
၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 

EAAFP MOP10/D1: အရရှှေ့အာရှ-ဩစရ  ြေးလျ ငကှပ်ျျံသန်ြေးရာလမ်ြေးရ ကာငြ်ေး ပ ြေးရပေါငြ်ေး 

ရ ာငရွ်ကမ်ှု   ိုငရ်ာ ၂၀၁၉-၂၀၂၈ မဟာဗျျူဟာစမီျံချက ်

န ဒေါန်ြေး  

အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျ ငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း (ငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း) သည ် ရုရှာ်း 

အနရှြို့ဖျာ်း စွ ််းနငှ်ေ့ အလက်စကာမှစ၍ နတာငဘ်က်တွင ် အနရှြို့အာရှနငှ်ေ့ အနရှြို့နတာငအ်ာရှတစ်နလ ာက် 

ဩစနတ်းလျ နငှ်ေ့  ယ ်းဇီလ အ်ထ ိ ရှညလ်ျာ်းကာ နိငုင်နံြေါင််း ၂၂ နိငုင် ံ ြေါ ငြ်ေါသည။် အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျ ငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းသည် ကမဘာတွင ်မခိမ််းနပခာက်ခံရနသာမျိြု်းစိတ် ၂၈ မျိြု်းအြေါအ င ်

မျိြု်းစိတ်နြေါင််း ၂၅၀ နကျာ်တုိ ေ့၏ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်နကာငန်ရ သ ််း ၅၀ နကျာ် 

နရ ြို့နပြာင််း ြျံသ ််းသည်ေ့ ြငမ်န ရာ ပဖစ်သည။် နရနြျာ်ငကှ်မျာ်း နရ ြို့နပြာင််းြျံသ ််းသညေ့ ် ခရီ်းစဉ်အတွင််း 

လံုနလာက်နသာ စွမ််းအငက်ိ ု ပဖညေ့ဆ်ည််းနိငုန်ရ်းအတွက် အ ာ်းယ ရ န်ငှ်ေ့ အစာစာ်းရ  ်အစာ လံုနလာက်စွာ 

ရရှိနိငုန်သာ န ရာကွင််းဆက် အနြေါ် မှီခို ကြေါသည။် ထို ေ့န ကာင်ေ့ 

၎င််းတုိ ေ့နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းရာလမ််းန ကာင််း ဧရိယာတစ်နလ ာက်ရှိ နိငုင်တံကာြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုသည်  

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့ န ရင််းနဒသ မျာ်းကို ထ ိ််းသမိ််းကာကွယ်ရ  ်

အနရ်းြေါလှြေါသည။် 

၂၀၀၂ ခုနစှ်၌ နတာငအ်ာဖရိကနိငုင်၊ံ ဂျိြုဟ ််း က်စ်ဘတ်တွင ် ကျင််းြနသာ ထာ စဉ်ညဖီွံြို့ မဖိြု်းတို်းတက်မှု 

ကမဘာေ့ထြ်ိသ်ီးအစည််းအန ်း (WSSD) တွင ် အပြညပ်ြည်ဆိငုရ်ာနရ ြ်နဒသမျာ်းအဖွ ြို့အစည််းနငှ်ေ့အတ  

ဂျြ န်ငှ်ေ့ ဩစနတ်းလျအစို်းရတုိ ေ့သည ် အနရှြို့အာရှ၊ အနရှြို့နတာငအ်ာရှနငှ်ေ့ ဩစနတ်းလျနိငုင်တုိံ ေ့အာ်း 

နရ ြို့နပြာင််း ကျက် စာ်းနသာ နရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအတွက် နိငုင်တံကာအနရ်းြေါသည်ေ့ နရ ြ်နဒသမျာ်းအာ်း 

ထ ိ််းသမိ််း၍ နရရှည ်အသံ်ုးပြြုနိငုန်စရ  ်တခမ််းတ ာ်းမဟုတ်ဘ  မိမိသနဘာ ဆနဒအနလျာက် ြေါ ငန်ိငုသ်ညေ့် 

ြ ်းနြေါင််းြေါ ငမ်ှုြုံစံ-၂ (Type II Partnership Model) ကိ ု အဆိုပြြုခ ေ့သည။် အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျ 

ငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှု(EAAFP)သည ် အာရှ-ြစိဖိတ်နရ ြို့နပြာင််း 

ကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်း နကာ်မတီ၊ အာရှ-ြစိဖိတ်နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်း မဟာဗျျူဟာ(APMWCS) နငှ်ေ့ ဘ င ််း၊ ကကိြု်း ကာနငှ်ေ့ ကမ််းနပခငကှ်စသညေ့် 

မျိြု်းစိတ်ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းစီမံချကမ်ျာ်း၏ နအာငပ်မငမ်ှုမျာ်းအနြေါ် အနပခခံြေါသည။် နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအတွက် နိငုင်တံကာအဆငေ့ ် အနရ်းြေါနသာ နရ ြ်နဒသမျာ်းကို ထ ိ််းသမိ််းကာကွယ်ရ  ်

မဟာဗျျူဟာနငှ်ေ့ လုြ်င ််းစီမံချကမ်ျာ်းသည် နိငုင်တံကာ ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်နရ်းနငှ်ေ့ လုြ်နဆာငခ်ျက်မျာ်းကို 

ြုိမိုနကာင််းမွ န်စသညေ့ ်လမ််းည  ခ်ျက်မျာ်းအပဖစ ်စတင ်နရ်းဆွ ခ ေ့သညေ့ ်၁၉၉၆ ခုနစှ် မှစ၍ ြံေ့ြုိ်းနြ်းစွမ််းလျက် 

ရှိြေါသည။် 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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၂၀၀၄ ခုနစှ်၊ နိ ုငဘ်ာလတွင ် အစို်းရဌာ ဆိငုရ်ာမျာ်း၊ နိငုင်တံကာအစို်းရမျာ်းဆိငုရ်ာအဖွ ြို့အစည််းမျာ်းနငှ်ေ့ 

အစို်းရမဟုတ်နသာ နိငုင်တံကာအဖွ ြို့အစည််းမျာ်းမှ ကိုယ်စာ်းလှယ် ၂၁ ဦ်းသည ် ြုံစံ-၂ ြ ်းနြေါင််းြေါ င ်နဆာင ်

ရွကမ်ှုကို အနပခခံ၍ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအတွက် အ ာဂတ်နဒသ      

ဆိငုရ်ာ ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုကုိ နဆ်ွးနန်ွးရ  ်ကိုရီ်းယာ်းသမမတနိငုင်၊ံ နဆာဆ  ်(Seosan) တွင ်နတွြို့ဆံခု ေ့ က 

ြေါသည။် ဤ မိတ်ဖကြ် ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုသည ် အစို်းရမျာ်း၊ နိငုင်တံကာအစို်းရမျာ်းဆိငုရ်ာ အဖွ ြို့ 

အစည််းမျာ်းနငှ်ေ့ အစို်းရမဟုတ်နသာ နိငုင်တံကာအဖွ ြို့အစည််းမျာ်းအ ကာ်း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုကို ပမြှင်ေ့တင ်

နြ်းမြီ်း နထာငစ်ုနစှ် ဖွံ ြို့ မဖိြု်းမှုြ ််းတိုငမ်ျာ်း၏ ရညမ်ှ ််းချက်မျာ်း ပြညေ့်မီနစနရ်း အနထာက်အက ပြြုနိငုရ်  ်

သနဘာတ ညီခ ေ့ ကြေါသည။် 

နိငုင် ံ (၉) နိငုင်မှံ အစုိ်းရမျာ်း၊ နိငုင်တံကာ အစုိ်းရမျာ်းဆိငုရ်ာအဖွ ြို့အစည််း (၂) ဖွ ြို့ နငှေ့ ် အစုိ်းရမဟုတ်နသာ 

နိငုင်တံကာအဖွ ြို့အစည််း (၆) ဖွ ြို့တုိ ေ့မှ ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းရှိ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငကှ် 

အနကာငန်ရတုိ ေ့အာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအတွက် ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်ရ  ်လက်မှတ်နရ်းထိ်ုးခ ေ့ ကမြီ်း အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျ ငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုကို ၂၀၀၆ ခုနစှ်နနာှင််းြုိင််းတွင ်အငဒ်ိ ု်ီးရှာ်း 

နိငုင်၊ံ ဘိဂုွာ၌ သနဘာတ ညီခ ေ့ြေါသည။် 

ယန ေ့အထ ိ မိတ်ဖက်အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်/ံအဖွ ြို့အစည််းနြေါင််း ၃၇ ဖွ ြို့ ပဖစ်မြီ်း ယင််းတုိ ေ့တွင ် နိငုင်နံြေါင််း (၁၈) နိငုင်မှံ 

အစို်းရမျာ်း၊ နိငုင်တံကာ အစို်းရမျာ်းဆိုငရ်ာအဖွ ြို့အစည််း (၈) ဖွ ြို့၊ အစို်းရမဟုတ်နသာ နိငုင်တံကာအဖွ ြို့အစည််း 

(၁၀) ဖွ ြို့ နငှေ့ ်မိတ်ဖက်နကာ်ြုိနရ်းရှင််းအဖွ ြို့ (၁) ဖွ ြို့တုိ ေ့ ြေါ ငြ်ေါသည။် 

န ိုငင်ျံ ကာရရရပျာ်ငကှထ် န်ြေးသ မ်ြေးရရြေး ကက  ြေးပမ်ြေး ရ ာငရွ်ကခ်ျကမ်ျာြေး  

နရရှညတ်ညတ်ံေ့နသာနဂဟစ စ်  န်ဆာငမ်ှုမျာ်း ြံေ့ြုိ်းနြ်းနိငုန်ရ်း  

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ၏  ယ်နပမကွ ယ်က်အာ်းတညန်ဆာက်ပခင််းအာ်း 

ပမြှင်ေ့တငပ်ခင််းနငှ်ေ့ နဒသအဆင်ေ့ စွမ််းနဆာငရ်ညပ်မြှင်ေ့တင ် ပခင််းသည ်

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း၏ ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအနပခအန ကို ပမြှင်ေ့တငန်ြ်းနိငု ် န ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှု အချက်အလက်မျာ်းအရ အသအိမှတ်ပြြုနိငုသ်ည်။ ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

တစ်နလ ာက် ချဉ််းကြ်မှုြုံစသည ်နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငကှ်မျိြု်းစိတ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်း အနပခ 

အန အာ်း ပမြှင်ေ့တငရ်  ် အထနိရာက်ဆံ်ုး ည််းလမ််းပဖစ်န ကာင််း ြ ်းနြေါင််းြေါ ငန်ဆာငရွ်က်မှုမှတဆငေ့ ်

နဖာ်ပြလျက်ရှိြေါသည။် 

ြ ်းနြေါင််းြေါ ငန်ဆာငရွ်က်နရ်းသည် ရမ်ဆာကွ ဗ်င််းရှင််း၊ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာမျိြု်းစိတ်မျာ်းဆိငုရ်ာ 

ကွ ဗ်င််းရှင််း၊ ဇီ မျိြု်းစုံမျိြု်းကွ ဆိုငရ်ာကွ ဗ်င််းရှင််း (ဆံ်ုးပဖတ်ချက် ၇.၄ နငှ်ေ့ ၇.၂၈)၊ UNDP နငှ်ေ့ UNEP စီမံကိ ််း 

ဦ်းစာ်းနြ်းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ်ေ့ လမ််းည  ခ်ျက်မျာ်း၊ တတိယနပမာက်ကမဘာေ့နရဖုိရမ်တွငစု်စည််းတငပ်ြခ ေ့နသာ 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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UNEP နရမ  ေါဒနငှ်ေ့ နဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းဆိငုရ်ာအချက်အလက်မျာ်း အစရှိသပဖငေ့ ် နိငုင်တံကာအစို်းရမျာ်း 

ဆိငုရ်ာ သနဘာတ ညခီျက်မျာ်းနငှ်ေ့ အပခာ်းနိငုင်တံကာမ နဘာငမ်ျာ်း အနကာငအ်ထညန်ဖာ်ပခင််းကို က ညီြံေ့ြုိ်း 

နြ်းသည။် ဆံ်ုးပဖတ်ချက် ၉.၇ တွင ် နဖာ်ပြထာ်းသည်ေ့အတိုင််း ရမ်ဆာကွ ဗ်င််းရှင််း မ နဘာငအ်တွင််းတွင ် 

