


     ၁။ နိဒါန္း 

- ဤ“စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္ခုိင္မာလံုၿခံဳမႈ 
ရွိေစရန္အတြက္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား”  ကို ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းသည့္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားအတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ 

FAO ၏လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (the code) ၏ ျျဖည့္စြက္ခ်က္အေနျဖင့္ ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။   

- ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလံုးစံုေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ကူေပးမည့္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ျဖည့္စြက္လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အေရးႀကီးက႑ျဖစ္ေသာ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑တြင္ ျမင္သာမႈရွိေစရန္၊ 

အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ရွိလာေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ကမၻာလံုးဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ားတြင္လည္း 

ငတ္မြတ္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တြင္ပါ၀င္ႏုိင္ရန္လည္း ျဖစ္သည္။  

- ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို 

ေထာက္ကူေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္လြယ္လူအုပ္စုမ်ား၊ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရသူမ်ားအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံႏွင့္အညီ 

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အအေသးစားငါးဖမ္းသူမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးဂရုျပဳ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

- ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ သသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ကမာၻႏွင့္ခ်ီ၍ ရႈျမင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္မ်ားအေပၚတြင္ 

အဓိက စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

- အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကကမာၻတ၀ွမ္းလံုး ငါးဖမ္းဆီးမႈ၏ တ၀က္ခန္႕အထိရွိသည္။  

- ဖမ္းဆီးရမိသမွ်၌ လူသားတုိ႕တုိက္ရုိက္စားသံုးမႈတြင္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အေရအတြက္သည္ သသံုးပံုႏွစ္ပံုအထိ တုိးတက္လာသည္ဟု 

သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖမ္းမိသမွ်အေရအတြက္အမ်ားစုကို လူသားတုိ႕တုိက္ရိုက္စားသံုးမႈျပဳေသာေၾကာင့္ ကုန္းတြင္းငါးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 

ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီး သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္ျဖစ္လာသည္။  

- အေသးစားငါးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးရွိ တံငါသည္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား၏ ၉၉၀% ေက်ာ္ကို အလုပ္ ေပးထားၿပီး အေရအတြက္ တတ၀က္ခန္႕သည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပိုင္း ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းမွ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးသည့္အျပင္ ရာသီအလိုက္ (သို႕) အေျခအေနအလိုက္ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း သသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတုိ႕အတြက္ ရွင္သန္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။  

- ဤသို႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မၾကာခဏရရွိတတ္သည့္ အလုပ္မ်ား (သို႕) ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးသည့္ အအားကိုးမွီခုိရာလုပ္ငန္းမ်ားလည္း 

ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေသးစား ငါးဖမ္းသူမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္သားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ၎တုိ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ 

ရရွိရန္ (သို႕မဟုတ္) စီးပြားျဖစ္ဖမ္းယူျခင္းမ်ား၊ ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။  

- ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ ကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ား၊ ကန္ေဘးႏွင့္ ေရကမ္းပါးေဒသမ်ားရွိ လူထု၏ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကို 

အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစၿပီး အအျခားေသာက႑မ်ားကိုပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစသည္။ 

 





     ၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

 ေအာက္ေဖၚျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ 

သြားရန္ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ…… 

က။ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စားနပ္ရိကၡာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္မွီေရး အတြက္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏  

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ရရွိပိုင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ တုိးတက္မွန္ကန္ေသာ အအသိအျမင္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေရး ေထာက္ကူေပးရန္၊ 

ခ။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ား သာတူညီမွ်စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ငါးလုုပ္ငန္း လုပ္သားမ်ား၏ လလူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို 

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားျဖင့္ တုိးတက္လာေစရန္၊ 

ဂ. ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ  သံုးစြမဲႈ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိၿပီး တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္မည့္ စစီမံခန္႕ခြေဲရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ ရရွိႏုိင္ရန္၊ 

ဃ.  ကမာၻေျမႀကီးႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမည့္ အနာဂတ္ကို 

ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္အတြက ္အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အအခန္းက႑မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္၊ 

င. အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို တုိးတက္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ တရား၀င္သတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ိဳးဆုိင္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ခ်မွတ္သည့္ 

သဘာ၀ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ပါးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လလမ္းၫႊန္မႈေပးႏုိင္ရန္၊ 

စ. ဘိုးဘြားအစဥ္အလာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏သက္ဆုိင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္ၿပီး 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စရိုက္သဘာ၀၊ အခန္းက႑၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အသိအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏  အသိႏွင့္ သတိရွိမႈမ်ားကို တုိးတက္လာေစရန္။ 

 





