
    

ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအတြက္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 

အႀကံၿပဳထားသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအညႊန္းမ်ားပါ၀င္သည္ 

တင္ၿပမွဳပံုစံ ၁.၀၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ 
 

ဤေနရာ၌ေဖာ္ၿပထားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအညႊန္းမ်ားသည္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအတြက္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာေရရွည္တည္တ့ံ 

သည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(GSTC-D)ကုိ လုိက္နာမွဳအား တုိင္းတာရန္ လမ္းညႊန္အၿဖစ္ ၿပဳစုထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

ယင္းတုိ ့သည္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၿခင္း သုိ ့မဟုတ္ အလံုးစုံၿပည့္စုံၿခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿခင္း မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ပုိင္အညႊန္းမ်ား 

ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ GSTC-D အသံုးၿပဳသူတုိ ့အတြက္ နမူနာမ်ားအၿဖစ္ ေဖာ္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

 

ဤအညႊန္းမ်ားကုိ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ား ရရိွသည္ႏွင့္အမွ် အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ ၿပင္ဆင္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ 

အညႊန္းအသစ္မ်ား သုိ ့မဟုတ္ အၿခားတုိးတက္မွဳမ်ားကုိ အႀကံၿပဳလုိပါက အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ေက်းဇူးၿပဳ၍ 

destinations@gstcouncil.org သုိ ့ေပးပုိ ့ေစလုိပါသည္။ 

 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား

အခန္း (A) ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္ ့ခြဲမွဳကုိ လက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္ၿခင္း 

A1 ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ခရီးစဥ္ေဒသမဟာဗ်ဴဟာ  

ခရီးစဥ္ေဒသကုိ တည္ေထာင္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရး၊ လူ 

မွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ အရည္အေသြး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 

ႏွင့္ ထူးၿခား ၿဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿခင္းႏွင့္ အမ်ား 

ၿပည္သူလူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳၿဖင့္ေရးဆြဲသည့္ ႏွစ္ရွည္ 

မဟာဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေနၿပီး အမ်ား 

ၿပည္သူလူထုသိရွိႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ စံႏွဳန္းအတုိင္း အံ၀င္ကုိက္ညီ 

ၿခင္း 

IN-A1.a. ႏွစ္ရွည္ခရီးစဥ္ေဒသမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေရရွည္ 

တည္တ့ံႏိုင္မွဳကုိ အာရံုစိုက္ၿခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းပါ၀င္ေစၿခင္းႏွင္ ့ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရး၊ 

လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ အရည္အေသြး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုၿခံဳ 

မွဳကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္ၿခင္း  

IN-A1.b. ႏွစ္ရွည္ခရီးစဥ္ေဒသစီမံကိန္း သုိ ့မဟုတ္ မဟာဗ်ဴ 

ဟာသည္ အမ်ားၿပည္သူအတြက္ အၿမၿဲဖည့္စြက္ၿပင္ဆင္ထား 

ၿခင္း 

IN-A1.c. ႏွစ္ရွည္ခရီးစဥ္ေဒသစီမံကိန္း သုိ ့မဟုတ္ မဟာဗ်ဴ 

ဟာသည္ အမ်ားၿပည္သူလူထုပါ၀င္မွဳၿဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း  

IN-A1.d. ႏွစ္ရွည္ခရီးစဥ္ေဒသစီမံကိန္းႏွင့္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳတုိ ့တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရအတည္ၿဖစ္ေစၿခင္း 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

A2 ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္ ့ခြဲမွဳအဖြဲ ့ 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

အတြက္ ညိွႏွိဳင္းခ်ဥ္းကပ္မွဳၿဖင့္ တာ၀န္ခံယူသည့္ ပုဂၢလိက 

က႑ႏွင့္ အမ်ား ၿပည္သူလူထုက႑ပါ၀င္သည့္ ထိေရာက္ 

သည့္အဖြဲ ့အစည္း၊ ဌာန၊ အုပ္စု သုိ ့မဟုတ္ ေကာ္မီတီရွိၿခင္း။ 

ဤအုပ္စုသည္ ခရီးစဥ္ေဒသ၏ အရြယ္အစားႏွင့္စံႏွဳန္းၿဖင့္ 

အံ၀င္ကုိက္ညီၿပီး တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲမွဳႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မွဳစြမ္းရည္မ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္၊ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္ ့ခြဲေရးအတြက္ 

သတ္မွတ္ထားၿခင္း။ ဤအုပ္စု၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ 

သလုိ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံထားၿခင္း 

IN-A2.a. အဖြဲ ့အစည္းသည္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းစီမံခန္ ့ခြဲမွဳအတြက္ ညွိႏိွဳင္းသည့္နည္းလမ္းၿဖင့္ တာ 

၀န္ရွိၿခင္း 

IN-A2.b. ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္အမ်ားၿပည္သူလူထုက ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းအဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းမွဳမ်ားတြင္ပါ၀င္ၿခင္း  

IN-A2.c. ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ ့အစည္း၏ ပမာဏႏွင့္အခ်ိဳး 

အစားသည္ ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီၿခင္း 

IN-A2.d. ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ ့အစည္းမွ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ 

ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္သတ္မွတ္ 

ထားသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရိွၿခင္း 

IN-A2.e. ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ ့အစည္းကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ 

ေငြေႀကးေထာက္ပ့ံေပးၿခင္း 

A3 ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ 

ေက်းမွဳ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား 

အား ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့ အစီ 

ရင္ခံၿခင္းႏွင့္တုန္ ့ၿပန္သည့္စနစ္ရွိၿခင္း။ 

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္အား အခ်ိန္ကာလ အားေလ်ာ္ 

စြာၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္း 

IN-A3.a. ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ တက္ႀကြ 

စြာေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္းႏွင့္အမ်ားၿပည္သူသုိ ့အစီရင္ခံ 

ၿခင္း 

IN-A3.b. ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္အား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 

ၿပန္လည္ႀကည့္ရွဳသံုးသပ္ၿခင္း 

IN-A3.c. 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသက္ေရာက္မွဳေလ်ာ့ပါးေရးနည္းစဥ္မ်ား 

အား ေငြေႀကးပ့ံပိုးေပးၿခင္းႏွင့္လွဳပ္ရွားတက္ႀကြေစၿခင္း 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

A4 ရာသီအလုိက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္ ့ခြဲမွဳ 

ခရီးစဥ္ေဒသသည္ ရာသီအလုိက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၿပာင္းလဲ 

ေနမွဳကုိ အဆင္ေၿပသလုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ေဒသစီးပြားေရး 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၊ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္း 