နဒသတွင််း ြဏာမနပခလှမ််းအပဖစ် ဤမိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုအာ်း အတညပ်ြြုတငသ်ငွ််းနိငုခ် ေ့ပခင််း 

သည ် ငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းတစ်နလ ာက် ြ ်းနြေါင််းြေါ ငန်ဆာငရွ်က်နရ်း၏ အနရ်းြေါမှုကိ ု သသိာ 

ထငဟ်ြ်နစသညေ့ ်အသအိမှတ်ပြြုမှုြင ်ပဖစ်သည။်  

 

ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာရရရပျာင်ကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့်ရနရငြ်ေးရဒသအာြေးကာကယွမ်ည့် ်

မဟာဗျျူဟာ စမီျံချက ်

မြီ်းခ ေ့သညေ့် ၁၂ နစှ်နကျာ်အတွင််း EAAF မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုကုိ ၂၀၀၇-၂၀၁၁ နငှ်ေ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၇ 

စီမံချက်မျာ်းပဖငေ့ ်အနကာငအ်ထညန်ဖာ်ခ ေ့သည။်   

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့ကမ််းရုိ်းတ ််းနငှ်ေ့ ကု ််းတွင််းြုိင််းန ရင််းနဒသမျာ်းသည် 

အနရှြို့အာရှနငှ်ေ့ အနရှြို့နတာငအ်ာရှနဒသတွင ် ပမ ဆ် န်သာ လ ဦ်းနရတို်းြွာ်းမှုနငှ်ေ့ စီ်းြွာ်းနရ်း ဖွံမဖိြု်း 

တို်းတက်မှုန ကာငေ့ ် ဖိအာ်းသက်နရာက်မှု တို်းြွာ်းလျက်ရုိရာ ယင််းဖိအာ်းမျာ်းကို နပဖရှင််းရ န်ငှေ့ ် ြုိမို 

နကာင််းမွ စ်ွာ ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်ရ  ် EAAFP မဟာဗျျူဟာစီမံချက် (၂၀၁၉-၂၀၂၈) ကို ပြြုစုခ ေ့ပခင််း 

ပဖစြ်ေါသည။်  

မဟာဗျျူဟာစီမံချက်သည် နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်နကာငန်ရအာ်း တညတ်ံေ့နစရ  ်

လိုအြ်နသာ န ရင််းနဒသမျာ်း၏ အရည်အနသ်ွးအဆငေ့အ်တ ််း နကာင််းမွ န်စရ န်ငှေ့ ် န ရင််းနဒသမျာ်းကို 

မ န  အသံ်ုးပြြုန သညေ့ ် နဒသခံမျာ်း၏ စီ်းြွာနရ်းဖွံြို့ မဖိြု်းတို်းတက်မှု ပဖစ်ထ ွ််းနစနရ်းအတွက် အနရ်းြေါ 

ြေါသည။် 

မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှု စာတမ််းမှ ကို်းကာ်းထာ်းသည်ေ့အတိုင််း EAAF မိတ်ဖက် 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်နရ်း ဆိုငရ်ာ ရညရွ်ယ်ချက်နငှ်ေ့ ြ ််းတိုငမ်ှာ နအာက်ြေါအတိုင််းပဖစ်သည−် 

▪ ရညရွ်ယခ်ျက် - နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းကုိ 

ထ ိ််းသမိ််း ရ  ်အစို်းရဌာ ဆိငုရ်ာ အဆငေ့ဆ်ငေ့၊် နဘ်းမ ေ့နတာ/ ကွ ယ်က် ယ်နပမအုြ်ချြုြ်နရ်းမ ်းမျာ်း၊ 

နိငုင် ံ တကာြတ်  ််းကျငဆ်ိငုရ်ာ သနဘာတ ညခီျက်မျာ်း၊  ည််းြညာြုိင််းအဖွ ြို့အစည််းမျာ်း၊ 

ကုလသမဂဂ နအဂျငစ်ီမျာ်း၊ ဖွံ ြို့ မဖိြု်းတို်းတက်နရ်းနအဂျငစ်ီမျာ်း၊ စက်မှုနငှ်ေ့ ြုဂဂလိကကဏ္ဍ၊ 

ြညာရြ်ြုိင််းဆိငုရ်ာမျာ်း၊ အစို်းရမဟုတ်နသာအဖွ ြို့အစည််းမျာ်း၊ လ မှုအဖွ ြို့အစည််းမျာ်းနငှ်ေ့ 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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နဒသခံပြည်သ မျာ်း စသညေ့ ် ဆက်စြ် ြတ်သက်သ မျာ်းအ ကာ်း အပြ အ်လှ န်ဆ်ွးနန်ွးမှုနငှ်ေ့ 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုတုိ ေ့အာ်း ပမြှင်ေ့တငရ်  ် ငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းတစန်လ ာက်ထ ိ််းသမိ််းမှု 

မ နဘာငတ်စ်ရြ် နြေါ်ထကွ်လာနစရ ၊်  

▪ ပန်ြေး  ိုင ်- အနရှြို့အာရှ - ဩစနတ်းလျနဒသ ငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းတစ်နလ ာက် နရ ြို့နပြာင််း 

ကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းကုိ နဖာ်ထတု်မြီ်း လ သာ်းနငှ်ေ့ ဇီ မျိြု်းစံု 

မျိြု်းကွ  အကျိြု်းစီ်းြွာ်းအတွက် ထ ိ််းသမိ််းန ကာင််း သပိမငန်စရ ၊်  

EAAFP မဟာဗျျူဟာစမီျံချက၂်၀၁၉-၂၀၂၈ ခိုနစှ၏် ရညရွ်ယခ်ျကန်ငှ့်် ပန်ြေး  ိုင ် 

အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျအာရှ ငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှု မဟာဗျျူဟာ 

စီမံချက် (၂၀၁၉-၂၀၂၈) ၏ ရညရွ်ယ်ချက်နငှ်ေ့ြ ််းတုိငသ်ည ် ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုစာတမ််း၏ ရည်ရွယ်ချက် 

နငှေ့ြ် ််းတုိငကုိ်အတိုင််း ပဖစ်သည။် ၎င််းသည ် ယခငစ်ီမံချက ် (၂၀၀၇-၂၀၁၁ နငှ်ေ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၈) နစှ်ခုတွင ်

နဆာငရွ်က်မြီ်းနသာကကိြု်းြမ််းမှုမျာ်းကို ထငဟ်ြ်နြေါ်လွငန်စနသာ်လည််း န ာင ် ၁၀ နစှ်တွင ် ရရှိလာမည်ေ့ 

သသိာ ထငရ်ှာ်းနသာရလဒမ်ျာ်းနငှ်ေ့အတ  မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှု၏ ရည်မှ ််းချက်မျာ်းအာ်း အနပခခံ၍ 

ပြညေ့်မီ နစရ  ်ရညရွ်ယ်သည်။  

EAAFP မဟာဗျျူဟာစီမျံချက ်(၂၀၁၉ –၂၀၂၈) ၏ ဖွ ှေ့စညြ်ေးပျံို 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုစာတမ််းတွင ် နဖာ်ပြထာ်းနသာ နအာက်ြေါရညမ်ှ ််းချက် ငေါ်းချက်သည် ၁၀−နစှ်တာ 

မဟာ ဗျျူဟာနပမာကလ်ာ်းရာမျာ်းဆ ီ ဦ်းတညန်သာ မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုကို 

အနထာက်အက ပြြုမညေ့ ် EAAFP မဟာဗျျူဟာစီမံချက ် (၂၀၁၉ - ၂၀၂၈) နြေါ်ထကွ်လာနစနရ်း 

လမ််းည  ထ်ာ်းြေါသည်− 

EAAF ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုစာတမ််းတွင ် ကို်းကာ်းထာ်းသည်ေ့အတိုင််း 

မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်နရ်းဆိငုရ်ာ ရညမ်ှ ််းချက် ငေါ်းချက်မှာ - 

ရညမှ်န်ြေးချက် ၁ − အာရှြစိဖိတ် နဆာင််းခိုနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းမှုမဟာဗျျူဟာ 

(APMWCS) ၏ ကွ ယ်က်နအာငပ်မငမ်ှုမျာ်းမှ ဆငေ့ြွ်ာ်း၍ အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျ ငကှ်ြျ ံ သ ််းရာလမ််းန ကာင််းတစ်နလ ာက်ရှိ 

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ် မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအတွက် 

နိငုင်တံကာအဆငေ့ ်အနရ်းြေါနသာ ယ်နပမ ကွ ယ်က်မျာ်း ဖွ ြို့စည််းနိငုရ် ၊် 

ရညမှ်န်ြေးချက် ၂ − နဆာင််းခိုနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့ကျက်စာ်းရာန ရင််းနဒသမျာ်း၏ တ ဖုိ််း 

မျာ်းနငှေ့ြ်တ်သက်၍ ပြညသ် လ ထနုငှေ့ ်ဆက်သွယ်ပခင််း၊ အသြိညာနြ်းပခင််းနငှ်ေ့ 

သပိမငန်ိ်ုး ကာ်းမှု တုိ်းပမြှင်ေ့ရ ၊် 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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ရညမှ်န်ြေးချက် ၃ − ငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းဆိငုရ်ာ သနုတသ နငှေ့ ် နစာငေ့ ်ကညေ့န်လေ့လာမှု 

လုြ်င ််းမျာ်း ပမြှင်ေ့တငန်ဆာငရွ်က်ရ န်ငှေ့ ် နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််း 

နဒသမျာ်းဆိငုရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ြုိမုိဖလှယ်ပခင််းပဖငေ့ ်အသြိညာ 

စုနဆာင််းတညန်ဆာက်ရ ၊် 

ရညမှ်န်ြေးချက် ၄ − သဘာ သယံဇာတအရင််းအပမစ်ဆိငုရ်ာ စီမံအုြ်ချြုြ်သ မျာ်း၊ 

ဆံ်ုးပဖတ်ချက်ချသ  မျာ်းနငှ်ေ့ နဒသခံဆက်စြ်ြတ်သက်သ မျာ်း၏ 

န ရင််းနဒသနငှ်ေ့ နရနြျာ်ငကှ် စီမံခ ် ေ့ခွ နရ်း စွမ််းနဆာငရ်ညမ်ျာ်း ပမြှင်ေ့တငရ် ၊် 

ရညမှ်န်ြေးချက် ၅ − နဆာင််းခိုနရနြျာ်ငကှ်မျာ်းထ ိ််းသမိ််းနရ်း အနပခအန ကို တုိ်းပမြှင်ေ့ရ  ် အထ ်း 

သပဖင်ေ့ ဦ်းစာ်းနြ်းမျိြု်းစိတ်မျာ်း၊န ရင််းနဒသမျာ်းဆိငုရ်ာ 

ြျသံ ််းရာလမ််းန ကာင််း တစ်နလ ာက် ထ ိ််းသမိ််းနရ်းချဉ််းကြ်မှုြုံစံမျာ်း  

နြေါ်ထကွ်လာနစရ ။် 

 

စီမံချက်သည် အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်/ံအဖွ ြို့အစည််းမျာ်း၊ အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်းနငှ်ေ့ EAAFP ၏ အဖွ ြို့အစည််းမျာ်း (အုြ်ချြုြ် 

လုြ်ကိုငမ်ှုနကာ်မတီ၊ ဘဏ္ဍာနရ်းနကာ်မတီခွ ၊  ည််းြညာဆိငုရ်ာနကာ်မတီခွ ၊ လုြ်င ််းအဖွ ြို့မျာ်းနငှ်ေ့ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့မျာ်း) အန ပဖငေ့ ်EAAF ရှိ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့ 

န ရင််း နဒသမျာ်းအာ်း ထ ိ််းသမိ််း၍ နရရှညတ်ညတ်ံေ့နသာ စီမံအုြ်ချြုြ်မှုကုိ အနကာငအ်ထညန်ဖာ်ရာ၌ 

