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စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
သစ္ေတာက႑မ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း လမ္းညႊန္။

အာစီယံေဒသတြင္း 





အာစီယံေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ၊ 
စိုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑မ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း လမ္းညႊန္သည္ 
အာစီယံအဖဲြ႔ႏွင့္ (အာရွဖြ႔ံျဖိဳးေရးအဖြဲ႔) 
ဆြစ္ဇာလန္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ
ကမၻာ႔ဘဏ္ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံေရးအဖဲြ႔ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရရွည္ 
တည္တံ့ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအဖြဲ႔(IISD)
အဖြဲ႔တို႔၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈ 
ျဖင့္ေရးဆြဲ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
www.aseanraiguidelines.org   
သို႔ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ရန္။

လူမႈတာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိေသာ စကၠဴမ်ားေပၚတြင္ပံုႏွိပ္ထားသည္ 



အာစီယံေဒသမ်ားအတြင္း 
လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္း၊ 
ဝင္ေငြတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာျခင္း ႏွင့ ္
ေက်းလက္ေဒသမ်ား
ျမိဳ႕ျပဆန္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ 
စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၏  
ေတာင္းဆိုအား မ်ားလာသည္  
ႏွင့္အမွ် ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏  
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင ္
ျပည္တြင္း/ျပည္ပရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား
ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္
သည္။
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အာဆီယံေဒသအတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

အာစီယံေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑မ်ား အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း 
လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံု ေရးအဖြဲ႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊စားနပ္ရိကၡာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေပၚ တြင္အေျခခံထားသည္။အာစီယံအဖြဲ႔ဝင္အစိုးရႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီးအစိုးရ အဖြဲ႔အျပင္ 
ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအားလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၾကရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။ ဤ လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ကမၻာကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
(Sustainable Development Goals) အေပၚတြင္ အကိုိးအကားယူထားပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အာစီယံေဒသအတြင္း စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သစ္ေတာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး  
ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာျပီး ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဖူလံုေသာစားနပ္ရိကၡာႏွင္ အာဟာရျပည့္ဝမႈ၊ 
သာတူညီမွ်ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ သည္။ 
အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ…..

1 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ အာစီယံစိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဌာနရွိ ဝန္ၾကီးမ်ားက အာစီယံ ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာက႑မ်ား
တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းလမ္းညႊန္ကိုု ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ရန္ (၃၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အာစီယံႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေဝးတြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 
(အာရွဖြ႔ံျဖိဳးေရးအဖြဲ႔)ကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္လာ ေစရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွအေတြးအျမင္အယူ
အဆမ်ားကိုအေထာက္အပံ့ေပးရန္ အာစီယံ ဝန္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔က ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ အဓိ ကထား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) ကမၻာ့ဘဏ္အလွဴေငြတို႔မွ မတည္ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္ေရရွည္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႔ (The International 
Institute for Sustainable Development (IISD)) မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ပါဝင္အားျဖည့္ထားသည္။

အာစီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း 
ရွင္းလင္းတိက်သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒ 
မ်ားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
သစ္ေတာက႑မ်ားတြင္ ဦးစားေပး 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္။

အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္နယ္နမိတ္မ်ား (Asean 
Members State) အေသးစားႏွင့္အလတ္စား 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကသူမ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား၊ ေဒသတြင္း 
(FAF) ေရရွည္စိုက္ပ်ိဳးေရး 
အခန္းက႑ တြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ 
တန္ဖုိးကြင္းဆက္မ်ားအတြက္  
လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
မူေဘာင္တစ္ခုေရးဆြဲရန္။

ေရတိုႏွင့္ေရရွည္ကာလမ်ားအတြက္ 
အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ 
စက္ဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရန္။

သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ 
ေဖြရွာျခင္း- ေဒသခံျပည္ သူမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ရည္စြမ္းရည္ မ်ားကို 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ သာမကလုပ္  ငန္းရွင္မ်ားကပါ 
၄င္းတို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးတူပူး ေပါင္းႏုိင္ရန္ နည္းစနစ္ႏွင့္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ 
ရန္မ်ား လည္းပါဝင္သည္။ ဤသည္တို႔မွာ 
လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။
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ဤလမ္းညႊန္မွ အစုိးရမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေစလုိသည့္ အရာမ်ား

