
 

 

 

www.destination-ayeyarwady.com 

 

ဆီသည္ေက်းရြာ ရပ္ရြာအေျချပဳသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

မာတိကာ 

၁။ ဤစီမံကိန္းအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေသာအဖြဲ႕အစည္း 

၂။ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ေရးေထာက္ပံ့မႈ 

၃။ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာဘာလဲ 

၄။ ဤစီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္ေတြကဘာလဲ 

၅။ စီမံကိန္းကာလ 

၆။ စီမံကိန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားစီမံကိန္းကုိဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲမည္လဲ 

၇။ ဘယ္သူေတြက ဘာ၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ေငြေပးေခ်ရမွာလဲ၊ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္း 

ရယူျခငး္ 

၈။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ 

၉။ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ား 

၁၀။ စီမံကိနး္ကာလၿပီးစီးသြားလွ်င္ မည္သူေတြက ဆက္လက္ဦးစီးႀကီးၾကပ္မွာလဲ 

၁၁။ စီမံကိနး္မွရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကုိခြဲေ၀ေပးျခင္း 
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၁၂။ ေက်းရြာရံပံုေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ေငြေၾကးမ်ားကုိသုံးစြဲျခင္း။ 

၁၃။ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ရံပံုေငြေခါင္းစဥ္ ေအာက္ရွိ ေငြေၾကးမ်ား 

ကုိသုံးစြဲျခင္း 

၁၄။ ေက်းရြာရွခိန္းမေဆာင္၊ ရွင္းလငး္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပုံေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ 

ေငြေၾကးမ်ားကုိ သုံးစြဲျခင္း 

၁၅။ ခန္းမေဆာင၊္ ရွင္းလငး္ေဆာင္ပိုင္ဆိုင္မႈ 

၁၆။ ဧည့္ခန္းေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားပုိင္ဆိုင္မႈ 

၁၇။ ဧည့္ခန္းေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္အသုံးျပဳျခင္း 

၁၈။ ဧည့္ခန္းေဆာင္ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁၉။ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၊လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားစသည္တို႔၏ တာ၀န္မ်ား 

၂၀။ စီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာစသည္မ်ား 

၂၁။ ေငြေၾကးလုံၿခံဳမႈ၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း 

၂၂။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ 

၂၃။ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 

၂၄။ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းျခင္း 

၂၅။ အမိႈက္သရုိက္မ်ားစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္း 
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၁။ ဤစီမံကိန္းအား ေထာက္ပ့ံကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

ဤစီမံကိန္းကုိ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ဆဲဗင္းအုတ္(ဘ္) (Seven oaks / UK) တြင္ အေျခစိုက္ေသာ 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ သိပၸံ သုေတသနႏငွ့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းတစခ္ုအျဖစ္အသိအမွတ္ 

ျပဳခံထားရေသာ ဟဲရစ္ဆန္ အင္စတီက်ဴ (Harrison Institute) က စတင္ႀကံဆၿပီး ဦးစီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ေရးေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤစီမံကိန္းကုိၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့မႈအစအီစဥ္ပါ ဒါ၀င္အင္နရီွီေရးတစ္ (Darwin 

Initiative)၏ ဘ႑ေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာဘာလဲ 

ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အဂၤလိပ္ကုိဆိုလွ်င္ Community based Tourism – CBT 

ေခၚပါသည။္ ရပ္ရြာလူအဖြဲ႕အစည္းကုိ အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ 

ဤေနရာတြင ္ဆီသည ္ေက်းရြာေနပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးအက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

၄။ ဤစီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကဘာလဲ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- 

- မ်ိဳးတုန္းမည့္အႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားအားကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

- ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 

- လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တိုက္ငါးဖမ္းျခင္းကန္႔သတ္တားဆီးေရး 
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- တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းေပၚေပါက္လာေရး 

- အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ၾကည့္ခရီးစဥ္မ်ားပေပ်ာက္ေရး 

- ဆီသည္ရြာ၏ ၾကြယ္၀ေသာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရိုက္မ်ားအထူးသျဖင့္ ေက်းရြာရွ ိ

ေရလုပ္သားမ်ား၏ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါငး္ငါးဖမ္းျခင္း ဓေလ့ကုိ ဆက္လက္ 

