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ကမာၻလံုး  ုးဆုိငရ္ာ ေရရရွ ္္ ွ္္ံံ့ုးဆုိင ္မၿေသာ ့ရ ီသ ာ လာေရ လုုး င္င ္ေကာငစ္ ီ

GSTC လုုး င္င ္ ုးဆုိငရ္ာ စသံ္္မရ္ ့္ ်က္ 

္င္ျုမမုံုးစံ ၃၊ ၂၀၁၆ ့ုးုႏရစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္။ 

ငဆုိဒါင ္ 

ကမာၻလံုး  ုးဆုိင္ရာ ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿေသာ ့ရီ သ ာ လာေရ လုးုင္င္ ေကာငစ္ ီ (GSTC) ၏ လုးု္ငင္  ုးဆုိင္ရာ 

စံသ္္မရ္ ့္်ကက္ဆုိုး “ေရရရွ ္္ွ္္ ံံ့ုးဆုိင္ မၿေသာ့ရီ သ ာ လာေရ လုးု္ငင ္” ေလာက္စ့္ုးလံုး  ဘံုး္ ွီေသာ 

သေဘာ္ ငာ လွ္မမမ်ာ ကဆုိုး ျ စ္ေုေလာေစရင ္  င္္ီ ့ၿံျ့င္ ျ စ ္ုီ  မွ္သွ္ံ့ရီ သ ာ လာေရ လုုး ္ငင္ မ ုးဆုိ 

ရွ္ရ ယ့္်က္္ ာ ရရဆုိေ ာင္ရ ကသ္င္ံသွ္ံ အငဆုိမ္ံ ံုး စံသ္္မရ့္္ ်က္မ်ာ ျ စသ္ွ္။ ၎္ဆုိုး႕ကုးဆုိ အဓဆုိက 

အေၾကာင္ အရာ ေလ ့ုးအေုေ္ င္  ၿ႕စွ္ ္ာ ုါသွ္။္ဆုိေရာက္ေသာ ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿသွ္ံ အစအီစဥ ္

ေရ   ၿမမ၊ေဒသ့ရံု္ရ ာလ ္ ုးမ်ာ အ္ က ္ လ မမေရ ုႏရင္ံ စီ ု ာ ေရ  ုးဆုိင္ရာ အက်ဆုိ  ေက် ဇ  မ်ာ ကဆုိုး  အျမင္ံမာ  ံုး  

ရရရဆုိေစျ့င္ ၊ ယဥ္ေက် မမအေမ အုႏရစ္မ်ာ ကဆုိုး ျမ င္ံ္င္ျ့င္ ုႏရင္ံ သဘာဝု္္ဝင္ က်ငအ္ေုေ္ င္ အုႏမ္ ္သေဘာ 

သက္ေရာက္မမမ်ာ ကဆုိုး  ေလရ်ာံ့်ုႏုးဆုိ္င္ရင္ျ စသ္ွ္။ ္ုးဆုိအ့်က္မ်ာ သွ့္ ရီ သ ာ လာေရ   လုးု္ငင ္္စ့္ုးလံုး ုႏရင္ံ 

သက္ ုးဆုိင္မမရဆုိရုါသွ္။ 

စံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ သွ ္(ISEAL Alliance) မရ   ၿ႕စွ္ ုံုး ုးဆုိင္ရာစံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ ကဆုိုး   ၿကဆုိုးငလ္ဆုိုးကင္ာရင ္

ႀကဆုိ  ုမ္ ္ာ  ု ီ သ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ သွလ္ွ ္ က႑အာ လံုး ္ င္ ေရရရွ္္ွ္္ ံ ံ့ုးဆုိင္ မၿေရ  ုးဆုိင္ရာ စံုႏမင္ မ်ာ  

ေ ာ္ေ ာင္ရာ္ရာ၌ လဆုိုးကင္ာရမွ္ံ ုႏုးဆုိင္ငံ္ ကာစံျု လမ ္ွ င့္ ်က္မ်ာ ကဆုိုး အသဆုိအမရ္ ္ျု  လက့္ံကာ 

ေရ   ၿျ့င္ ုႏရင္ံ ျုင္လွသ္ံုး သု္ျ့င ္မ်ာ  ျု လုးု္္ ာ ုါသွ္။ စံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ ကဆုိုး (၃) ုႏရစ္ မရ (၅) 

ုႏရစ္ကာလအ္ င္  အ မၿ ျုငလ္ွသ္ံုး သု္ုါသွ္။ ျုင္လွသ္ံုး သု္ျ့င ္ ုးဆုိ္င္ရာ အစီအစဥ္မ်ာ အျုင ္

အငာဂ္္္  င္ ျု လုုး ္မွံ္ ျုင္လရင ္သံုး သုမ္မမ်ာ ္ရာ၌ ျုွသ္ လ ္ုး၏ အႀကံျု ့်က္မ်ာ ကဆုိုး  
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လက့္ံသ ာ ရငအ္္ က ္www.gstcouncil.org သဆုိုး႕ ဝင္ေရာက္ုႏဆုိုးင္ု ါသွ္။ ္ုးဆုိ website ္ င္ 

လုးု္ငင ္စဥ ္ုးဆုိင္ရာ  သ္င္ အ့်က္အလက္မ်ာ ုႏရင္ံ စံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ  ေ ာ္္ု္း ္ေရ   ၿ့ ၿသံွ္ံ  

ေငာက့္အံေၾကာင ္အရာမ်ာ ကဆုိုးလွ္  ရရရဆုိုႏုးဆုိင္္ုါသွ္။ 

အ့်ဆုိ ႕ေသာ စံသ္္မရ္ ့္်က ္အသံုး ျု မမမ်ာ ္ င္ ေအာက္ု ါ္ုးဆုိ႕ုါဝင္ုါသွ။္ 

 ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿမမအ္ က ္အသဆုိအမရ္ ္ျု လက္မရ္ ေ္ု အုရ္ာ္ င္ အေျ့့အံျ စ္ အသံုး ျု ရင ္

 စီ ု ာ ေရ လုုး ္ငင္ ုမာမအာ လံုး ကဆုိုးုဆုိုုး ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ ုးဆုိင္ မၿလာေစရငအ္္ ကလ္မ ္ွ င့္်က္ 

အေငျ င္ံအသံုး ျု ရင္ုႏရင္ံ ကမာၻလံုး  ုးဆုိင္ရာ စံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ ကဆုိုး ျုွ္ံမီေစမွ္ံ ေရရရွ္္ွ္္ံ ံ

ု့းဆုိင္ မၿေသာ ့ရီ သ ာ လာေရ အစီအစဥ္မ်ာ ကဆုိုး ေရ  ့်ယ္ရာ္ င္ စီ ု ာ ေရ လုးုင္င္ မ်ာ ကဆုိုး အက အွီ 

ျ စ္ေစရင ္

 ေရရရွ္္ွ္္ံံမွ္ံ္ုး္က္ုးင္မ်ာ အ္ က ္ ္ဆုိုး ္ကလ္်က္ရရဆုိေသာ ေစ် က က္မ်ာ ကဆုိုး ုဆုိုးုလကလ္ရမ္ မ ီ 

ေစရင္ ေ ာငရ္ က္ရာ္ င့္ရ ီသ ာ မ်ာ ုႏရင္ံ့ရီ သ ာ ေအဂ်င္စီမ်ာ ုႏရစ္ ကလ္ံုး အ္ က္ုစအွ္   

္ငသ္ င္ သ  (suppliers)မ်ာ ၊ ေရရရွ္ေကာင ္မ င့္ုးဆုိင္ မၿေသာ ့ရီ သ ာ လာေရ  အစီအစဥမ္်ာ   

ေရ  ့်ယ္ရာ္ င္ လမ ္ွ ငအ္ျ စ္အသံုး ျု ုႏုးဆုိင္ရင္ 

 သံုး စ ၿသ မ်ာ အ္ ကလ္ွ္  ေကာင္ မ င့္ုးဆုိင္မာသွ္ံ့ရီ သ ာ လာေရ  အစီအစဥ္မ်ာ ုႏရင္ံစီ ု ာ ေရ  

