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စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင္ ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရရွည္ခုိင္မာလုံၿခံဳမႈ 

ရွိေစရန္အတြက္ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
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ကမၻာအရပ္ရပ္ရွ ိငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၏ ဘ၀မ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက ္

မေမာမပန္းႏုိင ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ခ်န္ဒရီကာ ရွားမားႏွင္ ့ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုျပဳစုဖန္တီးရာတြင ္

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳလ်က္။ 
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ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာစုမ်ားႏွင္ ့အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား 

နိဒါန္း 

အပိုင္း (၁) မိတ္ဆက္ 

၁. ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၂. သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ 

၃. အေျခခံသေဘာတရားလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 

၄. အျခားႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္းသတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ႏွီးေႏွာဆက္ႏြယ္မႈ 

အပိုင္း (၂) ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

၅. အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

 ၅. က လပု္ပိုင္ခြင့္မ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္အခ်က္မ်ား 

 ၅. ခ ေရရွည္တည္တံခုိင္ၿမဲမည့္ အရင္းအျမစ္စီမံခန႕္ခြဲမႈ 

 

၆. လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင္ ့သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည္ ့အလုပတ္ာ၀န္ 

၇.တန္ဖိုးခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ကုန္သြယ္မႈ 

၈. က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး 

၉. ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားႏွင္ ့ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း 

အပိုင္း (၃) တုိးတက္လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္ ့ ပတ၀္န္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ႏွင္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ ္

လုပ္ေဆာင္မႈကိ ုေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း 

၁၀. မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းညီညြတ္မႈ၊ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြကမ္ႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ 

၁၁. သတင္းအခ်က္အလက္၊ သုေတသနႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရး 

၁၂. စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

၁၃. အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင္ ့ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာစုမ်ားႏွင္ ့အတုိေကာက္စာလုံးမ်ား 

CCA   climate change adaptation  

(ရာသီဥတ ုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္မႈ) 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

( အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင ္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ပုံစံအားလံုးကု ိ ရွင္းလင္းရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီ 

ခ်က)္ 

CSO   civil society organization 

(အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း) 

DRM   disaster risk management 

(ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈ စီမံခန္႕ခြဲေရး) 

EAF    ecosystem approach to fisheries 

(ငါးလုပ္ငန္းကိ ုသက္ရွ/ိပတ၀္န္းက်င္အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈေဂဟစနစ္ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း) 

HIV/AIDS  human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency 

syndrome 

(ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါပိုး/ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ) 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက ္ႏုိင္ငံတကာပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္) 

IGO   intergovernmental organization 

(အစိုးရ႒ာနတြင္းမ ွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ့အဖြ႕ဲအစည္း) 

ILO   International Labour Organization 

(အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုပ္သားေရးရာအဖြဲ႕အစည္း) 
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IMO   International Maritime Organization 

(အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း) 

IUU(fishing)  illegal, unreported and unregulated (fishing) 

(တရားမ၀င္၊ သတင္းမပိ႕ုေသာ၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီမဟုတ္ေသာ (ငါးလုပ္ငန္း) ) 

MCS   monitoring, control and surveillance 

(ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း) 

NGO   non-governmental organization 

(အစိုးရမဟုတ္သည္ ့အဖြ႕ဲအစည္း) 

Rio+20  United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) 

(ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံ) 

The Code  Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO) 

(ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားအတြက ္ က်င့္သံုးလုိက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ား) 

UN   United Nations 

(ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား) 

UN DRIP  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

(ကုလသမဂၢ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခြင့္အေရးအေပၚေၾကျငာခ်က္) 

UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change 

(ကုလသမဂၢ၏ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ ပဋိညာဥ္ 

စာတမ္း) 

WTO   World Trade Organization 

(ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕) 



ေရ႕ွေျပးစာမူ 

ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ FAO ၏ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမ ွအတည္ျပဳခ်က္ (ေရာမ၊ ၉-၁၃/၀၆/၂၀၁၄) 

6 
 

နိဒါန္း 

ဤ“စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ခုိင္မာလံုၿခံဳမႈ ရိွေစရန္အတြက္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား” ကိ ု၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင ္ ျပ႒ာန္းသည့္ FAO ၏ တာဝန္ရွိမႈအသိစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္ ငါးလုပ္ငန္းက်င္၀့တမ္်ား (the code) အား ျဖည့္စြက္ခ်က္အေနျဖင္ ့ ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

ဤလမ္းညြန္ခ္်က္မ်ားသည ္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည၍္ တာဝန္ရွိမႈအသိစိတ္ျဖင္ ့

ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ ငါးလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ား (the code)၏ အလံုးစံုေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင္ ့ သတ္မွတ္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိ ု ေထာက္ကူေပးရန္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ က်န္လမ္းညြန္ခ်က ္

မ်ားသည္ အေသးစား ငါးလုပ္ငန္း၏ အေရးပါမႈ၊ ျမင္သာမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာႏွင္ ့ ႏုိင္ငအံလိုက ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ  ငတ္မြတ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္က႑မွ ပံ့ပိုးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိခိုက္ 

လြယ္သူမ်ားႏွင့္ အင္အားမဲ့လူတန္းစားမ်ား၏ ယခုလက္ရွိႏွင္ ့ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက ္

လူမႈစီးပြား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈအသိစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ငါး 

လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ေထာက္ကူေပးႏုိင္ရနအ္တြက ္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံျဖင့္ လုပ ္

ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္ အထူးသျဖင္ ့ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက ္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ကမၻာႏွင့္ 

ခ်ီ၍ ရႈျမင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ အဓိက စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ ္

သည္။ 

အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ငါးလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ ကြင္းဆက္ 

တစ္ေလွ်ာက္လံုးရွ ိ ငါးမဖမ္းဆီးမီ၊ ငါးဖမ္းဆီးစဥ္ႏွင္ ့ ငါးဖမ္းခ်ိန္လြန္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အေသး 

စားႏွင္ ့ ကိရိယာမဲ့ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳေရး၊ အဟာရ ျပည့္၀ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး၊ သာတူညီမွ် ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင္ ့ အရင္းအျမစ္မ်ား1ကိ ု ေရရွည္ ထိန္းသိမ္း အသံုးျပဳ 

ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက ္ အေရးပါေသာက႑တြင ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား 

သည ္ ေဒသတြင္း၊ ႏုိင္ငအံဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား အတြက္ အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစား 

အစာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာအ္တြက္ ၀င္ေငြတိုးေစရန္ အေထာက္အက ူ

ျပဳပါသည္။ 

                                                           
1 ဤစာတမ္းတြင ္ ပါ၀င္သည့္ “ငါးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္” ဟူသည္မွာ ေရေနသတၱ၀ါအရင္းအျမစ္ အားလံုးကိုဆုိလိုသည္။ ဖမ္းဆီး 

အသံုးျပဳမည္ ့(ပင္လယ္ေရေနႏွင့္ ေရခ်ိဳႏွစ္မ်ိဳးလံုး) ျဖစ္သည္။ 
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ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးငါးဖမ္းဆီးမႈ၏ တ၀က္ခန္႔မွာ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးရ 

မိသမွ်၏ သုံးပံုႏွစ္ပံုကို လူသားတုိ႔ တုိက္ရုိက္စားသံုးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ကုန္းတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 

မ်ားမွ ရရွိေသာ ငါးမ်ားကို လူသားမ်ား တိုက္ရိုက္စားသံုးၾကသည္။ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမွ ငါး 

လုပ္ငန္းတြင ္လုပ္ကိုင္ေသာ စုစုေပါင္းလုပ္အား၏ ၉၀%ေက်ာ္ကို အလုပ္ေပးထားသည္။ လုပ္သားမ်ား 

၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည ္ လူသန္းေပါင္း 

မ်ားစြာ၏ အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ ္ အခ်ိန္ျပည့္၊ ရာသ ီ အလိုက္ သို႔မဟုတ ္ ရံဖန္ရံခါ အေရးပါေသာ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ ္ ရပ္တည္လွ်က ္ ရွိသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ပုံမွန္ ေန႔တဓူ၀ 

အလုပ္အကိုင ္ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရန ္ ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 

အားကိုးမွီခိုရာ အလုပ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးပါစြာ ရပ္တည္လွ်က ္ ရွိသည္။ အမ်ားစုေသာ 

ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင္ ့ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင္ ့ရပ္ရြာအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ရရွိရန္ (သိ႕ုမဟုတ္) စီးပြားျဖစ္ ဖမ္းယူျခင္း၊ ေရထြက္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ့ ေစ်းကြက္တင ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည ္ ရံဖန္ရံခါ ကမ္းရုိးတန္း ေဒသမ်ား၊ ကန္ေဘးႏွင္ ့

ေရကမ္းပါးေဒသမ်ားရွ ိ လူထု၏ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကိ ု အေထာက္အပ့ ံ ျဖစ္ေစၿပီး အျခားေသာ 

က႑မ်ားကိုပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစသည္။ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည ္ မတကူြဲျပားၿပီး အင္အားေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ 

ရပ္တည္လွ်က ္ ရာသီအလိုက္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ၎တို႔၏ 

၀ိေသသမ်ားမွာ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးစုဖြဲ႔မႈ အရေသာ ္

လည္းေကာင္း၊ ငါးသယံဇာတႏွင္ ့ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဓေလ ့

ထုံးစံအယူအဆႏွင္ ့တန္ဖိုးထားစံႏႈန္းမ်ား အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈကိ ုအေျခခ ံ

၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကြဲျပားျခားနားေလ့ရွိသည္။ အေသးစား ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင္ ့ ငါးဖမ္း လုပ္သား 

မ်ားအတြက ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ ဘ၀၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ရုံသာမက က်ယ္ေျပာေသာ ဓေလ ့

စရိုက္မ်ားပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ အထင္ကရ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေသးစား 

ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင္ ့ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား (ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆ ံခံရသူမ်ား အပါအ၀င)္ 

သည ္ ေရသယံဇာတႏွင္ ့ ေျမအေပၚ တိုက္ရိုက္မွီခိုလွ်က္ ရွိသည္။ ကမ္းရိုးတန္းႏွင္ ့ ေရတိမ ္ ကမ္းပါး 

ေနရာရွ ိေျမကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ခြင္ ့ရရွိေရးမွာ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ထုပ္ပိုးျခင္းႏွင္ ့ေစ်းကြက္တင္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အေျခတက် ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အထူး 

အေရးပါလွသည္။ က်န္းမာေသာ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစံု၊ မ်ဳိးကြ ဲေပါႂကြယ္၀မႈမ်ားမွာ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေၾကာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္မႈတို႔အတြက ္အေျခခ ံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  

စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အဟာရ ျပည္၀့ေရး၊ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ သာတူညီမွ် ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင္ ့

အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ သံုးစြဲေရးတြင ္၎တို႔၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အင္မတန္ 
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အေရးပါလွ်က ္ ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ သက္ဆိုးရွည္ေန 

ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင္ ့ ၎တို႔ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေရးမ်ားမွာ 

အခက္အခဲ အဟန္႔အတားမ်ားျဖင္ ့ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့ ္ႏွစ္သုံးေလးဆယ္အတြင္း ကမာၻ႔ 

ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ငါးလုပ္ငန္း ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည ္ ငါးအလြန္အကၽြ ံ

ဖမ္းဆီးမႈနဲ႕ ငါးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဂဟစနစ္ကိ ု ပ်က္ဆီးရန ္ ဦးတည္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား 

အရ ေတြ႕ရပါသည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္၊ နည္းပညာလွ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားမႈ၊ လူဦးေရ တိုးပြားမႈႏွင္ ့ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ခြင္ ့

ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင္ ့ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက ္တည္ၿမဲခဲ့သည့ ္ မိရိုးဖလာ သယံဇာတႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ ္

ခြဲေ၀သည့ ္ နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးေလ့ရွိေသာ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ားသည ္ ရပ္တည္ရန္  

ခက္ခ ဲ လာခဲ့ပါသည္။ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အင္အားမမွ်ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ဳိးျဖင့္ 

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အျခားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင္ ့ မတန္တဆ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသကဲ့သုိ႔၊ 

ငါးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ က႑မ်ားႏွင့္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရၿပီး ၎က႑မ်ား၏ အနိုင္ယူလႊမ္းမိုးမႈ 

ကိုလည္း အၿမဲတမ္းသဖြယ ္ခံရေလ့ရွိပါသည္။ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ ေရေနသတ၀ၱါမ်ား ေမြးျမဴေရး 

လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက ္

ေရးလုပ္ငန္း စသည့္က႑မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ အၿမဲတမ္းသဖြယ္ ပိုမိုလႊမ္းမိုး 

ႏိုင္သည္။ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ားတြင ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား တည္ရွိေနျခင္းမွာ ၀င္ေငြ 

နည္းပါးျခင္းသာမက အျခား သေဘာသဘာ၀မ်ိဳးစံု ေရာယွက္လွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ စီးပြား 

ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ျပည္၀့စြာ မခံစားရျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။  

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည ္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့ ္ အရပ္ေဒသ 

မ်ားတြင ္ေနထိုင္ေလ့ရွိၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင္ ့အျခားအေျခခ ံလိုအပ္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္လည္း 

နိမ့္က်ေလ ့ ရွိပါသည္။ အျခား ၀ိေသသမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး နိမ့္ပါးျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း (ပ်မ္းမွ် 

ထက္ပိုေသာ HIV, AIDS ေရာဂါ ကူးစက္ခံရမႈ) ႏွင္ ့အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႔ရပါ 

သည္။ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ကန္႔သတ္လွ်က္ရွိၿပီး အျခားအလုပ္ 

အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ကေလး အလုပ္ 

သမားမ်ား ခိုင္းေစျခင္း၊ ေစ်းကြက္ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားရွိျခင္း စသညတ္ို႔အျပင္  လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ နည္းပါး 

၍ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မဲ့ေသာ အလုပ္ခြင္တြင ္ လုပ္ကိုင ္ ေနရသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ပတ၀္န္းက်င ္ညစ္ညမ္းမႈ၊ သဘာ၀ ၀န္းက်င ္ပ်က္ဆီးယိုယြင္းမႈ၊ ရာသီဥတ ုေဖါက္လြေဲဖါက္ျပန ္ ျဖစ္မႈ 

မ်ားႏွင္ ့သဘာ၀ႏွင့္ လူတို႔မွ ျပဳလုပ္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည ္အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 



ေရ႕ွေျပးစာမူ 

ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ FAO ၏ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမ ွအတည္ျပဳခ်က္ (ေရာမ၊ ၉-၁၃/၀၆/၂၀၁၄) 
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မ်ားအတြက ္ ထပ္ေဆာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ အခက္အခဲမ်ား စုေပါင္းလာၿပီး 

အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္ ့ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ငါးသယံဇာတမ်ား တည္တံ့ေရး၊ 

တရားဝင္ ငါးဖမ္းခြင့္ရေရးႏွင္ ့ ေရသယံဇာတမ်ားကိ ု အသုံးခ်ခြင့္ရေရးအျပင္ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အင္အားနည္းပါးသည့ ္အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈေရး 

ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (CSOs)၊ အစိုးရမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏွီးႏြယ ္

ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕မွ ၂၄ ရက ္ ၂၀၁၃ခုႏွစတ္ြင္ ပထမ အႀကိမႏ္ွင့္ ေဖေဖာ၀္ါရီလ ၃ ရက္မ ွ ၇ ရက ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ ဒုတိယအႀကိမ ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင္ ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ 

အစည္း (FAO) ၏ အစည္းအေ၀းမ်ားမ ွ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 

ဤလမ္းၫႊန္ကိ ု ျပန္လွန္သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎အစည္းအေ၀းမ ွ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး၊ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံမႈ 

မရွိေရး၊ အတူတကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ခ်န္လွပ္ မခံရေရး၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး၊ 

အလံုးစံုေသာ လ႕ူအခြင့္အေရးမ်ားသည ္ တေျပးညီတန္းတ ူ ျဖစ္ေရး၊  မခြဲျခားေရး၊ အျပန္အလွန ္

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္မွီခိုအားျပဳႏုိင္ေရး စသည္ ့အခ်က္မ်ားအပါအ၀င ္က်ယ္ျပန္႔ 

အေရးႀကီးသည္ ့ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ပါသည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္တာဝန္ရွိမႈအသိစိတ္ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ငါးလုပ္ငန္းက်င္၀့တ္မ်ား (the 

code) ႏွင္ ့ ဆက္စပ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ျဖည့္စြက္မႈ ျဖစ္သည္။ ထိ႕ုအျပင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့

သက္ဆုိင္သည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ “ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား 

အတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား” နံပါတ ္(၁၀)၊ “ဆင္းရ ဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင္ ့စားနပ ္

ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ တုိးျမွင့္ေရး” စသည္တုိ႔ 

အျပင္ အျခား ႏုိင္ငံတကာမ ွ ျပ႒ာန္းထားသည္ ့ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

ျဖစ္သည့္ “အမ်ိဳးသား စားနပ္ရိကၡာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ အေျခအေနမ်ား အတြက ္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ၊ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏငွ့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာမ်ားအေပၚတြင ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ စီမအံုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ တာ၀န္ 

မ်ားအတြက ္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား” (ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 

မ်ား)၊ “ အမ်ိဳးသား စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခံဳမႈဆုိင္ေရးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ အခြင့္ 

အေရး (စားနပ္ရိကၡာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး)” စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခား 

သက္ဆိုင္သူအားလံုးသည္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ အခ်က္မ်ားကိ ု ျပည့္၀စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္

အတြက ္ ေဖၚျပပါလမ္းၫႊန္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင္ ့ ေဒသ 

ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုတုိင္ပင္ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္ၾကရန ္အႀကံျပဳ 

တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
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အပုိင္း (၁): မိတ္ဆက္ 

၁. ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၁.၁ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - 

က. ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စားနပ္ရိကၡာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေရးႏွင္ ့ အာဟာရျပည့္မွီေရး အတြက္ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကိ ုတုိးျမွင့္ေရးႏွင္ ့ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ 

စားနပ္ရိကၡာ ရရွိပိုင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ တုိးတက္မွန္ကန္ေသာ အသိအျမင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ 

ေထာက္ကူေပးရန္ 

ခ. အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ား သာတူညီမွ် ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးနွင္ ့

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင ္တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ႔ 

ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ငါးဖမ္းသမားမ်ားနွင္ ့ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈစီးပြါး 

တိုးတက္လာေစရန္။ 

ဂ. တာ၀န္ရွိမ ူအသိစိတ္ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ငါးလုပ္ငန္းက်င္၀့တ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္လမ္းညႊန ္

ခ်က္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သံုးစြဲမူ၊ ေရရွည္ေမ်ွာ္ေတြးေသာ စီမံခန္႔ခြဲမူ 

နွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းမူမ်ား ရရွိရန္။ 

ဃ. ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမည့္ အနာဂတ္ကိ ု ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္အတြက ္ အေသးစားငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င ္ေဆာင္ရြက္မႈကိ ုျမွင့္တင္ရန္ 

င. ႏိုင္ငံေတာ္နွင္ ့ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင္႔ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ 

ေသာ သဘာ၀ေဂဟစနစ္နွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြမည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဥပေဒ 

မူေဘာင္မ်ားအား ေဖၚထုတ္ျခင္းျဖင္ ့ေရရွည္တည္တံ့၍ တာ၀န္ယူမ ူအသိစိတ္ရွိေသာ အေသး 

စားေရလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္။ 

စ. အေသးစားေရလုပ္ငန္း၏ လက္ရွိအေရးပါမႈနွင့္ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းနွင့္ ကန္႔သတ္ 

ခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္နွင့္ အခန္းက႑မ်ား၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းမႈ 

နွင့္ မိရိုးဖလာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ျပည္သူမ်ား၏ အသအိျမင ္ ဗဟုသုတမ်ားအား 

ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

၁.၂ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လ႕ူအခြင့္အေရး အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ားျဖင္ ့တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင ္

သြားရန္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္ ့အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင္မ့်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ထု႕ိအတူ 
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ငါးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာေစရန ္ တာ၀န္ယူၿပီး ဖြ႕ံၿဖိဳးဆ ဲ တုိင္းျပည္မ်ား၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ 

ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

 

၂. သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ 

၂.၁ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀မွာ ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္သာျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အေျခအေနအားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳသြားရန ္

ျဖစ္ၿပီး ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အတုိင္းအတာသာမက ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း အထူး 

အာရုံစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

၂.၂ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည ္ ပင္လယ္ျပင္နွင္ ့ ကုန္းတြင္းအေသးစား ငါးဖမ္းသူအားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ 

သည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရွ ိ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳး 

သား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္သည္) အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနွင္ ့ ေရသတ၀ၱါ ေမြးျမဴ 

ေရး၏ ဆက္စပ္မႈကို အသိမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္အထူးဦးတည္ပါသည္။ 

၂.၃ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္FAO အဖြ႕ဲ၀င္ႏွင့္ အဖြ႕ဲ၀င္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံအားလံုးအတြက ္ျဖစ္ၿပီး 

ႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ အဆင့္အသီးသီးသာမက ေဒသခြဲ၊ ေဒသဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင္ ့ အစိုးရ႒ာနတြင္းမွ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ား 

(တံငါသည္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား၊ ၎တိ႕ု၏အသိုက္အ၀န္း၊ ရုိးရာဓေလ့ထုံးစံအရ ၾသဇာရွိသူ 

မ်ားႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ CSO မ်ား) အတြက ္ ရည္ရြယ္ပါသည။္ ထုိ႔အျပင ္

သုေတသနႏွင္ ့ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအခန္းက႑၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္သူအားလံုး၊ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရး၊ ေရေပၚေရေအာက ္သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ကို အသံုးျပဳေနသူမ်ား အားလံုးအတြကလ္ည္း 

ရည္မွန္းပါသည္။ 

၂.၄ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မတူကြျဲပားမႈမ်ား ႀကီးမားစြာ 

ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး သီးသန္႕ပုဂၢလိကကြထဲြက္ေနျခင္းမ်ိဳး မရွိျခင္းကို လက္ခံထားၿပီး က႑ခြမဲ်ား၏ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိနည္းတူစြာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တေျပးညီစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု ခ်မွတ္ျခင္းမရွိဘ ဲ ႏုိင္ငံ 

အလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ မည္သို႕လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ လမ္းၫႊန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင္ ့ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ 

ရပ္တည္ရန္ႏွင္ ့ ငါးလုပ္ငန္းမွထိခုိက္လြယ္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ပို၍သက္ဆိုင္သည္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
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လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္ ့ တာ၀န္ခံမႈမ်ားရွိေစရန္အတြက ္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြကသ္ူမ်ားသည္ အေသးစားျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အုပ္စုမ်ားသည္ ထိခုိက္လြယ္ (သို႕) 

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေသာ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး ပို၍ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည ္စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ 

ေသခ်ာမွန္ကန္စြာလုပ္ေဆာင္ရန ္ အေရးႀကီးသည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဒသတခုလံုးဆုိင္ရာ၊ 

ေဒသခြဲအဆင္ ့ (သို႕) အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ စသျဖင္ ့ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေနအထားအလုိုက ္ ေဆာင္ရြက္ 

