိုမသြျာ်းစွာနာ်း လည ်းရန  နှင  နာ်းလည မကကာင ်းအသိအြေတှ ခြြှုရန ။ 

 မကျ်းရွာအဆင  တွင မေသ၏မရရှည တည တံ ြိိုင ပြေွဲြေှုကိိုအမလ ်းမြ်းမသာ မအာက မခြြေှအထက သိို  (bottom -

up) သွာ်းသည   မခြေအသံို်းြျြေှုစီြံေကိန ်းကိို အသံို်းခြြှုရန ။ 

 

မခြေယာြေတှ ြံိုတင နှင  မခြေ ယာြိိုင ဆိိုင ြေှု 

 စီ်းြာွ်းမရ်းလိုြ ငန ်းြေျာ်းအ မနခဖင   မခြေြိို င ဆိိုင ြေှုအစစ အြှေန ကိို သိရှိအတည ခြြှုရန ြက ြွဲသည  (မခဖဆိိုသူ 

အြေျာ်းအခြာ်းရှိသည ) 

o ခြည နယ ၊ တိိုင ်းအလိိုက  လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်းကွွဲခ ြာ်းမနသည  

o မခြေအြေျြိှု်း အစာ်း၊ မခြေအ မခြအမန၊ ြိိုင ဆိိုင ြေှုနှင   ြတ သက ၍ ရှင ်းလင ်းမကကာင ်းမထာက ြံြျက ရယူရန  

ြေလွယ ကူြါ။ 

 ေစ င်္ျစ တယ နည ်းြညာကိိုသံို်းခြြှု၍ မခြေယာြှေတ ြံိုတ င ခြင ်းခြြှုလိုြ ရန  လိိုအြ သည ။ 

(မခဖဆိိုသူအ ြေျာ်းအခြာ်းရှိသည ) 

o တစ နိိုင လံို်း အတိိုင ်းအတာခဖင   မခြေအြေျြိှု်းအစာ်း အာ်းလံို်းအတကွ  စိုစည ်းထာ်းမသာ အွန လိိုင ်းစနစ ရှိရန ။ 

o မခြေဆိိုင ရာ မေတာမဘ စ အာ်း အြေျာ်းခ ြည သူအသံို်းခြြှုြွင  ရရှရိန ။ 

o ြွင  လင ်းခြေင သာြေှု ကိိုအမခြြံမသာ မေတာအြျက အလက ြေျာ်းခဖစ ရန ။ 

o မနာက ဆံို်းရ သတင ်းအြျက အလက ြေျာ်းကိို အပြေွဲ ြံိုြေှန တင မလ ရှိမသာ ဝဘ ဆိိုေ အာ်း 

တစ ြိုတည မထ ာင ရန ။ 

 ြိိုင ဆိိုင ြေှု၏ အမထာက အထာ်းသည  အြွန စလစ ခဖတ ြိိုင ်း ြေခဖစ သင  ြါ။ ြိိုင ဆိိုင ြေှု အမထာက အထာ်းကိို 

တိတိကျကျခ ြဌာန ်း ထာ်းသင  သည ။ 

 ေီင်္ျစ တယ နည ်းြညာကိို အသံို်းခြြှု၍ မခြေယာတိိုင ်းတာခြင ်း ကိိုခြြှုလိုြ ရန ။ 

 

မခြေအသံို်းခြြှုြေှုမခြာင ်းလွဲခြင ်း၊ မခြေယာလ ွဲမခြာင ်းခြင ်းနှင  အြွန မကာက ြံခြင ်း 

 မခြေယာလ ွဲမခြာင ်းခြင ်းအတွက  အြွန ြြောဏမလ ာ ြျခြင ်း (မခဖဆိိုသူအြေျာ်းအခြာ်းရှိသည ) အာ်းခဖင  - 

o ဥြမေကိိုလ ိိုက နာရန အာ်းမြ်းရာမရာက သည ။ 

o ခြေန ခြေန ဆန ဆန နှင   တကိျြှေန ကန စွာ မခြေြှေတ ြံိုတင ရန ကိိုအာ်းမြ်းလိြေ  ြေည  

o တံဆိြ မြ ါင ်းြွန  ခြေင  လနွ ်းမနြါသည  



 မခြေယာလ ွဲမခြာင ်းခြင ်းနှင  မခြေယာအသံို်းခြြှုြေှုလိုြ ငန ်းစဥ အာ်း လွယ ကူမစရန  မဆာင ရွက ရန လိိုသည  

