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စကာ်းခ ်းီ
ဦ်းတငထဋဦ်း
ဥကကဌ၊ အမ ်းသာ်းစီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့ လူမရှု ရ်းအကကံရပ်းရကာငစီ
မမနမာမပညတဝှမ်းရှ မပညသူလထ
ူ ိုမ ာ်းမှာ ၂၀၁၅ ခိုနှစ နိုဝငဘာလ အရထရထရရ်းရကာကပဲကတကဝတနှငွံ့အညီ
ထကရပေါ်လာသညွံ့

အစို်းရသစနှငွံ့

လတရတာသစကာလတင

၎င်းတိုွံ့၏ရနွံ့စဉဘဝတို်းတကရမပာင်းလဲမှုရှလာရန

စတအာ်းထကသနစာ ရမ ာလငရွံ့ စာငစ
ွံ့ ာ်းလ ကရှရနကကပါသည။ လူဦ်းရရ (၁ဝ) ဦ်းလ င (၇) ဦ်းနှုန်းနှငွံ့ ဆင်းရဲမဲရတမှု
ဒဏကို အံတိုရနရရသာ မပညသူလထ
ူ ိုအမ ာ်းစိုရှသညွံ့ မမနမာနိုငငံရက ်းလကရဒသရနမပညသူမ ာ်းက ဤရမပာင်းလဲမှုကို
ပိုမရို တာငတ
ွံ့ ရမ ာလငွံ့လ ကရှရနကကပါသည။ ထကဝကမကရသာကျွနပ
ို တိုွံ့၏မပညသူလူထမ
ို ှာ စက
ို ပ ်းရရ်းလိုပငန်းတင
တိုကရိုကပါဝငပတသက လိုပရဆာငလ ကရှကကဖပီ်း မမတိုွံ့ကိုယတိုငအတကရသာလည်းရကာင်း၊ မမတိုွံ့၏ လူမှုႈ အဖဲွံ့
အစည်း

အသင
ို ်းအဝင
ို ်းအတကနှငွံ့

စိုကပ ်းထိုတလိုပလ ကရှရနပါသည။

သာမနရရာင်းဝယရဖာကကာ်းမှုအတကရသာလည်းရကာင်း
ကိုယပိုငစိုကပ ်းရမမမရှသညွံ့

ရက ်းလကရနအမ ာ်းစိုမှာမူ

စာ်းနပရကခာကို
ကိုယတိုငစိုကပ ်း

ထိုတလိုပမှုမရှရသာလည်း ရက ်းလကရစ ်းတင စိုကပ ်းရရ်းသင်းကိုနနှငွံ့ အမခာ်းကိုနပစစည်းမ ာ်းသယယူပရိုွံ့ ဆာငမခင်း
လိုပငန်း၊ လယယာထကကိုနမ ာ်းကို ရစ ်းကကသိုွံ့ပရိုွံ့ ဆာငမခင်းလိုပငန်း၊ ထကကိုနသီ်းနှံမ ာ်း တနဖို်းမမငွံ့စမ
ီ ံမပ မပင
ထိုတလိုပမခင်းနှငွံ့ အမခာ်းလအ
ို ပသညွံ့ ဝနရဆာငမှုလိုပငန်းမ ာ်း၌ ပါဝငလိုပရဆာငမခင်းမဖငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းလိုပငန်းတင
သယဝိုကစာပါဝငလိုပရဆာင ရနကကပါသည။ အမခာ်းက နရှသူမ ာ်းမှာမူ မမနမာနင
ို ငံရှအမခာ်းဖမ ွံ့မပရဒသမ ာ်း သိုွံ့မဟိုတ
နိုငငံရပမခာ်းသိုွံ့ ရရွံ့ရမပာင်းကာ အလိုပအကင
ို အခငွံ့အလမ်း ရှာရဖလ ကရှရနကကပါသည။
ကျွနိုပတိုွံ့၏နင
ို ငံမာှ စီ်းပာ်းရရ်းအခ ကအခ ာက သညွံ့ ကမ္ာပ
ွံ့ ထဝီရနရာတငတညရှရနရသာလည်း အာဟာရခ တ
ွံ့ ဲွံ့မှုနှုန်း
အမမငဆ
ွံ့ ိုံ်းစာရင်းတင ပါဝငလ ကရှရနပါသည။ အမနီ်းခ င်းအာရှနိုငငံမ ာ်း၌ ရက ်းလကရဒသဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုအတက
ရိုပပိုင်းဆိုငရာအရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်းတင
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံရပ်းမခင်း၊
မူဝါဒမ ာ်းခ မှတရပ်းမခင်းမဖငွံ့
ရတာငသူ
လယသမာ်းမ ာ်းကို ရစ ်းကကလိုအပခ ကနှငွံ့ကိုကညီသညွံ့ ထိုတကိုနစိုကပ ်းထိုတလိုပနင
ို ရန အာ်းရပ်းလှုွံ့ရံ ဆာလ ကရှ
ရနပါသည။ ယင်းလိုပရဆာငမှုမှာ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၊ ထကကိုနသီ်းနှံမ ာ်းတနဖို်းမမငစ
ွံ့ ီမံမပ မပငထိုတလိုပသညွံ့
စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းရှငမ ာ်းနှငွံ့ ဖမ ွံ့မပကိုနစညရစ ်းကကသာမက မပညပရစ ်းကကမ ာ်းနှငွံ့ ခ တဆကမှုရှသညွံ့ ဝနရဆာငမှု
လိုပငန်းရှငမ ာ်းအကကာ်း

ခင
ို မာအက ်းရှသညွံ့လပ
ို ငန်းစကဝန်းတစရပကိုလည်း

မဖစရပေါ်လာရစပါသည။

စိုကပ ်း

ထိုတလိုပမှုနန
ှု ်းမမငတ
ွံ့ ငမခင်းနှငွံ့ ကဲမပာ်းစိုလ
ံ ငရသာထိုတလိုပမှုစနစ (တနဖို်းနည်းသီ်းနှံစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုမှ တနဖို်းမမငွံ့
သာ်းငါ်းရမ်းမမြူထိုတလိုပမခင်း၊

ဆီထကသီ်းနှံ၊

ပဲမ ်းစိုသ
ံ ီ်းနှံ၊

ဥယ ာဉမခံသီ်းနှန
ံ ှငွံ့

ရရထကစာ်းရသာကကိုနမ ာ်း

ထိုတလိုပမခင်းစသမဖင)ွံ့ လိုပရဆာငမခင်းတသ
ိုွံ့ ည တို်းပာ်းလာရသာ ဖမ ွံ့ရနစာ်းသိုံ်းသူ လူတန်းစာ်းအတက ကိုနရစ ်းနှုန်းကို
တညဖငမရစရိုသ
ံ ာမက ရက ်းလကရနမပညသူလူထို၏ဝငရငကို တို်းတကလာရစကာ ရဒသတင်းနှငွံ့ နိုငငံတကာရစ ်းကက
ယှဉဖပ ငထို်းရဖာကနင
ို မှုကိုလည်း အာ်းရကာင်းရစပါသည။ ယင်းကဲွံ့သိုွံ့လပ
ို ရဆာငမှုမ ာ်းရကကာငွံ့ ကျွနိုပတိုွံ့၏ အမနီ်းခ င်း
အာရှနင
ို ငံမ ာ်းတင သန်းရပါင်းမ ာ်းစာရသာ ရက ်းလကရနမပညသူလထ
ူ ိုကို ငတမတရခါင်းပါ်းမှုနှငွံ့ ဆင်းရဲမဲရတမှုရဘ်းမှ
လတရမမာကရအာငကယထိုတနင
ို ခဲပ
ွံ့ ါသည။
မမနမာနင
ို ငံသညလည်း ၎င်း၏အနာဂတအတက အဆိုပါအာမခံခ ကကဆ
ို ိုပကင
ို ရနအသငွံ့အရနအထာ်း၌ ရှရနပါသည။
သိုွံ့ရသာလည်း လကရှအရနအထာ်း၌ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ထိုတလိုပနိုငမှု အလာ်းအလာရကာင်းမ ာ်းကို အာ်းရပ်း
မမငတ
ွံ့ ငမခင်းထက ရနှာငွံ့ရနှ်းရအာငလိုပရဆာငရနသညွံ့မဝ
ူ ါဒမ ာ်းကို ခ ်းဖ ကမပ မပငရနလိုအပရနပါသည။ မမစမ်းရရာင
ရတာလှနရရ်းစနစ၊ သမာ်းရို်းက လိုပရဆာငရနသညွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းဦ်းရဆာငစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုစနစနှငွံ့ မပညတင်း
စာ်းနပရကခာဖူလိုံမှုကသ
ို ာ
အဓကထာ်းစိုကပ ်းထိုတလိုပရနသညွံ့စနစမ ာ်းမှ
ရသဖညရမပာင်းလဲလိုပရဆာငမှုမပ ရန
စတဓာတမပ မပငရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်း လိုအပလ ကရှရနပါသည။ မပညတင်းစာ်းသိုံ်းသူနှငွံ့ နိုငငံတကာရစ ်းကကရကကာငွံ့
မဖစရပေါ်လာမညဝ
ွံ့ ယလိုအာ်းဦ်းရဆာငရသာ

စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုစနစကဦ
ို ်းတညဗဟမို ပ မညွံ့

မူဝါဒသစကို

စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုကဏ္ဍတစခိုလိုံ်းအတက

ဆန်းသစရမပာင်းလဲခ မှတကာ

i

စိုကပ ်းရရ်းဆိုငရာ

ထိုတလိုပမှုနန
ှု ်းမမငွံ့တငမှု

မပ လိုပရန လိုအပရနပါသည။ လကရတွံ့လပ
ို ရဆာငရာတင ထရရာကရအာငမမငကာ သဟဇာတရှဖပီ်း ရကာင်းမနသညွံ့
ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှုအတက အစို်းရ၊ ပိုဂဂလကကဏ္ဍနှငွံ့ အရပသာ်းအဖဲွံ့အစည်းတိုွံ့အကကာ်းရှရနသညွံ့ က ဉ်းရမမာင်းရသာ
အရတ်းအရခေါ်၊ အမမင ဝါဒမ ာ်း နှငွံ့ ဆကဆံလပ
ို ရဆာငမှုထိုံ်းတမ်းစဉလာမ ာ်းကို ခ ်းဖ ကရနလအ
ို ပပါသည။
ဤမူဝါဒစာတမ်း၏ရခါင်းစဉမှာ “ဆနအို်းမှသည စာ်းဖယစိုံမခင်းရတာင်းဆီသ”
ိုွံ့ မဖစဖပီ်း ကျွနိုပတိုွံ့၏နင
ို ငံအတက ဦ်းစာ
ရညမှန်းကာ
ယင်းမှတစဆငွံ့
အမခာ်းရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်းနှငသ
ွံ့ ာမက
ရမ ာမှန်းခ ကသစတစရပ အရနမဖငွံ့ ထကရပေါ်လာမခင်းမဖစပါသည။

ကမ္ာနှငွံ့ရငရဘာငတန်းနိုငရနအတက

မမနမာနင
ို ငံ၏စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ရကခာကဏ္ဍအတက ခိုငမာဖပီ်းစနစက သညွံ့မဟာဗ ြူဟာကို ကျွနပ
ို တိုွံ့၏ မူဝါဒစာတမ်းတင
ရလွံ့လာတငမပထာ်းပါသည။ ပိုဂဂလကဦ်းရဆာငရသာရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုစနစ၊ ဆန်းသစမမငတ
ွံ့ ငရမပာင်းလဲဖပီ်း အငတိုက
အာ်းတိုကလိုပရဆာငမှုမ ာ်းနှငအ
ွံ့ တူ ရတ်းဆရမ ာမှန်းမှုရှသညွံ့ ထရရာကရသာအစို်းရမူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့ အဖဲွံ့အစည်း
ရထာကပံမ
ွံ့ ှုမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ တစနင
ို ငံလိုံ်းရှ ရတာငသူလယသမာ်းငယမ ာ်းကဗ
ို ဟမို ပ အရမခခံကာ လိုပငန်းကဏ္ဍအလိုက
အဓကပါဝငလိုပရဆာငသူမ ာ်းအကကာ်း

အလိုံ်းစိုံပငွံ့လင်းမမငသာမှုနင
ှ ွံ့

ယိုံကကညစတခ နင
ို မှုမ ာ်းကရို ပါင်းစပ ၍

စိုကပ ်းရရ်းနှငစ
ွံ့ ာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတို်းတကရန မညကဲသ
ွံ့ ိုွံ့လပ
ို ရဆာငရမညကလ
ို မ်းညနမပသသညွံ့ မဟာဗ ြူဟာ
မ ာ်း မဖစပါသည။ ဤရမ ာမှန်းခ ကသစ မူဝါဒစာတမ်းတင အရကကာင်းအရာ (၃) ခိုကို အဓကဗဟမို ပ တငမပထာ်းပါသည။
၁။

ယခငကာလမ ာ်းတင မမနမာနင
ို ငံ၏စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍမှာ

ရရာင်းလိုအာ်းကို အရမခမပ သညစ
ွံ့ နစမဖစခဲွံ့ပါသည။

ကျွနိုပတိုွံ့၏အနာဂတစိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍနှငွံ့ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကကို ရစ ်းကကက ဦ်းရဆာင
သာ်းမညမဖစပါသည။
ရစ ်းကကဆိုရာတင
မမနမာနိုငငံသာ်းစာ်းသိုံ်းသူရစ ်းကကကိုအထူ်းသမဖငဆ
ွံ့ ိုလိုဖပီ်း
မပညပရစ ်းကကလည်း ပါဝငပါသည။
၂။

ယခငကာလမ ာ်းတင

မမနမာနိုငငံ၏စိုကပ ်းရရ်းထကကိုနရရာင်းလိုအာ်းလအ
ို ပခ ကကို

နိုငငံရတာအစို်းရက

သတမှတခဲပ
ွံ့ ါသည။ ကျွနိုပတ၏
ိုွံ့ အနာဂတစိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍနှငွံ့ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကကို
အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၊ မပညတင်းနှငွံ့မပညပ ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍမ ာ်းက ဦ်းရဆာငသာ်းမညမဖစပါသည။
နိုငငံရတာအစို်းရအပင
ို ်းမှ လူမှုရရ်းနှငွံ့ ရိုပပိုင်းဆိုငရာအရမခခံ အရဆာကအအိုံမ ာ်းသာမက စက
ို ပ ်းရကခာစနစနှငွံ့
ထိုတလိုပစာ်းသိုံ်းသညွံ့ စိုကပ ်းရရ်းကိုနပစစည်းမ ာ်း၏အရညအရသ်း၊ ရဘ်းဥပဒကင်းစငမှုနှငွံ့ အက ်းစီ်းပာ်း
ထရရာကမှုမ ာ်းကို အာမခံမှုရပ်းနိုငသညွံ့ ပငွံ့လင်းမမငသာဖပီ်း ယိုံကကညစတခ ရရသာ မူဝါဒ သိုွံ့မဟိုတ ထန်းညမှု
မူရဘာငမ ာ်းမဖငွံ့ ပိုဂဂလကရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုမ ာ်းကို ပံွံ့ပို်းရပ်းရနမဖစပါသည။
၃။ ယခငကာလမ ာ်းတင မမနမာနိုငငံ၏စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍမူဝါဒမှာ သီ်းနှံစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုကိုသာ က ဉ်းရမမာင်းစာ
ဗဟမို ပ ထာ်းပါသည။ ကျွနိုပတ၏
ိုွံ့ အနာဂတစိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍနှငွံ့ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆကတင
စိုကပ ်းရကခာကိုနစညအမ ်းမ ်းထိုတလိုပနိုငကာ သင်းအာ်းစိုပံွံ့ပို်းသူ၊ ထိုတလိုပမှုနည်းပညာ၊ အသပညာနှငွံ့
သတင်းအခ ကအလကဝနရဆာငမှုရပ်းသူမ ာ်း၏အာ်းရပ်းပံပ
ွံ့ ို်းမှုမဖငွံ့ ခိုငမာရသာရစ ်းကကနှငွံ့ ကိုနစညကင်းဆက
ရရှလာမညွံ့ အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ဆိုံ်းမဖတခ ကကို အရလ်းထာ်းရသာ
မဟာဗ ြူဟာအရပေါ် အရမခမပ ကို်းကာ်းဖပီ်း ပိုသ
ံ င်းရဖာရဆာငသာ်းမညမဖစပါသည။

မဏ္ဍ င

(၃)

ရပ

ကျွနိုပတိုွံ့၏ မူဝါဒစာတမ်း နှငွံ့ ရထာကခံအကကံမပ ခ ကမ ာ်းသည အစို်းရသစနှငွံ့ လတရတာသစမဖစရပေါ်လာသညွံ့ အခ န၊
မူဝါဒရဆ်းရန်းညနှိုင်းမခင်းမ ာ်းမပ လိုပသညွံ့ ယခိုကဲွံ့သိုွံ့ အရရ်းကကီ်းသညကာလအတက အသိုံ်းဝငလမမ
ွံ့ ညဟို ရမ ာလငွံ့
ပါသည။ ရလာရလာလတလတစနစတက မပညွံ့စစ
ိုံ ာရလွံ့လာတငမပထာ်းရသာ မမနမာနင
ို ငံ၏ စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့စာ်းနပရကခာ
ဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုဆင
ို ရာအနာဂတရမ ာမှန်းခ ကသစ မူဝါဒစာတမ်းအရပေါ် သရဘာထာ်းအမမငတူညမ
ီ ှုရှခဲပ
ွံ့ ါက စာတမ်း
အတင်းရဖာမပထာ်းရသာ ဦ်းစာ်းရပ်းကဏ္ဍမ ာ်းအတကအရသ်းစတလိုပငန်းမ ာ်းကို အရကာငအထညရဖာရဆာငရကမှုနှငွံ့
ပိုမန
ို ကရှိုင်းထရရာကရသာရဆ်းရန်းမှုမ ာ်း ဆကလကမပ လိုပနင
ို ရန တန်းအာ်းရပ်းလမမ
ွံ့ ညဟို ရမ ာလငမ
ွံ့ ပါသည။

ii

ရက ်းဇူ်းတငလာ
ဤမူဝါဒစာတမ်းအတက အရတ်းအမမငမ ာ်းသည အမ ်းသာ်းစီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့ လူမှုရရ်းအကကံရပ်းရကာငစီ (NESAC) ၏
မမဖစမရန ရဖာရဆာငရမညဦ
ွံ့ ်းစာ်းရပ်းလိုပငန်းမ ာ်းထဲမှတစရပအမဖစ ထကရပေါ်ခဲွံ့မခင်းမဖစပါသည။ မမနမာွံ့စိုကပ ်းရရ်း
အတက ရမ ာမှန်းခ ကအသစခ မှတရာတင မပငပကျွမ်းက ငမှုမ ာ်းနှငွံ့ မပညတင်းအသဉာဏရပါင်းစပရန လိုအပသမဖငွံ့
၂၀၁၅ ခိုနှစ ရအာကတဘ
ို ာလတင NESAC သည USAID သိုွံ့ဆကသယအကူအညီရတာင်းခံမှုမပ ခဲွံ့ပါသည။ NESAC
၏ဥကကဌမဖစရသာဦ်းတငထဋဦ်းက အဆိုပါမမနမာွံ့စိုကပ ်းရရ်းရမ ာမှန်းခ ကအတက အိုတမမစခ ခဲွံ့ဖပီ်း ရအာကရဖာမပပါ
လိုပငန်းအဖဲွံ့ကို လမ်းညနမှုမပ ခဲွံ့ပါသည။ USAID က စိုကပ ်းရရ်းလိုပရဆာငမှုကင်းဆကမ ာ်း၊ စာ်းနပရကခာဖူလိုံမှု
ဆိုငရာသိုရတသနနှငွံ့ ရလွံ့လာသိုံ်းသပမှု၊ ရမမယာမူဝါဒနှငွံ့ ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှု အစရှသညွံ့ ကဏ္ဍအသီ်းသီ်းမှ
၎င်းတန
ိုွံ့ ှငတ
ွံ့ ဖ
ဲ ကလိုပကိုငရဆာငရကသူမ ာ်း၏ အကူအညီ၊ အရထာကအပံွံ့ကိုတဖနစိုစည်းခဲွံ့ပါသည။
USAID မှ Duncan Boughton၊ Leslie Marbury၊ Steve Parker၊ Lynn Salinger နှငွံ့ Dan Swift တပ
ိုွံ့ ါဝငရသာ
အဖဲွံ့နင
ှ ွံ့အတူ ဦ်းတငထဋဦ်းနှငွံ့ ဦ်းတငရမာငရရတဦ
ိုွံ့ ်းရဆာငရသာ NESAC အတိုငပငခံအဖဲွံ့သည အဆိုမပ လာနှငွံ့
အတိုငပငခံလိုပငန်းစဉမ ာ်းမဖစရပေါ်လာရရ်းအတက နီ်းကပစာလိုပကင
ို ရဆာငရကခဲွံ့ကကပါသည။ Michigan State
University မှ ပါရမာကခလည်းမဖစ ကမ္ာတစဝှမ်းရှ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍမ ာ်းတို်းတကရခတမီရရ်းကလ
ို ည်း
လိုပရဆာငရပ်းရသာကမ္ာရက ာကျွမ်းက ငပညာရှင Dr. Thomas Reardon က စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍတို်းတကဖံွံ့ဖဖ ်းမှုဆီ
သိုွံ့သာ်းရာခရီ်းလမ်းတစရလ ာက

မမနမာွံ့အမနီ်းခ င်းအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏

ရရှခဲွံ့ရသာအရတအ
ွံ့ ကက ံသငခန်းစာမ ာ်းအရပေါ်

အရမခခံဖပီ်း မခ ံငိုံသိုံ်းသပယူဆမှုမပ မ ာ်းမပ လိုပရပ်းခဲွံ့ပါသည။ ယင်းက အဆိုပါအရတအ
ွံ့ ကက ံသငခန်းစာမ ာ်းကိုအသိုံ်းမပ ဖပီ်း
အငယစာ်း ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအာ်း လိုပပင
ို ခငွံ့အာဏာမ ာ်းအပနှင်းမခင်း၊ အသပညာနှငန
ွံ့ ည်းပညာသင်းအာ်းစိုမ ာ်း
ပံွံ့ပို်းမခင်းနှငွံ့ ၎င်းတိုွံ့အာ်းဖမ မွံ့ ပနှငွံ့ ကမ္ာွံ့ရ ်းကကမ ာ်းမဖငွံ့ ဆကသယရပ်းမခင်းမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ မမနမာနိုငငံရှ ရက ်းလက
ရဒသအသင
ို ်းအဝင
ို ်းမ ာ်း၏ ဝငရငနှငွံ့ သကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှုအရမခအရနမ ာ်းကမို မငွံ့တကလာရစမညွံ့ မဏ္ဍ င (၃) ရပ
ဗ ြူဟာကို ဖနတီ်းခ မှတခဲွံ့ပါသည။
ဤမူဝါဒခ မှတမှုလပ
ို ငန်းစဉမှာ မမနမာနင
ို ငံရှအငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ စိုကပ ်းထိုတလိုပမှု၊ လိုပငန်း
အမမတအစန်းနှငွံ့ သဘာဝပတဝန်းက ငရရရှညတညတံခ
ွံ့ ိုငဖမဲမှုတိုွံ့ကို ကူညီအာ်းရပ်းရသာ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက
အထူ်းမပ လိုပရဆာငမှုအဖဲွံ့မဖစသညွံ့ the Association of Southeast Asian Nations with Grow Asia’s Myanmar
Agriculture Network နှငွံ့ ကမ္ာစ
ွံ့ ီ်းပာ်းရရ်းဖိုရမ (World Economic Forum) အဖဲွံ့အစည်းနှစခို စိုရပါင်း
လိုပရဆာငရနသညွံ့ Grow Asia နှငွံ့ NESAC တ၏
ိုွံ့
ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှုရလဒမဖစပါသည။ ၂၀၁၃ ခိုနှစ၌
ရနမပညရတာတင က င်းပမပ လိုပခဲရွံ့ သာ အရရှွံ့အာရှကမ္ာွံ့စီ်းပာ်းရရ်းဖိုရမ (East Asia World Economic Forum) ၏
ရကာင်းမနစစမှနသညွံ့ရလဒတစခိုမှာ NESAC ဦ်းရဆာငဖပီ်း UMFCCI နှငွံ့ လယယာစိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့
ဆညရမမာင်းဝနကကီ်းဌာနတိုွံ့ ပူ်းရပါင်းလိုပကိုငရဆာငရကသညွံ့ မမနမာွံ့စိုကပ ်းရရ်းကနယက Myanmar Agriculture
Network (MAN) မဖစရပေါ်လာမခင်းမဖစပါသည။
ဤမူဝါဒစာတမ်းမှာ မမနမာနှငွံ့ နိုငငံတကာကျွမ်းက ငသူမ ာ်းအကကာ်း ၂၀၁၆ ခိုနှစ ဇနနဝါရီလ (၇) ရကရနွံ့ တစကကမနှငွံ့
၂၀၁၆ ခိုနစ
ှ မတလ (၉) ရကရနွံ့တစကကမ မပ လိုပခဲွံ့သညွံ့ စာ်းပဲဝင
ို ်းရဆ်းရန်းမှု နှစကကမနှငွံ့ ၂၀၁၆ ခိုနစ
ှ ဧဖပီလ (၁)
ရကရနွံ့ UMFCCI ၌မပ လိုပခဲသ
ွံ့ ညွံ့ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ အစာ်းအရသာကစီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်း၊ မီဒီယာမ ာ်းနှငွံ့
အရပသာ်းအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းမှ ကိုယစာ်းလှယ (၅၀) ရက ာ ပါဝငတကရရာကခဲွံ့ရသာ တိုငပငရဆ်းရန်းမှု အစည်းအရဝ်း
မ ာ်း၏ အက ်းရလဒမဖစပါသည။ မပညတင်းနှငွံ့ မပညပကျွမ်းက ငပညာရှငမ ာ်း၏ ပါဝငရရ်းသာ်းမှုမ ာ်းကလည်း ဤ
စာတမ်းကို ပိုမိုရကာင်းမနမပညွံ့စရိုံ စခဲွံ့ပါသည။
ကျွနိုပတိုွံ့အရနမဖငရွံ့ အာကရဖာမပပါပိုဂဂ လတစဦ်းခ င်းနှငွံ့ အဖဲွံ့အစည်းမ ာ်း၏ပါဝငလိုပရဆာငမှုမ ာ်းကို ရက ်းဇူ်းတငအသ
အမှတမပ ပါသည။
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ဤမူဝါဒစာတမ်းပါအရကကာင်းအရာမ ာ်းအတက NESAC အတင
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ဆနအ်းို မှသည စာ်းဖယစိုမံ ခင်းရတာင်းဆီသ-ိုွံ့
မမနမာနင
ို ငံစက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတ်းို တကမှုအတက မဏ္ဍ င (၃) ရပ

အက ဉ်းခ ပ
မမနမာနင
ို ငံသညရမပာင်းလဲမပ မပငမှုအတက အသငွံ့အရနအထာ်းတငရှရနဖပီ်း အဆပ
ို ါအရနအထာ်းမှာ နင
ို ငံွံ့ လူဦ်းရရ (၁၀)
ဦ်းလ င (၇) ဦ်းနှုန်း ရနထင
ို ဖပီ်း ရနထိုငသူလဦ
ူ ်းရရအမ ာ်းစိုမှာလည်း ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုသံသရာထဲတငသာ ရှရနရသ်းသညွံ့
မမနမာနင
ို ငံရက ်းလကရဒသမ ာ်းအတက ပိုမမ
ို န
ှ ကနရနပါသည။ ထကဝကမကရသာအဆိုပါလူဦ်းရရမှာ စိုကပ ်းရရ်းကို
တိုကရိုကလိုပကင
ို ရဆာငရကရနကကဖပီ်း မမနှငွံ့ မသာ်းစိုအတက၊ ရပရာအသင
ို ်းအဝင
ို ်းအတကနှငွံ့ ရရာင်းဝယ
ရဖာကကာ်းမှုအတက စိုကပ ်းထိုတလိုပရနကကပါသည။ ကိုယပိုငလယယာရမမမရှရသာ အမခာ်းရက ်းလကရန အမ ာ်း
အမပာ်းမှာထကကိုနသီ်းနှသ
ံ ယယူပိုွံ့ရဆာငမခင်း၊ စာ်းရသာကကိုနစီမံမပ မပငထိုတလိုပမခင်းနှငွံ့ ၎င်းတန
ိုွံ့ ှငွံ့ ဆကနယရသာ
ဝနရဆာငမှုလပ
ို ငန်းအစရှသညွံ့
လယယာမပငပလိုပငန်းမ ာ်းမဖငွံ့
အသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှု
မပ ရနကကပါသည။
က နရှသူမ ာ်းမှာ မမနမာနင
ို ငံရအမခာ်းရသာဖမ
ှ
ွံ့ကကီ်းမ ာ်းနှငွံ့ နင
ို ငံရပမခာ်းမ ာ်းသထ
ိုွံ့ ကခာဖပီ်း အလိုပအကင
ို အခငွံ့အလမ်း
ရှာရဖကကပါသည။

ကမ္ာစ
ွံ့ ီ်းပာ်းရရ်းအခ ကအမခာက ရသာရဒသ၌တညရှရနလငွံ့ကစာ်း

မမနမာနင
ို ငံသညရဒသတင်း၌

ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုနင
ှ ွံ့ အာဟာရခ တ
ွံ့ ဲွံ့မန
ှု ှုန်းအမမငွံ့ဆိုံ်းစာရင်းဝငလ ကရှရနပါသည။
မမနမာ၏အမနီ်းခ င်းအာရှနင
ို ငံမ ာ်းတင ဝငရငတို်းတကလာမခင်းနှငွံ့ ဖမ ွံ့မပဆနလာမခင်းမ ာ်းနှငအ
ွံ့ တူ ရမပာင်းလဲမဖစရပေါ်
လာသညွံ့ စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်း၏ဝယလိုအာ်းတိုနွံ့မပနမှုကို ၎င်းတစ
ိုွံ့ ာ်းသိုံ်းရနရသာ အမ ်းအစာ်းစိုံ လငလာသညွံ့ စာ်းရသာကကိုန
မ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ ရတွံ့ရှရပါသည။ ရက ်းလကရဒသဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုအတက ရိုပပိုင်းဆိုငရာအရမခခံ အရဆာကအအိုံမ ာ်းတင
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံရပ်းမခင်း၊
မူဝါဒမ ာ်းခ မှတရပ်းမခင်းမဖငွံ့
ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအာ်း
ရစ ်းကကလိုအပခ ကနှငွံ့
ကိုကညီသညထ
ွံ့ ိုတကိုနမ ာ်းစိုကပ ်းထိုတလိုပနင
ို ရန အာ်းရပ်းလှုံွံ့ရဆာမှုမပ လ ကရှရာ ယင်းလိုပရဆာငမှုမာှ ရတာငသူ
လယသမာ်းမ ာ်း၊ ထကကိုနသီ်းနှံမ ာ်းတနဖို်းမမငစ
ွံ့ ီမမံ ပ မပငထိုတလိုပသညွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းရှငမ ာ်းနှငွံ့ ဖမ ွံ့မပကိုနစည
ရစ ်းကကသာမကမပညပရစ ်းကကမ ာ်းကပ
ို ါ ခ တဆကဝနရဆာငမှုရပ်းသညွံ့လပ
ို ငန်းရှငမ ာ်းအကကာ်း ခိုငမာဖပီ်းအက ်း
ရှသညွံ့ လိုပငန်းစကဝန်းတစရပကို မဖစရပေါ်လာရစပါသည။ စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုနန
ှု ်းမမငတ
ွံ့ ငမခင်းနှငွံ့ ကဲမပာ်းရသာ
ထိုတလိုပမှုစနစ (တနဖို်းနည်းသီ်းနှံစက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုမှ တနဖို်းမမငွံ့ သာ်းငါ်းရမ်းမမြူထိုတလိုပမခင်း၊ ဆီထကသီ်းနှံ၊
ပဲမ ်းစိုသ
ံ ီ်းနှံ၊ ဥယ ာဉမခံသီ်းနှန
ံ င
ှ ွံ့ ရရထကစာ်းရသာကကိုနမ ာ်း ထိုတလိုပမခင်းအစရှသည) လိုပရဆာငမခင်းတိုွံ့သည
တို်းပာ်းလာရသာဖမ ွံ့ရနစာ်းသိုံ်းသူလူတန်းစာ်းအတက စာ်းရသာကမှုကိုနက စရတကို တညဖငမရစရိုသ
ံ ာမက ရက ်းလက
ရနမပညသူလူထို၏ ဝငရငကိုတို်းတကလာရစကာ ရဒသတင်းနှငန
ွံ့ ိုငငံတကာရစ ်းကက ယှဉဖပ ငထို်းရဖာက နိုငမှုကိုလည်း
ပိုမိုအာ်းရကာင်းလာရစပါသည။ အမနီ်းခ င်းအာရှနင
ို ငံမ ာ်းအကကာ်းတင ယင်းသလ
ိုွံ့ ိုပရဆာငမခင်းက သန်းရပါင်းမ ာ်းစာ
ရသာ ရက ်းလကရနလူထိုကို ငတမတရခါင်းပါ်းမှုနှငွံ့ ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုမှ လတရမမာကရစခဲပ
ွံ့ ါသည။
မမနမာနင
ို ငံသညလည်း ၎င်း၏အနာဂတအတက အဆိုပါအာမခံခ ကကဆ
ို ိုပကင
ို ရန အသငွံ့အရနအထာ်း၌ ရှရနပါသည။
မမနမာနင
ို ငံအရနမဖငွံ့

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ထိုတလိုပနိုငမှုအလာ်းအလာရကာင်းမ ာ်းကို

အာ်းရပ်းမမငွံ့တငမခင်း

ထက ရနှာငွံ့ရနှ်းရအာငလိုပရဆာငရနသညွံ့ မူဝါဒရဟာင်းမ ာ်းကို ခ ်းဖ ကမပ မပငရန လိုအပရနပါသည။ ရရာင်းလိုအာ်း
ဦ်းရဆာငစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုစနစမဖငွံ့ အထကနှုန်းတို်းတကရရ်းကိုသာဦ်းစာ်းရပ်းဖပီ်း မပညတင်းစာ်းနပရကခာဖူလိုံမှုကိုသာ
အဓကထာ်းစိုကပ ်းထိုတလိုပရနသညွံ့

သမာ်းရို်းက ထိုတလိုပစိုကပ ်းမှုမရ
ှ ိုန်းထကလသ
ို ညွံ့

စတဓာတမပ မပင

ရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းလိုအပလ ကရှရနပါသည။ စိုကပ ်းရရ်းမူဝါဒတငလည်း မပညတင်းစာ်းသိုံ်းသူနင
ှ ွံ့ နင
ို ငံတကာရစ ်းကက
ရကကာငွံ့မဖစရပေါ်လာသညွံ့ ဝယလအ
ို ာ်းဦ်းရဆာငစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုစနစကို ဦ်းတညဗဟမို ပ ဖပီ်း စက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုကဏ္ဍ
တစခိုလိုံ်းအတက ထိုတလိုပမှုစမ်းရညကိုမမငတ
ွံ့ ငသညွံ့ ဆန်းသစမှန်းရမ ာမှုဆသ
ီ ိုွံ့ ဦ်းတညရရလ
ွံ့ ာ်းရနလိုအပရနပါသည။
လကရတွံ့လပ
ို ရဆာငရာတင ထရရာကရအာငမမငဖပီ်းသဟဇာတရှရသာရကာင်းမနသညပ
ွံ့ ူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမခင်းအတက

v

အစို်းရ၊ ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍနှငွံ့ အရပအသာ်းအဖဲွံ့အစည်းတိုွံ့အကကာ်းရှရနသညွံ့ က ဉ်းရမမာင်းရသာအရတ်းအရခေါ်၊ အမမင
သရဘာထာ်းမ ာ်းနှငွံ့ ဆကဆံလပ
ို ရဆာငမှုထိုံ်းတမ်းစဉလာမ ာ်းကို ခ ်းဖ ကရနလအ
ို ပပါသည။
ဤအနာဂတရမ ာမှန်းခ ကသစမှာ မမနမာနိုငငံအတက “ဆနအ်းို မှသည စာ်းဖယစိုံမခင်းရတာင်းဆီသ”
ိုွံ့ ကနဦ်း ဦ်းတည
ရရွံ့လ ာ်းမှု၊ ထိုမှတစဆငွံ့အာရှနင
ို ငံအာ်းလို်းံ နှငွံ့ ကမ္ာတလာ်း အလာ်းတူရရွံ့လ ာ်းမှု မဖစရပေါ်ရစရန ရညရယတငမပထာ်း
သညွံ့ မူဝါဒစာတမ်းမဖစပါသည။ ရညရယခ ကမှာ ရက ်းလကရနမပညသူလူထိုအတက ဝငရငနှငအ
ွံ့ သကရမ်းဝမ်းရက ာင်း
မ ာ်းကို မမငတ
ွံ့ ငရပ်းဖပီ်း စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းအတကပိုံမန
ှ ရရှနင
ို သညွံ့ အာဟာရကကယဝရသာ စာ်းရသာကကိုနမ ်းစိုံ ပိုမိုတို်းမမငွံ့
ထိုတလိုပနိုငရရ်း

အာ်းရပ်းလိုပရဆာငရနမဖစပါသည။ အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို လတလပစာလိုပကင
ို

ရဆာငရကခငရွံ့ ပ်းမခင်း၊

အသပညာနှငွံ့

နည်းပညာမ ာ်းပံပ
ွံ့ ်းို ရပ်းမခင်းနှငွံ့

၎င်းတအ
ိုွံ့ ာ်းဖမ မွံ့ ပနှငက
ွံ့ မ္ာရွံ့ စ ်းကကမ ာ်းနှငွံ့

ခ တဆကရပ်းမခင်းမဖငသ
ွံ့ ာ ဤရညရယခ ကကို မပညမ
ွံ့ ရီ အာငရဖာရဆာငနင
ို မညမဖစပါသည။
ဤမူဝါဒစာတမ်းတင

နိုငငံရတာအစို်းရကခ မှတရလွံ့ရသည
ှ
သ
ွံ့ ီ်းနှပ
ံ န်းတိုငမ ာ်းထက

စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတို်းတကရရ်းအတက

မမနမာနိုငငံ၏စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့

ခိုငမာရသခ ာဖပီ်းစနစက သညန
ွံ့ ည်းဗ ြူဟာကို

အဆိုမပ တငမပထာ်းပါ

သည။ ဤဗ ြူဟာ၌ ရစ ်းကကစနစကိုဦ်းတညဖပီ်း ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍဦ်းရဆာငမှုမပ သညွံ့ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှု၊ ဆန်းသစမမငွံ့တင
ရမပာင်းလဲမန
ှု ှငွံ့
နိုငငံတဝှမ်းလို်းံ ရှအငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကိုဦ်းစာ်းရပ်းသညွံ့
အငတိုကအာ်းတိုက
လိုပရဆာငမှုစနစပါဝငပါသည။ အဓကပါဝငလိုပရဆာငသူမ ာ်းအကကာ်း အလိုံ်းစိုံပငလ
ွံ့ င်းမမငသာမှုနှငွံ့ ယိုံကကညစတခ
နိုငမှု သငမပငလကခဏာရှဖပီ်း ပိုမရို ကာင်းမနရသာဆကစပလိုပရဆာငမှုမ ာ်းနှငွံ့အတူ ရရရှညရမ ာမှန်းဖပီ်း ထရရာက
မှနကနမှုရသည
ှ
ွံ့ အစို်းရမူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့ ဌာနဆင
ို ရာပံွံ့ပို်းမှုမ ာ်း လိုအပရကကာင်းကရို ဖာမပထာ်းပါသည။
မမနမာွံ့စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတို်းတကမှုအတက ဤအနာဂတရမ ာမှန်းခ ကသစ၌ 

အစို်းရ၏ ပံွံ့ပို်းကူညီမှုမဖငွံ့ ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍမှ အာ်းထိုတရဆာငရကသညွံ့ မပ မပငရမပာင်းလဲမှုအမမငကို ရထာကခံ
ထာ်းပါသည။



အရသ်းစာ်းလယယာမ ာ်းနှငွံ့
အရလ်းထာ်းႈ ပါသည။



မူဝါဒရဖာရဆာငမှုအာ်းလိုံ်းတင ပငွံ့လင်းမမငသာမှု၊ ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှု၊ ရရရှညတညတံမ
ွံ့ ှုနင
ှ ွံ့ က ငွံ့ဝတ
ရစာငထ
ွံ့ န်းမှုမ ာ်းကို မဏ္ဍ ငမပ ထာ်းပါသည။



သဘာဝပတဝန်းက ငနှငလ
ွံ့ မ
ူ ှုရရ်းနှငဆ
ွံ့ ိုငရာ
ပါသည။



စနစက နဖပီ်း ကဏ္ဍကကီ်းတစခိုလိုံ်းကိုလမ်းမခ ံရသာလိုပကိုငမှုစနစ - သီ်းနှံ (ရကခာသီ်းနှန
ံ င
ှ ွံ့ စကမှုသီ်းနှမ
ံ ာ်း
အပါအဝင)၊ တရစဆာနရမ်းမမြူရရ်း၊ ငါ်းလိုပငန်း၊ သစရတာ သိုွံ့မဟိုတ သီ်းနှသ
ံ စရတာ ယှဉတစ
ဲ နစမ ာ်း၏
ထကကိုနမ ာ်းနှငွံ့အတူ ထိုတလိုပမှု ကင်းဆကမ ာ်း၊ သင်းအာ်းစိုပပ
ံွံ့ ို်းသူမ ာ်း၊ စိုကပ ်းထိုတလိုပသူမ ာ်း နှငွံ့
စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းကက
ို ဏ္ဍအလိုက စနစတက ထညသ
ွံ့ င်းတငမပထာ်းပါသည။