ဆာေလာင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေလးစား မႈရွိျခင္း။
SDG 2 (ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ားအဆံုးသတ္ရန္) ႏွင့္ 
အျခား အာစီယံ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္။
အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အစာေရစာဖူလံုေရးမ်ားကို 
အဖိုးအခ သမမွ်တသည့္အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ 
ေရရွည္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး၊ 
စံုလင္ကြဲျပားမႈမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား 
မ်ိဳးေစ့အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလက္ ခံရန္။

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို  
ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ သာတူညီမွ်မႈွရွိသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို
 အားေပးရမည္။
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္  
ေကာင္းမြန္ေသာ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို
 ဖန္တီးေပးရမည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလးစားလုိက္နာသည့္ 
အေသးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ားအတြက္ေခတ္မွီျပီးအရည္ 
အေသြးရွိသည့္ အရာမ်ားကိုေထာက္ပံ့ ေပးရမည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ေဒသတာဝန္ခံမ်ားအၾကား 
အာမခံမႈရွိသည့္ ကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္စာတမ္းထားရွိရ မည္။
ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအၾကား 
မွ်တ၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား  
ေရးဆြဲထား ရမည္။
သစ္ေတာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈမ်ား
အေပၚအားေပးအားေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေလးစား ျခင္းမ်ား 
 ရွိရမည္။

ေဒသစီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ 
ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္မ်ားကို  
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံေပးရမည္။
အစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ က်ယ္ျပန္႔ၾကီးမားသည့္လယ္
ယာေျမမ်ားကို ထပ္မံရွာေဖြေပးရမည္။ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္
မည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စာခ်ဳပ္မ်ား။
ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္တြင္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲမိတ္ဆက္ ေပးရ မည္။
ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို တာဝန္ယူတာဝန္ခံသည့္ အသိ 
အျမင္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရမည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
အေသး စားရင္းႏီွျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စားသံုး သူမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈကိုုတိုးျမွင့္ေပးရမည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အပယ္က်ဥ္ခံအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ားကို တုိးမ်ားလာေစ ရန္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲေပးရမည္။
အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ ရပ္ေက်းေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ 
ေစ်းကြက္အခ်ိတ္ အဆက္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ 
အစီအစဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရမည္။

တာဝန္သိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္  
အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု  
ေထာက္ပံ့ ေပးရမည္။
စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑ (FAF) 
အတြက္ အစီအစဥ္ မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးမဟာဗ်ဴ
ဟာမ်ား  ျပီးျပည့္စံုလာေအာင္ ေရးဆြဲေပးရမည္။
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း
ႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိကခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ သည့္ 
အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရမည္။
ရပ္ေက်းေဒသေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကိုထပ္တိုးေပးျခင္း
ျဖင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား  
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျမွင့္တင္ေပးရမည္။
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ 
အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ေပးရမည္။

အဆိပ္အေတာက္္ကင္းျပီး အာဟာရျပည့္ဝသည့္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး အတြက္  
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ျပီးလွ်င္

သာတူညီမွ်မႈရွိသည့္ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ စီးပြားေ
ရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲ 
ေတမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။

လမ္းညႊန္ (၁)။ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂)။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္-

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္-
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ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္-

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္-

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင္ 
အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း။
ေရရွည္စိုက္ပ်ိဳးေရး အခန္း က႑မ်ားအတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏အေရးပါသည့္ 
ကူညီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ 
မွတ္တမ္းတင္ ေပးျခင္းမ်ား။
အားလံုးအက်ံဳးဝင္မႈရိွသည့္ စီးပြားေရးပံုစံမ်ားတြင္  
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ 
စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား ကို လက္လွမ္းမွီလာေစေရး 
အတြက္ အဓိကက်သည့္ FAF ၏ အခန္းက႑ကို 
အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။
ေျမယာ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
လက္ခံရရွိလာေစရန္။
သဘာဝေဘး အႏၱာက႑ယ္ ႏွင့္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈ မ်ားေၾကာင့္ 
ခံစားေနရသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အေျဖရွာရန္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဦးေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္  
လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ျခင္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္  
ေကာင္းမြန္သည့္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္  
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