က်င္မွ်တေစရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သယံဇာတအရင္းအၿမစ္ 

မ်ားအေပၚအေလးအနက္ထားၿခင္း၊ 

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးခရီးသြားလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိေဖာ္ထု

တ္ၿခင္း 

IN-A4.a. ရာသီကုန္ကာလလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ 

ဧည့္သည္မ်ားကုိ ႏွစ္ေပါက္ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ သီးၿခား 

မဟာဗ်ဴဟာ 

A5 ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမွဳ 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲၿခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ထိခိုက္ႏုိင္ေၿခမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္စနစ္ရွိ 

ၿခင္း။ ဤစနစ္သည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး၊ ေနရာေဒသသတ္မွတ္ရယူေရး၊ 

ပုံစံေရးဆြဲ ေရးႏွင့္စီမံခန္ ့ခြဲေရးတုိ ့အတြက္ ရာသီဥတုေၿပာင္း 

လဲမွဳခံယူမွဳမဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိအားေပးၿခင္း။ ဤစနစ္သည္ 

ခရီးစဥ္ေဒသ၏ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မွဳႏွင့္ၿပန္လည္ထူေထာင္ 

ႏိုင္မွဳ၊ ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ 

ရာသီဥတုအေပၚအမ်ားၿပည္သူလူထုအသိပညာႀကြယ္၀မွဳတုိ ့ 

ကုိအေထာက္အကူၿပဳၿခင္း 

IN-A5.a. ရာသီဥတုေၿပာင္းလမွဲဳခံယူမွဳႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေၿခ 

ဆန္းစစ္္မွဳအတြက္လက္ရွိစနစ္ 

IN-A5.b. ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမွဳေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရာသီဥတု 

ေၿပာင္းလဲမွဳေလ်ာ့ခ်သည့္နည္းပညာမ်ားကုိ အားေပးရန္ ဥပ 

ေဒမ်ား သုိ ့မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ား  

IN-A5.c. ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားၿပည္ 

သူလူထု၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားသုိ ့ အသိ 

ပညာေပးအစီအစဥ္ 

A6 ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏီွးပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားႏွင့္ဆြဲေဆာင္မွဳမ်ား  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ အမ်ားၿပည္သူလူထုရရွိႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုး 

ရရွိပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာေနရာ 

ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားႏွင့္ 

ဆြဲေဆာင္မွဳမ်ားအေပၚဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားရိွၿခင္း 

IN-A6.a. 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားႏွင့္ဆြဲေဆာင္မွဳမ်ား၏ 

လက္ရွိရရွိပိုင္ဆုိင္ထားမွဳ 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

A7 စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရးႏွင့္လူမွဳေရး သက္ 

ေရာက္မွဳဆန္းစစ္ခ်က္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့့သည့္ 

ေၿမအသံုးၿပဳမွဳ၊ ပုံစံ၊ ေဆာက္လုပ္ၿခင္းႏွင့္ဖ်က္သိမ္းၿခင္းတုိ ့ပါ 

ဆက္စပ္ထားသည့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးလမ္းညႊန္မ်ား၊ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ားရိွၿခင္း။ 

သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳသယံဇာတမ်ားကုိ အကာအကြယ္ 

ေပးသည့္ လမ္းညႊန္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ 

မ၀ူါဒမ်ားသည္ အမ်ားၿပည္သူလူထုထံမွ ထည့္၀င္မွဳမ်ားၿဖင့္ 

ၿပဳစုၿခင္းႏွင့္ အေသအခ်ာၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္းနည္းစဥ္ၿဖင့္ 

အမ်ားၿပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္အသက္၀င္ေစၿခင္း 

  

IN-A7.a. သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳသယံဇာတမ်ားကုိ 

အကာအကြယ္ေပးသည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္/သုိ ့ 

မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿခင္း သုိ ့မဟုတ္ ဇုန္နယ္ 

ေၿမသတ္မွတ္ၿခင္း  

IN-A7.b. ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ေၿမအသံုးၿပဳမွဳ၊ ပံုစံ၊ ေဆာက္ 

လုပ္ၿခင္းႏွင့္ဖ်က္သိမ္းၿခင္းတုိ ့ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္လမ္းညႊန္ 

မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ား 

IN-A7.c. အမ်ားၿပည္သူလူထုထံမွ ထည့္၀င္မွဳမ်ားၿဖင့္ စီမံ 

ခ်က္လမ္းညႊန္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ား 

ကုိ ၿပဳစုၿခင္းႏွင့္အေသအခ်ာၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္းနည္းစဥ္ 

IN-A7.d. စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္ 

နည္းမ်ား ႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ အမ်ားၿပည္သူ 

လူထုႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္အသက္၀င္ေစၿခင္း 

A8 အားလံုးအတြက္လက္လွမ္းမီရရိွေစမွဳ 

သင့္ေလ်ာ္မည္ဆုိပါက သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအေရးႀကီး 

ေနရာမ်ားအပါအ၀င္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ပ့ံပိုးမွဳမ်ားသုိ ့အထူး 

လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အၿခားသူမ်ား 

အပါအ၀င္ အားလံုးသြားေရာက္ႏုိင္ၿခင္း။ 

ယင္းေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ပံ့ပိုးမွဳမ်ားသုိ ့အလ်င္အၿမန္သြား 

ေရာက္ရန္မၿဖစ္ႏုိင္ပါက သြားေရာက္ရန္လုိအပ္သူမ်ားအတြက္ 

လည္ပတ္ရန္ေနရာႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္တည္းခိုရန္ေနရာတုိ ့ 

ေပါင္းစပ္ထားမွဳရိွေစရန္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ပံုစံႏွင့္ ေၿဖရွင္း 

ေပးႏုိင္သည့္အစီအမံမ်ားရိွၿခင္း  

IN-A8.a. သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအေရးႀကီးေနရာမ်ားအပါ 

အ၀င္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ပံ့ပိုးမွဳမ်ားသုိ ့သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေနသည့္မသန္မစြမ္းသူမ်ားႏွင့္အၿခားသူ 

မ်ားကုိယ္စီသြားေရာက္ႏိုင္ရန္ပ့ံပုိးေပးသည့္မူ၀ါဒမ်ား 

IN-A8.b. မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္တည္း 

ခုိရန္ေနရာသည္ လည္ပတ္ရန္ေနရာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားမွဳရိွ 

ေစရန္အဆင္သင့္ၿပဳလုပ္ထားသည့္အစီအမံရွိၿခင္း  
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

A9 ပုိင္ဆုိင္မွဳရယူၿခင္း  

ပိုင္ဆုိင္မွဳရယူၿခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဌာေန 

တုိင္းရင္းသားတုိ ့၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိလုိက္နာၿခင္းၿဖင့္စိုးမုိး 