ချိတ်ဆက်မှု ရှိမြီ်း မဟာဗျျူဟာနပမာက်နသာ မ နဘာငတ်စ်ရြ်အပဖစ် လမ််းည  န်ြ်းြေါသည။် 

နိငုင်တံကာအဆငေ့အ်နရ်းြေါနသာနရ ြ်နဒသမျာ်း၏ ချိတ်ဆက်မှုအာ်း နရရှညအ် ာဂတက်ာလတွင ်

သမိှတ်မြီ်း နရရှညစ်ီမံ နဆာငရွ်က်မှုရှိနစနရ်း အနရှြို့အာရှ−ဩစန တ်းလျနဒသ(EAA)တွင ်

နိငုင်တံကာအနရ်းြေါနသာ နရ ြ်နဒသ ယ်နပမမျာ်းကွ ယ်က်ဖွ ြို့စည််းနိငုရ် မ်ှာ 

မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှု၏အနစှ်သာရ ပဖစ်ြေါသည်။ EAA ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း တစ်နလ ာက်တွင ်

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငကှ်အုြ်မျာ်းသည ် ၎င််းတုိ ေ့ဇီ စက်  ််းမျာ်း မြီ်းနပမာက်နိငုန်စရ  ်

ဤ ယ်နပမမျာ်း၏ ကွင််းဆက်အနြေါ် မ တညသ်ည။် EAA ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း တစ်နလ ာက်ရှိ 

နဆာင််းခိုနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်းနငှေ့ ် နရရှညစီ်မံခ ် ေ့ခွ နရ်း အတွက် စွမ််းနဆာငရ်ည် 

ပမြှင်ေ့တငန်ိငုရ် အ်တွက်လည််း နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နဆာင််းခိုနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ဆိငုရ်ာ အသြိညာနငှ်ေ့ 

ထ ိ််းသမိ််းနရ်းသပိမငန်ိ်ုး ကာ်းမှု တုိ်းပမငေ့န်စသညေ့ ်လုြ်နဆာငခ်ျက်မျာ်းကို ဤမိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုမှ 

က ည ီြံေ့ြုိ်းနြ်းသည။်  

မဟာဗျျူဟာစီမံချက်သည် EAAF မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုစာတမ််းမှ ထတု်နတု်ထာ်းနသာ 

ရညမ်ှ ််းချက် ငေါ်းချက်ကို လုြ်နဆာငသ်ညေ့ ် မ နဘာငပ်ဖစ်သည။် ရညမ်ှ ််းချက်တစ်ချက်ချင််းစီနအာက်တွင ်



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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သက်ဆိငုရ်ာ အဓိကအကျိြု်းပဖစ်ထ ွ််းမှု ရလဒ ်ယ်ြယ်မျာ်း (Key Result Areas - KRA) ၊ ၎င််းတုိ ေ့ကို 

ည  ််းဆိနုသာ အနထာက်အထာ်းမျာ်း (Indicators)၊ အတညပ်ြြုသညေ့ ်ည််းလမ််းမျာ်း (Means of 

Verification) နငှ်ေ့ အစီရငခ်ံပခင််း နဆာငရွ်က်ရ တ်ာ  ရ်ှိသည်ေ့ ြုဂဂိြုလ်/အဖွ ြို့အစည််းမျာ်း (Reporting Entity) 

ချမှတ်ကာ ကျယ်ပြ ် ေ့နသာ မဟာဗျျူဟာ ဦ်းတညခ်ျက်မျာ်းကို နဖာ်ပြထာ်းသည။်  

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းအတွက် ြုိမိုနကာင််းမွ မ်ြီ်း နရရှည် 

တညမ်မ နသာရလဒမ်ျာ်းအာ်း ၂၀၁၉-၂၀၂၈ ခုနစှ်ကာလအတွင််း ရရှိနစရ  ် အဓိကအကျိြု်းပဖစ်ထ ွ််းမှု ရလဒ ်

 ယ်ြယ်မျာ်းကို မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်နရ်းဆိငုရ်ာ လမ််းည  ခ်ျက်အပဖစ် အသံ်ုးပြြုနိငုြ်ေါသည။်  

အက  ဖ  ်ခငြ်ေးနငှ့််  ပန်လညသ်ျံိုြေးသပ် ခငြ်ေး 

လုြ်င ််းမျာ်းအနကာငအ်ထညန်ဖာ်ပခင််းနငှေ့ြ်တ်သက်၍ မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်းအစည််းအန ်း (Meeting of 

Partners - MoP) ၌ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်/ံ အဖွ ြို့အစည််းမျာ်း၏ တငပ်ြချက်သည ် မဟာဗျျူဟာစီမံချက်အာ်း 

အနကာငအ်ထညန်ဖာ်မှု၏တို်းတက်မှုအနပခအန ကို  ဆ ််းစစ်ရာ၌ အနရ်းြေါသညေ့် အစိတ်အြုိင််းပဖစ်သည။် 

မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုမှ ထကွ်နြေါ်လာသညေ့် လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်မျာ်းကို စုစည််း၍ အတွင််းနရ်းမ ်း 

ချြုြ်မ ှ ပခံြုငံသုံ်ုးသြ်နိငုရ်  ် MoP အစည််းအန ်း မတုိငမ်ီ အချက်အလက်မျာ်း ကကိြုတငရ်ရှိရ လ်ည််း 

လိုအြ်ြေါသည။်  

အဓိကအကျိြု်းရလဒပ်ဖစ်ထ ွ််းမှုရှိနသာ ယ်ြယ်မျာ်းနငှေ့ ်၎င််းတုိ ေ့ကုိ ည  ််းဆိသုညေ့အ်နထာက်အထာ်းတုိ ေ့နငှေ့ ်ြတ် 

သက်၍ တို်းတက်မှုမျာ်းကို သရိှိနိငုန်စရ  ်မဟာဗျျူဟာစီမံချက်ကို ကာလအြုိင််းအပခာ်းအလိုက် လိုအြ်သလို 

ပြ လ်ည်ဆ ််းစစ်သာွ်းမည်ပဖစ်သည။် သို ေ့ရာတွင ် မဟာဗျျူဟာ စီမံချက်မှာ 

၎င််းသက်တမ််းကာလတစ်နလ ာက် လံု်းအတွက် အကျံြု်း ငသ်ည်ပဖစ်ရာ EAAFP လုြ်င ််းနဆာငတ်ာမျာ်း၏ 

နရရှညလ်ညြ်တ်မှုကိုသာ ပခံြုငံမုိနစရ  ်ရညရွ်ယ်ထာ်းြေါသည။်  

မဟာဗျျူဟာစီမံချကန်ငှ်ေ့ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်/ံအဖွ ြို့အစည််းမျာ်း၏တငပ်ြချက်တုိ ေ့သည ် မဟာဗျျူဟာစီမံချက်ြေါ KRA 

တို်းတက်မှုမျာ်းအနြေါ် အစီရငခ်ံစာပြြုစုရ န်ငှေ့ ် ဆ ််းစစ်ရ က်ိ ု လွယ်က နစမည် ပဖစ်သည။် ဤမဟာဗျျူဟာ 

စီမံချက်ကို အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်/ံ အဖွ ြို့အစည််းမျာ်းအန ပဖငေ့ ် နိငုင်တွံင််း ၎င််းတုိ ေ့ကုိယ်ြုိင ် အနကာငအ်ထညန်ဖာ်မှု 

အစီအမံမျာ်းချမှတ်ကာ နဆာငရွ်က်ရ  ်ပဖစ်ြေါသည။် 

ထို ေ့အပြင ် မဟာဗျျူဟာစီမံချက်နငှေ့အ်ညီ အတွင််းနရ်းမ ်းရံု ်း၏လုြ်င ််းအစီအစဉ်ကိလုည််း ပြငဆ်ငန်ရ်းဆွ  

သာွ်းမည ် ပဖစ်ြေါသည။် အချိ ၊် ရ ြုံ်နငလွိုအြ်ချက်နငှ်ေ့ နဆာငရွ်က်ရ တ်ာ  ရ်ှိ ြုဂဂိြုလ်မျာ်းက ေ့သို ေ့နသာ 

တိုင််းတာ နဆာငရွ်က်ရမည်ေ့ လုြ်နဆာငခ်ျက်မျာ်း ရှင််းလင််းနစရ  ် အတွင််းနရ်းမ ်းရံု ်း၏ လုြ်င ််း 

အစီအစဉ်သည ် မဟာဗျျူဟာစီမံချက်ြေါ KRA မျာ်းနငှေ့ ် ချိတ်ဆက် နဖာ်ပြနြ်းထာ်းြေါသည။် မဟာဗျျူဟာ 

စီမံချက်အရ EAAFP အန ပဖငေ့ ် လုြ်င ််းနဆာငတ်ာမျာ်း နရရှညက်ာလကို ကညေ့်ကာ ဆက်လက် 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-

ဩစန တ်းလျငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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လည်ြတ်စဉ်တွင ် MOP အစည််းအန ်းအာ်း လိုအြ်သညဟ် ု ယ ဆသည်ေ့အခေါအတိုင််း အတွင််းနရ်းမ ်းရံု ်း၏ 

လုြ်င ််းအစီအစဉ်ကို ြုံမှ  ်ပြ လ်ည်စစ်နဆ်းနိငုသ်ည။်  

၁၀−နစှ်တာကာလအတွင််း MoP အစည််းအန ်းမျာ်းကျင််းြပခင််းပဖငေ့ ် မဟာဗျျူဟာစီမံချက် 

အနကာငအ်ထည် နဖာ်သညေ့သ်တင််းအချက်အလက်မျာ်းကို အစီရငခ်ံစာြုံစံအတုိင််း 

ပဖညေ့်စွက်နစကာဆ ််းစစ်သာွ်းမည ်ပဖစ်သည။်  

မ  ဖ်ကပ် ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှု  ိုငရ်ာ စွမ်ြေးအာြေးစိုရငြ်ေး မစအ်စအီစဉ် 

EAAFP မဟာဗျျူဟာစီမံချက် (၂၀၁၉-၂၀၂၈) သည ်EAAFP ကိ ုလက်နတွြို့ကျကျ အသငေ့န်တာ်ဆံ်ုး အနကာင ်

အထညန်ဖာ်နိငုရ်  ် ရညရွ်ယ်သည။် နငအွာ်းနငှေ့လ် အာ်းနစ်ှရြ်လုံ်း သငေ့န်လျာ်လုံနလာက်မှသာ မိတ်ဖက် 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုကို အနကာငအ်ထည်နဖာ်နိငုမ်ည်ပဖစ်ြေါသည။် မဟာဗျျူဟာစီမံချက် အနကာငအ်ထည် 

နဖာ်နိငုန်ရ်းအတွက် လိုအြ်နသာရင််းပမစ်မျာ်းရရှိမှုသည ် မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှု၏ အဓိက 

ဦ်းစာ်းနြ်း စဉ််းစာ်းသညေ့အ်ချက် ပဖစ်သည။်  

မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိုငရ်ာ စွမ််းအာ်းစရုင််းပမစ်အစီအစဉ်သည ် ၁၀ နစှ်သက်တမ််းကာလအတွင််း 

မဟာဗျျူဟာစီမံချက်နငှေ့ ်CEPA လုြ်င ််းစီမံချက်တုိ ေ့တွင ်ြေါ ငန်သာ သနဘာတ ညီထာ်းသညေ့လု်ြ်င ််းမျာ်းနငှေ့ ်

အပခာ်း ဦ်းစာ်း နြ်း လုြ်င ််းတုိ ေ့တွင ်ရ ြုံ်နငနွထာက်ြံေ့နြ်းနိငုန်ရ်း အနထာက်အက ပဖစ်နစမည ် ပဖစ်ြေါသည။် 

စွမ််းအာ်းစရုင််းပမစ်အစီအစဉ်တွင ်မဟာဗျျူဟာစီမံချက်အတွက ်ရ ြုံ်နငြံွေ့ြုိ်းပခင််းကုိ ဦ်းစာ်းနြ်းအပဖစ် ထာ်းရှိ 

သာွ်းမည ် ပဖစ်မြီ်း ဘဏ္ဍာနရ်းဆိငုရ်ာနကာ်မတီခွ သည ် အတွင််းနရ်းမ ်းရံု ်းနငှေ့ြ် ်းနြေါင််းကာ အဓိက 