အစို်းရဌာန လိုပငန်းမ ာ်းအခ င်းခ င်းပူ်းရပါင်းရဆာငရကမှုကိုရဖာရဆာင၍ ပိုမရို ကာင်းမနသညွံ့ မူဝါဒခ မှတမှု
နှငွံ့ အရကာငအထညရဖာ ရဆာငရကမှုမ ာ်းကို ရညရယပါသည။



မပနလညရပါင်းစည်းဖစ
ဲွံ့ ည်းလက
ို သညွံ့ စိုကပ ်းရရ်း၊ ရမ်းမမြူရရ်းနှငွံ့ ဆညရမမာင်းဝနကကီ်းဌာနသစ အတင်း
မပ လိုပရမညဖ
ွံ့ ဲွံ့စည်းမှုအသစ၊ လိုပရဆာငနိုငစမ်းနှငွံ့ တာဝနယူမှုမ ာ်းနှငစ
ွံ့ ပလ ဉ်းဖပီ်း အရတ်းအမမငမ ာ်းကို
ရဖာမပကာ ဝနကကီ်းဌာနသစ၏မူဝါဒလိုပငန်းမ ာ်းအတက
ရ ်းနှုန်းဆန်းစစမခင်း (price analysis) ၏
အရရ်းပါမှုကို ဂရိုမပ တငမပထာ်းပါသည။

အရသ်းစာ်းအလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်း၏

အဓကအခန်းကဏ္ဍ

ရရရှညတညတံရွံ့ ရ်းရတ်းရခေါ်ယူဆမှုကို

vi

အရရ်းပါမှုကို

ရပါင်းစည်းမှုမပ ထာ်း



မူဝါဒရဖာရဆာငမှု၏ အက ်းသကရရာကမှုနှငွံ့ ထရရာကမှုမ ာ်းကို စနစတက ရစာငွံ့ကကညစ
ွံ့ စရဆ်းသာ်းရန
လိုအပမညမဖစ ပါသည။

ရထာကခံအကကံမပ ခ ကမ ာ်း
ရထာကခံအကကံမပ ခ ကမ ာ်းသည သဘာဝပတဝန်းက ငနှငွံ့လမ
ူ ရှု ရ်းဆိုငရာအရမခအရနမ ာ်းကို အရလ်းထာ်းသညွံ့ မဏ္ဍ င
(၃) ရပအရပေါ်အရမခမပ ရဆာကတညထာ်းဖပီ်း (က) သင်းအာ်းစိုရရှရစမှု (ခ) စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုနင
ှ ွံ့ (ဂ) ထကကိုန
ရစ ်းကကနှငွံ့

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းကို

ရမပာင်းလဲလာရသာ

ရခတမီတို်းတကရစရနရညရယတငမပပါသည။

ဝယလိုအာ်းကိုတန
ို ွံ့မပနရသာရကကာငွံ့

ရခတမီတို်းတကမှုမ ာ်းမဖစရပေါ်ခဲသ
ွံ့ ညွံ့

စာ်းသိုံ်းသူတိုွံ့၏

စက
ို ပ ်းရရ်းကဏ္ဍတငရအာငမမငရသာမပ မပငရမပာင်းလဲမှုနှငွံ့

အမခာ်းရသာအာရှနိုငငံမ ာ်းစာ၏အရမခအရနကို

ဤခ ဉ်းကပမှုဗ ြူဟာကမှမီ ငမ်း

ကို်းကာ်းထာ်းပါသည။ မမနမာနင
ို ငံတငလည်းလကရှအရနအထာ်းအရ အမ ်းအစာ်းကဲမပာ်းစိုံလငရသာ စာ်းရသာကကိုန
ပစစည်းမ ာ်းကို စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းပမ
ို ိုနစ
ှ သကစာ်းသိုံ်းလာကကသညကိုရတွံ့ရှရပါသည။ ယင်းသိုွံ့ရမပာင်းလဲလာရသာ စာ်းသိုံ်းမှု
ပိုံစံအရ အဆိုပါအာရှနိုငငံမ ာ်းနည်းတူ သန်းရပါင်းမ ာ်းစာရသာ မမနမာမပညသူလူထိုကို ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုမှ လတရမမာကရစ
မညွံ့ အလာ်းတူအခငွံ့အရရ်းနှငွံ့အရမခအရနမ ်း မမနမာနိုငငံ၏ဖမ ွံ့မပနှငွံ့ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတငလည်း စတငမဖစရပေါ်ရနဖပီ
မဖစပါသည။
ရထာကခံအကကံမပ ခ ကမ ာ်းကို ရအာကပါအတိုင်းအက ဉ်းခ ပတငမပထာ်းဖပီ်း အရသ်းစတကမ
ို ူ အဆိုမပ လာ၏
ရနာကဆိုံ်းတင “မူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမှုမ ာ်း၊ အရမခခံအရဆာကအအိုံ၌ ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းနှငွံ့ အဖဲွံ့အစည်းဆန်းသစ
ရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းအတက ရထာကခံအကကံမပ ခ ကဇယာ်း” ၌ ရဖာမပထာ်းပါသည။

ပထမ မဏ္ဍ င - အရသ်းစာ်းလယယာစက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုလပ
ို ငန်းကို ရခတမီတ်းို တကရစမခင်း (Modernizing
Small-Farm Production )
မူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်း
က) ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအတက လတလပစာရရ်းခ ယမှုရရစမခင
ှ
်း (Enable farmers’ freedom to choose)မမပိုငဆင
ို သညွံ့ ရမမယာ၊
ရစရန

လိုပသာ်းအငအာ်းနှငွံ့ကိုကညီမအ
ှု ရှဆိုံ်းမဖစဖပီ်း

အရကာင်းဆိုံ်းအခငအ
ွံ့ ရရ်းအရမခအရနကိုဖနတီ်းရပ်းမညွံ့

ဝငရငအက ်းအမမတမမငွံ့မာ်းလာ

စိုကပ ်းရရ်းထကကိုနမ ာ်းထိုတလိုပရန

လတလပစာရရ်းခ ယခငန
ွံ့ ှငွံ့အတူ ဝနကကီ်းဌာန၏အမနွံ့၊ နည်းဥပရဒမ ာ်းနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းတင
ထညသ
ွံ့ င်းမပဌာန်းရမညွံ့မဝ
ူ ါဒမ ာ်းနှငပ
ွံ့ တသကဖပီ်း လတလပစာရရ်းခ ယခငွံ့မပ မညမဖစသည။ စိုကပ ်းသူ
ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအရနမဖငွံ့ နည်းပညာနှငွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းဆိုငရာသတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကို အသိုံ်းမပ
ကာမမတိုွံ့၏လိုပငန်းမ ာ်းတင
မှနကနရသာဆိုံ်းမဖတခ ကခ မှတနင
ို မခင်း၊
ပမ
ို ိုရကာင်းမနထရရာကရသာ
ရစ ်းကကနှငွံ့အရင်းအမမစသိုံ်းစမ
ဲ ှုမ ာ်းအတက
ရတာငသူလယသမာ်းအသင်းအဖမ
ဲွံ့ ာ်းအတင်း
အခကအခဲ
အတာ်းအဆီ်းမရှ
ဝငရရာကလိုပကင
ို ရဆာငရကမှုမပ နိုငမခင်းမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့
ဝငရငတို်းတကလာရစရန အာ်းရပ်းလိုပရဆာငမခင်း

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏

ခ) အရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းတငရငနှ်းီ မမ ပနှမံ ခင်း (Invest in infrastructure) - ရက ်းလကရဒသမ ာ်း၌
လမ်းပန်းဆကသယရရ်း၊ ရစ ်းကက၊ စိုကပ ်းရရ၊ လ ပစစစမ်းအငနှငွံ့ ရကက်းနန်းနှငွံ့ ကက ်းမဲွံ့ဆကသယရရ်း
အပါအဝင မမငနင
ို သညနှငမ
ွံ့ မမငနိုငသညွံ့အရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းတင ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမှုမပ လိုပမည။ လိုပငန်း
ကဏ္ဍတစခိုလိုံ်းတင ရခတမီသတင်းအခ ကအလကဆကသယမှုနည်းပညာ (ICT) ကို အသိုံ်းမပ မခင်း
ဂ)

စကမှုလယယာစနစသရိုွံ့ မပာင်းလဲမက
ှု မို မငတ
ွံ့ ငအာ်းရပ်းမခင်း (Promote adoption of mechanization) ရမမယာမပ မပငမှုနှငွံ့
ထနယကစိုကပ ်းမခင်းမ ာ်းတင
စကယနတရာ်းအသိုံ်းမပ မှု၊
လယယာရမမအာမခံ၊
ရရသိုံ်းစသ
ဲ ူအဖအ
ဲွံ့ စည်းဖစ
ဲွံ့ ည်းမှု၊ စိုကပ ်းရရ်းရခ ်းရငရရှမှုအစရှသညတိုွံ့နင
ှ ွံ့ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအာ်း
ရက ်းလကလိုပသာ်းအငအာ်း မလိုံရလာကရှာ်းပါ်းမှုမ ာ်းမှ ကင်းရဝ်းရစရန အာ်းရပ်းလိုပရဆာငမခင်း
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ဃ)

အစ်းို ရဆင
ို ရာစက
ို ပ ်းရရ်းဌာနအဖအ
ဲွံ့ စည်းမ ာ်းတင

အဖအ
ဲွံ့ စည်းနှငွံ့

လူသာ်းစမ်းရဆာငရည

ဆန်းသစ

မမငတ
ွံ့ ငမခင်းနှငွံ့ တညရဆာကမခင်း (Innovate and build organizational and human capacity of
government agricultural institutions) - စိုကပ ်းရရ်း၊ ရမ်းမမြူရရ်းနှငွံ့ ဆညရမမာင်းဝနကကီ်းဌာနအတင်း၊
စိုကပ ်းရရ်းပညာရပဌာန၊ သိုရတသနဌာန၊ ပညာရပ်းဌာနမ ာ်းအတင်း အဖဲွံ့အစည်းနှငွံ့လသ
ူ ာ်းစမ်းရဆာငရည
ဆန်းသစမမငတ
ွံ့ ငမခင်းနှငွံ့တညရဆာကမခင်းမ ာ်းလိုပရဆာငမခင်းနှငွံ့

စိုကပ ်းရရ်းသိုရတသနရကာငစီ

(Agricultural Research Council) နှငွံ့အတူ စိုကပ ်းရရ်းနှငရွံ့ က ်းလကရဒသဖံွံ့ဖဖ ်းတ်းို တကမှု မူဝါဒ
ရလွံ့လာမှုဌာန (Institute for Policy Studies in Agriculture and Rural Development)
ဖဲွံ့စည်းတညရထာငမခင်းနှငွံ့ စက
ို ပ ်းရရ်းသပပံပညာရှငအဖဲွံ့ (Academy of Agricultural Sciences)
မ ာ်းမပနလညတညရထာငမခင်းမ ာ်းမဖငွံ့

စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍ၌ပါဝငလိုပရဆာငသူမ ာ်းအာ်း

နည်းပညာ၊

ရစ ်းကကသတင်းအခ ကအလကနှငွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းစီမခ
ံ နခ
ွံ့ ဲမှုဆင
ို ရာပညာရပမ ာ်းပံပ
ွံ့ ို်းမခင်း

ဒိုတယ မဏ္ဍ င - သင်းအာ်းစိုရစ ်းကကကို ရခတမီတ်းို တကရစမခင်း (Modernizing Input Markets)
မူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်း
က)

စိုကပ ်းရမမနှငပ
ွံ့ တသကဖပီ်း

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအတက

လယယာရမမလိုပကင
ို ခငရွံ့ ပ်းမခင်းမ ာ်းကို

ပမ
ို ခ
ို င
ို မာရစရသာ အာမခံခ ကမ ာ်းရပ်းမခင်း။ (Provide farmers with greater land tenure security)
ခ) မမနမာနင
ို ငံ၏ သီ်းနှမ
ံ ်းရစွံ့၊ ရမမကသဇာ (အမခာ်းစက
ို ပ ်းရရ်းဓာတိုရဆ်းဝါ်းမ ာ်းအပါအဝင) နှငွံ့ လယယာ
အသို်းံ အရဆာင ရစ ်းကကမ ာ်းကို လတလပမှုရရစဖပီ
ှ
်း ခင
ို ဖမဲရသခ ာရစသညွံ့ မူဝါဒမ ာ်းမပဌာနန်းခ မှတမခင်း
(Enact policies to liberalize and invigorate Myanmar’s seed, fertilizer (and other agrochemicals), and equipment markets) - အရညအရသ်းရထာကခံခ ကနှငွံ့ ထိုတကိုနရဘ်းဥပဒကင်းစငမှုကို
အတညမပ ခိုငမာရစဖပီ်း မပညတင်း၊ မပညပ ပိုဂဂလကကဏ္ဍရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းကိုအာ်းရပ်းမှုမပ မခင်း
ဂ)

ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍ၏ရငရကက်းဆင
ို ရာအလို်းံ စိုဝ
ံ နရဆာငမှုကအ
ို ာ်းရပ်းသညွံ့ လိုပငန်းပတဝန်းက ငဖနတီ်းရပ်းမခင်း
(Create an enabling environment for private-sector provision of a full range of financial
services) - ရက ်းလကရနလိုပကိုငစာ်းရသာကသူတစဦ်းခ င်းတစရယာကခ င်းအတက၊ စိုကပ ်းရမမအတကနှငွံ့
ရက ်းလကစီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းမ ာ်းအတက

ဘဏ၊

အရသ်းစာ်းရခ ်းရငလိုပငန်းအဖအ
ဲွံ့ စည်းမ ာ်းနှငွံ့

ဘဏမဟိုတသညွံ့ အဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းမှတစဆငွံ့ ရခ ်းရင၊ စိုရင၊ အာမခံ၊ ရငရမပာင်းရငလဲ၊ ပင
ို ဆင
ို မှုရပါငနှံ
ရခ ်းငှာ်းလိုပကိုငမခင်းမ ာ်းကို

ရဖာရဆာငရပ်းနိုငမညွံ့

ပိုဂလ
ဂ ကရငရကက်းဝနရဆာငမှုလပ
ို ငန်းအတက

ရကာင်းမနသညွံ့ အရမခအရနဖနတီ်းမခင်း
ဃ) ထရရာကဖပီ်း ရရရှညတညတံမ
ွံ့ ရ
ှု သည
ှ
သ
ွံ့ ဘာဝအရင်းအမမစသို်းံ စမ
ဲ ဆ
ှု င
ို ရာနည်းဗ ြူဟာမ ာ်းခ မှတမခင်း (Develop
strategies for efficient and sustainable natural resource use) - စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍရရသိုံ်းစဲမ၌
ှု
အရလအလငန
ွံ့ ည်းပါ်းဖပီ်းပမ
ို ိုအက ်းထရရာကမှုရှသညွံ့စမ
ီ ံကန်းမ ာ်းကို
ရမပာင်းလဲမန
ှု ှငွံ့
သဘာဝရဘ်းအနတရာယကာကယထန်းသမ်းမှုမ ာ်း၊

အာ်းရပ်းမမငတ
ွံ့ ငဖပီ်း
ရာသီဥတို
မကလိုံ်းရပ်းစီမံကန်းမ ာ်းပါဝငသညွံ့

ရရသိုံ်းစမ
ဲ ှုဆင
ို ရာမဟာမူကကမ်းရရ်းဆဲမပငဆငမခင်း
င) ရက ်းလကရဒသတင စက
ို ပ ်းရရ်းမပငပ အလိုပအကင
ို အခငအ
ွံ့ လမ်းမ ာ်း မမငတ
ွံ့ ငအာ်းရပ်းမခင်းနှငွံ့ ရက ်းလကလူမှု
အဖအ
ဲွံ့ စည်းအတက

လိုပသာ်းအငအာ်းမလိုရံ လာကမှုအခကအခဲကရို က ာလာ်းရစနင
ို သညွံ့

နည်းဗ ြူဟာမ ာ်း

ခ မ တမခင်း (Promote rural non-farm employment and develop strategies to help rural
communities adapt to rural labor shortages)
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တတယမဏ္ဍ င - လယယာထကကိုနရစ ်းကကနှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက ကိုရခတမီတို်းတကရစမခင်း
(Modernizing Output Markets and Supply chains)
အရမခခံအရဆာကအအိုံအတကရင်းနှီ်းမမ ပနှံမှု
က) ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆက၏အရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းတငရင်းနှ်းီ မမ ပနှမံ ခင်း (Invest in supply chain
infrastructure)
စိုကပ ်းရရ်းနှငစ
ွံ့ ာ်းနပရကခာကဏ္ဍတခင
လမ်းမခ ပ
ံ ါဝငရသာ
သယယူပိုွံ့ရဆာငမှုနှငွံ့
သိုရလှာငမှုစနစမ ာ်း၊ လကကာ်းရစ ်းကကမ ာ်း၊ လ ပစစစမ်းအာ်းနှငွံ့ အငတာနကမ ာ်းနှငွံ့အတူ သိုရတသန
လိုပငန်း

၊

ပညာရပ်းလိုပငန်း၊

ကျွမ်းက ငမှုမမငတ
ွံ့ ငမခင်းလိုပငန်းနှငွံ့

လိုံမခ ရံ ရ်း

အစရှသညလ
ွံ့ ိုပငန်း

တိုွံ့တငရင်းနှီ်းမမ ပနှံ မခင်း

မူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်း - ထကကိုနရစ ်းကကမ ာ်း (Product Markets)
ခ) သာ်းငါ်းနှငွံ့ နထ
ိုွံ့ ကပစစည်းလိုပငန်းမ ာ်း ရခတမီတ်းို တကရစမခင်း (Modernize meat and dairy industries) လယယာရမမစနစမပ မပငရမပာင်းလဲမဆ
ှု ိုငရာ ရတဆ
ွံ့ ိုံရဆ်းရန်းမှုမ ာ်း၌ သာ်းငါ်းကဏ္ဍအာ်းထညွံ့သင်းဖပီ်း သာ်းငါ်း
ကဏ္ဍဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုမဝ
ူ ါဒသစခ မှတမခင်း၊ ရခတနှငွံ့ လိုကရလ ာညီရထမှုရသည
ှ
ွံ့ သာ်းငါ်းနှငွံ့ နိုွံ့ထကလိုပငန်း
မ ာ်းမမငတ
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လိုပကင
ို ခငမ
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ို ပ ်းရကခာကဏ္ဍ
အတက အရညအရသ်းပိုမရို ကာင်းမနရသာထကကိုနမ ာ်းထိုတလိုပနိုငဖပီ်း ရစ ်းနှုန်းတနဖို်းမမငမ
ွံ့ ာ်းစာရရှလာ
ရစမခင်းမဖငွံ့ အရညအရသ်းမမငတ
ွံ့ ငထိုတလိုပမှုအတကမကလိုံ်းမဖစလာရစ မခင်း
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ိုွံ့ န
ို မ ာ်းဆင
ို ရာရမဖရလ ာွံ့မန
ှု င
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မညသညွံ့မဏ္ဍ ငတစခိုမ သီ်းမခာ်းရပတညမှုမမပ နင
ို သညကိုလည်း
သတခ ပရန လနစာအရရ်းကကီ်းလှပါသည။ ဆိုလိုသညမှာ အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအတက ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမှု
မမပ သရရွံ့၊ ရက ်းလကသင်းအာ်းစိုပပ
ံွံ့ ို်းသူမ ာ်းနှငွံ့ ရက ်းလကဖမ ွံ့မပရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကဖံွံ့ဖဖ ်းမှုဆိုငရာမူဝါဒမ ာ်းကို
အသကမဝငရစသရရွံ့ မညသူတစဦ်းတစရယာကမ
ရခတကာလနှငွံ့ ရလ ာညီရအာငမမငွံ့တငစမ်းရဆာငနင
ို မည
မဟိုတရပ။ အရသ်းစာ်းလယယာလိုပငန်းကို အမမနဆိုံ်းရခတမီတို်းတကရအာငလိုပရဆာငနင
ို မခင်းမရှပါက အရသ်းစာ်း
နှငွံ့အကကီ်းစာ်းလယယာလိုပငန်းမ ာ်းပါဝငရသာ ပိုဂဂလကလယယာလိုပငန်းအာ်းလိုံ်းတငပါ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကကို
မမငတ
ွံ့ ငမှုမပ နင
ို မညမဟိုတရပ။
အဓကအာ်းမဖငွံ့မဏ္ဍ ငမ ာ်းသညတစရပနှငတ
ွံ့ စရပ
အမှီသဟဲမပ ရနမခင်းရကကာငွံ့
မူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမသ
ှု ည
ပါသည။
၁

တစရပါင်းတစစည်းတည်းမပ လိုပရနလိုအပသညွံ့အရာမဖစသညကို

အဓပပါယဖငွံ့ဆိုခ ကအတက တငမပအဆမို ပ လာ၏ရနာကဆိုံ်းရှ အဓပပါယဖငွံ့ဆိုခ ကမ ာ်းကို ရှုပါ။

1

လကခံရနလိုအပ

မမနမာနင
ို ငံအရနမဖငွံ့

စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍအတက

အငတက
ို အာ်းတိုကနှငွံ့

ရရရှညတညတံရွံ့ သာဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှု

လမ်းရကကာင်းမဖစရပေါ်ရအာငခ ဉ်းကပလိုပရဆာငရာတင အရရ်းအကကီ်းဆိုံ်းမှာ အမခာ်းရသာအာရှနိုငငံမ ာ်း၏ စီ်းပာ်းရရ်း
မပ မပငရမပာင်းလဲမှုအရတွံ့အကက ံမ ာ်းကို

ဥပမာသငခန်းစာရယူရနမဖစပါသည။

မမနမာနင
ို ငံအရနမဖငွံ့

က နရှရသာ

အာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏ အရကာင်းဆို်းံ စိုကပ ်းရကခာစီ်းပာ်းရရ်းနည်းလမ်းမ ာ်းနှငွံ့ လကခဏာအဂဂါရပမ ာ်းကို အသိုံ်းခ နင
ို သညွံ့
အက ်းရက ်းဇူ်းကိုလည်းရရှနိုငပါသည။ ၎င်းတမ
ိုွံ့ ှာ(၁) က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏ စိုကပ ်းရကခာစီ်းပာ်းရရ်းသည သန်းရာရပါင်းမ ာ်းစာရသာလူမ ာ်းကို ဆင်းရဲ
မဲရတမှုနှငွံ့

ငတမတရခါင်းပါ်းမှုရဘ်းမှကယထိုတနိုငခဲွံ့ဖပီ်း

နင
ို ငံကလ
ို ည်းကမ္ာွံ့အဆငွံ့သိုွံ့

ရရာကရှစံစာ်းရစ

ခဲွံ့သညွံ့ ရအာငမမငမှုတစရပမဖစပါသည။
(၂) က နရှရသာအာရှနိုငငံမ ာ်းသည မမနမာနင
ို ငံနင
ှ ွံ့ ယဉရက ်းမှုတငသာမက လနစာကက ်းစာ်းအာ်းထိုတကကသညွံ့
အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းရှမခင်းနှငွံ့

စနွံ့ဦ်းတီထငမှုနှငွံ့

အရသ်းစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းကိုလိုလာ်းရသာ

စီ်းပာ်းရရ်းအရမခအရနမ ာ်း စသညတတ
ိုွံ့ င လနစာပငတူညီမှုရပါသည
ှ
။
(၃) က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်းသည ယခငကဆနစပါ်းကို အဓကစာ်းသိုံ်းခဲရွံ့ သာလည်း ယခိုအခါတင အမ ာ်းစိုမှာ
ဆနစပါ်းအမပင အမခာ်းရသာစာ်းရသာကရကခာမ ာ်းကိုလည်းစာ်းသိုံ်းရနကကပါသည။
တူညရီ သာလကခဏာမ ာ်းရှရနမခင်းရကကာငွံ့ မမနမာနိုငငံသည က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်းကို ၎င်း၏ရရှွံ့ရဆာငလမ်းမပအမဖစ
အကဲခတရစာငွံ့ကကညမ
ွံ့ ှုမပ လိုပရနပါသည။ ရပါင်းစည်းလိုပရဆာငမှုနှငွံ့ အခ င်းခ င်းတိုနွံ့မပနလိုပရဆာငမှုမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့
မမနမာနင
ို ငံသည မပညတင်းရ ်းကကအငအာ်းနှငွံ့ မပညပရ ်းကကကိုရပါင်းစည်းကာ က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏
အာ်းအငကပ
ို ါစိုစည်းရယူပါက စိုကပ ်းရကခာစီ်းပာ်းရရ်းလ ငမမနစာတို်းတကရရလ
ွံ့ ာ်းဖပီ်း နိုငငံသာ်းအမ ာ်းစိုအတက
အက ်းရက ်းဇူ်းမဖစထန်းရစမညမဖစပါသည။ စငစစ မမနမာနင
ို ငံ၏စိုကပ ်းရကခာစီ်းပာ်းရရ်းမှာ က နရှရသာအာရှနိုငငံမ ာ်း
ဆီသာမက ယင်းထကရက ာလနဖပီ်း ပိုမရို ကာင်းမနမမငမ
ွံ့ ာ်းရသာ နိုငငံတကာရ ်းကကမ ာ်းတင
ို ရအာင တငပိုွံ့နိုငသညွံ့
အလာ်းအလာရကာင်းမ ာ်းရှရနရသာ တနဖို်းမမငွံ့ စာ်းဖယစိုံမခင်းရတာင်းမဖစပါသည။
ဤမူဝါဒစာတမ်းကိုရအာကပါအတိုင်းစိုစည်းတငမပထာ်းပါသည။ အပိုင်း (၂) သည က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏
စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍရတာလှနရရ်းအမဖစအပ ကအရပေါ် မညသညအ
ွံ့ ရာမ ာ်းကစ
ို ာ်းရသာကသညကို စီ်းပာ်းရရ်းပညာရှငမ ာ်း
အရခေါ် ဝယလိုအာ်းဘကမခမ်းရှုရထာငွံ့မှရဆ်းရန်းတငမပထာ်းပါသည။ ဝယလိုအာ်းရှုရထာငွံ့တင က နရှရသာအာရှ၌ ရကခာ
ရ ်းကကမညမ လ ငမမနစာကကီ်းထာ်းလာဖပီ်း ရမပာင်းလဲသာ်းသညကိုရဖာမပထာ်းပါသည။ မမနမာနိုငငံတင ယင်းအရန
အထာ်းမဖစရပေါ်ရန စတငရနဖပီမဖစဖပီ်း က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏ပိုံရပအရနအထာ်းမ ာ်းက ရနာငဆယစိုနစ
ှ မ ာ်းစာတင
မဖစရပေါ်လာမညွံ့မမနမာနင
ို ငံ၏ရ ်းကကအရနအထာ်းကိုကက တငသမမငရစပါသည။ အလာ်းတူပင က နရှရသာအာရှနိုငငံ
ရ ်းကကမ ာ်းသည မမနမာနိုငငံအတက သင်းအာ်းစိုပံွံ့ပို်းသူနင
ှ ွံ့ ထကကိုနဝယယူသမ
ူ ာ်းအမဖစ အရရ်းပါရနပါသည။
အပိုင်း

(၃)

၌

က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်းတငစိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍ၏ရရာင်းလိုအာ်းဘကမခမ်းတငမဖစရပေါ်ခဲွံ့ရသာ

ဆတဖငမရတာလှနရရ်းအရကကာင်း
လမ်းရကကာင်းရပေါ်ကို
မဖစပါသည။

ရဆ်းရန်းတငမပထာ်းပါသည။

ယင်းကန
ို ာ်းလညသရဘာရပါကမှုက

ခ ဉ်းနင်းရလ ာကလှမ်းရနသညွံ့မမနမာနင
ို ငံ၏အရနအထာ်းကို

က နရှရသာအာရှနိုငငံမ ာ်း၏

အရထာကအကူမဖစရစမည

စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍရခတမီတို်းတကရအာငမမငမခင်းသည

အာရိုထ
ံ ာ်းဦ်းတညမှုမပ ရာမှရရှလာခဲွံ့မခင်းမဖစပါသည။

ရခတမီတို်းတကမှု၏

မဏ္ဍ င

တူညရီ သာ

(၃)

ရ ်းကကကို

ရပမဖစရသာ

(က)

အရသ်းစာ်းလယယာလိုပငန်း (ခ) သင်းအာ်းစို ရ ်းကကနှငွံ့ (ဂ) ထိုတကိုနရ ်းကကနှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက
မ ာ်းက ဝယလိုအာ်းဘကမခမ်း၏ လိုအပခ ကမ ာ်းနှငွံ့ အခငွံ့အရရ်းမ ာ်းကိုတန
ို ွံ့မပနမှုမပ လိုပရန ရရာင်းလိုအာ်းဘကမခမ်းကို
အာ်းရပ်းမှုမပ ခဲပ
ွံ့ ါသည။ သန်းရပါင်းမ ာ်းစာရသာ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုမှကယထိုတနိုငရနနှငွံ့
ရက ်းလကရဒသရအာငမမငမှုကိုမမငတ
ွံ့ ငအာ်းရပ်းရန ကကီ်းမာ်းသညွံ့ မပညတင်းနှငွံ့ ကမ္ာဝ
ွံ့ ယလအ
ို ာ်း စကယနတရာ်းကကီ်းကို
အသိုံ်းခ ခဲွံ့ကကပါသည။

2

အပိုင်း (၄) တင ယရနွံ့မမနမာနင
ို ငံ၏ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ရကခာကဏ္ဍ သငမပငလကခဏာကိုရဖာရဆာငရသာ ရလွံ့လာ
ရတွံ့ရခ
ှ ကမ ာ်းကို

တငမပထာ်းပါသည။

အပိုင်း

(၅)

တင

ဦ်းစာ်းရပ်းစီစဉလိုပရဆာငနိုငမှုစသညတပ
ိုွံ့ ါဝငဖပီ်း

စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရက ်းလကကဏ္ဍဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုအရှနအဟိုနမမငမ
ွံ့ ာ်းလာရစရန

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအပါအဝင

မမနမာနင
ို ငံအစို်းရ နှငွံ့ ပိုဂဂလကကဏ္ဍမ ာ်းလိုပရဆာငနင
ို ရသာ မူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်း၊ အရမခခံအရဆာကအအိုံ
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်း နှငွံ့ အဖဲွံ့အစည်းရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းကို မဏ္ဍ င (၃) ရပအသိုံ်းမပ ဖပီ်း အကကံမပ တငမပထာ်းပါသည။
ပိုမိုအရသ်းစတရသာ အကကံမပ ရထာကခံခ ကမ ာ်းကို ဇယာ်းတငထပမံရဖာမပထာ်းပါသည။

၂။ လ ငမမနစာရမပာင်းလဲမဖစရပေါ်ရနရသာ စာ်းနပရကခာဝယလအ
ို ာ်း
အရရှွံ့နင
ှ ွံ့အရရှွံ့ရတာငအာရှနင
ို ငံမ ာ်းက
လိုကပါလာသညွံ့

အဓကဦ်းရဆာငမှုမပ ရနဖပီ်း

က နရှရသာအာရှရဒသ၏

မကကာရသ်းမီကာလက

စာ်းနပရကခာလအ
ို ပမှုမှာ

ရတာငအာရှရဒသပါ

အလနအမင်းကကီ်းထာ်းတို်းတကလာပါသည။

သိုွံ့ရာတင လနခဲွံ့ရသာ နှစ(၅၀) ခနွံ့ကရှခဲွံ့ရသာ အာရှအရနအထာ်းအတင
ို ်း မှန်းဆရနမမဖစနိုငပါ။ ယင်းအခ နကအာရှ၏
ရနရာရဒသအမ ာ်းစိုမာှ ရက ်းလကရဒသမ ာ်းမဖစဖပီ်း လူဦ်းရရအမ ာ်းစိုမှာ ဆင်းရဲနမ်းပါ်းငတမတရခါင်းပါ်းကာ လယယာ
လိုပငန်းမ ာ်းမှာလည်း

မသာ်းစိုအတကလိုံရလာကသညွံ့ပမာဏကသ
ို ာထိုတလိုပနင
ို ဖပီ်း

စာ်းရသာကသညွံ့စနစမဖစခဲပ
ွံ့ ါသည။

သိုွံ့ရာတင

ယရနွံ့ကာလ၌

ဆနစပါ်းကိုအဓကအရမခမပ

လူဦ်းရရသန်းတစရထာငထပမံရပါင်းထညွံ့ဖပီ်း

လူဦ်းရရပမာဏတို်းတကတကခ ကရိုံမဖငွံ့ အာရှ၏စာ်းနပရကခာလိုအပမှုပိုံရပကို ရရှနိုငမညမဟိုတရပ။
က နရှရသာအာရှ၏ယရနွံ့စာ်းနပရကခာလိုအပမှုမှာ လနခဲွံ့ရသာ နှစ (၅၀) ကာလမ ာ်းက ပိုံရပမ ာ်းနှငွံ့ လိုံ်းလိုံ်းလ ာ်းလ ာ်း
ကဲမပာ်းမခာ်းနာ်းဖပီ်း မမနမာနိုငငံအတကစတဝငစာ်းဖယရကာင်းရသာ ဦ်းတညခ ကပန်းတိုငမ ာ်းအသငမဖစရနပါသည။
ရယဘိုယ အာ်းမဖငွံ့ က နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်းရှ လူသာ်းမ ာ်းမှာ ပိုမိုရကာင်းမနရသာအစာအာဟာရကို ရရှဖပီ်း အာဟာရ
ခ ွံ့တမ
ဲွံ့ ှုမ ာ်းလည်း ရလ ာွံ့နည်းကယရပ ာကလာကာ စာ်းရသာကကိုနမ ာ်းတငလည်း ယခငဆနစပါ်းအရမခခံမ ာ်းသာလ င
မဟိုတရတာွံ့ပဲ
ဖမ ွံ့မပရဒသမ ာ်းက

အမ ်းအစာ်းပမ
ို ိုစလ
ိုံ ငကဲမပာ်းသညွံ့

စာ်းရသာကကိုနမ ာ်းအမဖစသိုွံ့

စာ်းနပရကခာလိုအပမှုအခ ကအခ ာရနရာရဒသမဖစလာဖပီ်း

တို်းတကရမပာင်းလဲလာပါသည။
ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတငပငလ င

စာ်းရသာကကိုနမ ာ်းကို ဝယယူစာ်းသိုံ်းလာမှုမ ာ်း ရှလာရနဖပီမဖစသမဖငွံ့ စာ်းသိုံ်းမှုနှုန်းမှာလည်း ဝယယူရရှနိုငရသာ
စာ်းရသာကကိုနမ ာ်းအရပေါ်အရမခခံသညွံ့ရစ ်းကကအရပေါ်တင ပိုမိုမခ
ှီ ိုလာပါသည။ ယင်းလမ်းရကကာင်းအတိုင်း မမနမာနိုငငံ
အရနမဖငလ
ွံ့ ည်း စာ်းရသာကကိုနရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတစရလ ာက ခ မှတရမညွံ့ မူဝါဒနှငွံ့ မဟာဗ ြူဟာမ ာ်းကို
အရမခခံဖပီ်း ဦ်းတညသာ်းလမွံ့မညမဖစပါသည။
က နရှရသာအာရှနိုငငံမ ာ်းတင စာ်းရသာကမှုစနစရမပာင်းလဲလာမှုမာှ စတဝငစာ်းဖယမဖစဖပီ်း မမနမာနင
ို ငံ၏ အရမခအရန
နှငလ
ွံ့ ည်း နည်းလမ်းမ ာ်းစာ ဆကနယရနပါသည။


ပထမဦ်းဆိုံ်းအရနမဖငွံ့ က နရှရသာအာရှစာ်းသိုံ်းသူမ ာ်း၏ အာဟာရကယလိုရီရရှမှုမာှ
မမငတ
ွံ့ ကလာဖပီ်း
ရတာငအာရှရှ စာ်းနပရကခာရခါင်းပါ်းဖမဲရနရာရဒသမ ာ်းမှအပ အာဟာရခ ွံ့တမ
ဲွံ့ ှုမပသနာမှာလည်း သသာစာ
က ဆင်းရနခဲွံ့ပါသည။



ဒိုတယအရနမဖငွံ့ အာရှ၏စာ်းရသာကကိုနမ ာ်းမှာလည်း အမ ်းအမညပမ
ို ိုစလ
ိုံ ငလာကာ ရက ်းလကစာ်းသိုံ်းသူ
မ ာ်းအတကပငလ င

ဆနကဲသ
ွံ့ ိုွံ့နစ
ှံ ာ်းသီ်းနှမ
ံ ာ်းအတက

စိုစရို ပါင်းစာ်းရသာကမှုစရတ၏

ရလ်းပိုတ
ံ စပိုံမှ

သိုံ်းပိုတ
ံ စပိုံကိုသာသိုံ်းစဲဖပီ်း က နရှရသာသိုံ်းပိုန
ံ ှစပိုံသမ
ိုွံ့ ဟိုတ ရလ်းပိုံသိုံ်းပိုမ
ံ ှာ ငါ်း၊ နိုွံ့ထကပစစည်း၊ သစသီ်းဝလံ၊
ဟင်းသီ်းဟင်းရက၊
အသာ်း၊
စာ်းသိုံ်းဆီနင
ှ ွံ့
မပ မပငထိုတလိုပထာ်းရသာစာ်းရသာကကိုနအစရှသညွံ့
ကဲမပာ်းစိုံလငသညွံ့ စာ်းရသာကကိုနမ ာ်းအတက သိုံ်းစဲရနကကပါသည။ လူတစဦ်းခ င်းဆနစာ်းသိုံ်းနှုန်းမှာလည်း
က ဆင်းလာဖပီ်း ဤနှုန်းထာ်းမှာဖမ ရွံ့ နလူတန်းစာ်းမ ာ်းတငပမ
ို သ
ို သာထငရှာ်းကာ ၎င်းအရမခအရနမှာ မရရှ်း
မရနှာင်းကာလတင ရက ်းလကရဒသမ ာ်း၌လည်းမဖစရပေါ်လာမညွံ့အရမခအရန ရရှွံ့ရမပ်းလကခဏာလည်းမဖစပါ
သည။
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တတယအရနမဖငွံ့

စာ်းနပရကခာလိုအပမှုမှာ

လူသာ်းမ ာ်း၏ဖမ ွံ့မပဆနလာမှုနှငဆ
ွံ့ ကနယမဖစရပေါ်ရနပါသည။

၁၉၆၀ ခိုနစ
ှ မ ာ်း တင ဖမ ွံ့ရနလူဦ်းရရ ၁၀-၂၀ ရာခိုငနှုန်းသာရှခဲွံ့ရသာလည်း ယရနွံ့အခါတင ရဒသတင်း၌
စိုစိုရပါင်း လူဦ်းရရ၏ ပ မ်းမ ၅၀ ရာခိုငနှုန်းမှာဖမ ရွံ့ နလူတန်းစာ်းမဖစလာပါသည။ က နရှရသာအာရှတင
စာ်းနပရကခာ၏

ထကဝကမှရလ်းပိုသ
ံ ိုံ်းပိုခ
ံ နွံ့ပမာဏကို

ဖမ ွံ့ရနလူတန်းစာ်းကစာ်းသိုံ်းလ ကရှရနပါသည။

သိုွံ့မဖစရာလကရှအခ နအထ ဖမ ွံ့ရတာမ ာ်းမှာ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအတက အဓကရစ ်းကက မ ာ်းအမဖစ
တညရှရနပါသည။

အခ ွံ့ရသာနိုငငံမ ာ်းတင

မပညပတငပရိုွံ့ ရာင်းခ မှု၌

အမခာ်းရသာထကကိုနကဏ္ဍမ ာ်းက

အလနအမင်းတငပိုွံ့ရရာင်းခ ရနလာရသာလည်း စိုကပ ်းရကခာ၏တငပိုွံ့ရရာင်းခ မှုပမာဏမှာ အနည်းငယသာ
ရှရနပါသည။


စတိုတထတင စာ်းရသာကကိုနလအ
ို ပခ က၌ ရက ်းလကရဒသစာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းပငလ ငရစ ်းကကမှ ဝယယူစာ်းသိုံ်း
ရနသညကို အမ ာ်းဆိုံ်းရတွံ့မမငရနရပါသည။ က နရှရသာအာရှ၏ (၇၀) ရာခိုငနှုန်းခနွံ့ရသာရက ်းလကတင
ပငလ င ရ ်းဆိုငမ ာ်းမှဝယယူစာ်းသိုံ်းလာမှုကိုမမငရတွံ့ရပါသည။ ရက ်းလကစာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းမှာ စိုကပ ်းရရ်း
ထကကိုနရရာင်းခ မှုမဝ
ှ ငရင သမ
ိုွံ့ ဟိုတလယယာမပငပလိုပငန်းမှဝငရငမဖငွံ့ စာ်းရသာကကိုနမ ာ်းကို မပနလည
ဝယယူစာ်းသိုံ်းကကပါသည (သိုွံ့မဖစ၍ ရက ်းလကမှဖမ ွံ့မပရဒသသိုွံ့ ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆက၏ အရရ်းပါမှုကို
ရတွံ့ရှရပါသည)။ ရနာကဆကတစ
ဲ ာပဒ
ို တင အဆိုပါ အဓကပငမဝငရငလမ်းရကကာင်း နှစသယအရကကာင်းကို
ရဆ်းရန်းထာ်းပါသည။

ရနရာတိုင်း၌

ရက ်းလကရဒသ၏

ရစ ်းကကနှငွံ့

စာ်းရသာကကိုနရရာင်းလိုအာ်း

ကင်းဆကမှာ ရက ်းလကရဒသစာ်းနပရကခာဖူလမ
ိုံ ှုအတက အခရာမဖစလာပါ သည။
ရတာငအာရှရှစာ်းနပရကခာရခါင်းပါ်းဖမဲရဒသမ ာ်းရှရမမယာမဲွံ့မ ာ်းမှအပ ရက ်းလကရနလူတန်းစာ်းမ ာ်း ရစ ်းကကမှဝယယူ
စာ်းသိုံ်းလာမခင်းမှာ
အဆိုပါဝငရငကို

စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုမမပ နိုငသညရကကာငမ
ွံ့ ဟိုတဘဲ
မသာ်းစို၏အရကာင်းဆိုံ်းဝငရငရရှနိုငမှုနှငွံ့
အထရရာကဆိုံ်းအသိုံ်းမပ မှုအရပေါ်
အရမခခံလာသညမ
ွံ့ သာ်းစိုရရ်းခ ယမှုရကကာငွံ့မဖစပါသည။