ေစၿခင္း၊ အမ်ားၿပည္သူလူထု၏အႀကံၿပဳေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိ 

ေသခ်ာေစၿခင္းႏွင့္ ေက်နပ္မွဳရွိေစရန္ႀကိဳတင္အသိေပးၿခင္း 

ႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ လက္ခံေလာက္သည့္ေလ်ာ္ေႀကးေပးၿခင္းတုိ ့ 

မၿပဳလုပ္ဘဲ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးၿခင္းမၿပဳၿခင္း 

 

IN-A9.a. တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ 

မူ၀ါဒ သုိ ့မဟုတ္ ဥပေဒၿပဳအဖြ ဲ ့အစည္းရိွၿခင္း 

IN-A9.b. ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ရန္ ႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ လက္ခံႏိုင္ 

သည့္ေလ်ာ္ေႀကးအလုိ ့ငွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ ့၏အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္၊ အမ်ားၿပည္သူလူထု၏ 

အႀကံၿပဳေဆြးေႏြးမွဳကုိ အေလးထားသည့္၊ ၿပန္လည္ေနရာခ် 

ထားမွဳအခြင့္အာဏာရိွသည့္ မူ၀ါဒ သုိ ့မဟုတ္ ဥပေဒၿပဳအဖြ ဲ ့ 

အစည္း  

A10 ဧည့္သည္ေက်နပ္မွဳ  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ဧည့္သည္ေက်နပ္မွဳႏွင့္ လုိအပ္ပါက 

ဧည့္သည္ေက်နပ္မွဳကုိ တုိးတက္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကုိ 

အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့အစီရင္ခံသည့္စနစ္ရိွၿခင္း 

IN-A10.a. ဧည့္သည္ေက်နပ္မွဳအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

စုေစာင္းရယူၿခင္းႏွင့္အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့ထုတ္ၿပန္ၿခင္း  

IN-A10.b. 

သတင္းအခ်က္အလက္ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာမွဳအေပၚအေၿခခံ 

၍ ဧည့္သည္ေက်နပ္မွဳတုိးတက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပး 

သည့္ စနစ္ 

A11 ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္မွဳစံအဆင့္အတန္းမ်ား 

ခရီးစဥ္ေဒသသည္ GSTC စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ 

သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္အဆင့္ 

အတန္းမ်ားကုိ အဆင့္ၿမွင့္တင္ေပးသည့္စနစ္ရိွၿခင္း။ 

ခရီးစဥ္ေဒသသည္ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မွဳလက္မွတ္ရ သုိ ့မ 

ဟုတ္ စိစစ္ၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းကုိ အမ်ားၿပည္သူလူထုရယူ 

ႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

IN-A11.a. လုပ္ငန္းအေထာက္အကူၿပဳ ေရရွည္တည္တ့ံ 

သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလက္မွတ္စနစ္ သုိ ့မဟုတ္ ပတ္၀န္း 

က်င္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ စနစ္ 

IN-A11.b. GSTC အသိအမွတ္ၿပဳ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းလက္မွတ္စနစ္ သုိ ့မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္ 

IN-A11.c. ခရီးသြားလုပ္ငန္းလက္မွတ္စနစ္ သုိ ့မဟုတ္ ပတ္ 

၀န္းက်င္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ 

မ်ားပါ၀င္မွဳကုိေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း 

IN-A11.d. ေရရွည္တည္တ့ံမည့္လက္မွတ္ရ သုိ ့မဟုတ္ စိ 

စစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းကုိ အမ်ားၿပည္သူလူထု သိရွိရယူ 

ႏုိင္ၿခင္း 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

A12 လံုၿခံဳမွဳႏွင့္လံုၿခံဳေရး 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ရာဇ၀တ္မွဳ၊ လံုၿခဳံမွဳႏွင့္ က်န္းမာေရး 

အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ 

အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့အစီရင္ခံရန္ႏွင့္တုန္ ့ၿပန္ရန္ စနစ္ရွိ 

ၿခင္း 

IN-A12.a. ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာဌာနမ်ားအတြက္ မီးေဘး၊ 

အစားအစာသန္ ့ရွင္းမွဳႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္လံုၿခံဳေရးတုိ ့ 

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မလုပ္မၿဖစ္စစ္ေဆးၿခင္း 

IN-A12.b. 

ကမ္းေၿခမ်ား/ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေရး 

ေပၚကုသမွဳက့ဲသို ့အႏၲရာယ္လံုၿခံဳေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ 

မ်ား 

IN-A12.c. ရာဇ၀တ္မွဳခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တုန္ ့ၿပန္ရန္ 

စနစ္ 

IN-A12.d. ခရီးသည္၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းသည့္ 

ေစ်းႏွဳန္းႏွင့္အငွားယာဥ္ေကာင္တာထားရွိသည့္ အငွားယာဥ္ 

စနစ္  

IN-A12.e. လံုၿခဳံမွဳႏွင့္လံုၿခဳံေရးအတြက္ အမ်ားၿပည္သူလူထု 

သုိ ့အေႀကာင္းႀကားေရး 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

A13 ၿပႆနာမ်ားႏွင့္အေရးေပၚစီမံခန္ ့ခြဲမွဳ  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ယင္းႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ 

အေရးေပၚတုန္ ့ၿပန္ေဆာင္ရြက္မွဳအစီအမံရွိၿခင္း။ 

အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားမွာ ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ 

ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားဆက္သြယ္မွဳရိွၿခင္း။ 

စီမံခ်က္သည္ ေဆာင္ရြက္မွဳအစီအမံမ်ားႏွင့္ သယံဇာတ 

အရင္းအၿမစ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ 

ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူမ်ား ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူၿပဳေစၿခင္းႏွင့္ပုံမွန္ၿဖည့္စြက္ၿပင္ဆင္္ၿခင္း။  

IN-A13.a. ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ အမ်ားၿပည္သူ 

လူထုသိရွိႏိုင္သည့္ၿပႆနာမ်ားႏွင့္အေရးေပၚတုန္ ့ၿပန္ 

ေဆာင္ရြက္မွဳအစီအမံ 

IN-A13.b. ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတုန္ ့ၿပန္ ေဆာင္ရြက္ 

မွဳအစီအမံကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး 

ႏွင့္လူ ့စြမ္းအားရိွၿခင္း 

IN-A13.c. ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတုန္ ့ၿပန္ေဆာင္ရြက္ 

မွဳအစီအမံ၌္ ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အေတြ ့အႀကံဳ 

မ်ားၿဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရး 

ေပၚအေၿခအေနကာလအတြင္းႏွင့္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဆက္ 

သြယ္မွဳမ်ားကုိထည့္သြင္းထားၿခင္း 

IN-A13.d. ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတုန္ ့ၿပန္ေဆာင္ရြက္ 