တာ  အ်န ပဖငေ့ ်နဆာငရွ်က်သာွ်းမည ်ပဖစ်ြေါသည။်  



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 

 8 

EAAFP ၂၀၁၉ – ၂၀၂၈ မဟာဗျျူဟာစမီျံချက၏် အရသြေးစ  အ်ရ ကာငြ်ေးအရာမျာြေး 

မ  ဖ်ကပ် ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှုရညမှ်န်ြေးချက ် ၁ - အာရှြစိဖိတ် နဆာင််းခိုနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းမှုမဟာဗျျူဟာ (APMWCS) ၏ ကွ ယ်က်နအာငပ်မငမ်ှုမျာ်းမှ 

ဆငေ့ြွ်ာ်း၍ နရရှညတ်ညတံ်နသာ စီမံအုြ်ချြုြ်မှုအတွက် လုံနလာက်၍ ထနိရာက်မှုရှိနသာ  ယ်နပမမျာ်းကွ ယ်က် တညန်ထာငန်ိငုသ်ညအ်ထ ိအနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျ 

ငကှ်ြျသံ ််းရာလမ််းန ကာင််းတစ်နလ ာက်ရှိ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်းထ ိ််းသမိ််းနရ်းအတွက် နိငုင်တံကာအဆငေ့ ် အနရ်းြေါနသာ ယ်နပမကွ ယ်က်မျာ်း 

ဖွ ြို့စည််းနိငုရ် ၊် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းသည ် ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ယ်နပမကွ ယ်က်အာ်း အနရအတွက်အာ်းပဖငေ့ ် သသိာထငရ်ှာ်းမှုရှိစွာ တညန်ဆာက်လာ ကြေါသည။် နရ ြို့နပြာင််း 

ကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအတွက် ငကှ်ြျံသ ််းရာ လမ််းန ကာင််းကွ ယ်က် ယ်နပမမျာ်းကို နိငုင်တံကာအဆငေ့အ်နရ်းြေါနသာနဒသမျာ်းပဖစ်နအာင ် စီမံနဆာငရွ်က် 

လျက် ရှိြေါသည။် နိငုင်တံကာအဆငေ့အ်နရ်းြေါနသာ ယ်နပမမျာ်းတွင ် ဆိ်ုးရွာ်းနသာ ထခိိုက်မှုမျာ်းနရှာင ်ကဉ်ပခင််းပဖငေ့ ် ထငရ်ှာ်းနသာတို်းတက်မှုကုိ 

လုြ်နဆာငလ်ာ ကသည။် ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းကွ ယ်က် ယ်နပမမျာ်းအတွင််း/ အ ်ီး  ််းကျငတုိ် ေ့နငှေ့ ်

အပခာ်းနိငုင်တံကာအဆငေ့အ်နရ်းြေါနသာနရနြျာ်ငကှ် ယ်နပမမျာ်းတုိ ေ့တွင ် ဖွံြို့ မဖိြု်းနရ်းလုြ်င ််း မျာ်း နဆာငရွ်က်ရာ၌ အပြညပ်ြညဆ်ိငုရ်ာဘဏ္ဍာနရ်းနကာ်ြုိနရ်းရှင််း (IFC) 

သို ေ့မဟုတ် အလာ်းတ အဖွ ြို့အစည််းတုိ ေ့၏ စံချ စံ်ည  ််းက ေ့သို ေ့နသာ နိငုင်တံကာစံချိ စ်ံည  ််းမျာ်းကို အသံ်ုးပြြုလာ ကြေါသည။် နိငုင်အံဆငေ့န်ငှ်ေ့  ယ်နပမ 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်းသညလ်ည််း တို်းတက်လာသည။် ငကှ်ြျံသ ််းရာ လမ််းန ကာင််းကွ ယ်က် ယ်နပမအပဖစ် သတ်မှတ်ခံရပခင််းသည ် နရ ြို့နပြာင််း ကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအတွက် နိငုင်တံကာအနရ်းြေါနသာ ယ်နပမမျာ်းအပဖစ် အသအိမှတ်ပြြုပခင််းပဖစ်န ကာင််း သပိမင ် လာ ကြေါသည်။ 

ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ယ်နပမကွ ယ်က်သည် နဒသခံပြညသ် မျာ်းနငှ်ေ့  ယ်နပမစီမံအုြ်ချြုြ်မှုတုိ ေ့အာ်း အကျိြု်းနကျ်းဇ ်းမျာ်း နြ်းစွမ််းလျက် ရှိြေါသည။်  

အဓ ကအကျ  ြေး ဖစထ်န်ွြေးမှု ရလဒန်ယပ်ယမ်ျာြေး ၎ငြ်ေး  ို ့်က ို ည န်ြေး  ိုရသာအရထာကအ်ထာြေးမျာြေး အ ည ်ပ သည့်န်ညြ်ေးလမ်ြေး 

မျာြေး 

ရ ာငရွ်ကရ်န် 

 ာဝန်ရှ သည့်် 

ပိုဂ္  လ/် အဖွ ှေ့အစညြ်ေး 

KRA ၁−၁။ ရ ာငြ်ေးခ ိုရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးအ ကွ ် ည  ််းဆိခုျက် ၁−၁−၁။  ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း    အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်/ံ အဖွ ြို့အစည််း အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်/ံ 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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သဘာဝ ထ န်ြေးသ မ်ြေးရရြေးနယရ် မမဟို သ်ည့်် 

ကန်ွယကန်ယရ် မ မျာြေးအပေါအဝင ် ဘကစ်ျံိုလ မ်ြေး ချံ ပပီြေး 

ချ   ်ကမ်ှုရှ သည့် ်

ငကှပ်ျျံသန်ြေးရာလမ်ြေးရ ကာငြ်ေးနယရ် မမျာြေး ကန်ွယက ်

ဖွ ှေ့စညြ်ေး ခငြ်ေး 

 ယ်နပမကွ ယ်က်ကို တို်းချ ြို့နဆာငရွ်က်လျက်ရှိရာ 

နရ ြို့ နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း 

ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအတွက် မဟာဗျျူဟာနပမာက် 

နိငုင်တံကာအဆငေ့ ်အနရ်းြေါနသာ ယ်နပမ 

အ ည််းဆံ်ုး န ာက်ထြ် ၄၀ ခု ထညေ့သ်ငွ််းနိငုရ်မည။် 

ယင််းတုိ ေ့ အ က် အချိြု ြို့နသာန ရာမျာ်းသည ်

သဘာ ထ ိ််းသမိ််း နရ်း ယ်နပမ ပဖစ်ရ  ်မလိုအြ်ြေါ။  

မျာ်း၏ အစီရငခ်ံမျာ်း၊ 

န ာက်ဆက်တွ  ၅ မိတ်ဖက် 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုစာတ

မ််း 

အဖွ ြို့အစည််းမျာ်း 

အာ်းလံု်း 

KRA ၁−၂။  EAAFP အာြေး န ိုငင်ျံအ င့်န်ငှ့် ်ရဒသအ င့် ်

ပ ြေးရပေါငြ်ေး၍ အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်န ိုငရ်န် 

န ိုငင်ျံအ င့််နငှ့်် နယရ် မ  ို ့်အ ကာြေး 

ပ ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်က ်ခငြ်ေး 

ည  ််းဆိခုျက် ၁−၂-၁။ နိငုင်အံဆငေ့န်ငှ်ေ့  ယ်နပမ တုိ ေ့ 

အ ကာ်း ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအတွက် တည ်

နထာငပ်ခင််းနငှေ့ ်လုြ်နဆာငပ်ခင််းဆိငုရ်ာ လမ််းည   ်

ချက်မျာ်း ပြြုစု၍ နစှ်ဘက်သနဘာတ ညီမှု ရှိရမည။်  

လမ််းည  ခ်ျက်မျာ်း  အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၊ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း  

 ည  ််းဆိခုျက် ၁−၂−၂။ အစို်းရအဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အ ည််းဆံ်ုး ၅၀% သည ်ငကှြ်ျံသ ််းရာ 

လမ််းန ကာင််း ကွ ယ်က် ယ်နပမ အ ည််းဆံ်ုး ၅၀% 

နငှေ့ ်စြ်လျဉ််း၍ တက်ကကနသာ နိငုင်အံဆငေ့န်ငှေ့ ်

နဒသအဆငေ့ ်ြ ်းနြေါင််း နဆာငရွ်က်မှု ရှိရမည ်

ပဖစ်ြေါသည။်  

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

KRA ၁−၃။ ပျျံသန်ြေးရာလမ်ြေးရ ကာငြ်ေးကန်ွယကန်ယရ် မ 

မျာြေးက ို ရဒသချံအစိုအဖွ ှေ့မျာြေးမှ  န်ဖ ိုြေးထာြေး၍ ရရရှည ်

 ည ်ျံ့်စွာ စီမျံအိုပ်ချ ပ် ခငြ်ေး   

ည  ််းဆိခုျက် ၁−၃−၁။ ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ကွ ယ်က် ယ်နပမ၏ အ ည််းဆံ်ုး ၅၀% တွင ်

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ 

၎င််းတုိ ေ့ န ရင််းနဒသမျာ်းထ ိ််းသမိ််းနရ်းဆိငုရ်ာ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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သ်ီးပခာ်း ရညမ်ှ ််းချက်မျာ်းကို ပြညေ့်မီနစမြီ်း 

ထနိရာက်စွာ အနကာငအ်ထညန်ဖာ် 

နဆာငရွ်က်လျက် ရှိသညေ့ ်

အုြ်ချြုြ်လုြ်ကိုငမ်ှုစီမံချက်မျာ်း နရ်းဆွ ထာ်းမြီ်း ပဖစ်ရ 

မည။် အုြ်ချြုြ်လုြ်ကိုငမ်ှုစီမံချက်မျာ်းတွင ်ဆက်စြ် 

ြတ်သက်သ မျာ်း၏ ြ ်းနြေါင််းြေါ ငမ်ှုလုြ်င ််းမျာ်း 

ြေါ ငရ်မည ်ပဖစ်၍ သက်ဆိုငရ်ာနအဂျငစ်ီမျာ်း၏ 

အတညပ်ြြု ခွငေ့ပ်ြြုချက် ရရှိထာ်းမြီ်း ပဖစ်ရမည။်  

   ည  ််းဆိခုျက် ၁-၃-၂။ 

ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း ယ်နပမ ၏ အ ည််းဆံ်ုး 

၅၀% သည ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

 ယ်နပမကွ ယ်က်ကို EAAF ရှိ နဆာင််းခို နရနြျာ် 

ငက်ှနငှ်ေ့ 

၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းဆိငုရ်ာ 

အမှတ်အသာ်းတစ်ခုအပဖစ် အသအိမှတ်ပြြု ကသည။်   

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း၊ အတွင််းနရ်းမ ်းချြုြ် 

ရုံ်း၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

EAAFP  က်ဘဆ်ိုက်နငှ်ေ့ 

သတင််းလ ာ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

   ည  ််းဆိခုျက် ၁-၃-၃။ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းအာ်းလံု်းသည ်

ကွ ယ်က် ယ်နပမအတွင််း/ အ ်ီး  ််းကျငန်ငှေ့ ်အပခာ်း 

နိငုင်တံကာအဆငေ့အ်နရ်းြေါနသာနရနြျာ်ငကှ် ယ်

နပမ တုိ ေ့တွင ်ဖွံြို့ မဖိြု်းနရ်းလုြ်င ််းမျာ်း နဆာငရွ်က်ရာ၌ 

နိငုင် ံတကာစံချိ စ်ံည  ််းမျာ်း (IFC သို ေ့မဟုတ် 

အလာ်းတ ) နငှ်ေ့အည ီလိုက် ာနဆာငရွ်က် ကသည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံမျာ်း၊ အက ပဖတ် 

စိစစ်ပခင််း 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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KRA ၁-၄။ သင့််ရလျာ်သည့််ရနရာမျာြေး ငွ ်