    ၃။ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ 

 

က။  ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀မွာ ဆဆႏၵအေလ်ာက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္သာျဖစ္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အအေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 

အေျခအေနအားလံုးအတြက္ အအသံုးျပဳသြားရန္ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အတုိင္းအတာသာမက ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း အထူး 

အာရုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

ခ။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ပင္လယ္ျပင္နွင့္ကုန္းတြင္း အေသးစားငါးဖမ္းသူအားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ (ဆိုလိုသညမ္ွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရွိ 

လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္သည္) အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနွင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး၏ 

ဆက္စပ္မူ႔ကိ ုအသိမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးဦးတည္ပါသည္။ 

ဂ။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ FAO အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ အဖြ႕ဲ၀င္မဟုတ္ေသာ  ႏုိင္ငံအားလံုးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ အဆင့္အသီးသီးသာမက ေဒသခြဲ၊ 

ေဒသဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အစိုးရ႒ာနတြင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား (ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား၊ ၎တိ႕ု၏အသိုက္အ၀န္း၊ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံအရ ၾသဇာရွိသူ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ပါ၀င္သည္။ ထု႕ိအျပင္ သုေတသနႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  ပုဂၢလိကအခန္းက႑၊ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္သူအားလံုး၊ ကမ္းရံုးတန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေရေပၚေရေအာက္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အသံုးျပဳေနသူမ်ား အားလံုးအတါက္ ရည္ရြယ္သည္။  

ဃ။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က႑ခြမဲ်ား၏  သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

ထုိနည္းတူစြာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တတေျပးညီစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းမရွိပါ။ ႏုိင္ငံအလိုက္၊ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ မည္သိ႕ုလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ လမ္းၫႊန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။  ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 

အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမွ ထထိခုိက္လြယ္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ပို၍သက္ဆုိင္သည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အုပ္စုမ်ားသည္ ထိခုိက္လြယ္ (သိ႕ု) ခြျဲခားဆက္ဆံခံရေသာ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး ပိ၍ု အေလးေပး 

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာမွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။  

င။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအဆင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာစနစ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီသလို 

ျပန္ဆုိအသံုးျပဳ သင့္ေပသည္။ 





    ၄. အေျခခံသေဘာတရား လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 

 

က။ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ -  တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ထာ၀ရပိုင္ဆုိင္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။  

ခ။  ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေလးစားျခင္း - ဖြ႕ဲစည္းတည္ရွိသည့္ ပံုစံ၊ အစဥ္အလာထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအသိအျမင္၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားရမည္။  

ဂ။  ႏွိမ္ခ်ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး -  အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွိမ္ခ်ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလံုးမရွိေစေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရမည္။ 

ဃ။  က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈ -  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမွင့္တင္သင့္သည္။ 

င။ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ သက္ညွာမႈ - လူ႕အခြင့္အေရးအားလုံးကို တူညီစြာခံစားခြင့္အပါအ၀င္ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ သမာသမတ္က်က် 

ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဥပေဒအရသာမက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လည္း ျမွင့္တင္ရမည္။  

စ။  ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ - ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ေၾကျငာစာတမ္း(UN DRIP) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

ဆ။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ - သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕စြာေဖာ္ျပထားၿပီး၊ တရားဥပေဒအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

ဇ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - မူ၀ါဒမ်ား၊တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားနားလည္သိရွိႏုိင္ေသာဘာသာစကား၊  ပံုစံမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပရမည္။ 

စ်။ တာ၀န္ခံမႈ - တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ CSO ႏွင့္ NGO၊ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တာ၀န္ခံရမည္ 

ည။  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈ - အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြျဲခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈ/ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားမလိုလားအပ္သည္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္သတိရွိေသာ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ထိခုိက္မႈစီမံခန္႕ခြမဲႈစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ဋ။ အလံုးစံုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း - ေရလုပ္ငန္းကို ေဂဟစနစ္ျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိေသာ အျခားသီးျခား က႑မ်ားႏွင့္ အသီးသီးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ မည္။ 

႒။  လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား - အက်ိဳးဆုိင္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မားလာေစေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏ 

စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ပူးတြတဲာ၀န္ယူမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို တုိက္တြန္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ 

ဍ။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အလားအလာ - အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ 

စီးပြားေရးႏွင့္အညီ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေနေစရမည္။ လက္ရွိအေနအထား၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေသာ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို အသိေပး ေဖာ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ရပ္ရြာလူထုမွ 

တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးသင့္ သည္။ 

 

 





    ၅။(က) လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ား 

 