ထိန္းသိမ္းရန ္

- ဆီသည္ေက်းရြာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားအျခား အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ 

အတတ္ ပညာမ်ား ျဖည့္ဆညး္ေပးရန္  

- ရြာ၏ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္

ေပးရန ္

- ဆီသည္ရြာ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 

- ဆီသည္ရြာ၏အနာဂါတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အေျခခံေကာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ 

ေပးရန ္ 

၅။ စီမံကိန္း 

စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ ္ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ 

ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးပါမည္။ 

၆။ စီမံကိန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းကုိဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲမလဲ 

ဆီသည္ရြာရွိ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူမ်ားအားလုံးစီမံကိနး္တြင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။ 

ဤသုိ႔မိမိထုတ္လုပ္ေသာပစၥည္း၊ မိမိေပးႏုိင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈစသည္တို႔ကုိ ဧည့္သည္မ်ားထံ 

ေပးအပ္ေရာင္းခ် လိုပါက 

- ဆီသည္ရြာတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ရြာအနီးအနားတြင္ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ရပါမည္။ 

- ဧည့္သည္မ်ားကလည္းစိတ္၀င္စားမႈရွိက ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းတန္း၀င္မည့္ ပစၥည္းျဖစ္ 

ရပါမည္။ 
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- အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈရိွရပါမည္။ 

အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီပါက မည္သူမဆိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

 အကယ္၍အဆိုျပဳထားေသာ ပစၥည္း ၀န္ေဆာင္မႈသည ္ ေစ်းကြက္တင္ရန္ တန္းမ၀င္ျခင္း၊ 

အႏၱရာယ္ရွိျခင္း စသည္ကိစၥမ်ားရွိပါက ျငင္းပယ္ႏုိင္ပါသည္။ မေက်နပ္မႈရွိလွ်င္ ေကာ္မတီက 

ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ ပါသည္။ 

 ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းခန္းမေဆာင္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက ခန္းမေဆာင္ 

ရွင္းလငး္ေဆာင္၌သာ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဧည့္ခနး္ေဆာင္၊ ရွင္းလငး္ေဆာင္ ျပင္ပတြင္ ေရာင္းခ် 

၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ျဖစ္ပါက မန္ေနဂ်ာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရပါမည္။ 

 ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးတြင္ စီမံကိနး္တြင္ပါ၀င္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ား၏ တံဆိပ္မ်ားပါရွိရပါမည္။ 

 စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၁၇ခုႏစွ္မတ္လတြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာလအေတာ္ၾကာ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထားရိွပါသည္။ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားအား 

လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္း စေသာလုပင္န္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင ္

ေပးရန္ရိွပါသည္။ 

- ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းတိုငး္တြင္ စီမံကိန္း၏ အမွတ္တံဆိပ္အျပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ 

အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားပါရွိရပါမည္။ 

- အကယ္၍ပစၥည္း အမယ္တစ္ခုကုိထုတ္လုပ္သူ (၂)ဦးထက္ပိုမိုေနပါက မည္သူ 

ထုတ္လုပ္သည္ကုိ သိသာထငရ္ွားစြာ အမွတ္အသားျပဳရပါမည္။ 

- ပစၥည္းေရာင္းခ်ၿပီးမွသာလွ်င ္ပစၥည္းပိုင္ရွင္ အားတန္ဖုိးေပးေခ်ပါမည္။ 

- ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္း၏ ေရာင္းေစ်းကုိမန္ေနဂ်ာႏွင့ ္ ပစၥည္းရွင္တို႔ႀကိဳတင ္ သေဘာတူ 

ရပါမည္။ 
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- ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင ္ မန္ေနဂ်ာက အထက္ပါအတိုင္းပစၥည္းရွင္ႏွင့္ 

သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးပါက အမွန္တကယ္ ေရာင္းေစ်းကုိပစၥည္းရငွ္ ႏွင့္ 

သေဘာတူခဲ့သည့ ္ ေစ်းႏႈနး္ထက္ (၂)ဆ တင္၍ေရာင္းခ်ပါမည္။ သုိ႔မွာသာ 

ေက်းရြာရံပံုေငြ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပံုေငြႏွင့္ ခန္းမေဆာင္ ရွင္းလငး္ 

ေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပံုေငြ စသည္တို႔အတြက္ ဘ႑ာေရး ဖူလုံရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(အမွတ္စဥ ္၁၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

ဤသုိ႔ပစၥည္းရငွ္ ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႔ေစ်းႏႈန္းညွိႏိႈင္းရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔မပါ၀င္ပါ- 

- ေက်းရြာတြင္လွည့္လည္ေလ့လာျခင္းအတြက္ ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

၅၀၀၀ိ/- (က်ပ္ငါးေထာင္တိတိ) 

- ေက်းရြာ၀င္ခြင့္တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ိ/- (က်ပ္သုံးေထာင္တိတိ) 

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ကာ ျပင္ဆငေ္ျပာင္းလဲမႈမျပဳလုပ္ရပါ။ 

ယင္းတို႔ (၂)ခုစလုံးကုိ ျပဳျပငထိ္န္းသိမ္းစရတ္ိရံပံုေငြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္သုိ႔ထည့္သြငး္ရပါမည္။ 

- အကယ္၍ခန္းမေဆာင ္ ရွင္းလင္းေအာင္ မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ 

ေပါ့ေလ်ာ့မႈ ေၾကာင့ေ္ရာင္းခ်ရန္ ျပသထားသည့ ္ ပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ပါက 

မူလပစၥညး္ရွင္ ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႔ သေဘာတူထားသည့္ႏႈန္းအတိုင္း ပစၥညး္ရငွ္အား 

ေပးေလ်ာ္ရပါမည္။ ဤအေလ်ာ္ ေငြကုိေက်းရြာရံပံုေငြမွ က်ခံရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာ၌ (ဥပမာ စုေပါင္းထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ 

ဧည့္သည္ႀကိဳ/ပို႔ အတြက္ ေလွငွားရမ္းျခင္း) တစ္စီးထက္ပိုမုိလိုအပ္ပါက 

အျခားသူမ်ားကုိ ပါအလွည့္က်ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ အားလုံးညီတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ရၾကပါမည္။ မန္ေနဂ်ာကလည္းသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအားယင္းတို႔ 

ရသင့္ရထုိက္ေသာ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကုိလုပ္ငနး္မ်ား ၿပီးေျမာက္သည့ ္ အခ်ိန္ 

တြင္ေပးေခ်ရပါမည္။ 
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အကယ္၍ ဤစီမံကိန္း ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေသာပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး 

အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုက လက္လီ/လက္ကားမွာယူမႈရွိခဲ့လွ်င္လည္း 

အထက္ေဖာျ္ပပါ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအတိုင္းက်င့္သုံးရပါမည္။ လက္ကားေစ်းႏႈန္းကုိ 

မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈယူ ရပါမည္။ 

အထက္ေဖာျ္ပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤစီမံကိန္းတြင္ လာေရာက္ ပူးေပါင္း 

ပါ၀င္ၾကသူ အားလုံး ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

၇။ ဘယ္သူေတြက တာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ရမွာလဲ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းရယူျခင္း 

ဆီသည္ရြာသုိ႔လာေရာက္လည္ပါတ္သူအားလုံး၊ျမန္မာအပါအ၀င္ မည္သည္ႏုိင္ငံသားမဆို၀င္ေၾကး 

တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၃၀၀၀ိ/-(က်ပ္သုံးေထာင္တိတိ)ေပးရမည္ ့ အျပင ္ အျခားလုပ္ရွားမႈမ်ား 

(ကြန္ပစ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း၊ ရြာတြင္းလွည့္လည္ေလ့လာျခင္း) 

စသည့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရာွးရပါ မည္။ ယင္းလႈပရ္ွားမႈမ်ားအတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အခေၾကးေငြကုိလည္း မန္ေနဂ်ာထံေပးသြင္းရပါမည္။ အဆိုပါ အခေၾကးေငြ 

မ်ားကုိ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျမျပင္အေနအထား မ်ားကုိလာေရာက္ ေလ့လာသူမ်ား၊ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမ ွ

အေျခအေန လာေရာက္ေလ့လာ သူမ်ားမည္သူမဆို ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 