မွဳအစီအမံသည္ သယံဇာတရင္းၿမစ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 

ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး 

အတြက္အေထာက္အကူၿပဳေစၿခင္း 

IN-A13.e. ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတုန္ ့ၿပန ္ေဆာင္ရြက္ 

မွဳအစီအမံကုိ ပံုမွန္ၿဖည့္စြကၿ္ပင္ဆင္္ၿခင္း 

A14 ၿမွင့္တင္ၿခင္း 

ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ယင္း၏ထုတ္လုပ္မွဳမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ 

ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မွဳမ်ားကုိ ၿမွင့္တင္ရာ၌ တိက်မွဳရိွၿခင္း။ 

ၿမွင့္တင္ေရးအေႀကာင္းအရာမ်ားသည္ ေဒသရပ္ရြာလူထုမ်ား 

ႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားကုိ အမွန္အကန္ႏွင့္ ေလးစားမွဳၿဖင့္ ဆက္ဆံ 

ၿခင္း 

IN-A14.a. ခရီးစဥ္ေဒသၿမွင့္တင္ၿခင္းအေႀကာင္းအရာသည္ 

ေဒသရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားကုိ အမွန္အကန္ႏွင့္ 

ေလးစားမွဳၿဖင့္ကုိယ္စားၿပဳၿခင္း 

IN-A14.b. ခရီးစဥ္ေဒသၿမွင့္တင္ၿခင္းအေႀကာင္းအရာသည္ 

ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိေဖာ္ၿပရာ၌ တိက်ေစ 

ၿခင္း 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

အခန္း (B) ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအၿမတ္မ်ား အမ်ားဆံုးရရိွေစၿခင္းႏွင့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ 
သက္ေရာက္မွဳမ်ားအနည္းဆံုးေလ်ာ့က်ေစၿခင္း  

B1 စီးပြားေရးေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာမွဳ 

ခရီးစဥ္ေဒသ၏စီးပြားေရးကုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တုိက္ရိုက္ 

ႏွင့္သြယ္၀ိုက္အက်ိဳးၿပဳမွဳကုိ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္းႏွင့္ 

အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့အနည္းဆံုးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံၿခင္း။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေစရန္ ဤတြင္ ဧည့္သည္မ်ား၏အသံုးစရိတ္၊ 

တည္းခိုမွဳအခန္းလိုက္ရရွိသည့္၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွမွဳႏွင့္ 

ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမွဳအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္   

IN-B1.a. ဧည့္သည္မ်ား၏အသံုးစရိတ္အခ်က္အလက္၊ 

တည္းခိုမွဳအခန္းလုိက္ရရွိသည့္၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကုိင္ရရိွမွဳႏွင့္ 

ရင္းႏီွးၿမွဳပ္ႏံွမွဳအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံုမွန္ေစာင့္ႀကည့္ေလ့ 

လာၿခင္းႏွင့္အစီရင္ခံၿခင္း 

IN-B1.b. ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အနည္းဆံုး ႏွစ္စဥ္တုိက္ရိုက္ 

ႏွင့္သြယ္၀ိုက္အက်ိဳးၿပဳမွဳကုိ ပုံမွန္ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း 

ႏွင့္အစီရင္ခံၿခင္း 

IN-B1.c. ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္အကုိင္ 

ရရိွမွဳအခ်က္အလက္မ်ား၊ က်ား၊မႏွင္ ့အသက္အရြယ္အုပ္စု 

လိုက္ခြဲၿခားထားမွဳတုိ ့ကုိ အနည္းဆံုး ႏွစ္စဥ္ စာရင္းေကာက္ 

ယူၿခင္းႏွင့္အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့အစီရင္ခံၿခင္း 

B2 ေဒသအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား  

ခရီးစဥ္ေဒသ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အားလံုးအတြက္ အလုပ္ 

အကုိင္ရရိွမွဳ၊ သင္တန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ 

လံုၿခံဳမွဳႏွင့္မွ်တသည့္လုပ္အားခေပးအပ္ၿခင္း။ 

 

IN-B2.a. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ား၊ 

လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အၿခားအင္အားနည္းလူမ်ိဳးစုမ်ား အပါအ၀င္ 

အားလံုးအတြက္ ညီမွ်သည့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ရရန္ အေထာက္အကူၿပဳသည့္ ဥပေဒၿပဳအဖြ ဲ ့သုိ ့မဟုတ္ မူ 

၀ါဒမ်ား  

IN-B2.b. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ား၊ 

လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အၿခားအင္အားနည္းလူမ်ိဳးစုမ်ား အပါအ၀င္ 

အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္သည့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား 

IN-B2.c. အားလံုးအတြက္အလုပ္အကုိင္လံုၿခဳံမွဳကုိ 

အေထာက္အကူၿပဳသည့္ ဥပေဒၿပဳအဖြ ့ဲသုိ ့မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ား  

IN-B2.d. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ား၊ 

လူနည္းစုမ်ားႏွင့္အၿခားအင္အားနည္းလူမ်ိဳးစုမ်ားအပါအ၀င္ 

အားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္အားခမ်ားရရန္ 

အေထာက္အကူၿပဳသည့္ ဥပေဒၿပဳအဖြ ့ဲသုိ ့မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ား  
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B3 လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္ ့ခြဲမွဳစီမံခ်က္ 

ေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားၿပည္သူ 

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳကုိအားေပးသည့္စနစ္ရိွၿခင္း  

IN-B3.a. ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္ ့ခြဲမွဳစီမံခ်က္ေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ 

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားၿပည္သူလူထု၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ 

ေဒသလူထုအစုအဖြဲ ့တုိ ့ပါ၀င္သည့္စနစ္ 

IN-B3.b. ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္ ့ခြဲမွဳကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ 

အမ်ားၿပည္သူလူထုအစည္းအေ၀းမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္း 

B4 ေဒသလူထုအၿမင္ 

ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္ ့ခြဲမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသရပ္ရြာလူထုမ်ား 

၏ၿဖစ္ေစလုိမွဳမ်ား၊ စုိးရိမ္မွဳမ်ားႏွင့္ ေက်နပ္မွဳကို ပုံမွန္ေစာင့္ 

ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ မွတ္တမ္းၿပဳစုၿခင္းႏွင့္  အမ်ားၿပည္သူ 

လူထုသုိ ့အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အစီရင္ခံၿခင္း 

 

IN-B4.a. ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္ ့ခြဲမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသ 

အတြင္းေနထုိင္သူမ်ား၏ၿဖစ္ေစလုိမွဳမ်ား၊ စုိးရိမ္မွဳမ်ားႏွင့္ 

ေက်နပ္မွဳအေပၚပံုမွန္ေကာက္ယူၿခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာ 