က။  ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူအားလံုးသည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမွ ေျမယာ၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာ ပပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ လူမႈဘ၀ ဘက္စံုဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

စသည္တု႕ိ၏ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္သည္ကိ ုအသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

ခ။ ဆုိင္ရာဥပေဒသမ်ားျဖင့္ အေသးစားတံငါသည္မ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈဘ၀မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ လူမႈေရး၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ညီညႊတ္ မွန္ကန္ေသာ 

ေရလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေသးစားငါးဖမ္းဧရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကုန္းေျမမ်ား စသည္တု႕ိကိ ုပပိုင္ဆုိင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။ 

ဂ။လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ားကိ ု ျပ႒ာန္းသက္ေရာက္ေစရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္၊ မွတ္တမ္းတင္၊ ေလးစားလိုက္နာရမည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ 

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ပါ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အညီ ေလးစားလုိက္နာ ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။  

ဃ။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ေရေနသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းရွိ သဘာ၀ေဂဟစနစ္ကိ ု ပူးတြဲစီမံခန္႕ခြရဲန္၊  ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ား၏  အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေပသည္။ 

င။ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ (သို႕) ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေရ(ငါးဖမ္းအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအ၀င္)၊ ေျမယာ အရင္းအျမစ္မ်ားက႑တြင္ အအရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အအသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ား၌ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ သည္။ 

စ။ တန္းတူညီမွ်ေသာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ငငါးဖမ္းခြင့္မ်ားခ်မွတ္ေပးသင့္ၿပီး  အထူးသျဖင့္ 

ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ သီးသန္႕ငါးဖမ္းရန္ ေနရာမ်ားကိ ုသတ္မွတ္ဖန္တီးေပးသင့္သည္။  

ဆ။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားေရလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းအတြက ္တန္းတူညီမွ်ေသာ ေရလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္၊ အမ်ိဳးသား စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳေရးအရ ေျမယာ၊ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဆုိင္ရာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ လုပ္ထံုး/နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျျပန္လည္ေပးအပ္မွ်ေ၀မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

ဇ။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား မတရားသျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင့္ ၎တို႕၏ တတရား၀င္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

စ်။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္မေဖာ္မီွ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ 

ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထထိခုိက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ သင့္သည္။ 

ည။  ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ၊  

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေပးသင့္သည္။ ထိခုိက္မႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ထိခုိက္မႈရံပုံေငြ ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အစားျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း စသည့္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

ဋ။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (သို႕) လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးခဲ့ရေသာ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယခင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ 

ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားကိုလည္း ျပပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထု႕ိအတူ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေၾကာင့္ 

ထိခုိက္ခံစားရေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္း မ်ားကိုလည္း ၎တု႕ိ၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီႏုိင္ရန္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထူေထာင္ေပးသင့္ေပသည္။  

 

 





    ၅။(ခ) ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြမဲႈ 

က။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြေဲရးတြင္ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ေရလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ား တည္တံ့ခုိင္ၿမဲစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေစေရးႏွင့္ 

ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရးတို႔အတြက္၊ သဘာ၀ေဂဟစနစ္ အအေျခခံအုတ္ျမစ္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစေရးတုိ႕အတြက္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသား/ႏုိင္ငံ 

တကာအဆင့္ ဥပေဒမ်ားအရ ေဖာ္ေဆာင္ထားၿပီး လက္ရွိခ်မွတ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီမံခန္႕ခြေဲရးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကို ျမွင့္တင္သင့္သည္။ 

ခ။ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူအားလံုးသည္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအားလံုးကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရမည္။ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို တာ၀န္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ညွိရမည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္ အသံုးျပဳၿပီး အစားအစာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သဘာ၀ေဟစနစ္ အေျခခံ 

အုတ္ျမစ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္သည္။သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အအနည္းဆံုးသာထိခုိက္ႏုိင္ေစမည့္ ငါးဖမ္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ 

ဂ။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္သည့္ အခြင့္အေရး၊ နည္းစနစ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ 

၎တို႕ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရန္အတြက္ မွီခုိေနရေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႕ခြေဲရးအတြက္ ပပညာေပးျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ပူးတြစဲီမံခန္႕ခြမဲႈကဲ့သို႕ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြေဲရးစနစ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြျဲမွင့္တင္သင့္သည္။ 

ဃ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တရားမ၀င္(သို႕) ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ငါးဖမ္းစနစ္မ်ားအားလံုးကို ဟန္႕တား၊ ကာကြယ္၊ ရပ္ဆုိင္းေစရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အေရးယူျခင္းစနစ္မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိ ုတုိးတက္လုပ္ေဆာင္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။  