လုးု္ငင ္မ်ာ ကဆုိုး ေရ  ့်ယသ္္္မရ္ ္ရာ္ င္ အက အွျီ စ္ေစရင ္

 ေရရရွ္ေကာင္ မ င္္ွ္္ ံံ့ဆုိုး္င္ မၿေသာ့ရီ သ ာ လာေရ လုုး ္ငင္ ရရင္မ်ာ ကုးဆုိအသဆုိအမရ္ ္ျု ုႏဆုိုးင္ရင္ 

အ္ က ္သ္င္ မီဒယီာမ်ာ ၏ ဘံုးသ္္မရ္ ့္်က္မရ်ေျ့္စ့္ုးအျ စ ္အသံုး ျု ္မ္ ေ ာင္ုႏုးဆုိ္င္ရင ္

 အသဆုိအမရ္ ္ျု လက္မရ္ ္ေု အု္ျ့င ္ုႏရင္ံအျ့ာ ေသာ ေစ္ငာအံေလ်ာက္ုါဝငသ္ွ္ံအစအီစဥ္မ်ာ  

သွ္စံမီ ုီ က်ယ္ျုင္႕စ ာ လက့္ံ္ ာ သွ္ံအေျ့့အံ့်က္အလက္မ်ာ ကဆုိုး ျုွံ္မီေၾကာင္ ေသ့်ာေစရင္ 

 အစဆုိုး ရ၊ အစဆုိုး ရမဟု္း ္ေသာ၊ သဆုိုး႕မဟု္း  ္ုုးဂၢလဆုိကက႑ အစီအစဥ္မ်ာ ္ င ္ေရရရွ္္ွ္္ ံံ့ုးဆုိင္ မၿေသာ 

့ရီ သ ာ လာေရ လဆုိုးအု့္်ကမ္်ာ ကဆုိုး ေ ာ္ေ ာင္ရာ္ရာ၌ကငဦ စ္င္ေ ာင္ရ က္ရာ္ င္အသံုး ျု ုႏုးဆုိ္င္ေစရင ္

http://www.gstcouncil.org/
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 ဟုးဆုိ္ယသ္င္္ င္ ေက်ာင္ မ်ာ ုႏရင္ံ ္ကသၠဆုိုးလ္မ်ာ ကၿသံုးဆုိ႕ေသာေငရာမ်ာ ္ င္ ုွာေရ ုႏရင္ ံ ေလံက်င္ံ 

သင္ၾကာ ေရ ကဆုိစအရု္မ်ာ ္ရာ၌ အေျ့့လံမ ္ွ င့္်က္မ်ာ အျ စ္အသံုး ျု ရင ္

 အျ့ာ သ မ်ာ  ေလ စာ အာ က် အ္ုးယ လဆုိုးက္ငာေစုႏဆုိုးင္သွ္ံ ေ့ါင္ ေ ာင္မမုဆုိုးင္  ုးဆုိ္င္ရာမ်ာ   

ျု မ ျုသရာ္ င္ အသံုး ျု ရင ္

စံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ သွ ္ မွ္သွ္ံအရာမ်ာ အာ ေ ာင္ရ ကသ္င္ံသွ္၊ မွ္သဆုိုး႕မလုးု္ေ ာင္ရ သဆုိုး႕မဟု္း  ္

ရွ္မရင္ သွ္ံုင္ ္ုးဆုိင္ရရရဆုိ ုီ ျ့င္ ရရဆုိမရရဆုိစသွ္္ ုးဆုိ႕ကဆုိုး ွ င္ျုသွ။္ ္ုးဆုိအ့င္ က႑မ်ာ သွ ္ GSTC 

စံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ ျုွ္ံမီရရရဆုိရင္အ္ က ္မရရဆုိမျ စ္အေရ ႀက ီေသာ စ မ္ ေ ာင္ရွ္အွ င္ ကဆုိင္ မ်ာ ၊ ုွာေရ  

 ုးဆုိင္ရာ အ့်က္အလက္မ်ာ ုႏရင္ံ အေကာင္အ္ွေ္ ာ္ေ ာင္ရ က္ရငအ္္ က ္ငွ္ စငစ္မ်ာ  လကလ္ရမ ္မ ီရရရဆုိ 

ုႏဆုိုးင္မမ စသွ္ံအ့်က္မ်ာ ုႏရင္ံသာ ျ ွ္ံ ွ္ ေ ာင္ရ ကု္ႏုးဆုိင္မွ္ျ စသ္ွ္။ 

စသံ္မ္ရ္ ့္ ်ကမ္်ာ အာ  အသံုး ့်ျ့င ္ 

္ုးဆုိက္္ င္ လဆုိုးသွမ္ရာ သံုး စ ၿရင္ ီေလ်ာ္မမမရရဆုိေသာ၊ က်ဆုိ  ေၾကာင္ မသင္ံေလ်ာ္ေသာ သီ သင႕္အေျ့အေငမ်ဆုိ   

မရအု စံ့်ဆုိင္စံုႏမင ္မ်ာ ကဆုိုး အ္ဆုိုးင္ အ္ာေ္ာ္ေ္ာ္မ်ာ မ်ာ အ္ဆုိ လက္ေ္ ႕က်ငစ ာအသံုး ျု ုႏုးဆုိင္သွဟ္ုး 

 ုးဆုိုႏုးဆုိင္သွ။္စသံ္္မရ္ ့္်က္္ စ့္ုးသွ ္ ့ရီ သ ာ လာေရ  ုးဆုိင္ရာ ္ု္း ္ကုးင္္ စ့္ုး၊ ေဒသ ုးဆုိင္ရာ 

စွ္ မ်ဥ္ စွ္ ကမ္ ၊သဘာဝု္္္ဝင္ က်င္၊လ မမေရ ၊စီ ု ာ ေရ သဆုိုး႕မဟုး္ယ္ဥေ္က် မမ အေငအ္ာ  

မ်ာ ုႏရင္ံအု္စုက္ဆုိုးက္ွီမမမရရဆုိသွ္ံအေငအ္ာ လွ္ ရရဆုိေကာင္ ရရဆုိငုးဆုိင္ုါသွ္။လ မမေရ ၊ 

စီ ု ာ ေရ ုႏရင ္ ံသဘာဝု္္ဝင္ က်င္ ုးဆုိင္ရာ သကေ္ရာက္မမ အ္ုးဆုိင္ အ္ာ အငွ္ ငယသ္ာရရဆုိေသာ 

အေသ စာ ုႏရင္ ံ  ရု္ရ ာမရလုးုက္ဆုိုးငေ္သာ ့ရီ သ ာ လုးု္ငင ္မ်ာ ္ င ္ အရင္ အျမစ္ငွ္ ုါ မမသွ္စံ 

သ္္မရ့္္ ်က္အာ လံုး ကဆုိုး က်ယ္က်ယ္ျုင္႕ျုင္႕အသံုး ျု ရင္အ္ က ္ အဟင္႕အ္ာ ျ စ္ေစလဆုိမ္ံမွ္။ 

စံသ္္မရ္ ့္်က္မ်ာ ုႏရင္ံ ု္သ္္္ေသာ လမ္ ွ င့္်က္မ်ာ ကဆုိုး ဆုုိုးမဆုိုးရရရဆုိလဆုိုုး ါက GSTC မရ္ု္း ္ေဝေသာ 

အေ္ာကအ္က ျု  ရွ္ွ င္ ့်ကမ္်ာ ုႏရင္ံ ့က ္စ္မ်ာ ္ င္ ရရာေ  ေ္ ႕ရရဆုိုႏုးဆုိ္င္ုါသွ။္ 
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GSTC လုုး င္င ္ ုးဆုိငရ္ာ စသံ္မ္ရ္ ့္ ်က ္

အ့င ္ A : ္ဆုိေရာကေ္သာ ေရရရွ ္္ ွ္္ ံံံ့ ုးဆုိင ္မၿသွ္ံ စမီံ့ င႕့္ ၿေရ ကဆုိုး လကေ္္ ႕လုုး ေ္ ာငျ့္င ္ 