ရက ်းလကရနလူတန်းစာ်းမ ာ်း၏ ဝငရင (၄၀) ရာခင
ို နှုန်းမှာ စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုမဟိုတသညွံ့ ရက ်းလက လိုပငန်း rural
non-farm employment (RNFE) မ ာ်းမှမဖစပါသည။ အာရှတင ရက ်းလကလူတန်းစာ်း အသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှု
အတက ရက ်းလကထိုတလိုပမှုလိုပငန်းမ ာ်းမှာ အရရ်းပါလာပါသည။ ဤရက ်းလကစီ်းပာ်းရရ်း တို်းတကက ယမပနွံ့လာမှု
မှာ (၁) စိုကပ ်းရရ်းဝနရဆာငမှုလိုပငန်းမ ာ်း၊ စိုကပ ်းရရ်းထိုတကိုန စီမံမပ မပငထိုတလိုပမှုမ ာ်း၊ စာ်းရသာကကိုန
သယယူပိုွံ့ရဆာငမခင်းလိုပငန်းမ ာ်း၊ လကကာ်းရရာင်းဝယမှုမ ာ်းအစရှသညွံ့ စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍနှငွံ့ တိုကရိုကဆကစပရနမှု၊
(၂) စိုကပ ်းရရ်းလိုပငန်းမှ ဝငရငမ ာ်းကို ရဒသစီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းမ ာ်းနှငွံ့ RNFE ထိုတလိုပမှု လိုပငန်းမ ာ်းတင
မပနလညရင်းနှီ်းမမ ပနှံမခင်းမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ သယဝိုကလိုပရဆာငမှုမ ာ်းရကကာငွံ့မဖစပါသည။ ဤ မမမငရသညစ
ွံ့ ကဝန်းမှာ
ဆင်းရဲမရဲ တမှုပရပ ာကရရ်းနှငွံ့ ရက ်းလကစီ်းပာ်းရရ်းကကီ်းထာ်းရရ်းတိုွံ့အတက လနစာအရရ်းပါပါသည။ က နရှရသာ
အာရှတင RNFE ကဲွံ့သိုွံ့ လယယာလိုပငန်းမပငပလိုပငန်းမှ ရရှရသာဝငရငသည လယယာလိုပငန်းလိုပကိုငဆဲ
မသာ်းစိုအနည်းငယ၌မမငရတွံ့ရနရရသာ

လယယာလိုပငန်းလိုပအာ်းခ

သိုွံ့မဟိုတ

ရရွံ့ရမပာင်းလိုပကိုငကကရသာ

မသာ်းစိုဝငမ ာ်းမှ၎င်းတိုွံ့၏မသာ်းစိုထံရပ်းပရိုွံ့ သာ လဲရငထက ပိုမအ
ို ရရ်းပါလာပါသည။ လယယာလိုပကင
ို သူ မသာ်းစိုမ ာ်း
သည

၎င်းတိုွံ့၏လယယာထကကိုနအမ ာ်းစိုကို

အမ ်းမ ်းရသာစာ်းရသာကကိုနမ ာ်း

မပနလညဝယယူစာ်းသိုံ်းရန

အတကရရာင်းခ ကကပါသည။ ဤအရမခအရနမှာ မမနမာနင
ို ငံရှ လယယာလိုပကိုငသူမသာ်းစိုမ ာ်းထက က နရှရသာအာရှရှ
ပ မ်းမ လယဧရယာထကရသ်းငယရသာ လယယာပင
ို ဆင
ို သူ မသာ်းစိုမ ာ်းတင ပိုမရို တွံ့ရှရပါသည။
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၃။

က နရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏ရအာငမမငမှုဆင
ို ရာ

အစ်းို ရ၏ရင်းနှ်းီ မမ ပနှမ
ံ န
ှု င
ှ ွံ့

မူဝါဒ

အစတအပင
ို ်းမ ာ်း- “မဏ္ဍ င (၃) ရပ”
စာ်းရသာကကိုနဝယလိုအာ်း ပိုမိုမမငွံ့မာ်းတို်းတကလာသညွံ့ မဟာအခငွံ့အရရ်းကကီ်းကိုအသိုံ်းခ နိုငရန က နရှရသာအာရှမှ
အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းသည ၎င်းတိုွံ့၏ထိုတကိုနမ ာ်းကို အသငမ ်းစိုံမပ လိုပဖပီ်း စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုနှုန်း
တို်းတကရကာင်းမနရရ်းအတက ပမာဏမ ာ်းစာရင်းနှီ်းမမ ပနှံကာ အဆိုပါဝယလိုအာ်းမမငတ
ွံ့ ကလာမှုကို ဂရိုမပ တိုနွံ့မပန
လာကကပါသည။
ဤသန်းရပါင်းမ ာ်းစာရသာ
အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းသည
က နရှရသာအာရှ၏
ရရာင်းလိုအာ်းကဏ္ဍအတက
စနွံ့ဦ်းလိုပရဆာငသူမ ာ်းနှငွံ့
ကကီ်းက ယခန်းနာ်းရသာသူရရဲ ကာင်းမ ာ်းမဖစကကပါသည။
၎င်းတသ
ိုွံ့ ည

နည်းလမ်းသစမ ာ်းကို

မမသရဘာဆနဒအရလ ာက

(ဆိုလိုသညမှာ

၎င်းတိုွံ့အရနမဖငွံ့

မမဖစမရန

လိုပရဆာငရမညမဟိုတ) လ ငမမနစာလကခံက ငသ
ွံ့ ိုံ်းကကပါသည။ ပထမတင နှစ
ံ ာ်းသီ်းနှံမ ာ်းကသ
ို ာစိုကပ ်းထိုတလိုပမှု
မပ လိုပကကဖပီ်း ယင်းရနာက ဟင်းသီ်းဟင်းရက၊ ငါ်း၊ ကကကသာ်းနှငွံ့ နိုထ
ွံ့ ကပစစည်းထိုတလိုပမှုမ ာ်းတငပါလိုပရဆာင
လာခဲွံ့ကကပါသည။ ရရသင်းစနစမ ာ်းတပဆငဖပီ်း ဓာတရမမကသဇာမ ာ်း၊ မ ်းရစွံ့မ ာ်းနှငွံ့ စကယနတရာ်းမ ာ်းကိုဝယယူကာ
၎င်းတိုွံ့၏ လယယာ လိုပငန်းခငမ ာ်း၌လည်း ရင်းနှီ်းမမ ပနှခ
ံ ဲွံ့ကကပါသည။ စပါ်းအမပင ဟင်းသီ်းဟင်းရက၊ ငါ်း၊ အသာ်း၊
ကကကဥ၊ ဘဲဥမ ာ်း၊ နိုွံ့စာ်းနာ်းမ ာ်းနှငွံ့ သစသီ်းဝလံ အစရှသညတိုွံ့မဖငွံ့ သီ်းနှံစနစတငလည်း အမ ်းကဲမပာ်းစိုလ
ံ ငရအာင
ထိုတလိုပမှုမပ လိုပလာသမဖငွံ့ အခ ွံ့လပ
ို ငန်းမ ာ်းတင နှစ
ံ ာ်းသီ်းနှက
ံ ိုသာထိုတလိုပမခင်းထက တစဟကတာအရပေါ် ဝငရင
(၅) ဆမှ (၁၀) ဆအထ ပိုမရ
ို ရှလာပါသည။ အာရှတိုက၏အစဉအလာသီ်းနှမ
ံ ဟိုတရသာ ရမပာင်းသီ်းနှံ (ယရနွံ့တင
တရိုတနင
ို ငံ၌ စပါ်းထက ထိုတလိုပမှုနန
ှု ်းကကီ်းမာ်းရန) ၏အထကနှုန်းကလ
ို ည်းအလနအမင်းမမငွံ့တကလာရစခဲွံ့ပါသည။
ရမပာင်းဆံကို ငါ်း၊ ကကက၊ ဝကနှငွံ့ နာ်းတိုွံ့၏အစာမ ာ်းတငထညွံ့သင်းရဖာစပသမဖငွံ့ ယင်းက နရှရသာအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏
စာ်းရသာကကိုနမ ာ်း၌ တရစဆာန ပရတ
ို င်းပမာဏ အရမမာကအမ ာ်းပါဝငလာပါသည။
သိုွံ့မဖစ၍ စိုကပ ်းရကခာရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတစရလ ာကရှ သင်းအာ်းစိုပံွံ့ပို်းသူမစ
ှ ဖပီ်း ကိုနတငကာ်းလိုပငန်းမ ာ်း၊
သိုရလှာငမှုလိုပငန်းလိုပကင
ို သူမ ာ်း၊ လကကာ်းရရာင်းခ သူမ ာ်း၊ စီမံမပ မပငထိုတလိုပသူမ ာ်းနှငွံ့ လကလီရရာင်းခ သူမ ာ်း
အစရှသညွံ့ ရထာငရပါင်းမ ာ်းစာရသာ အရသ်းစာ်းနှငွံ့ အလတစာ်းလိုပငန်းရှငမ ာ်းသည ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း
နှစစဉထိုတလိုပသညွံ့ စာ်းရသာကကိုနအရမမာကအမ ာ်းကို ဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းသသ
ိုွံ့ ာမက အခ မ
ွံ့ ှာ မပညပရ ်းကကသိုွံ့ တငပိုွံ့ကက
ပါသည။ ယင်းလိုပငန်းစဉက ဤရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကကိုပံွံ့ပို်းရသာရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ ဝငရငကမ
ို ာ်းစာ
မမငတ
ွံ့ ကလာရစပါသည။
အစို်းရ၏ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမန
ှု င
ှ ွံ့ မူဝါဒမ ာ်းက အထကတငရဖာမပသညွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းဦ်းရဆာငမှုမပ သညွံ့ အံွံ့မခန်းမဖစစဉကို
ပံွံ့ပို်းကူညီခပ
ဲွံ့ ါသည။ စငစစအာ်းမဖငွံ့ အဆိုပါအံမ
ွံ့ ခန်းမဖစစဉကို ပိုဂလ
ဂ ကရင်းနှီ်းမမ ပနှံမန
ှု ှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက
တစရလ ာကရှရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ လိုပငန်းမ ာ်း၏ ရ ်းကကအခငွံ့အလမ်းအရပေါ်တိုနွံ့မပနမှုမ ာ်းက ဦ်းရဆာင
ရမာင်းနှငသာ်းခဲွံ့ပါသည။ ဤရအာငမမငမှု၏ အဓကအစတအပင
ို ်းမ ာ်းကို “မဏ္ဍ င (၃) ရပဗ ြူဟာ” အမဖစ ရအာကပါ
အတိုင်းရတွံ့မမငနင
ို ပါသည။

၃.၁။ ပထမမဏ္ဍ င - အရသ်းစာ်းလယယာစက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုလပ
ို ငန်းကို ရခတမီတ်းို တကရစမခင်း
က နရှရသာအာရှအစို်းရမ ာ်းသည နှံစာ်းသီ်းနှစ
ံ ိုကပ ်းထိုတလိုပမှုနှုန်း မမငွံ့တကလာရစရနနှငွံ့ တနဖို်းပမ
ို ိုမမငမ
ွံ့ ာ်းရသာ
ထကကိုနမ ာ်းရရှရရ်းအတက ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအာ်း ကဲမပာ်းစိုံလငရသာ စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုကို ခငွံ့မပ ရိုံသာ
မဟိုတဘဲ ကူညမ
ီ ှုမ ာ်းမပ လိုပခဲွံ့ကကပါသည။ အစို်းရမ ာ်းသည ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမန
ှု ှငွံ့ မူဝါဒ ဟူသညန
ွံ့ ည်းလမ်း (၂) သယ
အာ်းမဖငွံ့ လိုပရဆာငခဲွံ့ကကပါသည။
ပထမတင က နရှရသာအာရှအစ်းို ရမ ာ်းသည စိုကပ ်းရရ်းလိုပငန်း၌ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ လတလပစာရရ်းခ ယ
ဆိုံ်းမဖတပင
ို ခငမ
ွံ့ ာ်း၊ ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းလိုပငန်းမပငပရှရက ်းလကမသာ်းစိုမ ာ်း၏ သကရမ်းဝမ်းရက ာင်း
လိုပငန်းရရ်းခ ယမှုမ ာ်းကို ရထာကခံအာ်းရပ်းဖပီ်း ရက ်းရာရဒသမ ာ်းတင ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှု အရမမာကအမ ာ်း မပ လိုပခဲွံ့ကကပါ
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သည။ အဓက ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းမှာ ရိုပပိုင်းဆိုငရာ အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်း (hard infrastructure) နှငွံ့ စနစပိုင်း
ဆိုငရာ အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်း (soft infrastructure) တငမဖစဖပီ်း ၎င်းတမ
ိုွံ့ ှာရအာကပါအတင
ို ်းမဖစပါသည။
ရိုပပိုင်းဆိုငရာအရမခခံအရဆာကအအိုံ ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်းတင အစို်းရမ ာ်းသည အဓကအာ်းမဖငွံ့
(က) ကတတရာလမ်းမမ ာ်း - လယယာလိုပငန်းလိုပရဆာငရသာ ရဒသမ ာ်းအတင်းသိုွံ့ အရဝ်းရမပ်းလမ်းမကကီ်းမ ာ်း၊
လမ်းငယမ ာ်းရဖာကလိုပရပ်းမခင်းနှငွံ့အတူ ရထာ်းလမ်းနှငွံ့ တံတာ်းမ ာ်းကဲွံ့သရိုွံ့ သာ အမခာ်းအရမခခံအရဆာက
အအိုံမ ာ်း
(ခ) ဆညမ ာ်း၊ ရရသင်းရမမာင်းမ ာ်း၊ ရရထိုတရမမာင်းမ ာ်း၊ ရမမရအာကပိုကရမမာင်းမ ာ်းနှငွံ့ ရသာငတူ်းစကမ ာ်း
အစရှသညွံ့ ရရထန်းသမ်းမှုအရမခခံအရဆာကအအိုံ - ယင်းသည ရမမသာ်းနှငွံ့ ရရ ထန်းသမ်းကာကယမခင်း၊
လမ်းမကကီ်းမ ာ်းနှငွံ့ အမခာ်းအရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းနည်းတူ ရက ်းရာမ ာ်းနှငွံ့ ဖမ ွံ့ငယမ ာ်းအာ်းလိုံမခ ံမရှု ပ်းရိုံ
သာမက စိုကပ ်းရရ်းလိုပငန်းနှငွံ့ ရက ်းလကလူဦ်းရရမ ာ်းသိုွံ့ရရပံပ
ွံ့ ို်းမခင်းမ ာ်းအတက လနစာ အရရ်းပါပါသည။
(ဂ) ရရတငသင်းမှုကို အရထာကအကူမဖစရစရနနှငွံ့ သိုရလှာငရိုံမ ာ်းနှငွံ့ အရအ်းခန်းသရို လှာငရိုံမ ာ်းအစရှသညွံ့
လယယာလိုပငန်းအရထာကအကူမပ ဝနရဆာငမှုမ ာ်းကို စမ်းအငရပ်းရန၊ လယယာစီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းမ ာ်း၏
ရအာငမမငရရ်းနှငွံ့ အက ်းအမမတရရှမှုမ ာ်းအတကအရရ်းပါရသာ ထိုတပို်းမှုအပါအဝငပထမအဆငွံ့ စီမံမပ မပင
ထိုတလိုပမှုလပ
ို ငန်းအစရှရသာ လယယာမပငပလိုပငန်းမ ာ်းကိုလိုပရဆာငမှုအတက
လိုပငန်းမပ လိုပသညရွံ့ ဒသမ ာ်းသိုွံ့ လ ပစစမီ်းသယတန်းမခင်း။

လယယာစိုကပ ်းရရ်း

(ဃ) ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအာ်း စိုကပ ်းရရ်းရ ်းကကနှငွံ့ နည်းပညာသတင်းအခ ကအလကမ ာ်း မဖနွံ့ရဝမှု
မပ လိုပရန မဘ
ို ိုင်းအသိုံ်းအရဆာငကရယာမ ာ်း၊ ကနပ ြူတာမ ာ်းနှငွံ့ အငတာနကအသိုံ်းမပ မှု စသညွံ့ ရခတမီ
ဆကသယမှုနည်းပညာအသိုံ်းမပ မခင်းဥပမာ မ ာ်းစာမဖငွံ့ က နရှရသာအာရှနိုငငံမ ာ်းတင ရအာငမမငလာရသာ
သတင်းအခ ကအလကနှငဆ
ွံ့ ကသယမှုစနစ။
စနစပင
ို ်းဆင
ို ရာအရမခခံအရဆာကအအိုံနှငပ
ွံ့ တသကဖပီ်း
(က)

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအတက

သီ်းနှံမ ်းမ ာ်း၊

ထညသ
ွံ့ င်းမခင်းမ ာ်း၊ သီ်းနှံကာကယမှုနည်းလမ်းမ ာ်းနှငွံ့

မ ်းရစွံ့ပာ်းမ ာ်းမှုစနစမ ာ်း၊

ဓာတရမမကသဇာ

ရမမကကီ်းနှငွံ့ရာသီဥတိုအရနအထာ်းမပ

ရမမပိုအ
ံ ရပေါ်

မူတညဖပီ်း စိုကနည်းစနစအကကံမပ ခ ကမ ာ်း၊ လိုကရလ ာညီရထမှုရှသညွံ့ သီ်းညပစိုကပ ်းမခင်းနှငွံ့ သီ်းလှညွံ့
စိုကပ ်းမခင်းမ ာ်း၊ ရရရပ်းသင်းမှုစနစမ ာ်း၊ ရတသမ်းခ နလနကာလတင ရလလငွံ့မပ န်းတီ်းမှုကိုကာကယရန
ရတသမ်းမှုနှငွံ့ သိုရလှာငမှုစနစမ ာ်း၊ တရစဆာနမ ်းမ ာ်း၊ တရစဆာနရမ်းမမြူရရ်း၊ အစာစပမခင်းနှငွံ့ အစာနှုန်းထာ်း
မ ာ်းနှငွံ့ တရစဆာနက န်းမာရရ်းလိုပငန်းမ ာ်းအစရှသညတတ
ိုွံ့ င မှနကနသငွံ့ရတာရသာနည်းပညာအကကံမပ မခင်း
လိုပငန်းမ ာ်းဖံွံ့ဖဖ ်းလာရစမခင်းနှငွံ့ လိုပငန်းရင်းနှီ်းကျွမ်းဝငမှုရလာရစရန
ှ
စက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုနည်းလမ်းဆိုငရာ
သိုရတသနနှငွံ့ ပညာရပ်း လိုပငန်းမ ာ်း
(ခ) အခ န
ွံ့ င
ို ငံမ ာ်းတင အစို်းရမ ာ်းသည သိုရတသနနှငွံ့ ပညာရပ်းပစစည်းကရယာမ ာ်း၌ ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမှု
မ ာ်းမပ လိုပကကပါသည။
ယင်းသိုွံ့လိုပရဆာငမှုမှာ
စကမှုလယယာစနစကိုကူ်းရမပာင်းလိုပရဆာငမခင်းမဖငွံ့
ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ အခကအခဲမ ာ်း ရမဖရလ ာွံ့သာ်းရစနိုငသမဖငွံ့ အဆိုပါမပသနာမ ာ်းကို တိုနွံ့မပန
လိုပရဆာငမခင်း (ဥပမာ-ရတာငကိုရီ်းယာ်းနင
ို ငံတင အရသ်းစာ်းစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုမ ာ်း၌ လိုပသာ်းအငအာ်း
မလိုရံ လာကမှုမပသနာကို ရလ ာွံ့က ရစရန စကယနတရာ်းအသိုံ်းမပ မခင်းမဖငွံ့ ရက ်းလကနှငဖွံ့ မ ွံ့မပစကမှုလိုပငန်း
မဖစထန်းလာမှုရကကာငွံ့ ရက ်းလကမသာ်းစိုမ ာ်း၏ လိုပငန်းကင
ို ငန်းအမ ်းမ ်းကိုရရှလာပါသည)

မဖစကာ

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ ကဲမပာ်းစိုံလငရသာသီ်းနှထ
ံ ိုတလိုပမှု ပိုံစံအခကအခဲမ ာ်းကို တိုနွံ့မပနကူညီရမဖရှင်း
ရပ်းမခင်းလည်းမဖစပါသည။ (တရိုတနိုငငံတင ရတာငသူမ ာ်းတညရဆာကပိုံစမံ ပ ရသာ တနဖို်းနည်းအရသ်းစာ်း
မှနလိုံအမမ ာ်းဒီဇင
ို ်းမ ာ်းနှငွံ့ ယင်းတိုွံ့၏တငက ယလာမှု)
6

(ဂ) အပင၊ တရစဆာနနှငွံ့ အစာ်းအရသာကက န်းမာရရ်း ကာကယရစာငွံ့ရရှာကမှုမ ာ်းအတက ပ်းို မာ်းကင်းရှင်း
သနစ
ွံ့ ငမှု ဝနရဆာငမှုလပ
ို ငန်းမ ာ်း
(ဃ)

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတင

ရပါင်းစည်းလိုပရဆာငမှု

ပိုမမ
ို ာ်းမပာ်းလာသညနှငအ
ွံ့ ညီ

ရတာငသူ

လယသမာ်းမ ာ်းအရနမဖငွံ့ ရမခရာရကာကနင
ို မှုလအ
ို ပခ ကအာ်း မညကဲွံ့သလ
ိုွံ့ ိုကနာရမညကို သငယူရလွံ့လာ
ရမည မဖစပါသည။ ယင်းအခ ကမှာ အစာ်းအရသာကရဘ်းဥပဒကင်းစငမှုဥပရဒအရကာငအထညရဖာရာတင
ပိုမို အရရ်းကကီ်းလာဖပီ်း မပညတင်းမပညပမှ စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းလိုလာ်းရသာ အစာ်းအရသာကရဘ်းဥပဒကင်းစငမှုနှငွံ့
အရညအရသ်းလိုအပခ ကမ ာ်း၏ အစတအပင
ို ်းတစခိုလည်းမဖစသမဖငပ
ွံ့ မ
ို ိုအရရ်းကကီ်းလာပါသည။
(င) ရက ်းလကရဒသပညာရရ်း၊ ကျွမ်းက ငမှုသငတန်းနှငွံ့ အရမခခံက န်းမာရရ်းဝနရဆာငမှုမ ာ်းကဲသ
ွံ့ ိုွံ့ရသာ
လူမရှု ရ်းဆိုငရာအရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်းတငရင်းနှီ်းမမ ပနှံဖပီ်း လယယာနှငွံ့ လယယာမပငပအလိုပအကိုင
အခငွံ့အလမ်းမ ာ်းကူညပ
ီ ံွံ့ပို်းရပ်းမခင်း (စကကရယာမပ မပငမခင်း၊ ပထမအဆငွံ့သီ်းနှံစမ
ီ ံမပ မပငထိုတလိုပမခင်းနှငွံ့
သီ်းနှံရတသမ်းမှုနည်းလမ်းမ ာ်း)
ဒိုတယအဆငတ
ွံ့ င

က နရှရသာအာရှနိုငငံအစို်းရမ ာ်းသည

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့

လယယာမပငပရက ်းလက

လိုပငန်းမ ာ်း၌ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ရရ်းခ ယမှုမဝ
ူ ါဒမ ာ်း အာ်းမဖငွံ့ပပ
ံွံ့ ို်းကူညမ
ီ ှုမပ ခဲွံ့ကကပါသည။ အဓကအခ ကမှာ
ယင်းအစို်းရမ ာ်းက ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို က ယမပနလ
ွံ့ ာရသာဖမ ွံ့မပရ ်းကကမ ာ်း၏လိုအပခ ကအတိုင်း မမတိုွံ့
ကက ကနှစသကသညွံ့ သီ်းနှံကို စိုကပ ်းထိုတလိုပနိုငရနလတလပစာရရ်းခ ယခငွံ့ရပ်းမခင်းမဖစသည။ သီ်းနှံစနစအရပေါ်
ထာ်းရှသညွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို တစနင
ို ငံဖပီ်းတစနိုငငံ စနပ
ွံ့ စလာခဲွံ့ရာ ယရနွံ့အခ နအခါတင အဆိုပါစည်းမ ဉ်း
စည်းကမ်းမ ာ်းက ငသ
ွံ့ ိုံ်းမခင်းကို မရတွံ့ရရတာွံ့ရပ။ တရိုတ၊ ဗီယကနမနှငွံ့ အနဒယရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းမှာ မမတိုွံ့
စိုကပ ်းထိုတလိုပလိုရသာ သီ်းနှံမ ာ်းကို စတတင
ို ်းက စိုကပ ်းထိုတလိုပရနကကဖပီမဖစပါသည။ ဤကဲွံ့သိုွံ့အရမခအရနသည
ရတာငသူလယသမာ်းမသာ်းစိုမ ာ်းအတက ကဲမပာ်းစိုံလငရသာစက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုလိုပငန်းမ ာ်းလိုပရဆာငမှုကို မဖစရပေါ်
လာရစဖပီ်း ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအာ်း သီ်းနှံ၊ ရာသီဥတိုနင
ှ ွံ့ ရ ်းကကအခကအခဲမ ာ်းကို ကိုငတယရမဖရှင်းလာရစနိုင
ပါသည။

၃.၂ ဒိုတယ မဏ္ဍ င - သင်းအာ်းစိုရစ ်းကကကို ရခတမီတ်းို တကရစမခင်း
က နရှရသာအာရှနိုငငံအစို်းရမ ာ်းသည
လိုပရဆာငခ ကနှစရပမဖငွံ့

အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့

သင်းအာ်းစိုရ ်းကက၌

ရက ်းလကဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုအတက

လ ငမမနသညစ
ွံ့ ီ်းပာ်းရရ်းဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုကိုမဖစရပေါ်ရစခဲွံ့ပါသည။

ရ ်းကကဟိုဆိုရာ၌ ဓာတရမမကသဇာတစအတဝယယူမခင်းကဲွံ့သရိုွံ့ သာ ကိုနပစစည်းရရာင်းဝယမှုစသညွံ့ ရိုပပင
ို ်းဆိုငရာ
ရရာင်းဝယရဖာကကာ်းမှုကသ
ို ာမက အဆိုပါရရာင်းဝယမှုပစ
ိုံ ံကို ပိုံသင်းမဖစရပေါ်ရစသညွံ့ ရ ်းကက၊ သကဆင
ို ရာ အဖဲွံ့
အစည်းမ ာ်း၊ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းနှငွံ့ မူဝါဒမ ာ်း၊ ရိုပပိုင်းနှငွံ့ စနစပိုင်းဆိုငရာအရမခခံမူရဘာငမ ာ်းသာမက ၎င်းတိုွံ့ကို
ဆကနယထစပရစသညွံ့လမ
ူ ှုကနယကမ ာ်းကိုပါ ထညသ
ွံ့ င်းစဉ်းစာ်းပါသည။ ယင်းကဲွံ့သရိုွံ့ ်းကကတင သင်းအာ်းစိုမ ာ်း
သာမက သတင်းအခ ကအလကနှငွံ့ ဆကသယမှုနည်းပညာ၊ ပညာရပ်းလိုပငန်းနှငွံ့ သယယူပိုွံ့ရဆာငရရ်းလိုပငန်း
အစရှရသာ ဝနရဆာငမှုလိုပငန်းမ ာ်းမှာလည်းအရရ်းပါလှပါသည။
ပထမအရနမဖငွံ့ ပထမမဏ္ဍ ငတငရဖာမပခဲသ
ွံ့ ညွံ့အတင
ို ်း အစို်းရမ ာ်း၏ရက ်းလကရဒသမ ာ်း၌ ရိုပပင
ို ်းဆိုငရာအရမခခံ
အရဆာကအအိုံမ ာ်းရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုမ ာ်းသည ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းစိုကပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုရရှရစရန ပိုဂဂလကကဏ္ဍ
၏ အခ နနှငွံ့အမ လိုပရဆာငပါဝငမှုအတကလည်း လနစာအရရ်းပါလှပါသည။ အဆိုပါအရမခခံ အရဆာကအအိုံရင်းနှီ်း
မမ ပနှမ
ံ ှုမ ာ်းကို ဤရနရာတငထပမံမရဖာမပရတာွံ့ပါ။
ဒိုတယအရနမဖငွံ့ သင်းအာ်းစိုရ ်းကကမ ာ်းမဖစထန်းရရ်းနှငွံ့ ဖဖံွံ့ ဖ ်းတို်းတကလာရရ်းတိုွံ့အတက အစို်းရမ ာ်းက အဓက
ဗ ြူဟာမ ာ်းကလ
ို ိုပရဆာငဖပီ်း မူဝါဒမ ာ်းကိုမပဌာန်းခ မှတခဲွံ့ရာ၌ ရအာကရဖာမပပါမ ာ်းမှာ အဓကမဖစခဲွံ့ကကပါသည။
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(က) က နရှရသာအာရှအစို်းရမ ာ်းသည ရမမယာနှငပ
ွံ့ တသကသညွံ့ ပင
ို ဆင
ို မှုအခငအ
ွံ့ ရရ်းနှငွံ့ ရမမယာရရာင်းဝယမှု
သာမက

ငှာ်းရမ်းလိုပကင
ို နင
ို မှုကအ
ို ာ်းရပ်းသညွံ့

သာ်းခဲကွံ့ ကပါသည။

ထိုင်း၊

အငဒန
ို ီ်းရှာ်းနှငွံ့

စိုကပ ်းရမမမူဝါဒမ ာ်းသိုွံ့

အဓကအာ်းမဖငွံ့

အခ ွံ့ရသာအနဒယမပညနယမ ာ်း၌

ဦ်းတည

ဤရမမယာမူဝါဒမ ာ်းကို

လ ငမမနရဆာလ ငစာနှငွံ့ အတနအသငွံ့မပညစ
ွံ့ ိုံစာ မပဌာန်းခဲွံ့ဖပီ်းမဖစပါသည။ တရိုတနိုငငံတငမူ ရမမယာမပ မပငမှု
ကို အဆငလ
ွံ့ ိုကအခ နနှငွံ့အမ မပဌာန်းခဲွံ့ပါသည။ ဥပမာအာ်းမဖငွံ့ တရိုတနင
ို ငံတင အစို်းရက ရတာငသူ
လယသမာ်းမ ာ်းကို ငှာ်းရမ်းလိုပကိုငခငအ
ွံ့ ပါအဝင ရမမယာပင
ို ဆင
ို လိုပကိုငခငွံ့ခ ထာ်းရပ်းမှုကို လနခဲွံ့သညွံ့
ဆယစိုနစ
ှ က စတငက ငွံ့သိုံ်းလိုပရဆာငခဲွံ့ရသာလည်း ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအကကာ်း ကိုယပိုငရမမယာ
ရရာင်းဝယမှုကမ
ို ာ်းမကကာရသ်းမီကမှ လကရတွံ့စတင လိုပရဆာငနင
ို ခဲပ
ွံ့ ါသည။ ယင်းသိုွံ့ရမပာင်းလဲမဖစရပေါ်မှုက
ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတင ရမမယာငှာ်းရမ်းလိုပကိုငမှုဆင
ို ရာလိုပငန်းရ ်းကကကကီ်းနှငွံ့ ပမ
ို ိုလိုံမခ ံစတခ ရရသာ
ငှာ်းရမ်းလိုပကင
ို မှုမ ာ်းကို မဖစရပေါ်လာရစကာ ပိုမို လယကူရခ ာရမသ
ွံ့ ညွံ့ ရမမယာလိုပကင
ို ခငွံ့ကိုရရှရစခဲွံ့ပါသည။
(ခ) နင
ို ငံအာ်းလို်းံ နီ်းပါ်းရှ အစို်းရမ ာ်းသည စိုကပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုနင
ှ ွံ့ ရခ ်းရငမ ာ်းကိုတက
ို ရိုကပံပ
ွံ့ ို်းရာမှ
ရနာငတင က ယမပနရွံ့ သာလတလပသညွံ့ စက
ို ပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုရ ်းကကမ ာ်း သိုွံ့ ရမပာင်းလဲခဲွံ့ကကပါသည။
ကနဦ်းတငအစို်းရမ ာ်းကသင်းအာ်းစိုဒင
ို မ ာ်းနှငွံ့ ရ ်းကကလိုအပခ ကမ ာ်းကို အထူ်းသမဖငွံ့ ၁၉၇၀ ခိုနှစနှငွံ့
၁၉၈၀ ခိုနစ
ှ မ ာ်းတင တညရဆာကရပ်းဖပီ်း ရနာကပိုင်းတငမူ အာရှတလာ်းရှအစို်းရမ ာ်းသည ဓာတရမမကသဇာ၊
မ ်းရစွံ့နင
ှ ွံ့

စိုကပ ်းရရ်းကရယာမ ာ်းတိုကရက
ို ရရာင်းဝယမှုကလ
ို ိုပရဆာငမခင်းမမပ ကကရတာွံ့ရပ။

ယရနွံ့အခ န

အခါတင ဗီယကနမ၊ ထိုင်း၊ တရိုတနှငွံ့ ဘဂဂလာ်းရဒွံ့ရှနင
ို ငံမ ာ်းတင အစို်းရပါဝငမှုရရသာ
ှ
လိုပငန်းမ ာ်းမှ
တစဆငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုမ ာ်းပံပ
ွံ့ ို်းမှုမှာ အနည်းငယ သိုွံ့မဟိုတ အလ ဉ်းမရှရတာွံ့သညွံ့ အရမခအရနမ ်း
သိုွံ့ရရာကရှရနပါသည။ လနခဲသ
ွံ့ ညွံ့ ဆယနှစ အနှစနှစဆယခနတ
ွံ့ င သင်းအာ်းစိုပံွံ့ပို်းမှုအာ်းလိုံ်းနီ်းပါ်းမှာ
ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍလကထဲသိုွံ့ရမပာင်းရရွံ့ရရာကရှခဲွံ့ဖပီ်းမဖစပါသည။ အမ ာ်းစိုတင ပိုဂဂလကကဏ္ဍမ ာ်းက တို်းတက
လာရသာ ဓာတရမမကသဇာနှငွံ့ မ ်းရစွံ့ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကအရပေါ် မူတညရမပာင်းလဲသာ်းမခင်းမဖစပါသည။
အနဒယ၊ တရိုတ၊ ဗီယကနမနှငွံ့ ဘဂဂလာ်းရဒွံ့ရန
ှ ိုငငံမ ာ်း၌ ကင်းဆင်းရလွံ့လာမှုမ ာ်းအရ ပိုဂလ
ဂ ကသင်းအာ်းစို
ပံွံ့ပို်းသူမ ာ်းက ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအသိုံ်းမပ ရသာ ဓာတရမမကသဇာနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းဓာတိုပစစည်းမ ာ်းကို
ရာနှုန်းမပညွံ့ပပ
ံွံ့ ို်းကကဖပီ်း မ ်းရစွံ့ကဏ္ဍတငလည်း ကကီ်းမာ်းရသာပမာဏကပ
ို ိုငဆင
ို ထာ်းကကပါသည။ အက ်းဆက
အာ်းမဖငွံ့ ပိုဂလ
ဂ ကသင်းအာ်းစိုကိုမပဏမ
ီ ာ်းက ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းထံ ပညာရပ်းဝနရဆာငမှုလပ
ို ငန်းနှငွံ့
သီ်းနှမ
ံ ်းစပမခင်းနှငွံ့ မ ်းရစွံ့ပာ်းမ ာ်းထိုတလိုပမခင်းမ ာ်းကို မကကာမီကစတငပံပ
ွံ့ ို်း လိုပရဆာငလာကကမခင်း
မဖစပါသည။ ဤလိုပငန်းကို အစို်းရကဏ္ဍသီ်းနှံမ ်းစပမှုနင
ှ ွံ့ ပညာရပ်းဝနရဆာငမှုဌာနမ ာ်းက ပံွံ့ပို်းကူညီခဲွံ့ကက
ပါသည။
အစို်းရမ ာ်း၏ပံွံ့ပို်းကူညမ
ီ ှုမဖငွံ့ လယယာသိုံ်းထနစကမ ာ်းနှငွံ့ ရရသင်းပိုကမ ာ်းအဓကထာ်းဖပီ်း လယယာသိုံ်း
စကကရယာမ ာ်းကိုရရာင်းခ ရပ်းရသာ ကနဦ်းအခ နကာလမ ာ်း၌ ရငနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုနင
ှ ွံ့ မပညပမှ တငသင်းမှုမ ာ်း
အတက လယယာအသို်းံ အရဆာငကရယာကဏ္ဍကို ပိုဂလ
ဂ ကပင
ို နှငွံ့ လတလပစာလိုပကင
ို ခငွံ့ မပ ခဲွံ့ပါသည။
အမခာ်းရသာသင်းအာ်းစိုမ ာ်း၌ ပိုဂလ
ဂ ကလိုပငန်းမ ာ်းမှ ရရစိုပစကမ ာ်းနှငွံ့ ရရသင်းကရယာမ ာ်း အရမမာက
အမ ာ်းထိုတလိုပလာဖပီ်းတငက ယစာခ ထ
ဲွံ့ ငခဲွံ့ကကပါသည။ အစို်းရမ ာ်းကတဖန ပိုဂလ
ဂ က ရက ်းလကရရ
အရရာင်းအဝယရ ်းကကကို လတလပစာလိုပကင
ို ခငရွံ့ ပ်းခဲသ
ွံ့ မဖငွံ့ ရရနှငွံ့ ပတသကသညွံ့ အရမခခံအရဆာက
အအိုံမ ာ်းနှငွံ့ ရရစိုပစကမ ာ်းတငပိုမိုရင်းနှီ်းမမ ပနှလ
ံ ာခဲွံ့ကကပါသည။ နိုငငံအရတာမ ာ်းမ ာ်းတင ရရစိုပစက
လိုပငန်းက ဒီဇယရမာရတာယာဉလိုပငန်းမ ာ်းကဖ
ို ံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကရစခဲွံ့ဖပီ်းတဖန
စိုကပ ်းရရ်းလိုပငန်းမ ာ်း၌
လည်းရမာရတာယာဉအသိုံ်းမပ မှုကို
ဒိုတယတစရက ာွံ့
စမွံ့ဝငခ ထ
ဲွံ့ ငရစခဲသ
ွံ့ ညကလ
ို ည်း
သတမပ ရန
လိုအပပါသည။ ယင်းအရာအာ်းလိုံ်းက ရဆာကလိုပရရ်းနှငွံ့ သယယူပိုွံ့ရဆာငမှုအစရှသညွံ့ ရက ်းလကရဒသရှ
လယယာမပငပ လိုပငန်းမ ာ်းကဖ
ို ဖံွံ့ ဖ ်းတို်းတကရစခဲွံ့ပါသည။
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(ဂ) အစို်းရ၏ထကရပေါ်လာရသာမူဝါဒမ ာ်းက စိုကပ ်းရရ်းရခ ်းရငမ ာ်းကတ
ို ိုကရိုကပံပ
ွံ့ ို်းမှုမပ ခဲွံ့ဖပီ်း ရတာငသူ
လယသမာ်းမ ာ်းအတက ပိုဂလ
ဂ ကရငရခ ်းဝနရဆာငမှုလပ
ို ငန်း မ ာ်းကိုမဖစထန်းရစခဲွံ့ပါသည။ ၁၉၇၀ ခိုနှစနှငွံ့
၁၉၈၀ ခိုနှစ မမစမ်းရရာငရတာလှနရရ်းအရစာပင
ို ်းကာလမ ာ်းတင အစို်းရစိုကပ ်းရရ်းဘဏမ ာ်းမှာ ရတာငသူ
လယသမာ်းမ ာ်းအတကရခ ်းရငရရှရနအတက

အဓကရငပငရငရင်းမ ာ်းမဖစခဲွံ့ပါသည။

ရနာကပင
ို ်းတင

၎င်းဘဏအမ ာ်းအမပာ်းကို ပိုဂလ
ဂ ကပင
ို မ ာ်းမဖစရစခဲွံ့ဖပီ်း ရငရကက်းကဏ္ဍမ ာ်းကလ
ို ည်း တမဖည်းမဖည်းရမဖရလ ာွံ့
ရပ်းခဲပ
ွံ့ ါသည။ ဤအရမခအရနကပိုဂလ
ဂ ကဘဏမ ာ်း၏ ရက ်းလကရဒသမ ာ်းအတက ရငရကက်းဝနရဆာငမှု
လိုပငန်းကပ
ို ိုမိုအာ်းရပ်းမမငတ
ွံ့ ငရပ်းခဲွံ့ပါသည။
ယင်းမဖစရပအရမခအရနရကကာငွံ့ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်းအတက

ရငရကက်းရရှနိုငသညွံ့

အရင်းအမမစမ ာ်းမပာ်းက ယမပနလ
ွံ့ ာပါသည။ ယရနွံ့အခါတင RNFE လဲရငမ ာ်းမှာ ရက ်းလကရဒသ ရင်းနှီ်း
မမ ပနှမ
ံ ှုမ ာ်းအတက အဓကရငပငရငရင်းမ ာ်းမဖစလာပါသည။ ၎င်းရနာကတင စိုကပ ်းရရ်းထကကိုန
ရရာင်းရရငမ ာ်းက