ရဒသချံမျာြေး၏ စာြေးဝ ရ်နရရြေးနငှ့် ်

အသကရ်မွြေးဝမ်ြေးရ ကာငြ်ေးက ို အရထာကအ်က  ပ ရန် 

ပျျံသန်ြေးရာလမ်ြေးရ ကာငြ်ေး ကန်ွယကန်ယရ် မမျာြေးအာြေး 

ရရရှည ်ည် ျံ့်သည့် ်နညြ်ေးလမ်ြေး ဖင့် ်အသျံိုြေး ပ  ခငြ်ေး  

ည  ််းဆိခုျက်၁-၄-၁။ ြျသံ ််းရာလမ််းန ကာင််း ကွ  ်

ယက် ယ်နပမမျာ်းရှိ နဒသခံမျာ်းသည ်အနပခခံ  

စာ်း တ်န နရ်းအတွက်  ယ်နပမ၏သဘာ  

သယံဇာတအရင််းအပမစ်မျာ်း အနြေါ် မှီခိရုသညေ့အ်ခေါ 

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ 

၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းအနြေါ် ဆိ်ုးရွာ်းနသာ အကျိြု်း 

သက်နရာက်မှုမျာ်းမရှိနစဘ  နဆာငရွ်က်ပခင််း 

ပဖစ်သည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊  

EAAFP  က်ဘဆ်ိုက်နငှ်ေ့ 

သတင််းလ ာ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်းအဖွ ြို့

 ငန်ိငုင်မံျာ်း 

KRA ၁-၅။ ပျျံသန်ြေးရာလမ်ြေးရ ကာငြ်ေး 

ကန်ွယကန်ယရ် မ မျာြေးက ို ပခ မ်ြေးရ ခာကန် ိုငသ်ည့်် 

လိုပ်ရ ာငခ်ျကမ်ျာြေးအာြေး  ျံို ့် ပန်ရာ၌ 

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်ျံမျာြေးနငှ့််  ပည ်ငွြ်ေးအကျ  ြေး 

 ကစ်ပ်ပ သ်ကသ် မျာြေးက ို  ထည့််သငွြ်ေး ခငြ်ေး  

    

ည  ််းဆိခုျက်၁-၅-

၁။ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းကွ ယ်က် 

 ယ်နပမမျာ်းအနြေါ် သက်နရာက်သညေ့ ်မခိမ််းနပခာက်မှု 

မျာ်းကိ ုတုံ ေ့ပြ ရ်ာတွင ်EAAFP အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းနငှ်ေ့ 

နဒသခံမျာ်း၏ ြ ်းနြေါင််းြေါ ငမ်ှုပဖငေ့ ်ကျင််းြနသာ 

အစည််းအန ်းမျာ်း၊ ြွ မျာ်း ၏ ြေါ ငတ်က်နရာက်သ  

မျာ်းပဖငေ့ ်နဖာ်ပြနိငုြ်ေါသည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ် ံ

စာမျာ်း၊ သက်ဆိုငရ်ာအလုြ် 

အမှုနဆာငအ်ဖွ ြို့ နငှေ့ ် လုြ်င ််း 

အဖွ ြို့တုိ ေ့၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ 

အလုြ်အမှုနဆာင ်

အဖွ ြို့မျာ်းနငှ်ေ့ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်

နရ်းအဖွ ြို့မျာ်း 

KRA ၁-၆။ EAAFP 

ညအီစမ်ချစ် ကညရ်ရြေးနယရ် မမျာြေး အစအီစဉ်အာြေး 

 မြှင့် ်င ်ခငြ်ေး  

ည  ််းဆိခုျက် ၁-၆-၁။ အ ည််းဆံ်ုး EAAFP ညအီစ်မ 

ချစ် ကညန်ရ်း ယ်နပမမျာ်း ချိတ်ဆက်မှုငေါ်းခု အသစ ်

ထကွ်နြေါ်နစရမည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်နံငှ်ေ့ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်းတုိ ေ့၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

KRA ၁-၇။ EAAFP အဖွ ှေ့ဝငအ် ဖစ် ပေါဝင ်ခငြ်ေး ဖင့် ်

ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့် 

ရနရငြ်ေးရဒသမျာြေးအ ကွ် 

ည  ််းဆိခုျက် ၁-၇-၁။ အဖွ ြို့ ငအ်နရအတွက် 

တို်းတက ်လာသည။် 

မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်

မှုစာတမ််း၏ န ာက်ဆက်တွ  

၁ 

အြ်ုချြုြ်လုြ်ကိုငမ်ှု

နကာ်မတီ၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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ပ ိုမ ိုရကာငြ်ေးမွန်ရသာရလဒမ်ျာြေး 

  ိုြေး မြှင့်ရ် ာငရွ်ကန် ိုင ်ခငြ်ေး 

 

မ  ဖ်ကပ် ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှုရညမှ်န်ြေးချက ် ၂ - နဆာင််းခိုနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့ကျက်စာ်းရာန ရင််းနဒသမျာ်း၏ တ ဖုိ််းမျာ်းနငှေ့ြ်တ်သက်၍ ပြညသ် လ ထနုငှေ့ ်

ဆက်သယွ်ပခင််း၊ အသြိညာနြ်းပခင််း၊ ြ ်းနြေါင််းြေါ ငပ်ခင််းနငှ်ေ့ သပိမငန်ိ်ုး ကာ်းမှု (CEPA) တုိ်းပမြှင်ေ့ရ  ်

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းသည ် နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းအတွက ် CEPA လုြ်င ််းမျာ်း၌ ဆက်စြ်ြတ်သက်သ မျာ်း 

ြေါ ငမ်ှု၏ အနရ်းြေါြုံကို  ာ်းလည်သရိှိ ကသည။် အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းသည် ထနိရာက်နသာဆက်သွယ်ပခင််း၊ အသြိညာနြ်းပခင််း၊ ြ ်းနြေါင််းြေါ ငပ်ခင််းနငှ်ေ့ 

သပိမငန်ိ်ုး ကာ်းမှုပမြှငေ့တ်ငပ်ခင််း လုြ်င ််းမျာ်း ကိ ုစီမံချက်မျာ်း နရ်းဆွ ကာ တက်ကကစွာ အနကာငအ်ထညန်ဖာ်လျက် ရှိမြီ်း နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအာ်း 

ထနိရာက်စွာ ထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ထိငုရ်ာန ရာမျာ်းနရရှညတ်ညတ်ံေ့စွာစီမံအုြ်ချြုြ်နရ်း ပဖစ်နစရ  ် စတငမ်ိတ်ဆက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်လျက် ရှိြေါသည။် 

နဒသခံလ မှုအဖွ ြို့အစည််းမျာ်းြေါ ငသ်ညေ့ ် နရ ြ်နဒသနစာငေ့ ်ကညေ့်စီမံအုြ်ချြုြ်ပခင််းအာ်း နရရှညြံ်ေ့ြုိ်းက ညနီဆာငရွ်က်နိငုမ်ှသာလ င ် ၎င််းအာ်း နအာငပ်မငမ်ှုရှိနစမည်။ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းသည ် ၎င််းတုိ ေ့၏ CEPA လုြ်င ််းမျာ်းမှတစ်ဆင်ေ့ သတင််းအချက်အလက်၊ တတ်ကျွမ််းမှုမျာ်းနငှ်ေ့ အသြိညာ (အနလေ့အကျင်ေ့နကာင််းမျာ်းပဖစန်သာ 

မိရုိ်းဖလာအစဉ်အဆက် ြတ်  ််းကျငဆ်ိငုရ်ာ အသြိညာဗဟုသတု အြေါအ င)် ကို ပဖ ် ေ့န ရ  ် ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းဆိငုရ်ာ အသြိညာကွ ယ်က်ကို 

တို်းချ ြို့လုြ်နဆာငသ်ည။်  

အဓ ကအကျ  ြေး ဖစထ်န်ွြေးမှု 

ရလဒန်ယပ်ယမ်ျာြေး 

၎ငြ်ေး  ို ့်က ို 

ည န်ြေး  ိုရသာအရထာကအ်ထာြေးမျာြေး 

အ ည ်ပ သည့်န်ညြ်ေးလမ်ြေးမျာြေး  ရ ာငရွ်ကရ်န်  ာဝန်ရှ သည့်် ပိုဂ္  လ/် 

အဖွ ှေ့အစညြ်ေး 

KRA ၂-၁။ EAAFP CEPA လိုပ်ငန်ြေး 

စမီျံချက ် (၂၀၁၉ - ၂၀၂၄) ပေါ 

လိုပ်ငန်ြေးမျာြေး ရအာင ်မငမ်ှု  

ည  ််းဆိခုျက် ၂-၁။  EAAFP အာ်း 

အသနိြ်း အန ကာင််း ကာ်းနိငုရ်  ်CEPA 

လုြ်င ််းစီမံချက်ကို လိုအြ်သလို 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

လုြ်င ််းအဖွ ြို့ (WG)၊ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ (TF) နငှ်ေ့ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

WG ၊ TF နငှ်ေ့ အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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အက ပဖတ် ဆ ််းစစ်၍ မွမ််းမံပြငဆ်င ်

သည။်   

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်းတုိ ေ့၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း  

 

မ  ဖ်ကပ် ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှုရညမှ်န်ြေးချက ် ၃  - ငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းဆိငုရ်ာ သနုတသ နငှေ့ ် နစာငေ့ ်ကညေ့န်လေ့လာမှု လုြ်င ််းမျာ်း ပမြှင်ေ့တငန်ဆာငရွ်က်ရ န်ငှေ့ ်

နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််း နဒသမျာ်းဆိငုရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ြုိမုိဖလှယ်ပခင််းပဖငေ့ ်အသြိညာ စုနဆာင််းတညန်ဆာက်ရ  ်

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ လုြ်င ််းအဖွ ြို့မျာ်းနငှ်ေ့ လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့မျာ်းသည ်နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းတုိ ေ့နငှ်ေ့ 

ြတ်သက်၍ ရာသဦတုနပြာင််းလ ပခင််းအကျိြု်းသက်နရာက်မှုမျာ်းနငှေ့ ်နရရှညတ်ညတ်ံေ့စွာအသံ်ုးချပခင််းဆိငုရ်ာ အသြိညာဗဟုသတုတုိ ေ့ကိ ုပဖ ် ေ့န နြ်းသည်ေ့ ထနိရာက်နသာ 

အစီအစဉ်မျာ်းနငှ်ေ့ ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်နရ်းယနတရာ်းမျာ်းတွင ် ြေါ ငန်ဆာငရွ်က် ကသည။် သနုတသ အစီအစဉ်မျာ်းသည် ထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းနငှ်ေ့ နရရှညတ်ည်တံေ့စွာစီမံ 

အုြ်ချြုြ်နရ်း (အထ ်းသပဖင်ေ့ နဒသခံမျာ်း၏ စာ်း တ်န နရ်း အကျိြု်းခံစာ်းခွငေ့အ်တွက် သယံဇာတအရင််းအပမစ်မျာ်းအနြေါ် နရရှညတ်ညတ်ံေ့စွာအသံ်ုးချပခင််း) အတွက် 

သငေ့န်တာ်၍ တ ဖုိ််း ရှိနသာ အက အညီ ပဖစ်နစြေါသည။်  

သနုတသ လုြ်နဆာငခ်ျက်မျာ်းနငှ်ေ့ အန ကာင််းအရာနလေ့လာမှုမျာ်းမှတစ်ဆင်ေ့ ရရှိလာနသာ မိရုိ်းဖလာအစဉ်အလာနငှ်ေ့ နဒသဆိငုရ်ာအသြိညာဗဟုသတုနငှ်ေ့ သတင််း 

အချက်အလက်မျာ်းကိ ု နလေ့လာနဖာ်ထတု် အသံ်ုးချမြီ်း ယင််းရလဒမ်ျာ်းကို နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်း ထ ိ််းသမိ််းပခင််းတွင ်

မ န အသံ်ုးချရ  ် ပဖစ်သည။် နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအတွက် နိငုင်တံကာအဆငေ့အ်နရ်းြေါနသာ ယ်နပမမျာ်းစာရင််းကို 

ထ ိ််းသမိ််းစီမံအုြ်ချြုြ်ပခင််းအတွက် ဦ်းစာ်းနြ်း၍ မွမ််းမံပြငဆ်ငသ်ာွ်းမည် ပဖစ်ြေါသည။် မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုမှတဆငေ့ ် နရနြျာ်ငကှ်နကာငန်ရ အတက် 

အကျနငှ်ေ့ ြျံြို့ နှံ ေ့န ထိငုမ်ှုဆိငုရ်ာ အချက ် အလက်မျာ်းကို ပမြှငေ့တ်ငသ်ာွ်းမညပ်ဖစ်သည။် နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ 

၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းကုိ နလျာေ့ကျနစနသာ အန ကာင််းရင််း မျာ်းအာ်း နဖာ်ထတု်နပဖရှင််းလျက် သနုတသ လုြ်င ််းမျာ်း လုြ်နဆာငရ် န်ငှေ့ ်

ဆံ်ုးပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင််းတုိ ေ့ အနထာက်အက ပြြုရ  ် ပြညသ် လ ထြု ်းနြေါင််းြေါ ငန်သာ သြိပံအနပခပြြု နစာငေ့ ်ကညေ့န်လေ့လာပခင််းကိ ု  ည််းလမ််းတစ်ခုအပဖစ် 

တ ဖုိ််းထာ်းအသံ်ုးပြြုမည် ပဖစ်ြေါသည။်  



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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အဓ ကအကျ  ြေး ဖစထ်န်ွြေးမှု ရလဒန်ယပ်ယမ်ျာြေး ၎ငြ်ေး  ို ့်က ို ည န်ြေး  ိုရသာအရထာကအ်ထာြေးမျာြေး အ ည ်ပ သည့်န်ညြ်ေးလမ်ြေး

မျာြေး  

ရ ာငရွ်ကရ်န် 

 ာဝန်ရှ သည့်် ပိုဂ္  လ/် 

အဖွ ှေ့အစညြ်ေး 

KRA ၃-၁ ။ ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာ 

ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့်ရနရငြ်ေးရဒသမျာြေး 

၏ အရ ခအရနက ို  န်ြေးစစ်ရန် န ိုငင်ျံအ င့် ်

ရစာင့် ်ကည့်အ်က  ဖ  ်ခငြ်ေးစနစက် ို  ည် 

ရ ာက ်ခငြ်ေးနငှ့် ်ပ ိုမ ိုရကာငြ်ေးမွန်ရစ ခငြ်ေး 

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၁-၁။ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသအတွက် စံ 

သတ်မှတ်ထာ်းသညေ့ ်နစာငေ့ ်ကညေ့န်လေ့လာပခင််း 

 ည််းလမ််းကိ ုနိငုင်အံဆငေ့ ်နစာငေ့ ်ကညေ့န်လေ့လာနရ်း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုအစီအစဉ်မျာ်းတွင ်ထညေ့သ်ငွ််း 

အသံ်ုးပြြုသည်။   

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း၊ 

နစာငေ့ ်ကညေ့်အက ပဖတ်ပခင််း 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့၏ 

အစီရငခ်ံစာ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ နစာငေ့ ်ကညေ့ ်

အက ပဖတ်ပခင််း 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၁-၂။ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းအာ်းလံု်းတွင ်

နိငုင်အံဆငေ့ ်နစာငေ့ ်ကညေ့န်လေ့လာနရ်း ြ ်းနြေါင််း 

နဆာငရွ်က်မှုအစီအစဉ်မျာ်း ရှိသည။်  

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ နစာငေ့ ်ကညေ့ ်

အက ပဖတ်ပခင််း 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

KRA ၃-၂။ ဦြေးစာြေးရပြေးလိုပ်ငန်ြေးမျာြေး ချမှ ရ်န် 

ရရရပျာ်ငကှရ်ကာငရ်ရမျာြေးအ ကွ ်

ထ န်ြေးသ မ်ြေးရရြေးအရ ခအရန  ပန်လည ်န်ြေးစစ ်

 ခငြ်ေး 

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၂-၁ ။ နရနြျာ်ငကှ်နကာငန်ရ 

ခ ် ေ့မှ ််းနပခမျာ်း၊ အတက်အကျမျာ်းနငှ်ေ့ ြျံြို့ နှံ ေ့မှုမျာ်းကိ ု

နဖာ်ပြသည်ေ့ အချက်အလက်မျာ်းကိ ုမိတ်ဖက ်

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုမှ ရရှိနိငုသ်ည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း ၊ 

ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအနပခအန သံ်ုး

သြ်ချက် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အပြည်ပြည်ဆိငုရ်ာ နရ ြ် 

နဒသမျာ်းအဖွ ြို့အစည််း၊  ည််း 

ြညာဆိုငရ်ာနကာ်မတခီွ ၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းအဖွ ြို့ 

မျာ်း  

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၂-၂။ နရနြျာ်ငကှ်အနကာငန်ရ 

ခ ် ေ့မှ ််းနကာက်ယ ပခင််းကို နစှ်ကကိမ် နဆာငရွ်က်မြီ်း 

 ည််းြညာဆိုငရ်ာနကာ်မတီခွ 

၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ EAAFP 

အပြည်ပြည်ဆိငုရ်ာ နရ ြ် 

နဒသမျာ်း အဖွ ြို့အစည််း၊  ည််း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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နရ်းသာ်းထတု်န သည။်  က်ဘဆ်ိုက် နငှ်ေ့ သတင််းလ ာ ြညာဆိုငရ်ာနကာ်မတီခွ ၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

KRA ၃-၃။ ထ န်ြေးသ မ်ြေးစမီျံခန် ့်ခွ ရန်နငှ့်် 

ဦြေးစာြေးရပြေး ရ ာငရွ်ကရ်န် 

ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာ 

ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးအ ကွ် န ိုငင်ျံ ကာအ င့် ်

အရရြေးပေါရသာနယရ် မမျာြေးစာရငြ်ေး  ပ စို ခငြ်ေး 

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၃-၁။  ထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းစီမံခ ် ေ့ခွ ရ န်ငှ်ေ့ 

ဦ်းစာ်းနြ်းနဆာငရွ်က်ရ  ်နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအတွက် နိငုင်တံကာအဆငေ့ ်အနရ်း 

ြေါနသာ ယ်နပမမျာ်းစာရင််းကို မိတ်ဖက် ြ ်းနြေါင််း 

နဆာငရွ်က်မှုပဖငေ့ ်ပြြုစုသည်။  

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

သက်ဆိငုရ်ာလုြ်င ််းအဖွ ြို့၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ EAAFP 

 က်ဘဆ်ိုက် နငှ်ေ့ သတင််းလ ာ 

  

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊  ည််းြညာ 

ဆိငုရ်ာနကာ်မတီခွ ၊ သက် 

ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းအဖွ ြို့မျာ်း၊  

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

KRA ၃-၄။ ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့် 

ရနရငြ်ေး ရဒသမျာြေးအရပေါ် သကရ်ရာကရ်သာ 

ရာသ ီဥ ိုရ ပာငြ်ေးလ မှု၏ 

အကျ  ြေး ကမ်ျာြေးအာြေး 

ပ ိုမ ိုသ ရှ နာြေးလည ်ခငြ်ေးနငှ့် ်ယငြ်ေးအာြေး 

စမီျံက န်ြေးရရြေး ွ ရရြေးနငှ့်် 

နယရ် မစမီျံခန် ့်ခွ ရရြေးက ို အသ ရပြေး ခငြ်ေး  

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၄-၁။ နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့ 

န ရင််းနဒသမျာ်းအနြေါ် သက်နရာက်နသာ ရာသ ီ

ဥတနုပြာင််းလ မှု၏ အကျိြု်းဆက်မျာ်း အြေါအ င ်

မခိမ််းနပခာက်မှုမျာ်းနငှ်ေ့ြတ်သက်၍ ြုိမိ ုကကယ် နသာ 

အသြိညာဗဟုသုတကို မ န မြီ်း သငေ့န်တာ်နသာ 

လုြ်နဆာငမ်ှုကို ပဖစ်နိငုသ်ညေ့အ်ခေါ 

နဆာငရွ်က်သည။်   

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း၊ သနုတသ ဌာ ၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊  သက်ဆိငုရ်ာ 

လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှေ့ ်

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ EAAFP 

 က်ဘဆ်ိုက်နငှ်ေ့ သတင််းလ ာ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊  ည််းြညာ 

ဆိငုရ်ာနကာ်မတီခွ ၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှေ့ ်

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

မျာ်း၊ အတွင််းနရ်းမ ်းရံု ်း 

 

KRA ၃-၅။ ရဒသချံမျာြေး၏ စာြေးဝ ရ်နရရြေး 

အ ကွ ်သယျံဇာ အရငြ်ေးအ မစမ်ျာြေးအရပေါ် 

ရရရှညအ်သျံိုြေး ပ  န ိုငရ်န် ထ န်ြေးသ မ်ြေးရရြေးနငှ့်် 

ရရရှညစ်မီျံအိုပ်ချ ပ်မှု အာြေး 

အရထာကအ်က  ပ ရစမည့်် သိုရ သန 

အစအီစဉ်မျာြေးအာြေး အရလြေးရပြေး၍ ပ ြေးရပေါငြ်ေး 

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၅-၁။ ထ ိ််းသမ်ိ်းနရ်းနငှ်ေ့ နရရှည ်

တညတ်ံေ့နသာ စီမံအုြ်ချြုြ်မှုရလဒမ်ျာ်း ြုိမို 

နကာင််းမွ န်စနရ်း သနုတသ အစီအစဉ်မျာ်း 

မျာ်းပြာ်းလာသည။်  

 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း၊ 

သနုတသ ဌာ အစီရင ်

ခံစာမျာ်း၊ လုြ်င ််းအဖွ ြို့ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ EAAFP 

 က်ဘဆ်ိုက်နငှ်ေ့ သတင််းလ ာ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊  ည််းြညာ 

ဆိငုရ်ာ    နကာ်မတီခွ ၊ သက် 

ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှေ့ ်

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

မျာ်း၊ အတွင််းနရ်းမ ်းရံု ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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ရ ာငရွ်က ်ခငြ်ေး  

 ည  ််းဆိခုျက် ၃-၅-၂။ ြုိမိုတို်းတက်နကာင််းမွ လ်ာ 

နသာ အသြိညာဗဟုသတုမျာ်းကို နရ ြို့နပြာင််း 

ကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငကှ်မျာ်းအတွက် နိငုင် ံ

တကာအဆငေ့ ်အနရ်းြေါနသာ  ယ်နပမမျာ်း၏ 

အ ည််းဆံ်ုး ၅၀% တွင ်အသံ်ုးချသည။်  

  

KRA ၃-၆။ မ   ို ြေးဖလာ အသ ပညာဗဟိုသို  

ရပေါငြ်ေးစပ်မှုအပေါအဝင ်ရရရပျာ်ငကှန်ငှ့်် 

၎ငြ်ေး  ို ့် ရနရငြ်ေးရဒသထ န်ြေးသ မ်ြေးရရြေး အစအီစဉ် 

မျာြေးအ ကွ ်အရကာငြ်ေး ျံိုြေးလမ်ြေးည န်ချက်နငှ့် ်

လိုပ်ထျံိုြေးလိုပ်နညြ်ေး မျာြေး ရရှ န ိုငမ်ှု 

ည  ််းဆိခုျက် ၃-၆-၁။ အနကာင််းဆံ်ုး      လမ််းည   ်

ချကန်ငှေ့ ်လုြ်ထံ်ုးလုြ် ည််းမျာ်းကို EAAFP 

 က်ဘဆ်ိုက်တွင ်ရရှိနိငုသ်ည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း၊ အလုြ်အမှုနဆာင ်

အဖွ ြို့၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

EAAFP  က်ဘဆ်ိုက်နငှ်ေ့ 

သတင််းလ ာ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၊ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

 ည််းြညာဆိုငရ်ာ 

နကာ်မတီခွ ၊ သက်ဆိငုရ်ာ 

လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှေ့ ်

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့

မျာ်း 

    

မ  ဖ်ကပ် ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှုရညမှ်န်ြေးချက ် ၄ - သဘာ  အရင််းအပမစ်မျာ်းဆိငုရ်ာ စီမံအုြ်ချြုြ်သ မျာ်း၊ ဆံ်ုးပဖတ်ချက်ချသ မျာ်းနငှ်ေ့ နဒသခံအကျိြု်း ဆက်စြ် 

ြတ်သက်သ မျာ်း၏ န ရင််းနဒသနငှ်ေ့ နရနြျာ်ငက်ှစီမံခ ် ေ့ခွ နရ်း စွမ််းနဆာငရ်ညမ်ျာ်း ပမြှင်ေ့တငရ်  ်

ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းအတွက် ကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်းတညန်ဆာက်ပခင််းကို ဦ်းစာ်းနြ်းနဆာငရွ်က်မှုအပဖစ် သမိှတ်ထာ်း ကသည။် အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းနငှ်ေ့ အတွင််းနရ်းမ ်းရံု ်း သည် 