ၿခင္း၊ မွတ္တမ္းၿပဳစုၿခင္းႏွင့္အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့အစီရင္ခ ံ

ၿခင္း 

IN-B4.b. သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူၿခင္း၊ ေစာင့္ 

ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ မွတ္တမ္းၿပဳစုၿခင္းႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူလူ 

ထုသုိ ့အစီရင္ခံၿခင္းကုိအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

B5 ေဒသသြားလာေရး  

ခရီးစဥ္ေဒသသည္ လုိအပ္ပါက သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ 

ေနရာေဒသမ်ားသုိ ့ေဒသရပ္ရြာလူထုသြားေရာက္မွဳကို 

ၿပန္လည္ထူေထာင္ရန္ သို ့မဟုတ္ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ 

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ ကာကြယ္ၿခင္း 

 

IN-B5.a. ေဒသခံႏွင့္ၿပည္တြင္းဧည့္သည္မ်ား သဘာ၀ႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမွဳေနရာမ်ားသုိ ့အမ်ားၿပည္သူလူထုသြားေရာက္ 

မွဳအေပၚေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ ကာကြယ္ၿခင္းႏွင့္ ၿပန္ 

လည္ထူေထာင္ၿခင္း သို ့မဟုတ္ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ၿခင္း 

အစီအစဥ္မ်ား 

IN-B5.b. ေဒသခံ၊ ၿပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ား 

ခရီးသြားေနရာမ်ားႏွင့္ဆြေဲဆာင္မွဳမ်ားသုိ ့သြားေရာက္သည့္ 

အမူအက်င့္ႏွင့္စရုိက္လကၡဏာမ်ားကုိေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာ 

ၿခင္း 

B6 ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသိပညာေပးေရး 

ခရီးစဥ္ေဒသသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 

စိတ္ေခၚမွဳမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မွဳအေရးပါမွဳကုိ 

နားလည္ရန္ သက္ဆုိင္သည့္ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ အားေပး 

သည့္ပုံမွန္အစီအစဥ္မ်ားကုိပံ့ပုိးေပးၿခင္း  

IN-B6.a. 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အခန္းက႑ႏွင့္အက်ိဳးၿပဳမွဳအလားအလာ

အေပၚ အသိပညာေပးေရးအစီအစဥ္ကုိ ေဒသလူထုအစုအဖြဲ ့ 

မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ၿမင့္ပညာတကၠသုိလ္မ်ား 

တြင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း 
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B7 အၿမတ္ထုတ္လြန္က်ဴးမွဳကုိ ကာကြယ္ၿခင္း  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ စီးပြားၿဖစ္၊ လိင္မွဳကိစၥ သုိ ့မဟုတ္ မည္ 

သည့္လြန္က်ဴးမွဳႏွင့္ မည္သူ ့ကုိမဆုိ အထူးသၿဖင့္ ကေလး 

သူငယ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္မွဳကုိ ကာကြယ္ 

ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစဥ္မ်ားရိွၿခင္း။ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တည္ရွိၿပီးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းစဥ္မ်ားကုိ အမ်ား 

ၿပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္သြယ္ထားၿခင္း 

IN-B7.a. ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူမ်ား သုိ ့မဟုတ္ ဧည့္သည္ 

မ်ားကုိစီးပြားၿဖစ္၊ လိင္မွဳကိစၥ သုိ ့မဟုတ္ မည္သည့္အၿမတ္ 

ထုတ္လြန္က်ဴးမွဳ၊ ခြဲၿခားဆက္ဆံမွဳ သုိ ့မဟုတ္ အေႏွာင့္ 

အရွက္ေပးမွဳမ်ိဳးကုိမဆုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား 

ႏွင့္အစီအစဥ္ 

IN-B7.b. ဥပေဒမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္ကုိ အမ်ားၿပည္သူလူထုႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ထားၿခင္း  

B8 ရပ္ရြာလူထုအတြက္အားေပးေထာက္ပ့ံမွဳ 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မွဳ 

အက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပ့ံပိုးရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဧည့္ 

သည္မ်ားႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူလူထုကုိ အားေပးႏုိင္သည့္စနစ္ 

ရွိၿခင္း 

 

IN-B8.a. လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူလူထု 

အတြက္ ေဒသလူထုအစုအဖြဲ ့ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္း 

သိမ္းေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားႏွင့္/သုိ ့မဟုတ္ အေၿခခံအေဆာက္ 

အအံုဖြံ ့ၿဖိဳးေရးသုိ ့လွဴဒါန္းသည့္အစီအစဥ္မ်ား 

B9 ေဒသလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးၿခင္းႏွင့္ 

မွ်တသည့္ကုန္သြယ္မွဳ  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ေဒသႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူၿပဳၿခင္းႏွင့္ ေနရာေဒသ 

၏သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအေပၚမူတည္ၿပီး ေဒသေရရွည္ 

တည္တံ့သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ မွ်တသည့္ကုန္သြယ္မွဳ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ၿမွင့္တင္ေစၿခင္းႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေစၿခင္း 

စနစ္ရွိၿခင္း။ အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ လက္မွဳ 

ပစၥည္းမ်ား၊ အႏုသုခုမမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား စသည္ 

ၿဖင့္ 

 

IN-B9.a. ေဒသႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား 

စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင့္တင္ၿခင္းႏွင့္္အေထာက္အကူၿပဳၿခင္းအစီ 

အစဥ္ 

IN-B9.b. ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ေဒသအတြင္း 

မွာပင္၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အားေပးသည့္အစီအစဥ္  

IN-B9.c. ေဒသသဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအေပၚအေၿခခံ၍ 

ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ေဒသထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အဆင့္ၿမွင့္ 

တင္ၿခင္းႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေစၿခင္းအစီအစဥ္ 

IN-B9.d. ခရီးသြားလုပ္ငန္းတန္ဘုိးကြင္းဆက္အတြင္းရွိ 

ေဒသတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္မ်ား၊ လက္ယာစုိက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴသူမ်ားႏွင့္ 

ပံ့ပိုးသူမ်ားပါ၀င္သည့္အစီအစဥ္ 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

အခန္း (C) ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအစုအဖြဲ ့မ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအတြက္ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ား အမ်ားဆံုးရရိွေစၿခင္းႏွင့္ 
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မွဳမ်ားအနည္းဆံုးေလ်ာ့က်ေစၿခင္း  

C1 ဆြဲေဆာင္မွဳကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿခင္း 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ (သမိုင္း၀င္ႏွင့္ေရွးေဟာင္း)အေမြအႏွစ္မ်ား 

အပါအ၀င္ သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်း 

လက္ႏွင့္ၿမိဳ ့ၿပရွဳေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကုိ သံုးသပ္ရန္၊ ၿပန္လည္တည္ 

ေဆာက္ရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္မူ၀ါဒႏွင့္စနစ္ရိွၿခင္း 

 

IN-C1.a. အေမြအႏွစ္တည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင့္ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ ့ 

ၿပရွဳခင္းမ်ားအပါအ၀င္သဘာ၀ႏွင့္ယဥေ္က်းမွဳေနရာမ်ားကုိ 

ကာကြယ္သည့္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္ 

IN-C1.b. 