သင့္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း ထုိကဲ့သို႕ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက ္

ျခင္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ၿပီး ထိေရာက္ေသာ၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းလုပ္ေဆာင္ေသာ၊ အလႊာတုိင္း 

ပါ၀င္ေသာ၊ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဟုတ္မဟုတ္ကိ ုေသခ်ာစြာ 

စီစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး သိ႕ုမွသာ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအားလုံး၏ အသံမ်ားကုိ 

ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္အားလံုးသည္ သင့္ေလ်ာ္၊ 

သက္ဆုိ္င္သလို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳသင့္ေပသည္။ 

၂.၅ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္တရားဥပေဒဆုိင္ရာစနစ္မ်ားႏွင့္ ၎တိ႕ု၏ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီသလို ျပန္ဆုိအသံုးျပဳသင့္ေပသည္။ 

 

၃. အေျခခံသေဘာတရားလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 

၃.၁ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 

အစည္းအေ၀း (Rio + 20) မွထြက္ေပၚလာသည္ ့ စာတမ္းျဖစ္သည့္ “ကၽြႏ္ုပ္တု႕ိအလိုရွိေသာ 

အနာဂတ္” ဟူသည့္စာတမ္းတြင ္ ျပ႒ာန္းထားသည္ ့ႏုိင္ငံတကာလ႕ူအခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္း 

တာ၀န္ပိုင္းဆုိင္ရာ စံသတမ္ွတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အျခားသက္ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား စသည္တု႕ိ 

အေပၚတြင္အေျခခံထားၿပီး ထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျခားခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ ့ အုပ္စုမ်ား 

အေပၚတြင ္အထူးအာရုံစုိက္လပု္ေဆာင္သည္။ ထု႕ိအျပင္ စားနပ္ရိကၡာလံုေလာက္မွ်တမႈ အခြင့္အေရး 

မ်ားကိ ု ေကာင္းစြာတုိးတက္သိျမင္သေဘာေပါက္လာေစရန္အတြက ္ အေထာက္အကူျပဳရန္လည္းျဖစ္ 

သည္။ 

၁. လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ: တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္ ့ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ 

ထာ၀ရပိုင္ဆုိင္သည့္ လ႕ူအခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လူအားလံုးသည ္ အေသးစား 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု မီွခိုေနရသည့္ လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အေျခခလံ႕ူအခြင့္အေရးမ်ားကိ ု

အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေလးစားၿပီး ႏုိင္ငံတကာလ႕ူအခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္ ့ အၾကြင္းမဲ့ 

သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ထာ၀ရတည္တံ့မႈ၊ ခြဲျခားမႈမရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္မွီခိုအားထားမႈႏွင္ ့ အျပန ္

အလွန္ဆက္စပ္မႈ၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ ပါ၀င ္
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လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကိ ု တာ၀န္ခံႏုိင္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကိ ု ျမွင့္တင ္

ကာကြယ္ေပးရေပမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္လည္း လ႕ူအခြင့္အေရးကိ ုအကာအကြယ္ေပးသူမ်ား 

၏ အခြင့္အေရးကို အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင ္ ေလးစား အကာ 

အကြယ္ေပးသင့္ေပသည္။ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကု ိ ထိခုိက္သက္ေရာက္ေစမည္ ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အပါအ၀င ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အျခားသက္ဆုိင္သူအားလံုးသည္လည္း လ႕ူအခြင့္အေရးကုိ 

ေလးစားလိုက္နာရန္တာ၀န္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွလည္း အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 

ေဆာင္ရြက္မႈ အတုိင္းအတာသည္ ႏုိင္ငံတကာ လ႕ူအခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကိ ုေလးစားလိုက္နာ 

မႈရွိမရွိ ကိ ုမွန္ကနမ္ွ်တေအာင္လုပ္ေဆာင္သင္သ့ည္။ 

၂. ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း : အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ရွိမႈပံုစံ၊ အစဥ္အလာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအသိအျမင္၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ ့

ထံုးစံ၊ လူနည္းစ ု တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား အခြင့္အေရးႏွင္ ့ CEDAWမွ ျပဌာန္းထားေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားကိ ုေလးစားအသိအမွတ ္ျပဳရမည္။  

၃. ႏွိမ္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး : မူ၀ါဒပိုင္းႏွင္ ့လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈအပိုင္းမ်ားတြင ္အေသးစား 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္သည့္ ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ် မရွိေစရ။ 

၄. က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈႏွင္ ့သက္ညွာမႈ : အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

၏ အေရးပါမႈ အခန္းက႑ကိ ု အသိအမွတ္ျပဳျပီး သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 

မ်ားကိ ုျမွင့္တင္ရမည္။ 

၅. သာတူညီမွ်မႈႏွင္ ့ သက္ညွာမႈ : လူ႔အခြင့္အေရးအားလံုးကိ ု တူညီစြာ ခံစားခြင့္အပါအ၀င ္

လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင္ ့ သမာသမတ္က်မႈမ်ားကိ ု ဥပေဒပိုင္းအရသာမက 

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္လည္း ျမွင့္တင္ရမည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳး 

သမီးမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု အသိအမွတ္ျပဳ၍ လိုအပ္ခ်က္အလုိက္ ညီမွ်မႈ 

ရွိလာေစရန္ ပံ့ပိုးရမည္။ 

၆. ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈႏွင္ ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ : ေရသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေသးစား 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ ေရျပင္၊ ၎ႏွင့္ထိစပ္ေနသည့ ္ ကုန္းေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အေရးကိစၥမ်ားတြင ္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ မတူညီေသာလႊမ္းမုိးႏုိင္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ 

အေသးစားငါးဖမ္းသမားမ်ား (ဌါေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္) အား ကုလသမဂၢ၏ ဌာေန 

တုိင္းရင္းသားမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း (UNDRIP) ပါ အတုိင္း အကာအကြယ ္
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ေပးရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၎တုိ႔အား တက္ၾကြ၊ 

လြတ္လပ္၊ ထိေရာက္၍ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ အျပည့္ျဖင့္ 

ပူေပါင္းပါ၀င ္ေစရမည္။ 

၇. တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ : အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးအတြက္ တူညီေသာ၊ အမ်ား 

သိရွိႏုိင္ရန္ က်ယ္ျပန္စြာ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေသာဥပေဒျဖစ၍္ တူညီေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ႏွင္ ့

နိုင္ငံေတာ္နွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမရွိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္က မိမိသေဘာဆႏၵ 

အေလွ်ာက ္လိုက္နာက်င့္သံုးရန ္သေဘာတူထားသည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံညႊန္းမ်ား 

အတုိင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၈. ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ : မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ ့

နည္းစနစ္မ်ားကိ ု အမ်ားနားလည္သိရွိႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားကိ ု အသံုးျပဳ၍ ျပည္သူမ်ား 

သိရွိႏုိင္ေအာင ္ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ 

၉. တာ၀န္ခံမႈ:  လူတစ္ဦးခ်င္း၊ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ တရားဥပေဒမူေဘာင ္

အတြင္းမ ွလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္။ 

၁၀. စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမမဲႈ : အရင္း 

အျမစ္မ်ားကို အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း အပါအ၀င ္ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြား 

ဆုိင္ရာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္သတိခ်ပ္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ 

ေဘးအႏၱရာယ ္ၾကိဳတင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၁. အလုံးစုံပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း: အေသးစား ေရလပု္ငန္း 

အခန္းက႑ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ေဂဟစနစ္ 

အေပၚ အေျခခံသည့္အေလွ်ာက ္ေရလုပ္ငန္းကိ ု ေဂဟစနစ္ႏွင့္အည ီခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင္ ့အျခား 

ဆက္စပ္က႑မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ျမွင့္တင္ရမည္။ 

၁၂. လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ား : သက္ဆုိင္သူမ်ား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ့ အေျခ 

အေနေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ရပ္ရြာလူထု စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ့

အေလ့အထႏွင္ ့ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူမႈမ်ားကိ ုျမွင့္တင္ေပးရမည္။ 

၁၃. လူမႈေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အလားအလာ: အေသးစား 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာ 

မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္တို႔သည ္ လူမႈစီးပြား တုိးတက္ေရး 

အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရံုသာမက လက္ေတြ႔လည္း က်ရမည္။ ၎တုိ႔အား လက္ရွိအေျခ 
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အေန၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈႏွင္ ့ လိုက္ေလွ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈမ်ားကိ ု

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင္ ့ ရပ္ရြာလူထု၏ ၾက႕ံၾက႕ံခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းအား ေကာင္းလာ 

ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 

၄. အျခားႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ႏီွးေႏွာဆက္ႏြယ္မႈ 

၄.၁ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္ လကရ္ွိအမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ဥပေဒမ်ားမွ အခြင့္ 

အေရး၊ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ့က်င္၀့တ္မ်ားႏွင့္အညီ ကိုက္ညီေအာင္ျပန္ဆို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ေဒသဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီကတိျပဳလိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ ၎တို႔ 

သည ္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စသည္တု႕ိကိ ု

အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင္ ့ စသျဖင္ ့ ျပည့္စံုစြာ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည ္

ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္လည္း လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ 

တာ၀န္မ်ားကို ေထာက္ကူေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားေရရွည္ထိန္းသိမ္း အသံုးျပဳေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ အည ီေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄.၂ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားေအာက္၌ မည္သည့္ 

အခြင့္အေရး၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ့အခ်က္မ်ားကိုမ ွကန႕္သတ္ျခင္း (သို႔) ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္း 

ျပဳရန္မရွိ္ေပ။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင္ ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ား 

ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းရာတြင ္လမ္းၫႊန္အျဖစ္အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။ 

 

အပုိင္း (၂) : ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

၅. အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့အရင္းအျမစ္စီမံခန႕္ခြဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

၅.၁ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္ ေရေနဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္ရွိႏွင္ ့

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြင္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ျပည့္မွီေစရန္အတြက္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းသံုးစြဲရန ္ လိုအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည ္ ၎တု႕ိ၏ လူမႈေရးႏွင္ ့ အစဥ္အလာအရ ေကာင္းစြာျဖစ္တည ္

ရွင္သန္ေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ေရရွည္တည္တံ့ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ် 

ရသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္2 ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ 

                                                           
2
 ပိုင္ဆိုင္ခြင္ ့ဟူသည့္အသုံးအႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳေရးအဖြ႕ဲ၏ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင္ ့သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားလမ္းၫႊန္မ ွအသုံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
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ေဂဟစနစ္စီမံခန႕္ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည္ ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ု အေသးစား 

တံငါသည္မ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား စသည္တု႕ိကိ ု ခ်ီးျမွင့္ေစျခင္းအားျဖင္ ့

အေထာက္အကူေပးရန္ၫႊန္ျပထားသည္။ 

၅.က လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ား 

၅.၂ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူအားလံုးသည ္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမွ ေျမယာ၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာ 

ဆုိင္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပမ္ႈသည ္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမည္ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး တည္ၿငိမ ္

ေအးခ်မ္းမႈ၊ အိမ္ယာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္ ့ ေက်းလက္လူမႈဘ၀ ဖြ႕ံၿဖိဳး 

တုိးတက္မႈ စသည္တုိ႔၏ ဗဟုိခ်က္ျဖစသ္ည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

၅.၃ အေသးစားငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားအတြက ္ ငါးသယံဇာတ၊ ငါးဖမ္းေရျပင္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ကုန္းေျမမ်ားအား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင ္ စားေသာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လံုျခံဳေသာ၊ တရားမွ်တ 