(မခဖဆိိုသူအ ြေျာ်းအခြာ်းရှိသည )  

o မခြေြိိုင ရှင ြေျာ်းနှင   ဓမလ ထံို်းတြေ ်း အရမခြေယာအသံို်းခြြှုသူြေျာ်းကိို အကာအကွယ မြ်းပြီ်း 

ရိို်းရှင ်းလွယ ကူမသာ မခြေယာလ ွဲ မခြာင ်းြေှုလိုြ ငန ်းစဥ ခဖစ ရန ။ 

o သာြေန ခြည သူြေျာ်းအတွက  မခြေြိိုင ဆိိုင ြွင  အာ်း အခြာ်းသူတစ ဦ်းသိို  လ  ွဲမခြာင ်းသည  လိုြ ငန ်းစဥ  

ကိိုနာ်းလည ရန  ြေလွယ ြါ။ 

o အစိို်းရအမန ခဖင   ြေတညူီမသာမခြေအြေျြိှု်းအစာ်းြေျာ်း ၏ မခြေအသံို်းြျြေှုသည  တစ ြိုနှင   တစ ြို 

သဟဇာတခဖစ နိိုင သည ကိို နာ်းလည ရန လိိုသည ။ 

o အြေျြိှု်းသာ်း အဆင   အမခြြံအမဆာက အအံိုြေျာ်းတည မဆာ က ရန  (ဥြြော - ဆက သွယ မရ်း တာဝါတိိုင ြေျာ်း 

တည မဆာ က ခြင ်း) အတကွ  ရိို်းရှင ်းလွယ ကူသည   မခြေယာမခြာင ်းလွဲ အသံို်းြျြေှုလိုြ ငန ်းစဥ  

ခဖစ ရန လိိုသည ။ 

o မခြေအသံို်းခြြှုြျြေှုအာ်း ြိို၍ မခြာင ်းလွယ ခြင လွယ နိိုင မအာင ခြြှုလိုြ ရန  လိိုအြ သည  (ဥြြော -

မခြေမနရာအနည ်းငယ သာ လ ိိုအြ ပြီ်း မခြေကွက တစ ြိုလံို်းကိို အသံို်းခြြှုရန  ြေလိိုအြ လ င  

မခြေကွက တစ ြိုလံို်းအာ်း အသံို်းြွင   ြေမလ ာက ြိိုင ်းသင  ြါ)  

o ခြြှုန ်းတ်ီးသွာ်းမသာ သစ မတာမခြေအာ ်း စိိုက ြျြိှု်းမရ်းနှင   မြွေ်းခြေျူမရ်းဖွံွဲ့ပဖြိှု်းြေှုအ တွက  

အသံို်းခြြှုြွင  မြ်းသင  သည ။ 

o အမခြြံအမဆာက အအံိုမဆာက လိုြ ရန  အတွက  မခြေအြေျြိှု်းအ စာ်း 

မခြာင ်းလွဲအသံို်းခြြှုြွင  မလျာက ထာ်းသည   လိုြ ငန ်းစဉ သည  လက ရှိကကာခြေင  ြျနိ ထက  

တိိုမတာင ်းရ န လိိုသည ။ လက ရှိတွင  ြွင  ခြြှုြျက ရရန  တစ နှစ ြန  ကကာခြေင  သည ။  

o လယ သြော်းြေျာ်းအမနခဖ င   ြိေြေတိိို  စိိုက ြျြိှု်းမြွေ်းခြေျူလိိုသည ကိို စိိုက ြျြိှု်းမြွေ်းခြေျူြိိုင ြွင   ရှိရြေည ။ 

o လယ သြော်းြေျာ်းသည စိိုက ြျြိှု်းမရ်းနှင  မြွေ်းခြေျူမရ်းလို ြ မဆာင ရန  အတကွ  တူညီမသာ 