င။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စစုေပါင္းစီမံခန္႕ခြေဲရးဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္သူအားလံုး၊ အက်ိဳးဆုိင္သူမ်ားအားလံုး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ပူးတြပဲါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

တရား၀င္ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ သိရွိနားလည္ေစသင့္သည္။ သို႔မွသာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ 

ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာက႑ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

စ။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ငါးလုပ္ငန္းမစတင္မွီ၊ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနစဥ္ႏွင့္ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးေနာက္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးတြစဲီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား၊ 

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္၀င္ျခင္း၊ ပါ၀င္တင္ျပလုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို တတုိက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။  

ဆ။ အကယ္၍ နယ္နိမိတ္ေက်ာ္လြန္ျခင္း (သို႕) အလားတူကိစၥရပ္မ်ား ရွိခဲ့ပါက (ဥပမာအားျဖင့္ ေရ ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ား ေ၀မွ်သံုးစြရဲျခင္း) ႏုိင္ငံေတာ္မွ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး အအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

စ်။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မလိုလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကၽြံထုတ္ယူ သံုးစြျဲခင္း 

ကဲ့သို႕ေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကို သာမန္ထက္ေက်ာ္လြန္ေစမည့္ မမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ 

 

 





   ၆။ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည့္ အလုပ္တာ၀န္ 

 

က။ ပါ၀င္သက္္ဆုိင္သူအားလံုးသည္ ရႈပ္ေထြးသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြေဲရးႏွင့္ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ အလံုးစံု ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ခခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ားကို သံုးသပ္စဥ္းစားသင့္သည္။ 

ပါ၀င္သက္္ဆုိင္သူ အားလံုးသည္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 

၎တုိ႕၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပမည္။ 

ခ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ စသည့္ ပညာရပ္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းကို တန္ဖိုးတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ 

အသိဥာဏ္ျမင့္တက္လာေစေသာ အျခားနည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား စသည့္ လလူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ လက္လွမ္းမွီေနေစသင့္သည္။ 

ဂ။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ လလူမႈေရးဆုိင္ရာ လံုၿခံဳမႈ အတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္မႈ (value chain) လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြထဲားသင့္သည္။ 

ဃ။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြက္ သသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

အေထာက္အပံ့ေပးသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြစုစနစ္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းႏွင့္ အာမခံအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ထားရွိသင့္သည္။ 

င။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္မႈ (value chain) အတြင္း လုပ္ငန္းမစတင္မွီ၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးၿပီးေနာက္၊ ေရပိုင္း (သို႕) 

ကုန္းေျမဆုိင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ အမ်ိဳးသား (သို႕) အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွလုပ္ကိုင္မႈ စသည့္လုပ္ငန္းတြင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တေလွ်ာက္လံုးရွိ စစီးပြားေရးဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

စ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တရား၀င္သမားရုိးက် (သို႕) သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ က႑မ်ားအပါအ၀င္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အလုပ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသင့္သည္။  ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ သသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးသင့္သည္။ 

ဆ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားတံငါသည္မ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 

ေကာင္းမြန္ေသာ ေေနထုိင္မႈအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားရွိေစရန္ တုိးတက္ေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ တဆင့္ျခင္းတက္လွမ္းလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္သည္။  

ဇ။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ၊ (သို႕မဟုတ္) ျပည့္စံုၿပီး အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ ၀၀င္ေငြတုိး 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေထာက္အကူျပဳသင့္သည္။  

စ်။ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမွ ေယာကၤ် ား၊ မိန္းမ အားလံုးအတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း 

ရာဇ၀တ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ျပဳလုပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ ဓားျပမႈ၊ ခုိးမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးသည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တုိ႕ႏွင့္ ကင္းေ၀းေသာ လလူမႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေပးရမည္။ 