ဒိုတယရနရာတငရှဖပီ်း

တတယအမဖစ

ခပလှန်းလှန်းရနရာ၌

အမခာ်းရခ ်းရငမ ာ်းနှငွံ့

ဘဏရခ ်းရငမ ာ်းက လိုကပါလ ကရှရနပါသည။
(ဃ) အမခာ်းရသာကမ္ာွံ့နင
ို ငံမ ာ်းကဲွံ့သိုွံ့ပင က နရှရသာအာရှနိုငငံမ ာ်း၏ ရရသိုံ်းစမ
ဲ ှုနင
ှ ွံ့ ပတသကသညဗ
ွံ့ ြူဟာမှာ
အမငင်းပာ်းဖယနှငွံ့ ထလယရှလယအရနအထာ်း၌ရှရနရသာလည်း ထရရာကရသာရရသို်းံ စမ
ဲ အ
ှု တက မကလိုံ်း
ရပ်းမခင်းမ ာ်း
ဆီသိုွံ့က ယမပနစ
ွံ့ ာဦ်းတညရနပါသည။
ယင်းမကလိုံ်းမ ာ်းတင
ရ ်းကကအရမခမပ ရရခန
သတမှတမခင်းသမ
ိုွံ့ ဟိုတ အိုပခ ပမှုမှ ရရခနသတမှတမခင်း နှငွံ့ ရရသိုံ်းစသ
ဲ ူအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်း၏ စိုရပါင်း
လိုပရဆာငမှုမ ာ်းမဖငွံ့
ရရသိုံ်းစဲသမ
ူ ာ်းကို
ရရအရလအလငမ
ွံ့ ရှရအာငထန်းသမ်းသိုံ်းစဲမခင်းနှငွံ့
ရရရှည
တညတံွံ့ရသာသိုံ်းစဲမခင်းမ ာ်းမဖစရပေါ်ရစရနမဖစပါသည။ သိုွံ့ရာတင နိုငငံအရပေါ်မူတညဖပီ်း လကရတွံ့အရကာင
အထညရဖာရဆာငရကမှုနင
ှ ွံ့ ထရရာကမှုမ ာ်း၌ကာမခာ်းမှုရပါသည
ှ
။ ရရရ ်းကကထရရာကစာမဖစရပေါ်လာရန
ရရအခငွံ့အရရ်း မူလသတမှတခ ကကို အဓပပါယဖငဆ
ွံ့ ိုရန လိုအပပါသည။ ကိုနသယမှုအတက အဖဲွံ့အစည်းနှငွံ့
တရာ်းဝငလူမှုအရဆာကအအိုံနင
ှ ွံ့အတူ ရရမဖနရွံ့ ဝမှုအတက လိုအပရသာ အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်းရှရနရန
လိုအပပါသည။
အာရှနင
ို ငံမ ာ်းစာ၌ စိုကပ ်းရရစီမံခနွံ့ခမ
ဲ ှုအတက ရမမရပေါ်ရရရယူမှု၊ ရမမရအာကရရရှာရဖမှုနင
ှ ွံ့ တ်းို ခ ဲွံ့အသိုံ်းမပ မှု၊
အရသ်းစာ်းရရသင်းစနစ၊

တညရဆာကဖပီ်းဆညရမမာင်းတာတမံမ ာ်းအတက

ရရသင်းရနအရမခခံအရဆာက

အအိုံမ ာ်းတညရဆာကဖပီ်းစီ်းမှု၊ တညရှဆဲဆညရမမာင်းတာတမံနင
ှ ွံ့ အရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းအာ်း ထန်းသမ်း
မပငဆငမမ်းမံမှုနင
ှ ွံ့ ရရထန်းခ ပမှုမ ာ်းပါဝငသညွံ့ မပညွံ့စိုံက ယမပနွံ့ကာအမ ာ်းပါဝငလိုပရဆာငနင
ို သညွံ့ မူဝါဒကို
အရကာငအထညရဖာခဲွံ့ကကဖပီ်းမဖစပါသည။ ဤနည်းလမ်းမှာ တရိုတနိုငငံအလယပိုင်းရဒသ၏ ငါ်းနှစစီမံကန်း
တစစတတစရဒသမဖစဖပီ်း

ရရသိုံ်းစဲသူအဖဲွံ့ကို

အဓကလိုပရဆာငသူမ ာ်းအမဖစ

ရပေါ်ရပါကလာရစသညွံ့

စီမံကန်းလည်း မဖစပါသည။
မကကာရသ်းမီက သဘာဝပတဝန်းက ငကဖို ခမ်းရမခာကမှုမ ာ်း ရာသီဥတိုရမပာင်းလဲမှုအရပေါ်ခံနိုငရညကင်းမဲွံ့မမ
ှု ာ်း
သာမက က န်းမာရရ်းနှငွံ့ အသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှုမ ာ်းအရပေါ်ဆို်းရာ်းရသာသကရရာကမှုမ ာ်းမှာ စိုကပ ်းရရ်း
နှငွံ့ စီ်းပာ်းရရ်း ဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုမ ာ်းအတက ဖခမ်းရမခာကမှုမ ာ်းမဖစလာပါသည။ အဓကဥပမာတစခ ွံ့မှာ
သစရတာမ ာ်းကိုဖ ကဆီ်းမခင်းနှငွံ့ ရရရဝရရလဲမ ာ်းယိုယင်းရစမခင်း၊ ရရခ အရင်းအမမစစီမခ
ံ နခ
ွံ့ ဲမလ
ှု ဲမာှ ်းမခင်း၊
စိုကပ ်းရရ်း၊ စမ်းအင၊ စကရိုံအလိုပရိုမ
ံ ာ်းနှငွံ့ အမယာမ ာ်းအကကာ်းရရဖပ ငဆိုငလိုယူသိုံ်းစဲမှု၊ ပိုမိုမဖစရပေါ်
လာရသာ မညီညာသညမ
ွံ့ ို်းရာသန်းမှု၊ အပူခ နရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းနှငွံ့ အဆိုပါမဖစရပမ ာ်း၏စိုကပ ်းရာသီ၊ သီ်းနှံ
အထကနှုန်းနှငွံ့

ထိုတလိုပမှုမ ာ်းအရပေါ်အက ်းသကရရာကမှု၊

မမစရရစီ်းဆင်းမှုရလ ာွံ့နည်းလာမခင်းရကကာငွံ့

ဆာ်းငံရရဝငရရာကမှု၊ ဓာတိုရဗဒပစစည်းဓာတကကင်းမ ာ်းရကကာငွံ့ ရမမကကီ်း၊ ရရနှငွံ့ က န်းမာရရ်းမ ာ်းအရပေါ်
ထခိုကရစမခင်း

စသညတိုွံ့မဖစပါသည။

ဤအရာမ ာ်းသည

စီ်းပာ်းရရ်းအရပေါ်တငလည်းထခိုကမှုမ ာ်းရှကာ

အထူ်းသမဖငွံ့ ရမမဆီကသဇာနှငွံ့ စက
ို ပ ်းထိုတလိုပနင
ို စမ်းကိုထခက
ို သမဖငွံ့ ရက ်းလက စိုကပ ်းမှုအက ်းအမမတနှငွံ့
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အသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းကစစရပမ ာ်းကိုလည်းတစဆကတည်းထခိုကရစပါသည။

ဤအခကအခဲမ ာ်းအရပေါ်

အရရှွံ့ရတာငအာရှရဒသ၏ ခံနင
ို ရညကင်းမဲွံ့မှုကလ
ို ည်းမှတတမ်းမှတရာမပ ထာ်းဖပီ်းမဖစပါသည၂။ ယရနွံ့ ရခတမီ
စိုကပ ်းရရ်းနည်းလမ်းမ ာ်းအာ်း ကမဲ ပာ်းစိုံလငမှု၊ ဒူရပဒဏရပခံနင
ို မှု၊ ရရရှညတညတံမ
ွံ့ ှုနင
ှ ွံ့ အခကအခဲကိုငတယ
ရမဖရှင်းမှုမ ာ်းကတ
ို ညရဆာကနင
ို ရန

စိုကပ ်းရကခာစနစတင်းသိုွံ့စမ်းအာ်းထညသ
ွံ့ င်းရပါင်းစပနိုငရမညမဖစပါ

သည။
(င) လယယာထကကိုနလ ငမမနစာမမငွံ့မာ်းတို်းတကလာမခင်းသည က နရှရသာအာရှတစခင၏ ရက ်းလက
စီ်းပာ်းရရ်းကို ကကီ်းမာ်းစာက ယမပနလ
ွံ့ ာရစခဲွံ့ပါသည။ အထူ်းသမဖငွံ့ ရက ်းလကလယယာမပငပအလိုပအကင
ို
အခငအ
ွံ့ လမ်းကို မမငတ
ွံ့ ကရစလာရစခဲပ
ွံ့ ါသည။ အထကတင သင်းအာ်းစိုရ ်းကကမ ာ်းအရပေါ် ရဆ်းရန်းခဲွံ့သညွံ့
အတိုင်း
RNFE
၏မ ာ်းစာရသာလိုပရဆာငမှုတိုွံ့သည
စိုကပ ်းရကခာရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်း
က ယမပနလ
ွံ့ ာမှုနင
ှ ွံ့ဆကစပရနပါသည။
ဖမ ွံ့မပရကခာလအ
ို ပခ ကဖံဖဖ ်းကကီ်းထာ်းလာမှုသည
ရရာင်းလိုအာ်း
ကင်းဆကမ ာ်း ပိုမိုရည
ှ လ ာ်းလာရစရန၊ ခင
ို မာအရမခတညလာရစရနအခငွံ့အရရ်းမ ာ်းဖနတီ်းရပ်းဖပီ်း ယင်းက
ပိုဂလ
ဂ ကအထူ်းမပ လိုပငန်းရှငမ ာ်းကို

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတစရလ ာကရှ

ရနရာတင
ို ်း၌

ဝနရဆာငမှု

ရပ်းနင
ို ရန အခငွံ့အရရ်းမ ာ်းကိုလည်းဖနတီ်းရပ်းပါသည။ ယင်းကတဖန RNFE အလိုပအကိုငအခငွံ့အလမ်းကို
ကကီ်းမာ်းစာခ ထ
ဲွံ့ ငရပ်းပါသည။

သိုွံ့မဖစ၍

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းမှာ

ဝငရငတို်းပာ်းလာဖပီ်း

စီ်းပာ်းရရ်း

လိုပငန်းမ ာ်းနှငွံ့ RNFE တိုွံ့မာှ လည်း စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းအခငအ
ွံ့ လမ်းသစမ ာ်းနှငွံ့ ခ ထ
ဲွံ့ ငလာရသာ လယယာ
မပငပဝငရငလိုပငန်းမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ အက ်းအမမတကိုခစ
ံ ာ်းကကရပါသည။
အထကရဖာမပပါ မဏ္ဍ င (၂) ခိုမာှ က နရှရသာအာရှ၏ အစ်းို ရနှငွံ့ပဂ
ို လ
ဂ ကကဏ္ဍတိုွံ့၏
ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက
အထကပင
ို ်းလိုပရဆာငမှု (ထိုတလိုပမှုနင
ှ ွံ့ သင်းအာ်းစိုပပ
ံွံ့ ို်းသူမ ာ်း) နှငွံ့ ဆကနယရနပါသည။ ယင်းလိုပရဆာငမှု
မ ာ်းသည

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအတက

မဖစရစရသာရကကာငွံ့

ပိုမိုမမငွံ့မာ်းရသာအထကနှုန်းနှငွံ့

ကဲမပာ်းစိုလ
ံ ငရသာ

စာ်းနပရကခာထိုတလိုပမှုအရမမာကအမ ာ်းကိုမဖစရပေါ်ရစခဲွံ့ပါသည။

ဆကလကလိုပရဆာငရနသူမ ာ်းအတက

အာရှရှဖမ ွံ့မပနှငရွံ့ က ်းလကရဒသမ ာ်းအတက

ထိုတလိုပမှုကို

စပါ်းစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုကို
လိုရံ လာကသညထကမက

ပိုလ ံရသာထိုတလိုပမှုကမို ဖစရပေါ်ရစခဲွံ့ပါသည။ ငါ်း၊ အသာ်း၊ သစသီ်းဝလံ၊ ဟင်းသီ်းဟင်းရက၊ နိုွံ့ထကပစစည်းနှငွံ့ ပဲ
စသညွံ့အရထရထရသာထိုတကိုနမ ာ်းကို ထိုတလိုပသူမ ာ်းကလည်း အာရှတခငကို ယင်းအစာ်းအစာမ ာ်းဖူလိုံရစရိုံ
သာမက က နရသာကမ္ာရွံ့ ဒသမ ာ်းသိုွံ့ တငပရိုွံ့ ရာင်းခ နိုငရစခဲွံ့ပါသည။
၃.၃ တတယမဏ္ဍ င - လယယာထကကိုနရစ ်းကကနှငွံ့ ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆက ကရို ခတမီတ်းို တကရစမခင်း
ရက ်းလကရဒသမှရနဖပီ်း

ဖမ ွံ့မပနှငွံ့မပညပတငပိုွံ့မှုအထခရီ်းသာ်းရသာ

စိုကပ ်းရကခာ

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်း

ဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမခင်းကို အာ်းရပ်းအာ်းရမမာကမပ မခင်းနှငွံ့ မဖစထန်းရစမခင်းတိုွံ့သည က နရှအာရှ၏ ကကီ်းထာ်းဖံွံ့ဖဖ ်းမှုအတက
အဓကအရကကာင်းအရာနှစရပအာ်းမဖငွံ့အရရ်းပါလ ကရှရနပါသည။

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းသည အသာ်းအမပန

နှစလမ်းစီ်းဆင်းမှုရှပါသည။ ပထမတင ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကသည ရက ်းလကရဒသမှဖမ ွံ့မပရဒသသိုွံ့ စာ်းရသာက
ကိုနမ ာ်းပရိုွံ့ ဆာငရပ်းဖပီ်း ဆာရလာငရနရသာ ဖမ ွံ့ငယမ ာ်းနှငွံ့ ဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းကိုရကျွ်းရမ်းသမဖငွံ့ အစာ်းအရသာကကိုနက
စရတကရို လ ာွံ့က ရစပါသည။ မပညပရ ်းကကမ ာ်းသိုွံ့လည်းစာ်းရသာကကိုနမ ာ်းတငပရိုွံ့ ရာင်းခ နင
ို သမဖငွံ့ ထိုမပညပပိုွံ့ကိုန
မ ာ်းမှ နိုငငံမခာ်းဝငရငကလ
ို ည်းရရှရစပါသည။ ရ ်းနှုန်းသကသာရသာ စာ်းရသာကစရတသည က နရှရသာအာရှ၏
စီ်းပာ်းရရ်းစမ်းရညအဓကရသာွံ့ခ ကမဖစဖပီ်း ကိုနက စရတမ ာ်းကိုရလ ာွံ့က ရစကာ ထိုတလိုပမှုကန
ို က စရတ ယှဉဖပ ငနိုငမှု
ကိုမဖစရစပါသည။

အမပနအလှနအာ်းမဖငွံ့

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းသည

ထကကိုနမ ာ်းကို

ဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းနှငွံ့

မပညပပိုွံ့ကိုနရ ်းကကမ ာ်းအထ သယရဆာငရပ်းဖပီ်း လယယာလိုပငန်းအသိုင်းအဝိုင်းသိုွံ့ ရငရကက်း၊ ရ ်းကကသာမက
နည်းပညာသတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိုမပနလညယူရဆာငလာရပ်းပါသည။ ထိုရရှရသာရငရကက်းမဖငွံ့ ရတာငသူလယ
၂

ဥပမာအမဖစ ရာသီဥတိုရမပာင်းလဲမှုအတက အာဆီယရကကမငာခ ကကို http://environment.asean.org/asean-working-group-onclimate-change/ တငရှုပါ။

10

သမာ်းမ ာ်းသည ယင်းတိုွံ့၏ အသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှုနင
ှ ွံ့ လယယာလိုပငန်းမ ာ်းတငရင်းနှ်းီ မမ ပနှံမှုမပ နိုငကကသကဲွံ့သိုွံ့
ယင်းတိုွံ့၏သဘာဝသယံဇာတမ ာ်းကို

ရရရှညတညတံရွံ့ အာငထန်းသမ်းနင
ို ရစပါသည။

ရငရကက်းပမ
ို ိုပင
ို ဆင
ို ရရှလာမခင်းကတဖန

အရသ်းစာ်းအလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းကို

ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတင

ပိုမခ
ို ထ
ဲွံ့ ငလာနိုငရစဖပီ်း

ရတာငသူ

လယသမာ်းမ ာ်းအတက ဝငရငပမ
ို ိုတို်းပာ်းရစကာ ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုကိုရလ ာွံ့က ရစပါသည။
အစို်းရမ ာ်းက ထိုတကိုနရ ်းကကမ ာ်းနှငွံ့ ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆကမ ာ်းဖံဖဖ ်းတို်းတကမှုကို နည်းလမ်းနှစသယအာ်းမဖငွံ့
အာ်းရပ်းမမငွံ့တငမဖစထန်းရစပါသည။ ယင်းတိုွံ့မာှ
အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်း၌ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမခင်းနှငွံ့ မူဝါဒမပ မပင
ရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းတိုွံ့မဖစဖပီ်း အရသ်းစာ်းလယယာလိုပငန်းမ ာ်းနှငွံ့ သင်းအာ်းစိုရ ်းကကမ ာ်းကို ရခတမီရအာငအာ်းရပ်း
လိုပရဆာငရနသညွံ့ အစို်းရမ ာ်း၏ တရမပ်းညီလပ
ို ရဆာငခ ကမဖစသည။
အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်း၌ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမခင်းနှငပ
ွံ့ တသကဖပီ်း
(က) ထကကိုနရ ်းကကမ ာ်းနှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကလာရစရန က နရှရသာအာရှ
အစို်းရမ ာ်းက ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအာ်း “ရရာင်းလိုအာ်းစကယနတရာ်းမ ာ်း” ဟိုဆိုသညွံ့ လ ငမမနစာ
ကကီ်းထာ်းက ယမပနွံ့လာရသာဖမ ွံ့မပရ ်းကကမ ာ်းသာမက အာရှနင
ို ငံမ ာ်းနှငွံ့ကမ္ာရွံ့ ်းကက နှငခ
ွံ့ တဆကရပ်း
နိုငရန

အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်း၌ကကီ်းမာ်းစာရင်းနှီ်းမမ ပနှံခဲွံ့ကကပါသည။

အဆိုပါရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုမ ာ်းကို

စိုကပ ်းရကခာစနစ၏ ရလ်းခိုရသာ ရအာကပါရနရာဌာနအာ်းလို်းံ ၌ မပ လိုပခဲွံ့ကကပါသည။

(ခ)



ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတင အဓကထကကိုနရရာင်းခ ရာဇိုံမ ာ်း



ဖမ င
ွံ့ ယရလ်းမ ာ်းနှငွံ့ ကကာ်းဖမ မ
ွံ့ ာ်း - ယင်းတိုွံ့က စိုကပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုမ ာ်းနှငွံ့ ဝနရဆာငမှုပပ
ံွံ့ ို်းသညွံ့
ရနရာ၊ မဖတသန်းမှုဇိုံနင
ှ ွံ့ ရနာကဆိုံ်းရရာင်းခ မှုမပ လိုပသညွံ့ အဓကအခ ကအခ ာ ရနရာမ ာ်းအမဖစ
ရှရနဖပီ်း ၎င်းဖမ မ
ွံ့ ာ်းသည ပထမအဆငွံ့ ထကကိုနစီမံမပ မပငထိုတလိုပမှုအဂဂါရပမ ာ်းအတက လိုအပ
ရသာ ရက ်းလက လကကာ်းရ ်းကကမ ာ်းနှငွံ့ အရမခခံအရဆာကအအိုံ (လ ပစစမီ်း ရရှမှုအစရှသည)ွံ့
မ ာ်းအမဖစ ရပတညရနကကသည။



အငယစာ်းနှငွံ့ အလယအလတဖမ ကွံ့ ကီ်း နှစခိုစလိုံ်းက လကကာ်းရစ ်းကကမ ာ်း၊ မပညပတငပမ
ိုွံ့ ှုကကာ်းခံ
ရနရာ၊ လကလီစနစမ ာ်းနှငွံ့ ဒိုတယအဆငွံ့ ထကကိုနစီမံမပ မပငထိုတပို်းမှုအဂဂါရပမ ာ်းသာမက အဓက
ရနာကဆိုံ်းဝယလကရနရာမ ာ်းအမဖစရှရနပါသည။



မဟာဖမ ကွံ့ ကီ်းမ ာ်းမှာ
ဖမ ွံ့မပဝယလိုအာ်း၏
ထကဝကပမာဏကက
ို ိုယစာ်းမပ ဖပီ်း
လကလီ
လကကာ်းစနစနှငွံ့
ရရာင်းခ ရာရနရာမ ာ်းမဖစကာ
ဒိုတယအဆငွံ့
ထကကိုနစီမံမပ မပင
ထိုတပို်းမှုအဂဂါရပမ ာ်း ရှရနရသာ အခ ကအခ ာရနရာလည်းမဖစပါသည။

အရရ်းအကကီ်းဆိုံ်းရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုအမ ်းအစာ်းမ ာ်းကို

အထကတငရဖာမပခဲွံ့သညွံ့

လမ်းမ ာ်း၊

သမင
ို ်းရကကာင်းအရအစို်းရမ ာ်းမှမပ လိုပရသာလည်း

ရထာ်းလမ်းမ ာ်းနှငွံ့

ဆပခံတတ
ံ ာ်းမ ာ်း

စသညွံ့

ရဝ်းကာမခာ်းနာ်း

ရနကကရသာ ကဏ္ဍမ ာ်းကို ခ တဆကမှု၌ ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍ သိုွံ့မဟိုတ အစို်းရ-ပိုဂဂလက ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှုမ ာ်း
မ ာ်းမပာ်းလာသမဖငွံ့
မဖစရသာ

အထကရဖာမပပါရနရာဌာနရလ်းခိုပတဝန်းက င၌

လကကာ်းရ ်းမ ာ်းကိုလည်း

လနစာအရရ်းအပါဆိုံ်းရင်းနှီ်းမမ ပနှံမှု

ရထာငခ မ
ီ ကတညရဆာကခဲွံ့ကကပါသည။

လ ပစစမီ်းရရှမှုကလည်း

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတစရလ ာကရှ ကဏ္ဍမ ာ်းကို ဝနရဆာငမှုရပ်းသညွံ့ ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှု မဖစပါသည။
ကိုနစည၊ ထိုတပို်းမှု၊ စီမံမပ မပငထိုတလိုပမှု၊ မဖနခ
ွံ့ မှုသာမက ကိုနသယမှုမ ာ်းနှငွံ့ ပတသကသညွံ့ သိုရတသန၊
ပညာရရ်း၊ ပညာရပ်းနှငွံ့ ကျွမ်းက ငမှုမမငတ
ွံ့ ငမခင်း၊ ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆကတစရလ ာက လိုပရဆာငသူမ ာ်း
အတက အက ငပ
ွံ့ ကခ စာ်းမှုနင
ှ ွံ့ ရာဇဝတမှုမ ာ်းမှ လိုမံ ခ ရံ ရ်း (အာရှတစခငနည်းမ ်းစိုံမဖငွံ့ အသိုံ်းမပ ရနကက
ရသာလည်း)၊ ဖမ ွံ့ငယမ ာ်း၊ ဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းနှငွံ့ သိုရလှာငရိုံ၊ ကိုနတငကိုနခ စခန်းနှငွံ့ ကိုနစညအရမမာကအမ ာ်း
လဲရမပာင်းမဖတသန်းမှုရနရာမ ာ်း အစရှသညွံ့ ဆပခံစခန်းမ ာ်းတင ကိုနစညစခန်း အရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်း
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၌ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမခင်းအာ်းမဖငွံ့ မပညတင်းသာမက ရဒသတင်းနှငွံ့ နိုငငံတကာရရာင်းဝယရဖာကကာ်းမှုကန
ို က
စရတမ ာ်းကို ရလ ာွံ့က လာရစမညမဖစပါသည။
သိုွံ့မဖစ၍

က နရှရသာအာရှ

ခ တဆကမခင်းမဖငွံ့

အစို်းရမ ာ်းသည

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကရှ

မပညတင်းရစ ်းကကမ ာ်း

ရဝ်းကာမခာ်းနာ်းရနရသာကဏ္ဍမ ာ်းကို

တစရပါင်းတစစည်းတည်းဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကလာရစရန

ရင်းနှီ်းမမ ပနှံ

ခဲွံ့ကကပါသည။ က နရှရသာအာရှ အစို်းရမ ာ်းသည မပညပတငပိုွံ့မန
ှု င
ှ ွံ့အတူ မပညပမှမပနလညတငသင်းမှုမ ာ်းနှငွံ့
ခ တဆကနင
ို မညွံ့
မပညတင်းရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကလာရစရနအလင
ိုွံ့ ှာ
ရိုပပင
ို ်းဆင
ို ရာအရမခခံ
အရဆာကအအိုံအမ ်းမ ်း၌ရင်းနှ်းီ မမ ပနှံမှုကို

နကနကနဲနဲအရလ်းရပ်းခဲွံ့ကကပါသည။

ယင်းလိုပရဆာငမှုက

ရတာငသူ

လယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ လ ငမမနစာကကီ်းထာ်းတို်းတကလာရသာရ ်းကကအကကာ်း “ရပါင်းကူ်းတံတာ်းတညရဆာကမခင်း” နှငွံ့
သန်းရပါင်းမ ာ်းစာရသာ
ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို
ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုမှကယထိုတနိုငရနအလနအရရ်းကကီ်းရသာ
ပိုဂလ
ဂ ကစာ်းရသာကကိုနရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကလိုပငန်းမ ာ်း (သယယူပရိုွံ့ ဆာငသူ၊ သိုရလှာငမှုပစ
ဲ ာ်းမ ာ်း၊ တနဖို်းမမငွံ့
စီမံမပ မပငထိုတလိုပသူမ ာ်း၊ လကကာ်းရရာင်းခ သူမ ာ်း၊ လကလီရရာင်းခ သူမ ာ်း အစရှသည) ၏ ရ ်းကကဆိုံ်းမဖတခ က
နှငွံ့ ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်းကို အရထာကအကူမဖစရစခဲပ
ွံ့ ါသည။
အစို်းရမ ာ်းကလည်း သန်းရပါင်းမ ာ်းစာရသာ အရသ်းစာ်းအလတစာ်းနှငွံ့ အကကီ်းစာ်းပိုဂဂလကကဏ္ဍ လိုပငန်းရှငမ ာ်းကို
ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတညရဆာကမှုတင
အရမခအရနဖနတီ်းနိုငရန
အရရ်းအပါဆိုံ်းမ ာ်းမှာ -

မူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့

ပါဝငရင်းနှီ်းမမ ပနှံကကရနအာ်းရပ်းအာ်းရမမာကမပ ဖပီ်း

စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို

ခ မှတမပဌာန်းခဲွံ့ကကပါသည။

အလိုရှရသာ
ယင်းတိုွံ့အထဲမှ

(က) အစို်းရမ ာ်းက သင်းအာ်းစိုရ ်းကကမ ာ်းတငလိုပရဆာငသညွံ့နည်းလမ်းမ ာ်းအတင
ို ်း ထကကိုနရ ်းကက
တငလည်းလိုပရဆာငခဲသ
ွံ့ ည။ ပထမတင က နရှရသာအာရှသည အစ်းို ရ၏ရကခာကိုနရရာင်းဝယမှု၌ တက
ို ရက
ို
ပါဝငပတသကမှု (မပညတင်းနှငွံ့ မပညပတငပရိုွံ့ ရာင်းခ မှု) ကအ
ို ရစာပင
ို ်းကာလ၌ ရတွံ့ကက ံရငဆင
ို ကကရပါသည။
ယင်းရနာက ၁၉၉၀ ခိုနစ
ှ နှငွံ့ ၂၀၀၀ ခိုနှစမ ာ်းတငမူ က နရှအာရှတစခင၌ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုအလိုံ်းအရင်း
စနခ
ွံ့ ာမှုမဖစရပေါ်လာခဲပ
ွံ့ ါသည။
ရကခာကိုနရရာင်းဝယမှု၌
အစို်းရကတိုကရိုကပစ
ဲ ာ်းအမဖစပါဝငမခင်းမှာ
အရရှွံ့ရတာငအာရှ၊ တရိုတနှငွံ့ ဘဂဂလာ်းရဒွံ့ရှနင
ို ငံမ ာ်းတင ရပ ာကကယလိုနီ်းပါ်းမဖစဖပီ်း အနဒယနင
ို ငံတငမူ
ရစ ်းကက၏အစတအပိုင်းအနည်းငယတငက နရှရနဆဲမဖစပါသည။

အရမခခံအာ်းမဖငွံ့

ယင်းမှာ

ပိုဂဂလက

ကဏ္ဍနှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကလိုပရဆာငမှုမ ာ်း၌ ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုနည်းပါ်းမခင်းမှ တို်းတကရင်းနှီ်းမမ ပနှံမခင်း
သိုွံ့ ရရွံ့လ ာ်းသာ်းဖပီ်း အရသ်းစာ်းအလတစာ်းမ ာ်းမှသည အကကီ်းစာ်းလိုပငန်းတင
ို ရအာင အလိုံ်းအရင်းနှငွံ့
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းမဖစရပေါ်လာခဲပ
ွံ့ ါသည။
(ခ) အာရှအစို်းရမ ာ်းသည စာ်းနပရကခာမဖနွံ့မဖြူ်းမှုနင
ှ ွံ့ စာ်းရသာကကိုနစီမံမပ မပငထိုတလိုပမှုမ ာ်းအတက ၁၉၇၀
နှငွံ့ ၁၉၈၀ ခိုနစ
ှ မ ာ်း၌ နိုငငံမခာ်းတိုကရိုကရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှု (FDI) ကိုတာ်းဆီ်းပတပငသညွံ့ ဥပရဒကို
က ငွံ့သိုံ်းခဲွံ့ကကရသာလည်း ၁၉၉၀ နှငွံ့ ၂၀၀၀ ခိုနစ
ှ မ ာ်း၌ FDI လတလပခငွံ့ ရပ်းကာ ရရွံ့လ ာ်းရမပာင်းလဲမှု
မပ ခဲွံ့ကကပါသည။ ယင်းက ရကခာရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက၏ ကဏ္ဍတင
ို ်း၌ နိုငငံမခာ်းအကကီ်းစာ်းတိုကရိုက
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းကိုမဖစထန်းရစခဲသ
ွံ့ မဖငွံ့ ၎င်းနှငွံ့အတူ နည်းပညာလကဆငွံ့ ကမ်းမှုနင
ှ ွံ့ ထိုတလိုပမှုနည်းလမ်း
ရကာင်းမ ာ်းပ န
ံွံ့ လ
ှံွံ့ ာကာ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက၏ အဆငွံ့တင
ို ်းကိုတို်းတကဖံွံ့ဖဖ ်းလာရစခဲပ
ွံ့ ါသည။ မဖညွံ့ဘက
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းအမဖစ ရခတမီဆကသယရရ်းအဂဂါရပမ ာ်းမှစဖပီ်း စူပါမာ်းကကမ ာ်းမှတစဆငွံ့ ရခတမီ
စာ်းရသာကကိုနလကလီရရာင်းခ မှုမ ာ်းပါ

တဲဖကတို်းတကထန်းကာ်းလာပါသည။

ရဒသခံလပ
ို ငန်းမ ာ်း၏

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကအဆငမ
ွံ့ ာ်း၌လည်း FDI ၏ယှဉဖပ င ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမလ
ှု ည်းတို်းတက မမငွံ့မာ်းလာ
ပါသည။
(ဂ) အထကပါအရကကာင်းအရာနှစရပ၏ နီ်းကပသညွံ့အာ်းမဖညွံ့မမ
ှု ှာ အာရှနင
ို ငံအစို်းရမ ာ်းက ရရာင်းလိုအာ်း
ကင်းဆက တစရလ ာကတင လိုပရဆာငရနရသာ အရသ်းစာ်းအလတစာ်းနှငွံ့ အကကီ်းစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းအတက
စီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့

ရင်းနှ်းီ မမ ပနှမ
ံ ရ
ှု ာသီဥတိုကို

တရမဖ်းရမဖ်းရကာင်းမနတို်းတကလာရစခဲွံ့သညွံ့
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ခ မှတခဲွံ့မခင်းမဖစပါသည။ ရဖာမပပါ မူဝါဒမ ာ်းတင အရရ်းပါရသာဥပမာမ ာ်းမှာ ရရာင်းလိုအာ်းနှငွံ့ အလိုပသမာ်း
စာခ ပစာတမ်းနှငစ
ွံ့ ပဆင
ို သညွံ့စ်းီ ပာ်းရရ်းဥပရဒ၊
အခနအခမ ာ်းရမဖရလ ာွံ့မ၊ှု

နှငွံ့

ကိုနသယရရ်းကနသ
ွံ့ တမှုနင
ှ စ
ွံ့ ည်းကကပခနမ ာ်း၊

မပညတင်း

မပညတင်းကိုနစညစီ်းဆင်းမှုတငရနှာငယ
ွံ့ က
ှ တာ်းဆီ်းမှုမ ာ်းကဖ
ို ယရှာ်းမခင်း၊

စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းစတငလိုပကင
ို ခ နနှငွံ့ လိုပရဆာငခ နမ ာ်းတင အမ ်းမ ်းရသာ ကက ်းနီစနစမ ာ်းကဖ
ို ယရှာ်း
မခင်းမဖငွံ့ ရရာင်းဝယရဖာကကာ်းမှုကန
ို က စရတရလ ာွံ့ခ မခင်း၊ မူပင
ို ခငွံ့၊ အမခာ်းရသာရင်းနှီ်းမမ ပနှံသမ
ူ ာ်းနှငွံ့
စာ်းသိုံ်းသူကာကယမှုမ ာ်းနှငွံ့ ရလာရလာလတလတအမဖစ စာ်းရသာကကိုနရဘ်းဥပဒကင်းစငမှုဥပရဒမ ာ်း
ခ မှတမှု၊ အရညအရသ်းစစရဆ်းမခင်းနှငွံ့ အတညမပ မခင်းတိုွံ့အတက ယိုံကကညစတခ ရရသာ ကိုကညီမတ
ှု ိုင်းတာ
စစရဆ်းသညွံ့

လိုပငန်းစဉမ ာ်းနှငွံ့အတူ

ကိုနပစစည်းအရညအရသ်းအဆငအ
ွံ့ တန်းသတမှတမခင်းနှငွံ့

စံခ န

စံညန်းမ ာ်း စသညတမိုွံ့ ဖစပါသည။
ရကခာစနစ၏ အလယပင
ို ်း၊ အဖ ာ်းပင
ို ်းနှငွံ့ ထကကိုနရ ်းကကမ ာ်းအထူ်းသမဖငန
ွံ့ ှငွံ့ ဆကစပရနရသာ ဤ တတယ
မဏ္ဍ င၏ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုမ ာ်းနှငွံ့

မူဝါဒရလာဒမ ာ်းသည

ပိုဂဂလကကဏ္ဍလိုပရဆာငမှုမ ာ်းကို

စည်းရိုံ်းလှုရံွံ့ ဆာရာ၌

အံွံ့မခန်းဘယမဖစပါသည။ က ယမပနသ
ွံ့ ညအက ်းသကရရာကမှု (၃) ခိုကိုမတ
ှ တမ်းမပ ထာ်းပါသည။
ပထမမှာ က နရှအာရှတစခင၌ရကခာရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကရရ်းတင “ဆတဖငမရတာလှနရရ်း” မဖစရပေါ်
ခဲွံ့ပါသည။ မူဝါဒခငွံ့မပ ခ ကနှငအ
ွံ့ တူ အစို်းရရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်း၏ ရထာကပံွံ့မှုမဖငွံ့ အခငွံ့သာရသာပတဝန်းက ငတင
ရထာငရပါင်းမ ာ်းစာရသာ အရသ်းစာ်းအလတစာ်း အစာ်းအရသာကစီမံမပ မပငထိုတလိုပမှုလိုပငန်းမ ာ်း၊ ကိုန်းလမ်း
ရရလမ်းသယယူပရိုွံ့ ဆာငရရ်းလိုပငန်းမ ာ်း၊ ရရခဲလပ
ို ငန်း၊ သိုရလှာငမှုမ ာ်း၊ လကကာ်းလကလီရရာင်းခ မှုမ ာ်းနှငွံ့
အစာ်းအရသာကဝနရဆာငမှုလပ
ို ငန်းမ ာ်းရပေါ်ထကလာဖပီ်း အာရှတခငတင ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကကတ
ို ညရထာင
ခဲွံ့ကကပါသည။ ဤအရာမ ာ်းကို အစို်းရလိုပငန်းမ ာ်းကသာလိုပနင
ို သည၊ ယင်းရနာကတဖန မပညပလိုပငန်းမ ာ်းသာလ င
လိုပနိုငသညဟို မူဝါဒခ မှတသူမ ာ်း တစခ နကထငမမငယူဆခဲွံ့ကကရသာလည်း လနခဲွံ့ရသာ (၁၅) နှစက ရဒသဆိုငရာ
ပိုဂလ
ဂ က လိုပငန်းမ ာ်းအရမမာကအမမာ်းရပေါ်ရပါကလာမှုက လနစာအံွံ့အာ်းသငစ
ွံ့ ရာမဖစခဲပ
ွံ့ ါသည။ ယင်းလိုပငန်းမ ာ်းနှငွံ့
အတူ သန်းရပါင်းမ ာ်းစာရသာ အလိုပအကင
ို မ ာ်း ရပေါ်ရပါကလာဖပီ်း ရပ ာွံ့ရမပာင်းမှုရှကာ ခံနိုငရညရှဖပီ်း တိုနွံ့မပနမှုရရသာ
ှ
အဖပ ငအဆင
ို ခံသညွံ့ ရရာင်းလအ
ို ာ်းစနစမ ာ်း တပါတည်းရပေါ်ထကလာပါသည။
ဒိုတယအရနမဖငွံ့ အာရှရကခာစနစ၌ မပညတင်းနှငွံ့ မပညပလိုပငန်းမ ာ်း၏ ကကီ်းမာ်းရသာပိုဂဂလကရင်းနှီ်းမမ ပနှံမန
ှု ှငွံ့အတူ
“ရခတသစရတာလှနရရ်း” မဖစရပေါ်ခဲပ
ွံ့ ါသည။ အမခာ်းအရာမ ာ်းထဲတငမူ စူပါမာ်းကကရတာလှနရရ်း (ယင်းကတဖန
သိုရလှာငရိုမ
ံ ာ်းနှငွံ့

ကနပ ြူတာအရမခခံကန
ို ပစစည်းစာရင်းရမခရာခံမခင်း၊

သယယူပိုွံ့ရဆာငမခင်းနှငွံ့

ဆကသယမှုစနစ

အစရှသညွံ့ ရခတမီစနစမ ာ်း စရသာ ရခတသစကိုနပစစည်းအရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းတင ကကီ်းမာ်းရသာရင်းနှီ်း မမ ပနှံမှု
မ ာ်းကိုမဖစရပေါ်ရစခဲပ
ွံ့ ါသည)။ အလာ်းတူပင အစာ်းအရသာကစီမံမပ မပငထိုတလိုပမှုနင
ှ ွံ့ လကကာ်းရရာင်းခ မှု ကဏ္ဍမ ာ်းကို
လည်းဖဖံွံ့ ဖ ်းတို်းတကရစခဲပါသည။ ဤသညကအာရှတခင၌ ရကခာရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်း၏ ရခတမီတို်းတက
လာမှုကို “လ ငမမနစာရမခရာခံ”မဖပီ်း အစာ်းအရသာကရဘ်းဥပဒကင်းမှု၊ အရညအရသ်းနှငွံ့ တစသမတတည်း ထိုတလိုပ
လာနိုငမှုစရသာ အက ်းအမမတမ ာ်းကို ဦ်းတညသာ်းခဲပ
ွံ့ ါသည။ ထိုင်းနိုငငံရှ CP Foods ကဲွံ့သိုွံ့ လိုပငန်းကကီ်းမ ာ်းကလည်း
အာရှဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်း၏ စာ်းနပရကခာပံပ
ွံ့ ို်းမှုလိုံမခ ရံ ရ်းကို အက ်းအမမတမဖစရစသညွံ့ ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆကအခကအခဲ
စီမံကပကဲမန
ှု င
ှ ွံ့ ခံနင
ို ရညရှမှုတတ
ိုွံ့ င ရင်းနှီ်းမမ ပနှလ
ံ ာကကပါသည။
ရနာကဆိုံ်းတင

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းရှညထကလာကာ

ဖမ ွံ့မပရ ်းကကဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကလာမှု

(နှငွံ့

မပညပ

ရ ်းကက) ၏ ပ န
ံွံ့ ှံွံ့မှုအက ်းဆကက ရဝ်းလံရခါငသီသညရွံ့ နရာရဒသမ ာ်းအထပါ ပ န
ံွံ့ ှံွံ့ရရာကရှသာ်းဖပီ်း ရတာငသူလယ
သမာ်းမ ာ်းနှငွံ့

ရက ်းလကရဒသမ ာ်းကဝ
ို ငရငတို်းတကလာရစပါသည။

၎င်းအမပင

အရသ်းစာ်းအလတစာ်း

လိုပငန်းမ ာ်းအကကာ်း ဖပ ငဆိုငမှုမ ာ်းမပာ်းလာမခင်းနှငွံ့အတူ ကင်းဆကကိုရခတမီတို်းတကရစမှုက အာရှရှစာ်းသိုံ်းသူမ ာ်း
အတက အစာ်းအရသာကစရတကိုရလ ာွံ့က ရစခဲပ
ွံ့ ါသည။
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၄. ယရနွံ့မမနမာွံ့စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရကခာကဏ္ဍ
မမနမာသညကနဦ်းအရမခခံလကခဏာမ ာ်း၌ က နရှအာရှနင
ို ငံမ ာ်းနှငွံ့ က ယမပနွံ့စာတူညရီ သာလည်း အဓကကာမခာ်းမှု
လည်းရှရနပါသည။ ကကီ်းမာ်းရသာအလာ်းအလာရှလငွံ့ကစာ်း လနခဲရွံ့ သာနှစငါ်းဆယအတင်း က နအာရှနိုငငံမ ာ်းက
ယင်းတိုွံ့၏ စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍကိုရမပာင်းလဲမှုမပ လိုပခ န၌ မမနမာနိုငငံအရနမဖငွံ့ တို်းတကမှုအနည်းငယသာ မပ လိုပနိုငခဲွံ့
ပါသည။ မမနမာွံ့စိုကပ ်းရကခာစီ်းပာ်းရရ်းမှာမကကာရသ်းမီက ရခတမီတို်းတကမှုဆသ
ီ ိုွံ့ ကနဦ်းရမခလှမ်းမ ာ်းစတငလှမ်းခဲွံ့ဖပီ်း
သီ်းနှံထကရှမှုနှုန်းနှငွံ့ အသကရမ်းဝမ်းရကကာင်းမှုတို်းတကမမငမ
ွံ့ ာ်းလာရသာလည်း နိုငငံအရနမဖငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရကခာ
ကဏ္ဍမ ာ်း၏ အလာ်းအလာအမပညွံ့အဝကိုအလ ငအမမနရရာကရှမပညမ
ွံ့ ီရရ်းအတက လိုအပရသာမူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမှု၊
အစို်းရရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုနင
ှ ွံ့ အဖဲွံ့အစည်းစမ်းရဆာငရညမ ာ်းကိုလ ငမမနစာနှငွံ့ နည်းစနစက နစာစတငရမညမဖစပါသည။
ယရနွံ့မမနမာွံ့စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍကို ရအာကပါရတွံ့ရှခ ကမ ာ်းမဖငွံ့ ရဖာမပနိုငပါသည ၃ ။