မခြေယာလိုြ ြိိုင ြငွ  ရရှိသင  သည ။ 

 

ဥြမေြေျာ်းကိိုခြင ဆင ခြင ်းနှင   သဟဇာတခဖစ မစခြင ်း 

 အခြည ခြည ဆိိုင ရာအမကာင ်း ဆံို်းလိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်းနှင   အညီမခြေဥြ မေြေျာ်းကိိုခြန လည သံို်းသြ ြါ။ 

(မခဖဆိိုသူ အြေျာ်းအခြာ်းရှိသည ) 

o မခြေယာနှင  ြတ သက မသာ One-Stop-Shop ၀န မဆာင ြေှုမြ်းရန အတွက  မြါင ်းစည ်း ထာ်းမသာ 

ဥြမေရှသိင  ပြီ်း ဌာနတစ ြိုအာ်း တာဝန ြျထာ်းသင  သည ။ 

o မခြေဥြမေြေျာ်းကိို ပြေြိှုွဲ့ခြစီြေကံိန ်းမရ်းဆွွဲမရ်းြေူဝါေနှ င   သဟဇာတခဖစ မစရန  မခြေယာြေျာ်းအာ ်း 

ဇိုန နယ မခြေရှုမထာင   အခြေင ခဖင   စနစ  တကျစီစဉ ထ ာ်းရန ။ 



o နိိုင ငခံြာ်းသာ်းြိိုင ဆိိုင ြေှုနှင   ကိုြေပဏီဥြမေကိိုြျနိ ည ိရန ။ 

o သစ မတာကာကွယ မရ်းဥြမေနှင   တိိုင ်းရင ်းသာ်းလူြေျြိှု်းြေျာ်း၏ အြွင  အမရ်းကာကွယ  

မစာင  မရှာက သည  ဥြမေ အာ်း ခြန လည  သံို်းသြ ရန လိိုအြ သည ။ 

o ြေကကာမသ်းြေီက ထိုတ ခြန ြွဲ မသာ ခြေန ြောနိိုင င ံအမဆာက အအံိုဆိိုင ရာ စံြျနိ စံည န ်းလြေ ်းည န ြျက ြေျာ်း 

(၂၀ ၂၀) နှင   ထြ တူကျမန မသာ အမကကာင ်းအြျက အလက ြေျာ်းကိို ခြန လည သံို်းသြ ြါ။   

o အိြေ ခြံမခြေလ ိုြ ငန ်း၊ ဘဏ လိုြ ငန ်း၊ မဆာက လိုြ မရ်း လိုြ ငန ်းနယ ြယ ြေျာ်းနှင   သဟဇာတခဖစ မစရန ။ 

o အခြာ်းအစိို်းရဌာနြေျာ်းအမနခဖင   MIC လိုြ ငန ်းစဉ ြေျာ်းနှင   လိိုက မလျာညီမထွမသာ ဥြမေြေျာ်း 

ခဖစ လာမစရန  အြျင ်းြျင ်း တိိုင ြင မဆွ်း မနွ်းရန လိိုအြ သည ။ 

o ရန ကိုန ပြေိြှုွဲ့မတာ စည ြင သာယာမရ်းမကာ ြေတီ (YCDC) နှင   

ြေနတမလ်း ပြေိြှုွဲ့မတာ စည ြင သာယာမရ်းမကာ ြေတ ီ(MCDC) ဥြမေ ြေျာ်းကိိုခြင ဆင ရန လိိုအြ သည ။ 

o အင်္တိလိိုက စာ်းြေှုမလ ာ ြျရန  ဥြမေ ြေျာ်း၏ အရည အမသွ်းကိိုတိို်းတက မအ ာင  လိုြ မဆာင သင  သည ။ 

o ြါဝင ြတ သက မနမသာ အဖွွဲွဲ့အစည ်းြေျာ်း၊ ဌာနြေျ ာ်း ၏ အြန ်းကဏ္ဍ နှင   တာဝန ဝတတရာ်းြေျာ်းကိို 

ရှင ်းလင ်းစွာမဖာ ခြရန ။ 

 သဘာဝြတ ဝန ်းကျင နှင  လူြေှုမရ်းဆိိုင ရာ သက မရာက ြေှုြေျာ်းကိို ဥြမေတွင  ထည  သွင ်းစဉ ်းစာ်းရြေည  