A 1 ေရရရွ ္္ ွ္္ ံံ့ုးဆုိင ္မၿေသာ စမီံ့ င႕့္ ၿေရ စငစ ္

အ  ၿ႕အစွ္ မရ၎၏အရ ယ္အစာ ၊အ္ုးဆုိင္ အ္ာုႏရင္ံ သင္ံေလ်ာ္ေသာ ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ဆုိုးင္ မၿသွ္ံ စီမံ့င္႕့ ၿေရ  

စငစ္္စ့္ုးကဆုိုးအေကာင္အ္ွေ္ ာ္ ုီ  သဘာဝု္္ဝင္ က်င္၊ လ မမေရ ၊ယဥ္ေက် မမ၊ စီ ု ာ ေရ ၊ အရွ္အေသ  ၊ 

လ ႕အ့ င္ံအေရ ၊ က်င္ မာေရ ၊ေဘ ကင္ လံုး ့ံ ေရ ၊ စ င္႕စာ ရုႏုးဆုိငမ္မုႏရင္ံ အၾကု္အ္ွ္္  စီမံ့င္႕့ ၿမမ ုးဆုိင္ရာ  ကဆုိစအရု္မ်ာ ကဆုိုး 

လဆုို္မ ေ ာင္ရ က္ ုီ  စဥ္ က္မျု္္္ုးဆုိ ္က္ေရ ကဆုိုး ေမာင္ ုႏရင ္ ေ ာင္္ က္ျ့င္ ျ စ္သွ္။ 

A2 ္ရာ ဥုေဒကဆုိုး ေလ စာ လဆုိုးကင္ာျ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ေဒသ္ င္ ၊ ုႏုးဆုိင္ငံေ္ာ္အ င္ံုႏရင္ံ ုႏုးဆုိင္ငံ္ကာအ င္ံ  သက္ ုးဆုိင္ရာ ဥုေဒ၊ စွ္ မ်ဥ္ စွ္ ကမ္ မ်ာ  

၊အ္  သျ င္ံအျ့ာ ေသာ ဥုေဒမ်ာ ္က္က်င္ မာေရ ၊  ေဘ ကင္ လံုး ့ံ ေရ ၊အလုးု္သမာ ေရ ရာုႏရင္ံ  သဘာဝ 

ု္္ဝင္ က်င္ ုးဆုိင္ရာ အျမင္္မေ္ာင္ံမ်ာ ကဆုိုး ေလ စာ လဆုိုးက္ငာျ့င္ ျ စ္သွ္။ 

A 3 အစရီင့္ ံ္ ငျ္ုျ့င ္ုႏရင္ံ  ကသ္ ယေ္ရ  

အ  ၿ႕အစွ္ အေငျ င္ံ ၎၏ ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿေစေသာ မ ဝါဒ၊ လုးု္ေ ာင့္်က္မ်ာ ုႏရင္ံ စ မ္ ေ ာင္ရွ္မ်ာ  ကဆုိုး 

ေ ာက္သွ္မ်ာ အုါအဝင္ အက်ဆုိ  သက္ ုးဆုိ္င္သ မ်ာ ကဆုိုး  က္သ ယ္အသဆုိေု ရမွ္ျ စ္ ုီ  ၎္ဆုိုး႕၏ အေ္ာက္အက ကဆုိုး 

့်ဆုိ္္ က္ရယ ရမွ္။ 

 

A 4 ဝင္္ မ ္မ်ာ ုႏရင္ံ့်ဆ္ုိ  ္ကမ္မ 

ဝင္္မ္ မ်ာ သွ္ေရရရွ္္ွ္္ ံံ့ုးဆုိင္ မၿေရ စီမံ့ င္႕့ ၿမမစငစ္ကဆုိုး ေရ   ၿေ ာ္ေ ာင္ျ့င္ ုႏရင္ံအေကာင္အ္ွ္  

ေ ာ္ျ့င္ ္ုးဆုိ႕္ င္ ့်ဆုိ္္ က္ုါဝင္ရမွ္ျ စ္ ုီ  ၎္ဆုိုး႕ ဝင္ေ ာင္မမေု ရာ အ့င္ က႑၊ 

္ာဝင္ဝ္ၱရာ မ်ာ ုႏရင္ံစု္လ်ဥ္ ုကာလအုဆုိုးင္ အျ့ာ အလဆုိုးက္လမ္ ွ င္မမမ်ာ ၊ ေလံက်င္ံသင္ၾကာ မမမ်ာ  

ရရရဆုိမွ္ျ စ္သွ္။ 
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A 5 စာ သံုး သ /ဧွ္ံသွမ္်ာ ုႏရင္ံ ုးဆုိငေ္သာ အေ္ ႕အႀက ံမ်ာ  

ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿျ့င္  ုးဆုိ္င္ရာ အျမင္္ မေ္ာင္ံအုါအဝငစ္ာ သံုး သ /ဧွ္ံသွ္မ်ာ ၏ ေက်ငု္မမကဆုိုး  ေစာင္ံၾကွံ္ 

ေလံလာ  ုီ   မရင္ကင္သွ္ ံအေရ ယ ေ ာင္ရ က္မမရရဆုိရမွ္။ 

A 6 ္ဆုိက်မရငက္ငေ္သာ ေၾကာ္ျငာမမမ်ာ  

ေၾကာ္ျငာသွ္ံ ုစအွ္ မ်ာ ုႏရင္ံ အေရာင္  ုးဆုိင္ရာ က္ ံမမမ်ာ သွ္ ္ဆုိက်မရင္ကင္ ုီ  သဆုိသငံ္သဆုိ္ုးဆုိက္ေသာ သ္င္  

အ့်က္အလက္မ်ာ  အုါအဝင္ အ  ၿ႕အစွ္  ုးဆုိင္ရာ အေၾကာင္ အရာမ်ာ ၊ ္ုး္္ကုးင္မ်ာ ၊ ဝင္ေ ာင္မမမ်ာ ုႏရငံ္ 

ု္္သက္ု ု င္ံလင္ ျမင္သာမမရရဆုိသွ္။ ေု အု္လဆုိုးက္သွ္ံ္င္ ဆုိုး ္က္ ုဆုိုးုက္ဆုိေု  ွ င္  ုးဆုိျ့င္ မ်ဆုိ  ကဆုိုး မျု လုးု္ု ါ။ 

A 7 အေ ာကအ္ဥ ီမ်ာ ုႏရင္ံ အေျ့့အံေ ာကအ္အံုးမ်ာ  

အေ ာက္အဦ မ်ာ ုႏရင္ံအေျ့့အံေ ာက္အအံုးမ်ာ ကဆုိုးအစီအစဥ္ေရ   ၿျ့င္ ၊ ေငရာ့်္ာ ျ့င္ ၊ ုံုးစံ၊ ေ ာက္လုးု္ေရ ၊ 

ျုင္လွ္မ မ္ မံျ့င္ ၊ လွ္ု္္ျ့င္ ုႏရင္ံ   ဆုိ  ်က္ျ့င္ မ်ာ … 

A 7.1 ေလ စာ လဆုိုးကင္ာျ့င ္ 

အကာအက ယ္ေု ္ာ  ုီ  အ္ဆုိ့ဆုိုးက္မ့ံေသာဧရဆုိယာမ်ာ ၊ အေမ အုႏရစ္ ုးဆုိင္ရာ ္ွ္ံသ င္ စဥ္ စာ ရမွ္ံေငရာမ်ာ  

ုႏရင္ံစု္္လ်ဥ္ ု လဆုိုးအု္ေသာ ဇုးင္္ ွ္ေ ာက္ေရ  ုးဆုိင္ရာမ်ာ ုႏရင္ံ ဥုေဒမ်ာ ကဆုိုး ေလ စာ လဆုိုးက္ငာျ့င္  

A 7.2 သကေ္ရာကမ္မုႏရင္ံ ္ွ္္ ံံ့ ုးဆုိင ္မၿမမ 

သဘာဝုႏရင္ံ ယဥ္ေက် မမ ုးဆုိင္ရာအသဆုိုးက္အဝင္ မ်ာ ၏ အ္ုးဆုိင္ အ္ာုႏရင္ံ ္ွ္ံ္ံ့ုးဆုိင္ မၿမမကဆုိုး ္ွံ္သ င္ စဥ္ စာ ရင္ 