ခရီးသြားေနရာမ်ားႏွင့္ဆြေဲဆာင္မွဳမ်ားအေပၚက်ေရာက္သည့္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏သက္ေရာက္မွဳမ်ားကုိေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာ 

သည့္၊ တိုင္းတာသည့္၊ ေလ်ာ့ပါးေစသည့္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္ 

C2 ဧည့္သည္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ဆြဲေဆာင္မွဳေနရာေဒသမ်ားအတြက္ 

သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအရင္းအၿမစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း၊ 

ကာကြယ္၊ အားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားပါ၀င္သည့္ 

ဧည့္သည္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္ရွိၿခင္း 

IN-C2.a. ဧည့္သည္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ခံယူသည့္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ 

ယႏၲရား 

C3 ဧည့္သည္စရုိက္ 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ထိရွလြယ္ေနရာေဒသမ်ားရိွ သင့္ေလ်ာ္ 

သည့္ဧည့္သည္အမူအက်င့္အတြက္ လမ္းညႊန္မ်ားထုတ္ၿပန္ 

ထားၿခင္းႏွင့္ပ့ံပုိးထားၿခင္း။ ယင္းလမ္းညႊန္မ်ားသည္  ထိရွ 

လြယ္ေနရာေဒသမ်ားေပၚသုိ ့သက္ေရာက္မွဳမ်ားကုိ အနည္း 

ဆံုးၿဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ဧည့္သည္ 

အမူအက်င့္မ်ားကုိအားေပးရန္ၿပဳစုထားၿခင္း 

IN-C3.a. ထိရွလြယ္ေနရာေဒသမ်ားရိွ ဧည့္သည္မ်ား၏အမူ 

အက်င့္အတြက္ယဥ္ေက်းမွဳႏငွ့္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ 

မ်ား  

IN-C3.b. ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

လုိက္နာရမည့္က်င့္စဥ္မ်ား  
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

C4 ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္ကာကြယ္ၿခင္း  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ သမုိင္း၀င္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအသံုးအေဆာင္ 

မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ကုန္သြယ္ၿခင္း၊ ၿပသ 

ၿခင္း သုိ ့မဟုတ္ လက္ေဆာင္ေပးၿခင္းတုိ ့အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ 

သည့္ဥပေဒမ်ားရိွၿခင္း 

IN-C4.a. ေရေအာက္ႏွင့္ တည္ရိွခဲ့ေႀကာင္းသက္ေသအ 

ေထာက္အထားအပါအ၀င္သမိုင္း၀င္ႏွင့္ေရွးေဟာင္းအသံုးအ 

ေဆာင္မ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္နည္းဥ 

ပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

IN-C4.b. တိုင္းတာ၍မရႏုိင္သည့္ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္ 

မ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးၿခင္းႏွင့္ၿပဳလုပ္ေပးသည့္အစီအစဥ္ 

(ဥပမာ ေတးသီ ခ်င္း၊ ဂီတ၊ ၿပဇာတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ အႏုလက္ရာ 

မ်ားပါ၀င္သည္)  

C5 ခရီးသြားေနရာေဒသရွင္းလင္းေဖာ္ၿပၿခင္း 

တိက်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ 

ေက်းမွဳေနရာေဒသမ်ားတြင္ထားရိွၿခင္း။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမွဳအရ ေလ်ာ္ကန္ 

မွဳရိွၿခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္ 

ဧည့္သည္မ်ားကုိ ဆီေလ်ာ္ေသာဘာသာစကားၿဖင့္ ဆက္ 

သြယ္ေပးၿခင္း 

IN-C5.a. ဧည့္သည္မ်ားသိရွိႏိုင္သည့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပထား 

သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခရီးသြားရံုးမ်ားႏွင့္ 

သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳေနရာမ်ားတြင္ထားရိွၿခင္း 

IN-C5.b. ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမွဳအရသင့္ေလ်ာ္ၿခင္း 

IN-C5.c. ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိေဒသလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားၿခင္း 

IN-C5.d. ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိဆီေလ်ာ္ေသာဘာသာစကားၿဖင့္ေဖာ္ၿပထားၿခင္း 

IN-C5.e. ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိအသံုးၿပဳ၍ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းပုိ ့ခ်ၿခင္း 

C6 ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပုိင္ဆုိင္မွဳ  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ရပ္ရြာလူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 

မ်ားအတြက္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပုိင္ဆုိင္မွဳရပုိင္ခြင့္ကုိ ကာ 

ကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ 

စနစ္ရွိၿခင္း 

 

IN-C6.a. ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သုိ ့မ 

ဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားက ရပ္ရြာလူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ တစ္ဦး 

ခ်င္းစီမ်ားအတြက္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပုိင္ဆုိင္မွဳရပိုင္ခြင့္ကုိ 

ကာကြယ္ေပးရန္ 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

အခန္း (D) ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ား အမ်ားဆံုးရရိွေစၿခင္းႏွင့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ 
သက္ေရာက္မွဳမ်ားအနည္းဆံုးေလ်ာ့က်ေစၿခင္း  

D1 ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္ႏုိင္ေၿခမ်ား  

ခရီးစဥ္ေဒသ၌ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္ေၿခမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 

သတ္မွတ္ထားၿခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ ့ကုိေဖာ္ညႊန္းသည့္စနစ္ရွိၿခင္း 

IN-D1.a. ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ႏုိင္ေၿခမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္ 

မွတ္ထားသည့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ခရီးစဥ္ေဒသ၏ ေရ 

ရွည္တည္တံ့မွဳၿဖစ္ႏုိင္ေၿခဆန္းစစ္မွဳ 

IN-D1.b. ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ထိခိုက္ႏိုင္ေၿခမ်ား 

ကုိေဖာ္ညႊန္းသည့္စနစ္ 

D2 ထိရွလြယ္ပတ္၀န္းက်င္ကုိအကာအကြယ္ေပးၿခင္း  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ပတ္၀န္းက်င္သက္ 

ေရာက္မွဳကုိ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာရန္၊ ေနရင္းေဒသ၊ မ်ိဳးစိတ္ 