မမနမာနင
ို ငံ၏ ဖမ မွံ့ ပအစာ်းအရသာကဝယလအ
ို ာ်း စတငမမငတ
ွံ့ ကလာဖပီမဖစပါသည။ ဖမ ွံ့မပရ ်းကကမှာ ဆန၊ ငါ်း၊
အသာ်းမ ာ်း၊ သစသီ်းဝလံမ ာ်းနှငွံ့ ဟင်းသီ်းဟင်းရကမ ာ်းအစရှသညွံ့ အမ ်းမ ်းရသာ စာ်းရသာကကိုန
အမ ်းအစာ်းမ ာ်းအတက နင
ို ငံရွံ့ ်းကက၏ထကဝကနှငွံ့အထကရှရနဖပီ်းမဖစဖပီ်း အာ်းရကာင်းစာနှငွံ့ ဆကလက
ကကီ်းထာ်းရနရမ ာလငွံ့နင
ို ပါသည။



ကဲမပာ်းရသာအစာ်းအရသာကအမ ်းအစာ်းမ ာ်းစတငမဖစရပေါ်ရနရသာလည်း အာဟာရပင
ို ်းတင မမနမာနင
ို ငံ
အတင်းရနထိုငကကရသာ လူမ ာ်းစာ၏လအ
ို ပခ ကအတက လိုံရလာကမှုမရှရသ်းရပ။ မမနမာနင
ို ငံရှ အဆင်းရဲဆိုံ်း
လူတန်းစာ်း၏
အစာ်းအရသာကစာ်းသိုံ်းမှုပမာဏမှာအနည်းငယမ မမငွံ့တကလာဖပီ်း
အနည်းလအ
ို ာဟာရ
(ဗိုကတာမင ရအ၊ အိုငအိုဒင်း) ခ ွံ့တမ
ဲွံ့ ှုကထ
ို န်းခ ပနိုငရသာလည်း သံဓာတခ ွံ့တမ
ဲွံ့ ှု အရမခခံရသ်းအာ်းနည်း
ရရာဂါနှငွံ့ ကရလ်းငယမ ာ်းအရကကာရရာငရရာဂါ (ဗိုကတာမငဘီဝမ်းခ ွံ့တမ
ဲွံ့ ှု) မ ာ်းမှာရှရနဆဲမဖစပါသည။



ရက ်းလကရနမသာ်းစိုမ ာ်းမှာ ၎င်းတိုွံ့၏ ကမဲ ပာ်းစိုလ
ံ ငရသာ အသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှုကို စတငလိုပရဆာငကက
ဖပီ်းမဖစဖပီ်း ရက ်းလကလယယာမပငပအလိုပအကင
ို မ ာ်း၊ ရဒသလယယာအလိုပအကင
ို ၊ နှငွံ့ ရပရာအတင်းနှငွံ့
မပငပသရိုွံ့ မပာင်းရရွံ့လပ
ို ကင
ို မခင်းမ ာ်းရှရနကကပါသည။



စပါ်းဦ်းစာ်းရပ်းမူဝါဒမ ာ်းကို အဓကထာ်းလိုပရဆာငရနရသာလည်း၊ လယယာမ ာ်းမှာ ယင်းတိုွံ့၏ စက
ို ပ ်း
ထိုတလိုပမှုကို စတငကမဲ ပာ်းစိုလ
ံ ငရစရနဖပီမဖစဖပီ်း စိုကပ ်းရမမ၏ (၆၀) ရာခင
ို နှုန်းတင စပါ်းမဟိုတရသာ
စာ်းသိုံ်းသီ်းနှမ
ံ ာ်းနှငွံ့ စကမှုသီ်းနှံမ ာ်းသာမက ငါ်းရမ်းမမြူရရ်းနှငွံ့ တရစဆာနထိုတလိုပမှုမ ာ်းသိုွံ့ ရမပာင်းလဲ
စိုကပ ်းထိုတလိုပရနကကပါသည၄။



မကကာရသ်းမီကမမငတ
ွံ့ ကလာရသာစီ်းပာ်းရရ်းကကီ်းထာ်းဖံဖဖ ်းမှုနင
ှ အ
ွံ့ တူ
နမွံ့ဆင်းလာရသာရမ်းဖာ်းနှုန်း၊
ဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းသရိုွံ့ မပာင်းရရွံ့ရနထင
ို မခင်းနှငွံ့ အမနီ်းခ င်းနိုငငံမ ာ်းသိုွံ့ထကခာရရွံ့ရမပာင်းမခင်းမ ာ်းရကကာငွံ့ နိုငငံ၏
ရနရာအနှံွံ့အမပာ်းတင ရက ်းလကလိုပသာ်းရှာ်းပါ်းမှုနင
ှ ွံ့ လိုပအာ်းခမမငတ
ွံ့ ကမှု ကိုပိုမိုမမငရတွံ့ရနရပါသည။

၃ မမနမာွံ့စိုကပ

်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍနှငွံ့ ပတသကဖပီ်းအရသ်းစတပိုမိုသရှလိုပါက Than Tun, Adam Kennedy, and Ulrike Nischan,
“Promoting Agricultural Growth in Myanmar: A Review of Policies and an Assessment of Knowledge Gaps,”
Washington, DC: International Food Policy Research Institute, November 2015ကိုရှုပါ။
၄

ဤအခ ကအလကမှာ ၂၀၀၃ ခိုနှစ လယယာသန်းရခါငစာရင်းမှမဖစကာ USAID (Yangon: Michigan State University and Myanmar
Development Resource Institute’s Center for Economic and Social Development, July 2013)အတက S. Haggblade et al., “A
Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for Myanmar,” ၏တငမပခ ကကိုကို်းကာ်းထာ်းပါသည။ ယင်းက (၁၂)
နှစကာလအတင်း
လယယာရမမမ ာ်းကိုငါ်းရမ်းကနမ ာ်းအမဖစရမပာင်းလဲမခင်းမ ာ်း
မဖစရပေါ်ခဲွံ့မှုရကကာငွံ့
စပါ်း၏အရရ်းပါမှုကိုအသာ်းရပ်း
ရဖာမပထာ်းပါသည။ ထိုတလိုပမှုတနဖို်းတင ကမ္ာွံ့စာ်းနပရကခာအဖဲွံ့က စပါ်းသညစိုကပ ်း ထိုတလိုပမှု၊ သီ်းနှံနှငွံ့ တရစဆာနထကကိုနစိုစိုရပါင်း
တနဖို်း၏ (၃၉) ရာခိုငနှုန်းရှသညဟိုအဆိုမပ ထာ်းပါသည။ ငါ်းရမ်းမမြူထိုတလိုပမှုတနဖို်း ကိုထညွံ့သင်းထာ်းမခင်းမရှသမဖငွံ့ စပါ်း၏အရရ်းပါမှုကို
အသာ်းရပ်းရဖာမပမခင်းဟနရှပါသည။
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ရမမယာငှာ်းရမ်းလိုပကိုငမှုတင ရခတကိုနဆိုံ်းဖပီမဖစဖပီ်း ရှုပရထ်းရသာ မှတပိုံတငမှုနင
ှ ွံ့ ပိုငရှငလရဲ မပာင်းမှု၊ ရမမ
ယာလိုပကင
ို ခငမ
ွံ့ ာ်း၊
မမငမ
ွံ့ ာ်းရသာရမမယာလရဲ မပာင်းမှုအခနအခမ ာ်း၊နှငွံ့
မှတပိုတ
ံ ငနိုငရမခမရှသညွံ့
စိုရပါင်းရမမယာလိုပကင
ို ခငွံ့မ ာ်းက စက
ို ပ ်းရမမရရှမှုကို ဟနွံ့တာ်းရနပါသည။



အခ ွံ့ရသာရဒသမ ာ်းရှလယယာရမမမ ာ်းမှာ သင်းရရ၊ မ ်းရကာင်းမ ်းရစွံ့မ ာ်း၊ ဓာတရမမကသဇာ၊ လိုပသာ်း
သကသာရစသညွံ့ရပါင်းသတရဆ်းမ ာ်းနှငွံ့
အရသ်းစာ်းစကယနတရာ်းမ ာ်းအသိုံ်းမပ ဖပီ်း
စက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှု
အရှနအဟိုနမမငတ
ွံ့ ငမခင်းကို စတငလိုပရဆာငရနဖပီမဖစပါသည။ သိုွံ့ရာတင ထိုတလိုပမှုအမ ာ်းစိုမှာ လူအာ်း၊
တရစဆာနအာ်းအသိုံ်းမပ ဖပီ်း ရို်းရာအစဉအလာအတင
ို ်းလိုပရဆာငရနကကဆဲမဖစကာ တစရာသီသာစိုကပ ်းဖပီ်း
ရရသင်းစိုကပ ်းထိုတလိုပမှုမမပ ကကရပ။ ရက ်းလကလိုပအာ်းခမမငတ
ွံ့ ကလာသညနှငွံ့အညီ မမနမာွံ့လယယာ
လိုပငန်း၏ အက ်းမဖစထန်းမှုမှာက ဆင်းလာသညွံ့အပင
ို ်းတငရှရနပါသည။



ဆညရရမ ာ်းကိုရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းထံသိုွံ့ အခမဲွံ့မဖနွံ့ရဝရပ်းမှုရကကာငွံ့ ယင်းတိုွံ့မာှ ရရသိုံ်းစဲမ၌
ှု ထန်းသမ်း
ရချွတာ သိုံ်းစမ
ဲ ှုမရှရတာွံ့သညအ
ွံ့ မပင ရရရပ်းရဝမှုစနစမ ာ်းထန်းသမ်းမပ မပငရနအတက အခနဝငရင မရှ
ရတာွံ့ရပ။



မမနမာနင
ို ငံ၏ သတင်းအခ ကအလကနှငွံ့ ဆကသယရရ်းနည်းပညာရတာလှနရရ်းက လူတင
ို ်းတတနိုငရသာ
လကကိုငဖိုန်းဝနရဆာငမှုကို ရက ်းလကရဒသမ ာ်းစာသိုွံ့ လ ငမမနစာရဆာငကကဉ်းရပ်းရနပါသည။ သိုွံ့ရာတင
ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတငအငတာနကအသိုံ်းမပ မခင်းမှာနည်းပါ်းဖပီ်း အငတာနကအသိုံ်းမပ နင
ို ရသာ ကျွမ်းက ငမှု
ခ ွံ့တဆ
ဲွံ့ ဲမဖစပါသည။



စက
ို ပ ်းရကခာကိုနစညမ ာ်း၏ နင
ို ငံတကာနှငွံ့ နယစပကိုနသယမှုမ ာ်းမှာ ပတပငတာ်းမမစမခင်းခံရနရပါသည။
မမနမာနင
ို ငံ၏စိုကပ ်းရကခာ အထူ်းသမဖငွံ့ ဆနစပါ်းနှငွံ့ သာ်းငါ်းထကကိုနမ ာ်းဆင
ို ရာ ပိုွံ့ကိုန သင်းကိုန
မူဝါဒမ ာ်းမှာ အစို်းရ၏ဝငရရာကစကဖကမှုရကကာငွံ့ရံဖနရံခါတင ကနွံ့သတခံရမှုမ ာ်းရှရနပါသည။ မပညပ
တငပိုွံ့သမ
ူ ာ်းမှာ အမနီ်းခ င်းနိုငငံမ ာ်း၏ယင်းကနသ
ွံ့ တခ ကမ ာ်းကို ရငဆိုငကကရပါသည။ နယစပ မဖတရက ာ
ကိုနသယမှုမ ာ်းအထူ်းသမဖငွံ့ တရိုတနင
ို ငံ၌လိုပရဆာငရာတငမမနမာကိုနသညမ ာ်းမှာ နစနာရသညွံ့ အရန
အထာ်း တငရှရနပါသည။ ကိုနသယမှုတငဝငရရာကစကဖကမခင်းနှငွံ့ နိုံခ ာသညွံ့ ကိုနသယရရ်းပံွံ့ပို်းမှုမ ာ်း
ရကကာငွံ့ မမနမာရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအတက အက ်းအမမတနည်းပါ်းရစဖပီ်း အစာ်းအရသာက ရဘ်းဥပဒ
ကင်းစငမှု အခကအခဲနှငွံ့ လူမက
ှု ိုနက စရတမ ာ်းကိုမဖစရပေါ်ရစပါသည။



ရက ်းလက - ဖမ မွံ့ ပရကခာရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆကမ ာ်းနှငွံ့ အတူ မပညပပိုွံ့ကန
ို ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းသည
ဆတဖငမရတာလှနရရ်း၏လကခဏာရပမ ာ်းအရ ပိုဂဂလကအရသ်းစာ်းအလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းနှငွံ့ အကကီ်းစာ်း
လိုပငန်းမ ာ်းခ ထ
ဲွံ့ ငက ယမပနွံ့လာမခင်း အထူ်းသမဖငွံ့ သယယူပိုွံ့ရဆာငရရ်း၊ သိုရလှာငမှု၊ လကကာ်း
ရရာင်းဝယရရ်း၊ စီမံမပ မပငမခင်းနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းဝနရဆာငမှုမ ာ်းမှတစဆငွံ့ စတငဖံွံ့ဖဖ ်း တို်းတကလာရန
ပါသည။ ရခတသစရတာလှနရရ်းမှာ ဖမ င
ွံ့ ယမ ာ်းတင မီနမ
ီ တမ ာ်းထန်းကာ်းလာမခင်းနှငအ
ွံ့ တူ ဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းတင
စူပါမာ်းကကကကီ်းမ ာ်းမဖစထန်းက ယမပနလ
ွံ့ ာမှုမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ လကရတွံ့မဖစရပေါ်ရနပါသည။

တကယတမ်းတငမူ ယင်းရတွံ့ရခ
ှ ကမ ာ်းမှာ အမပ သရဘာရဆာငသညွံ့ စတငမှုလမ်းရကကာင်းမဖစရသာလည်း နယပယ
အဝန်းအဝိုင်းက ဉ်းရမမာင်းဆဲမဖစကာ

မဖစနိုငရခ အမပညွံ့အဝကရို ရာကရှရနမှာမူအလှမ်းရဝ်းကာဆဲမဖစပါသည။

စနစ

က ဖပီ်း ရကာင်းမနသညွံ့ စာ်းနပရကခာနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းဖဖံွံ့ ဖ ်းတို်းတကမှုဗ ြူဟာကို မမနမာနိုငငံ၏ စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍကို
ရခတမီရအာငမပ လိုပမခင်းနှငွံ့

ထိုတလိုပမှုစမ်းအာ်းမမငတ
ွံ့ ငမခင်းတိုွံ့

အရှနအဟိုနမမငတ
ွံ့ ငရာတငလိုအပရနပါသည။

ယင်းက မမနမာနိုငငံ၏ မပညတင်းစီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့ လူမရှု ရ်းပန်းတင
ို မ ာ်းကိုရရာကရှရစရိုံသာမက အာရှနင
ှ ွံ့ ကမ္ာရွံ့ ်းကက
တင ယှဉဖပ ငနင
ို မှုတိုွံ့ကိုမမငတ
ွံ့ ကလာရစမညမဖစပါသည။

၅။ မမနမာွံ့စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတ်းို တကရစရရ်း မှန်းရမ ာခ ကအသစ
မမနမာွံ့စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတို်းတကရစရရ်း စနစက ဖပီ်းအနာဂတရမ ာမှန်းသညဗ
ွံ့ ြူဟာ၌ တက
ရှင်းလင်းသညွံ့ ဦ်းတညခ ကမ ာ်း၊ အရကာငအထညရဖာမှုအရမခခံနယာမမ ာ်းနှငွံ့အတူ အစို်းရနှငွံ့ ပိုဂဂလကကဏ္ဍ
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(ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအပါအဝင)
စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့

အကကာ်း

ရကခာမူဝါဒလိုပငန်းစဉမ ာ်း

ထရရာကစာတာဝနခဲရဝမှုမ ာ်းလည်းလိုအပပါသည၅။

ခ မှတမခင်းနှငွံ့

အရကာငအထညရဖာမခင်းတတ
ိုွံ့ င

၎င်းအမပင

ပငွံ့လင်းမမငသာမှု၊

ပူ်းရပါင်းပါဝငမှု၊ ယိုံကကညစတခ ရမှု၊ အရထာကအထာ်းအရပေါ်အရမခမပ မှုနင
ှ ွံ့ အဂတကင်းစငမှုမ ာ်းလအ
ို ပပါသည။
ဤအခ ကမ ာ်းကိုနလ
ှ ိုံ်းသင်းဖပီ်း

ကျွနိုပတိုွံ့သည

“မမနမာွံ့စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့

စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတို်းတကရစရရ်း

မှန်းရမ ာခ ကသစ”အတက ရအာကရဖာမပပါ အဆငွံ့မမငွံ့ ဦ်းတညခ ကမ ာ်းနှငွံ့
အရမခခံနယာမမ ာ်းကို
ရလ်းစာ်းစာရထာကခံတငမပထာ်းပါသည။
နည်းဗ ြူဟာ

လိုပငန်းအရကာငအထညရဖာမှု
ရထာကခံအကကံမပ ခ ကမ ာ်းမှာ

အထကတငရဖာမပခဲွံ့သညွံ့အတိုင်း က နရှအာရှနင
ို ငံမ ာ်း၏ ထရရာကရအာငမမငရသာ ဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုမဏ္ဍ ငသိုံ်းရပ
အရတွံ့အကက ံ

သငခန်းစာမ ာ်းအရပေါ်နမူနာယူစစ
ို ည်းတငမပထာ်းဖပီ်း

လကရှမမနမာနင
ို ငံ၏အရမခအရနအရပေါ်ခင
ို မာစာ

အရမခမပ ထာ်းမခင်းမဖစပါသည။

၅.၁။ ဗ ြူဟာက ဦ်းတညခ ကနှငွံ့ အရကာငအထညရဖာမှုအရမခခံနယာမမ ာ်း
ဗ ြူဟာက ဦ်းတညခ က - ဤရမ ာမှန်းခ ကသည အခ နနှငွံ့ အမ တညတံမ
ွံ့ ှုရှရသာ ထိုတလိုပမှု၊ တိုနွံ့မပနမှု၊ နှငွံ့ ပါဝငမှု
တရ
ိုွံ့ ှသညွံ့ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရကခာကဏ္ဍကပ
ို ိုမိုမဖစရပေါ်ရစရနရညရယပါသည။ ယင်းရခတမီတို်းတကမှုက နင
ို ငံတဝှမ်းလိုံ်း
တင အလိုပအကင
ို မ ာ်းဖနတီ်းရပ်းမညမဖစဖပီ်း ရက ်းလကဝငရငနှငွံ့ စိုရဆာင်းရငမ ာ်းကတ
ို ို်းတကလာရစကာ လယယာ
လိုပငန်း၊ အရသ်းစာ်းနှငွံ့ အလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းတငရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုကိုလရှုံွံ့ ဆာရစမညမဖစသကဲသ
ွံ့ ိုွံ့ လူသာ်းမ ာ်းအတက
မူ ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှုရကကာငွံ့ လကလှမ်းမီနိုငရသာရ ်းနှုန်းမဖငွံ့ လိုံရလာကတညဖငမရသာ စာ်းနပရကခာကို ပံွံ့ပို်းရပ်းကာ
စာ်းနပရကခာနှငွံ့ အာဟာရလိုံမခ ံမှုကိုဖနတီ်းရပ်းနိုငမညမဖစသကဲသ
ွံ့ ိုွံ့ လူသန်းရပါင်းမ ာ်းစာကလ
ို ည်း ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုမှ
ကယထိုတနိုငမညွံ့ မမမငရရသာစကဝန်းကိုဖနတီ်းရပ်းမညမဖစပါသည။
အရကာငအထညရဖာမှုအရမခခံနယာမ - မမနမာနိုငငံအတင်းရခတမီဖပီ်းရအာငမမငရသာစိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍ မဖစထန်းလာ
ရစရန ရအာကရဖာမပပါအရမခခံနယာမမ ာ်းကို လိုကနာဖပီ်း ဇယာ်းတငရဖာမပထာ်းသညွံ့အတင
ို ်း မူဝါဒအဆိုမပ ခ ကမ ာ်း
အရကာငအထညရဖာမှုကို ရထာကခံတငမပထာ်းပါသည။


အစ်းို ရမှပပ
ံွံ့ ်းို ကူညဖီ ပီ်း ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍက ဦ်းရဆာငရမာင်းနှငမခင်း - ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတရလ ာကတင
ရှရသာ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ က နရှရသာပိုဂဂလကကဏ္ဍတစခိုလိုံ်း ပိုမိုရင်းနှီ်းမမ ပနှထ
ံ ိုတလိုပဖပီ်း
စာ်းသိုံ်းသူဝယလိုအာ်းကိုမဖညွံ့ဆ်းီ ရပ်းနင
ို ရန အစို်းရက မူဝါဒမ ာ်း၊ အဖဲွံ့အစည်းဌာနမ ာ်းနှငွံ့ အရမခခံ
အရဆာကအအိုံမ ာ်း ကိုပံွံ့ပို်းရပ်းပါသည။



အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ အရသ်းစာ်းအလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းကို အရလ်းရပ်းမခင်း - အရလ်းရပ်း
ခံရမညွံ့သမ
ူ ာှ
အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ အရသ်းစာ်းနှငွံ့ အလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းမဖစကာ
၎င်းတသ
ိုွံ့ ည ကကီ်းထာ်းဖဖံွံ့ ဖ ်းမှုကအ
ို ဓကဦ်းရဆာငရမာင်းနှငသူမ ာ်းမဖစဖပီ်း သင်းအာ်းစို၊ နည်းပညာနှငွံ့ ရ ်းကက
သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိုငရဆာငထာ်း၍ မညသညွံ့အရာသည မမတစ
ိုွံ့ ိုကပ ်းထိုတလိုပရန အရကာင်းဆိုံ်း
မဖစသညကို ဆိုံ်းမဖတနင
ို သူမ ာ်း မဖစပါသည။ ယင်းတိုွံ့ကို ပမ
ို ိုကကီ်းမာ်းရသာ မပညတင်းနှငွံ့ မပညပစီ်းပာ်းရရ်း
လိုပငန်းမ ာ်း၏ ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုမ ာ်းက ကူညီရပ်းဖပီ်း ကကံွံ့ခိုငရကာင်းမနဖပီ်း ရထာကပံွံ့ကူညမ
ီ ှုရရသာ
ှ
အစို်းရဌာနမ ာ်းက ကကီ်းကကပကပကဲမှုမပ ပါသည။



ပငလ
ွံ့ င်းမမငသာမှု၊ ပါဝငလိုပရဆာငမှု၊ ယိုကံ ကညစတခ ရမှုနင
ှ ွံ့ ကယ
ို က ငသ
ွံ့ ကခာ - ဤအရမခခံနယာမမ ာ်းက
မူဝါဒဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကလာမှု၊ ဆကသယရရ်း၊ အဓကလိုပရဆာငသူမ ာ်း၏ကသဇာသကရရာကမှုနှငွံ့ အစို်းရဌာန
အဆငတ
ွံ့ ိုင်း၌ ယင်းမူဝါဒရဖာရဆာငမှုရစာငွံ့ကကညစ
ွံ့ စရဆ်းမှုလပ
ို ငန်းစဉမ ာ်းကို ကပကဲထန်းခ ပရန လိုအပ

၅

အစို်းရသစမပနလညဖဲွံ့စည်းဖပီ်းသညနှငွံ့တဖပ ငနက မညသညက
ွံ့ စစရပအရပေါ်မညသညဝ
ွံ့ နကကီ်းဌာနကတာဝနယူလိုပရဆာငမညကို ရှင်းလင်း
ရအာငမပ လိုပရန အရရ်းကကီ်းလာမညမဖစသည။ အလာ်းတူပင လတရတာတင မညသညပ
ွံ့ ညာရပရကာမတီကမညသညန
ွံ့ ယပယကို ကိုငတယ
မညကိုနာ်းလညရနလနစာအရရ်းပါပါသည။ ယင်းအမပင မပညနယနှငွံ့တိုင်းရဒသအဆငွံ့ရခါင်းရဆာငမှုနှငွံ့ လတရတာမ ာ်းသာမက ရဒသခံ အဆငွံ့
အိုပခ ပမှုအာဏာရမပာင်းလဲနိုငမှုမ ာ်းကလ
ို ည်းထညသ
ွံ့ င်းစဉ်းစာ်းရမညမဖစသည။
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ပါသည။ မူဝါဒလိုပငန်းစဉအာ်းလိုံ်းအာ်း အရကာငအထညရဖာမခင်း၌ ကိုယက ငွံ့သကခာအမမငမ
ွံ့ ာ်းဆိုံ်း အဆငွံ့ကို
ဦ်းထပထာ်းရနလိုအပဖပီ်း ရတာငွံ့တင်းခင
ို မာရသာ အဂတတိုကဖ ကမှုလိုပငန်းမ ာ်းကခိုငမာရအာင မပ လိုပရပ်း
ရနလိုအပပါသည။


သဘာဝပတဝန်းက ငနှငွံ့
လူမဆ
ှု င
ို ရာရရရှညတညတံမ
ွံ့ ှု
စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့
ရကခာထိုတလိုပမှုသည
သဘာဝပတဝန်းက င အရပေါ်တင ထခိုကမှုမ ာ်းရှရစဖပီ်း အမခာ်းကဏ္ဍမ ာ်း၏သဘာဝပတဝန်းက ငအရပေါ်
ထခိုကရစမှုကလည်းတဖန ဤစိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍအရပေါ်ထပမံသကရရာကမှုရှရနပါသည။
ကာလတိုနင
ှ ွံ့ရရရှညသဘာဝပတဝန်းက ငနှငွံ့လမ
ူ ှုရရ်းအရပေါ်ထခက
ို ရစမှုမ ာ်းအတက စီ်းပာ်းရရ်းတင ကကီ်းထာ်း
ဖံွံ့ဖဖ ်းရနလိုအပခ ကနှငွံ့ ဝငရငဖနတီ်းမှုအကကာ်းထန်းညရပ်းရန စိုရပါင်းဆိုံ်းမဖတခ ကမ ာ်း မပ လိုပရမညမဖစပါ
သည။



စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့ စက
ို ပ ်းရကခာကဏ္ဍအတက စနစက ရသာနည်းလမ်းမ ာ်း - စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရကခာကဏ္ဍရခတမီ
တို်းတကရစမခင်းတင သီ်းနှံစက
ို ပ ်းရရ်း၊ တရစဆာနနှငွံ့ သင်းရရ သာမက ရရလိုပငန်းနှငွံ့ သစရတာ/သီ်းနှံသစရတာမ ာ်းပါ ပါဝငရနလအ
ို ပပါသည။ စိုကပ ်းရရ်းဝနကကီ်းဌာနအရနမဖငွံ့လည်း ထိုတလိုပမှုအဆငွံ့
အရကကာင်းအရာမ ာ်းသာမဟိုတ ကိုနသယမှုနင
ှ ွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းဖနတီ်းရပ်းရသာ ပတဝန်းက ငမ ာ်းအပါအဝင
ပိုမိုက ယမပနရွံ့ သာ ထိုတကိုနရ ်းကကနှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းကိုပါထညွံ့သင်းစဉ်းစာ်းရန လိုအပပါ
သည။ နယပယတစခိုတငရအာငမမငမှုက အမခာ်းနယပယနှစခို၌ မ တရသာအာရိုံစက
ို အရလ်းရပ်းမှုကို
လိုအပပါသည။



တ်းို တကလာရသာမူဝါဒခ မှတမှုနင
ှ ွံ့ ရဖာရဆာငမှုမ ာ်းအတက အစ်းို ရဌာနမ ာ်းအတင်း ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှု မူဝါဒ ခ မှတမှုနင
ှ ွံ့ ရဖာရဆာငမှုမ ာ်း၌ ဝနကကီ်းဌာနမ ာ်းအကကာ်းနှငွံ့ ဝနကကီ်းဌာနတစခိုစီအတင်း၊ အစို်းရနှငွံ့
လတရတာအကကာ်း၊ မပညရထာငစိုနှငွံ့ ရဒသခံအစို်းရအဖဲွံ့မ ာ်းအကကာ်း ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငဖပီ်း စတဓာတ
ရသ်းသမက ဉ်းရမမာင်းမှုအစဉအလာမ ာ်းကိုရရှာငရှာ်းမခင်းသည အရကာင်းဆိုံ်းရလဒမ ာ်းအတက အလနအရရ်း
ပါပါသည။



အဖအ
ဲွံ့ စည်းအသစ၏ ဖစ
ဲွံ့ ည်းပို၊ံ စမ်းရဆာငရညမ ာ်းနှငွံ့ တာဝနမ ာ်း - စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ရမ်းမမြူရရ်းဝနကကီ်းဌာန
နှစခိုကို ရပါင်းစည်းလိုကမခင်းသည ဝနကကီ်းဌာန၏ဖစ
ဲွံ့ ည်းပိုအ
ံ မပညွံ့အစိုံကို မပနလညဆငမခငသိုံ်းသပရန
အရကာင်းဆိုံ်းအခငွံ့အရရ်းမဖစပါသည။ ရမ ာမှန်းခ ကသစနှငွံ့ ကိုကညီမအ
ှု မပညွံ့အဝရှရစရန ဌာနအသစမ ာ်း၊
လူွံ့စမ်းအငအရင်းအမမစ၊ ပစစည်းကရယာမ ာ်းနှငွံ့ နည်းလမ်းမ ာ်းလအ
ို ပမညမဖစကာ ဦ်းစာ်းရပ်းလိုပငန်းမ ာ်းသိုွံ့
ဘဏ္ဍာရငရရလ
ွံ့ ာ်းသာ်းမခင်းမ ာ်းရှလာမညမဖစပါသည။



ရ ်းနှုန်း - မမနမာနင
ို ငံအရနမဖငွံ့ အရင်းအမမစမ ာ်းစီမံခရဲ ဝမှုအတက ရရာင်းလိုအာ်းနှငွံ့ ဝယလိုအာ်း အငအာ်းစို
အရပေါ် ကကီ်းမာ်းစာအာ်းကို်းမှတ
ီ င်းလာရမခင်း၏အရရ်းပါမှုနည်းတူ ရ ်းနှုန်းစစစရလွံ့လာသိုံ်းသပမခင်း သည
ဝနကကီ်းဌာနအသစ၏မူဝါဒလိုပငန်းအတက အရရ်းပါရသာအရာမဖစသငွံ့ပါသည။ ယင်းအတက ရ ်းနှုန်း
အခ ကမပ အရမခအရနမ ာ်း စိုရဆာင်းမခင်း၊ ခဲမခမ်းစတမဖာရလွံ့လာမခင်းနှငွံ့ နိုငငံမခာ်းရငလဲနန
ှု ်း၊ စည်းကကပခနနှငွံ့
အမခာ်း ကိုနသယရရ်းလိုပငန်းမ ာ်း၏ အက ်းသကရရာကမှု၊ ဆနွံ့နင
ို က ွံ့န
ံ င
ို ရသာ ဝယလိုအာ်းနှငွံ့ရရာင်းလိုအာ်း
သရဘာ၊
နင
ို ငံမခာ်းရ ်းကကလှုပရှာ်းရရွံ့လ ာ်းမှုနှငွံ့
မမနမာနင
ို ငံစိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍလိုပရဆာငသူမ ာ်း
ရငဆင
ို ရနရရသာ မကလိုံ်းစသညမ ာ်းကို နာ်းလညသရဘာရပါကနိုငသညွံ့ စမ်းရညလနစာလအ
ို ပပါသည။



မူဝါဒအရကာငအထညရဖာမခင်း၏
ထရရာကမှုကရို စာငကွံ့ ကညစ
ွံ့ စရဆ်းမခင်းသည
ယိုကံ ကညစတခ ရမှုကို
မမငတ
ွံ့ ငပါသည။ အစို်းရသစ၏ပငလ
ွံ့ င်းမမငသာမှုနှငွံ့ ယိုံကကညစတခ ရမှုနှငပ
ွံ့ တသကဖပီ်းဂတသစစာမပ မှုတိုွံ့မဖငွံ့
စိုကပ ်းရရ်း၊
ရမ်းမမြူရရ်းနှငွံ့
ဆညရမမာင်းဝနကကီ်းဌာနသည
ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်းနှငွံ့
မူဝါဒမပ မပင
ရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်း၏ စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍအစတအပိုင်းမ ာ်းအရပေါ် နှငွံ့ ရမမယာမဲွံ့မ ာ်း၊ အငယစာ်းထိုတလိုပသူမ ာ်း၊
ရက ်းလကလယယာမပငပလိုပငန်းမ ာ်း၊
ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက၏ရအာကပိုင်းရှလိုပရဆာငသူမ ာ်း၊
ရက ်းလကစာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းနှငွံ့
စာ်းရသာကသူမ ာ်းပါဝငသညွံ့
စတဝငစာ်းမခင်းခံရရသာလူတန်းစာ်းမ ာ်း
အရပေါ်အက ်းသကရရာကမှုကို တိုင်းတာနိုငမညွံ့ညန်းကန်းမ ာ်းကို မပညနယ ရဒသအလိုကနှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်း
ကင်းဆကတစရလ ာကလိုံ်းအတက ရရ်းဆဲခ မှတသငွံ့ပါသည။ ယင်းကအလိုရရသာရလဒ
ှ
မ ာ်း ရရာကရှ
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မပညမ
ွံ့ ရီ ရ်းအတက မူဝါဒမ ာ်းထရရာကစာ ရဖာရဆာငရနမှုကရို သခ ာရစဖပီ်း အကယ၍ မရရှပါက ဆိုံ်းရှုံ်းမှုနှငွံ့
မလလ
ို ာ်းအပရသာအက ်းဆကမ ာ်းကို ရရှာငကင်းနိုငရန မပငဆငညနှိုင်းမှုမ ာ်းမပ လိုပရစနင
ို မညမဖစပါသည။

၅.၂။ ဦ်းစာ်းရပ်းမ ာ်းခ မှတမခင်းနှငွံ့ အစီအစဉမ ာ်းမပ မပငရမပာင်းလဲမခင်း
ဤအဆိုမပ လာတငရထာကခံအကကံမပ ထာ်းရသာ

လိုပရဆာငခ ကအာ်းလို်းံ သညအရရ်းပါရသာလည်း

လကရတွံ့တင

မူဝါဒမပ မပင ရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းနှငွံ့ အဖဲွံ့အစည်းဆန်းသစရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းကတ
ို စခ နတည်းတစဖပ ငတည်းမမပ လိုပနိုငရပ။
ထပဆိုံ်းဦ်းစာ်းရပ်းမူဝါဒရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းစာကခ
ို ကခ င်းလကငင်းခ မပအသရပ်းသငွံ့ပါသည။

ဥပမာအာ်းမဖငွံ့

အစို်းရ၏

သာ်းလရို သာ က ယမပနသ
ွံ့ ညွံ့မဝ
ူ ါဒဦ်းတညခ ကမ ာ်းအာ်း ရကကမငာမခင်းမဖငွံ့ တက မပညွံ့စိုံ ရသာရမမယာဥပရဒလိုအပခ ကကို
ခ ကခ င်းတငမပသငွံ့ဖပီ်း တစခ နတည်းမှာပင လိုပငန်းအရကာငအထညရဖာမှုအတက ဥပရဒရရ်းဆဲမခင်းနှငွံ့ ကဏ္ဍမ ာ်းစာ
ပါဝငရသာအဖအ
ဲွံ့ စည်းနှငွံ့လပ
ို ငန်းစဉမ ာ်း ဖနတီ်းလိုပရဆာငမခင်းတသ
ိုွံ့ ည လိုကနာလိုပရဆာငသူမ ာ်းအရပေါ် တိုကရိုက
အက ်းသကရရာကမှုမရှခငအထ
အခ နယူသညွံ့
လိုပငန်းမ ာ်းမဖစသညကို
အသအမှတမပ ရမညမဖစပါသည။
သာ်းလသ
ို ညွံ့မဝ
ူ ါဒဦ်းတညခ ကမ ာ်းနှငွံ့ပတသကဖပီ်း မပညသူလထ
ူ ိုထသ
ံ ိုွံ့ အစို်းရမှရှင်းလင်းမပတသာ်းစာ အသရပ်း
နာ်းလညရစမှုသည အစို်းရသစ၏အရစာပင
ို ်းကာလမ ာ်းတင လနစာအရရ်းကကီ်းမည မဖစပါသည။
ဤအကကံမပ ရထာကခံခ ကမ ာ်းကိုလကရတွံ့ရဖာရဆာငရန သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းပိုမလ
ို အ
ို ပသကဲသ
ွံ့ ိုွံ့ ပိုမိုနကနဲရသာ
စစစရလွံ့လာသိုံ်းသပမခင်းမ ာ်းလအ
ို ပပါသည။ အခ က
ွံ့ စစရပမ ာ်းတင စစစရလွံ့လာသိုံ်းသပခ ကမ ာ်းလယကူစာရရှနိုင
ရသာလည်းအခ ွံ့ကစစရပမ ာ်းတင အခ ကအလကနှငွံ့ စစစသိုံ်းသပမခင်းမ ာ်းလိုပရဆာငရနလအ
ို ပရနပါသည။ အလာ်းတူ
ပင ရထာကခံအကကံမပ ခ ကတစခိုစီ၏မဖစနင
ို ရခ ရှရသာ အက ်းသကရရာကမှုသာမက ဘဏ္ဍာရရ်းအခကအခဲနှငွံ့
လကရှအဖဲွံ့အစည်း စမ်းရဆာငရညမ ာ်းနှငွံ့ပတသကဖပီ်း ဦ်းစာ်းရပ်းနှငွံ့ မပ မပငရမပာင်းလဲမအ
ှု တက အရကာင်းဆိုံ်းစီစဉ
ခ ထာ်းမှုမ ာ်းကသ
ို တမှတမခင်းမ ာ်းသည လနစာအရရ်းပါလှပါသည။ ယင်းထကမက မတူညရီ သာအစို်းရဝနကကီ်းဌာနမ ာ်း
အကကာ်း (နှငွံ့ ဝနကကီ်းဌာနအတင်းရှဌာနမ ာ်း)၊ လတရတာနှငွံ့ မပညနယနှငွံ့ ရဒသအစို်းရမ ာ်းနှငွံ့ ရဒသခံအပ
ို ခ ပရရ်းမ ာ်း
အကကာ်းထတိုငရအာင တာဝနမ ာ်းကိုတက ရှင်းလင်းစာရဖာမပရနအရရ်းကကီ်းပါသည။ ၎င်းအမပင ရတာငသူလယသမာ်း
မ ာ်းနှငွံ့ ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍ (ပိုဂလ
ဂ ကအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းကို လိုပရဆာငရနတန်းအာ်းမရပ်းနိုငရသာလည်း သငွံ့ရတာရသာ
ဆဲရဆာငမှုမကလိုံ်းမ ာ်းနှငွံ့

အခငွံ့အရရ်းမ ာ်းမပငဆငရပ်းဖပီ်းဆဲရဆာငနင
ို ပါသည)

မ ာ်းက

မညသညရွံ့ နရာတင
၆

ဦ်းရဆာငမှုနှငွံ့ လိုပရဆာငခ ကမ ာ်း လိုအပသညကို မီ်းရမာင်းထို်းရပ်းရနလည်းအရရ်းကကီ်းပါသည ။

၅.၃။

မမနမာွံ့စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့

စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီတ်းို တကရရ်း

အရဆာကအအိုတ
ံ င ရင်းနှ်းီ မမ ပနှမ
ံ န
ှု င
ှ ွံ့

မူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမ၊ှု

အရမခခံ

အဖအ
ဲွံ့ စည်းဆန်းသစမမငတ
ွံ့ ငရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းအတက ရထာကခံ

အကကံမပ ခ ကမ ာ်း
ရအာကရဖာမပပါဇယာ်းတင

အစို်းရနှငွံ့

ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍမ ာ်းက

မမနမာွံ့စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့

စာ်းနပရကခာကဏ္ဍရခတမီ

တို်းတကရစရရ်း ရမ ာမှန်းခ ကသစကို အရကာငအထညရဖာရန မူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမှုမ ာ်း၊ အရမခခံအရဆာကအအိုံ၌
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းနှငွံ့

အဖဲွံ့အစည်းဆန်းသစရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းအတက

ရညညန်းထာ်းသညွံ့

စနစတက ရထာကခံ

အကကံမပ ခ ကတစစိုံကရို ဖာမပထာ်းပါသည။
ဤရထာကခံအဆိုမပ ခ ကမ ာ်းကို

အမခာ်းအာရှနင
ို ငံမ ာ်းနှငွံ့

မမနမာနိုငငံ၏လကရှမူဝါဒအရမခအရနအရပေါ်

သိုံ်းသပ

တငမပထာ်းမခင်းမဖစပါသည။ စနရခေါ်မှုမ ာ်းနှငွံ့ ရထာကခံအကကံမပ ခ ကမ ာ်းကို မဏ္ဍ င (၃) ရပအာ်းမဖငွံ့ ယခငလယယာ
စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ဆညရမမာင်းဝနကကီ်းဌာနကိုငတယခဲရွံ့ သာ ကစစရပမ ာ်းထကပိုမို တငမပထာ်းပါသည။

၆

ဤအဆမို ပ လာကိုပိုံနှပသညအ
ွံ့ ခ နတင
ခကခဲမှုရှပါသည။

အစို်းရမပနလညဖဲွံ့စည်းမှုရကကမငာဖပီ်းစမဖစသမဖငွံ့
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အစို်းရဝနကကီ်းဌာနမ ာ်းအကကာ်း