 ယ်နပမအုြ်ချြုြ်နရ်းမ ်းမျာ်း၊ သယံဇာတအရင််းအပမစ်ဆိငုရ်ာ စီမံအုြ်ချြုြ်သ မျာ်း၊ ဆံ်ုးပဖတ်ချက်ချသ မျာ်းနငှ်ေ့ နဒသအဆငေ့ ် အကျိြု်းဆက်စြ်ြတ်သက်သ မျာ်းအတွက် 

လုိအြ်နသာနလေ့ကျင်ေ့နရ်း အနထာက်အက ပြြု ြစစည််းကိရိယာမျာ်းနငှ်ေ့ အက အညီမျာ်းကို နထာက်ြံေ့နြ်းသည်။ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်းထ ိ််းသမိ််းနရ်း၊  

နရ ြ်နဒသစီမံအုြ်ချြုြ်မှု ကိစစရြ်မျာ်း၊ သငေ့န်တာ်နသာ ယ်နပမစီမံအုြ်ချြုြ်မှုနငှ်ေ့ နဒသခံမျာ်း၏ စာ်း တ်န နရ်းကိစစမျာ်းနငှေ့ြ်တ်သက်၍ နကာင််းမွ စ်ွာသ ိာ်းလည်မှုကို 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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ထနိရာက်နသာ ကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်း တည်နဆာက်ပခင််း၏ အဓိကကျနသာ အစိတ်အြုိင််းတစ်ခုအပဖစ် လက်ခံ ကြေါသည။် အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းသည ် နအာငပ်မင ်

ဆ ််းသစ်နသာကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်း တညန်ဆာက်နရ်းဆိငုရ်ာ အနတွြို့အ ကံြုမျာ်းနငှ်ေ့ ည််းလမ််းမျာ်းကို န မ နြ်းသည။်   

 

အဓ ကအကျ  ြေး ဖစထ်န်ွြေးမှု ရလဒန်ယပ်ယမ်ျာြေး ၎ငြ်ေး  ို ့်က ို ည န်ြေး  ိုရသာအရထာကအ်ထာြေးမျာြေး အ ည ်ပ သည့်န်ညြ်ေးလမ်ြေးမျာြေး

  

ရ ာငရွ်ကရ်န် 

 ာဝန်ရှ သည့်် 

ပိုဂ္  လ/် 

အဖွ ှေ့အစညြ်ေး 

KRA ၄-၁။  EAAFP သည ်ရလ့်ကျင့််ရရြေး 

သင ်န်ြေး အရထာကအ်က  ပ ပစစညြ်ေးမျာြေး၏ 

အသျံိုြေး ပ မှု   ိုြေး မြှင့်် ခငြ်ေးနငှ့် ်

ပျျံသန်ြေးရာလမ်ြေးရ ကာငြ်ေး 

ကန်ွယကန်ယရ် မမျာြေးရှ  စ န်ရခေါ်မှုမျာြေးက ို 

ရ ဖရှငြ်ေး န ိုငသ်ည့််အက အည ီ

ည  ််းဆိခုျက် ၄-၁-၁။ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းအာ်းလုံ်းနငှ်ေ့ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်းသည ်အသြိညာဗဟုသုတ၊ အနထာက် 

အက ပြြုြစစည််း/  ည််းလမ််းမျာ်းနငှ်ေ့ အနတွြို့အ ကံြုမျာ်း 

မ န ပခင််းကို လွယ်က နစရ  ်စွမ််းနဆာငမ်ှု ပမြှငေ့တ်ငန်ရ်း 

ယနတရာ်းမျာ်း ရှိသည။် 

EAAFP နိငုင်အံဆငေ့ ် ကိုယ်စာ်း 

လှယ် (Focal Point) လက်စွ ၊ 

အတွင််းနရ်း မ ်းချြုြ်ရုံ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

ည  ််းဆိခုျက် ၄-၁-၂။ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းနငှ်ေ့ အတွင််းနရ်း 

မ ်းချြုြ်ရုံ်း၏စီမံကိ ််းအဆိပုြြုလ ာမျာ်းတွင ်စွမ််းနဆာငရ်ည ်

ပမြှငေ့တ်ငပ်ခင််း ဆ ််းစစ်မှုမျာ်း ြေါ ငြ်ေါသည်။ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

ည  ််းဆိခုျက် ၄-၁-၃။ ငကှ်ြျံသ ််းရာ လမ််းန ကာင််း 

ကွ ယ်က်  ယ်နပမမျာ်းစီမံအုြ်ချြုြ်မှုအတွက် EAAFP ၏ 

အငတ်ာ က်တွင ်လ ငေ့တ်ငထ်ာ်းသညေ့ ် ည််းြညာြုိင််း 

ဆိငုရ်ာ နလေ့ကျင်ေ့နရ်း လက်စွ ကို ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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ကွ ယ်က်  ယ်နပမ အုြ်ချြုြ်နရ်းမ ်းမျာ်း၏ အ ည််းဆံ်ုး 

၅၀% က အသံ်ုးပြြုလျက်ရှိသည။်  

KRA ၄-၂။  EAAFP ရညမှ်န်ြေးချကမ်ျာြေးက ို 

 ပည့်မီ်ရစရရြေး အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်ျံမျာြေး၏  ာဝန်ရှ  

ပိုဂ္  လ ်(Focal Point) မျာြေးနငှ့်် နယရ် မ 

အိုပ်ချ ပ်ရရြေးမ ြေးမျာြေး၏ စွမ်ြေးရ ာငရ်ညမ်ျာြေး 

 မင့် ်ကလ်ာ ခငြ်ေး 

ည  ််းဆိခုျက် ၄-၂-၁။ EAAFP အနကာငအ်ထည် နဖာ်မှု နငှေ့ ်

သပိမငန်ိ်ုး ကာ်းမှုဆိုငရ်ာ ရင််းပမစ်မျာ်းနြ်းစွမ််းလျက် အဖွ ြို့ င ်

နိငုင်မံျာ်း၏တာ  ရ်ှိြုဂဂိြုလ်မျာ်းအတွက် EAAFP အနကာင ်

အထညန်ဖာ်မှု လက်စွ ကို ထတ်ုလုြ်ပဖ ် ေ့ချိထာ်းြေါသည။်  

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံစာ 

မျာ်း၊ EAAFP သတင််းလ ာ၊ 

သငတ် ််းအစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

 ည  ််းဆိခုျက် ၄-၂-၂။  ယ်နပမအုြ်ချြုြ်နရ်းမ ်းမျာ်း အြေါ 

အ င ်အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ တာ  ရ်ှိြုဂဂိြုလ်မျာ်း အစည််း 

အန ်းကို အ ည််းဆံ်ုး တစ်နစှလ် ငတ်စ်ကကိမ ်ကျင််းြသည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံ 

စာမျာ်း၊ EAAFP သတင််းလ ာ၊ 

သငတ် ််းအစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

 ည  ််းဆိခုျက် ၄-၂-၃။ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ တာ  ရ်ှိြုဂဂိြုလ် 

အာ်းလံု်းသည ်၎င််းတုိ ေ့၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်းကို MoP အစည််း 

အန ်းမတိုငမ်ီ တငပ်ြရမည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

KRA ၄-၃။ ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့်ရနရငြ်ေး 

ရဒသမျာြေး ထ န်ြေးသ မ်ြေးရရြေးအ ကွ ်ပ ိုမ ို 

ရကာငြ်ေးမွန် ရသာရလဒမ်ျာြေး ရပြေးစွမ်ြေးန ိုငရ်စရန် 

ရ ာငြ်ေးခ ို ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးအရပေါ် 

အကျ  ြေးသကရ်ရာကမ်ှု ရှ ရသာ 

ည  ််းဆိခုျက် ၄-၃-၁။ နိငုင်တံကာအဆငေ့ ်အနရ်းြေါနသာ 

 ယ်နပမမျာ်းနငှ်ေ့ အစီအစဉ်မျာ်း၏ အနရအတွက် တို်းတက် 

လာမှု (နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငကှ်မျာ်း နငှ်ေ့ 

၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းအတွက် နကာင််းမွ န်သာရလဒ ်

မျာ်းကိ ုြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုမှ နြ်းစွမ််းြေါသည။်)   

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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ပ ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှုမျာြေး 

     

မ  ဖ်ကပ် ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှုရညမှ်န်ြေးချက ် ၅ -  နဆာင််းခိုငကှ်မျာ်းထ ိ််းသမိ််းနရ်း အနပခအန ကို တုိ်းပမြှင်ေ့ရ  ် အထ ်းသပဖင်ေ့ ဦ်းစာ်းနြ်းမျိြု်းစိတ်မျာ်း၊ န ရင််းနဒသ 

မျာ်းဆိငုရ်ာ ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းတစ်နလ ာက် ထ ိ််းသမိ််းနရ်းချဉ််းကြ်မှုြုံစံမျာ်း  နြေါ်ထကွ်လာနစရ ။် 

မခိမ််းနပခာက်ခံရသည်ေ့ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်းကို မခိမ််းနပခာက်မှုမျာ်းအနတရာယ်မှ ကာကွယ်နြ်းမြီ်း ငကှန်ကာငန်ရမျာ်း တို်းြွာ်းလာသည။် နရ ြို့နပြာင််း 

ကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငကှ်မျာ်း၏ န ရင််းနဒသမျာ်းအနြေါ် သက်နရာက်နိငုန်သာ မခိမ််းနပခာက်ခံရမှုမျာ်းကို နလ ာေ့ချမည ်ပဖစသ်ည။် ထိသုို ေ့ကကိြု်းြမ််းမှုမျာ်းနငှ်ေ့ြတ်သက်၍ 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိ ု ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုအာ်း မ န ြေါမည။် အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းသည ် EAAF ရှိ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းအာ်း ထ ိ််းသမိ််းရ  ်တိုင််းတာနိငုန်သာ နဆာငရွ်က်မှုကိုလည််း တက်ကကစွာြ ်းနြေါင််းလိုက် ာနဆာငရွ်က်သည။်  အဖွ ြို့ ငန်ိငုင် ံ

မျာ်းသည ် သငေ့န်တာ်နသာ နိငုင်တံကာ နဒသတွင််းအဆငေ့/် နစ်ှဦ်းနစ်ှဘက်သနဘာတ ညခီျက်မျာ်းနငှ်ေ့ အပခာ်းနဒသတွင််း ယနတရာ်းမျာ်းကို အသံ်ုးပြြုသည။် နရ ြို့နပြာင််း 

ကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်းထ ိ််းသမိ််းနရ်းကိ ု အမျိြု်းသာ်းအဆငေ့မ်  ေါဒြုိင််းဆိငုရ်ာကဏ္ဍမျာ်း (ရာသဦတုနပြာင််းလ ပခင််း၏ အကျိြု်း 

သက်နရာက်မှုနငှေ့ ် လိုက်နလျာညနီထပွဖစ်နစနရ်း အြေါအ င)် တွင ် ထညေ့သ်ငွ််းနြေါင််းစြ်သည။် ဤမိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုသည ် ြုိမိုနကာင််းမွ စ်ွာ ြ ်းနြေါင််း 

နဆာငရွ်က်ပခင််းနငှ်ေ့ အချက်အလက်မ န ပခင််းတုိ ေ့တွင ်အပခာ်းငကှ်ြျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််းလုြ်င ််းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်းနငှ်ေ့အတ  ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်သာွ်းမည် ပဖစ်ြေါသည။်   

 

အဓ ကအကျ  ြေး ဖစထ်န်ွြေးမှု 

ရလဒန်ယပ်ယမ်ျာြေး 

၎ငြ်ေး  ို ့်က ို ည န်ြေး  ိုရသာအရထာကအ်ထာြေးမျာြေး အ ည ်ပ သည့်န်ညြ်ေးလမ်ြေးမျာြေး  ရ ာငရွ်ကရ်န်  ာဝန်ရှ သည့်် 

ပိုဂ္  လ/် အဖွ ှေ့အစညြ်ေး 

KRA ၅−၁။ EAAF အ ငွြ်ေး န ိုငင်ျံ 

 ဖ ရ်ကျာ် ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာ 

ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့် ရနရငြ်ေး 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၁-၁။ အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းအ က် 