(မခဖဆိိုသူအ ြေျာ်းအခြာ်းရှိသည )။ 

o သဘာဝြတ ဝန ်းကျင နှင   လူြေှုမရ်းဆိိုင ရာ သက မရာက ြေှုြေျာ်း ကိို ြတ ဝန ်းကျင ထိန ်းသြိေ ်းမရ်းဦ်းစီ်းဌ ာန 

(ECD) ၏ အတည ခြြှုြျက  ရရန လိိုမသာ လိုြ ငန ်းစဥ  အခဖစ သာထာ်းရှိရန  (အခြာ်း 

ရည ရွယ ြျက ဆင တူမသာ အခြာ်း မသာ လိုြ ငန ်းစဥ ြေျာ်း လိုြ မဆာင ြိိုင ်းခြင ်းြေခြြှုရန )။ 

o တိိုင ်းရင ်းသာ်းြေျာ်း၏ ထ ံို်းတြေ ်းစဉ လာြိိုင ဆိိုင ြေှုကိိုအသိအြှေတ ခြြှုရန ။ 

o ဥြမေြေျာ်း သည  ြတ ဝန ်းကျင ၊ လူြေှုမရ်း နှင   စီြေံအိုြ ြျြှုြ ြေှု (ESG) နှင  ကိိုက ညပီြီ်း ရှင ်းလင ်း ၍ 

နာ်းလည လယွ ကူရန  လိိုအြ သည ။ 

o ဓမလ ထံို်းတြေ ်းအရမခြေယာ ြိိုင ဆိိုင ြွင  ြေျာ်းအာ်း တရာ်းဝင ကာကွယ မြ်းြေှု အာ်း ြိိုအာ်းမကာင ်းရန ။ 

o ခြန လည မနရာြျထာ်းမရ်းလိုြ ငန ်း အစီအစဉ ြေျာ်းကိိုအမကာင အထည မဖာ ရာတွင   ဆက စြ ဥြမေ ြေျာ်း 

အာ်းလံို်းသည  နိိုင ငတံကာဥြမေြေ ျာ်း၊ စံနှုန ်းြေျာ်းနှင  ကိိုက ညီရန ။ 

 

လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်း လွယ ကူရိို်းရငှ ်းမစရန  

 လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်း ကိိုရိို်းရငှ ်းမစပြီ်း လိုြ ငန ်းစဥ  အဆင  ြေျာ်းမလ ာ ြျသင  သည ။ 

(မခဖဆိိုသူအ ြေျာ်းအခြာ်းရှိသည ) 

o လက ရှိတွင  မခြေယာြါြေစ ြေျာ်း သိို ြေ ဟိုတ  မခြေင်္ရန  မလ ာက ထာ်းလိုြ ငန ်းစဥ ြေျာ်း အတွက  

စာရွက စာတြေ ်းြေျာ်းစွာ လိိုအြ မနသည ။ 



o ြွင  ခြြှုြျက  ြျြေတှ သည   လိုြ ငန ်းစဥ သည  အလွန ရှည လျာ်းသည ။ 

o ဗဟိိုြျြှုြ ကိိုင ြေှုမလ ာ ြျခြင ်းနှင  တိိုင ်းမေသကကီ်း / ခြည နယ အဆင  သိို  ဆံို်းခဖတ ြွင  အာဏာ 

လ ွဲမခြာင ်းခြင ်းကလည ်းအမရ်းကကီ်းသည ။ 

o လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်းသ ည  မေသအာ်းလံို်းတွင  တသြေတ တည ်း ခဖစ သင  သည ၊ 

စာရွက စာတြေ ်းြေျာ်းကိိုရိို်းရှင ်းပြီ်း စံသတ ြှေတ ထာ်းမသာ လ ိုြ နည ်းလိုြ ထံို်းြေျာ်း (SOP) 

ကိိုဖန တီ်းသင  သည ၊ တိိုင ကကာ်းြေှုယနတရာ်းလည ်းရိှသင  သည ။ အြေည ြေမဖာ ခြ ြွဲတိိုင ကကာ်းနိိုင သည  စနစ  