- ေက်းရြာရွိေဆြမ်ိဳးမ်ားထံလာေရာက္ၾကေသာေဒသခံမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံစးီပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

- ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့ဘု္န္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ား 

- အစိုးရဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား 

- က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား 

- ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား 
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- ဟဲရစ္ဆနအ္င္စတီက်ဴႏွင့္ ဤစီမံကိန္းကုိ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့ ္

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမ ွပုဂၢိဳလ္မ်ား 

- ကမၻာပတ္၀န္းက်ငထိ္န္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ ( ဒဗလ်ဴစီအက္(စ္) WCS) မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

ဆီသည္ရြာသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးသည္ ခရီးစဥကုိ္ GeoDiscover 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏမီွ ေဒၚႏွင္း၀တ္ရည္ထံ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရပါမည္ ေဒၚႏွင္း၀တ္ရည္ 

ကလည္း ေက်းရြာသုိ႔ဆက္လက္ အေၾကာငး္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ တစ္ရက္တည္းတြင္ 

အဖြဲ႕မ်ားထပေ္နျခင္းကုိ ေရွာင္ရာွးႏုိင္ၿပီး၊ ရြာသားမ်ားဖက္မွလည္း လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ပါမည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်းရြာသို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ဧည့္သည္တစ္ဖြဲ႔ 

လက္ခံရန္ ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၈။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ 

စီမံကိနး္နယ္ေျမအတြင္းေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္၀န္ေဆာငခ္မ်ားကုိ မန္ေနဂ်ာႏွင့ ္

ညွိႏႈိင္း၍ ဟဲရစ္ဆနအ္င္စတီက်ဴက သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ အကယ္၍ ေစ်းႏႈနး္မ်ားကုိ 

ေျပာင္းလဲရန္ ရိွပါက မန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ ေက်းရြာရွိရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့ ္

ေဒၚႏွင္း၀တ္ရည္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ညွိႏိႈ္င္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

၉။ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား 

ဤစီမံကိန္းကုိ မူလက ေက်းရြာရွ ိ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းငါးရွာသူအဖြဲ အတြက္ ရည္စူးကာ 

ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရံပံုေငြေထာက္ပ့ံျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်က္ (၆) ပါ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ 

မည္သူမဆိုလာေရာက္ ပူးေပါငး္ကာ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

ဆီသည္ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိနး္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး အက်ိဳးခံစားလိုပါက 

လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္အားေပးျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တက္ႀကြစြာ ပါ၀င္ျခင္းျပဳ 

ရပါမည္။ 
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၁၀။ စီမံကိန္းကာလၿပီးစီးသြားလွ်င္ မည္သူေတြက ဆက္လက္ဦးစီးႀကီးၾကပ္မွာလဲ 

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မ ွ စ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ GeoDiscover 

ခရီးသြားကုမၸဏီ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာေဒၚႏွင္း၀တ္ရည္ကဟဲရစ္ဆန္အင္စတီက်ဴႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး 

ဆီသည္ရြာ၏ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ 

သြားမညျ္ဖစ္ပါသည္။ ဆီသည္ရြာရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ႏွင့္ GeoDiscover 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏတိုီ႔အၾကားႏွစ္ဦးသေဘာတူ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ဟဲရစ္ဆန္ 

အင္စတီက်ဴ ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့ ္ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင ္ ဤစီမံကိန္း၏အေျခခံမ၀ူါဒမ်ားကုိ မူေျပာင္းလဲမႈမျပဳရပါ။ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲရန္ 

လိုအပ္ပါက ဟဲရစ္ဆန္ အင္စတီက်ဴႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၁။ စီမံကိန္းမွရရိွေသာ ၀င္ေငြမ်ားကုိခြဲေ၀ေပးျခင္း 

စီမံကိနး္နယ္ေျမအတြင္း ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔အတြက္ ေပးေခ်ေသာ 

ေငြေၾကးမ်ားကုိ မန္ေနဂ်ာက လက္ခံထိန္းသိမ္းပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၅၀%ကုိပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူပုဂၢိဳလ္၊ မိသားစ၊ု ကုမၸဏီတုိ႔အား 