အ ည််းဆံ်ုး ၅၀% သည ်နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငကှ်မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်း   (အထ ်းသပဖင်ေ့ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

သက်ဆိငုရ်ာလုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှေ့ ်

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့မျာ်း၏ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ သက်ဆိုငရ်ာ 

လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှ်ေ့ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 

 20 

ရဒသမျာြေးက ို ထ န်ြေးသ မ်ြေးရန် အဖွ ှေ့ဝင ်

န ိုငင်ျံမျာြေး၏ ပ ြေးရပေါငြ်ေးရ ာငရွ်ကမ်ှု 

 

မခိမ််းနပခာက်ခံရသည်ေ့ နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ 

နရနြျာ်ငကှ်မျာ်း) အတွက ်နိငုင်ပံဖတ်နကျာ် က ဦ်း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်ပခင််းမျာ်း၊  

အစီရငခ်ံစာ မျာ်း၊  ည််းြညာဆိငုရ်ာ 

နကာ်မတီခွ  အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ EAAFP 

 က်ဘဆ်ိုက် နငှ်ေ့သတင််းလ ာ 

မျာ်း၊  ည််းြညာဆိငုရ်ာ 

နကာ်မတီခွ ၊ အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း  

KRA ၅-၂။  ပခ မ်ြေးရ ခာကခ်ျံရသည့်် 

ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာ ရရရပျာ် 

ငကှမ်ျာြေးက ို ပခ မ်ြေးရ ခာကမ်ှုအနတရာယ ်

မျာြေးမှကာကယွရ်ပြေး ခငြ်ေးနငှ့် ်  

အရကာင ်ရရ ပျံိုမှန်ရှ မှု သ ို ့်မဟို  ်

  ိုြေးပွာြေးလာမှု 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၂-၁။ အပြညပ်ြည်ဆိငုရ်ာ သဘာ  

ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအဖွ ြို့-IUCN၊ BirdLife International 

နငှ်ေ့ အပြညပ်ြည ်ဆိငုရ်ာနရ ြ်နဒသမျာ်း အဖွ ြို့ 

အစည််း (Wetlands International) တုိ ေ့၏ 

ဦ်းနဆာငမ်ှုနအာက်ရှိ မိတ်ဖက်ြ ်းနြေါင််း 

နဆာငရွ်က်မှုအာ်းပဖငေ့ ်မခိမ််းနပခာက်ခံရသည်ေ့ 

နဆာင််းခိုငကှ်မျာ်း နကာငန်ရစာရင််းကို ပြငဆ်င ်

မွမ််းမံလျက် ရှိပခင််းနငှေ့ ်ထိသုို ေ့ မခိမ််းနပခာက်ခံရသည်ေ့ 

ငကှ်မျာ်းကို တညဆ်  ဥြနဒအရ ကာကွယ်ရ  ်

အစို်းရအဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်းကိ ုတိုက်တွ ််းထာ်းပခင််း။ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

သက်ဆိငုရ်ာလုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှေ့ ်

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့မျာ်း၏ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊  ည််းြညာဆိငုရ်ာ 

နကာ်မတီခွ  ၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

ထ ိ််းသမိ််းနရ်း အနပခအန  

သံ်ုးသြ်ချက်၊နရနြျာ်ငကှ် 

အနကာငန်ရခ ် ေ့မှ ််းချက်မျာ်းနငှ်ေ့ 

အပြည်ပြည်ဆိငုရ်ာသဘာ ထ ိ််းသမိ််း

နရ်းအဖွ ြို့၏ အ နီရာငစ်ာရင််း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊  ည််းြညာ 

ဆိငုရ်ာနကာ်မတီခွ ၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှ်ေ့ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့

မျာ်း 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၂-၂။ EAAF ရှိ မခိမ််းနပခာက်ခံရသည်ေ့ 

နရ ြို့နပြာင််း န ထိငုန်သာနရနြျာ်ငကှ်မျိြု်းစိတ် 

တစ်ခုချင််းအလိုက် မျိြု်းစိတ်ထ ိ််းသမိ််းနရ်းလုြ်င ််း 

စီမံချက်မျာ်းကို နရ်းဆွ  

အနကာငအ်ထညန်ဖာ်သည။်  

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ သက်ဆိုငရ်ာ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၂-၃။ မခိမ််းနပခာက်ခံရသည်ေ့ 

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ်ငကှ်မျာ်း၏ 

နကာငန်ရ (ြုံမှ သ်ို ေ့မဟုတ် တို်းြွာ်းလပခင််း) 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှေ့ ်

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့မျာ်း၏ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊  ည််းြညာ 

ဆိငုရ်ာနကာ်မတီခွ ၊ 

သက်ဆိငုရ်ာ လုြ်င ််းအဖွ ြို့ နငှ်ေ့ 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊  ည််းြညာဆိငုရ်ာ 

နကာ်မတီခွ ၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

ထ ိ််းသမိ််းနရ်းအနပခအန  

သံ်ုးသြ်ချက်၊ နရနြျာ်ငကှ်နကာငန်ရ 

ခ ် ေ့မှ ််းချက်မျာ်းနငှ်ေ့ IUCN၏ 

အ နီရာငစ်ာရင််း 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့

မျာ်း 

 

 

KRA ၅-၃။  EAAF ၏ ဦြေးစာြေးရပြေး 

ပထဝီဝငအ်ရ အချကအ်ချာကျရသာ 

ရဒသမျာြေးအ ကွ ်ရဒသ ငွြ်ေး 

လိုပ်ငန်ြေးစမီျံချကမ်ျာြေးက ို ရရြေး ွ  

အရကာငအ်ထညရ်ဖာ် ရ ာငရွ်ကမ်ှု 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၃-၁။ EAAF ရှိ ပဖစ်နလေ့ပဖစ်ထ 

ရှိနသာ အဓိကမခိမ််းနပခာက်မှုမျာ်း နဖာ်ထတု်လျက် 

ြထ ီ ငအ်ရ အချက်အချာကျနသာ နဒသမျာ်း 

အလိုကန်ဒသတွင််း လုြ်င ််းစီမံချက်မျာ်းကိ ု

နရ်းဆွ အနကာငအ်ထည် နဖာ်သည။်  

သက်ဆိငုရ်ာ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်း 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ သက်ဆိုငရ်ာ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့

မျာ်း 

KRA ၅-၄။   

ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာ 

ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးအာြေး  ရာြေးမဝင ်

ဖမ်ြေး ြီေးသ  ်ဖ  ်ခငြ်ေးနငှ့် ် 

ကိုန်သယွ ်ခငြ်ေး  ို ့်အာြေး ရလ ာ့်ချရန်နငှ့်် 

  န် ိုငသ်မ  ဖယရှ်ာြေးရန် နညြ်ေးလမ်ြေး 

မျာြေး ရရြေး ွ  အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်မှု 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၄-၁။ အစို်းရအဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း 

အာ်းလံု်းသည ်နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ် 

ငကှ်မျာ်းအာ်း တရာ်းမ င ်ဖမ််းဆ်ီးသတ်ပဖတ်ပခင််း၊ 

ကု သ်ွယ်ပခင််းတုိ ေ့အာ်း နလ ာေ့ချရ န်ငှ်ေ့ တတ်နိငု ်

သမ ဖယ်ရှာ်းရ  ်ယနတရာ်းမျာ်း ရှိသည။် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း၊ 

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာနရနြျာ်ငှ

က်မျာ်းအာ်း 

တရာ်းမ ငဖ်မ််းဆ်ီးသတ်ပဖတ် ပခင််း၊ 

ကု သ်ွယ်ပခင််းဆိငုရ်ာ လုြ်င ််း 

နဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့၏ အစီရငခ်ံစာ 

မျာ်း၊ EAAFP  က်ဘဆ်ိုက်နငှ်ေ့ 

သတင််းလ ာ 

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရ 

နြျာ်ငကှ်မျာ်း တရာ်းမ င ်

ဖမ််းဆ်ီးသတ်ပဖတ်ကု သ်ွယ်မှု

တိုက်ဖျက်ပခင််းဆိငုရ်ာ 

လုြ်င ််းနဆာငရွ်က်နရ်းအဖွ ြို့ ၊ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၊ 

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း 

KRA ၅-၅။ ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေး ကျကစ်ာြေး 

ရသာ ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့် 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၅-၁။ အစို်းရအဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း 

အာ်းလံု်းတွင ်နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်းနသာ နရနြျာ် 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစီရငခ်ံစာမျာ်း အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း၏ အစို်းရမျာ်း 



၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ဒဇီငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ေ့မ ှ၁၄ ရက်န ေ့အထ ိတရုတ်ပြညသ် ေ့သမမတနိငုင်၊ံ ချ ေ့က်ျ ််းမမိြု ြို့တွင ်ကျင််းြပြြုလုြ်သညေ့ ်အနရှြို့အာရှ-ဩစန တ်းလျငကှြ်ျံသ ််းရာလမ််းန ကာင််း 

ြ ်းနြေါင််းနဆာငရွ်က်မှုဆိငုရ်ာဒဿမအကကိမ်နပမာက် မိတ်ဖက်အဖွ ြို့မျာ်း အစည််းအန ်း 
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ရနရငြ်ေး ရဒသမျာြေးထ န်ြေးသ မ်ြေးရရြေးက ို 

အမျ  ြေးသာြေး 

အ င့်ဥ်ပရဒ ပဋ္ဌာန်ြေးချကမ်ျာြေးနငှ့်မ် ဝေါ

ဒပ ိုငြ်ေး  ိုငရ်ာ 

(ရာသဦ ိုရ ပာငြ်ေးလ  ခငြ်ေး 

၏အကျ  ြေးသကရ်ရာကမ်ှုနငှ့်လ် ိုက်

ရလျာ ညရီထ ွဖစရ်စရရြေး အပေါအဝင)် 

  ို ့် ငွ ်ထည့််သငွြ်ေး ရပေါငြ်ေးစပ် ခငြ်ေး 

ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသမျာ်း ထ ိ််းသမိ််းနရ်း 

ဆိငုရ်ာ ပြဋ္ဌာ ််းချက်မျာ်းြေါ ငန်သာ သက်ဆိငုရ်ာ 

အမျိြု်းသာ်းအဆငေ့ ်ဥြနဒ နငှ်ေ့/ သို ေ့မဟုတ် မ  ေါဒမျာ်း 

ရှိသည။် 

KRA ၅-၆။ 

ရ  ှေ့ရ ပာငြ်ေးကျကစ်ာြေးရသာ 

ရရရပျာ်ငကှမ်ျာြေးနငှ့်် ၎ငြ်ေး  ို ့်ရနရငြ်ေး 

ရဒသမျာြေး ထ န်ြေးသ မ်ြေးရရြေးက ို 

သင့်ရ် ာ် ရသာ န ိုငင်ျံ ကာ/ 

ရဒသ ငွြ်ေးအ င့်/် နစှ်ဦြေးနစှဘ်က ်

သရဘာ  ညီချက ်(Bilateral 

Agreement-BA) မျာြေးနငှ့်် 

အ ခာြေးရဒသ ငွြ်ေး ယနတရာြေးမျာြေး ငွ ်

ထည့်သ်ငွြ်ေးရပေါငြ်ေးစပ် ခငြ်ေး 

 

ည  ််းဆိခုျက် ၅-၆-၁။ သဘာ ြတ်  ််းကျငဆ်ိငုရ်ာ 

နိငုင်တံကာသနဘာတ ညခီျက် (Multilateral 

Environmental Agreement-MEA) မျာ်းသည ်

နရ ြို့နပြာင််းကျက်စာ်း နသာ နရနြျာ်ငက်ှမျာ်းနငှ်ေ့ 

၎င််းတုိ ေ့န ရင််းနဒသ မျာ်း ထ ိ််းသမိ််းရ အ်တွက် 

ထနိရာက်နသာ နဒသတွင််း မ နဘာငအ်ပဖစ် 

EAAFP အာ်း အသအိမှတ်ပြြုသည။် 

သက်ဆိငုရ်ာ MEA မျာ်းနငှ်ေ့  BA မျာ်းမ ှ

ချမှတ်နသာ ဆံ်ုးပဖတ်ချက်မျာ်း  

အတွင််းနရ်းမ ်းရုံ်း၊ 

အဖွ ြို့ ငန်ိငုင်မံျာ်း 

 