တာဝနရပ်းအပရန

ရမ ာမှန်းခ ကသစ၏
စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းအတက
လာရအာငမပ လိုပရင်း
မဖစပါသည။

ဗ ြူဟာက ဦ်းတညခ ကနှငွံ့

ခ ဉ်းကပပိုံ

-

ရမ ာမှန်းခ ကအသစ၏ဦ်းတညခ ကမှာ

အမ ်းအစာ်းကဲမပာ်းစိုလ
ံ ငဖပီ်းအာဟာရမပညဝ
ွံ့ ကာ ပိုံမန
ှ ရရှနင
ို ရသာအစာ်းအစာမ ာ်း တို်းပာ်း
ရက ်းလကရနမပညသူမ ာ်း၏ ဝငရငနှငွံ့ အသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှုမ ာ်းကို မမငွံ့တငရပ်းရန

အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို

လိုပပင
ို ခငွံ့ရပ်းဖပီ်း

၎င်းတိုွံ့အာ်းအသပညာနှငွံ့

နည်းပညာမ ာ်း

ရရှရစကာ ဖမ ွံ့မပနှငွံ့ကမ္ာွံ့ ရ ်းကကမ ာ်း နှငွံ့ခ တဆကရပ်းမခင်းမဖငွံ့ ဤဦ်းတညခ ကကို မပညရွံ့ မမာကရအာငမမငနင
ို မည
မဖစပါသည။
ဗ ြူဟာက ခ ဉ်းကပမှုမှာ

အခ နနှငွံ့အမ တညတံမ
ွံ့ ှုရရသာ
ှ

စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ရကခာကဏ္ဍ
အဖဲွံ့အစည်းနှငွံ့

ထိုတလိုပမှု၊

ပိုမိုမဖစထန်းလာရစရနလိုအပရသာ

လူသာ်းအရင်း

မူဝါဒ၊

တိုနွံ့မပနမှုနင
ှ ွံ့
ရိုပပိုင်းနှငွံ့

လိုပရဆာငပါဝငမှုတိုွံ့ရှရသာ
လူမအ
ှု ရမခခံအရဆာကအအိုံနှငွံ့

အမမစစမ်းအငမ ာ်းအရပေါ်တငအဓကဦ်းတညခ ဉ်းကပမှုမပ ထာ်းပါသည။

ဗ ြူဟာကို

ထရရာကစာရဖာရဆာငနင
ို မှုက နိုငငံတဝှမ်းလိုံ်းတင အလိုပအကိုငမ ာ်းဖနတီ်းရပ်းမညမဖစဖပီ်း ရက ်းလကဝငရငနှငွံ့
စိုရဆာင်းမှုမ ာ်းကတ
ို ို်းတကလာရစကာ လယယာလိုပငန်း၊ အရသ်းစာ်းနှငွံ့ အလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းတင ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုကို
လှုံွံ့ရဆာရစမညမဖစသကဲသ
ွံ့ ိုွံ့
ဖနတီ်းရပ်းမညမဖစပါသည။

လူသန်းရပါင်းမ ာ်းစာကလ
ို ည်း ဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုမှဆထ
ဲ တ
ို နင
ို မညွံ့ မမမငရရသာစကဝန်းကို

အဆပ
ို ါဦ်းတညခ ကမပညွံ့မရီ အာငမမငရန မပညရထာငစိုအဆငွံ့မစ
ှ ဖပီ်း မပညနယရဒသမ ာ်းအာ်းလို်းံ နှငွံ့ ရပရာ အဆငွံ့အထ
အစို်းရအဆငတ
ွံ့ င
ို ်းတင ပငွံ့လင်းမမငသာမှု၊ အဓကလိုပရဆာငသူမ ာ်း၏ပါဝငလိုပရဆာငမှု၊ ယိုံကကည စတခ နိုငမှုနှငွံ့
ကိုယက ငွံ့သကခာအဆငွံ့အတန်းအမမငမ
ွံ့ ာ်းဆိုံ်း

အာ်းလိုံ်းမခ ံငပ
ိုံ ါဝငရဖာရဆာငရနလိုအပပါသည။

(က)

မူဝါဒဆိုငရာ

အဖပီ်းသတဆိုံ်းမဖတခ ကမ ာ်းမမပ လိုပမီ မပညသူလူထိုအတက မှတခ ကမပ ကာလ (၆၀) ရကလအ
ို ပမခင်းနှငွံ့ (ခ) မူဝါဒမ ာ်း၊
ဥပရဒမ ာ်းနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းအာ်းလို်းံ ကို ပိုံနပ
ှ ထိုတရဝဖပီ်း မမနမာနိုငငံရန
ှ ိုငငံသာ်းအာ်းလို်းံ သရှနိုငရစမခင်း
မ ာ်းကို ရထာကမပအကကံမပ ထာ်းပါသည။
ရအာကရဖာမပပါဇယာ်းတင ရမ ာမှန်းခ ကသစ အရကာငအထညရဖာရန မဏ္ဍ င (၃) ရပဗ ြူဟာအရပေါ်အရမခခံခ မှတသညွံ့
နည်းစနစက ရသာ အကကံမပ ရထာကခံခ ကမ ာ်းကိုရဖာမပထာ်းပါသည။
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မူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်း၊ အရမခခံအရဆာကအအို၌
ံ ရင်းနှ်းီ မမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်းနှငွံ့ အဖအ
ဲွံ့ စည်းဆန်းသစရမပာင်းလဲမမ
ှု ာ်းအတက
ရထာကခံအကကံမပ ခ ကဇယာ်း
ဦ်းစာ်းရပ်းလိုပငန်းမ ာ်း

ရဆာငရကခ က
ပထမမဏ္ဍ င - အရသ်းစာ်းလယယာစက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုလပ
ို ငန်းကို ရခတမီတ်းို တကရစမခင်း
မူ ဝါ ဒ မ ာ်း နှ ငွံ့ စ ည်း မ ဉ်း စ ည်း က မ်း မ ာ်း

က)
ထိုတလိုပရမညစ
ွံ့ ိုကပ ်းရရ်း က. ၁) ဝနကကီ်းဌာန၏ အမနွံ့ရကကမငာခ ကနှငွံ့ ထိုတမပနခ ကမ ာ်းတင ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအရနနှငွံ့ မမတိုွံ့၏ရမမယာ၊ အလိုပသမာ်းမ ာ်းကို
ထကကိုန မ ာ်းအတက ရတာငသူ
မညကဲသ
ွံ့ ိုွံ့ အသိုံ်းခ မညနှငွံ့ ပတသကဖပီ်း လတလပစာရရ်းခ ယဆိုံ်းမဖတခငွံ့နင
ှ ွံ့ အဆိုပါလတလပခငွံ့ကလ
ို ည်း အသစထပမံ ထိုတမပနရသာ
လယသမာ်းမ ာ်းကို
လတလပစာ
ဥပရဒမ ာ်း၊ စည်းမ ဉ်း စည်းကမ်းမ ာ်းတင ထညွံ့သင်းရပ်းမခင်းမဖငွံ့ လတလပခငွံ့ကိုရသခ ာရစမည။ မဏ္ဍ င (၂) အပင
ို ်း (က) တင ရမမယာ
ရရ်းခ ယခငရွံ့ ပ်းမခင်း။
အမ ်းအစာ်းသတမှတမခင်းနှငွံ့ ရတာငသူ လယသမာ်းမ ာ်းအတက ယင်းတပ
ိုွံ့ ိုငဆိုငသညွံ့ရမမအမ ်းအစာ်းနှငွံ့ ကိုကညီမှုအရှဆိုံ်းမဖစရသာ
ရမမအသိုံ်းခ မှုကို ရရ်းခ ယဆိုံ်းမဖတနင
ို ရနရဖာမပရပ်းထာ်းသည။
က. ၂) စိုကပ ်းမှုနှငန
ွံ့ ည်းလမ်းမ ာ်း (နည်းပညာ၊ စီ်းပာ်းရရ်း၊ သဘာဝပတဝန်းက ငနှငွံ့ လိုကရလ ာညီရထမှုရှသညစ
ွံ့ နစ၊ ရ ်းကက
သတင်းအခ ကအလကနှငွံ့ ဦ်းတညခ ကမ ာ်း) တငမှနကနရသာဆိုံ်းမဖတခ ကခ မှတနိုငရစရန ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို သတင်း
အခ ကအလကမ ာ်းနှငွံ့ စမ်းရညမ ာ်းပံပ
ွံ့ ို်းမှုမပ မည။ အရသ်းစတကို ရအာကတင အရသ်းစတဆကလကရဖာမပထာ်းပါသည။
က. ၃) စပါ်းစိုကပ ်းထိုတလိုပရသာလည်း အမခာ်းဝငရငသီ်းနှံနင
ှ ွံ့ ကကံကဲွံ့သစ
ိုွံ့ ကမှုသီ်းနှံမ ာ်းစိုကပ ်းလရို သာ၊ ငါ်းရမ်းမမြူရရ်း လိုပရဆာငလရို သာ
ရတာငသူ လယသမာ်းမ ာ်း (အထူ်းသမဖငွံ့ ၁၀ ဧကနှငွံ့ရအာက အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း) အတက တာ်းမမစပတပငထာ်းသညွံ့
စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို ဖယရှာ်းမည။
က. ၄) ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း ရ ်းကကရှာရဖရရာင်းခ မှုနှငွံ့ အရင်းအမမစသိုံ်းစဲမန
ှု င
ှ ွံ့အတူ အစို်းရမူဝါဒနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်း
ကစစရပမ ာ်းကို ရငဆင
ို ရမဖရှင်းနင
ို ရန အက ်းရဆာငရတာငသူလယသမာ်းအဖဲွံ့အစည်းမဖစရပေါ်လာရစရန ကူညီလပ
ို ရဆာငမည။
ခ) ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတင မမငနင
ို ခ. ၁) လကကာ်းရ ်း၊ သာ်းသတရိုံ၊ အရအ်းခန်းသရို လှာငရိုံ၊ အရအ်းခန်းသယယူပရိုွံ့ ဆာငမှု၊ စက
ို ပ ်းရရရပ်းသင်းမခင်း (ဒိုတယမဏ္ဍ ငတင ရရနှငွံ့
သည၊ွံ့ မမမငနင
ို သညွံ့ ဆကသယရရ်း
ပတသကဖပီ်း အရသ်းစတပမ
ို ရို ဆ်းရန်းတငမပထာ်းပါသည)၊ ရက ်းလကလမ်း၊ ရက ်းလကလ ပစစမီ်းသယတန်းမခင်းအစရှသညမ ာ်းကို
အရမခခံ အရဆာကအအိုမ
ံ ာ်း၌ ရင်းနှီ်း
ထန်းခ ပကင
ို တယမခင်းနှငွံ့ ယင်းရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်းတို်းတကမမငမ
ွံ့ ာ်းရစမခင်းနှငစ
ွံ့ စစအကဲမဖတ မခင်းမပ လိုပမည။
မမ ပနှံမခင်း။
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ဦ်းစာ်းရပ်းလိုပငန်းမ ာ်း

ရဆာငရကခ က
ခ. ၂) နိုငငံရတာလမ်းပန်းဆကသယရရ်းအစီအစဉအတင်းသိုွံ့ ရက ်းလကလမ်းပန်းဆကသယရရ်းလိုအပခ ကမ ာ်းကိုရပါင်းစပထညသ
ွံ့ င်းမညွံ့
ရက ်းလက လမ်းပန်းဆကသယမှုအရမခခံအဆာကအအိုံကို မမငွံ့တငမှုမပ လိုပမည။ ဥပမာအာ်းမဖငွံ့ နိုငငံတဝှမ်းရှ ရ ်းကကသိုွံ့ ဆကသယ
ထာ်းသညလ
ွံ့ မ်းမကကီ်းမ ာ်းသိုွံ့ ရက ်းလကလမ်းမ ာ်း (အထူ်းသမဖငွံ့ ရဝ်းလံရခါငသီနှငွံ့ နယစပရဒသမ ာ်းက ခ တဆကလာနိုငရစရန
တို်းတကလိုပရဆာငမခင်း) ခ တဆကမှုကို ဖံွံ့ဖဖ ်း တို်းတကရစမည။
ခ. ၃) ရက ်းလကလမ်းပန်းဆကသယရရ်း၌ ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမက
ှု ို အရထာကအကူမဖစရစသညွံ့ စည်းမ ဉ်းမူရဘာငခ မှတမခင်း။


တိုင်းရဒသကကီ်းနှငွံ့ မပညနယမ ာ်းအတင်းနှငွံ့ ယင်းတတ
ိုွံ့ စခိုနှငတ
ွံ့ စခိုအကကာ်းစိုကပ ်းရရ်းထကကိုနမ ာ်းစီ်းဆင်းမှုကို တာ်းမမစထန်းခ ပ
ထာ်းရသာ အခနအခစနစမ ာ်း၊ ရပ်းရခ မှုစနစမ ာ်းကို ပယဖ ကမည။



သယယူပိုွံ့ရဆာငမှုကိုနက စရတနှငွံ့ ကကာမမငခ
ွံ့ နမ ာ်းရလ ာွံ့ခ နိုငရန လမ်းတံတာ်းရကက်းရကာကခံမမ
ှု ာ်းကို မပနလညစစစသိုံ်းသပမည။

ခ. ၄) ရအာကရဖာမပပါ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရကခာကဏ္ဍမ ာ်းတငရခတမီသတင်းအခ ကအလကနှငွံ့ ဆကသယမှုနည်းပညာမ ာ်းကို အသိုံ်းမပ မခင်း။


စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍစာရင်းဇယာ်းမ ာ်းရကာကခံစိုရဆာင်းမှု၊ အရမဖရှာသိုံ်းသပမှု၊ အဓပပါယမပနဆမ
ို ှုနင
ှ ွံ့ ထိုတမပနမှုတိုွံ့တင ဒီဂ စတယ
ကနယကကို အသိုံ်းမပ မည။



ရ ်းကကမ ာ်း (ရ ်းနှုန်း၊ အဆငွံ့အတန်းနှငွံ့ အရသ်းစတရဖာမပခ ကမ ာ်း)၊ ရာသီဥတို၊ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ပတသကသညွံ့ နည်းပညာ
အသပညာ သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကို ရယူမခင်းနှငွံ့ မဖနွံ့ရဝမှုမ ာ်းတင လကကိုငဖိုန်းမ ာ်းနှငွံ့ အငတာနကကအ
ို သိုံ်းမပ မည။



နည်းပညာမဖနရွံ့ ဝသူ အကကံရပ်းပိုဂဂ လမ ာ်းနှငွံ့ဆကသယမှုမပ ရန နှငွံ့ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းထံ အခ နကိုကနှငွံ့ ထရရာကရသာ
ပညာရပ်းဝနရဆာငမှုမ ာ်း (ဥပမာ - မှနကနရသာမ ်းရစွံ့နန
ှု ်းထာ်း၊ ရမမကသဇာထညသ
ွံ့ င်းရနရနရာနှငွံ့ ရမမအမ ်းအစာ်းရမမပိုံ၊ သီ်းနှံ
ကာကယမှုအတက စိုကပ ်းရရ်းဓာတိုရဆ်းဝါ်းမ ာ်းအသိုံ်းမပ မခင်းအစရှသည) မပ လိုပရန လကကင
ို ဖိုန်းမ ာ်းကိုအသိုံ်းမပ မည။



ရမမကကီ်းအာရိုခ
ံ ံကရယာ (soil sensors) နှငွံ့ လကကိုငဖိုန်းမ ာ်းအသိုံ်းမပ ဖပီ်း ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို မှနကနသညွံ့ရရရပ်းသင်းမှု
အကကံမပ မည။



ကိုနသညပဲစာ်းမ ာ်း၊ ကိုနပစစည်းတငပသ
ိုွံ့ မ
ူ ာ်းအရနမဖငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းကိုနပစစည်းနှငွံ့ ရကခာကိုနမ ာ်းစီ်းဆင်းမှု စီမံထန်းခ ပရာတင
ရရဒီယိုလင
ှို ်း အသိုံ်းမပ ရနရာမပစနစကိုအသိုံ်းမပ မည။



လမ်းပန်းဆကသယရရ်း၊ သရို လှာငမှု၊ စီမံမပ မပငထိုတလိုပမှုမ ာ်းအပါအဝင အရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းတင
ထရရာကရအာငမမငမှုမမငတ
ွံ့ ငရန ရက ်းလကလူဦ်းရရ၊ လယယာမ ာ်း၊ လယအမ ်းအစာ်းမ ာ်း၊ ရမမယာပင
ို ဆင
ို မှု၊ ရာသီဥတို၊
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ရရအသိုံ်းမပ မှု၊ ကိုနသိုရလှာငမှုအဂဂါရပမ ာ်းနှငွံ့ ရ ်းကကမ ာ်း၏ ရနရာပ န
ံွံ့ ှံွံ့မှုမပ ဒီဂ စတယရမမပိုံမ ာ်းဖနတီ်းမည။
ခ. ၅) (သိုရလှာငမှု၊ ကိုနစာရင်းနှငွံ့ မဖနွံ့ခ မှုကိုရမခရာရကာကမှု) စသညွံ့ ရခတမီကန
ို စညလိုပငန်းမ ာ်းအတက ရကာင်းမနလိုံရလာကရသာ
အငတာနက စမ်းအာ်းကရို သခ ာရစမည။

ဂ)

ရမမယာမပ မပငမခင်းနှငွံ့ စက
ို ပ ်းမှု ဂ. ၁) ရမမယာမပ မပငမခင်း၊ မ ်းရစွံ့ခ မခင်းနှငွံ့ ရရွံ့ရမပာင်းစိုကမခင်း၊ ရတသမ်းမခင်းတတ
ိုွံ့ ငစကယနတရာ်းမ ာ်းအသိုံ်းမပ မှုကိုမမငတ
ွံ့ ငနင
ို ရန ရတာငသူ
လိုပငန်းမ ာ်းအတက စကယနတရာ်း
လယသမာ်းမ ာ်း မမတိုွံ့၏လယယာမ ာ်း (လယယာလမ်းမ ာ်း၊ ရရထိုတရမမာင်း၊ ရရသင်းရမမာင်းမ ာ်းနှငွံ့ ရမမညမခင်း) ကိုရပါင်းစပရန
အသို်းံ မပ မှုမမငတ
ွံ့ ငမခင်း။
အာ်းရပ်းလှုံွံ့ရဆာမည။ ရရသင်း စိုကပ ်းသညရွံ့ ဒသမ ာ်းတင ရရသိုံ်းစဲသအ
ူ ဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ ဤလိုပရဆာငခ က ကိုမမငွံ့တငနိုငပါသည။
ဂ. ၂) ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း စကယနတရာ်းဝယယူရာတင ရခ ်းရငပမ
ို ိုရရှရစရန နှငွံ့ အရသ်းစာ်းအလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်း ပစစည်းကရယာ
ငှာ်းရမ်း အသိုံ်းမပ မခင်းမ ာ်း (တနဖို်းကကီ်းကရယာပစစည်းမ ာ်းကိုမ ရဝအသိုံ်းမပ မခင်းအပါအဝင) ပိုမိုမပ လိုပရပ်းနင
ို ရန ပိုဂဂလက ရငရကက်းအဖဲွံ့
အစည်းမ ာ်း နှငွံ့အမခာ်းလိုပငန်းရှင (သင်းအာ်းစိုပံွံ့ပို်းသူမ ာ်းနှငွံ့ ဝယလကမ ာ်းအစရှသည) မ ာ်းအတက ရကာင်းမနရသာ ပတဝန်းက င
ကိုမမငတ
ွံ့ ငမည။ (ဒိုတယမဏ္ဍ င - အပင
ို ်း (ဂ) တငကကညွံ့ရန)

ဃ)

အစ်းို ရစက
ို ပ ်းရရ်းဌာနမ ာ်းတင
အဖဲွံ့
အစည်းနှငွံ့
လူစ
ွံ့ မ်းအာ်း
ဆန်းသစမမငတ
ွံ့ ငမခင်း
နှငွံ့
တညရဆာက မခင်း။

ဃ. ၁) မပညသူမ ာ်းအတက ထရရာကရသာကိုနစညဖဖံွံ့ ဖ ်းတို်းတကမှုနင
ှ ွံ့ သယယူပိုွံ့ရဆာငမှုတရိုွံ့ သခ ာမှုရရစရန
ှ
ဝနကကီ်းဌာနအတင်းနှငွံ့ ဝနကကီ်း
ဌာနမ ာ်း တစခိုနင
ှ ွံ့ တစခိုအကကာ်းသာမက ယင်းတန
ိုွံ့ င
ှ ွံ့ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၊ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းရှငမ ာ်းနှငွံ့ အရပသာ်း
အဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းအကကာ်း ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှု၊ ပငလ
ွံ့ င်းမမငသာမှုနင
ှ ွံ့ ယိုံကကညစတခ ရမှုမ ာ်း တ်းို မမငရွံ့ စမည။
ဃ. ၂) စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍ စက
ို ပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းစစစသိုံ်းသပမှုမ ာ်းလိုပရဆာငရာ၌ မူဝါဒဆင
ို ရာ ဆိုံ်းမဖတခ ကမ ာ်းခ မှတရာတင လမ်းမပထန်း
ရက ာင်းနင
ို ရနနှငွံ့ အဓကလိုပရဆာငသူမ ာ်းထံ သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းမဖနွံ့ရဝမှုမပ နိုငရန ဝနကကီ်းဌာန၏
စမ်းရညမ ာ်းတို်းတက
ဖံွံ့ဖဖ ်းရစမည။
ဃ. ၃) သီ်းနှံ၊ တရစဆာနနှငွံ့ ငါ်း အစရှသညွံ့ စိုကပ ်းရရ်းဆင
ို ရာ စာရင်းဇယာ်းမ ာ်း၊ နှငွံ့ သစရတာဆင
ို ရာ အခ ကအလကမ ာ်း ရကာကယူမခင်းနှငွံ့
မဖနရွံ့ ဝမခင်း၊ စိုကပ ်းရရ်းရမမမပငစာရင်းပိုံမန
ှ ကင်းဆင်းရကာကယူမခင်းနှငွံ့ (၁၀) နှစတစကကမ သန်းရခါငစာရင်း ရကာကယူမခင်းမ ာ်းကို ဖံွံ့ဖဖ ်း
တို်းတကရစမည။
ဃ. ၄) စိုကပ ်းရရ်း၊ ရမ်းမမြူရရ်းနှငွံ့ ဆညရမမာင်းဝနကကီ်းဌာနအတင်း အီလကထရန်းနစစိုကပ ်းရရ်းဌာနဖငလ
ွံ့ ှစဖပီ်း သတင်းအခ ကအလက
ဆကသယမှု နည်းပညာကိုအသိုံ်းမပ ကာ အစို်းရ၊ ရတာငသူလယသမာ်းနှငွံ့ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းမ ာ်းအကကာ်း နည်းပညာ၊
ရ ်းကကသတင်းအခ ကအလကမ ာ်း စီ်းဆင်းမခင်းကို အစမပ လိုပရဆာငမည။ (ပထမမဏ္ဍ င အခန်း (ခ. ၄) ကို က ငွံ့သိုံ်းရဆာငရကမည)
ဃ. ၅) စိုကပ ်းရရ်းဆိုငရာသပပံပညာရပမ ာ်း၊ ကိုနစညလိုပငန်းနှငွံ့ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းမ ာ်းတင ကျွမ်းက ငမှုမမငွံ့တငရရ်းအစီအစဉမ ာ်းကို
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အဆငွံ့မမငွံ့ လိုပရဆာငမခင်းမဖငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ရကခာကဏ္ဍတင လူသာ်းရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ တ
ှု ညရဆာကရန ထရရာကမှုရသည
ှ
ွံ့ ပညာရရ်း၊
သငတန်းနှငွံ့ သိုရတသနဌာနမ ာ်း မပနလညရှငသနရစမည။ ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတင ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ ပိုဂဂလကကဏ္ဍ
တိုွံ့၏လိုအပခ ကမ ာ်းနှငွံ့အညီ ပညာရပနှငွံ့ သငတန်းမ ာ်းအနီ်းကပညနှိုင်းရဆာငရကရပ်းမည။
အဆငွံ့မမငပ
ွံ့ ညာရရ်းအတက
 လကရှရရဆင်းစိုကပ ်းရရ်းတကကသိုလကို ရို်းရို်းဘန
ဲွံ့ ှငွံ့ ဘဲွံ့လနပညာရပမ ာ်းပခ
ိုွံ့ ရသာ စက
ို ပ ်းရရ်းရကာလပ၊ တရစဆာနနှငွံ့ ငါ်းရမ်းမမြူရရ်း
ရကာလပမ ာ်းပါဝငသညွံ့ တကကသိုလတစခိုအမဖစရပါင်းစပမမငွံ့တငမည။ ရရဆင်းနှငွံ့ အမခာ်းတကကသလ
ို မ ာ်းတင စိုကပ ်းရရ်း
ရဘာဂရဗဒ၊ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့ ရ ်းကကဘာသာရပ၊ စိုကပ ်းရရ်းအငဂ ငနီယာ၊ ရရစီမခ
ံ နခ
ွံ့ ဲမှု၊ အစာ်းအရသာက နည်းပညာနှငွံ့
စိုကပ ်းရရ်းပညာရပ်းနှငွံ့ ဆကသယရရ်းဘာသာရပ အစရှသညွံ့ အဓကအထူ်းမပ ဘာသာရပမ ာ်းကို အဆငွံ့မမငွံ့ တငမည။
အသိုံ်းခ ပညာရပနှငွံ့ သငတန်းမ ာ်းအတက
 မပညနယ၊ တိုင်းအသီ်းသီ်းရှ စက
ို ပ ်းရရ်းသပပံမ ာ်းတင (၃) နှစဒီပလမ
ို ာသငတန်းမ ာ်းကို စိုကပ ်းရရ်း၊ တရစဆာနနှငွံ့ ငါ်းရမ်းမမြူရရ်း၊
စကယနတရာ်း၊ အစာ်းအရသာကနည်းပညာ၊ လယယာစီမံခနွံ့ခမ
ဲ ှု၊ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့ ရ ်းကကဘာသာရပမ ာ်းပါဝငရသာ
အဓကအထူ်းမပ ဘာသာရပမ ာ်း သငကကာ်းပခ
ိုွံ့ နင
ို ရန တို်းခ လ
ဲွံ့ ပ
ို ရဆာငမည။ ကာလတသ
ို ငတန်းမ ာ်းကိုလည်း ဤသပပရံ က ာင်းမ ာ်းတင
ပိုွံ့ခ ဖပီ်းလကမှတရပ်းအပနိုငရန တို်းခ ဲွံ့လိုပရဆာငမည။
 စိုကပ ်းရရ်းအထကတန်းရက ာင်းမ ာ်းနှငွံ့ အမခာ်းအစို်းရနှငွံ့ ပိုဂဂလကအသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမ ာ်းကို မပနလညရှငသနရစမည။
ဃ. ၆) တရစဆာနနှငွံ့ ငါ်းရမ်းမမြူရရ်းစသညွံ့ အသိုံ်းခ သိုရတသနမခံမ ာ်းနှငွံ့ ဌာနမ ာ်းကို စစစ၊ မပနလညဖစ
ဲွံ့ ည်းဖပီ်းအဆငွံ့မမငွံ့တငမညမဖစဖပီ်း
သိုရတသနလိုပငန်း အတကလည်း လူစ
ွံ့ မ်းရညတညရဆာကမည။
ဃ. ၇) စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရက ်းလကရဒသဖံွံ့ဖဖ ်းရရ်းဆိုငရာ မူဝါဒရလွံ့လာရရ်းဌာနမဖစရသာ စိုကပ ်းရရ်းသိုရတသနရကာငစီကို ဖဲွံ့စည်း
တညရထာငဖပီ်း စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍတင ပညာရရ်း၊ သိုရတသနနှငွံ့ မူဝါဒခ မှတမှုစမ်းရညမ ာ်း အာ်းအငမဖညတ
ွံ့ င်းမခင်းနှငွံ့
ရပါင်းစည်းမခင်းမ ာ်းအတက စက
ို ပ ်းရရ်းသပပံပညာရှငအဖဲွံ့ကို မပနလညမဖစထန်းရစမည။
 စိုကပ ်းရရ်းသိုရတသနနှငွံ့ ပညာရပ်းဝနရဆာငမှုဌာနအကကာ်း ခိုငမာရသာရပါင်းကူ်းဆကသယမှု မဖစရပေါ်ရစမည။
ဃ. ၈) နင
ို ငံတဝှမ်းလိုံ်းရှ ကဲမပာ်းစိုလ
ံ ငစာ စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုမပ လိုပလာရသာ အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို မမတိုွံ့၏ဝယယူသူ
မ ာ်းအမဖစ ဆကဆံလ က ပိုမရို ကာင်းမနရသာ ဆကသယမှုနှငွံ့ ယိုံကကညစတခ ရမှုကိုမဖစရစလ က ၎င်းတိုွံ့လိုအပရသာ နည်းပညာနှငွံ့
ရ ်းကကသတင်းအခ က အလကမ ာ်းကိုပပ
ံွံ့ ို်းရပ်းသညွံ့ စက
ို ပ ်းရရ်းပညာရပ်းစနစကိုမမငတ
ွံ့ ငရန လကရှဖစ
ဲွံ့ ည်းပိုံရပေါ်၌ အဆငွံ့မမငွံ့
23

ဦ်းစာ်းရပ်းလိုပငန်းမ ာ်း

ရဆာငရကခ က
တညရဆာကမပ မပငမှုမပ လိုပမည။ စိုကပ ်းရရ်းပညာရပ်းဝနရဆာငမှုမ ာ်းသည သီ်းနှံ၊ တရစဆာန၊ ငါ်းလိုပငန်းနှငွံ့ စိုကပ ်း-သစရတာအစရှရသာ
ကဏ္ဍမ ာ်းအာ်းလို်းံ အတက ရရှနင
ို ရသာအရမခရနရှရနရနလိုအပပါသည။
 လကရှပညာရပ်းဝနထမ်းမ ာ်း၏ အရရ်းကကီ်းဆိုံ်းရသာစမ်းရညမ ာ်းကိုမမငတ
ွံ့ ငရန
သငတန်းဌာနမ ာ်း နှငွံ့ ပူ်းရပါင်းဖငလ
ွံ့ ှစမည။

လိုပငန်းခငသငတန်းကို

သကရမ်းဝမ်းရက ာင်း

 ဘာသာရပကျွမ်းက ငသူမ ာ်း (SMS) အပါအဝင ပညာရပ်းဝနထမ်းမ ာ်းအရရအတကကို ပိုံမန
ှ တို်းမမငွံ့မှုမပ လိုပဖပီ်း အခ နနှငွံ့အမ
ဌာနတင်းသငတန်း နှငွံ့ ခင
ို ခံရွံ့ သာလိုပငန်းအသာ်းရပ်းမတဆကသငတန်းမ ာ်းကို ပံွံ့ပို်းရပ်းမည။
 ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ အမခာ်းလိုပငန်းရှငမ ာ်း ပိုမထ
ို ရရာကစာဆကသယမှုမပ လိုပနင
ို ရန ပညာရပ်းဝနထမ်းမ ာ်းကို သတင်း
အခ ကအလကနှငွံ့ နည်းပညာတနဆာပလာမ ာ်း၊ ထိုတလငမ
ွံ့ န
ှု ည်းပညာ (တီဗီ၊ ရရဒီယိုနင
ှ ွံ့ လူမှုကနယက) အသိုံ်းမပ မှု စမ်းရညမ ာ်း
မမငတ
ွံ့ ငရပ်းမည။
 ရကာင်းမနသညွံ့စက
ို ပ ်းထိုတလိုပမှုနည်းလမ်းမ ာ်းနှငွံ့
ပတသကသညွံ့နည်းပညာသတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိုမဖနရွံ့ ဝရပ်းနိုငရန
ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍ လိုပငန်းရှငမ ာ်းနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းပညာရပ်းဝနရဆာငမှုဌာနမ ာ်းအကကာ်းပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှုအစီအစဉမ ာ်းကို မဖစထန်း
ရစမည။

ဒိုတယ မဏ္ဍ င - သင်းအာ်းစိုရစ ်းကကကို ရခတမီတ်းို တကရစမခင်း
မူ ဝါ ဒ မ ာ်း နှ ငွံ့ စ ည်း မ ဉ်း စ ည်း က မ်း မ ာ်း
က) စက
ို ပ ်းရမမမ ာ်းအတက ရတာငသူ က. ၁) ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငမှုရကာ
ှ
အလာစိုံလပ
ို ငန်းရှငတိုွံ့၏အကကံမပ ခ ကမ ာ်းနှငွံ့ အမ ်းသာ်းရမမအသိုံ်းခ မှုမဝ
ူ ါဒကို ထညွံ့သင်းထာ်းသညွံ့ မပညွံ့စိုံ
လယသမာ်းမ ာ်းကို
လိုမံ ခ ရံ သာ
သညရွံ့ မမယာ ဥပရဒကို မဖစရပေါ်ရစမည။
ရမမယာ လိုပကင
ို ခငွံ့ ရပ်းအပမခင်း။
က. ၂) ရမမအသိုံ်းခ မှုအမ ်းအစာ်းကို လယယာ၊ သစရတာနှငွံ့ အမခာ်းရမမအမ ်းအစာ်းမ ာ်းဟူဖပီ်း (၃) မ ်းသာရို်းရှင်းစာသတမှတရစမည။
ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းဆိုံ်းမဖတခ ကမပ လိုပရာတင ခကခဲရပ
ှု ရထ်းမှုမဖစရစသညွံ့ “ရမမယာတငမညသညသ
ွံ့ ီ်းနှံကိုစက
ို ပ ်းရမည”စသညွံ့
အမ ်းအစာ်းသတမှတမှု အရသ်းစတမ ာ်းကို ဖယရှာ်းပစမညမဖစဖပီ်း ယင်းလိုပရဆာငမှုရကကာငွံ့ ယင်းတပ
ိုွံ့ ိုငဆိုငသညွံ့ စိုကပ ်းရရ်း
အတကသတမှတထာ်းရသာ ရမမယာရပေါ်တင ဝငရငတို်းရစမညွံ့ မညသညွံ့စိုကပ ်းရရ်းဆင
ို ရာအသိုံ်းမပ မှုမ ်းကမ
ို ဆို ခငွံ့မပ ရပ်းမည။
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က. ၃) အဆငမွံ့ မငွံ့တငမခင်းမမပ လိုပရရသ်းရသာစိုကပ ်းရမမမ ာ်းကို အငယစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ ရမမယာမဲွံ့ရတာငသူမ ာ်းသိုွံ့ မပနလည
ရပ်းအပနင
ို မညွံ့ ရမမလတရမမလပ၊ ပလပရမမနှငွံ့ ရမမရိုင်းဥပရဒမပဌာန်းမှုကို ဦ်းစာ်းရပ်းလိုပရဆာငမည။
က. ၄) တက ရသခ ာဖပီ်း ရနာကဆိုံ်းရပေါ်ဒီဂ စတယသတင်းအခ ကအလကစနစမ ာ်း (ဥပမာ - အီလကထရန်းနစရမမယာမှတပိုံတငစနစမ ာ်း)၊
ရမမပိုံမ ာ်း (ဥပမာ- အစို်းရဌာနမ ာ်းနှငွံ့ ဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကရရ်းအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းရှ ပ န
ံွံ့ မ
ှံွံ့ ှုအခ ကအလကမ ာ်းကို စိုရပါင်းဖပီ်း ဒီဂ စတယ
ရမမပိုံအမဖစရပါင်းစည်းရရ်းဆဲမခင်း) ကို ထန်းကာ်းရစဖပီ်း ရမမယာအမငင်းပာ်းမှုမ ာ်းကိုရမဖရှင်းနင
ို မညွံ့ လိုပငန်းစဉနှငွံ့ အဖဲွံ့အစည်း
အစီအစဉမ ာ်းကို ရပေါ်ရပါကရစမည။
က. ၅) ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းရမမယာမ ာ်းကို ပိုမလ
ို ယကူစာအသိုံ်းမပ နိုငရစရန ရမမယာရ ်းကကမဖစရပေါ်လာရရ်းအတက
စနစမ ာ်း၊
လိုပငန်းစဉမ ာ်းကို ရို်းရှင်းရစမခင်းနှငွံ့ လယကူရခ ာရမွံ့ရစမခင်းမ ာ်းမပ လိုပမည။ စိုကပ ်းရမမမ ာ်းအရပေါ် ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို
ရရာင်းဝယခငွံ့၊ ရပါငနှံခငွံ့၊ ငှာ်းရမ်းခငွံ့နင
ှ ွံ့ အရမဆကခံခငွံ့မ ာ်းပါဝငသညွံ့ ပိုမလ
ို ိုံမခ သ
ံ ညွံ့ရမမယာလိုပကင
ို ခငမ
ွံ့ ာ်းခ ရပ်းမည။
က. ၆) စိုကပ ်းရမမယာမူဝါဒမ ာ်း၊ ဥပရဒစည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းနှငွံ့ စိုကပ ်းရမမနှငွံ့ စပဆင
ို သညွံ့ ဌာနအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်း၊ အမငင်းပာ်း
ရမဖရှင်းမှုမ ာ်း၊ ရရာင်းဝယ ရဖာကကာ်းမှုမ ာ်းနှငွံ့ အမခာ်းမှတတမ်းမှတရာမ ာ်း စသညသ
ွံ့ တင်းအခ ကအလကမ ာ်းကို မပညသူလထ
ူ ိုရရှနိုင ရန
မမငတ
ွံ့ ငရဆာငရကမည။
က. ၇) အမ ်းသာ်းရမမယာဥပရဒသစထကရပေါ်လာရနရစာငွံ့ဆင
ို ်းစဉတင ပိုမရို ပ ာွံ့ရမပာင်းရသာရမမယာအသိုံ်းခ မှုကို မတဆကရပ်းမညွံ့ ရရှွံ့ရဆာင
လိုပငန်းမ ာ်း (ဥပမာ - ၁၀ ဧကရအာက ရမမယာမ ာ်း၌ လယရမမကို ငါ်းရမ်းမမြူမခင်းနှငွံ့ အမခာ်းဝငရငရသီ်းနှံမ ာ်းစိုကပ ်းမခင်း) ကို ခငွံ့မပ မည။
က. ၈) ဇိုံအလိုကအလာ်းအလာရှရသာစိုကပ ်းစနစမ ာ်းကို သတမှတမခင်းပမ
ို ိုမပ လိုပနင
ို ရန ရာသီဥတို၊ ရမမအမ ်းအစာ်း၊ ရရရရှမှုနှငွံ့
ရမမသယံဇာမ ာ်း၏ စိုကပ ်းရဂဟရမမပိုံကို မပ စိုမည။ ယင်းသိုွံ့မပ လိုပမခင်းက ပညာရပ်းဝနထမ်းမ ာ်းနှငွံ့ သင်းအာ်းစိုပံွံ့ပို်းသူမ ာ်းအတက
သီ်းနှမ
ံ ်းမ ာ်း၊ သင်းအာ်းစိုမ ာ်း၊ သင်းရရ လိုအပခ ကမ ာ်းစသညတိုွံ့ဆင
ို ရာ အကကံမပ ခ ကမ ာ်းပံပ
ွံ့ ို်းမခင်းကလ
ို ယကူရခ ာရမွံ့ရစမည။

ခ) မမနမာွံ့သ်းီ နှမ
ံ ်းရစွံ့၊ ဓာတရမမဩဇာ
ခ. ၁) နိုငငံစိုံကမ
ို ပဏမ
ီ ာ်းအပါအဝင ပိုဂဂလကကဏ္ဍကိုမပဏမ
ီ ာ်းကို သငရွံ့ တာသညခ
ွံ့ ငွံ့မပ ခ ကမ ာ်းမဖငွံ့ မ ်းရစွံ့မ ာ်းတငသင်းမှုနှငွံ့ မပညပတငပိုွံ့မှု
နှငွံ့ အမခာ်းစက
ို ပ ်းရရ်းဓာတိုမ ာ်း) နှငွံ့
မ ာ်း တို်းတကဖံွံ့ဖဖ ်းရန မ ်းရစွံ့မဝ
ူ ါဒမပ မပငရမပာင်းလဲမှုကို ဆကလကလိုပရဆာငမည။
အသို်းံ အရဆာငကရယာမ ာ်းရ ်းကက
 မပငဆငမပ မပငသညွံ့မ ်းရစွံ့ဥပရဒအတက စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းအရကာငအထညရဖာမှုနှငွံ့ လိုပရဆာငမှုလမ်းစဉမူကကမ်းအရပေါ်
လတလပခငွံ့အတက မူဝါဒမ ာ်းမပဌာန်း
မပညသူလူထို၏ မှတခ ကမပ မှုမ ာ်းကို လယကူရခ ာရမရွံ့ စမည။
မခင်း
ခ. ၂) မပညပမှတငသင်းရသာစက
ို ပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုမ ာ်းရရှမှုမမငတ
ွံ့ ငရန ကိုနပစစည်းမှတပိုံတငမှုနှငွံ့ တရာ်းဝငမဖစရစမှုမ ာ်း ရခ ာရမွံ့လယကူ
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ရအာငလိုပရဆာငမည။
 မ ်းရစွံ့နင
ှ ွံ့ပတသကဖပီ်း မ ်းရစွံ့စမ်းသပမခင်းနှငွံ့ ထိုတလိုပရရှရသာမ ်းရစွံ့မ ာ်း တရာ်းဝငမဖစရစမခင်းမ ာ်းကို ဝနထမ်းနှငွံ့ ဓာတခဲခန်း
အဂဂါရပ လိုံရလာကမပညစ
ွံ့ မ
ိုံ ှုမရှသညွံ့ အစို်းရမှ တာဝနယူလိုပရဆာငရမည။ နည်းလမ်းမ ာ်းအရနမဖငွံ့ အရထာကအထာ်းမ ာ်းကို
မမနမာနင
ို ငံနှငွံ့ ညီမ ရသာ စမ်းသပမှုမပ လိုပနင
ို သညွံ့ အာဆီယံနိုငငံမ ာ်းရှ အမ ်းသာ်းမ ်းရစွံ့ရကာမတီသိုွံ့ တငမပမခင်း သိုွံ့မဟိုတ
တရာ်းဝငအသအမှတမပ မခင်းခံရရသာ ပိုဂဂလကမ ်းရစွံ့ဓာတခခ
ဲ န်းမ ာ်းသိုွံ့ တငမပမခင်းခငွံ့မပ ရနမဖစသည။
ခ. ၃) ပစစည်းတိုပမပ လိုပမခင်းမ ာ်း၊ ရရာရနှာမခင်းမ ာ်းနှငွံ့ အမှတတံဆပမှာ်းယင်းထိုတလိုပမှုမ ာ်းမှ ကင်းရှင်းရန မှနကနရသာစမ်းသပမှုနှငွံ့
အတညမပ မှု လိုပငန်းစဉမ ာ်းကိုရသခ ာရစရသာ ဓာတရမမကသဇာဥပရဒ၊ ပို်းသတရဆ်းဥပရဒမ ာ်းကို အတညမပ မခင်းနှငွံ့ ကိုနပစစည်းအမှတ
တံဆပမ ာ်းအတက ရခတမီဥပရဒအတညမပ မခင်းနှငွံ့ အရကာငအထညရဖာမခင်းမ ာ်းမပ လိုပမည။
 ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းကို မှနကနရသာ ဓာတရမမကသဇာအသိုံ်းမပ မှုနင
ှ ွံ့ ပို်းသတရဆ်းအသိုံ်း မပ မှုမ ာ်းကို ပိုမန
ို ာ်းလညလာရစရန
မပ လိုပဖပီ်း ဝနထမ်း၊ စမ်းသပမှုနင
ှ ွံ့ အတညမပ မှုစမ်းရညမ ာ်းကိုလည်းတညရဆာကမည။