တရားဝင္မူေဘာင္အတြင္းမွ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူ
မ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္  
ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား၊  
ဦးစားေပးမႈ မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို  
ေလးစားရမည္။
တရားဝင္မူေဘာက္အတြင္းမွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္
 ေဒသခံမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ ရင္းႏွီးျမဳ
ပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္ကိုလက္ခံႏိုင္ရမည္။
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသခံမ်ားကိ ု
ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးျခင္း ႏွင့္  
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္။

ပညာေရး၊ တရားဥပေဒ၏ ကာကြယ္မႈခံယူႏိုင္ေရးႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ရရွိပိုင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပး ရမည္။
အကဲဆက္သည့္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုိအေသးစားလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူမ်ား၊ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ထပ္တိုးအခ်ိန္ယူေထာက္ပံ့မႈ ေပးျခင္း။
မိသားစုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ အေရးပါသည့္အခန္း က႑ကို 
အသိမွတ္ျပဳေပးျခင္း။
တာဝန္သိအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ပရဟိတဆႏၵ  
ျဖင့္လမ္းညႊန္ျခင္း။
လူငယ္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္၊  
ေစ်းကြက္ ႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္ခံ ရရွိႏုိင္ေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားကို 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရးဆြဲရန္။
တစ္ဦးတည္းပို္င္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္ေျမ၊ မိသားစုပိုင္ေျမႏွင့္ 
အစုအဖြဲ႔ပိုင္ ေျမမ်ားကို စနစ္တက် ေရးသား  
ေရးသားထားရန္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အသိမ်ား
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း  
ေဆာင္ရြက္တက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္။
VGGT.2 (Voluntary on the Responsible  
Governance of Tenure of Land) ၏  
အသိဗဟုသုတကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္  
ေလးစား လိုက္နာက်င့္သံုးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ်  ေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ႏွင့္ 
ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။

တရားမွ်တမႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈႏွင့္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ဌာေန  
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အဖယ္က်ဥ္ခံအုပ္စုမ်ား
အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဖာ္ျပပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိထားသူမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  
ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ  
အခ်က္မ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရန္။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၃) လမ္းညႊန္ခ်က္ (၄)

2VGGT သည္ ႏိုင္ငံအဝန္း စားနပ္ရိကၡာဖူူလံုေရး အေၾကာင္းအရာပါ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ 
သစ္ေတာႏွင့္  သား၊ငါး ေမြးျမဴခြင့္တာဝန္သိ ဦးေဆာင္မႈေပးျခင္း၏ လုပ္အားေပးလမ္းညြန္ကို 
ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္သည္။
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ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္-

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ 
က်ေရာက္ေနသည့္ အႏၱရယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္
ပယ္ ဖ်က္ေပးျခင္း။
သစ္ေတာေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ထံုးမ်ားကို 
က်င့္သံုးျခင္း။
သစ္ေတာေဘာဂ၊ လူမႈေဘာဂ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္  
ေဂဟစနစ္တန္ဖိုးမ်ား ကို အသိမွတ္ျပဳေပးျခင္း။
စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏  
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ထိန္းညွိေပးျခင္း။
FAF ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ တည္ျမဲအရင္းအျမစ္မ်ား  
ေထာက္ပံ့ေပးျပီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္
လူမႈေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 
စနစ္က်ေစျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ားျဖစ္ေစျခင္း။
ေရရွည္စားသံုးျခင္းကို တြန္းအားေပးျခင္း။
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို  
ထိေရာက္မႈရွိစြာ စီမံမႈေပးျခင္း ႏွင့္  
ေရရွည္အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။

သုေတသနႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း (R&D) 
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံျခင္း၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ 
မ်ားေမြးထုတ္ျခင္း။ 
နည္းပညာဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္လာျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုု  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
R&D အတြက္ AMS မ်ားအၾကား  
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အတူၾကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား  
ျမွင့္တင္လုပ္ ေဆာင္ျခင္း။ 
PPPs ဗ်ဴဟာမ်ားမွတဆင့္ ပုဂၢလိက က႑၏ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း။ 
နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အားလံုးအက်ိဳးတ ူ
စီးပြားေရးစနစ္ ကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊  
ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ 
အသိပညာဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝေပး ႏိုင္ရန္ ဘက္စံုပါဝင္သည့္  
ညီလာခံမ်ားက်င္းပေပးျခင္း။ 
ဓေလ့က်င့္ထံုးပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ဥာဏမူပိုင္ခြင့္မ်ားကို  
ေလးစားရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။

ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ 
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို စနစ္ 
တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။
ေရရရွိမႈႏွင့္ လံုေလာက္မႈရွိေစရန္ စီမံထားရွိျခင္း။
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ကိုက္ညီသည့္  
ေရရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားသစ္ေတာစီမံကိန္း
မ်ားတြင္ စနစ္ တက် ေရးဆြဲထားရွိျခင္း။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကဲသည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို  
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။
ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ စံႏႈန္းအတူတကြ ေရးဆြဲဲျခင္းႏွင့္  
စီမံကြပ္ကဲျခင္း။
သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း  
အစားထိုးအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို  
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။

သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ 
ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ 
သစ္ေတာမ်ားကို ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္။

အရင္းအျမစ္လံုေလာက္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
စိတ္ခ်ရေသာ ေရရွည္စိုက္ပ်ိဳးေရး အခန္း 
စနစ္ျဖစ္ ေစရန္သင့္ေလ်ာ္၍ ၾကာရွည္ခံေသာ 
စက္ကိရိယာမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
က်င့္ထံုးမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။  

လမ္းညႊန္ (၅) လမ္းညႊန္ခ်က္ (၆)

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္ - 

PPPs ႏွင့္ နည္းပညာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား 
ကၽြမ္းက်င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ပုဂၢလိက က႑မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္ သူမ်ားအားလုံးပါဝငသ္ည့္ 
ဆန္းသစ္ သည့္စနစ္မ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ျခင္း။ 
အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ 
အေျခခံက်သည့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 
ၾကာရွည္ခံသည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္  
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ ဖန္သားျပင္အစီအစဥ္ မ်ားကို  
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္  
နည္းစနစ္အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာအသစ္မ်ား  
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အစိုးရမဟုတ္သည့္ 
နည္းပညာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားႏွင့္ PPPsမ်ားအတြက္  
ပညာရပ္ဗဟုသုတ မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးျခင္း။
ဥာဏမူပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဝင္  
ေပၚလစီမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း။
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ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္ - 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္ - 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ FAF ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။
ရာသီဥတုေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား  
နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေအာင္  
ေဆာငရ္ြက္ျခင္း။
သဘာဝေဘးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို 
အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အေသးစားလုပ္မ်ား 
ခံႏိုင္ရည္ရွိ ရန္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျပင္ဆင္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း။
ဥတုရာသီႏွင္သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသႏၱရဗဟုသုတမ်ား၊ 
က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုု  
ေလးစားၾကျခင္း။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ခံစားေနၾကရသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္ မ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္ခံအုပ္စုမ်ား၏ 
ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း။
 

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္ 
လက္လွမ္းမွီသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို 
ပံုမွန္ ထုတ္ျပႏိုင္မည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း။ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရား
ဝင္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သံုးစြဲခြင့ ္
ရရွိေစရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊  
လူထုအၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊  
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးမ်ားေျဖရွင္းျခင္း။ 
ထိေရာက္ျပီး လက္လွမ္းမွီေသာ တရားေရးမ်ား 
ထားရွိျခင္း။ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူအားလံုး၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုအေလးထား ျခင္း။ 
အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရရွိေအာင္  
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးျမွင့္ျခင္း။ 
ညီမွ်မႈရွိသည့္ သတင္္းအခ်က္အလက္ ရရွိပိုင္ခြင့္၊  
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးရရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္  
အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားတရားဥပေဒမ်ား စိုးမိုးမႈရွိ ေစျခင္း။

တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ 
အစိုးရႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၇) 

သဘာဝေဘးအႏရၱာယ္ႏွင့့္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကိုုသာမက အျခားေသာ 
မျမင္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္္မ်ားကို ၾကံံံံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္ရန္….

ဥတုရာသီေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္  
သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  
နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား  
အေပၚအလွဴေငြမ်ားတိုးျမွင့္ေပးျခင္း။ 
တမူထူးျခားဆန္းစစ္ေသာရာသီဥတုနဲ႔ သက္ဆိုင္သည့္ 
အာမခံအစိအစဥ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲျခင္း
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္  
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ခံစားေနရသည့္  
နယ္ေျမမ်ားအတြက္ တိက်သည့္  
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္  
ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း။ 

လမ္းညႊန္ခ်က္  (၈)

တရားဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ စြဲျမဲယံုၾကည္စြာ 
က်င့္သံုးျခင္း။ 
အဂတိကင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈကို 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း။ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို 
အစဥ္မျပတ္ မွ်ေဝ ျခင္း။ 
က်န္းမာေရးကုသခြင့္၊ နစ္နာေၾကးႏွင့္  
ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္း။ 
အေမြဆိုင္ေျမယာျပႆနာမ်ားကို  
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 
တက္ၾကြေသာ၊ အဖိုးအခကင္းေသာ၊  
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ  
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမ်ားအတြက္   
သေဘာထားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္း။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ အေျခခံက်ေသာ၊  
တူညီမႈရွိေသာ တရားဝင္ဝန္းက်င္ 
တည္ေဆာက္ေပးျခင္း။
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လမ္းညႊန္ခ်က္ (၁၀) 

စံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို 
ညွိႏႈိင္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္ေစျခင္း။ 
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အက်ိဳးစီးပြားအေျခခံသည့္ 
တာဝန္သိစီးပြားေရး က်င့္ထံုးမ်ားျဖင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း။ 
ေဒသတြင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမွ်ေဝႏိုင္ရန္ကြန္ရက္
မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း မ်ားတြင္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ေရရွည္စိုက္ပ်ိဳးေရး အခန္းက႑
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကို  
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို  
ျမွင့္တင္ျခင္း။ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္-

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၉) 

လြတ္လပ္၍ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိေသာ 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ကနဦးစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘက္စံုပါဝင္မႈရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အဖြဲ႔အစည္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈဦးစားေပးလုပ္ငန္း
မ်ားအေပၚ ရိုးသားစြာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း။ 
ဆိုးဝါးသည့္ရလာဒ္မ်ားကိ ု
ေျဖရွင္းႏိငု္ရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ  
စစ္ေဆးတိုင္းတာသည့္နည္းလမ္း မ်ားကိုရွာေဖြျခင္း။ 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမွီ
သိရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
အစဥ္ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ား 
ကိုပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထံ သတင္းေပးျခင္း။ 
ထိေရာက္ေသာေဆးကုသမႈမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္  
နစ္နာသူမ်ားအေပၚနစ္နာေၾကး ေပးေခ်ျခင္း။ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈရလာဒ္မ်ားကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္  
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ ရလာဒ္မ်ားကိုထည့္သြင္းျခင္း။ 
ျဖစ္စဥ္အတြင္းပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူ မ်ားႏွင့္အတူ  
အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္း။ 
စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို အမ်ားျပည္သ ူ
သရိွိႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ 
အၾကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္  
ထိေရာက္လံုေလာက္မႈရွိသည့္  
ဖန္သားျပင္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပဌာန္း ေပးျခင္း။  

ေရရွည္စိုက္ပ်ိဳးေရး အခန္းက႑ 
ASEAN အတြင္း တာဝန္သိရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ 
ေဒသတြင္းခ်ဥ္းကပ္ 
နည္းမ်ားပိုမိုထိေရာက္ေစျခင္း။ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေပၚရန္အတြက္-

FAF ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ေဒသမ်ားအတြင္း ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳမွ်ေဝမႈႏွင့္ 
စြမ္းရည္တည္ ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေစရန္။ 
ေဒသအဆင့္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ား က်င့္သံုးမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 
ေဒသခံႏိုင္ငံႏွင့္တာဝန္ခံႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း  
ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ားေရးထိုးျဖင့္  
ပူးတြဲရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို စီမံစစ္ေဆိုးျဖင့္မ်ားတြင္  
အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။



FAF ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ အၾကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
သာမက အေသးစား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းမ်ား  
ရပ္ေက်းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ႏွင့္  
ဘ႑ာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသည္ အဓိကက်သည့္  
အခန္း က႑မ်ားျဖစ္ျပီး အေရးၾကီးသည့္  
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည္။  

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္  
ေဒသအစားအစာ လံုေလာက္ရရွိမႈအတြက္ အာမခံရမည့္ 
အျပင္ ကြဲျပားစံုလင္မႈကိုလည္း လက္ခံရမည္။