 

A 7.3 ေရရရွ ္္ ွ္္ ံံ့ ုးဆုိင ္မၿေသာ လုုး ေ္ ာငမ္မမ်ာ ုႏရင္ံ ုစအွ ္မ်ာ  

ေဒသ္ င္  ေကာင္ မ င္သင္ံေလ်ာ္ ုီ  ေရရရွ္အ္ က့္ုးဆုိင္ မၿမမရရဆုိေသာ လုးု္ေ ာင္မမမ်ာ ၊ ုစအွ္ မ်ာ ကဆုိုး အသံုး ျု ရင ္

 

A 7.4 အာ လံုး အ္ ကလ္ကလ္ရမ ္မရီရရဆုိေစုႏုးဆုိငမ္မ 

အ္  လဆုိုးအု့္်က္မ်ာ ရရဆုိသွ္ံုုးဂဆုိၢ လ္မ်ာ အ္ က္သ္င္ အ့်က္အလက္မ်ာ လက္လရမ္ မီရရရဆုိုႏုးဆုိင္ေအာင ္ လဆုိုးအု္သလဆုိုး 

ေု အု္ရင ္
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A 8 ေျမယာ၊ ေသာကသ္ံုး ေရုႏရင္ံ ုဆုိုးင ္ုးဆုိငမ္မမ်ာ  ုးဆုိငရ္ာ အ့ င္ံအေရ မ်ာ  

ေျမယာ၊ ေသာက္သံုး ေရမ်ာ  အ့ င္ံအေရ ုႏရင္ံ ုဆုိုးင္ ုးဆုိင္မမမ်ာ  ုးဆုိင္ရာအ  ၿ႕အစွ္ သွ္ ေဒသ့ံရု္ရ ာလ ္ုးုႏရင္ံ 

္ုးဆုိင္ ရင္ သာ ေရ ရာအ့ င္ံအေရ မ်ာ ကဆုိုးေလ စာ လုးဆုိက္ငာ ုီ  ေဒသ့ံမ်ာ မရလ ္္လု္စ ာ့ င္ံျု ျ့င္ ၊ ႀကဆုိ ္င္အသဆုိေု ျ့င္  

ုႏရင္ံသေဘာ္ ့ င္ံျု ့်က္ေ္ာင ့္ံ့ၿံျ့င္ မ်ာ ရရဆုိ့ၿံုါက သဆုိမ္ ယ ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုး ္ရာ ဝင္ေ ာင္ရ က့္  င္ံရရဆုိ ုီ  အ္င္ အၾကု္ 

မျ စ္မေင ျုင္လွ္ေငရာ့်္ာ ျ့င္ မ်ာ  မလဆုိုးအု္ုါ။ 

A 9 သ္င ္အ့်ကအ္လကု္ႏရင္ံ အဓဆုုိ ၸာယျ္ုင ္ဆုိုးရရင ္လင ္ျ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ မရ သဘာဝု္္ဝင္ က်င္မ်ာ ၊ ေဒသ့ံယဥ္ေက် မမုႏရင္ံ ယဥ္ေက် မမအေမ အုႏရစ္မ်ာ ၊ ္ုးဆုိ႕အ္  သဘာဝ ုးဆုိင္ရာ 

ေဒသမ်ာ ၊ ေင္ဆုိုးင္မမဓေလံမ်ာ ုႏရင္ံ ယဥ္ေက် မမမ်ာ ္ွ္ရရဆုိရာေဒသမ်ာ သဆုိုး႕ သ ာ ေရာက္လွ္ု့္္်ဆုိင္္ င္ ရရင္ ျုမမမ်ာ ုႏရင္ံ 

သ္င္ အ့်က္အလက္္င္ျုျ့င္ ၊ အဓဆုိုၸာယ္ျုင္ ဆုိုးရရင္ လင္ ျ့င္ မ်ာ  ျ စ္သွ္။ 

A 10 ရွရ္ ယ္္ ာ သွ္ံ ့ရ ီုင ္္ုးဆုိငု္ႏရင္ံ ့်ဆ္ုိ  ္ကေ္ ာငရ္ ကမ္မ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္အ့ င္ံအလမ္ မ်ာ ္ွ္ရရဆုိရာရွ္ရ ယ္္ာ သွ္ံ့ရီ ုင္ ္ုးဆုိင္ကဆုိုး ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿသွ္ံ 

အစီအစဥ္ေရ   ၿမမ၊ စီမံ့င္႕့ ၿမမမ်ာ ုႏရင္ံ  က္စု္လုးု္ေ ာင္သွ္။ 

 

အ့င ္ B ေဒသ့ရံုရ္ ာလ ္ ုးအ္ က ္ လ မမေရ ုႏရင္ံစ ီု ာ ေရ  ုးဆုိငရ္ာ အက်ဆုိ  ေက် ဇ  မ်ာ ကဆုိုး 

အျမင္ံမာ  ံုး ရရရဆုိေအာငေ္ ာငရ္ ကျ့္င ္ုႏရင္ံအုႏမ္ သ္ေဘာသကေ္ရာကမ္မမ်ာ ကဆုိုး အငွ ္ ံုး သဆုိုး႕ 

ေလရ်ာံ့ ်ျ့င ္ 

B 1 ရုရ္ ာလ ္ ုးအာ  ေ္ာက္ု ံကံ ွ ျီ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ေဒသ ုးဆုိင္ရာအေျ့့ံအေ ာက္အအံုးမ်ာ ုႏရင္ံလ မမေရ ရာအသဆုိုးက္အဝင္ အ္ က္ ကငဦ အစျု  

ေ္ာက္ုံံမမမ်ာ ကဆုိုး ္က္ၾက စ ာလုးု္ေ ာင္သွ္။္ုးဆုိေ္ာက္က မမမ်ာ ္ င္ ုွာေရ ၊ ေလံက်ငံ္သင္ၾကာ မမ၊ က်င္ မာေရ  

ုႏရင္ံ သင္႕ရရင္ ေရ ၊ ရာသီဥ္ုးေျုာင္ လၿမမကဆုိုး သက္ေရာက္ေစသွ္မ်ာ အာ  လဆုို္မ ေ ာင္ရ က္သွ္ံ စီမံကဆုိင္ မ်ာ  

အစရရဆုိသွ္္ုးဆုိ႕ုါဝင္သွ္။ 
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B 2 ေဒသ့မံ်ာ အာ  အလုုး ့္ င႕္အုမ္မ 

ေဒသ့ံမ်ာ ကဆုိုး စီမံ့င္႕့ ၿေရ  ရာ္  မ်ာ အုါအဝင ္အလုးု္အကဆုိုးင္မ်ာ ့င္႕အု္ရငု္ႏရင္ံ ရာ္  ္ုးဆုိ ျမ င္ံ့င္႕္ာ ရင္အ္ က္ 

္ ွီေသာအ့ င္ံအလမ္ ေု သွ္။ 

B 3 ေဒသ္ င ္ ဝယယ္ အသံုး ျု ျ့င ္ 

ကုးင္ုစအွ္ မ်ာ ုႏရင္ံ ဝင္ေ ာင္မမမ်ာ ကဆုိုး ဝယ္ယ ျ့င္ ၊ ကမ္ လရမ္ ျ့င္ မ်ာ ျု လုးု္ုါက အ  ၿ႕အစွ္ အေငျ င္ံ ရရရဆုိုႏုးဆုိင္ ုီ  

လံုးေလာက္သွ္ံအရွ္အေသ  မ်ာ ရရဆုိုါက ေဒသ့ံုႏရင္ံ မရ်္မရင္ကင္သွ္ံ ုစအွ္ ္င္သ င္ သ  (suppliers) မ်ာ အာ  

ဦ စာ ေု သွ္။ 

B 4 ေဒသ့စံ ီု ာ ေရ လုုး င္င ္ရရငမ္်ာ  

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ေဒသ ဆုိုးင္ရာသဘာဝ၊သမုးဆုိင္ ေၾကာင္ ုႏရင္ံယဥ္ေက် မမဓေလံ္ံုး စံမ်ာ အေုေ္ င္ အေျ့့ေံသာ ေရရရွ္ 