ေပးအပ္ရန ္

 ၂၀ %ကုိ ဆီသည္ ေက်းရြာရံပုံေငြအျဖစ္ခြဲေ၀လ်ာထားပါမည္။ 

 ၂၀%ကုိဆီသည္ေက်းရြာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးရံပံုေငြအျဖစ္ ခြဲေ၀လ်ာထား 

ပါသည္။ 
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 ၁၀% ကုိခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေအာင္ ႏွင့္ အေထြေထြရံုးလုပ္ငန္းသုံး ရံပံုေငြအျဖစ္ 

ခြဲေ၀လ်ာထားပါသည္။ 

 

ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ 

 ေက်းရြာအတြင္းလွည့္လည္ေလ့လာေရးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာေငြ က်ပ ္ ၅၀၀၀ိ/-

(က်ပ္ငါးေထာင္တိတိ) 

 ေက်းရြာ၀င္ေၾကးတစ္ဦးလွ်င ္ျမန္မာ့ေငြက်ပ ္၃၀၀၀ိ/- (က်ပ္သုံးေထာင္တိတိ) 

အထက္ပါေငြေၾကးမ်ားသည ္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ကာ ခန္းမေဆာင ္

ရွင္းလငး္ေဆာင္္ ျပဳျပငထိ္န္းသိမ္းေရးရပုံံေငြသုိ႔ရာႏႈန္းျပည့္ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အကယ္၍ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ အတြက္လည္း 

ေကာင္း၊ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္း၀ယ္ယူရျခင္းႏွင့ ္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိပါက ယင္းတို႔ကို 

ေရာင္းခ်ရေသာ ေငြမခွုႏွိမ္ၿပီးမ ွ က်န္ေငြကုိ အထက္ပါ ခြဲေ၀ေပးရမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း 

ခြဲေ၀လ်ာထားေပးရပါမည္။ ဥပမာ လက္ဆြအဲိတ္တစ္လုံး၏ ေရာင္းေစ်းသည္ ျမန္မာေငြ ၁၂၀၀၀ိ/-

က်သင့သ္ည္။ အိတ္ခ်ဳပ္ရန္ ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူရာ၌ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/- ကုန္က်ခဲ့သည္ ထို႔ေၾကာင့္ 

ယင္းကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူရမႈအတြက္ ကုန္က်ခဲ့သည့္ က်ပ္ေငြ ၂၀၀၀ိ/- ကုိခုႏွိမ္၍ က်န္ေငြ 

က်ပ္၁၀၀၀၀ိ/- (က်ပ္တစ္ေသာင္း)ကုိ ခြဲေ၀ေပးရပါမည္။ အိတ္ခ်ဳပ္သူကုိ က်ပ ္ ၅၀၀၀ိ/- 

(က်ပ္ငါးေထာင္)၊ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/- (က်ပ္ ႏွစ္ေထာင)္ကုိေက်းရြာရံပံုေငြ၊ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/- 

(က်ပ္ႏွစ္ေထာင္)ကုိ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ က်ပ ္ ၁၀၀၀ိ/-(က်ပ္တစ္ေထာင္)ကုိ 

ျပဳျပငထိ္န္းသိမ္းရံပံုေငြသုိ႔ အသီးသီး ခြဲေ၀လ်ာထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၂။ ေက်းရြာရံပုံေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွေငြေၾကးမ်ားကုိ သုံးစြဲျခင္း 
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ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္သုံးစြဲမႈသည္ ဆီသည္ေက်းရြာ၏ အက်ိဳး 

အတြက္သာလွ်င ္ျဖစ္ရပါမည္။ 

 

ဥပမာ ။ ။  

- ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးဆိုလာျပားမ်ား 

- ဆီသည္ရြာရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဂၤလိပစ္ာျပဆရာ၊ ဆရာမ 

ထပ္မံငွားရမ္းေရး 

- ကမ္းၿပိဳမႈေရတိုက္စားမႈ တားဆီးေရး 

- လွ်ပ္စစ္မီးစက္၀ယ္ယူ၊ တပ္ဆင္၊ လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္းျခင္း 

- အထူးဒုကၡေရာက္ေနေသာ မိသားစတုစ္စုအား ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္း 