လူထုသေဘာထားအၾကံဥာဏ္ေကာက္ယူရာတြင္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈွႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈကိုစီစဥ္ေျဖရွင္းရ မည္။  
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း
တည္ျငိမ္သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
လုပ္အားခမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျပီး မွ်တသည့္ႏႈန္းထား 
မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

အားလံုးအက်ံဳးဝင္မႈရွိျခင္း၊ အားစိုက္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္  
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္  
အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္မ်ားကို - 

အရည္အေသြးျမင့္ျပီး စံခ်ိန္မွီေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားျဖစ္ရန္ ေဒသ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူည ီ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ေဒသစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုု  
ပံုေဖာ္အားျဖည့္ေပးျခင္း။ 
အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  
အထိနာေစသည့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈႏွင့္  
စရိတ္ၾကီးျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားတြင္  
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။  

အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ အစဥ္မပ်က္  
ျမွင့္တင္ျခင္း။ 
အဆင့္ဌာနမ်ားအားလံုးအတြက္ စံုလင္ကြဲျပားမႈကို  
တည္ေဆာက္ျခင္း။ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္  
ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲေပးျခင္း။ 
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အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္/
ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ 
အခန္းက႑ 



ျဖစ္ႏိုင္ေျခရလာဒ္ မ်ားကို ေထာက္ျပျခင္း။
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားအ
သံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ ခြဲျခင္း အစီအစဥ္မ်ား။
အဖြဲ႔အစည္းရပ္ရြာမ်ား၏ 
ေရရရွိပိုင္ခြင့္အေပၚအေပါင္းလကၡာ ေဆာင္သည့္ 
အသားတင္ရလာဒ္မ်ား ျဖစ္ထြန္း
လာေစရန္္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ေရရွည္တည္တံ့သည့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 
က်င့္ထံုးမ်ားသံုး၍ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

အေသးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အေသးစားလုပ္
ငန္းမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္းႏွင့္  တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ 
နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းျခင္း။
နည္းပညာသံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား
တြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လူမ်ားပါဝင္လာေစရန္္ေဆာ
င္ရြက္ျခင္း။
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာျပန္႔ပြားေစရန္ 
ေဒသခံထုတ္လုပ္သူမ်ား ကိုသင္တန္းေပးျခင္း။
ေငြေၾကးက႑ႏွင့္နည္းစနစ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားတြင္န
ည္းပညာသံုးစြဲ တပ္ဆင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေ
ထာက္ပံ့ျခင္း။
သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
စြမ္းရည္ျမင့္လာေစရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း။

ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈဒဏ္၊ သဘာဝေဘးဒ
ဏ္ႏွင့္အျခားေရွာင္တခင္ျဖစ္ပြားသည့္ေဘးဒ
ဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္။

PPPs တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။
ဇလေဗဒက်င့္ထံုးမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
က်င့္သံုးလာေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကြန္ယက္
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾက ျခင္း။
ေကာင္းမြန္ေသာ ဥတုရာသီေဘး 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနည္းႏွင့္ မွန္ကန္သဘာဝက်သည့္ 
က်င့္သံုးမႈမ်ားကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ပြားေစမည့္ 
စီးပြားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း။

12

FAF က႑မ်ားတြင္ 
လိုအပ္ေနသည့္လူငယ္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ကိုျဖည့္ဆည္းကူညီေပးျခင္း။

သင္တန္းေပးျခင္း၊ အလုပ္သင္အခြင့္အေရးမ်ား 
ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ 
ပညာေတာ္ သင္ဆုမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပညာ 
ေတာ္သင္ေခ်းေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း။ 
ျပင္ပစြမ္းရည္ျဖည့္အစီအမံမ်ားတြင္ 
လူငယ္မ်ား၏ပါဝင္မႈကို ဦးစား ေပးျခင္း။ 
လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း။
လူငယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနသည့္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊သားငါးေမြးျမဴခြင့္ရွိ
သူမ်ားႏွင့္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသ
ည့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အေပၚေလးစားရမည္။ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေဒသထံုးတမ္းမ်ားကို 
သုေတသနျပဳေလ့လာ ရန္ႏွင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း။
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိထားသူမ်ားႏွင့္ 
တိုက္ရိုက္ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားလု
ပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မႈ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
၏ထိေရာက္ေသာမွတ္ခ်က္သေဘာထားမ်ား၊ 
တက္ၾကြသည့္ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈမ်ားရရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ညီသည့္ ေျ
မယာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း။