္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿသွ္ံ ္ုး္္ကုးင္မ်ာ ုႏရင္ံ ဝင္ေ ာင္မမမ်ာ ကဆုိုးေဒသ့ံစီ ု ာ ေရ လုးု္ငင္ ရရင္မ်ာ မရ ္ုးဆုိ ္က္ေ ာ္္ုး္္ျ့င္ ုႏရင္ံ  

ေရာင္ ့်ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုး အေ္ာက္အုံံေု သွ္။ 

 

B 5 ေ့ါင ္ုံုးျ ္ျ့္င ္ုႏရင္ံ အေုႏရာကအ္ယရကေ္ု ျ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ အ္  သျ င္ံ ကေလ သ ငယ္မ်ာ ၊  ယ္ေက်ာ္သက္မ်ာ ၊ အမ်ဆုိ  သမီ မ်ာ ၊ လ ငွ္ စုးမ်ာ ုႏရင္ံ အျ့ာ  

္ဆုိ့ဆုိုးက္ရရလ ယ္အုးု္စုးမ်ာ အေုေ္ င္ စီ ု ာ ေရ ၊ လဆုိင္ုဆုိုးင္  ုးဆုိင္ရာ သဆုိုး႕မဟုး္္ အျ့ာ မွ္သွ္ံ ေ့ါင္ ုံုးျ ္္ျ့င္  

သဆုိုး႕မဟုး္္အေုႏရာက္အယရက္ေု ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုးမ ဆုိုး င္႕က်င္ေသာမ ဝါဒ္ရု္ကဆုိုး ့်မရ္္အေကာင္အ္ွ္ေ ာ္ ုီ  

ျ စ္သွ္။ 

 

B 6 ္င ္္ အ့ င္ံအေရ  

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ စီမံ့င္႕့ ၿေရ  ုးဆုိင္ရာ ရာ္  မ်ာ အုါအဝင္ အလုးု္အကဆုိုးင့္င္႕အု္ျ့င္  ုးဆုိင္ရာ အ့ င္ံအလမ္ မ်ာ ကဆုိုး 

က်ာ /မ၊ လ မ်ဆုိ  ၊ ဘာသာေရ ၊ မသင္စ မ္ မမ သဆုိုး႕မဟုး္္ အျ့ာ ငွ္ လမ္ မ်ာ ျ င္ံ ့ ၿျ့ာ  က္ ံျ့င္ မျု ဘၿ 

ကမ္ လရမ္ ့င္႕အု္ သွ္။ 
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B 7 သငံ္ေလ်ာ္ေကာင ္မ ငသ္ွ္ံအလုုး  ္

အလုးု္သမာ အ့ င္ံအေရ မ်ာ ကဆုိုး ေလ စာ လဆုိုးက္ငာ ုီ  ေဘ ကင္ ေသာ၊ လံုး ့ံ ေသာ အလုးု့္ ငက္ဆုိုး င္္ီ ေု ကာ ဝင္္မ္  

မ်ာ ကဆုိုးလွ္  လ ္င္ ေစံေင္ုးဆုိင္ရင္လဆုိုးအု္ေသာအငွ္  ံုး လုးု့္ ေု သွ္။ ဝင္္မ္ မ်ာ ကဆုိုးလွ္  ုံုးမရင ္ သင္္င္ ၊ 

အေ္ ႕အႀကံ ုႏရင္ံ ရာ္  ္ုးဆုိ အ့ င္ံအလမ္ မ်ာ  ေု အု္သွ္။ 

 

B 8 ရုရ္ ာလ ္ ုး ုးဆုိငရ္ာ ဝငေ္ ာငမ္မမ်ာ  

အ  ၿ႕အစွ္ ၏လုးု္ငင္ မ်ာ သွ္ ငီ စု္ရာရုရ္ ာလ ္ုးအသဆုိုးင္ အဝုးဆုိင္ မ်ာ ၏ စာ ငု္ရဆုိကၡာ၊ ေသာက္သံုး ေရ၊ စ မ္ အင္၊ 

က်င္ မာေရ ေစာင္ံေရရာက္မမ သဆုိုး႕မဟုး္္ သင္႕ရရင္ ေရ စသွ္ံ အေျ့့ ံဝင္ေ ာင္မမမ်ာ ေု အု္ျ့င္ ကဆုိုး မ္ဆုိ့ဆုိုးက္ေစုါ။ 

 

B 9 ေဒသ ုးဆုိငရ္ာ အသကေ္မ  ဝမ ္ေက်ာင ္လုုး င္င ္မ်ာ  

အ  ၿ႕အစွ္ ၏ လုးု္ငင္ မ်ာ သွ္ကုးင္ ေျမုႏရင္ံေရေငအရင္ အျမစ္မ်ာ အသံုး ျု ျ့င္ ၊ လမ္ အသံုး ျု ျ့င္ ၊ သယ္ယ  

ုဆုိုး႕ေ ာင္ေရ ုႏရင္ံ အဆုိမ္ရာ္ုးဆုိ႕အုါအဝင ္ေဒသ္ င္  အသက္ေမ  ဝမ္ ေက်ာင္ လုးု္ငင္ မ်ာ  ရရရဆုိလုးု္ကဆုိုးင္ုႏုးဆုိင္မမကဆုိုး  ုးဆုိ ဝါ စ ာ  

္ဆုိ့ုးဆုိက္မမမျ စ္ေစုါ။ 

အ့င ္ C ယဥေ္က် မမအေမ အုႏရစမ္်ာ ၏ အက်ဆုိ  ကဆုိုး အျမင္ံမာ  ံုး ျ စေ္စရငု္ႏရင္ံ အုႏမ္ သ္ေဘာ 

သကေ္ရာကမ္မမ်ာ ကဆုိုး အငဆုိမ ္ံုး သဆုိုး႕ေလရ်ာံ့ ်ရင ္

C 1 ယဥေ္က် မမဓေလံ္ ံုး စမံ်ာ  အျုငအ္လရငအ္က်ဆုိ  ျု ျ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္  ဆုိုး ဝါ သွ္ံသက္ေရာက္မမမ်ာ ကဆုိုးအငဆုိမ္ံ ံုး ေလရ်ာံ့် ုီ  ေဒသ့ံမ်ာ ၏အက်ဆုိ  ေက် ဇ  ုႏရင္ံ ဧွ္ံသွ္မ်ာ  

ကဆုိုးအျမင္ံမာ  ံုး ျ ွ္ံ ွ္ ေု ုႏုးဆုိင္ရင္အ္ က္ ေဒသ ုးဆုိင္ရာ ရု္ရ ာလ ္ုးမ်ာ ၊ ယဥ္ေက် မမ သဆုိုး႕မဟုး္္ 

သမဆုိုးင္ ေၾကာင္ အရအ္ဆုိ့ုးဆုိက္မ့ံေသာေငရာမ်ာ သဆုိုး႕သ ာ ေရာက္လွ္ု္္မမမ်ာ  ျမ င္ံ္င္ျ့င္ ၊ စီမံ့င္႕့ ၿျ့င္ မ်ာ  

ျု လုးု္ရာ္ ငျ္ုွ္္ င္ ၊ ျုွ္ုမရ ေကာင္ မ င္သွ္ံ လုးု္ေ ာင္မမုံုးစံမ်ာ ၊ေဒသ္ င္ သေဘာ္ လက့္ံသွ္ံ 

လမ္ ွ င္မမမ်ာ ကဆုိုး လဆုိုးက္ငာ ေ ာင္ရ က္သွ္။ 
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C 2 ယဥေ္က် မမအေမ အုႏရစမ္်ာ ကဆုိုး ေစာင္ံေရရာကက္ာက ယျ့္င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ေဒသ ုးဆုိင္ရာုဆုိုးင္ ုးဆုိင္မမမ်ာ ၊ ေငရာမ်ာ ုႏရင္ံသမုးဆုိင္ ေၾကာင္  ုးဆုိင္ရာ၊ေရရ ေဟာင္ သုးေ္သင၊ 