ဤရံပံုေငြကုိဆီသည္ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအတြင္း အပိုေဆာင္းေငြအျဖစ္ခြဲေ၀ေပးျခင္းမျပဳရပါ။ 

တစ္ရြာလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

မေတာ္တဆမႈႏွင့ ္မေမွ်ာ္လင့္ပသဲဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခငး္ (မုန္တိုင္းဒဏ္၊ ေရႀကီးျခင္း၊ 

မီးေဘးဒုကၡေရာက္ျခင္းစသည္မ်ား) ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းပါးေရတိုက္စားျခင္း၊ ဥယ်ာဥ ္

ပ်က္စီးသြားျခင္း စသည္မ်ားကုိ ျပန္လညျ္ပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခါတြငျ္ပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ရံပံုေငြ တစ္ခုတညး္ျဖင့္ မလုံေလာက္သည္မ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ေက်းရြာရံပံုေငြ 

ႏွင့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးရံပံုေငြမ်ားမွ အညီအမွွ်စု ေပါင္း၀ိုင္း၀န္းက်ခံေပး ရန္လိုအပ္ 

ပါမည္။ 
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အကယ္၍ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးရံပံုေငြမွေနရန္ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာ ႏွင့္ 

စားရိတ္မ်ားကုိ က်ခံရန ္ မလုံေလာက္ပါက ေက်းရြာရံပံုေငြႏွင့ ္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ရံပံုေငြမ်ားမွ အညီအမွ် စုေပါင္း ၀ိုင္း၀န္းက်ခံေပးရန ္လိုအပ္ပါသည္။ 

၁၃။ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပုံေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ ေငြေၾကးမ်ားကုိ သုံးစဲြျခင္း 

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွေငြေၾကးမ်ားမွာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

တြင္သာသုံးစြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပမာ 

 လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းျခင္းကုိ တားျမစဟ္န္႔တားရန္  ပတၱေရာင္လွည့္ေလွမ်ား 

အတြက္ လည္းေကာင္း ၊ 

 လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တိုက္ငါးဖမ္းျခင္းကုိတားျမစ္ဟန္႔ထားရန ္ အေစာင့္မ်ားငွားရမ္းျခင္းအတြက္ 

လည္းေကာင္း သုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။ 

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ ေငြေၾကးမ်ားကုိရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ သေဘာတူည ီ

ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

 မေတာ္တဆမႈ ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခငး္(မုန္တိုင္းဒဏ္ 

ေရႀကီးျခင္း၊ မီးေဘးဒကုၡေရာက္ျခင္းစသည္မ်ား) ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ဧည့္ခန္းေဆာင္ရွင္းလငး္ 

ေဆာင္အတြင္း အျပင္ထိခိုက္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ကမ္းပါးေရတိုက္ထားျခင္းပ်က္စီး သြားျခငး္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္လိုအပ္သည့္အခါ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပံုေငြ တစ္ခုတညး္ျဖင့္ မလုံေလာက္သည ္

မ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ေက်းရြာ ရံပံုေငြ ႏွင့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံပံုေငြမ်ားမွ အညီအမွ် စုေပါင္း ၀ိုင္း၀န္းက်ခေံပးရန္ လိုအပ္ပါမည္။ 

၁၄။ ေက်းရြာရိွခန္းမေဆာင္၊ ရွင္းလင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပုံေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ 

ေငြေၾကးမ်ားကုိ သုံးစြဲျခင္း 
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ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွေငြေၾကးမ်ားကုိ 

- ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊အတြင္းပိုင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ 

ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္အေဆာင္အဦးမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္အသုံးျပဳရမည္။ 

- မန္ေနဂ်ာ၏လစာေပးရန္ 

- အျခားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္အခေၾကးေငြမ်ားေပးေခ်ရန္ 

- ဆုိင္းဘုတ္၊ ပညာေပးဆိုင္းဘုတ္စသည္မ်ားကုိျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 

- သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ားအစားထုိးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း 

- ခန္းမေဆာင၊္ ရွင္းလငး္ေဆာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာျမစ္ကမ္းပါးထိန္းသိမ္းေရး 

- ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္အတြက္လုိအပ္ေသာ လက္္သုံးကိရိယာစသည္မ်ား ၀ယ္ယူ 