မ်ားႏွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ခ်ဥ္းႏွင္း၀င္ေရာက္ 

လာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိကာကြယ္ရန္စနစ္ရွိၿခင္း။  

IN-D2.a. ထိရွလြယ္ၿပီး ၿခိမ္းေၿခာက္ခံေနရသည့္ ေတာရုိင္း 

တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ေနရင္းေဒသမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းထားသည့္၊ 

ၿဖည့္စြက္ၿပင္ဆင္ထားသည့္ရရွိပုိင္ဆုိင္မွဳ  

IN-D2.b. ေဂဟစနစ္မ်ား၊ ထိရွလြယ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ 

မ်ိဳးစိတ္မ်ားသုိ ့က်ေရာက္သည့္ သက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင့္ ကာ 

ကြယ္မွဳမ်ားကုိေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာသည့္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္  

IN-D2.c. ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ကာ 

ကြယ္သည့္စနစ္ 

D3 သားငွက္တိရစၧာန္ကာကြယ္ၿခင္း 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား(သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ 

တိရစာၦန္မ်ားအပါအ၀င္)ထုတ္ယူၿခင္း သုိ ့မဟုတ္ ဖမ္းဆီးၿခင္း၊ 

ၿပသၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္းအတြက္ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္စံအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ လုိက္နာသည့္စနစ္ရိွ 

ၿခင္း 

IN-D3.a. မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုဥ္းလုဆဲ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ 

သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မွဳဆုိင္ရာကြန္ဗင္း 

ရွင္း(CITES) 

IN-D3.b. သစ္ပင္မ်ားႏွင့္တိရစာၦန္မ်ားကုိထုတ္ယူၿခင္း သုိ ့မ 

ဟုတ္ ဖမ္းဆီးၿခင္း၊ ၿပသၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္းအတြက္ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္စံအဆင့္အတန္းမ်ား 

D4 ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ  ့ထုတ္လႊတ္ၿခင္းမ်ား 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ ့ထုတ္လႊတ္မွဳမ်ားကုိ 

တုိင္းတာၿခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းေစၿခင္း 

ႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူလူထုသို ့ထုတ္ၿပန္ၿခင္းႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မွဳေႀကာင္ ့ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ ့ထုတ္ 

လႊတ္မွဳမ်ားေလ်ာ့နည္းေစသည့္စနစ္ရွိၿခင္း 

IN-D4.a. ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ ့ထုတ္လႊတ္မွဳမ်ားကုိ တုိင္းတာ 

ၿခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းေစၿခင္းႏွင့္ အမ်ား 

ၿပည္သူလူထုသုိ ့ထုတ္ၿပန္ၿခင္းတုိ ့တြင္ အကူအညီေပးသည့္ 

အစီအစဥ္  

IN-D4.b. ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ ့ထုတ္လႊတ္မွဳမ်ားေလ်ာ့နည္း 

ေစရန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိအကူအညီေပးသည့္စနစ္ 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

D5 စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ စြမ္းအင္အသံုးၿပဳမွဳကုိ တုိင္းတာၿခင္း၊ ေစာင့္ 

ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ၿခင္းႏွင့္အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့ 

အစီရင္ခံၿခင္းႏွင့္ ရုပ္ႀကြင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚမီွခုိေနမွဳကုိ 

ေလ်ာ့ခ်ေစသည့္စနစ္ရွိၿခင္း 

IN-D5.a. စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းေရးတုိးၿမွင့္ရန္ႏွင့္စြမ္းအင္အသံုး 

ၿပဳမွဳကုိတိုင္းတာၿခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ၿခင္း 

ႏွင့္အမ်ားၿပည္သူလူထုအစီရင္ခံၿခင္းအစီအစဥ္ 

IN-D5.b. ရုပ္ႀကြင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚမီွခုိေနမွဳကုိေလ်ာ့ခ် 

ေစၿပီး စြမ္းအင္ထိေရာက္မွဳကိုတုိးတက္ေစၿခင္းႏွင့္ၿပန္ၿပည့္ 

ၿမဲစြမ္းအင္နည္းပညာမ်ားကုိလက္ခံအသံုးၿပဳရန္အတြက္ မူ၀ါဒ 

မ်ားႏွင့္အားေပးမွဳမ်ား 

D6 ေရစီမံခန္ ့ခြဲမွဳ 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ေရအသံုးခ်မွဳကုိတုိင္းတာၿခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ 

ေလ့လာၿခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းေစၿခင္းႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့ 

အစီရင္ခံၿခင္း စသၿဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိအကူအညီေပးသည့္ 

စနစ္ရွိၿခင္း 

IN-D6.a. ေရအသံုးခ်မွဳကုိ တုိင္းတာၿခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့ 

လာၿခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းေစၿခင္းႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူလူထုအစီရင္ခံ 

ၿခင္း စသၿဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိအကူအညီေပးသည့္အစီအစဥ္ 

D7 ေရဖူလံုမွဳ 

ခရီးစဥ္ေဒသ၌ေရသယံဇာတအရင္းအၿမစ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းမ်ား 

က အသံုးၿပဳရာတြင္ ခရီးစဥ္ေဒသရပ္ရြာလူထုေရလုိအပ္ခ်က္ 
ႏွင့္ညီညြတ္မွ်တမွဳကုိေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္ရိွၿခင္း

IN-D7.a. လုပ္ငန္းမ်ားက အသံုးၿပဳသည့္ ေရႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသ 
ရပ္ရြာလူထုေရလုိအပ္ခ်က္တုိ ့ညီညြတ္မွ်တမွဳရိွေစၿခင္းႏွင့္ 
သဟဇာတၿဖစ္ၿခင္းကုိေသခ်ာေစသည့္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္ 

D8 ေရအရည္အေသြး 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ေသာက္သံုးေရႏွင့္အသံုးၿပဳေရ အရည္ 

အေသြးကုိ အရည္အေသြးအဆင့္အတန္းအသံုးၿပဳလ်က္ 

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္ရွိၿခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာမွဳ 

ရလဒ္အား အမ်ားၿပည္သူလူထုရရိွႏုိင္ၿခင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသ 

တြင္ ေရအရည္အေသြးကိစၥရပ္မ်ားကုိအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်တုန္ ့ၿပန္ 

ႏိုင္သည့္စနစ္ရွိၿခင္း 

IN-D8.a. ေသာက္သံုးေရႏွင့္အသံုးၿပဳေရ အရည္အေသြးကုိ 

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာၿခင္းႏငွ့္ အမ်ားၿပည္သူလူထုသုိ ့အစီရင္ခံ 

အသိေပးၿခင္းစီမံခန္ ့ခြဲမွဳစနစ္  

IN-D8.b. ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာမွဳရလဒ္အား အမ်ားၿပည္သူ 