ယဥ္ေက် မမုႏရင္ံ ယံုးၾကွ္ကဆုိုး က ယ္မမ ုးဆုိင္ရာ ္  ျ့ာ အေရ ုါမမမ်ာ ကဆုိုး ေစာင္ံေရရာက္ကာက ယ္ျ့င္ ၊ ္ဆုိင္ သဆုိမ္ ျ့င္ ုႏရင္ံ 

ျမ င္ံ္င္ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုး လုးု္ေ ာင္ ုီ  ေဒသ့ံမ်ာ  လက္လရမ္ မမီေစရင ္အဟင္႕အ္ာ ျု ျ့င္ မ်ာ  မလုးု္ေ ာင္ုါ။ 

 

C 3 ယဥေ္က် မမဓေလံ္ ံုး စုံႏရင္ံ အေမ အုႏရစမ္်ာ ကဆုိုး ္င ္ကျ္ုသျ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္စစ္မရင္ေသာ ရဆုိုး ရာလကၡမာမ်ာ ုႏရင္ံေဒသ္ င္  မ်က္ေမရာက္ေ့္္ဓေလံ္ံုး စံမ်ာ ကဆုိုး 

လုးု္ငင္ လွ္ု္္ျ့င္ ၊ုံုးစံ၊္င္ ာ င္ျ့င္ ၊ဟင္ လ်ာသဆုိုး႕မဟုး္္ ုးဆုိင္မ်ာ အစရရဆုိသွ္္ုးဆုိ႕္ရာ၌ ္င္ ဆုိုး ္ာ ေုါင္ စု္ျ့င္ မ်ာ   

ျု လုးု္သလဆုိုး ေဒသ့ံရု္ရ ာလ ္ ုး၏ ဥာမမ ုဆုိုးင့္ င္ံမ်ာ ကဆုိုးလွ္  ေလ စာ မမရရဆုိုါသွ္။ 

C 4 ေရရ လ ႕အသံုး အေ ာင္ု စအွ ္မ်ာ  

ေဒသ ုးဆုိင္ရာုႏရင္ံအျုွ္ျုွ္ ုးဆုိင္ရာဥုေဒမ်ာ ၏့ င္ံျု ့်က္ျ င္ံမရလ ၿု  သမုးဆုိင္ ေၾကာင္ ုႏရင္ံ ေရရ ေဟာင္ သုးေ္သင ုးဆုိင္ရာ 

အသံုး အေ ာင္၊ုစအွ္ မ်ာ ကဆုိုး ေရာင္ ့်ျ့င္ ၊ လၿလရယ္ျ့င္  သဆုိုး႕မဟုး္္ ျုသျ့င္  မျု လုးု္ရုါ။ 

အ့င ္ D: သဘာဝု္ဝ္င ္က်င၏္ အက်ဆုိ  ကဆုိုး အျမင္ံမာ  ံုး ျ စေ္စရငု္ႏရင္ံ အုႏမ္ သ္ေဘာ 

သကေ္ရာကမ္မမ်ာ ကဆုိုး အငဆုိမ ္ံုး သဆုိုး႕ေလရ်ာံ့ ်ရင ္

D 1 အရင ္အျမစမ္်ာ ကဆုိုး ္ဆုိင ္သဆုိမ ္ျ့င ္ 

D 1.1 သဘာဝု္ဝ္င ္က်ငု္ႏရင္ံ ေလ်ာ္ွေီသာ ဝယယ္ ျ့င ္ 

ဝယ္ယ ေရ  ုးဆုိင္ရာမ ဝါဒမ်ာ သွ္ အဓဆုိကကုးင္ုစအွ္ မ်ာ ၊ အစာ အစာ၊ အေ ်ာ္ယမကာ၊ အေ ာက္အဦ  ုးဆုိင္ရာ 

ုစအွ္ မ်ာ ုႏရင္ံ စာ ေသာက္ကုးင္မ်ာ အုါအဝင္ သဘာဝု္္ဝင္ က်င္ုႏရင္ံ ေလ်ာ္ွီသွ္ံ ုစအွ္ ္င္သ င္ သ  (suppliers) 

မ်ာ ုႏရင္ံ ကုးင္ုစအွ္ မ်ာ ကဆုိုး ုဆုိုးုေ္ာက့္ံအ့ င္ံအေရ ေု သွ္။ 

D 1.2 အက်ဆုိ  ရရဆုိရရဆုိ ဝယယ္ ျ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ အေလအလ င္ံမ်ာ ကဆုိုး ေလရ်ာံ့်ုႏုးဆုိင္ရင္အ္ က္အစာ အစာမ်ာ အုါအဝငစ္ာ ေသာက္ကုးင္မ်ာ ုႏရင္ံ 

္စ့္ါသံုး  ုစအွ္ မ်ာ ဝယ္ယ ရာ္ရာ၌ သ္ဆုိျု ု စီမံ့င္႕့ ၿသွ္။ 
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D 1.3 စ မ ္အင္္ ဆုိင ္သဆုိမ ္ေစာင္ံေရရာကျ့္င ္ 

အလံုး စံုးသံုး စ ၿမမကဆုိုး ေလရ်ာံ့်ုႏုးဆုိင္ရင္အ္ က္ စ မ္ အင္သံုး စ ၿျ့င္ ကဆုိုး အမ်ဆုိ  အစာ ၊ အ င္ံမ်ာ အလဆုိုးက္ ္ုးဆုိင္ ္ာသံုး စ ၿသွ္။ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ ျုင္လွ္ျုွ္ံ  ဆုိ   မၿစ မ္ အင္ကဆုိုး္ုးဆုိ ္က္အသံုး ျု ုႏုးဆုိင္ရင္အ္ က္ ႀကဆုိ  ုမ္ အာ ္ုး္္သွ္။ 

D 1.4 ေရုႏရင္ံ ုးဆုိငေ္သာ ္ဆုိင ္သဆုိမ ္ေစာင္ံေရရာကျ့္င ္ 

အလံုး စံုးသံုး စ ၿမမကဆုိုး ေလရ်ာံ့်ုႏုးဆုိင္ရင္အ္ က္စ မ္ အင္သံုး စ ၿျ့င္ ကဆုိုး အမ်ဆုိ  အစာ ၊ အ င္ံမ်ာ အလဆုိုးက္ ္ုးဆုိင္ ္ာသံုး စ ၿ ုီ  ေရုႏရင္ံ 

ု္္သက္ု္ဆုိ့ဆုိုးက္လာုႏုးဆုိင္သွ္မ်ာ ကဆုိုး င္ စစ္ေလံလာသွ္။ေရအရင္ အျမစ္သွ္ ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿမမရရဆုိ ုီ  

သဘာဝု္္ဝင္ က်င္လွ္ု္္စီ  င္ မမကဆုိုး  ုးဆုိ ဝါ စ ာ ္ဆုိ့ုးဆုိက္ေစမမမရရဆုိုါ။ ေရကဆုိုး ္ဆုိ့ုးဆုိက္ေစမမျမင္ံမာ သွ္ံ ေငရာမ်ာ ္ င ္

အေျ့အေငအ္ုးဆုိင္ အ္ာအရ ေသာက္သံုး ေရႀကီ ၾကု္စီမံျ့င္  ဆုိုးင္ရာ ုင္ ္ုးဆုိင္ မ်ာ ့်မရ္္ လုးု္ကဆုိုးင္သွ္။ 

D 2 ွစ္ွ မ ္မမေလရ်ာံ့ ်ျ့င ္ 

D 2.1  ငလ္ံုးအဆုိမဓ္ာ္ေ္င ႕္ု္း လ္ ္ ျ့္င ္မ်ာ  

အ  ၿ႕အစွ္ မရ ္ဆုိင္ ့် ု္ကဆုိုးင္္ ယ္သွ္ံ အရင္ အျမစအ္ာ လံုး မရ ္ က္ေုေလာသွ္ံ  င္လံုးအဆုိမ္ဓာ္္ေင ႕ 