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ေရရရွိသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ကိုုေလးစားျခင္း။

သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္ 
အရည္အေသြးမွီ ေရရရွိသံုးစြဲပိုင္ခြင့္၏ 
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တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမင့္တင္ရန္။

ေဒသိယေနာက္ေၾကာင္း၊ ေဒသိယျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ 
အာဏာခ်ိန္ခြင္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ ရန္။ 
နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို 
ထုန္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္း။
သင္တန္းေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေ
ဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေ
လးစာသမႈရွိရန္။
ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကိုု 
ထိေရာက္မႈရွိစြာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း။

စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈအက်ိဳးသက္ရာက္မႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစစ္ေဆးျခင္း။

ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈအက်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို 
အခ်ိန္မွန္မွန္ စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္း။
ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈအက်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို 
အခ်ိန္မွန္မွန္ စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္း။
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ရလဒ္မ်ားမွတ္တမ္းျပဳရာတြင္ သတင္း
အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း။
မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ေဆးကုသမႈမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားက်န္းမာေရးျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္။
အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးျဖစ္ေစရန္ 
လြတ္လပ္၍အမွီအခိုကင္းေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္း။

အာစီယံေဒသတြင္း FAF တြင္ ေ
ဒသိယနည္းနာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
တာဝန္သိ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစရန္။

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ FAF အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းျခင္း။
စီမံကိန္းပံုစံမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ ဆုိးက်ိဳးျပန္႔ပြားမႈကို 
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။



အေသးစားရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ 
အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားက 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေကာင္းအထည္ေဖာ္ေ
ဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကူညီႏုိင္သည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 
ဗဟုသုတမွ်ေဝျခင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း။ 
စီးပြားေရးဖြ႔႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကြန္ရက္ႏွင့္ အက်ိဳးတူအားလံုးပါဝင္မႈျဖစ္
စဥ္အဆင့္အဆင့္တြင္ အားေကာင္း ေကာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
အၾကီးစာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အျမင့္ဆံုးေသာ ဒီဂရီမ်ားျဖစ္လာ 
ေစရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးခ် ျခင္း။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
လမ္းညႊန္ခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည္။ 

အားလံုးပါဝင္မႈရွိသည့္၊ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအသံုျပဳု၍ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမွင့္တ
င္ျခင္း။ 
ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
ေနရာသေဘာ တူညီမႈကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မွ်ေဝရန္ ညီလာခံမ်ားက်င္းပေပးျခင္း။ 
လူမႈအဖြဲ႔သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ၫွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
မ်ားတြင္တက္ႂကြစြာပါဝင္ျခင္း။
ဥတုရာသီေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဓေလ့မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ 
ေဒသက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ဌာေနအသိပညာ မ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လမ္းညႊန္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထင္ဟပသ္ံုးသပ္ျခင္း 
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။ 
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လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ႏို င္ငံေတာ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။ 
ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
လမ္းညႊန္ကမ္ပိန္းမ်ား၊ ပညာေရးမ်ားႏွင့္ လူထုစည္း ရံုးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
စြမ္းရည္ျဖည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ 
အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

ေငြေၾကးက႑မ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီႏုိင္သည္။ 

အေသးစားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ 
ဥတုရာသီအာမခံမႈႏွင့္ အျခားေငြေၾကးထုတ္ကုန္မ်ား 
တိုးတက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ေငြေၾကးလက္လွမ္းမွီလာေစရန္အတြက္ 
ဆန္းသစ္ေသာဘ႑ေရး နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း။ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲသည့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း။ 
 

မိခင္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ AMA 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္။ 

မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ 
တာဝန္ခံႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားေပးျခင္း။ 
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို 
ျမွင့္တင္ရန္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးရန္ 
သင့္ေလွ်ာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳး အျမတ္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 
တာဝန္ခံႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြ
က္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားခ်မွတ္ေရးဆြဲေပးျခင္း။ 
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