ျခင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- အရိပ္ရထီးႀကီးမ်ားအစားထုိးလဲလွယ္ျခင္း 

- သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေရအိမသုံ္းစကၠဴစသည္မ်ား၀ယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္း 

- ဧည့္သညမ္်ားအတြက္အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ 

အေအးဗူးႏွင့္အျခားစားေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ေရာင္း ခ်ေပးႏိုင္ရန္၀ယ္ယူရျခင္း 

- အမႈိက္ႏွင့္အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈအတြက္ကုန္က်စရိတ္ 

- လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရတ္ိ 

- ေရတင္စက္အတြက္ဓာတ္ဆီ၊ အင္ဂ်င္၀ုိင္စသည္မ်ား 

အကယ္၍သုံးစြဲရန္ ေငြေၾကးမလုံေလာက္ပါက အျခားရပုံံေငြေခါင္းစဥမ္်ားေအာက္မွ လႊေဲၿပာင္း 

သုံးစြဲရန္ မန္ေနဂ်ာ အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငနး္ ေကာ္မတီကသေဘာတူညီမႈယူရမည္။ ခန္းမ 

ရွင္းလငး္ေအာင္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည ္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေပရာေကာ္မတီ 

အေနျဖင္ ့မလႊအဲေရာွင္သာမွသာျငငး္ပယ္ရ ပါမည္။ 

၁၅။  ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္ပုိင္ဆိုင္မႈ 
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၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျမလႊ ဲ

ေၿပာင္းေပးအပ္ျခင္း စာခ်ဳပမ္်ားပါ အခ်က္မ်ားအရခန္းမေဆာင္၊ ရွင္းလငး္ေဆာင္ တည္ရွိရာ 

ေျမကြက္သည္ ဆီသည္ေက်းရြာ ေရလုပ္သားသမ၀ါယမအသငး္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေအာက္တြင္ရိွ 

သည္။ 

 

 

၁၆။  ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္အတြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ားပုိင္ဆိုင္မႈ 

ခန္းမေဆာင၊္ ရွင္းလငး္ေဆာင္အပါအ၀င္အေဆာက္အဦးအတြင္းရွိ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ေရအိမ္ႏငွ့္ 

ဥယ်ာဥ ္ တြင္းရွိသီးပင္ပန္းပငႏ္ွင့္ အလွစိုက္အပင္မ်ားအားလုံးသည္ ဟရဲစ္ အင္စတီက်ဴ၏ 

ပိုင္ဆုိင္မႈေအာက္တြင္ရွိၿပီး ဆီသည္ေက်းရြာေရးလုပ္သား သမ၀ါယမအဖြဲ႔သုိ႔ အခမဲ့ ႏွစ္ရွည္ 

ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ဤသုိ႔ငွားရမ္းထားေသာ အေဆာက္အဦးမွအျခား ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ေရာင္းခ်ျခင္းျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း အျခားသူမ်ားထံေပးအပ္ျခင္း စသည္မ်ားကုိ 

မာဲရစ္ဆန္အင္စတီက်ဴ၏ သေဘာတူညီမႈ မရွိပမဲျပဳလုပ္ရပါ။ 

၁၇။  ခန္းမေဆာင္ ရွင္းလင္းေဆာင္အသုံးျပဳျခင္း 

ဆီသည္ေက်းရြာရခန္းမေဆာငႏ္ွင့္ရွင္းလင္းေဆာငတုိ္႔ကုိေအာက္ပါအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္ 

ပါသည္။ 

ဧည့္သည္အဖြဲ႔မ်ားအားဧည့္ခံျခင္း၊ နားေနျခင္း 

- စိတ္၀င္စားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ျပန္ၾကားေရးဌာနအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း 

- ေလ့က်င္ပ့ညာေပးသင္တန္းခန္းမအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း 

- ေက်းရြာ၏အစည္းအေ၀းခန္းမအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း 

- ဧည့္သည္မ်ားနားေနရန္အတြက္က စားေသာက္ခန္းအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း 
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- စီမံကိနး္နယ္ေျမမွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းရန္အေရာင္းခန္းမ 