(whistle blowing channel) ရှိသင  သည ။ 

o မခြေယာြိိုင ဆိိုင ြေှုအာ်း ြေှတ ြံိုတင ခြင ်းထက  အခြာ်းမသာ မခြေနှင  ဆက စြ မသာ ကိစစရြ ြေျာ ်းအာ်း 

ြေှတ ြံိုတင ရ န  ြိိုြေိိုလွယ ကူသင  သည ။ (ဥြြော- ကို န ်းတွင ်းြိတ မခြေြေျာ်းကိို အ သံို်းခြြှုရန အတွက  

အခြာ်းမခြေမြေါ်ြေ ှခဖတ သန ်းသွာ်းလာြွင  ) 

o စာြျြှုြ စာတြေ ်းြှေတ ြံိုတင ရံို်း (ORD) သည ြှေတ ြံိုတင ခြင ်းလိုြ ငန ်းစဉ နှင   ြေမရ ွဲ့ြေမခြာင ်းန ိိုင မသာ 

ြစစည ်းအတွက  လိိုအြ ြျက ြေျာ်းကိို လွယ ကူစွာခြြှုလိုြ သင  သည ။ 

 မခြေယာစီြေြံန  ြွွဲြေှုလိုြ ငန ်းစဉ တွင  ြါဝင မသာအစိို်းရအဖွွဲွဲ့အစည ်း ြေျာ်းအာ်း မလ ာ ြျသင  သည  

(မခဖဆိိုသူအ ြေျာ်းအခြာ်းရှိသည )  

o ြါဝင သည   ဝန ကကီ်းဌာနြေျာ်း၊ ဌာနြေျာ်း၊ မကာ ြေတီြေျာ်း အမရအတွက  မလ ာ ြျရန ။ 

o စီြေကံိန ်းတစ ြိုြျင ်းစီအတကွ  မခြေယာနှင   ြတ သက မသာ ကိစစရြ အာ်းလံို်းအာ်း 

ြျတိ ဆက မဆာင ရွက မသာ အစိို်းရဌာန တစ ြို သတ သတ ြှေတ ြေှတ  ထာ်း ရှိသင  သည ။  

 

အစိို်းရြှေ အမကာင အထည မဖာ မဆာ င ရွက ခြင ်း  

 အစိို်းရ၏စွြေ ်းရည ကိိုခြေ င  တင ရန ။ 

o မခြေယာကိစစရြ ြေျာ်းတွင  လိုြ ကိိုင မနမသာ အစိို်းရဝန ထြေ ်းြေျာ်း၏ အရည အြျင ်းကိို တိို်းတက မစရန  

စွြေ ်းမဆာင ရ ည ခြေ င  တင မြ်းသင  သည ။  

o အစိို်းရဝန ထြေ ်းြေျာ်းအာ ်း သင  တင  မလျာက ြတ မသာ လစာ နငှ   အြွင  အလြေ ်းြေျာ်းမြ်းရန ။    

 သက ဆိိုင ရာအစိို်းရဌာနြေျာ်းြေှ အစိို်းရအရာရှိြေျာ်းသည  ဥြမေကိိုလ ိိုက နာကျင  သံို်းသင  သည ။ 

(မခဖဆိိုသူအ ြေျာ်းအခြာ်းရှိသည )   

o အစိို်းရဌာနြေျာ်း၏ လ ိုြ ငန ်းမဆာင ရွက ြေှု ကကာခြေင  ြျနိ  တိိုမတာ င ်းလာမစရန ။ 

o လိုြ ငန ်းစဉ တစ ြိုလံို်းကိို မကာင ်းစွာ လည ြတ နိိုင ရန  အစိို်းရဌာနြေျာ်းနှင   အြေျာ်းခြည သူြှေ 

ြူ်းမြါင ်းမဆ ာင ရွက ရန လိိုပြီ်း၊ ဥြမေြေ ျာ်း၊ နည ်းဥြမေြေျာ်း၊ စည ်းြေျဉ ်းြေျာ်း ကိိုလိိုက နာရန လိိုအြ သည ။ 

o အစိို်းရ၏လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်းသ ည  ဥြမေြေ ျာ်း၊ နည ်းဥြမေ  ြေျာ်းနှင   ကိိုက ညရီန လိိုအြ ပြီ်း 

လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းတိိုင ်းအ တွက  တိကျမသာလြေ ်းည န ြေှုရှိရန ။ 



o အစိို်းရအရာရှိြေျာ်းအမနခဖင   မလ ာက ထာ်းမသာအြေှုတ  ြေျာ်းကိို ထိမရာက စွာနှင  လျင ခြေန စွာ 

ကိိုင တွယ သင  ပြ်ီး တည ဆွဲဥြမေြေ ျာ်းနှင   စည ်းြေျဉ ်းြေျာ်းအရ လ ိုြ မဆာင သင  သည ။  

 အစိို်းရ အမနခဖင   လိုြ ငန ်းြေျာ်းမဆာင ရွက ရာတွင  တသြေတ တည ်း  ရှိရန လိိုပြီ်း အစိို်းရ ဌနြေျာ်းအကကာ်း 

ြူ်းမြါင ်းည ိနိှုင ်းြေှုကိိုတိို်းခြေ င  ရန ။ (မခဖဆိိုသူအြေျာ်း အခြာ်းရှိသည )   

o အစိို်းရ၏ ည နိိှုင ်းမဆာ င ရွက ြေှုစနစ  ြိိုြေိိုမကာင ်းြေွန လာမစရန  နှ င   ရှင ်းလင ်းမသာမခဖြေျာ်းမြ်းရန ။  

o တည မဆာ က ခြင ်း၊ လည ြတ ခြင ်း၊ လ ွဲမခြာင ်းခြင ်း စနစ  (BOT) ဆိိုင ရာ ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှုြေျာ်း 

နှင  ြတ သက ၍ တသြေတ တည ်း ြျြေတှ ထ ာ်းမသာ စည ်းကြေ ်းြေျာ်း ြေရှိြါ။ နှစ စဉ မခြေငာှ်းရြေ ်းြေှု 

စည ်းကြေ ်းလိုြ ငန ်းစဥ ြေျာ်း ြေှာလည ်း သိသိသာသာကွွဲခြာ်းမနသည ။  

o ဌာနဆိိုင ရာြေျာ်း၏ လ ိုြ ငန ်းစနစ ြေျာ်း (SoPs) ကိို မစာင  ကကည  ကကီ်းကကြ မသာ ြေူမဘာင ကိိုသတ ြေှတ ရန ။ 

o လူမနအိြေ ရာစီြေကံိန ်းြေျာ်းအာ်း ကာလရှည ငှာ်းရြေ ်းြေှုခြြှုရာတွင  ြေခဖစ ြေမနလိိုက နာရြေည   ြှေတ ြံိုတ င ခြင ်း 

အတကွ  တည မဆာက ခြင ်း၊ လည ြတ ခြင ်း၊ လ ွဲမခြာင ်းခြင ်း စနစ  (BOT) ကိိုစိစစ ြါ။ 

o မခြေယာနှင  ြိိုင ဆိိုင ြေှုတန  ဖိို်းြေျာ်းအာ်း အဘိို်းခဖတ ရာတွင  တစ သြေတ တည ်း ခဖ စ ရန  ဌာနဆိိုင ရာ ြေျာ်း၏ 

လိုြ ငန ်းစနစ ြေျာ်း (SoPs) ထာ်းရှိရန ။ 

 အင်္တိလိိုက စာ်းြေှုသည  မခြေယာစီြံေြန  ြွွဲြေှုနှင   လိုြ ငန ်းစဉ ြေျာ်းတွင  ြေကကာြဏ ကကံြှုရမသာ ခြသနာခဖစ သည  

(မခဖဆိိုသူအ ြေျာ်းအခြာ်းရှိသည )  

o ခြည နယ နှင  တိိုင ်းမေသကကီ်းတွင   ၏မခြေယာစီြေြံန  ြွွဲြေှု အတွက   ဌာနဆိိုင ရာြေျာ်း၏ လိုြ ငန ်းစနစ ြေျာ်း  