္ုး္္လ ္္ျ့င္  မ်ာ ကဆုိုး ့ ၿျ့ာ ္ က့္်က္ ုီ  ျ စ္ုႏုးဆုိင္ုါက ၎္ဆုိုး႕ကဆုိုး ေရရာင္ရရာ ုႏုးဆုိင္ရင္ သဆုိုး႕မဟုး္္ ေလရ်ာံ့်ရင္အ္ က္ 

လုးု္္ံုး လုးု္ငွ္ မ်ာ  ့်မရ္္အေကာင္အ္ွ္ေ ာ္သွ္။ အ  ၿ႕အစွ္ ၏ အရင္ အျမစ္မ်ာ မရ က်င္ရရဆုိေငေသ ေသာ 

္ုး္္လ ္္မမမ်ာ ကဆုိုး ုေု်ာက္သ ာ ေစရင္ အစာ ္ုးဆုိ လုးု္ေ ာင္မမမ်ာ ကဆုိုးလွ္  အာ ေု သွ္။ 

D 2.2 သယယ္ ု ဆုိုး႕ေ ာငေ္ရ  

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္ သယ္ယ ုဆုိုး႕ေ ာင္ေရ လဆုိုးအု့္်က္မ်ာ ကဆုိုး ေလရ်ာံ့် ုီ  ဧွ္ံသွ္မ်ာ ၊ ဝင္္မ္ မ်ာ ၊ 

ုစအွ္ ္င္သ င္ သ မ်ာ ုႏရင္ံ လုးု္ငင္ လွ္ု္္မမ္ဆုိုး႕္ င္ ုဆုိုးမဆုိုးသင္႕ရရင္ ေသာ၊ အရင္ အျမစ္မ်ာ ကဆုိုးုဆုိုးု အက်ဆုိ  ရရဆုိေစေသာ 

အျ့ာ ငွ္ လမ္ မ်ာ ျ င္ံ သံုး စ ၿျ့င္ ကဆုိုး ္က္ၾက စ ာ္ုးဆုိက္္ င္ အာ ေု သွ္။ 

D 2.3 စ င႕္ုစေ္ရ 

ေရ့်ဆုိ  ့င္ ၊ လက္ေ  ကင္၊ မီ  ဆုိုးေ့်ာင္္ုးဆုိ႕မရ ္ က္လာသွ္ံ သံုး  ုီ ေရမ်ာ အုါအဝင္ စ င္႕ုစ္ေရမ်ာ ကဆုိုး ေဒသ့ံလ ္ုး 

သဆုိုး႕မဟုး္္ ု္္ဝင္ က်င္ကဆုိုးုး  ုးဆုိ ဝါ စ ာ္ဆုိ့ဆုိုးက္မမမရရဆုိေစရငအ္္ က္ ္ဆုိေရာက္စ ာ ကဆုိုးင္္ ယ္ ုီ  ျုင္လွ္အသံုး ျု ျ့င္  

သဆုိုး႕မဟုး္္ စ င္႕္ုး္္ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုး ေဘ ကင္ လံုး ့ံ စ ာ ျု လုးုသ္ွ္။ 
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D 2.4 အစုးဆုိငအ့္ၿစ င႕္ုစ္ု စအွ ္ 

အစာ အေသာက္စ င္႕ုစ္ုစအွ္ မ်ာ အုါအဝင္စ င္္ုစ္မမအ္ုးဆုိင္ အ္ာကဆုိုး ေလရ်ာံ့်ရင္စငစ္မ်ာ ္ာ ရရဆုိလုးု္ေ ာင္ ုီ  

အကယ္ု ေလရ်ာံ့်ရင ္မျ စ္ုႏုးဆုိင္ု ါက ္ု္မံ အသုးံ ျု ျ့င္  သဆုိုး႕မဟုး္္ သံုး စ ၿ ုီ ုစအွ္ မ်ာ ကဆုိုး ျုငလ္ွ္ျု ျုင ္အသံုး ျု ျ့င္  

မ်ာ  ျု လုးု္သွ္။ မွ္သွ္ံ ၾက င္ က်င္ေသာ အွစ္အေၾက စ င္႕ုစ္မမမရ ေဒသ့ံလ ္ုးသဆုိုး႕မဟုး္္ ု ္္ဝင္ က်င္ကဆုိုး  ဆုိုး ဝါ  

သွံ္ ္ဆုိ့ဆုိုးက္သက္ေရာက္မမမ်ာ  မျ စ္ေစရုါ။ 

D 2.5 ေဘ အုၱႏရာယရ္ရဆုိေသာ ုစအွ ္မ်ာ  

ုုးဆုိ သ္္ေ  ၊ သုး္္ေ  ၊ ေရက  ကင္ုုးဆုိ သ္္ေ  မ်ာ ုႏရင္ံ သင္႕ရရင္ ေရ ုစအွ္ မ်ာ အုါအဝင္ ေဘ အုႏႏၲရာယ္ရရဆုိေသာ 

ုစအွ္ မ်ာ သံုး စ ၿျ့င္ ကဆုိုး ငွ္ ုႏုးဆုိင္သမရ်ငွ္ ေစ ုီ  ရရရဆုိုႏုးဆုိင္ုါက ေဘ အုႏႏၲရာယ္မျ စ္ေစေသာ ္ုး္္ကုးင္မ်ာ  သဆုိုး႕မဟုး္္ 

လုးု္ငင္ စဥ္မ်ာ ျ င္ံ အစာ ္ုးဆုိ သွ္။ ဓာ္ုးေ ဒုစအွ္ မ်ာ  သုးဆုိမီရ မမ၊ အသုးံုး ျု မမ၊ ကဆုိုးင္္ ယ္မမုႏရင္ံ စ င္႕ုစ္ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုး 

သင္ံေလ်ာ္မရင္ကင္စ ာ စီမံေ ာင္ရ က္သွ္။ 

D 2.6 ွစ္ွ မ ္မမမ်ာ ငွ ္ုါ ေစျ့င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ သွ္အသံ၊ အလင္ ၊ စီ  င္ မမမ်ာ ၊ ္ုးဆုိက္စာ ျ့င္ ၊ အဆုိုးဇုးင္ လ ာ ု်က္စီ ေစေသာ အရာဝ္  မ်ာ ေၾကာင္ံ  

ျ စ္ေုေသွ္ံွစ္ွမ္ မမျ စ္ေစျ့င္ မ်ာ ကဆုိုးအငွ္  ံုး ေလ်ာံက်ေစရင္ အေကာင္အ္ွ္ေ ာ္ေ ာင္ရ က္ ုီ ေလ၊ ေရ၊ 

ေျမလ ာ္ဆုိုး႕ကဆုိုးလွ္ (အ ဆုို္အေ္ာက္၊ုဆုိုး မ ာ စသျ င္ံ) ွစ္ွမ္ မမမရရဆုိေစရင္ လုးု္ေ ာင္သွ္။ 

 

D 3 ဇဝီအမ်ဆုိ  အစာ က ၿျုာ မမ၊ ေဂဟစငစမ္်ာ ုႏရင္ံ ေျမယာ္မ့ င ္မ်ာ ကဆုိုး ္ဆုိင ္သဆုိမ ္ေစာင္ံေရရာကျ့္င ္ 

D 3.1 ဇဝီအမ်ဆုိ  အစာ က ၿျုာ မမကဆုိုး ္ဆုိင ္သဆုိမ ္ေစာင္ံေရရာကျ့္င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ အေငျ င္ံ မဆုိမဆုိ္ဆုိုး႕ုဆုိုးင္ ုးဆုိင္ေသာအရာမ်ာ ကဆုိုး သင္ံေလ်ာ္မရင္ကင္ေသာ စီမံ့င္႕့ ၿမမစငစ္ျ င္ံ လုးု္ေ ာင္ျ့င္  

အုါအဝငဇ္ီဝအမ်ဆုိ  အစာ က ၿျုာ မမကဆုိုး္ဆုိင္ သဆုိမ္ ေစာင္ံေရရာက္ျ့င္ အာ  ေ္ာက္ုံံက ွီသွ္။သဘာဝကဆုိုး အကာအက ယ္ 

ေု ္ာ ေသာဧရဆုိယာမ်ာ ုႏရင္ံ ဇီဝအမ်ဆုိ  အစာ က ၿျုာ မမ္င္ ဆုိုး ျမင္ံမာ သွ္ံ ေငရာမ်ာ ကဆုိုး အ္  ဂ္ုးျု ္ဆုိင္ သဆုိမ္ သွ္။ 