   ၆။ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည့္ အလုပ္တာ၀န္ 
ည။ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းတံငါသည္မ်ားႏွင့္ ငငါးလုပ္ငန္းေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသင့္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ လုပ္ကိုင္မႈ ဗ်ဴဟာတရပ္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
ဋ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ငါးဖမ္းသူမ်ား ႏႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို သိရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အေသးစား ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံခုိင္ၿမဲေရးကိ ုထိခုိက္သက္ေရာက္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္။ 
ဌ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးဖမ္းသူမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား၏ လလုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္မွ်တမႈမရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ၿပီး လိုအပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးမ်ား ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးပါ၀င္ထားသည့္ “ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္” (ICESCR)၊ 
ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြ႕ဲအစည္းမွ သက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကဲ့သို႕ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္သည္။  
ဍ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ငါးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ အအတင္းအၾကပ္ ခုိင္းေစျခင္းမ်ားကို လံုး၀ဥႆံု ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ေစရန္အလို႕ငွာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစခံရသည့္လုပ္သားမ်ား၊ အေၾကြးႏြံနစ္ေနသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ကေလးမ်ား စသည္တုိ႕မရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္လိုအပ္သည္။ 
ဎ။ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမွလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ ေယာကၤ် ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး လူငယ္မ်ားကိုမွန္ကန္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဖန္တီး ေပးႏုိင္ကာ 
မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ ဘဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးလက္လွမ္းမွီေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ 
ဏ။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္ေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ “ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္”တြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 
တ။ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ပပင္လယ္ျပင္တြင္းမွ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆုိင္ရာ ပတ္သက္ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈနည္းပါးျခင္း၏ 
ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွိေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္လိုသည္။  
ထ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပင္လယ္ျပင္တြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အအမ်ိဳးသားအဆင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္း 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၏ တက္ၾကႊစြာပါ၀င္မႈမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ပါ၀င္မႈမ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို 
ေဖာ္ေဆာင္ သြားရမည္။ 
ဒ။ သက္ဆုိရာပုဂၢိဳလ္အားလံုးသည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားတြင္ အက်ိဳးဆိုင္သူအားလံုး၏ 
လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကို ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒအရ ၄င္းတုိ႔၏ ရိုးရာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္၊ 
ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဘ၀၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးသင့္သည္။ 





  ၇။ တန္ဖိုးခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္မႈမ်ား (Value Chains) ၊ ငါးလုပ္ငန္းၿပီးေနာက္ပိုင္း (Post Harvest) ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ 

က။ အက်ံဳး၀င္ပတ္သက္ေနသူအသီးသီးသည္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္တြင္ ငါးဖမ္းဆီးမႈေနာက္ပိုင္းရွိ က႑ခြတဲို႔၏ ပပင္မအခန္းက႑အား 

အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။  

ခ။ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ငငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ပိုင္းက႑မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းတို႔တြင္ 

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပါ၀င္မႈပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့မႈတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။  

ဂ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ (အေသးစား) ငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္က႑ခြအဲတြင္း အအရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ ငါးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပ 

ပို႔ကုန္အျဖစ္သာမက ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈအတြက္ပါ တာ၀န္သိသိ၊ ေရရွည္ၾကည့္လွ်က္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား၊  

အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအား တြန္းအားေပးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိေစသင့္သည္။  

ဃ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရလုပ္သားတို႔၏ ၀၀င္ေငြႏွင့္ အသက္ေမြးမႈအား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 

မိရိုးဖလာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား တန္းဖိုးကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္တြင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔အား 

ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။  

င။ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ အသီးသီးတို႔သည္ ရွိရင္းစြဲႏွင့္ ေဒသတြင္းအသံုးၿပဳေသာ စရိတ္သက္သာ ေစသည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းနည္းပညာႏွင့္ ေရေျမသေဘာ 

သဘာ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးလ်က္ ငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားၿပီး တတန္ဘိုးျမွင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း 

ရွာသင့္သည္။  

စ။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာ၊ ျပည္တြင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေေစ်းကြက္မ်ားအား လက္လွမ္းမွီေစရန ္ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းႏွင့္ 

အေသးစားေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ညီညႊတ္မွ်တေသာ၊ ခြျဲခားျပဳမူျခင္းမခံရေသာ ကုန္သြယ္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။  

ဆ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ငါးႏွင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ႏႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ရပ္ရြာအတြင္း ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ 

ေရလုပ္ငန္း လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ေကာ္မတီမ်ား အဆင့္ဆင့္ (ေဒါင္လိုက္) ခ်ိတ္ဆက္ညီညီ ေပါင္းစည္းညီညႊတ္မႈရွိေရးတို႔အား 

အေလးအနက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။  

ဇ။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေရလုပ္သားငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြင္းပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈမွရရွိေသာ အအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ 

ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနသူမ်ားအားလံုးအၾကား အအညီအမွ်ခြေဲ၀မႈ ရွိသင့္ေၾကာင္း သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။  

စ်။ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈမွ သသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သို႔ 

တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေသးစားေရလုပ္ငန္း၊ အသက္ေမြးမႈမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။   

ည။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းတန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြင္းရွိ အက်ံဳး၀င္ပတ္သက္ေန သူမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ သသတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားအား လက္လွမ္းမွီ ေစသင့္သည္။  အေသးစားေရလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ေသာ၊ တိက်ေသာ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လွမ္းမွီရမည္ျဖစ္သည္။ 