ေသာ၊ လူမႈေရးဓေလ့ထံုးစံတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အခြင့္အေရးကိ ု ႏို္ငင္ံေတာ္သည ္ ၎၏ ဥပေဒ 

မ်ားအရ ေပးရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ကိ ုပိုမိုစဥ္းစားေပးရမည္။ 

၅.၄ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္ ့ ဆက္စပ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္ ၎၏ ဥပေဒမ်ားအတြင္းမ ွ အေသးစား ငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအား တရား၀င္ ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ကိ ုသင့္ေတာ္ေသာ (မိရိုးဖလာ ဥပေဒ 

မ်ားအပါအ၀င)္ ျပဌာန္းျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ 

တရားဥပေဒအရ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၎တု႕ိ၏အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုသင့္ေလ်ာ္သည္ ့နည္းလမ္းျဖင္ ့

သတ္မွတ္၊ မွတ္တမ္းတင္၊ ေလးစားလိုက္နာရမည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင္ ့ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အပါ 

အ၀င္ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအတြက ္ ေရလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ ့ ေျမယာ 

လက္လွမ္းမွီရရွိႏုိင္မႈကိ ု ေဒသဆုိင္ရာစံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သာမက ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ 

အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ပါ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လ႕ူအခြင့္အေရးဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အည ီ

ေလးစားလုိက္နာ အကာအကြယ္ေပးသင့္ေပသည္။ UN DRIP ႏွင့္ အမ်ိဳးသား (သိ႕ု)တုိင္းရင္းသား၊ 

ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု ဘာသာမ်ား အခြင့္အေရး 

ေၾကျငာခ်က္ စသည္တု႕ိကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္း သံုးစြဲရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (သိ႕ုမဟုတ္) တရားဥပေဒအရ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ 

အားေကာင္းခုိင္မာေစေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနပါက ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူ 

အားလံုးသည္ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ဓေလ့ထံုးစံအရေျပာင္းလဲရမည္ ့ပိုင္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ားကို ပူးေပါင္းလက္တြဲ 

အေျဖရွာရမည္။ 
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၅.၅. ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသရွိ ေရေနသတ၀ၱါႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဂဟစနစ ္ ျပန္လည ္ ေကာင္းမြန္ 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္း အခန္းက႑မ်ားတြင ္

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

၅.၆ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ (သို႔) ထိ္န္းခ်ဳပ္ထားသည္ ့ေရသယံဇာတ (ငါးသယံဇာတမ်ား အပါအ၀င္) ႏွင့္ ေျမ 

သယံဇာတမ်ားကိ ု ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ခြင့္မ်ား ခ်ထားရန္ဆံုးျဖတ္ရာတြင ္ လူမႈစီးပြားႏွင့္ သဘာ၀ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိငု္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိ ု အထူးအေလးထား စဥ္းစားရမည္။ ႏုိုင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့

အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ အသံုးျပဳစီမံခန္႔ခဲြေနေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားအား အသိအမွတ ္

ျပဳျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ သင့္ေတာ္သလိ ုေဆာင္ရြက္္ရမည္။ 

၅.၇ ငါးလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မ်ား (the code)၏ အမွတ ္(၆.၁၈) အရ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား 

(အထူးသျဖင္ ့ထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအား) ငါးဖမ္းခြင့္ကို အလွ်ဥ္းသင့္သလုိ ခ်ထားေပးရမည္။ လိုအပ ္

ပါက အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေရျပင္ကိ ုျပဌာန္း သတ္မွတ္ေပးရမည္။ အကယ္ 

၍ တတိယႏုိင္င ံ (သို႔) တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိရန္ရွိလာပါက ၎ 

ေနရာရွ ိအေသးစား ေရလုပ္ငန္းမ်ားအား အထူးအေလးထား စဥ္းစားေပးရမည္။ 

၅.၈ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့အေသးစား ငါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ေသာ ေရသယံဇာတ အရင္း 

အျမစ္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါက ေျမ၊ ငါးႏွင္ ့ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားအား (တာ၀န္သိေသာ စီမ ံ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့ ပိုင္ဆိုင္အသံုးခ်မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ) ရရွိႏုိင္ရန ္ လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ခြဲေ၀ 

ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

၅.၉ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အတင္းအၾကပ ္လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုရပ္တန္႔ 

ေစျခင္းႏွင္ ့ ၎တုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္အသံုးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား မဆံုးရံႈးေစရ။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ 

အေသးစား ေရလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း (သုိ႔) အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ အျခားသူမ်ားအၾကား 

ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္ကိ ု အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ၎အေျခအေနမ်ားတြင ္ အေသးစား ငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင္ ့  ထိခုိက္လြယ္သူမ်ားမွာ အင္အားပိုမုိခ်ိနဲ႔သူမ်ားျဖစ္၍ ၎တုိ႔၏ အျခား 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကိ ုအျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (သို႔) လုပ္ငန္းမ်ား 

ေၾကာင္ ့ထိခုိက္လာလွ်င္ အထူးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိ ုပံ့ပိုးေပးရမည္။ 

၅.၁၀ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္ေစမည္ ့အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိလွ်င ္လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္မႈအား ဆန္းစစ္ 

ရမည့္အျပင ္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင္ ့ ကိုက္ညီေသာ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ ့ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကိ ု

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၅.၁၁ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၊ စြမ္းအားမဲ ့အုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္ အေသးစားငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္းအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆုိင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ကိ ု ဘက္လိုက္မႈ ကင္းစြာျဖင္ ့ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဥပေဒႏွင့္အည ီ ကိုင္တြယ ္ ေျဖရွင္းေပးရမည္။ 

၎အျပင ္အယူခံခြင့္ႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ ျပႆနာ ေျဖရွင္းခြင့္မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားအတြက ္ထုိက္သင္ ့ေသာေထာက္ပံ့ေငြ၊ နစ္နာေၾကးႏွင္ ့ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား 

ပံ့ပိုးေပးရမည္။ 

၅.၁၂ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ေရရွည္တည္တံ ခုိင္ၿမေဲစရန္ 

အတြက္ စဥ္းစားၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (သို႔) လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္ ့ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေပးခဲ့ရေသာ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယခင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ ့ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္မ်ားႏွင္ ့ ကမ္းရိုး 

တန္းေဒသမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးရန ္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အတ ူ

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ားကုိ 

လည္း ၎တုိ႔၏ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင ္ေထာက္ 

ပံ့ကူညီႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထူေထာင္ေပးသင့္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ ္(သို႔) 

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတုိ႔ေၾကာင္ ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးသည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားတြင ္ပိုင္ဆိုင္မႈ 

ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ႏွိမ္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစဘဲ ေဆာင္ရြက္သင့္ 

သည္။ 

၅.ခ. ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမမဲည့္ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ 

၅.၁၃ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ငါးသယံဇာတ အရင္း 

အျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး၊ အစားအစာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးတုိ႔ 

အတြက္ လုိအပ္ေသာ သဘာ၀ေဂဟစနစ္အုတ္ျမစ္ကိ ုခုိင္မာစြာ ခ်ထားေပးရမည္။ အေသးစားငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အည ီသတ္မွတ္ထားသည့္ စံသတ္မွတ ္

ခ်က္မ်ားအပါအ၀င ္အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ဥပေဒမ်ားအရ ေဖာ္ေဆာင္ထားၿပီး လက္ရွိ 

ခ်မွတ္ထားသည္ ့ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံခန႕္ခြဲေရးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကို ျမွင့္တင ္ အေကာင္အထည ္

ေဖာ္သင့္သည္။ 

၅.၁၄ သက္ဆုိင္သူအားလံုးသည ္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ယွဥ္တြဲလွ်က္ရွိသည္ကို အသိ 

အမွတ ္ ျပဳရမည္။ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္အသံုးျပဳျခင္း၊ 

စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ရန္ ေဂဟမွ်ေျခကိ ု ထိန္းညွိျခင္းဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားႏွင္ ့ ယွဥ္တြတဲည္ရွိရမည္။ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ ငါးဖမ္းနည္းမ်ားသည ္ေရသတၱ၀ါ၊ ဆက္စပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား 

ႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ရမည္။ 
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၅.၁၅ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ တရားဥပေဒႏွင့္အည ီ

ရသင့္သည့္အခြင့္ေရးမ်ား၊ တာ၀န္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားလွ်က ္ ၎တုိ႔ မွီတည္ရာ 

ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အားထားရာျဖစ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ပညာေပးျခင္း၊ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ၎တုိ႔ အသက ္

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ငါးမဖမ္းရေနရာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ ္

ေရးဆြဲျခင္းႏွင္ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပင္န္းစဥ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိခုိက္ 

လြယ္သူမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္ထားသူမ်ား၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ပူေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ရယူရ 

မည္။ ပူးတြဲစီမံခန႕္ခြဲမႈကဲ့သိ႕ုေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲေရးစနစ္မ်ားကိ ု ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ 

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြဲျမွင့္တင္သင့္သည္။ 

၅.၁၆ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ သင့္ေတာ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

အေရးယူျခင္းစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 

ေဆာင္သူမ်ား ပူေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္မည္ ့ ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရ 

မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့တရားမ၀င္ငါးဖမ္းဆီးသည့္ နည္းလမ္းအားလုံးကိုဟန္႔တား၊ ကာကြယ္၊ ရပ္ 

ဆုိင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ့ ထိေရာက္ေသာေစာင့္ၾကည္ ့ ေလ့လာစနစ္ႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပး 

စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္သည့္ 

စနစ္ကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္း 

ဦးစီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအေရးယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္ ့သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ရမည္။ 

၅.၁၇  ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိ ု ၎တုိ႔၏ ပူေပါင္းမႈႏွင္ ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အည ီ ရွင္းလင္းျပတ္သားေအာင ္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိရန ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိမိတို႔သေဘာတူထားသည့္ 

အခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာရမည္။ အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည ္ ေဒသအဆင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အဆင္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားတြင ္ ကိုယ္စားျပဳျပီး မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမ ွပူညီပံ့ပိုးေပးရမည္။ 

၅.၁၈  ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္ ့အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ပူတြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္ ့တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ ္

ေဆာင္ရြက္ေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ားရိွ ငါးမဖမ္းမွီ၊ ငါးဖမ္းဆီးစဥ္ႏွင့္ ငါးဖမ္းျပီးေနာက္ဆက္တြဲ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခန္းက႑၊ ၎တုိ႔၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတ၊ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု အားေပးကူညီ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳး 

သမီးမ်ား ပူေပါင္းပါ၀င္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၅.၁၉ ႏုိင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈမ်ားႏွင့္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ (ဥပမာ - ေရသယံဇာတႏွင့္ 

ငါးသယံဇာတမ်ား အတူခြဲေ၀တည္ရွိျခင္း) အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသံုးခ်ခြင္ ့

မ်ားကိ ုကာကြယ္ေပးရမည္။ 

၅.၂၀ ငါးအလြန္အကြ်ံဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိႏုိင္ေသာ 

ေၾကာင္ ့ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ငါးအလြန္အကြ်ံဖမ္းဆီးမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၆. လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင္ ့သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည့္ အလုပ္တာ၀န္ 

၆.၁ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူအားလံုးသည ္ မတူကြျဲပားေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားကို နားလည္ 

လွ်က ္အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံ ုေဂဟစနစ္ 

အျပင္ ခ်ိတ္ဆက္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမု ိ

လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ လ႕ူအခြင့္အေရးမ်ားကိ ုအျပည့္အ၀ေပးျခင္းျဖင္ ့၎တုိ႔၏ လူမႈစီးပြား တုိးတက္မႈ 