သဘာဝေဂဟစငစ္ကဆုိုးအေုႏရာက္အယရက္ျ စ္ေစမမမ်ာ  အငွ္  ံုး ျ စ္ေအာင္ေ ာငရ္ က္ ုီ  ျုင္လွ္္ ေ္ာင္ေရ ုႏရင္ံ 

္ဆုိင္ သဆုိမ္ ေစာင္ံေရရာက္မမေရ ရာ စီမံ့င္႕့ ၿမမ္ င္လွ္  အစာ ္ုးဆုိ ေု ေလ်ာ္ေစျ့င္ ကဆုိုး ္ွံ္သ င္ ္ာ သွ္။ 
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D 3.2 ္ဆုိုး ေ ာကျ္ုင႕္ု ာ ္္သ္ွ္ံ မ်ဆုိ  စဆ္ုိ မ္်ာ  

အ  ၿ႕အစွ္ အေငျ င္ံ္ုးဆုိ ေ ာက္ျုင္႕ု ာ ္္္သွ္ံမ်ဆုိ  စဆုိ္္မ်ာ ကဆုိုး ေရရာငရ္ရာ ုႏုးဆုိင္ရင္အ္ က္ ့်င္ံ့်ဆုိင္ေ ာင္ရ က္သွ္။ 

ျ စ္ုႏုးဆုိင္သမရ်ေျမယာ္မ့င္ ုႏရင္ံ ျုင္လွ္္ဆုိင္ သဆုိမ္ မ မ္ မံရာ္ င္အ္  သျ င္ံ သဘာဝေျမယာ္မ့ င္ မ်ာ ္ရာ၌ ေဒသ့ံမ်ဆုိ  ရင္  

မ်ာ ကဆုိုးသာ  အသံုး ျု သွ္။ 

D 3.3 သဘာဝအ္ုးဆုိင ္္ွရ္ရဆုိေငေသာေငရာမ်ာ သုးဆုိ႕ သ ာ ေရာကလ္ွ္ု ္ျ့္င ္ 

အ  ၿ႕အစွ္ အေငျ င္ံ  ုးဆုိ ဝါ သွံ္သက္ေရာက္မမမ်ာ ကဆုိုး ေလရ်ာံ့် ုီ  ဧွ္ံသွ္မ်ာ ကဆုိုးအျုွ္ံအဝ ျ ွ္ံ ွ္ ေု ုႏုးဆုိင္ရင ္

အ္ က္သဘာဝအ္ုးဆုိင္  ္ွ္ရရဆုိေငေသာေငရာမ်ာ သဆုိုး႕ သ ာ ေရာက္လွ္ု္္ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုးျမ င္ံ္င္ျ့င္ ုႏရင္ံ  

စီမံ့င္႕့ ၿျ့င္ မ်ာ  ္ င္ သင္ံေလ်ာ္မရင္ကင္သွ္ံ လမ္ ွ င့္်က္မ်ာ အ္ုးဆုိင္  လဆုိုးက္ငာေ ာင္ရ ကသ္ွ္။ 

 

D 3.4 ေ္ာ္ဆုိုးင ္္ဆုိရစာစင ္ဆုိုးငရ္ာ ္ံုး္ျုငေ္ ာငရ္ ကမ္မမ်ာ  

္ဆုိရစာစင္မ်ာ ုႏရင္ံု္္သက္ု အေလ ္ာ ရမွ္ံအ့်က္မ်ာ ုႏရင္ံ  ေ္ာရဆုိုးင္ ္ဆုိရစာစင္မ်ာ  ္ဆုိုး ္က္ေုါက္  ာ မမ အမ အက်င္ံ 

စသွ္္ုးဆုိ႕အေုေ္ င ္ျ စ္လာုႏုးဆုိင္  ယ္ရရဆုိေသာ  ုးဆုိ ဝါ သွ္ံသက္ေရာက္မမမ်ာ  မျ စ္ေုေလာေစရင္္ာဝင္ယ  

စီမံေ ာင္ရ က္ ုီ  ္ဆုိုး ု ာ လာ္္္သွ္ံသက္ေရာက္မမမ်ာ ၊ ္ုးဆုိ ေ ာက္ု်ံ႕ုႏရံ႕မမမရရဆုိျ့င္  အစရရဆုိသျ ငံ္ လ ္္လု္စ ာ 

လရွံ္လွ္သ ာ လာေငသွ္ံ ေ္ာ္ဆုိုးင္ ္ဆုိရစာစင္မ်ာ ုႏရင္ံသက္ ဆုိုးင္ရာ ကဆုိစအရု္မ်ာ ကဆုိုး ္ုးံ႕ျုင္ေ ာင္ရ က္မမမ်ာ   

လုးု္ေ ာင္သွ္။ 

 

D 3.5 ္ဆုိရစာစငျ္ု စုးေစာင္ံေရရာကေ္ရ  

 သင္ံေလ်ာ္ေသာကဆုိရဆုိယာမ်ာ ျ င္ံ အသံုး ျု လုးု္ကဆုိုးင့္ င္ံရရဆုိသ မ်ာ ၊ ျုွ္္ င္ ုႏရင္ံုႏုးဆုိင္ငံ္ ကာဥုေဒမ်ာ ုႏရင္ံအွီ 

လဆုိုးက္ငာေ ာင္ရ က္ေသာ လုးု္ငင္ မ်ာ မရလ ၿု  မွ္သွ္ံေ္ာ္ဆုိုးင္ ္ဆုိရစာစင္ကဆုိုးမရ ္ဆုိင္ သဆုိမ္ ျ့င္ ၊ ေမ  ျမ ျ့င္  သဆုိုး႕မဟုး္္ 

 မ္  ီ ျ့င္ မ်ာ မျု လုးု္ရ။ေ္ာ္ဆုိုးင္ ္ဆုိရစာစင္မ်ာ ုႏရင္ံအဆုိမ္ေမ  ္ဆုိရစာစင္မ်ာ အာ လံုး ကဆုိုး အေ ာက္အဦ ျ င္ံ  ေမ  ျမ ျ့င္ ၊ 

ျု စုးုးေစာင္ံေရရာက္ ျ့င္ ုႏရင္ံကဆုိုးင္္ ယ္္ဆုိင္ သဆုိမ္ ျ့င္ မ်ာ ကဆုိုး္ဆုိရစာစင္ျု စုးေစာင္ံေရရာက္ေရ  ုးဆုိင္ရာ   အျမင္ံ ံုး စံုႏမင္ မ်ာ ျ င္ံ 

ေ ာင္ရ က္ရမွ္။ 
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D 3.6 ေ္ာ္ဆုိုးင ္္ဆုိရစာစငမ္်ာ  သ္ျ္ ္ျ့္င ္ုႏရင္ံ အေရာင ္အဝယျ္ု လုုး ျ့္င ္ 

ေ္ာ္ဆုိုးင္ ္ဆုိရစာစင္မ်ဆုိ  စဆုိ္္မ်ာ ကဆုိုး ေရရရွ္္ွ္္ံံ့ုးဆုိင္ မၿမမရရဆုိေၾကာင္ ေသ့်ာ ုီ  ျုွ္္ င္ ုႏရင္ံုႏုးဆုိင္ငံ္ကာ 

ဥုေဒမ်ာ ုႏရင္ံအွီ လဆုိုးက္ငာေ ာင္ရ က္ေသာ စွ္ မ်ဥ ္စွ္ ကမ္ ျ ငံ္္ဆုိင္ သဆုိမ္ မမလုးု္ငင္  ္စ္စဆုိ္္္စ္ုဆုိုးင္  

အေငျ င္ံမရလ ၿု  သ္္ျ ္္ျ့င္ ၊ စာ သံုး ျ့င္ ၊ ျုသျ့င္ ၊ ေရာင္ ့်ျ့င္  သဆုိုး႕မဟုး္္ အလၿအလရယ္ျု ျ့င္ မ်ာ မျု လုးုရ္။ 

 

 