(SoPs) ြေရှိခြင ်း၊ လိုြ ငန ်းစဉ ြေျာ်းနှင  လိုြ ထံို်းလိုြ နည ်းြေျာ်းက ရှုြ မထွ်းခြင ်း နှင   

အွန လိိုင ်းြှေတ ြံိုတင စနစ ြေရှခိြင ်း။  

oအင်္တိလိိုက စာ်းြေှုမကကာင   မခြေယာြှေတ ြံိုတင ခြင ်းလိုြ ငန ်းစဉ အာ်း မနှင  မနှ်းမစသည ။ 

o အင်္တိလိိုက စာ်းြေှုအာ်း ကိိုထိမရာက စွာအမရ်းယူရန ။ 

 

ကဏ္ဍ အသီ်းသီ်း အ တွက  ြေှတ ြျက ြေျာ်း 

 မရလိုြ ငန ်းကဏ္ဍတွင  ဖွွံဲ့ပဖိြှု်းတိို်းတက ြေှုအတွက  တိကျမသာြေဝူါေြေရှိြါ။ အ ထူ်းသခဖင  ငါ်းမြေွ်းခြေျူမရ်းကဏ္ဍ  နှင   

ြတ သက ၍ ြေှုဝါေ ြေရှိြါ။ ။ တိိုင ်းနှင  ခြည နယ ြေျာ်းရှိ ငါ်းမြေွ်းခြေ ျူမရ်း အတကွ  လိုြ ငန ်းနှင   သင  မလျာ မသာ 

မနရာြေျာ်း၊ စွြေ ်းမဆာင ရ ည အလှိုက ်ရပမြွွဲမဝအသြံုီးခ ခ င်မြ်းနိိုင မသာ ြေူဝါေ တစ ြိုရှိရန ။ 

 ယြင အစိို်းရလက ထက တွင  အထူ်းစီ်းြွာ်းမရ်းဇိုန ြေျာ်း၌ စီ်းြွာ်းမရ်းလိုြ ငန ်းြေျာ်းကိို အမကာင အထည မဖာ ခ ြင ်း 

ြေရှိဘွဲ မခြေြေျာ်းကိို ရရှြိွဲ ကကသည ။ အကျြိှု်းဆက အမနခဖင   စီ်းြာွ်းမရ်းလိုြ ငန ်းသစ ြေျာ်းအတကွ  

မခြေမစျ်းနှုန ်းခြေင  ြော်းခြင ်း နှင   အြက အြွဲြေျာ်း  ခဖစ မြေါ်မစခ ာ့သည ။ 

 အိြေ ခြံမခြေအ ကျြိှု်းမဆာင မအ်းင်္ျင  ြေျာ်း အတ က ်ကျင  ဝတ စံနနှ ်းြေျာ်း သတ ြေှတ ရန နှင   ထိိုသတ ြှေတ ြျက တွင  

မအ်းင်္ျင  ြေျာ်း၏ အရည အြျင ်း သတ ြေတှ ြျက ြေျာ်းကှိုလညီ်း ထညာ့်သ င်ီးသတ ြေတှ ရန ။ 



 ယြင အစိို်းရက သစ မတာမခြေမြေါ်တွင  ရာဘာစိိုက ြျြိှု်းရန  အနှစ  ၃၀ သက တြေ ်းြွင  ခြြှု ြွဲ သည ။ လက ရှိတငွ  

သစ မတာဌာနြှေ သက တြေ ်းခြည  သွာ်းမသာ ရာဘာ စိိုက ကွင ်းြေျာ်းအာ်း သတ တြေ ်းြေတိို်းမြ်းမတာ ြါ။ 

ြေမရ ွဲ့မခြာင ်းန ိိုင မသာ ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံြေှုြေျာ ်းမသာမကကာင   ရင ်းနှီ်းခြေ ြှုြ နှံသူြေျာ်းအမနခဖင   နှစ မကျာ  

သက တြေ ်းတိို်းခြေ င  မစလိိုသည ။ သက တြေ ်းြေတိို်းြါက လိုြ ငန ်းရငှ နငှ   နိိုင ငံအတွက  အကျြိှု်းရှိြေည ြေဟိုတ ြါ။  