ကိ ုေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

၆.၂ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင္ ့ ငါးသယံဇာတ တုိးပြားႏုိင္ေစေသာ အျခားဆက္စပ္ 

နည္းပညာႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမည္။ အေသးစား ငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္း အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စာတတ ္

ေျမာက္ေရး၊ ေနထုိင္ရန္အိမ္၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ ေသာက္သံုးေရ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္မ်ားကို သင့္တင္ ့

တတ္ႏုိင္ေသာစရိတ္ႏွင္ ့ လက္လွမ္းမွီေစရန ္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ႏုိင္ငံအဆင့္ (သို႔) ေဒသႏၱရအဆင့္ 

အစီအစဥ္မ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ၎၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား မူရင္းဌာေန 

တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ ထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခ်န္လွပ္ထားခံရသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

မရွိဘ ဲလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ေပးရန ္ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၆.၃ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လူမႈေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ အစ ီ

အစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ၎အဓိကအခန္းမ်ားသည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ကန္၍ 

၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း စ၊ လယ္၊ ဆံုး အႀကံဳး၀င္ရမည္။ 

၆.၄ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြက ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျခား 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ အေထာက္အပံ့ေပးသင့္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင္ ့ ေငြစုစနစ္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းႏွင့္ အာမခံအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳး 

သမီးမ်ားအေနျဖင္ ့ထု၀ိန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမွီေစရန ္အထူးဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးသင္ ့သည္။ 
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၆.၅ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစဥ ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး (ငါးမဖမ္းမွီ၊ ငါးဖမ္းဆီးစဥ္၊ 

ငါးဖမ္းျပီးေနာက ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား (သို႔) အမ်ိဳးသမီးမွ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရတြင ္

ျဖစ္ေစ၊ ကုန္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ေစ 

မိမိစားသံုးရန္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု စီးပြားေရးႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း) အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ၎တုိ႔အတြက ္ ကြ်မ္းက်င္မႈပိငု္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၊ ဖမ္းဆီးခ်ိန္လြန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင္ ့

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက)္ ျမွင့္တင္ေပးရမည္။ 

၆.၆ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွ ိ လုပ္သားမ်ားအတြက ္ သင့္တင့္ေသာ အလုပ ္

အကိုင္ကိ ု (အသိအမွတ္ျပဳႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသာ က႑မ်ိဳးစံ)ု ဖန္တီးေပးရမည္။ ႏုိင္င ံ

ေတာ ္ အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွ ိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု (အသိအမွတ္ျပဳႏွင္ ့ အသိအမွတ ္

မျပဳျခင္းက႑မ်ိဳးစံ)ု ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ လုိအပ္ေသာ အခြင့္အလန္းမ်ားကိ ု တညဆဲ္ 

ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမ ွေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္။ 

၆.၇  ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွိ ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင္ ့ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား 

အတြက္ လံုၿခံဳေသာလူေနမႈဘ၀ကိ ု ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ 

အေရးစံႏႈန္းမ်ားကိ ု အသံုးျပဳ၍ အေရာကလ္ွမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေသး 

စားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ေကာင္းကိ ု ဖန္တီးေပးရမည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့အလံုးစံုလႊမ္းၿခံဳေသာ၊ ခြဲျခားမႈကင္းေသာ၊ စီးပြားေရးအရ ေသခ်ာေသာ မူ၀ါဒမ်ား 

ခ်မွတ္၍ ပင္လယ္ျပင္၊ ေရခ်ိဳႏွင္ ့ ကနု္ေျမတုိ႔အား အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ 

ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အသံုးျပဳေစျခင္းျဖင္ ့ (အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) ၎တုိ႔၏ လုပ္အား၊ ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္ ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔မွ မွ်တေသာ ၀င္ေငြရရွိေစၿပီး သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းျခင္းႏငွ့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီမံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၆.၈ ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင္ ့ အျခားဆက္စပ္သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင္ ့ အေသးစား ေရလုပ္ငန္း အစ ု

အဖြ႕ဲမ်ားအတြက ္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးသယံဇာတ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ႏွင္ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ရရွိပိုင္ဆုိင္ေစရန္ လကရ္ွိလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးျခင္း၊ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင္ ့

ထပ္ပိုးအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား (ငါးလုပ္ငန္းျပင္ပ) ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြအခြင္ ့

အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင ္အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၏ အခန္းက႑ 

ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာက႑ခြဲတစ္ခုအေနျဖင္ ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈကိ ု အသိအမွတ္ျပဳ 

ေနရာေပးၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ထြက္ေပၚ လာေစရန္ လိုအပ္သည္။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည ္

လည္း ေဒသအေျချပဳ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစားေရေပၚေရေအာက္ ေလ့လာေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ ွတန္းတူ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိသင့္သည္။ 



ေရ႕ွေျပးစာမူ 

ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ FAO ၏ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမ ွအတည္ျပဳခ်က္ (ေရာမ၊ ၉-၁၃/၀၆/၂၀၁၄) 

22 
 

၆.၉ ဤက႑တြင္း ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမွ 

ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ အားလံုးအတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈ၊ 

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ျပဳလုပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ ဓားျပမႈ၊ ခုိးမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ၊ 

အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင္ ့ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးသည္ ့ ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တု႕ိႏွင့္ ကင္းေ၀းေသာ လူမႈ 

ပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေပးရမည္။ တာ၀န္ရွိသူအားလံုးသည ္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းခြင ္

အတြင္းရွ ိ ထုိသိ႕ုေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု အကာအကြယ္ေပး 

ႏိုင္ရန္အတြက ္ တဆင့္ၿပီးတဆင္ ့ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္သြားသင့္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ 

အိမ္ေထာင္စုတြင္း (သိ႕ု) ရပ္ရြာလူထုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ ႏွိပ္စက္ေစာ္ကားမႈမ်ား ခံစားရသည္ ့

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက ္တရားဥပေဒ လက္လွမ္းမွီႏုိင္ေစရန ္ျပဳလုပ္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ 

၆.၁၀ ေရွးရုိးအစဥ္အလာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား အပါအ၀င ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ ွ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းတံငါသည္မ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 

လုပ္ကုိင္ရျခင္းသည္လည္း အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းဆုိင္ရာ လုပ္ကိုင္မႈ ဗ်ဴဟာတရပ္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္သည္။ ငါးလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္မ်ား 

ကိ ု ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ သင့္တင့္မွ်တၿပီး လံုေလာက ္ ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳ၍ ေဒသ 

ဆုိင္ရာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ငါးလုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု မထိခုိက္ေစရန္ 

ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သည္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာမ်ားမ ွ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရမည္။  

ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္စည္းမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြၾကသည့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ေရႊ႕ေျပာင္း 

လုပ္သားမ်ား၊ တံငါသည္မ်ားအတြက ္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္အတ ူ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

သည္လည္း အေရးႀကီးသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရေပမည္။ ထုိသိ႕ုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္မ၀ူါဒ 

ေရးရာႏွင္ ့ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆုိင္ရာမ်ားအတြက ္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 

အသင္းအပင္းမ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း၍ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ 

၆.၁၁ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ငါးဖမ္းသူမ်ား ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ေနာက္ခ ံ

အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင္ ့ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ု သိရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသိ႕ုေသာကိစၥရပ္မ်ားမ ွ

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံခုိင္ၿမဲေရးကိ ုထိခုိက္သက္ေရာက္ေစမည့္ အခ်က္မ်ား 

ကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္။ 

၆.၁၂ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးဖမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ 

က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္မွ်တမႈမရွိသည္ ့ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားမ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက ္

ေပးႏုိင္ၿပီး လိုအပ္သည္ ့ တရားစီရင္ေရးမ်ား ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနေစရန္အတြက ္ ႏုိင္ငံေတာ္မ ွ

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးပါ၀င္ထားသည္ ့ “ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
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ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က”္ (ICESCR)၊ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား 

အဖြ႕ဲအစည္းမွ သက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကဲ့သိ႕ုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမ ွ အမ်ိဳးသား 

အဆင္ ့ တရားစီရင္ေရးႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာ လ႕ူအခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အည ီ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ အျခားသက္ဆုိင္သူအားလံုးသည္လည္း 

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးသည္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင္ ့

ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေရွးဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင္ ့ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန ္

လိုသည္။ 

၆.၁၃ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင္ ့ငါးလုပ္ငန္း ေရႊ႕ေျပာင္း 

လုပ္သားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင ္အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင္ ့အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး 

ငယ္မ်ား ေၾကြးႏြံနစ္ျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္၍ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ား လံုး၀ဥႆံု ကင္းစင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၆.၁၄ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမွလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ 

ေယာကၤ်ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ဘ၀ 

ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး လူငယ္မ်ားကိုမွန္ကန ္ ေကာင္းမြန္သည္ ့ လပု္ငန္းမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္ 

ကာ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည္ ့ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည္ ့

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမွီေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

၆.၁၅ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ ွ သက္ဆုိင္ရာပဂုၢိဳလ္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ 

လူမႈပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုလံုးအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္ေရးႏွင့္ 

ပညာေရးက႑မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရန ္ လိုအပ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 

စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တု႕ိ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို “ကေလး 

သူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က”္တြင ္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီ ကာကြယ ္

ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန ္လိုအပ္သည္။ 

၆.၁၆ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ 

ပင္လယ္ျပင ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈသည ္ ပိုမုိနက္နဲ ရႈပ္ေထြးေစေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ဤ 

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈသည ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့

အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ ဥပေဒမ်ား ျပဳစုျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္င ံ

တကာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ PAO, ILO ႏွင့္ IMO တုိ႔၏ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ငါးဖမ္းျခင္းႏွင္ ့ပင္လယ္ျပင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစျခင္းတုိ႔အရ ေဆာင္ရြက္ရမည္။3 

                                                           
3
 ဤအခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၆၈ခုႏွစ္ “ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား လုိ္က္နာရမည္ ့ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆုိင္ရာ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား”၊ ၁၉၈၀ FAO/ILO/IMO တိ႕ု၏ “အေသးစားငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
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၆.၁၇ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ားရွ ိ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင္ ့ ေဘးကင္း 

လံုၿခံဳေရးအပါအ၀င ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ (ကုန္းတြင္း၊ ပင္လယ)္ အေကာင္း 

ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိ ုအတူတကြ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၏ တက္ၾကႊစြာပါ၀င္မႈမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္ပါ၀င္မႈမ်ားျဖင္ ့သင့္ေလ်ာ္သလိ ု ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထု ိ ပင္လယ္ျပင္ 

တြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားမွာ ငါးလုပ္ငန္း၏ အေထြေထြ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ အတူတကြ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥလည္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားထက္ 

မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ သတင္းပိ႕ုျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အသိပညာေပး 

ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားေပးျခင္းႏွင္ ့ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပင္လယ္ျပင္တြင္း ေဘးကင္း 

လံုၿခံဳေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ျခင္း အစရွိသည္တု႕ိကို အေထာက္ 

အကူျပဳ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေလးစားလိုက္နာမႈ အားေကာင္းလာေစျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္း၊ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အစရွိသည့္ လက္ရွိအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ဤအပိုင္း 

တြင ္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏုိင္မႈႏွင့္ ပင္လယ္ျပင ္

ကယ္ဆယ္ေရးတြင္ အေသးစား ကယ္ဆယ္ေရးသေဘာၤငယ္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚေနရာျပ စနစ္ 

မ်ားထားရွိရန ္ျမွင္တင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ 

၆.၁၈ အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၏ အခန္းနံပါတ္ (၂၅)4 တြင္ပါရွိသည္ ့ ေျမယာ 

ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားအတြက္ 

လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အသိေပးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ သက္ဆုိင္သပူုဂၢိဳလ္အားလံုးသည္ 

အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္အေနအထားတြင္ အက်ိဳးဆုိင္သူ 

အားလံုး၏ လ႕ူအခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတု႕ိကို ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ 

ဥပေဒအရ ၎တို႕၏ ရုိးရာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 

ဖမ္းဆီးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သည့္ေနရာမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၎တိ႕ု၏ဘ၀၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသင့္ေပသည္။ 

၎တိ႕ုကို ထိခိုက္သက္ေရာက္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားတြင္ ၎တိ႕ု၏ ထိေရာက္စြာပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသင့္ေပသည္။ 

 

                                                                                                                                                                                           
တပ္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား”ႏွင္ ့ ၂၀၁၀၊ “၁၂ မီတာအရွည္ထက္တိုေသာ ကုန္းပတ္ပါငါးဖမ္းသေဘာၤမ်ားႏွင့္ 

ကုန္းပတ္မပါေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာ မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တုိက္တြန္းအႀကံေပးခ်က္မ်ား” စသည္တိ႕ုတြင ္ပါ၀င္သည္။ 
4 အခန္း (၂၅) သည ္“ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့သစ္ေတာဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား” ဆိုင္ရာအခန္းျဖစ ္

သည္။
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၇. တန္ဖုိးခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္မႈမ်ား (Value Chains)၊ ငါးလုပ္ငန္းၿပီးေနာက္ပိုင္း (Post Harvest) 

ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ  

၇.၁ သက္ဆုိင္သူအားလံုးသည္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၏ ဖမ္းဆီးခ်ိန္လြန ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ၎ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ သူမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

သက္ဆုိင္သူအားလံုးသည္ ငါးလုပ္ငန္းတန္ဖုိးျမွင့္ ကြင္းဆက္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ိန္လြန ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

ရံဖန္ရံခါ အေရးမပါသကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္သည့္သေဘာကိ ု အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ ၎တုိ႔အား အေရးပါ 

ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ပါ၀င္ေစရမည္။ အထူးသျဖင္ ့ ထိခုိက္လြယ္သူမ်ားႏွင့္ 

စြမ္းအားမဲ ့အုပ္စုမ်ားအတြက ္လိုအပ္ေသာအထူးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

၇.၂ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည ္ ငါးဖမ္းခ်ိန္လြန္ အခန္းက႑ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ 

ကိုအသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ ၎တုိ႔၏ ပူေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ငါးဖမ္း 

ခ်ိန္လြန ္ အခန္းက႑ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေစရန္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့အဆင္ေျပသက္သာမႈမ်ားအား လိုအပ္သလို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရ 

မည္။  

၇.၃ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ (အေသးစား) ငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္က႑ခြအဲတြင္း အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးအႏၱ 

ရာယ္ကင္းရွင္းေသာ ငါးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္သာမက ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ ္

မႈအတြက္ပါ တာ၀န္သိသိ၊ ေရရွည္ၾကည့္လ်က္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခခံ 

အေဆာက္အအံုမ်ား၊  အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား အတြင္း 

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအား တြန္းအားေပး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိေစသင့္သည္။  

၇.၄ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္အည ီ ေရလုပ္သား 

တို႔၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အသက္ေမြးမႈအား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ 

မိရိုးဖလာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ ၎တို႔၏အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈအား တန္းဘိုးကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္တြင ္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ေပးသင္ ့

သည္။ အလားတစူြာ သမ၀ါယမမ်ား၊ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းက႑အတြင္းရွ ိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား (ဥပမာ- ေလလံစနစ္၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္စနစ)္ 

စသည္တို႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေစရန္၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန ္အေထာက္အပံ့ေပးသင့္သည္။  

၇.၅ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔သည ္ ရွိရင္းစြႏဲွင့္ ေဒသတြင္းအသံုးၿပဳေသာ စရိတ္စီစစ္သက္သာေစသည္ ့

နည္းလမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း နည္းပညာႏွင္ ့ ေရေျမသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ ့ နည္းပညာ 

လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခတည္လ်က ္ ငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ အေလအလြင့္ႏွင္ ့ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအား 

ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး တန္ဘိုးတိုးထုတက္ုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာသင့္သည္။ ေဂဟစနစ္အတြင္း  

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င ္ မထိခိုက္ေစေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ 



ေရ႕ွေျပးစာမူ 
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တားဆီးသင့္သည္မ်ားကိုတားဆီးျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည့္။ ဥပမာ- အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ 

ငါးမ်ားကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင္ ့ ကုန္ေခ်ာျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ရွိ (ေရ၊ ေလာင္စာထင္း စသည္)့ သြင္းအားစု 

အညစ္အေၾကးမ်ား။  

၇.၆ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ရပ္ရြာ၊ ျပည္တြင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္မ်ားအား 

လက္လွမ္းမွီေစရန ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းႏွင္ ့ အေသးစားေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက ္ ညီညႊတ္မွ်တေသာ၊ 

ခြဲျခားျပဳမႈျခင္းမခံရေသာ ကုန္သြယ္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန ္ ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ ္

အေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းရွ ိ အေသးစား ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပး 

ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (WTO) ၏ အဖြဲ႔၀င္အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

အား စြဲၿမဲေစလ်က္ WTO ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစျခင္းငွာ သက္ဆိုင္သူ 

တို႔ ကုန္သြယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသိရွိေနေစရန္ အတူတကြ ေပါင္းစည္း 

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

၇.၇ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ငါးႏွင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့

ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ရပ္ရြာအတြင္း ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ားႏွင္ ့

၎တို႔၏ေကာ္မတီမ်ား အဆင့္ဆင္ ့ (ေဒါင္လိုက)္ ခ်ိတ္ဆက္ညီညီေပါင္းစည္းညီညႊတ္မႈရွိေရးတို႔အား 

အေလးအနက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ တဆက္တည္းတြင ္ ႏိုင္ငံတကာေရလပု္ငန္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္ 

ျပည္ပပို႔မႈတုိ႔တြင္ က်န္းမာေရး၊ အစာအာဟာရႏွင့္ လူမႈသာယာ၀ေျပာမႈအတြက္ ငါးစားသံုးရန ္

လိုအပ္လ်က္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့အျခားအစာအာဟာရမ်ားအား လက္လွမ္းမမွီေသာ၊ မတတ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ား 

၏ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္အား ထိခိုက္ေစျခင္း မျဖစ္ေစသင့္ေပ။ 

၇.၈ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေရလုပ္သားငယ္မ်ားႏွင္ ့ အျခားတန္ဘိုးကြင္းဆက္အတြင္း ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည ္ ထုတ္လုပ္မႈတြင ္ ပါ၀င္ပတ္သက ္

ေနသူမ်ားအားလံုးအၾကား အညီအမွ်ခြဲေ၀မႈရွိသင့္ေၾကာင္း သိရွိရမည ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည ္

ေရထြက္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ အာဟာရျပည့္၀မႈတုိ႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာမႈအား 

ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက၀္ယ္လိုအားမ ွေမာင္းႏွင္လိုက္သည္ ့ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ 

ႏိုင္ေစရန ္ ထိေရာက္ေသာ ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈစနစ္မ်ားအား ေနရာတက် တည္ရွိေစသင့္သည္။ 

၎စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားတြင္ ငါးဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ တာ၀န္သိအေလ့အက်င့္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ ျပည္ပတင္ပုိ႔ 

မႈမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ ွ ေရလုပ္သားငယ္တို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေစရန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 

တန္ဘိုးကြင္းဆက္တေလွ်ာက ္တရားမွ်တေသာ အျခားအျပဳအမူမ်ား ပါ၀င္သည္။  

၇.၉ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ မူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စစ္တမ္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈေၾကာင္ ့ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ 

ေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္၊ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
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လုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေစရန ္အထူးသတိျပဳ 

ရမည္။ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ျပဳၿပီးမွသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင္ ့လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 

ခ်မွတ္ရမည္။ 

၇.၁၀ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၏ တန္ဖုိးျမွင့္ကြင္းဆက္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ 

ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအတြက ္ ေလွ်ာ္ကန္သည့္ေစ်းကြက္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္း 

မွီေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင္ ့ တိက်၍ အခ်ိန္မွီေသာ 

ေစ်ကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရရွိျပီး ေျပာင္းလေဲနေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္အညီ ခ်ိန္ညွိႏုိင္ရမည္။ 

အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 

အႏြမ္းပါးဆံုး စြမ္းအားမဲ့အုပ္စုမ်ားမ ွ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအျခအေနမ်ားမ ွ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

အား (တဆက္တည္းတြင္လည္း အလားအလာရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်လ်က)္ လိုက္ေလ်ာ 

ညီေထြ က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ရပ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

၈. က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး 

၈.၁ သက္ဆုိင္သူအားလံုး၏ မေလွ်ာ့ေသာ လံု႔လစိုက္ထုတ္မွသာ က်ား/မ သေဘာတူညီမႈကို 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကိ ုအသိအမွတ္ျပဳျပီး အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဗ်ဴဟာမ်ား 

တြင ္က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈ သေဘာတရားကိ ုဗဟိုခ်က္မအျဖစ ္အစဥ္အျမဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္ရန္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းအတြက္ ကြဲျပား 

ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား လိုအပ္ျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ အက်င့္စရိုက္မ်ားအား 

တြန္းလွန ္ေျဖရွင္းရမည္။ 

၈.၂ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင္ ့ ဆက္စပ္သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ကတိ 

က၀တ္မ်ားေအာက္ရွိ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိ ု လိုက္နာျပီး၊ CEDAW ႏွင့္ (Beijing Declaration and 

Platform for Action) ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာရန ္ လိုအပ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ ္

အေနျဖင့္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္သက္ဆုိင္ေသာ မ၀ူါဒမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္ခ်မႈအပိုင္းတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားညီမွ်စြာပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အထူးအေလးထား ၾကိဳးပမ္းရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ ္

အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိ ု တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ တိက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ားရွိရန ္လိုအပ္ပါသည္။ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွ ိအမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့၎တုိ႔ 

၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား တုိးခ်႕ဲက်ယ္ေျပာေစျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မည္ ့လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားတြင ္ပူေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္း နည္းမ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အေသးစား 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစျပီး၊ ၎အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ 

တုိးတက္မႈရွိေစရန ္ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 
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၈.၃ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ လူမႈ၊ စီးပြားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမ်ားကိ ု အေျချပဳ၍ က်ား/မ သေဘာ 

တူညီမႈကိ ုဆန္႔က်င္ေသာမ၀ူါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကိ ုျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့အေသး 

စားငါးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာေပး သတင္းအခ်က ္ အလက္မ်ား၊ နည္း 

ပညာမ်ားႏွင္ ့ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ား သာတူညီမွ်ရရနအ္တြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား 

ေရးတြင ္ က်ား/မ အခ်ိဳးအစားမွ်တေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သက္ဆုိင္သူအားလံုးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ က်ား/မ သာတူညီမွ် ရွိေစေရးအတြက ္ လက္ေတြ႔က်ေသာ သံုးသပ္စနစ ္

ထူေထာင္၍ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ုအတူပူးေပါင္း ဆန္းစစ္ရမည္။ 

၈.၄ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည ္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 

အေရးပါေသာ နည္းပညာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးရမည္။  

 

၉. ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း(Disaster Risk and 

Climate Change)  

၉.၁ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက ္ ရာသီဥတ ု ေျပာင္းလဲ 

မႈအား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားနိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကုလသမဂၢ၏ ရာသီဥတ ု ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က ္United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  

၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူေဘာင္မ်ား၊ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီအလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

လိုအပ္သည္ကိ ု နိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ဆိုင္ရာ ညီလာခံ (Rio+20)မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္ျဖစ္သည္ ့ “ကၽြနုပ္္တို႔လိုလားေသာ အနာ 

ဂတ”္ စာတမ္းကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  

၉.၂ ပါဝင္ပတ္သတ္သူအသီးသီးသည ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱ 

ရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းတို႕၏ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင ္သက္ေရာက္ေနမႈမ်ား 

ကိ ု သိရွိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း ေရလုပ္ငန္းအေပၚ 

တြင ္ သက္ေရာက္ေနေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ဦတည္၍ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

အစီအမံမ်ားကိ ု လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ အထူးသျဖင္ ့ သင့္ေလ်ာ္ပါက လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစ 

ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ားအျပင ္ ႀက့ံႀကံ့ခံႏိုင္မႈအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

အား ေဒသခံလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္ႏြမ္းပါးအုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ ထိထ ိ

ေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမွ စားနပ္ရိကၡာ 

ဖူလံုမႈ၊ အာဟာရ၊ ေနအိမ္ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားအေပၚ အထူးသက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ကၽြန္းမ်ား 

ေပၚတြင္အသက္ေမြးလ်က္ရွိသည့္ ေရလုပ္သားငယ္မ်ားအတြက ္အထူးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိသင့္သည္။  
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၉.၃ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္ ့ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု

က႑အသီးသီးအၾကား ၿခဳံငုံမႈရွိေသာ၊ ေပါင္းစည္းမႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ေရထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ကမ္းျပိဳျခင္းႏွင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းစသည့္ 

အျခားသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့ ေရလုပ္ငန္းႏွင္ ့ ၄င္းတို႔၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက ္

ေရာက္နိုင္သည္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။  

၉.၄ နိုင္ငံေတာ္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ သဘာဝ/လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကို 

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရာသ ီ

ဥတ ု ေျပာင္းလဲမႈနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင ္ ေနထိုင္နိုင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ေထာက္ပ့့ံကူညီမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  

၉.၅ အကယ္၍ လူလုပ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္ ့ အေသးစားေရလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအား ထိခိုက္မႈ 

ရွိပါက ျပဳလုပ္သူကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိသင့္သည္။  

၉.၆ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည ္ ငါးဖမ္းဆီးၿပီး 

ေနာက္ပိုင္း က႑မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈက႑မ်ားသို႔ သက္ေရာက္ေနမႈအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင္ ့

သည္။ သက္ေရာက္မႈပံုစံမ်ားတြင ္ ငါးမ်ိဳးစိတ္အရလည္းေကာင္း၊ ငါးအေရအတြက္အရလည္းေကာင္း၊ 

လတ္ဆတ္မႈ သက္တမ္းအရ လည္းေကာင္း၊  ေစ်းကြက္တြင္ ဂယက္ရိုက္ေစမႈမ်ားအရလည္းေကာင္း 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေစျခင္းျဖင္ ့ သက္ေရာက္ေစမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလွ်ာ့ခ် 

ႏိုင္ရန္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားသို႔ အေထာက္အပံ့မ်ား 

ေပးသင့္သည္။ နည္းပညာအသစ္မ်ား ျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ရွ ိ ငါးမ်ိဳးစိတ္၊ ထုတ ္

ကုန္၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစႏိုင္မႈ လိုအပ္သည္။  

၉.၇ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈႏွင္ ့ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္မႈမ်ားသည ္ အေသးစား 

ေရလုပ္ငန္းတြင ္မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသည္ကိ ုနားလည္သင္ၿ့ပီး 'ကယ္ဆယ္ေရးမွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသို႔' ဟူသည္ ့

မသိမသာ တစတစေျပာင္းလဲမႈသေဘာတရားအား က်င့္သံုးသင့္သည္။ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည ္

မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင္ ့ ျပန္ 

လည္ဦးေမာ့လာေရး စသည့္အေရးေပၚျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင္ ့ အလားအလာရွိေသာ အနာဂတ ္ ၿခိမ္း 

ေျခာက ္ ေနမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေစသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

"ေက်ာရိုးအားခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္း (Building Back Better)" ဆိုသည္ ့ သေဘာတရား 

အား ေဘးအႏၱရာယ္တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင ္အသံုးခ်သင့္သည္။  

၉.၈ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအသီးသီးသည ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တြင ္

အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑အား ျမႇင့္တင္ေပးသင့္ၿပီး ငါးဖမ္းဆီးျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တြင္ ထိေရာက္စြာ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။  
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၉.၉ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင္ ့အည ီ

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္စြာ ေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက ္ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ ္ သည့္ 

ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ ေရေျမသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ကိုက္ညီသည္ ့ နည္းပညာမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ 

လက္လွမ္းမွီ သံုးစြဲခြင့္ရရွိေစရန ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္သည္။  

 

အပုိင္း (၃) တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း 

၁၀. မ၀ူါဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းညီညြတ္မႈ၊ အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ ၫိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ 

၁၀.၁ နိုင္ငံေတာ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ 

ေဒသခံလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား၊ 

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူ၀ါဒမ်ား၊ စြမ္းအင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေက်းလက္မ၀ူါဒမ်ား၊ 

သဘာ၀ပတ၀္န္က်င ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင္ ့ အာဟာရဓာတ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ 

လုပ္သားႏွင္ ့ အလုပ္အကိုင္မ၀ူါဒမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး (DRM) ႏွင္ ့

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမႈ (CCA) မူ၀ါဒမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္း 

ဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားႏွင္ ့ အေသးစားေရလုပ္ငန္း ဘက္စံုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ျမႇင့္တင္သည္ ့ အျခား 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမ၀ူါဒမ်ား၊ အစီအမံမ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား  စသည္တို႔ 

ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဆီေလ်ာ္သည့္မ၀ူါဒမ်ားအား ဂရုျပဳ စဥ္းစားသိရွသိင့္သည္။ က်ား/မ သာတ ူ

ညီမွ်မႈႏွင္ ့သက္ညႇာမႈအား အထူးအေလး ေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

၁၀.၂ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လိုအပ္ပါက ပထဝီအေျချပဳ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း (Spatial Planning) နည္း 

လမ္းမ်ားကိ ုအသုံးျပဳျပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင္ ့ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားကိ ုလႊမ္းၿခဳံသင့္ေပသည္။ ယင္းတြင္ 

အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အားလုံး ပါဝင္ေသာ ကန္းရိုး 

တန္းဇုန္ စုေပါင္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ၊ ပူးေပါင္း 

ပါ၀င္ေစမႈႏွင္ ့ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ျဖင့္ ေရးဆြဲေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင ္က်ား/မ အခန္းက႑ ဂရုျပဳေသာ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင္ ့ ဥပေဒမ်ားအား ထည့္သြင္းသင့္သည္။ တရား၀င္ စီမံကိန္းစနစ္တစ္ခုသည္ အေသးစား 

ေရလုပ္သားမ်ားႏွင္ ့ အျခားမိရိုးဖလာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားႏွင္ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈစနစမ္်ား ရွိေသာ 

သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ စီမံနည္းစနစ္ႏွင္ ့ ပင္လယ္ေရပိုင္နက ္ နယ္ပယ္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတုိ႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
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၁၀.၃ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပင္လယ္၊ ကုန္းတြင္းပိုင္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေဂဟစနစ္မ်ား၏ ရွင္သန္မႈ ကုိ 

သက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားညီညြတ္မႈရွိေစရန္ အထူးမ၀ူါဒအစီအမံမ်ားအား က်င့္သံုး သင့္ျပီး  

ေရလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားသဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားဆို္င္ရာ မူ၀ါဒမ်ားသည ္ ၎ 

က႑မ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ားအား ပူးေပါင္း ျမႇင့္တင္သင့္ 

သည္။  

၁၀.၄ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းေသာ မူဝါဒမ်ားသည ္ ေဂဟစနစ္ အေျခခံေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းျဖင္ ့

အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို 

ဦးတည္ေသာ ရည္ရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ေရလုပ္ငန္းမူ၀ါဒေဘာင္တစ္ရပ္လံုး 

သည ္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းႏွင္ ့ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔၏ ေရရွည္အနာဂတ္ပံုရိပ္၊ မူ၀ါဒေဘာင္တို႔ႏွင့္ 

ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မႈ ရွိရမည္။ ၄င္းတြင္ ထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ ခြဲျခားခံအုပ္စုမ်ားအတြက ္ အထူး 

အေလးေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ေစသင့္သည္။ 

၁၀.၅ ေရလုပ္ငန္းက႑ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးအတြက ္ ေဂဟစနစ္ကိ ု အေျခခံေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အျခားက႑ 

မ်ားနွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဆင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

ေစရန္အတြက ္ နိုင္ငံေတာ္မ ွ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးတိုး 

တက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေသာစြာ တာဝန္သတ္မွတ္ ခြဲေဝေပးသင့္သည္။  

၁၀.၆ အေသးစားေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ပတ္သတ္သူမ်ားသည ္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ကိ ု ျမွင့္တင္၍ ၎တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေဝငွရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ရန္ႏွင္ ့

အေသးစား ေရလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတခ္်က္ခ်မွတ္မႈအပိုင္းမ်ားတြင ္ ပါ၀င္ခြင့္ 

ရရွိေရးတို႔အတြက ္ကြန္ယက္မ်ား ဖန္တီးသင့္သည္။  

၁၀.၇ နိုင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကိ ု ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္နိုင္ေရး 

အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္မ်ားကိ ု နိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ 

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

၁၀.၈ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင္ ့ ေဒသခြဲမ်ားဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ျမႇင့္တင္သင့္ 

သည္။ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းက႑အေပၚ ပိုမိုသိနားလည္မႈရွိေစရန ္ သင့္ေလ်ာ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 

သေဘာတူညီမႈရွိထားေသာ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအပါအ၀င ္ ေဒသခြဲမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ (သို႔) 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ေရာက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ 

ေဒသခြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 

သင့္သည္။  
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၁၁. သတင္းအခ်က္အလက္၊ သုေတသနႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရး  

၁၁.၁ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ  

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင ္ အေထာက္အကူျပဳနုိင္ရန္အတြက ္ သင့္ေတာ္ေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက ္ ေကာက္ယူမႈစနစ္ ထူေထာင္ထားရွိသင့္သည္။ ယင္းတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဇီဝမ်ိဳးကြဲႏွင့္ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား က်ား/မခြဲျခား ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေသးစားေရ 

လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ၄င္း၏လူမႈစီးပြားေရးက႑ငယ္တို႔၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈတို႔အား ထင္ဟပ္ေစ 

ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုသိရွိ နားလည္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။  

၁၁.၂ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင္ ့ ႏွီးႏြယ္ပတ္သတ္သူမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္  မရွိမျဖစ္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင္ ့သတင္းအခ်က ္

အလက ္က႑၏ အေရးပါမႈအား သိရွိမႈ ရွိသင့္သည္။  

၁၁.၃ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 

အား တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ သမာသမတ္က်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 

မ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွ ိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈအား ကာကြယ္တားဆီး 

ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

၁၁.၄ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အေနျဖင္ ့ အေသးစားေရလုပ္ငန္းတြင ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သူမ်ား 

သည ္ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အသိပညာ သိုမွီးထားသူ၊ ေဝငွနုိင္သူႏွင့္ လက္ခံရယူမည့္သူမ်ား 

ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ အထူးသျဖင္ ့လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကိ ုရင္ဆိုင ္

ေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးမႈမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အေသးစား ေရလုပ္ငန္း 

က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ ၄င္းသတင္းအခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈသည္ 

လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းအသက္ေမြးမႈမ်ား၏ ဇ၀ီေဗဒ၊ တရား 

ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရႈေထာင့္မ်ားအေပၚ အေျခတည္လ်က္ရွိသည္။ 

၁၁.၅ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တရားမ၀င္ေသာ၊ တရားဥပေဒေဖာက္ဖ်က္သည္ ့ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္သာမက တာ၀န္သိေသာ အေသးစား ေရလုပ္ငန္း အသက ္

ေမြးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေသခ်ာစြာရရွိေစရန ္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၄င္းသည္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စြမ္းအားမဲ့အုပ္စုမ်ားအား အထူးအေလးေပး 
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ထားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင္ ့စာနပ္ရိကၡာ ဖူလံ ု

မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသင့္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရန ္ ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားတြင ္

အခ်က္အလက္နည္းနည္းႏွင့္ ထူေထာင္ႏိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈစနစ္ကိုလည္း 

ထားရွိသင့္သည္။  

၁၁.၆ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးသည ္ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ႏွင္ ့ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ 

မႈတို႔ ေဖၚေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင ္ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ အသိအျမင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

မိရိုးဖလာ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ အမ်ိဳးသမီးငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင့္ 

ေရလုပ္သားမ်ား၏ အသိအျမင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့မႈေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ 

ေရရွည္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းထိန္းသိမ္းေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔တြင္ရွိ ၄င္းတို႔၏ ျဖည့္စြက္ 

မႈမ်ားအား ခ်င့္တြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိရိုးဖလာ ငါးဖမ္းအသိပညာမ်ားႏွင္ ့ နည္းပညာမ်ားအား စူးစမ္း 

မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္သည္။ 

၁၁.၇ နိုင္ငံေတာ္ႏွင္ ့ အျခားပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားသည္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းတြင ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား 

အထူးသျဖင္ ့ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေရသယံဇာတမ်ား၊ ငါးဖမ္းနည္း စနစ္မ်ား 

ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ မိရိုးဖလာသိရွိမႈမ်ားကိ ု ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ နည္းပညာႏွင္ ့ ဘ႑ာ 

ေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။  

၁၁.၈ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးသည ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္မႈ၊ ရရွိႏိုင္မႈအတြက္ 

ရပ္ရြာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေဒသခြမဲ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ရွိရင္းစြဲ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အ၀္ုိင္းအ၀န္း 

မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ယင္းတြင ္ နယ္နမိတ္မ်ဥ္းတေလွ်ာက္ရွိ 

ေရသံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ သတင္းအခ်က ္

အလက ္ စီးဆင္းမႈတြင ္ အထက္ေအာက္ႏွင္ ့ ေဘးတိုက္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ပါ၀င္ေစရမည္။ လူမႈေရးႏွင္ ့

ယဥ္ေက်းမႈ ရႈေထာင့္မ်ားအား ထည့္တြက္လ်က္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင္ ့

သတင္း မီဒီယာမ်ားအား အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑တြင ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

ျမင့္တက္လာေစရန ္အသံုးျပဳသင့္သည္။  

၁၁.၉ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္ ့ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည ္ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္ေသာ 

သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား လ်ာထားသင့္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ား 

ျဖင့္ အခ်က္အလက ္ ေကာက္ယူမႈ၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈႏွင္ ့ သုတသနျပဳမႈစနစ္တို႔အား ျပဳလုပ္သင္ ့

သည္။ သုတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင္ ့

သုတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ သုတသနရလဒ္မ်ားအား အသံုး 

ခ်လာႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။ 

ဦးစားေပးသုေတသနမ်ားအား DRM ႏွင္ ့CCA အစီအမံမ်ား အပါအ၀င ္အေသးစားေရလုပ္သားမ်ား၏ 
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အခန္းက႑မ်ားကိ ု အထူးျပဳထားသည္ ့ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အရင္းအျမစ္အသံုးခ်မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာ 

ႏွင့္အာဟာရ၊ ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ မွ်တေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစသည္တို႔အား အေျခခံေသာ 

ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံျဖင္ ့ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ 

၁၁.၁၀ အလုပ္က႑ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သုေတသနမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး ေရလုပ္ငန္းတြင္ 

လပု္ကိုင္ေနသူမ်ား (ေရႊ႕ေျပာင္း ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းတြင ္ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္သားမ်ား၊ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး) ၏ လူမူဘဝဖြ႕ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးကို 

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မူ၀ါဒ ေဖၚေဆာင္မႈမ်ား၊ အေသးစားေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္ က်ား/မေရးရာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ ျပဳလုပ္၍ ထည့္သြင္း 

ေရးဆြဲသင့္သည္။ က်ား/မ အထူးအေလးေပးေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားအား က်ား/မ မညီမွ်မႈအား ေစာင့္ 

ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈသည ္မည္သည့္လူမႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ 

အား  ျဖစ္ေပၚေစသနည္းကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးခ်သင့္သည္။ 

၁၁.၁၁ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည ္ပင္လယ္ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ 

မႈတြင ္ အေသးစားေရလုပ္သားငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑အား သိရွိေစလ်က ္ ငါးမ်ားစားသံုးျခင္းမ ွ ရရွိ 

ေသာ အာဟာရဓာတ ္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ငါးစသည္ ့

ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား မည္သို႔ရယူရမည္ကိုလည္းေကာင္း သိရွိမႈ ျမင့္မားေစရန္အတြက္ စားသံုးသူ 

အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင ္ ငါးႏွင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားစားသံုးမႈကုိ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင္ ့

သည္။     

 

၁၂. စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ  

၁၂.၁ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္တြင ္ အေသးစား ေရလုပ္သားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန ္

အတြက္ အေသးစားေရလုပ္သားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။ ၎တြင ္တန္ဘိုး 

ကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑ငယ ္ အသြယ္သြယ္မွ သင့္ေတာ ္

မွန္ကန္စြာ ကိုယ္စားျပဳေနမႈမ်ား ရွိေနသင့္သည္။ ၄င္းစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညီမွ်စြာပါ၀င္ႏိုင္မႈ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အထူးအေလးေပးသင့္သည္။ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

က႑အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးပါ၀င္ခြင့္ရွိေစရန္ သီးျခားေနရာမ်ားႏွင့္ 

အစီအမံမ်ား ေထာက္ပံ့ထားေပးသင့္သည္။ 

၁၂.၂ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေနသူမ်ားသည ္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမ ွ

ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးမႈမ်ားအား (ဥပမာအားျဖင္ ့

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင္)့ ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။  
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၁၂.၃ စြမ္းရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ရွိရင္းစြအဲသိမ်ားအေပၚတြင ္ အေျခတည္သင့္ၿပီး၊ အသိပညာ လႊ ဲ

ေျပာင္းမႈမွာ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ စြမ္းအားမဲ့အုပ္စုမ်ား စသည္တို႔ 

အားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္စဥ ္ ျဖစ္သင့္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည ္

ျမွင့္တင္ရာတြင ္အေသးစား ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ရာသီဥတ ုေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့လိုက္ေလ်ာ 

ညီေထြ ေနထိုင္ႏိုင္မႈ၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကိ ု ႀက႕ံႀက႕ံခံႏိုင္မႈတို႔အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ 

ျမွင့္တင္သင့္သည္။  

၁၂.၄ အစိုးရႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည ္ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ 

အသိပညာႏွင္ ့စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ရာတြင ္ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင္ ့ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ ္

ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာငန္ိုင္ေရးတို႔ကိ ု ေရွးရႈ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းမ်ား 

ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက ္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင္ ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ ္ စသည္တို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက ္

ေသာ ေဒသအစိုးရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင္ ့ ခြဲေ၀ထားရွိမႈ စနစ္တုိ႔အား သိရွ ိ

ေအာင္ အထူးအာရုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။  

 

၁၃. အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင္ ့ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း  

၁၃.၁ ပါ၀င္သူမ်ားအားလုံးတို႔သည္ ဤလမ္းညႊနခ္်က္ကိ ု ႏိုင္ငံေတာ္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့

လက္ရွိအေျခအေနတို႔အား ကိုက္ညီစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။  

၁၃.၂ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အျခားသက္ဆုိင္ေနသူမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့မ်ား ထိေရာက္မႈႏွင္ ့ ဘ႑ာေငြ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအား တာ၀န္သိသိသံုးစြမဲႈတို႔အား တိုးျမႇင့္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဤလမ္းညႊန္ခ်က ္

အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင ္ ဖြ႔ြံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ 

အထူးေအဂ်င္စ ီအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တြန္းအားေပး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။ ယင္းတြင ္ ကမာၻ႔ေတာင္ဘက္ျခမ္း ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ 

တဆင့္လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ၄င္းအေထာက္အပံ့မ်ားတြင ္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အသိပညာမွ်ေ၀မႈ၊ အေတြ႔ 

အၾကံဳမ်ားဖလွယ္မႈ၊ အေသးစားေရလုပ္သားမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးေသာ မူ၀ါဒမ်ားေပၚထြန္းလာ 

ေစမႈအား ကူညီမႈႏွင္ ့နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။  

၁၃.၃ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးတို႔သည ္အေသးစား ေရလုပ္ငန္းက႑အတြင္း လုပ္ကိုင္ေန 

သူမ်ား အက်ိဳးကိုေရွးရႈ၍ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျမန္မာျပန္ဆိုထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ 

ေပးျခင္း ႏွင္ ့ အမ်ားသိရွိေအာင္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို အတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

က်ား/မေရးရာ က႑မ်ားကုိ ဦးတည္ေသာ အသိပညာေပး စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ားကိ ု ျဖန္႔ေ၀ေပးသင့္ 
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သည္။ သို႔မွသာ အေသးစားေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကိ ုေဖၚထုတ ္

ျမွင့္တင္ႏိုင္မည ္ျဖစ္သည္။ 

၁၃.၄ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၎၏ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိ ု  အေကာင္အ 

ထည္ေဖာ္ရာတြင ္ တိုးတက္မႈမ်ားကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္၏ အေရးပါမႈအား ဂရုျပဳ၍ ထူ 

ေထာင္လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳ 

ျပည့္စံုမႈရွိေစေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူသင္သ့ည္။ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခ်က္မ်ားမ ွ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားကိ ု မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖၚ 

ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေစရန္အတြက ္စနစ္တစ္ခုလည္း ရွိသင့္သည္။ က်ား/မ ေရးရာႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာမႈ စနစ္တြင ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ ္ စီမ ံ

ခန္႔ခြဲမႈမွသည ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင္ ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပါ၀င ္

ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူႏိုင္ေရးကိ ု အတူတကြ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သို႔မွသာ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိၿပီး စနစ္တက် 

မွတ္တမ္းတင္ႏိုငမ္ည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၃.၅ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား လမ္းညႊန္နိုင္ရန္ႏွင္ ့ ေစာင္ ့

ၾကည့္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ က႑အသီးသီးမ ွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေရ 

လုပ္သားငယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အ၀ုိင္းအ၀န္းတစ္ခ ု ေပၚထြန္း 

လာနိုင္ေစရန ္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ အေသးစား ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ တရား၀င ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက ္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာရာတြင္လည္းေကာင္း ပါ၀င္သင့ပ္ါသည္။ 

၁၃.၆ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြ႔ဲ FAO အေနျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္

အေထာက္အကူေပးနိုင္ရန္အတြက ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေထာက္ပ့ံ 

မႈ အစီအစဥ ္ (Global Assistance Programme) မ်ားကိ ု ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 

သင့္သည္။  