ဂ)
ရက ်းလကအရမခမပ တစဦ်းခ င်း၊
လယယာမ ာ်းနှငွံ့ ရက ်းလကလိုပငန်း
မ ာ်းအတက ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍ၏ ရငရကက်း
ဝနရဆာငမှုအတက ရကာင်းမနရသာ
ပတဝန်းက ငဖနတီ်းရပ်းမခင်း။

ဂ. ၁) ရက ်းလကအသင
ို ်းအဝိုင်းမ ာ်း အထူ်းသမဖငွံ့ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ အရသ်းစာ်းအလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းကို လိုအပရသာ
ဝနရဆာငမှုရပ်းနင
ို ရန ဘဏမ ာ်း၊ အရသ်းစာ်းရခ ်းရငအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်း၊ ရခ ်းရငနှငွံ့ ရငရကက်းကိုမပဏမ
ီ ာ်းနှငွံ့ အာမခံကမ
ို ပဏမ
ီ ာ်းအစရှသညွံ့
ဘဏမဟိုတရသာ ရငရကက်းအဖအ
ဲွံ့ စည်း မ ာ်းကို အာ်းရပ်းမမငတ
ွံ့ ငရသာ စိုကပ ်းရရ်း ဘဏ္ဍာရရ်းမူဝါဒကို ဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကရစမည။ ယင်းသိုွံ့
လိုပရဆာငရာတင မမနမာနိုငငံရတာဗဟဘ
ို ဏနှငွံ့ စီမံကန်း နှငွံ့ ဘဏ္ဍာရရ်းဝနကကီ်းဌာနမ ာ်းနှငွံ့ အနီ်းကပပူ်းရပါင်း လိုပရဆာငရမည
မဖစသည။


မကကာရသ်းမီကအတညမပ ခဲွံ့ရသာ ဘဏ္ဍာရရ်းအဖဲွံ့အစည်းဥပရဒပါစည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို အရကာငအထညရဖာဖပီ်း
လိုပငန်းစဉ၌ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရကခာကဏ္ဍဝနကကီ်းဌာနမ ာ်းနှငွံ့ ပိုဂဂလကလိုပငန်းရှငမ ာ်း၏ ခိုငမာစာ ပါဝငရစမည။



ဘဏမ ာ်းတင အဓကစီမထ
ံ န်းခ ပမှုမပ မပငရမပာင်းလဲရရ်းမဖငွံ့ ရငရကက်းတို်းခ မ
ဲွံ့ ှုမပ လိုပရာတင ရအာကပါအခ ကမ ာ်း (မပ မပငရမပာင်းလဲမှု
လိုအပရသာ ကစစရပမ ာ်းစာမ ာ်းထဲမ)ှ ပါဝငပါသည။
o

ယင်း

ရခ ်းရငမ ာ်းအတက အရပါငခံ သိုွံ့မဟိုတ အာမခံပစစည်းထာ်းရှမှုတင ရပ ာွံ့ရမပာင်းမှုရှမခင်း (ရရွံ့ရမပာင်းနိုငရသာပစစည်းမ ာ်းကို
အရပါငခံ ပစစည်းထာ်းရှခငွံ့မပ မခင်း သမ
ိုွံ့ ဟိုတ အခ ွံ့ကစစရပမ ာ်းတင စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်း အလာ်းအလာနှငွံ့ ရငရခ ်းသူ၏
ရနာကခံသမင
ို ်းရကကာင်း မ ာ်းအရပေါ်မူတညဖပီ်း ရငရခ ်းရပ်းမခင်းမ ာ်း)
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o


ရငရခ ်းမှုကာလကလ
ို ည်း တစနှစထကပိုမခ
ို ငမွံ့ ပ မခင်းနှငွံ့ ရပ ာွံ့ရမပာင်းရသာအတို်းနှုန်းခငွံ့မပ မခင်း

အခ နနှငွံ့အမ အရသ်းစာ်းရခ ်းရငဥပရဒကိုမပနလညစစစမညမဖစရသာလည်း ကာလတ၌
ို ရက ်းလကစိုရဆာင်းရငမ ာ်းနှငွံ့ ရခ ်းရငမ ာ်းကို
စိုစည်းနင
ို ရန MFI အတက အဓကမပ မပငရမပာင်းလဲမှုမ ာ်းကို အရကာငအထညရဖာမည။ (ရက ်းလကရဒသမ ာ်း၌ လနစာလအ
ို ပရသာ
ရငရကက်းဝနရဆာငမှု လိုအပခ ကကို လ ငမမနစာတို်းမမငွံ့လပ
ို ရဆာငရပ်းနင
ို မညွံ့အလာ်းအလာရှရသာ MFI ကဏ္ဍ၏ကကီ်းထာ်းဖံွံ့ဖဖ ်းမှု
အရှနကမို မငတငရန အရသ်းစာ်း ရခ ်းရငအဖဲွံ့အစည်းကလည်း မပ မပငရမပာင်းလဲရရ်းအကကံမပ ခ ကမ ာ်းကို ယင်းတိုွံ့၏ အဆိုမပ တငမပလာ
တင အရသ်းစတရဖာမပထာ်းပါသည)။ အဆပ
ို ါအရာမ ာ်းက ရအာကပါလိုပငန်းမ ာ်းကို အဓကဦ်းတညရညရယထာ်းပါသည။
o

စိုရငတို်းခ လ
ဲွံ့ ကခံမခင်းနှငွံ့ မပညတင်း၊ မပညပဘဏမ ာ်းနှငွံ့ အမခာ်းရငရကက်းရင်းမမစမ ာ်းမှ ပမ
ို ိုရပ ာွံ့ရမပာင်းရသာ ရငရခ ်းမခင်း
မ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ MFI အရင်းအမမစကိုတို်းခ မဲွံ့ ခင်း

o

အတို်းနှုန်းကိုပမ
ို ိုရပ ာွံ့ရမပာင်းရစမခင်းနှငွံ့

o

MFI ၏ရငရကက်းပံပ
ွံ့ ို်းမခင်းဝနရဆာငမှုအတင
ို ်းအတာကို တို်းခ မဲွံ့ ခင်း

ဂ. ၂) အီလကထရရာနစရငရကက်းနှငွံ့ မဘ
ို င
ို ်းရငရကက်း (ရငရကက်းဝနရဆာငမှုလိုပငန်းမ ာ်းနှငွံ့ ရ ်းနှုန်းသကသာစာဆကသယရစနင
ို သညွံ့
လကကိုငဖိုန်းဆကသယမှုလပ
ို ငန်း၌ ၎င်းတိုွံ့၏ရင်းနှီ်းမမ ပနှံမမ
ှု ာ်းမပ လိုပရန လကကင
ို ဖိုန်းကိုမပဏမ
ီ ာ်းကခ
ို ငွံ့မပ ရပ်းသည) နှငွံ့ ရတာငသူ
လယသမာ်းမ ာ်း၊ ရက ်းလက ရဒသ နှငွံ့ ရငရကက်းဝနရဆာငမှုရိုံ်းမ ာ်းသိုွံ့ရရာကရှရနအကိုနအက မ ာ်းလှရသာ ရဝ်းလံရခါငသီ ရဒသခံမ ာ်း
ရ ်းနှုန်းသကသာရသာ ရငရကက်းဝနရဆာငမှု ပိုမိုရရှရစသညွံ့
အီလကထရရာနစဘဏစနစမ ာ်း ကကီ်းထာ်းဖံွံ့ဖဖ ်း လာမှုကိုခငွံ့မပ သညွံ့
အဓကစည်းမ ဉ်းမ ာ်းကို အတညမပ မည။
ဂ. ၃) အလာ်းအလာရှရသာရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ အရသ်းစာ်းအလတစာ်းလိုပငန်းမ ာ်းကို အရပါင၊ အာမခံထာ်းမှုမလိုအပပဲ ရငရခ ်းမှုကို
လယကူရစမညွံ့ ရခ ်းရငအက ်းမပ သတင်းအခ ကအလကစနစ (creditworthiness information systems) ကိုဖံွံ့ဖဖ ်း တို်းတကရစမည။
ဂ. ၄) မမနမာွံ့လယယာဖံွံ့ဖဖ ်းရရ်းဘဏအိုပခ ပမှုကို စီမံကန်းနှငွံ့ ဘဏ္ဍာရရ်းဝနကကီ်းဌာနရအာကမပနလညထာ်းရှမည။


မမနမာွံ့စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရက ်းလက ဖံွံ့ဖဖ ်းရရ်းဘဏ ဥပရဒ (၁၉၉၀) အရ မမနမာွံ့လယယာဖံွံ့ဖဖ ်းရရ်းဘဏကို ဖံွံ့ဖဖ ်းရရ်းဘဏအမဖစ
လိုပရဆာငခငွံ့ မပ မည။



က ယမပနလ
ွံ့ ာရသာစီပာ်းရရ်းရငရကက်းရရ်းခ ယနင
ို မှုမ ာ်းနှငဆ
ွံ့ ကစပသညွံ့ ရတာငသူမ ာ်း၏လိုအပခ ကမ ာ်းအရပေါ်မူတညဖပီ်း မညသညွံ့
ရထာကပံမ
ွံ့ ှုမ ်းမဆို ပါဝငရသာ ဆီရလ ာမှုရှသညွံ့စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းပိုံစံမပတစခို ရပေါ်ရပါကရစမည။
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မမနမာွံ့လယယာဖံွံ့ဖဖ ်းရရ်းဘဏစိုရပါင်းအိုပခ ပမှုကို ပိုဂလ
ဂ ကမပ မခင်း သမ
ိုွံ့ ဟိုတ သသာစာရမပာင်းလဲမခင်း (လတလပရသာ ဒါရိုကတာ
အဖဲွံ့ ဖဲွံ့စည်းတညရထာငမှုအပါအဝင) နည်းလမ်းမ ာ်းကစ
ို ဉ်းစာ်းမည။



မမနမာွံ့လယယာဖံွံ့ဖဖ ်းရရ်းဘဏကို နှစရှညရငရခ ်းမခင်းမ ာ်းမပ လိုပရစမညမဖစဖပီ်း သတမှတထာ်းရသာသီ်းနှမ
ံ ာ်းအတက သီ်းနှံရာသီ
ရခ ်းရငထက ရက ာလန ရငရခ ်းမခင်းမ ာ်းမပ လိုပရစမည။

ဃ) ထရရာကဖပီ်း ရရရှညတညတံွံ့ရသာ ဃ. ၁) ရရရှညတညတံွံ့ရသာရမမနှငွံ့ရရအသိုံ်းခ မခင်း၊ စိုကပ ်းထိုတလိုပမှု၏ သဘာဝပတဝန်းက ငနှငွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းဆင
ို ရာသကရရာကမှုမ ာ်း
သယံဇာတသို်းံ စမ
ဲ ၊ှု ရာသီဥတို ရမပာင်း ထန်းညမခင်းမ ာ်း အတက သိုရတသနနှငွံ့ လိုပငန်းရှငမ ာ်း၏ရဆ်းရန်းမှုမ ာ်းပါဝငသညွံ့ ရပါင်းစည်းခ ဉ်းကပမှုကိုစတငလိုပရဆာငမည။
လဲမ၊ှု သဘာဝရဘ်းအနတရာယ စီမခ
ံ နခ
ွံ့ မ
ဲ ှု
 အဓကရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုစမ
ီ ံကန်းမ ာ်းအတက သဘာဝပတဝန်းက ငနှငွံ့ လူမထ
ှု ခို ကနိုငမှုတိုင်းတာအကဲမဖတမခင်းမ ာ်း ထရရာကစာ
မ ာ်းအတက ဗ ြူဟာမ ာ်း ရဖာရဆာငမခင်း
လိုပရဆာငမည။
ဃ. ၂) မို်းရရခံယူမခင်း၊ ရမမရအာကရရ၊ သင်းရရ၊ ရရထန်းခ ပမှုနှငွံ့ ရက ်းလကလ ပစစမီ်းရရှရရ်း၊ အငဂ ငနီယာ၊ စီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့ သ င်းအာ်းစိုမ ာ်း
ရပါင်းစည်းမခင်းအစရှသညတိုွံ့ကို ခ င
ံ ထ
ိုံ ာ်းရသာရရအသိုံ်းခ မှုအတက မပညစ
ွံ့ ိုံသညွံ့အစီအစဉမပငဆငရရ်းဆဲမည။


စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍတင ထရရာကရသာရရအသိုံ်းခ မှုကို ရသခ ာမှုရရစရန
ှ
ရရရချွတာသိုံ်းစဲမန
ှု ည်းပညာမ ာ်းအသိုံ်းခ မှုကို မကလိုံ်း
ရပ်းထာ်းသညွံ့ စီမံကန်းအဆိုမပ မခင်းမ ာ်းဖဖံွံ့ ဖ ်းတို်းတကရစမည။



သင်းရရပိုမထ
ို ရရာကစာအသိုံ်းမပ ရစနိုငသညွံ့နည်းပညာမ ာ်းကို အသာ်းရပ်းသညွံ့ လကရှရရသင်းမှု အရမခခံအရဆာကအအိုံ မပငဆင
မမ်းမံမမ
ှု ာ်း မပ လိုပမည။



စပါ်းမဟိုတသညသ
ွံ့ ီ်းနှမ
ံ ာ်းအတက အရသ်းစာ်းရရရပ်းသင်းမှုကို အာ်းရပ်းသညွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းစီမခ
ံ နခ
ွံ့ ဲမထ
ှု က ဝယလိုအာ်း
ဦ်းရဆာငရသာ ရရသင်း စနစမ ာ်းကိုလပ
ို ရဆာငမည။ ရရအသိုံ်းခ မှုတင စိုရပါင်းဆိုံ်းမဖတမှုပိုမိုမပ လိုပနိုငရန ရရသိုံ်းစသ
ဲ ူအဖဲွံ့မ ာ်းကို
မပနလညထူရထာငမည။

ဃ. ၃) ရာသီဥတိုရမပာင်းလဲမန
ှု ှငွံ့ သဘာဝရဘ်းအနတရာယသကရရာကမှုမ ာ်းကို ခံနင
ို ရညရှရသာရက ်းလကအသင
ို ်းအဝင
ို ်းဖနတီ်းမည။


ပိုမိုမဖစရပေါ်ရနရသာရာသီဥတိုမတညဖငမမှုကို ရငဆင
ို နင
ို သညွံ့ ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း၏စမ်းရညကိုမမငတ
ွံ့ ငရန ရနာကဆိုံ်းရပေါ်
သိုရတသနနှငွံ့ ရရှနင
ို ရသာနည်းပညာမ ာ်းနှငွံ့ပတသကဖပီ်းစတဝငစာ်းမှုကို မမငွံ့တငရန အသိုင်းအဝိုင်းအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်း၊ အစို်းရ၊
ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍနှငွံ့ အရပသာ်း အဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းပူ်းရပါင်းပါဝငသညွံ့လပ
ို ရဆာငမှုအစီအစဉမ ာ်းကမို ဖစထန်းရစမည။
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င) ရက ်းလကလယယာမပငပ အလိုပ င. ၁) ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတင အလိုပအကင
ို အခငွံ့အလမ်းမ ာ်းဖနတီ်းရန တနဖို်းမမငစ
ွံ့ ိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းမ ာ်း၌ ပိုဂဂလကရင်းနှီ်းမမ ပနှံမှု
အကင
ို မ ာ်းမမငတ
ွံ့ ငဖပီ်း
ရက ်းလက ကို အာ်းရပ်းမမငတငသညွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းပတဝန်းက ငအရမခအရနမ ာ်းကို တို်းတကရစမည။ စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းပတဝန်းက င အရမခအရန
လိုပသာ်း မလိုရံ လာကမှုနင
ှ ွံ့ သဟဇာတ ကို တတယမဏ္ဍ ငတငရှုပါ။
မဖစရအာင ရက ်းလကအသင
ို ်းအဝင
ို ်းကို
င. ၂) ရက ်းလကလိုပသာ်းမ ာ်းအတက ကျွမ်းက ငမှုသငတန်းမ ာ်းပခ
ိုွံ့ ရပ်းရန၊ ရက ်းလကလယယာမပငပလိုပငန်းမ ာ်းတင ရခတမီသင်းအာ်းစို
ကူညမ
ီ ညွံ့ ဗ ြူဟာမ ာ်းမဖစရပေါ်ရစမည။
မ ာ်း၊ ပစစည်း ကရယာ၊ နည်းပညာနှငွံ့ သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း အသိုံ်းမပ မှုကိုမမငတ
ွံ့ ငရနနှငွံ့ လယယာမပငပလိုပငန်းစနွံ့ဦ်းတီထငမှုကို
မမငတ
ွံ့ ငအာ်းရပ်းရန စိုရပါင်း လိုပရဆာငမှုနည်းလမ်းတစရပ မဖစထန်းရစမည။
င. ၃) စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စိုကပ ်းစီ်းပာ်းရရ်းအလိုပအကိုငမ ာ်းတင ကျွမ်းက ငလိုပသာ်းမ ာ်းရရှနိုငရန ဒိုတယဦ်းစာ်းရပ်းနှငွံ့ တကကသိုလပညာရရ်း
အစီအစဉမ ာ်းကို မဖစထန်းရစမည။ (ပထမမဏ္ဍ ငကိုရပ
ှု ါ)
င. ၄) မပညနယနှငွံ့ရဒသအလက
ို ၊ သီ်းနှံနင
ှ ွံ့ သီ်းနှမ
ံ ဟိုတလိုပငန်းမ ာ်းအလိုက၊ လယယာနှငွံ့ လယယာမပငပလိုပငန်းမ ာ်းအလိုက စိုကပ ်း
ထိုတလိုပမှုတင ရက ်းလကလိုပသာ်းမလိုံရလာကမခင်း၏သကရရာကမှုအတိုင်းအတာကရို လွံ့လာမည။
င. ၅) မှနကနသငွံ့ရလ ာရသာနည်းပညာမ ာ်း၊ စိုကစနစမ ာ်းနှငွံ့ လိုပသာ်းလိုအပခ န ခ နကိုကမခင်းမ ာ်းအာ်းမဖငွံ့ လိုပသာ်းရချွတာမှုဗ ြူဟာကို
မဖစထန်းရစမည။ (ပထမမဏ္ဍ ငရှ စိုကပ ်းရရ်းသိုရတသနနှငွံ့ ဆနွံ့က ငဘကမဖစသည)

တတယမဏ္ဍ င - လယယာထကကိုနရစ ်းကကနှငွံ့ ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆက ကရို ခတမီတ်းို တကရစမခင်း
မူ ဝါ ဒ မ ာ်း နှ ငွံ့ စ ည်း မ ဉ်း စ ည်း က မ်း မ ာ်း
က)
စာ်းနပရကခာရရာင်းလအ
ို ာ်း က. ၁) တရိုတနိုငငံသတ
ိုွံ့ ငပိုွံ့မရှု ခ ာရမွံ့ရစရန မနတရလ်းမှမဆ
ူ ယလမ်းမကကီ်းရှယာဉရကကာပတဆမ
ိုွံ့ ှုဖယရှာ်းမခင်းကို အမမနဆိုံ်းအဓကထာ်း
ကင်းဆက တစရလ ာကအစတအပင
ို ်း လိုပရဆာငမည။ မပညတင်းရရရကကာင်းပိုွံ့ရဆာငမှုကိုအဆငွံ့မမငွံ့တငဖပီ်း ရနကိုနတိုင်းရဒသအတင်းရှဆပခံမ ာ်းနှငွံ့ ဆကစပကိုနတငယာဉ
အာ်းလိုံ်းတင ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆက လိုပငန်းမ ာ်း၏ ထရရာကမှုကို မမငတ
ွံ့ ငရန စနစက နည်းလမ်းမ ာ်းကို ခ မှတမည။
အရမခခံအရဆာကအအိုံ
ရင်းနှီ်းမမ ပနှံ
 ကိုန်းတင်း အဓကနယစပမဖတရက ာစခန်းမ ာ်းတင အရမခခံအရဆာကအအိုမ
ံ ာ်းတို်းတကမမငတ
ွံ့ ငမှုမပ လိုပမည။
မည။

၁) ရက ်းလကရဒသ (ပထမထကကိုန
က. ၂) အဓကတညရနရာမ ာ်းရှ လကကာ်းရ ်းကကအရမခခံအရဆာကအအိုံ (ဆိုငပိုံသဏ္ဍာန၊ စမ်းအငလိုအပခ က၊ အမှိုကစနပ
ွံ့ စစနစ၊ ကိုနစည
ပံွံ့ပို်းမှုဇိုံ၊ ၂) ဖမ ွံ့ငယမ ာ်းနှငွံ့ ကကာ်းဖမ ွံ့မ ာ်း အဂဂါရပမ ာ်း) ကို အဆငွံ့မမငွံ့တငမည။
(စိုကပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုနင
ှ ွံ့ ဝနရဆာငမှု
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ပံွံ့ပို်းမှုရနရာမ ာ်း၊ မဖတသန်းမှုရနရာမ ာ်း က. ၃) ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတင လ ပစစမီ်းနှငွံ့ အငတာနက ရကာင်းမနစာရရှရစမည။
နှငွံ့ စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်း)၊ ၃) ရနကိုနဖမ န
ွံ့ င
ှ ွံ့
က. ၄) ဖမ င
ွံ့ ယမ ာ်းနှငွံ့ ဖမ ကွံ့ ကီ်းမ ာ်းတင သရို လှာငရိုံမ ာ်း၊ အရအ်းခန်းသိုရလှာငရိုမ
ံ ာ်း၊ ကိုနတငယာဉစီမခ
ံ နခ
ွံ့ မ
ဲ ှုနင
ှ ွံ့ ကိုနစညမဖနရွံ့ ဝမှု ရမခရာခံမခင်း
၄) ဆပကမ်းမ ာ်း
အတက ICT ဆကသယမှုမ ာ်းအပါအဝင သယယူပိုွံ့ရဆာငရရ်းနှငွံ့ ကိုနစညအရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်းကို ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍ၏အဓကပါဝငမှုမဖငွံ့
အဆငွံ့မမငတ
ွံ့ ငမှုမပ မည။


သိုံ်းစဲသမ
ူ ာ်း၏ ဝနရဆာငမှုဝယလိုအာ်း တို်းမမငလ
ွံ့ ာမှုနင
ှ ွံ့ မမငွံ့မာ်းရသာဝနရဆာငစရတရပ်းရခ မခင်း၊ ကိုနက တနဖို်းထက ယှဉဖပ ငနိုင
စမ်းရှရသာ တနဖို်းမမငဝ
ွံ့ နရဆာငမှုအမဖစသိုွံ့ ရမပာင်းလဲသာ်းမခင်းမ ာ်းရကကာငွံ့ သယယူပိုွံ့ရဆာငရရ်းနှငွံ့ ကိုနစညကိုမပဏမ
ီ ာ်းက
မပ လိုပမညွံ့ ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုနင
ှ ွံ့ အဆငွံ့မမငတ
ွံ့ ငမှုမ ာ်းကရို မ ာလငွံ့ရစာငွံ့စာ်းမည။



ကိုနစညစနစ၊ ထိုပပို်းမှုစနစ၊ စီမံမပ မပငထိုတလိုပမှုစနစနှငွံ့
ကျွမ်းက ငမှုမမငွံ့တငမှုမ ာ်းကို ပမ
ို တ
ို ို်းတကရစမည။

မဖနွံ့ရဝမှုစနစမ ာ်းနှငပ
ွံ့ တသကသညွံ့

သိုရတသန၊

ပညာရရ်းနှငွံ့

က. ၅) ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းတစရလ ာက လိုပရဆာငသူမ ာ်းအတက လိုံမခ ရံ ရ်း (အဂတလိုကစာ်းမှုနှငွံ့ ရာဇဝတမှုမ ာ်းမှ) တို်းတက
ရကာင်းမနရစမည။

မူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်း - ထကကိုနရစ ်းကကမ ာ်း
ခ) အသာ်းနှငွံ့
ရခတမီရစမခင်း

နထ
ိုွံ့ ကလိုပငန်းမ ာ်း ခ. ၁) တရစဆာနရမ်းမမြူရရ်းကဏ္ဍတင တရစဆာနက န်းမာရရ်းရစာငွံ့ရရှာကမှု တို်းတကရရှလာမှုအပါအဝင ရခတမီအသာ်းနှငွံ့ နထ
ိုွံ့ ကလိုပငန်းမ ာ်း
ကို အဆငွံ့မမငွံ့ တငရန တရစဆာနရမ်းမမြူရရ်းဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှုအတကရပါင်းစည်းမူဝါဒသစကို ခ မှတမည။
ခ. ၂) သာ်းသတရိုမ
ံ ာ်းနှငွံ့ ဖမ န
ွံ့ ယမခာ်း၊ ခရင
ို မခာ်း နာ်း/ အမဲသာ်းသယယူပိုွံ့ရဆာငမှုကနသ
ွံ့ တခ ကမ ာ်းကို ဖယရှာ်းရန ၁၉၄၇ ခိုနှစ တငမပဌာန်းခဲွံ့
ရသာ အဓက ပံွံ့ပို်းမှုနင
ှ ွံ့ ဝနရဆာငမှုဥပရဒရှ “နာ်း”ကို အဓကပံပ
ွံ့ ်းို မှုစာရင်းမှဖယရှာ်းရန မပငဆငမည။
ခ. ၃) ရမမယာမူဝါဒမပ မပငရမပာင်းလဲရရ်း ရဆ်းရန်းပဲမ ာ်း၌ တရစဆာနကစစရပကိုထညသ
ွံ့ င်းရပါင်းစပမည။

ဂ) ငါ်းဖမ်းမှုအတက ရရရှညတညတံွံ့ ဂ. ၁) ငါ်းလိုပငန်းဌာန၏အကူအညီမဖငွံ့ ရဒသခံငါ်းဖမ်းအဖဲွံ့အစည်းမ ာ်းတညရထာငဖပီ်း အရသ်းစာ်း ကိုန်းတင်းနှငွံ့ ကမ်းနီ်းငါ်းဖမ်းမှုအတက
ရသာ သဘာဝသယံဇာတ စီမံကပကဲမှု
အဖဲွံ့အစည်း အရမခမပ သဘာဝအရင်းအမမစစီမံခနွံ့ခမ
ဲ ှုကိုမမငတ
ွံ့ ငရဆာငရကမည။
မမငတ
ွံ့ ငမခင်း
ဂ. ၂) ငါ်းအလနအကျွဖ
ံ မ်းဆီ်းမှုကိုရလ ာွံ့ခ ရန သပပံနည်းက စီမခ
ံ နွံ့ခမ
ဲ ှုနည်းလမ်းမ ာ်းအရ ကမ်းရဝ်းငါ်းဖမ်းမှုမ ာ်းကို ထန်းခ ပမခင်း- (တရာ်းမဝင
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ငါ်းဖမ်းမှု၊ သတင်းပိုွံ့တငမပထာ်းမခင်းမရှသညွံ့ငါ်းဖမ်းမှုနင
ှ ွံ့ မပညပနိုငငံမ ာ်း၏ငါ်းခို်းဖမ်းမှုမ ာ်း) - နှငွံ့ ထိုတကိုနရမခရာခံမှုစနစကို တို်းတကရအာင
မပ လိုပမခင်း။ ဥပမာမ ာ်းမှာ
 သပပန
ံ ည်းက ငါ်းပမာဏတင
ို ်းတာမှုအရပေါ်အရမခခံဖပီ်း ရရနကငါ်းဖမ်းသရဘဂာမ ာ်းအတက လိုငစငအရရအတကသတမှတမည။
 ကမ္ာတ
ွံ့ ညရနရာမပ GPS စနစအရမခခံ ရရယာဉရစာငွံ့ကကညရွံ့ ထာကလှမ်းမှုစနစမ ာ်းကို မမဖစမရနတပဆငရမည။
 ဖမ်းဆီ်းပမာဏနှငွံ့ ငါ်းဖမ်းရနရာမ ာ်းကို ရစာငွံ့ကကညွံ့ရထာကလှမ်းမှုနင
ှ ွံ့ မှတတမ်းမပ မှုမ ာ်းစနစတက လိုပရဆာငမည။
 မမနမာွံ့ရရပင
ို နကအတင်း
မည။

နင
ို ငံမခာ်းငါ်းဖမ်းယာဉမ ာ်းခို်းဝငဖမ်းဆီ်းမှုကိုတာ်းဆီ်း ရန

ကမ်းရစာငွံ့ကင်းလှညွံ့ယာဉအရရအတကတို်းမမငွံ့

ဂ. ၃) သဘာဝပတဝန်းက ငယိုယင်းပ ကစီ်းရစသညွံ့ လိုပငန်းမ ာ်း အစာ်းထို်းအမဖစ ကဲမပာ်းရသာသကရမ်းဝမ်းရက ာင်းမှုလိုပငန်းမ ာ်းကို
ရထာကပံွံ့အာ်းရပ်းသညွံ့
ရဂဟခရီ်းသာ်းလိုပငန်းကိုမဖစထန်းရစမည။
ငါ်းလိုပငန်းအသိုင်းအဝိုင်း၏
ပူ်းတစ
ဲ မ
ီ ံကပကဲမှုမဖငွံ့
အဏ္ဏဝါဧရယာကာမခာ်းမှု လိုပငန်းစဉ (inclusive marine spatial planning processes) အရပေါ်အရမခခံဖပီ်း အဏ္ဏဝါဇီဝမ ်းကဲမ ာ်းအတက
အဏ္ဏဝါကာကယမှု ဧရယာမ ာ်းသတမှတမည။

မူဝါဒမ ာ်းနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်း - လိုပငန်းအခငအ
ွံ့ ရရ်းရပ်းပတဝန်းက င
ဃ)
ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက ဃ. ၁) အမ ်းမ ်းရသာကနထရိုကစိုကပ ်းစနစမ ာ်းအတက (အထူ်းသမဖငွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းနှငွံ့ အလိုပသမာ်းစာခ ပစာတမ်းမ ာ်း)
ဥပရဒအဖဲွံ့
တစရလ ာက
အစတအပင
ို ်းအာ်းလိုံ်း အစည်းမ ာ်းကို ပိုမရို ကာင်းမနရစမခင်း၊ ရက ်းလကရဒသမ ာ်းတငမဖစရပေါ်သညွံ့ ကနထရိုကအမငင်းပာ်းကစစရပမ ာ်းရမဖရှင်းရန ကကာ်းဝင
အတက စီ်းပာ်းရရ်း လိုပငန်းပတဝန်း ညနှိုင်းရရ်းနှငွံ့
ရစွံ့စပရရ်းဝနရဆာငမှု
မ ာ်းကို
မဖစထန်းရစမခင်း၊
စီ်းပာ်းရရ်းအမငင်းပာ်းမှုမ ာ်းကို
ဆိုံ်းခန်းတိုငရအာငရမဖရှင်းရန
က င မမငွံ့တငမခင်း။
တရာ်းစီရငမှုစနစကို တို်းတကရကာင်းမနရစမခင်းမ ာ်းမပ လိုပမည။
ဃ. ၂) နိုငငံအတင်းကိုနစညစီ်းဆင်းမှုပမ
ို ိုလယကူရစရန မလလ
ို ာ်းအပရသာ မပညတင်း အခနအခမ ာ်း၊ လမ်းတံတာ်းရကက်းမ ာ်းနှငွံ့ ခငွံ့မပ မနမ
ွံ့ ာ်း
ကို ဖယရှာ်း မည။
ဃ. ၃) စီ်းပာ်းရရ်းလိုပငန်းမ ာ်းအစမပ ရနနှငွံ့ လိုပရဆာငရနမ ာ်းနှငွံ့ စပဆင
ို သညွံ့ “ကက ်းနီစနစ” (ပိုမိုရပ
ှု ရထ်းရသာလိုပငန်းစဉ) ကိုဖယရှာ်း
မခင်းမဖငွံ့ “ရရာင်းဝယရဖာကကာ်းမှုကန
ို က စရတမ ာ်း” ကိုရလ ာွံ့ခ မည။
ဃ. ၄) စာ်းသိုံ်းသူကာကယမှုဥပရဒအတက စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းအရကာငအထညရဖာမှုကို စတငလိုပရဆာငဖပီ်း စာ်းသိုံ်းသူတိုငကကာ်းမှု
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မ ာ်းကို ရမဖရှင်းရပ်း ရနအတက အစို်းရနှငွံ့ ပိုဂဂလကလိုပငန်းစဉမ ာ်းကို သကဝငရစမည။

င) ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းတင င. ၁) ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုဥပရဒမူကကမ်းကိုအတညမပ ဖပီ်း သငရွံ့ တာရသာစိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတစရလ ာက စီ်းပာ်းရရ်း
မပညတင်းမပညပရင်းနှ်းီ မမ ပနှမ
ံ မ
ှု ာ်း
လိုပငန်းမ ာ်း တို်းတကရစရနနှငွံ့ တို်းခ မ
ဲွံ့ ှုမပ နင
ို ရန သကဆိုငရာ နိုငငံသာ်းနှငွံ့ နင
ို ငံမခာ်းသာ်း (နိုငငံမခာ်းသာ်း ရာနှုန်းမပညွံ့ ပင
ို ဆိုငရသာ
မမငတ
ွံ့ ငမခင်း။
လိုပငန်းမ ာ်းအပါအဝင) ရင်းနှီ်းမမ ပနှံသမ
ူ ာ်းကို အာ်းရပ်းတိုကတန်းသညွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်း အရကာငအထညရဖာမှုကို လိုပရဆာငဖပီ်း
နိုငငံသာ်းရင်းနှီ်းမမ ပနှသ
ံ ူမ ာ်းကို နိုငငံမခာ်းသာ်းရင်းနှီ်းမမ ပနှသ
ံ ူမ ာ်းနည်းတူ တူညရီ သာမကလိုံ်းမ ာ်းနှငွံ့ အခငွံ့အရရ်းမ ာ်းခ ရပ်းမည။


တာ်းမဖစပတပငထာ်းသညွံ့ရင်းနှ်းီ မမ ပနှံမှု ကဏ္ဍမ ာ်း၌ ရှင်းလင်းမပတသာ်းသညပ
ွံ့ တပငတာ်းမမစကဏ္ဍစာရင်းမ ာ်းထိုတမပနမခင်းမဖငွံ့
ပိုဂလ
ဂ က ရင်းနှီ်းမမ ပနှံသမ
ူ ာ်းဝငရရာကမှုကို တာ်းမမစသညွံ့ ကဏ္ဍအလက
ို တာ်းမမစမှုမ ာ်းကရို မဖရလ ာွံ့မည။

င. ၂) သဘာဝပတဝန်းက ငနှငွံ့ လူမှုကဏ္ဍအရပေါ်သကရရာကမှုတိုင်းတာစစစမခင်းကို ထရရာကစာလိုပရဆာငရင်း ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှု ကစစရပမ ာ်း
မမနဆနစာ မဖစရပေါ်ရစရန မမနမာနင
ို ငံရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုရကာမရှင၏စမ်းရညကိုပမ
ို ိုရတာငတ
ွံ့ င်းခင
ို မာရစမည။
င. ၃) စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍအတက ရင်းနှီ်းမမ ပနှမ
ံ ှုတို်းတကမမငတ
ွံ့ ငရရ်းဗ ြူဟာကို ရရ်းဆဲအရကာငအထညရဖာမည။
စ) စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍ စ. ၁) International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) လအ
ို ပခ ကမ ာ်းနှငွံ့ ကိုကညီမရ
ှု ှသညွံ့ အပငမ ်း
အတက မူပင
ို ခငွံ့ ကာကယရစာငွံ့ရရှာက ကာကယမှုဥပရဒကို မဖစထန်းရစဖပီ်း အတညမပ ကာ အရကာငအထညရဖာရဆာငမည။ UPOV Convention ၏၁၉၉၁ ဥပရဒကို
မခင်း။
လကမှတရရ်းထို်းမခင်း (သိုွံ့မဟိုတသရဘာတူညမ
ီ )ှု မပ မည။
စ. ၂) ကိုနအမှတတံဆပဥပရဒကကမ်းကိုအတညမပ ဖပီ်း စိုကပ ်းရရ်း/ ရကခာကိုနပစစည်းမ ာ်းအတက ပထဝီရနရာမပ၊ တရာ်းဝငအမှတအသာ်းနှငွံ့
ကိုနအမှတတံဆပမ ာ်းကိုကာကယမှုအတက စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို အရကာငအထညရဖာမည။
စ. ၃) ကိုနပစစည်းအတိုမ ာ်းတငသင်းမှုကိုရလ ာွံ့ခ ရန ပိုမိုအာ်းရကာင်းရသာနယစပထန်းခ ပမှုနည်းလမ်းမ ာ်းအပါအဝင စိုကပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစို
မ ာ်း အထူ်းသမဖငွံ့ ပို်းသတရဆ်းမ ာ်းတိုပထိုတလိုပမှုကိုကာကယသညွံ့ မူပိုငခငွံ့ကာကယမှုကိုအာ်းမဖညရွံ့ ဆာငရကမည။
စ. ၄) စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍတင မပညတင်းသိုရတသနနှငွံ့ ဆန်းသစတီထငသူမ ာ်းကိုကာကယမညွံ့ မူပိုငခငဥ
ွံ့ ပရဒကို အတညမပ
မည။
ဆ) စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာကဏ္ဍ ဆ. ၁) ကိုနပစစည်းအဆငွံ့အတန်းနှငွံ့အသအမှတမပ မခင်းမ ာ်း၊ အရညအရသ်းတင
ို ်းတာသတမှတမခင်း၊ အရညအရသ်းထန်းခ ပမှုလိုပငန်းမ ာ်း နှငွံ့
အတက
အရညအရသ်းခင
ို ခံရွံ့ သာ အရညအရသ်းကိုကညီမတ
ှု ိုင်းတာစစရဆ်းမခင်းလိုပငန်းမ ာ်းကို ဖဖံွံ့ ဖ ်းတို်းတကရစဖပီ်း ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ အစာ်းအရသာကစီမံ မပ မပင
အရမခခံအရဆာကအအိုံ
မဖစထန်း ထိုတလိုပသူမ ာ်းအရနမဖငွံ့ အရညအရသ်းပမ
ို ိုမမငမ
ွံ့ ာ်းရသာ ထိုတကိုနမ ာ်းအတက ရ ်းနှုန်းပမ
ို ရ
ို ရှရစရန ယိုံကကညစတခ ရရသာ အရညအရသ်း
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ရစမခင်း။

ရဆာငရကခ က
အရမခခံအရဆာကအအိုံစနစကဖ
ို နတီ်းဖပီ်း အရညအရသ်းမမငွံ့တငမှုကို အာ်းရပ်းလှုရံ ဆာမည။


နိုငငံတကာအဓကအရကာင်းဆိုံ်းလိုပရဆာငမှုနည်းလမ်းမ ာ်းနှငွံ့ စံခ နစံညန်း၊ အရညအရသ်းကိုကညီစစရဆ်းမှုလိုပငန်းစဉမ ာ်း နှငွံ့
နည်းပညာ ထန်းခ ပမှုမ ာ်းအတက လိုအပရသာပငွံ့လင်းမမငသာမှုမ ာ်းကို မတဆကရပ်းနင
ို ရန စံနှုန်းဥပရဒကိုမပနလည သိုံ်းသပ
မပငဆငမှုမပ ဖပီ်း စစရဆ်းမှု လိုပငန်းမ ာ်းအတက အမ ်းသာ်းတရာ်းဝငအသအမှတမပ မှုဗ ြူရို (National Accreditation Bureau) နှငွံ့
တိုင်းတာခ နတယမှုမ ာ်းအတက အမ ်းသာ်းတင
ို ်းတာခ နတယမှုဌာန (National Metrology Institute) မ ာ်း တညရထာငနင
ို ရန
လိုပရဆာငမည။



က ယမပနစ
ွံ့ ာလကခံက ငွံ့သိုံ်းရနကကသညွံ့ နင
ို ငံတကာစံခ နစံညန်းမ ာ်း (အစာ်းအရသာကအတက CODEX စံခ နစံညန်းနှငွံ့
သကဆင
ို ရာ HACCP စံခ နစံညန်းနှငွံ့ ကမ္ာွံ့ GAP စံခ နစံညန်းမ ာ်းအပါအဝင) အရပေါ်အရမခခံဖပီ်း စိုကပ ်းရရ်း (အသာ်း၊
ငါ်းစသညတ)ိုွံ့ နှငွံ့ အစာ်းအရသာကစီမံမပ မပင ထိုတလိုပသညွံ့ ကဏ္ဍမ ာ်းနှငွံ့ ပတသကသညွံ့ အဓကနင
ို ငံရတာစံခ နစံညန်းမ ာ်း
အမမနဆိုံ်းထကရှနိုငရအာင အမ ်းသာ်းစံခ နစံညန်းရကာငစီ (National Standards Council) ကရို ထာကပံွံ့ကည
ူ မ
ီ ည။