    ၈။ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး 

က။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးတို႔သည ္အားလံုးပါ၀င္ လံု႔လစိုက္ထုတ္မွသာ က်ား/မသာတူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကိ ုသိရွိနားလည္ 

အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ က်ား/မသာတူညီမွ်မႈ သေဘာတရားအား အေသးစားေရလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ 

ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ကက်ား/မသာတူ ညီမွ်မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရရွိေစရန္ မတူညီေသာဓေလ့ သေဘာသဘာ၀အသီးသီးအလိုက္ 

မတူညီေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားလိုအပ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခား ဆက္ဆံေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသင့္သည္။  

ခ။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒေအာက္ရွိ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား လိုက္နာၿပီး CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women)တို႔အပါအ၀င္ ၄င္းတို႔ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းစနစ္မ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ေပက်င္းေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈပလက္ေဖာင္း (Beijing Declaration and Platform for Action) 

အားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္သည္။ အေသးစားေရလုပ္ငန္းႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနေသာ မူ၀ါဒမ်ား အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအပိုင္းတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညီမွ်စြာပါ၀င္ေနေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ အထူးစီမံ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား က်င့္သံုးသင့္သည္။ ေရလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္လာေစရန္ အားေပးသင့္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအမံမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးသင့္သည္။  

ဂ။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈအား သိျမင္ေစရန္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား ထူေထာင္ျခင္း၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရႈေထာင့္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ကက်ား/မ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္သည္မ်ားကို 

ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈအား ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္ အစီအမံမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ 

အေရးအႀကီးဆံုးေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုးခ်ဲ႔လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္လ်က္ ၄င္းအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားေရလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာေပးျခင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားအား သာတူညီမွ် 

လက္လွမ္းမွီေစရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရးတို႔ တိုးျမင့္လာေစရန္ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ရန္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစနစ္မ်ားအား ပါ၀င္သူအသီးသီးတို႔မွ 

ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ 

ဃ။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးတုိ႔သည ္အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ၊ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နနည္းပညာမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္လည္း တြန္းအားေပးသင့္သည္။  

 





            ၉။ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း (Disaster Risk and Climate Change) 

 

က။ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအား တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားႏွင့္အညီ အေရးေပၚထိေရာက္သည့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ သိရွိရမည္။   

ခ။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအသီးသီးတို႔သည ္အေသးစားေရလုပ္ငန္း က႑အတြင္း သဘာ၀၊ လူလုပ္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းတို႔၏ 

သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား သိရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအားဦတည္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ 

ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။  

ဂ။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအသီးသီးတို႔သည ္အေသးစားေရလုပ္ငန္းအတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအားလိပ္မူႏိုင္ေစရန္ က႑အသီးသီး 

အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအပါအ၀င္ ျခံဳငံုသံုးသပ္ထားေသာ၊ ေပါင္းစည္းမႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားလိုအပ္သည္ကို သိရွိေနသင့္ သည္။  

ဃ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀/လူလုပ္ေဘးအႏၲရာယ္ ဒဏ္ခံေနရေသာ အေသးစားေရလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈအစီအမံမ်ားမွတဆင့္  ကူညီေထာက္ပံမႈေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  

င။ အကယ္၍ လူလုပ္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအား ထိခိုက္မႈရွိပါက ျပဳလုပ္သူကိုယ္တိုင္တာ၀န္ခံမႈရွိသင့္သည္။  

စ။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမွ ငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ပိုင္းက႑မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈက႑မ်ားသို႔ သက္ေရာက္ေနမႈအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  

ဆ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္မႈမ်ားသည္ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းတြင္ မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသည္ကို 

နားလည္သင့္ၿပီး 'ကယ္ဆယ္ေရးမွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသို႔' ဟူသည့္ မသိမသာတစတစေျပာင္းလဲမႈသေဘာတရားအား က်င့္သံုးသင့္သည္။  

ဇ။ ရာသီဥတုေျပင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑အား ျမႇင့္တင္ေပးသင့္ၿပီး ငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရာင္းအားျမႇင့္တင္မႈမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားအပါအ၀င္ တန္းဘိုးကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္တြင္ ျပည့္၀စြာရရွိရန္ တြန္းအားေပး ကူညီသင့္သည္။  

စ်။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဘံုဘ႑ာေငြမ်ား၊ လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေရေျမ 

သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ နည္းပညာမ်ားအား လက္လွမ္းမွီ သံုးစြခဲြင့္ရရွိေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္သည္။  





        ၁၀။ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းညီညြတ္မႈ၊ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 

 

က။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ၊ ဥပေဒ၊ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအမံမ်ား၊ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ မူ၀ါဒဆီေလ်ာ္ ညီညြတ္မႈအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ သိရွိသင့္သည္။  

ခ။ (လိုအပ္ပါက) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသစီမံကိန္း ေရးဆြမဲႈမ်ားအျပင္ ေဒသဆိုင္ရာစီမံကိန္းေရးဆြမဲႈနည္းလမ္းမ်ား (Spatial Planning 

Approaches)အား ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳသင့္သည္။  

ဂ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပင္လယ္၊ ကုန္းတြင္းပိုင္းေရနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေဂဟစနစ္မ်ား၏ ရွင္သန္မႈကို သက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ား ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ 

အထူးမူ၀ါဒအစီအမံမ်ားအား က်င့္သံုးသင့္သည့္အျပင္ ေရလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ 

၄င္းက႑မ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ေနေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ားအား တေပါင္းတစည္းတည္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္သင့္သည္။  

ဃ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဂဟစနစ္အားအသံုးခ်လ်က္ အေသးစားေရလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရရွည္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ပံုရိပ္ႏွင့္ 

ဆာေလာင္မႈႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတို႔အတြက္ ေရလုပ္ငန္းမႈ၀ါဒမ်ားအား ေသခ်ာေစရမည္။ ေရလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ ေဘာင္တစ္ရပ္လံုးသည္ 

အေသးစားေရလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔၏ ေရရွည္အနာဂတ္ပံုရိပ္၊ မူ၀ါဒေဘာင္တို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မႈရွိရမည္။  

င။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မူ၀ါဒဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မႈ၊ က႑အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ 

ေဒသဆိုင္ရာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို၄င္း၊ ေရလုပ္ငန္းက႑အတြင္း ၿပီးျပည့္စံုေသာ၊ 

အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေသာ ေဂဟစနစ္ခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းလမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို၄င္း ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

စ။ အေသးစားေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ေရလုပ္ငန္းသမ၀ါယမမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း(CSO)မ်ား အပါအ၀င္ ၄င္းတို႔၏အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္သင့္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ရန္ႏွင့္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

မူ၀ါဒႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔အတြက္ ကြန္ယက္ႏွင့္ေနရာအ၀ိုင္းအ၀န္းတစ္ခု ဖန္တီးသင့္သည္။  

ဆ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေဂဟစနစ္ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက္ဥပေဒမ်ားအရ ေဒသဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားမွ ထိေရာက္ေသာ အေသးစား ေရလုပ္ငန္း 

စီမံခန္႔ခြမဲႈတစ္ရပ္အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ျမႇင္တင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

ဇ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတကေ္စေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသခြမဲ်ားဆိုင္ရာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ျမႇင့္တင္သင့္သည္။ ေဒသခြမဲ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ (သို႔) အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

ေဒသဆိုင္ရာ၊ ေဒသခြဆဲိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စြမ္းရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ေထာက္ပ့ံေပးသင့္သည္။  





               ၁၁။ သတင္းအခ်က္အလက္၊ သုေတသနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 

 

က။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သက္ရွိေဂဟစနစ္၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ေကာက္ယူျခင္း စနစ္အား ထူေထာင္ထားသင့္သည္။ အေသးစားေရလုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိရမည္။  

ခ။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ က႑၏ အေရးပါမႈအား သိရွိမႈရွိသင့္သည္။  

ဂ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ သမာသမတ္က်ေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေစျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအား 

တာ၀န္ခံမႈရွိေစျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ အဂတိလိုကစ္ားမႈအား ကာကြယ္တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။  

ဃ။ အေသးစားေရလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သူမ်ားသာ အသိပညာသိုမွီးထားသူ၊ ေထာက္ပံ့သူႏွင့္ လက္ခံရရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသင့္သည္။  

င။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တရားမ၀င္ေသာ၊ တရားဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သာမက တာ၀န္သိေသာ 

အေသးစားေရလုပ္ငန္းအသက္ေမြးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ လိုအပ္ လ်က္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာရရွိေစရမည္။  

စ။ ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအပါအ၀င္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑အတြင္းရွိ အသိအျမင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မိရိုးဖလာ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ 

အေလ့အက်င့္မ်ားအား ေသခ်ာစြာတည္ရွိေစရမည္။ မိရိုးဖလာ ငါးဖမ္းအသိပညာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအား စူးစမ္းမွတ္တမ္းတင္ ထားသင့္သည္။  