လူထုရရိွႏိုင္ၿခင္း  

IN-D8.c. ေရအရည္အေသြးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 

တုန္ ့ၿပန္ႏိုင္သည့္စနစ ္
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

D9 စြန္ ့ပစ္ေရ 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ေရဆုိးကန္ေနရာထားရိွမွဳမ်ား၊ ထိန္းသိမ္း 

ၿခင္းႏွင့္စြန္ ့ထုတ္ေရအေပၚစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ စြန္ ့ပစ္ေရသန္ ့ 

စင္စနစ္မ်ားႏွင့္ ေဒသလူထုႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအနည္းဆံုး 

သက္ေရာက္မွဳၿဖင့္လံုၿခဳံစြာၿပန္လည္အသံုးၿပဳၿခင္း သုိ ့မဟုတ္ 

စြန္ ့ထုတ္ၿခင္းကုိ ေသခ်ာေစသည့္ ရွင္းလင္းၿပီး လုပ္နာေဆာင္ 

ရြက္ေစသည့္လမ္းညႊန္မ်ားရိွၿခင္း 

 

IN-D9.a. ေရဆုိးကန္ေနရာထားရိွမွဳမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ 

စြန္ ့ထုတ္ေရအေပၚစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္စြန္ ့ပစ္ေရသန္ ့စင္စနစ္ 

မ်ားအေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မွဳ 

အေထာက္အထားမ်ား  

IN-D9.b. စြန္ ့ပစ္ေရသန္ ့စင္မွဳအရြယ္အစားႏွင့္ပံုစံတုိ ့သည္ 

ေဒသတည္ေနရာအတြက္ လံုေလာက္မွဳရိွၿခင္းကို ေသခ်ာေစ 

သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မွဳ အ 

ေထာက္အထားမ်ား  

IN-D9.c. ထိေရာက္စြာသန္ ့စင္ရန္ႏွင့္ စြန္ ့ပစ္ေရၿပန္လည္ 

အသံုးၿပဳႏုိင္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးသည့္အစီ 

အစဥ္ 

IN-D9.d. စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားသန္ ့စင္ၿခင္းႏွင့္ ေဒသလူထုႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အနည္းဆံုးသက္ေရာက္မွဳၿဖင့္ လံုၿခဳံစြာ 

ၿပန္လည္အသံုးၿပဳၿခင္း သုိ ့မဟုတ္ စြန္ ့ထုတ္ၿခင္းကုိ ေသခ်ာ 

ေစသည့္ အစီအစဥ္ 

D10 အစုိင္အခဲစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းေလ်ာ့ခ်ေရး  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ၿပန္လည္ 

အသံုးၿပဳရန္ႏွင့္ ၿပန္လည္အသံုးခ်ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

တုိက္တြန္းသည့္စနစ္ရွိၿခင္း။ ၿပန္လည္အသံုးမၿပဳသည့္ သုိ ့မ 

ဟုတ္ ၿပန္လည္အသံုးမခ်သည့္ မည္သည့္အႀကြင္းအက်န္ 

အစုိင္အခဲမဆုိ လံုၿခဳံၿပီးေရရွည္တည္တ့ံစြာစြန္ ့ပစ္ၿခင္း 

IN-D10.a. အမ်ားၿပည္သူလူထု စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းစြန္ ့ပစ္မွဳႏွဳန္း 

မ်ားကုိထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းေကာက္ယူမွဳစနစ္  

IN-D10.b. အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အစိုင္ 

အခဲစြန္ ့ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္ ့ခြဲမွဳစီမံခ်က္သည္ အနည္းဆံုးပမာ 

ဏၿဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရိွၿခင္းႏွင့္ ၿပန္လည္အသံုးမၿပဳ 

သည့္ သုိ ့မဟုတ္ ၿပန္လည္အသံုးမခ်သည့္ လံုၿခဳံၿပီးေရရွည္ 

တည္တ့ံစြာစြန္ ့ပစ္မွဳကုိေသခ်ာေစၿခင္း  

IN-D10.c. စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ၿပန္လည္အသံုး 

ၿပဳရန္ႏွင့္ၿပန္လည္အသံုးခ်ရန္အတြက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကူ 

အညီေပးသည့္အစီအစဥ္  

IN-D10.d. လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ား ပုလင္းသြင္းေရ 

ေသာက္သံုးၿခင္းကုိေလ်ာ့ခ်ေစသည့္အစီအစဥ္  
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အညႊန္းမ်ား 

D11 အလင္းေရာင္ႏွင့္ဆူညံသံအေႏွာင့္အယွက္  

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ ဆူညံသံႏွင့္အလင္းေရာင္အေႏွာင့္အယွက္ 

ေပးၿခင္းကုိ ေလ်ာ့ခ်ေစသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားရိွၿခင္း။ ခရီးစဥ္ေဒသသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယင္း 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာရန္ 

တုိက္တြန္းၿခင္း။ 

IN-D11.a. 

ဆူညံသံႏွင့္အလင္းေရာင္အေႏွာင့္အယွက္ေပးၿခင္းကုိ ေလ်ာ့ 

ခ်ေစသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  

IN-D11.b. ဆူညံသံႏွင့္အလင္းေရာင္အေႏွာင့္အယွက္ေပး 

ၿခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေစသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္ 

နည္းမ်ားကုိလုိက္နာရန္လုပ္ငန္းမ်ားသုိ ့တုိက္တြန္းသည့္ အစီ 

အစဥ္ 

D12 Low-impact transportation 

ခရီးစဥ္ေဒသတြင္ အမ်ားၿပည္သူလူထုပို ့ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

လ်င္ၿမန္သည့္ပုိ ့ေဆာင္ေရးအပါအ၀င္ သက္ေရာက္မွဳနည္း 

သည့္ပို ့ေဆာင္မွဳကုိ တုိးၿမွင့္အသံုးၿပဳသည့္စနစ္ရိွၿခင္း (ဥပမာ 

လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းႏွင့္စက္ဘီးစီးၿခင္း) 

IN-D12.a. သက္ေရာက္မွဳနည္းသည့္ပို ့ေဆာင္မွဳကုိ တုိးၿမွင့္ 

အသံုးၿပဳရန္အစီအစဥ္  

IN-D12.b. ဧည့္သည္မ်ားစိတ္၀င္စားသည့္ေနရာေဒသမ်ား 

သုိ ့ပိုမိုလွဳပ္ရွားသြားလာေစသည့္အစီအစဥ္(ဥပမာ လမ္း 

ေလွ်ာက္ၿခင္းႏွင့္စက္ဘီးစီးၿခင္း) 

 

 

 