 ဥြမေြေျာ်းတွင  မြွေ်းခြေျူမရ်းဇိုန  သတ ြေတှ ထာ်းခြင ်းြေရှိမသာမကကာင   စိိုက ြျြိှု်းမခြေ အြေျြိှု်းအစာ ်းမြေါ်တငွ ြင  

မြွေ်းခြေျူကကြ ါသ ည ။ ထ ိို မကကာင   မခြေဥြမေတွင  မြေ်ွးခြေျူမရ်း ကဏ္ဍအတကွ လည ်း မခြေခြဌာန သတ ြှေတ ရန လိိုပြီ်း 

စာ်းကျက မခြေ အသံို်းခြြှုြွင  ခြြှုရရန လိိုအြ သည ။  

 ဘဏ လိုြ ငန ်း ြေျာ်းအမနခဖင   စိိုက ြျြိှု်းမရ်းကဏ္ဍတွင  လိုြ ငန ်းြျွဲွဲ့ထွင လိုြ မဆာင နိိုင ရန  ြေည သည   

မခြေအြေျြိှု်းအ စာ်းအာ်း  အမြါင အခဖစ  လက ြံထာ်းနိိုင မကကာင ်း မသမသြျာြျာသိရှိရန လိိုအြ ပြီ်း မြျ်းမငွယူသူြေှ 

မငအွမကကြေ မြျနိိုင မသာ အမခြအမန ကကံြှုလာ ြါက မခြေသိြေ ်းယူသည  လိုြ ငန ်းစဥ တွင  မခြေယာမကာ ြေတီ၏ 

ြွင  ခြြှုြျက လိိုအြ ၊ ြေလိိုအြ  သိရှိရန  နငှ   ြေည သည  မကာ ြေတီ၏ ြွင  ခြြှုြျက လိိုအြ မကကာင ်းကိိုလည ်း 

သိရှိရန လိိုအြ သည ။ (Ref: စာြေျက နှာ ၆၁၇ နှင   ၆၁၈)။ လိုြ ငန ်းစဥ ြေျာ်းသည  မေသမြေါ်ြေူတည ၍ 

လိုြ ငန ်းစဉ ကွွဲခြာ်းခြာ်းနာ်းသည ။ ြံိုစံ ၁၀၅/၁၀၆ အာ်း  မရာင ်းရန ရည ရွယ ြျက ြေျာ်း” ခဖင  ထ ိုတ မြ်းခြင ်း၊ 

ရန ကိုန ပြေိြှုွဲ့မတာ  စည ြင သာယာမရ်းမကာ ြေတီ (YCDC) တွင အြျက အလက ြေျာ်းကိို အွန လိိုင ်း 

ြေှရရှိနိိုင မသာ လည ်း အခြာ်းမသာ ခြည နယ နှင   တိိုင ်းမေသကကီ်းြေျာ်းတွင  ေီင်္ျစ တယ  စနစ ြေရှိမသာမကကာင   

အွန လိိုင ်းြှေ ြေရယနူိိုင ြါ။ ထိိုမကကာင  မြျ်းမငွအစီအစဉ အတကွ  မလ ာက ထာ်းလ ိိုသူြေျာ်း  အြွင  အလြေ ်း 

ဆံို်းရံှု်းရြါသည ။ ရှင ်းလင ်းခြတ သာ်းြေှုြေရှိြါက ဘဏ ြေျာ်းအမနခဖင   ဤမခြေအာ်း အခြာ်းဘဏ တစ ြိုထံတွင  

ကတိခြြှုထာ်းခြင ်းရှ၊ိ ြေရှိ ြေသိနိိုင မသာမကကာင   စိတ ြျစွာမြျ်းမငွြေထ ိုတ မြ်းနိိုင ြါ။ 

 စိိုက ြျြိှု်းမရ်းဦ်းစီ်းဌာနနှင   သစ မတာ ဦ်းစီ်းဌာနတိို ြေှ ြေူဝါေ လွွဲြေှာ်းစွာ အသံို်းြျြေှုမကကာင   သတတြှုကဏ္ဍ 

အမနခဖင  အြက အြွဲြေျာ်းနှင  ရင ဆိိုင မနရသည ။ 

 

 