ဆ။ အေသးစားေရလုပ္ငန္းအ၀ိုင္းအ၀န္းရွိ အသက္ေမြးေနသူမ်ားအား ေရေနသတၱ၀ါအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္မ်ား စုစည္း၊ ထိန္းသိမ္း၊ ဖလွယ္၊ တိုးပြား 

ေစရန္အတြက္၄င္း ေရသတၱ၀ါေဂဟစနစ္အေပၚ သိျမင္မႈ တိုးျမင့္လာေစရန္အတြက္၄င္း နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ ေပးသင့္သည္။  

ဇ။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ေရပိုင္နက္မ်ားရွိ ေရေနသတၱ၀ါ အရင္းအျမစ္မ်ား အပါအ၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းမႈ၊ ဖလွယ္မႈႏွင့္ 

ရရွိႏိုင္မႈတို႔အား ျမႇင့္တင္ရမည္။ လက္ရွိ တည္ရွိဆဲျဖစ္သည့္ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အ၀ို္င္းအ၀န္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

စ်။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား၏ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားလ်ာထားသင့္ၿပီး 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈႏွင့္ သုတသနျပဳမႈစနစ္တို႔အား အားေပးကူညီသင့္သည္။  

ည။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားသည္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သုေတသနမ်ားအား တုိးျမႇင့္သင့္သည္။  

ဋ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ပင္လယ္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အေသးစားေရလုပ္သားငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑အား 

သိရွိေစလ်က္ ငါးမ်ားစားသံုးျခင္းမွရရွိေသာ အာဟာရဓာတ္ အက်ိဳးအျမတ္ကို၄င္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ငါးစသည့္ ေရထြက ္ပစၥည္းမ်ားအား မည္သို႔ 

ရယူရမည္ကို၄င္း သိရွိမႈတိုးျမႇင့္ေစရန္အတြက္ စားသံုးသူအသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ငါးႏွင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား စားသံုးမႈကို ျမႇင့္တင္မႈျပဳသင့္သည္။   

 





     ၁၂။ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

 

က။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္ေနသူမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ အေသးစားေရလုပ္သားငယ္မ်ား ပပါ၀င္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္အား 

ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တမႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေသာ စနစ္အဆင့္ဆင့္တြင္ 

တန္ဘိုးကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေသးစားေရလုပ္ငန္း က႑ငယ္အသြယ္သြယ္မွ ေတာ္သင့္မွန္ကန္စြာ ကိုယ္စားျပဳေနမႈမ်ား ရွိေနသင့္သည္။  

ခ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေနသူမ်ားသည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ေေစ်းကြက္အခြင့္အလန္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္ေပးမႈမ်ားအား (ဥပမာအားျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္) ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။  

ဂ။ သက္ဆိုင္သူအားလံုးတို႔သည္ စြမ္းရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ရရွိရင္းစြအဲသိမ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္သင့္ၿပီး အသိပညာလႊဲေျပာင္းမႈမွာ ႏွစ္လမ္းသြား 

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သင့္သည္။  

ဃ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ပူးတြစဲီမံအုပ္ခ်ဴပ္မႈအစီအမံမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ 

အလႊာအဆင့္ဆင့္တြင္ရွိေသာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အအသိပညာႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

 

********************************************************************************************************** 

  ၁၁၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

 

က။ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ဤလမ္းညႊန္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ ဥဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။  

ခ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေနသူမ်ားသည္ အအေထာက္အပံ့မ်ား ထိေရာက္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားအား တာ၀န္သိသိသံုးစြမဲႈတို႔အား တိုးျမႇင့္ သင့္သည္။  

ဂ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးတို႔သည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ၊ 

ျမန္မာျပန္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ျျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအား သတိျပဳမိလာေစရန္ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

ဃ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈအား သိရွိႏိုင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

အတြက္၄င္း၊ လမ္းညႊန္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတြက္၄င္း ေေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ စနစ္မ်ား၏အေရးပါမႈအား သိရွိမႈရွိသင့္သည္။  

င။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ရႈျမင္ႏိုင္ေစရန္ က႑အလိုက္ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ခုိင္မာေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားႏွင့္အတူ အအမ်ိဳးသားအဆင့္အ၀ိုင္းအ၀န္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာမႈအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသင့္သည္။  

စ။ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ FFAO အေနျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ (Global Assistance Programme)အား ၄င္းလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ ေဒသဆိုင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအရ ပပံ့ပိုးကူညီမႈ တိုးျမႇင့္သင့္သည္။  