နိုငငံတကာအရကာင်းဆိုံ်းလိုပရဆာငမှုနည်းလမ်းမ ာ်း၊
အဓကတငပိုွံ့ရရာင်းခ သညန
ွံ့ ိုငငံရှဝယယူသိုံ်းစဲသမ
ူ ာ်း၏လိုအပခ က
နှငွံ့
ကိုကညီရအာင အရညအရသ်းစံခ နစံညန်းမ ာ်း၊ စမ်းသပဓာတခဲခန်းမ ာ်း၊ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စီမံမပ မပငထိုတလိုပသညွံ့ ထကကိုနမ ာ်း
အတက ကျွမ်းက ငနာ်းလညမှုမ ာ်းကို မဖစနင
ို မှုရသည
ှ
ွံ့ရနရာမ ာ်းတင အဆငမွံ့ မငွံ့တငရဆာငရကမည။

ဆ. ၂) မမနမာနိုငငံအတင်း ပမ
ို လ
ို ယကူရှင်းလင်းဖပီ်း ယိုံကကညစတခ ရသညတ
ွံ့ င
ို ်းတာမှုစနစ မဖစထန်းလာရစရန တိုင်းတာခ နတယမှု ဥပရဒကကမ်း
မပနလညသိုံ်းသပမပငဆငမှုကို အတညမပ ဖပီ်း ရို်းရာအစာ်းအစာရ ်းကကမ ာ်းအပါအဝင ၂၀၁၁ ခိုနစ
ှ တင မမနမာနင
ို ငံအရနမဖငွံ့ ခံဝနကတမပ
ထာ်းသညွံ့ တိုင်းတာ ခ နတယမှုရမပာင်းလဲသညွံ့လပ
ို ငန်းစဉကိုဖပီ်းရမမာကရစမည။


တက ရသခ ာသညွံ့ စစရဆ်းမှု/တိုင်းတာမှုကရယာမ ာ်းသိုံ်းစဲမက
ှု ိုရသခ ာရစမညွံ့
မမငတ
ွံ့ ငမှုကို ရထာကပံွံ့ကည
ူ မ
ီ ည။

နင
ို ငံရတာနှငွံ့

ပိုဂလ
ဂ ကတိုင်းတာမှုစမ်းရညမ ာ်း

ဇ) တငသင်းမခင်းနှငွံ့ တငပမိုွံ့ ခင်းမ ာ်းကို ဇ. ၁) သင်းကိုနမ ာ်းနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းရသာကကိုန ြညပတငပိုွံ့မမ
ှု ာ်းအတက လိုငစငလအ
ို ပခ ကကို ထရရာကစာရလ ာွံ့ခ မည။
လတလပရစမခင်းနှငွံ့ လယကူရခ ာရမွံ့
 ပဲမ ်းစိုက
ံ ဲွံ့သပ
ိုွံ့ င စိုကပ ်းရရ်းပိုွံ့ကန
ို အာ်းလို်းံ အတက မပညပတငပမ
ိုွံ့ လ
ှု ိုငစငမ ာ်းကပ
ို ယဖ ကမည။
ရစမခင်း - မမနမာနင
ို ငံသာ်းမပညပ တငပိုွံ့
သူမ ာ်းကို အကာအကယရပ်းရန ကိုန
 စိုကပ ်းရရ်းသင်းအာ်းစိုမ ာ်းအတက မပညတင်းတငသင်းမခင်းနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းရသာကကိုနထိုတလိုပမှုမ ာ်းအတက တငသင်းမှု
သယမှု စမ်းရဆာငရည မမငတ
ွံ့ ငမခင်း
လိုငစင လိုအပခ ကမ ာ်းကို က ်းရကကာင်းမပနလညဆီရလ ာရစမည။ ကဏ္ဍအလိုက တငသင်းမှုလင
ို စငသီ်းမခာ်း လအ
ို ပရသာ
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ရဆာငရကခ က
ပတပငတာ်းမမစ ကိုနစညစာရင်း မ ာ်းကို ရှင်းလင်းမပတသာ်းစာမပ စိုမည။


ရကခာအကကပအတည်းကာလမ ာ်းတငရ ်းကကတစခိုလိုံ်းကိုထခက
ို ရစဖပီ်း
မမနမာနင
ို ငံ၏ရဒသတင်းနှငွံ့
ကမ္ာွံ့ရ ်းကကမ ာ်းတင
ယိုံကကညစတခ ရရသာပံပ
ွံ့ ို်းသူအမဖစကာလရှညရပတညထာ်းသညွံ့
ပိုံရပရကာင်းကို
အနတရာယမဖစရစမညွံ့
ကိုနသယမှုပတပင
တာ်းဆီ်းမခင်းထက လိုံမခ မ
ံ ှု ကနယကမ ာ်းနှငွံ့ ရထာကပံွံ့ရကခာမဖနရွံ့ ဝမှုမ ာ်းအသိုံ်းမပ ဖပီ်း လိုအပရနသူမ ာ်းထံရရာကရှရအာင
လိုပရဆာငမခင်းကပ
ို မ
ို ိုလပ
ို ရဆာငသငွံ့သည။



ကာကယမှုဥပရဒမူကကမ်းကိုအတညမပ ဖပီ်း မပညပမှစိုကပ ်းရရ်းဆင
ို ရာတငသင်းမှုမ ာ်း ရိုတတရကမမငတ
ွံ့ ကလာမခင်းကို ထန်းသမ်းသညွံ့
လိုပငန်းစဉမ ာ်းအရကာငအထညရဖာမည။

ဇ. ၂) အရကာကခနနှငွံ့ နယစပမဖတရက ာစခန်းမ ာ်းမှတစဆငွံ့ အရကာကခနရှင်းလင်းရရ်းကိုနက စရတမ ာ်းကိုရလ ာွံ့ခ နင
ို ရစရန ပိုမရို ကာင်းမန
ထရရာက ရသာ ကိုနသယမှုစမ်းရညကို မမငတ
ွံ့ ငမည။


SPS နည်းလမ်းမ ာ်းပါဝငရသာ ကိုနသယမှုတာ်းဆီ်းမခင်းလိုပငန်းစဉမ ာ်း ရခ ာရမွံ့ရစမခင်းနှငွံ့ ရအာတိုလိုပရဆာငမခင်းမ ာ်း မပ လိုပမည။
ရအာတိုအရကာကခနရကာကခံမခင်းအစီအစဉနှငွံ့ အရကာကခနမဖတသန်းမှုအတက National Single Window (NSW) တင
ကိုနသယမှုတာ်းဆီ်းမခင်းလိုပရဆာငမှုအတညမပ ခ ကမ ာ်းကို ရပါင်းစပထညွံ့သင်းဖပီ်း NSW ကို ASEAN Single Window နှငွံ့
ခ တဆကရပ်းမခင်းမ ာ်းကိုဖပီ်းရမမာကရအာငလိုပရဆာငမည။

ဇ. ၃) အဓကကိုန်းတင်းနယစပမဖတရက ာစခန်းမ ာ်းအတက အရကာကခနမဖတသန်းမှုလိုပငန်းစဉမ ာ်းနှငွံ့ ကိုနတငပိုွံ့မှုအဂဂါ ရပမ ာ်းကို အဆငွံ့
မမငတ
ွံ့ ငမည။ အမနီ်းခ င်းနင
ို ငံမ ာ်းနှငွံ့ ရဆ်းရန်းညနှိုင်းဖပီ်း ကိုန်းတင်းနယမခာ်းကိုနသယမှုကတ
ို ို်းတကရစမည။
ဇ. ၄) မမနမာမှတစဆငွံ့ ကိုနပစစည်းမဖတသန်းသယရဆာငမှု (အထူ်းသမဖငွံ့ ရနကိုနမှ မူဆယသ)ိုွံ့ အတက လိုပငန်းစဉမ ာ်းကို အဆငွံ့မမငွံ့တင
မည။ အာဆီယံ အရကာကခနမဖတသန်းမှုစနစ ကိုက ငွံ့သိုံ်းရဖာရဆာငမည။


ကကီ်းထာ်းလာရသာ တရိုတနင
ို ငံအရနာကဘကမခမ်းရ ်းကကမ ာ်းဆီသိုွံ့ မမနမာနင
ို ငံအာ်းမဖတသန်းဖပီ်းသင်းကိုနမ ာ်း မဖတသန်း
သယရဆာငရာတင ရနကိုနဆပကမ်းကိုဝငရပါကအမဖစ တရိုတနင
ို ငံကပမ
ို ိုအသိုံ်းမပ လာသညနှငွံ့အမ
မဖတသန်းကိုနစညမ ာ်း
ရိုတတရကမမငွံ့တကလာမှုကို ထန်းခ ပ မညအ
ွံ့ စီအစဉမ ာ်းလိုပရဆာငမည။

ဇ. ၅) စိုကပ ်းရရ်းဆင
ို ရာမပညပတငပိုွံ့မှုမမငွံ့တငမခင်းအစီအစဉမ ာ်းကို ခ မှတရဖာရဆာငဖပီ်း ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းနှငွံ့ စီမံမပ မပငထိုတလိုပသူ
မ ာ်းကို မပညပပိုွံ့ကန
ို အခငွံ့အရရ်းနှငလ
ွံ့ ိုအပခ က သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းပံပ
ွံ့ ို်းကာ ရညရယသညွံ့မပညပရ ်းကကမ ာ်းတင မမနမာွံ့ထကကိုန
မ ာ်းကို ရ ်းကက မမငတ
ွံ့ ငမှုမပ လိုပမည။
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ဦ်းစာ်းရပ်းလိုပငန်းမ ာ်း

ရဆာငရကခ က
ဇ. ၆) အစို်းရတင်း ပမ
ို ိုထရရာကရသာကိုနသယမှုလိုပငန်းကစစ၊ ယင်းကစစတင ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍပါဝငမှုရှလာရစရနနှငွံ့ ကမ္ာက
ွံ့ ိုနသယမှု အဖဲွံ့
အစည်း (WTO) နှငွံ့ အာဆီယံစီ်းပာ်းရရ်းအသိုကအဝန်း (ASEAN Economic Community) မ ာ်းပါဝငရသာ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ ရကခာကဏ္ဍ
မ ာ်းအတက အရရ်းပါရသာ နိုငငံတကာကိုနသယမှုအဖအ
ဲွံ့ စည်းမ ာ်းတင နင
ို ငံစ
ွံ့ တပါဝငစာ်းမှုကက
ို ာကယရန စမ်းရညမမငတ
ွံ့ ငမှု မပ လိုပမည။


)
အစာ်းအရသာကရဘ်းကင်း
လိုမံ ခ ရံ ရ်းနှငွံ့
သနရ
ွံ့ င
ှ ်းသပရပမှုနင
ှ ွံ့
ပ်းို မာ်း ရရာဂါ ကင်းစငရရ်းမ ာ်းအရပေါ်
ဥပရဒသစခ မှတ မပဌာန်းမခင်းအာ်းမဖငွံ့
သီ်းနှံ၊ တရစဆာန နှငွံ့ လူမ ာ်းကို
က န်းမာရရ်းနှငွံ့ ရဘ်းကင်း လိုံမခ ံမှု
ရှရစမခင်း။

မမနမာပိုွံ့ကန
ို မ ာ်းကိုတာ်းမမစပတပငသညွံ့အရမခအရနရှရနရသာရနရာမ ာ်း၌ ရမဖရလ ာွံ့မှုရရစရန
ှ
အမနီ်းခ င်းနိုငငံမ ာ်းနှငွံ့ပမ
ို ို ထရရာက
စာ ညနှိုင်း ရဆာငရကနင
ို သညွံ့စမ်းရညမ ာ်းကို မမငတ
ွံ့ ငမှုမပ လိုပမည။

. ၁) အစာ်းအရသာကဥပရဒကို ရခတမီရစဖပီ်း ဥပရဒနှငွံ့ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို မမနနိုငသမ အမမနဆိုံ်း အရကာငအထညရဖာ က ငွံ့သိုံ်းကာ
အခကအခဲ အရမခမပ မပ မပငတညရဆာကမခင်းအသိုံ်းမပ မခင်းနှငွံ့ နိုငငံတကာစံခ နစံညန်းမ ာ်းအသိုံ်းမပ မခင်းကို ရသခ ာရစမည။
. ၂) မမနမာနိုငငံအတင်း သီ်းနှံနင
ှ ွံ့ တရစဆာနက န်းမာရရ်းကာကယရစာငရွံ့ ရှာကမှုမ ာ်းတင နိုငငံတကာနည်းလမ်းမ ာ်းနှငွံ့ ကိုကညီမှုရရစရန
ှ
သနွံ့ရင
ှ ်းသပရပမှု နှငွံ့ ပို်းမာ်းရရာဂါကင်းစငမှုစည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို မဖစထန်းရစမည။


မပညပသိုွံ့ ကိုနပစစည်းတငပိုွံ့မအ
ှု ဆငရမပရခ ာရမွံ့ရစရန အဓကကိုနသယဖကမ ာ်းနှငွံ့ SPS လိုပငန်းစဉမ ာ်းကို ညနှိုင်းရဆာငရက မည။



ကိုနက စရတအသကသာဆိုံ်းနှငွံ့ ကိုနသယမှုအရပေါ်တငလည်း မလိုအပရသာ အက ်းသကရရာကမှုမ ာ်း အနည်းဆိုံ်းမဖစနင
ို သညွံ့
မညသညွံ့ အရမခအရနတငမဆို နိုငငံတကာ စံခ နစံညန်းမ ာ်းအရပေါ်အရမခခံဖပီ်း တရာ်းဝငမူဝါဒဦ်းတညခ ကမ ာ်းကို အသိုံ်းမပ မည။

. ၃) စစရဆ်းမခင်းနှငွံ့ အရညအရသ်းကိုကညီတင
ို ်းတာစစရဆ်းမခင်းလိုပငန်းမ ာ်းရပေါ်ရပါကရစရန နင
ို ငံရတာနှငတ
ွံ့ က ပိုဂလ
ဂ ကကဏ္ဍမ ာ်းကို
ပံွံ့ပို်းကူညီဖပီ်း လိုပရဆာငမှုမ ာ်းအတက နင
ို ငံတကာစံခ နစံညန်းမ ာ်းမပညမ
ွံ့ ီသညဟိုတရာ်းဝင သတမှတမခင်းခံရရအာငပိုမလ
ို ိုပရဆာငမည။
. ၄) မပညတင်းအစာ်းအရသာကရဘ်းဥပဒကင်းမှုနှငွံ့ သီ်းနှန
ံ င
ှ ွံ့ တရစဆာနက န်းမာရရ်းလိုပရဆာငမှု က ငသ
ွံ့ ိုံ်းအရကာငအထညရဖာမခင်း အတက
စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းရသာကကိုနမ ာ်း ထိုတလိုပမှုရမခရာရကာကမခင်းသာမက မမနမာနိုငငံမှ စိုကပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းရသာကကိုန တငသင်းသညွံ့
နိုငငံမ ာ်းရှ အစို်းရနှငွံ့ ပိုဂဂလကမ ာ်း၏ ရမခရာရကာကမှုလိုအပခ ကကိုမပညွံ့မီရန အတက စမ်းရညမ ာ်းတညရဆာကမည။
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အဓပပါယဖငဆ
ွံ့ ခ
ို ကမ ာ်း
စက
ို ပ ်းရရ်း (Agricultural) ဟိုဆိုရာတင ရာသီတိုသီ်းနှံနင
ှ ွံ့ နှစရှညသီ်းနှံမ ာ်း၊ စာ်းသိုံ်းသီ်းနှံ (နှံစာ်းသီ်းနှံ၊ ပဲမ ်းစိုံ၊
ဆီထကသီ်းနှံ၊ သစသီ်းဝလံနင
ှ ွံ့ ဟင်းသီ်းဟင်းရက၊ သကကာ်းသီ်းနှမ
ံ ာ်းအစရှသည) နှငွံ့ စကမှုသီ်းနှံ (ရာဘာ၊
လကဘကနှငွံ့ ရကာဖီ၊ ဝါနှငွံ့ အမခာ်းအမ ငထကမ ာ်း၊ ရဆ်းရကကကီ်း၊ ကမ်းသီ်းအစရှသည)၊ အသာ်း (ကကက၊ ဝက၊
အမဲ၊ ဆတ၊ ဥမ ာ်း၊ န)ိုွံ့ ၊ ငါ်း (ရမ်းမမြူရရ်းနှငွံ့ သဘာဝ) နှငွံ့ သစရတာ/ သီ်းနှ-ံ သစရတာ ကဏ္ဍတစခိုလိုံ်းကို
ရညညန်းပါသည။
စက
ို ပ ်းရရ်းနှငွံ့ စာ်းနပရကခာစီ်းပာ်းရရ်း (Agricultural and food economy) (သိုွံ့မဟိုတ “စိုကပ ်းရကခာ ကဏ္ဍ”)
ဟိုဆိုရာတင စိုကပ ်းရကခာစနစ သိုွံ့မဟိုတ ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆက ကဏ္ဍတစခိုလိုံ်းအမပညွံ့အစိုံကိုဆလ
ို ိုဖပီ်း (၁)
လယယာသင်းအာ်းစိုပပ
ံွံ့ ို်းသညွံ့ အထကပင
ို ်း ကဏ္ဍ (၂) စိုကပ ်းထိုတလိုပမှု၏ အထကပိုင်းကဏ္ဍ (၃) ရက ်းလကနှငွံ့
ဖမ ွံ့မပရဒသမှပစ
ဲ ာ်းမ ာ်းနှငလ
ွံ့ ကကာ်း ကိုနသညမ ာ်း (မပညတင်းနှငွံ့နင
ို ငံမခာ်းကိုနသယမှုရ ်းကကမ ာ်း အတက)၊
ကိုနစညလိုပငန်းမ ာ်းနှငွံ့ ပထမနှငွံ့ ဒိုတယအဆငစ
ွံ့ ီမံမပ မပငထိုတလိုပသူမ ာ်း၏အလယပင
ို ်းကဏ္ဍနှငွံ့ (၄) လကကာ်း
ရရာင်းခ သူမ ာ်းနှငွံ့ စာ်းရသာက ဆိုင/ အစာ်းအရသာကဝနရဆာငမှုကဏ္ဍမ ာ်း၏ ရအာကပင
ို ်းကဏ္ဍ စသညတိုွံ့ ပါဝင
ပါသည။
ထိုတလိုပမှုစရတယှဉဖပ ငလာနင
ို မှု (Becoming cost – competitive in manufacturing) - နိုငငံကကီ်းထာ်း
ဖံွံ့ဖဖ ်းလာသညနှငွံ့အမ ၊

စိုကပ ်းရရ်းအရမခခံလပ
ို ငန်းမ ာ်းမှ

ထိုတလိုပမှုလပ
ို ငန်းမ ာ်းပါဝငသညွံ့

စကမှုအရမခခံ

လိုပငန်းမ ာ်းသိုွံ့ရမပာင်းလဲသာ်းကကပါသည။ “အံွံ့ဘယအရရှွံ့အာရှ” ဟူသညွံ့အသိုံ်းအနှုန်းသည ဂ ပနနင
ို ငံမှစ၍
ဗီယကနမနင
ို ငံအထ မမတိုွံ့၏စီ်းပာ်းရရ်းအရမခအရနကို ရမပာင်းလဲမမငတ
ွံ့ ငနင
ို ခဲသ
ွံ့ ညွံ့နင
ို ငံမ ာ်း၌ ထငရှာ်းသညွံ့
အာ်းသာခ ကအမဖစ ရ ်းနှုန်းသကသာရသာအလိုပသမာ်းမ ာ်း အရပေါ်မှခ
ီ ိုမမှု ပ ဖပီ်း ရမပာင်းလဲလာခဲသ
ွံ့ ညွံ့အရမခအရနကို
ဆိုလပ
ို ါသည။ လိုပသာ်းမ ာ်းစက
ို ပ ်းရရ်းမှ စကမှုလပ
ို ငန်းသိုွံ့ ရရွံ့ရမပာင်းသာ်းရန ပထမဦ်းစာ ထိုတလိုပမှု
မမငမ
ွံ့ ာ်းသညွံ့စိုကပ ်းရရ်းအရမခအရနလိုအပပါသည။ ယင်းကလူနည်းစို မဖငွံ့ စာ်းနပရကခာကပ
ို ိုမို ထိုတလိုပလာနိုင
ရစဖပီ်း ဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းရှ ရ ်းနှုန်းသကသာကာ ကျွမ်းက ငမှု အနည်းငယသာ ရှသညွံ့ အလိုပသမာ်းမ ာ်းကိုလိုအပသညွံ့
စကရိုလ
ံ ိုပငန်းမ ာ်းသိုွံ့ ရမပာင်းရရလ
ွံ့ ိုပကင
ို လသ
ို ညွံ့ ရက ်းလကရန အလိုပသမာ်းမ ာ်းကိုလတလပခငွံ့ရပ်းပါသည။
ကန
ံွံ့ င
ို ဆနန
ွံ့ င
ို မှု (Elasticities) က ထိုတလိုပသူသိုွံ့မဟိုတသိုံ်းစဲသမ
ူ ာ်း၏ရ ်းနှုန်းရမပာင်းလဲမအ
ှု ရပေါ်တိုနွံ့မပနလယမှုကို
ထငဟပပါ သည။ သိုံ်းစဲသမ
ူ ာ်းအတကမမဖစမရနအရရ်းပါရသာ သိုွံ့မဟိုတ ယင်း၏ရရာင်းလိုအာ်းကို လယကူစာနှငွံ့
တို်းမမငွံ့မခင်းမမပ လိုပနိုငရသာကိုနပစစည်းမ ာ်းကို “မက န
ွံ့ံ ိုငမဆနွံ့နင
ို ” (ဝယလိုအာ်းနှငွံ့ ရရာင်းလအ
ို ာ်းတင) ဟို
ဆိုလိုကာ လကခံနင
ို ရသာအစာ်းထို်းနင
ို မှုရှမခင်း (ဥပမာ မမနမာနင
ို ငံတင အစာ်းအရသာကမ ာ်း၌ ငါ်းနှငွံ့ ဝကသာ်းကို
မပညစ
ွံ့ မ
ိုံ ှုမရှရသာ ပရိုတင်းအစာ်းထ်းို မှုဟိုယဆ
ူ မခင်း) သမ
ိုွံ့ ဟိုတ ယင်း၏ရရာင်းလိုအာ်းကို သီ်းနှံရာသီတစခို
အတင်းတငပင တို်းမမငွံ့နင
ို မခင်းရှပါက “က ွံ့န
ံ ိုငဆနန
ွံ့ ိုင” (ဝယလိုအာ်းနှငွံ့ ရရာင်းလိုအာ်းတင) ဟိုဆိုလပ
ို ါသည။
မမစမ်းရရာငရတာလှနရရ်း (Green Revolution) ဆိုသညမှာ သီ်းနှံအထကနှုန်းမ ာ်းမမငတ
ွံ့ ကရစခဲွံ့သညွံ့ ကမ္ာဖ
ွံ့ ံွံ့ဖဖ ်း
တို်းတကမှုတစရပမဖစဖပီ်း ယင်းရကကာငွံ့ အရမခခံစာ်းသိုံ်းသီ်းနှမ
ံ ာ်းမဖစရသာ စပါ်း၊ ရမပာင်းနှငွံ့ ဂ တ
ံ ိုွံ့၏ စိုရပါင်း
ထိုတလိုပထကရှမှုပါမမငွံ့တကခဲပ
ွံ့ ါသည။ နိုငငံရတာ-ပိုဂလ
ဂ ကတဲဖကရထာကပံရွံ့ သာ ဘဏ္ဍာရရ်းမဖငွံ့ လိုပရဆာင
သညွံ့ နိုငငံတကာစိုကပ ်းရရ်းသိုရတသနနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်းသပပပ
ံ ညာရှငမ ာ်းအတကမပ လိုပရပ်းရသာ သငတန်းမ ာ်း
အာ်းမဖငွံ့ မမစမ်းရရာငရတာလှနရရ်းရအာငမမငခဲွံ့ပါသည။ သိုရတသနဌာနမ ာ်းက ရရ၊ ရမမဩဇာနှငွံ့ စိုကပ ်းရရ်း
နည်းလမ်းမ ာ်းကို

သမာ်းရို်းက မ ်းမ ာ်းထကပမ
ို တ
ို ိုနွံ့မပနမှုရရသာ
ှ

သီ်းနှံမ ်းသစမ ာ်းကို

ထိုတလိုပနင
ို ခဲွံ့ပါသည။

ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းက အဆိုပါမ ်းသစမ ာ်းနှငွံ့ စိုကပ ်းထိုတလိုပမှုနည်းလမ်းမ ာ်းကို လ ငမမနစာ လကခံ
က ငွံ့သိုံ်းမခင်းက ကမ္ာကကီ်း၏ ဆာရလာငမှုနင
ှ ွံ့
လ ငလ ငမမနမမနရအာငမမငရစခဲပ
ွံ့ ါသည။

ငတမတရခါင်းပါ်းမှုတိုွံ့ကို
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သသာစာ

သင်းအာ်းစိုရ ်းကကမ ာ်း (Input markets) - စိုကပ ်းရကခာကဏ္ဍအတကထညွံ့သင်းရသာသင်းအာ်းစိုအာ်းလိုံ်းကိုဆိုလို
ပါသည။ ရဘာဂရဗဒပညာရှငမ ာ်းက သာမနအာ်းမဖငွံ့ (၁) မရှမမဖစလိုအပရသာ ရမမ၊ လိုပသာ်းနှငွံ့ ရငရကက်းမ ာ်း
ပါဝငသညွံ့ “ထိုတလိုပမှုအရမခခံမ ာ်း” နှငွံ့ (၂) အလယအလတသင်းအာ်းစိုမ ာ်းမဖစရသာ မ ်းရစွံ့၊ ရမမဩဇာ၊ အမခာ်း
စိုကပ ်းရရ်းဓာတိုရဆ်းမ ာ်း၊

စကယနတရာ်းနှငွံ့အလာ်းတူတိုွံ့

အကကာ်းခဲမခာ်းမှုမပ ကကပါသည။

အရရ်းကကီ်းရသာသဘာဝအရင်းအမမစသင်းအာ်းစိုတစခိုမဖစသည။

ယင်းသခ
ိုွံ့ ဲမခာ်းရမခင်းမှာ

ရရသည

အမခာ်း

ထိုတလိုပမှုအရမခခံ

မ ာ်းကို အရရာင်းအဝယမပ လိုပ၍မရရသာအရာမ ာ်းဟိုယူဆဖပီ်း အလယအလတသင်းအာ်းစိုမ ာ်းကိုမူ ရရာင်းဝယမှု
မပ လိုပနင
ို သညဟိုယူဆကကမခင်းရကကာငွံ့မဖစပါသည။
ဆိုလသ
ို ညမှာ
ထိုတလိုပမှုအရမခခံမ ာ်း၏
မပညတင်း
ရရာင်းလိုအာ်းမှာ ပိုံရသတသမတတည်းမဖစဖပီ်း အလယအလတသင်းအာ်းစိုမ ာ်း၏ မပညတင်းရရာင်းလိုအာ်းကို
မပညပတငသင်းမှုမဖငတ
ွံ့ ို်းတကလာရစနိုငရသာရကကာငွံ့မဖစသည။
ကဲွံ့သိုွံ့မပတသာ်းမှုမရှရတာွံ့သညက
ွံ့ စစရပမ ာ်းတင

သိုွံ့ရာတင

လိုပသာ်း၊

ယင်းရရာင်းဝယမှုမပ နင
ို မခင်း၊

ရရ၊

ရငလိုံ်းရငရင်း

မမပ နိုငမခင်းခဲမခာ်းမှုမ ာ်းအတက

ရမ်းခန်းထိုတစရာပမ
ို မ
ို ာ်းမပာ်းလာပါသည။
ရမဖရလ ာွံ့မ(ှု Liberalization)

ဆိုသညမှာ

အခ ွံ့ရသာရ ်းကကလိုပရဆာငမှုမ ာ်းအရပေါ်

အစို်းရ၏ထန်းခ ပမှုမ ာ်း

ရလ ာွံ့ခ မခင်း ကိုဆိုလပ
ို ါသည။ အစို်းရလနစာထန်းခ ပမှုမပ ရသာရ ်းကကမှာ အစို်းရတစဦ်းတည်းသာလ င အဆိုပါ
ကိုနပစစည်းသမ
ိုွံ့ ဟိုတ ဝနရဆာငမှုကို ရရာင်းဝယသူမဖစဖပီ်း ယင်းသာလ ငရ ်းနှုန်းသတမှတမခင်း၊ ရ ်းကကတင
မညသူဝငရရာကနိုငသညကိုထန်းခ ပမခင်း၊

သိုွံ့မဟိုတ

ရ ်းကကကိုထရရာကမှုရန
ှ ိုငသညွံ့

ကိုနသယမှု

(တငသင်းမှုမဖစရစ တငပိုွံ့မခင်းမဖစရစ) တာ်းမမစမခင်းအစရှသညတိုွံ့ကိုလပ
ို ရဆာငမှုမပ သည။ ဆနွံ့က ငဘကအာ်းမဖငွံ့
လတလပရသာရ ်းကကမှာ ရ ်းကကအတင်း မ ာ်းစာရသာဝယသူသမ
ိုွံ့ ဟိုတ ရရာင်းသူမ ာ်း အခ င်းခ င်း ဆကစပ
လိုပရဆာငရနကကသညွံ့အမ ်းအစာ်းမဖစကာ

ရ ်းနှုန်းကိုလည်းရရာင်းလိုအာ်းနှငွံ့

ဝယလိုအာ်းတိုွံ့

အမပနအလှန

ဆကစပမှုအရပေါ်မူတညသတမှတဖပီ်း မညသူကရ ်းကကအတင်းဝငရရာကနင
ို သညနှငွံ့ မညသညွံ့ အရရာင်းအဝယ
စီ်းဆင်းမှုကမပညတင်းရ ်းကကနှငွံ့ မညမ အထအခ င်းခ င်းတိုံွံ့မပနမှုရသည
ှ
စသညွံ့ကစစရပမ ာ်းတင ပိုမိုကကီ်းမာ်းရသာ
ယှဉဖပ ငမှုရသည
ှ
ွံ့ရ ်းကကအမ ်းအစာ်းမဖစသည။ မ ာ်းရသာအာ်းမဖငွံ့ အစို်းရက “ရ ်းကက စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်း
မ ာ်း” ကိုကကီ်းကကပမှုမပ သညအ
ွံ့ ခ နမ ်းတင လတလပရသာရ ်းကကအမ ်းအစာ်းမှာ ပမ
ို ိုရအာငမမငပါသည။
ဆိုလသ
ို ညမှာ

အရာရာကိုရနရာတက မဖစရစဖပီ်း

သကရရာကမှုရရစမခင
ှ
်းတိုွံ့မဖစသည။

ယင်းကဲွံ့သိုွံ့

မူဝါဒမ ာ်း၊

ဥပရဒမ ာ်းနှငွံ့

စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းနှငွံ့အညီ

“စီ်းပာ်းရရ်းစီမံကပကဲမှု”

ကသငတ
ွံ့ ငရသာရ ်းကကမ ာ်းကို

အဆငွံ့မမငတငမှုမပ ဖပီ်း ရ ်းကကတငပါဝငလိုပရဆာငသူမ ာ်းအာ်းလိုံ်းက တူညီရသာ သတင်းအခ ကအလက၊
အရင်းအမမစမ ာ်း၊ ရ ်းကကမ ာ်းနှငွံ့ အမငင်းပာ်းမပသနာရမဖရှင်းမှုပိုံစမ
ံ ာ်းကို ရရှကကကာ အဆိုပါလိုပရဆာငသူ
အာ်းလိုံ်းမှာလည်း ခ နတယမှု၊ အရညအရသ်းစံမ ာ်း၊ ရဘ်းဥပဒကင်းစငမှုစံခ န စံညန်းမ ာ်းနှငွံ့ စီ်းပာ်းရရ်းစာခ ပ
စာတမ်းမ ာ်းဆင
ို ရာ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ာ်းကို သာတူညမ
ီ ရှစာလိုကနာရန လိုအပဖပီ်း ရ ်းကကစမ်းအငကို
အလဲသိုံ်းစာ်းမပ လိုပမခင်းကို ယှဉဖပ ငမှုမဝ
ူ ါဒမဖငထ
ွံ့ န်းခ ပမှုမပ ထာ်းသည။
အဟာရခ တ
ွံ့ မ
ဲွံ့ ှု (Malnutrition) ကိုနည်းလမ်းနှစသယမဖငွံ့ ယူဆနင
ို ပါသည။ မှနကနရသာကကီ်းထာ်းမှုနင
ှ ွံ့ ရိုပပိုင်းဆိုငရာ
လိုပရဆာငမှုမ ာ်း အတက (၁) လိုံရလာကရသာခနအာ်းအတက စိုစိုရပါင်းကယလိုရီ လိုအပမှု နှငွံ့ (၂) သတမှတ
ထာ်းရသာအနည်းလိုအာဟာရမ ာ်းရရှနိုငမှု (ဥပမာ - ဗီတာမင A၊ ဗီတာမင B12 နှငွံ့ ဗီတာမင D အစရှရသာ
ဘီဗတ
ီ ာမငဓာတမ ာ်းနှငွံ့ သံဓာတနှငွံ့ အိုငအိုဒင်းအစရှသညွံ့ သတတ ဓာတမ ာ်း) စသညတလ
ိုွံ့ ိုအပပါသည။ တို်းမမငွံ့လာ
ရသာဝငရငမ ာ်းနှငွံ့ ကက ကနှစသကသညွံ့အစာ်းအရသာကမ ာ်းဆီသဦ
ိုွံ့ ်းတညရမပာင်းလဲလာရသာရကကာငွံ့ က နရှရသာ
အာရှမ ာ်း၏အစာ်းအရသာကမ ာ်းတင အထကပါလိုအပခ ကနှစမ ်းတငဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကလာကကဖပီ်း မဖစသည။
ထိုတလိုပနင
ို စမ်း (Productivity) ဆိုသညမှာ သင်းအာ်းစိုတစယူနစအတက ရရှသညထ
ွံ့ ကကိုနပမာဏကိုဆိုလိုပါ
သည။ ဥပမာအာ်းမဖငွံ့ - ရမမကကီ်း၏ထိုတလိုပနိုငစမ်းကို အထကနှုန်းအာ်းမဖငွံ့ တိုင်းတာဖပီ်း (ဥပမာ - x ကီလဂ
ို ရမ/
ဟကတာ) လိုပသာ်းမ ာ်း ၏ ထိုတလိုပနင
ို စမ်း ကို လိုပသာ်းတစယူနစအတကမပနလညရရှမှု (ဥပမာ - အလိုပခ န
တစနာရီတိုင်း သိုွံ့မဟိုတ တစရကတိုင်းအတကရရှရသာ အသာ်းတငဝငရင)
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ို ပ ်းထိုတလိုပမှု (Small-farm production) - မမနမာနင
ို ငံတင ဧရယာအရယအစာ်းအလိုက လယယာရမမ
မ ာ်းပ န
ံွံ့ မ
ှံွံ့ ှု အရသ်းစတ စာရင်းဇယာ်းကို မရရှနင
ို ရသ်းပါ။ ကမ္ာဘ
ွံ့ ဏ၏ စိုကပ ်းရရ်း ဖံွံ့ဖဖ ်းတို်းတကမှု အရထာကအ
ပံွံ့ စီမံကန်းအတက ၂၀၁၅ခိုနှစ ဧဖပီလစီမံကန်းသိုံ်းသပခ ကတင မမနမာွံ့လယယာမ ာ်း၌ သိုံ်းပိုတ
ံ စပိုခ
ံ နမ
ွံ့ ှာ ဧရယာ ၁

ဟကတာရအာကမဖစဖပီ်း သိုံ်းပိုတ
ံ စပိုံမာှ ၁ - ၂ ဟကတာဧရယာမ ာ်းမဖစဖပီ်း က နသိုံ်းပိုံ တစပိုံမာှ ၂ - ၇ ဟကတာ
ဧရယာမ ာ်းမဖငွံ့ ပ မ်းမ လယယာအရယအစာ်း ၂ ဟကတာနှငွံ့ အရရှွံ့အာရှတင ထိုင်းနင
ို ငံဖပီ်း လယယာရမမ အရယ
အစာ်းအကကီ်းဆိုံ်းမဖစသညဟိုမှတတမ်းမပ ခဲပ
ွံ့ ါသည။ မမနမာနိုငငံဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှု ပရပ ာကရရ်း ကမ္ာဘ
ွံ့ ဏ ၏၂၀၁၄
ခိုနစ
ှ ဒီဇငဘာလအစီရငခံစာ၌ “မမနမာွံ့ရက ်းလကရဒသမ ာ်းရှဆင်းရဲနမ်းပါ်းမှုမာှ ရမမယာပင
ို ဆင
ို မှုမရှမခင်းသိုွံ့မဟိုတ
လိုံရလာကရသာရမမဧရယာပိုငဆင
ို မှုမရှမခင်း - စိုကပ ်းနိုငရသာရမမအမ ်းအစာ်း ၂ ဧက ရအာက၌စိုကပ ်းပင
ို ခငွံ့ အထူ်းသမဖငွံ့ မမစဝကျွန်းရပေါ်၊ ကမ်းရို်းတန်းနှငွံ့ အပူပင
ို ်းရဒသမ ာ်း နှငွံ့ နီ်းစပစာဆကနယရနပါသည။ ရက ်းလက
ရမမယာမဲမ
ွံ့ ာ်းနှငွံ့ ရမမအနည်းငယပိုငဆိုငသူရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း (ရမမဧရယာ ၂ ဧကရအာကစိုကပ ်းပိုငခငွံ့
ရှသူ) ကမမနမာနိုငငံလဦ
ူ ်းရရ၏ ငါ်းပိုန
ံ ှစပိုံမဖစဖပီ်း ဆင်းရဲသာ်းလူတန်းစာ်း၏ ထကဝကမကရှသည” (စာ-၂၄)
ဟိုရဖာမပထာ်းပါသည။
ရထာကပံမ
ွံ့ မ
ှု ာ်း (Subsidies) မှာတစစိုံတစရာကို ကိုနက စရတရအာကရလ ာွံ့ဖပီ်းရရာင်းခ မခင်း သမ
ိုွံ့ ဟိုတ တစစိုတ
ံ စရာကို
အခမဲရွံ့ ပ်းရဝမခင်းလိုပရဆာငမှုမ ာ်းမဖစပါသည။

လိုပရဆာငမှုအတက

အရင်းအမမစသိုံ်းစဲမမ
ှု ာ်းနှငပ
ွံ့ တသကဖပီ်းအက ်းဆကမ ာ်းရှပါသည။

အခနဘဏ္ဍာ၊ မဖနရွံ့ ဝမှုနှငွံ့
သင်းအာ်းစိုကိုနက စရတကို

သယံဇာတ
စီ်းပာ်းရရ်း၏

တစရနရာရာတင ဥပမာ အစို်းရ၏ခနမ
ွံ့ န
ှ ်းရမခရသိုံ်းရငစာရင်းမ ာ်းမှ က ခံရမညမဖစပါသည။ ရညရယသညွံ့
ခံစာ်းခငွံ့ရှသူမ ာ်းထံသိုွံ့ ရထာကပံွံ့မမ
ှု ာ်းမရရာကရှသညွံ့ သမင
ို ်းရကကာင်းမ ာ်းရှကာ အငယစာ်းရတာငသူ လယသမာ်း
မ ာ်းထက အကကီ်းစာ်းရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်းအက ်းအမမတခံစာ်းသာ်းသညသ
ွံ့ ာဓကမ ာ်းမဖစပါသည။ သိုံ်းစဲသမ
ူ ာ်း
အတက သင်းအာ်းစိုကိုနက စရတရလ ာွံ့ခ မခင်းသည အဆိုပါသင်းအာ်းစိုကို ပိုမိုရကာင်းမနထရရာကစာ သိုံ်းစဲမခင်း
တစခါတစရံတင ထရရာကမှုပမ
ို န
ို ည်းပါ်းသညသ
ွံ့ ိုံ်းစဲမခင်းကိုလည်းမဖစရစပါသည။
တစပင
ို တစနင
ို ရတာငသူလယသမာ်းမ ာ်း

(Subsistence

မမစိုကပ ်းသညအ
ွံ့ ရာကို
စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းမဖစကာ
သိုွံ့မဟိုတလိုံ်းဝမရှရသာသူမ ာ်း မဖစပါသည။

farmers)

သညမမတစ
ိုွံ့ ာ်းသိုံ်းသညွံ့အရာကိုစိုကပ ်းဖပီ်း

ရ ်းကကမ ာ်းနှငွံ့

ဆကစပလိုပရဆာငမခင်းအနည်းငယ

ရရာင်းလအ
ို ာ်းကင်းဆက (Supply chain)- ရရာင်းလိုအာ်းကို ဝယလိုအာ်းနှငွံ့ ဆကသယရပ်းသညွံ့ လိုပရဆာငမှုနှငွံ့
ရရာင်းဝယမှု

မဖစစဉကကီ်းမဖစသည။

စိုကပ ်းရရ်းကဏ္ဍတင

ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကမ ာ်းကို

အစမပ ဖပီ်း

မပညတင်းမပညပရ ်းကကမ ာ်း၏စာ်းသိုံ်းမှုကိုဦ်းရဆာငသာ်းသညွံ့

သင်းအာ်းစိုမဖငွံ့

ဆကသယမှုကင်းဆကအမဖစ

သရိုပရဖာ ကကပါသည။ ဤအသို်းံ အနှုန်းကို ရရာင်းလိုအာ်းကင်းဆကတစရလ ာက လိုပရဆာငသူမ ာ်း၏ တနဖို်းမမငွံ့
လိုပရဆာငမှုကိုရညညန်းသညွံ့ “ထိုတလိုပမှုကင်းဆက (value chain)”နှငွံ့ မကကာခဏလဲလှယ သိုံ်းစဲရလွံ့
ရှပါသည။
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