- ခန္းမေဆာင္ ရွင္းလငး္ေဆာင္သုံးပစၥည္းကိရိယာစသည္မ်ား သုိေလွာင္ခန္း 

- ခန္းမေဆာင္ ရွင္းလငး္ေဆာင္တာ၀န္က်လုံျခံဳေရးအတြက္ အိပ္ေဆာင္ 

ခန္းမေဆာင္ ရွင္းလငး္ေဆာင္ကုိ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္အသုံးျပဳခြင့္မရွိပါ။ 

- လက္ထပ္မဂၤလာပြဲစသည္တုိ႔အတြက္အသုံးျပဳျခင္း 

- ကေလးမ်ားကစားရန္ေနရာ 

- ထမင္းဟငး္ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေနရာ 

- ယာဥ္မ်ားရပ္နားထားသုိရန္ေနရာ 

- အထက္ေဖာျ္ပပါခန္းမေဆာင္ရငွ္းလင္းေဆာင္သုံးပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ားမဟုတ္သည္မ်ားကုိ 

သုိေလွာင္ထားရွိ ျခင္း 

- ဟဲရစ္ဆန္အင္စတီက်ဴႏွင့္ဤစီမံကိန္းပါမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအပအျခားအစုိးရ 

မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏သင္တန္းမ်ား အလုပရ္ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀း 

စသည္မ်ားအတြက္အသုံးျပဳခြင့္မရွိပါ။ 

ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္တို႔ကုိ ဟရဲစ္ဆန္္အင္စတီက်ဳ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရပါ။ 

ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အငွားခ်ထားျခင္းမျပဳရပါ။ 

 ဟဲရစ္ဆန္အင္စတီက်ဴ၏သေဘာတူညီခ်က္မရရွိပဧဲည့္ခန္းေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင ္

ေျမေပၚတြင္အျခား အေဆာက္အဦးမ်ားထပ္မံတည္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရပါ။ 

ခန္းမေဆာင္ ရွင္းလငး္ေဆာင္အတြင္း အျပင ္ နံရံမ်ားတြင္လည္းေကာငး္၊ အေဆာက္အဦး 

ေဆာက္လုပ္ထား ေသာေျမေပၚႏွင့္ဆက္စပ္ျခံစည္းရိုးတန္းတို႔ ဤတြင္လည္းေကာင္း WCS 

ယင္းအပါအ၀င္ အျခားျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ 

ပညာေပးဆိုင္ဘုတ္မ်ား၊ ဗီႏိုင္းမ်ား၊ အလံမ်ားအစရိွသည္တို႔ကုိ စိုက္ထူျခင္းမျပဳရပါ။ 
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- ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဟဲရစ္ဆန္အင္စတီက်ဴႏွင့္ က်န္စီမံကိန္းပါမိတ္ဆက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးပါသည္။ 

၁၈။ ခန္းမေဆာင္၊ ရွင္းလင္းေဆာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ခန္းမေဆာင၊္ ရွင္းလငး္ေဆာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတာ၀န္မွာ ဆီသည္ေက်းရြာေရလုပ္သား 

သမ၀ါယမ အဖြဲ႔၏တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကမွမန္ေနဂ်ာမွ ေပးထားသူ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 

ဆက္လက္တာ၀န္ယူေစရပါမည္။ 

 ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္ကုိ အျမသဲန္႔ရွင္းသပရ္ပ္ေနေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ 

ထားရပါမည္။ ျပင္ဆငရ္န္ မ်ားရိွခဲ့ပါကလည္း အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ျပင္ဆငမ္ႈ 

မ်ားမွာလည္း မူလလက္ရာမ်ား အတုိင္းသာျဖစ္ေစ ရပါမည္။ ဤသုိ႔ျပင္ဆင္ရန္မ်ားကုိ 

မန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္္ အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရရိွရန ္မလိုအပ္ပါ။ 

 ခန္းမေဆာင္ရွင္းလင္းေဆာင္အတြင္းအမႈိက္သရိုက္အျမကဲင္းစင္သန္႔ရွင္းေနရပါမည္။ 

 ဥယ်ာဥ္ကုိလည္းအျမစဲိမ္းလန္းစိုေျပေနေစရပါမည္။ ေရမွန္မွန္ေလာင္းရပါမည္။ 

 အေဆာင္တြင္းရွိ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ခရင္းဇြန္း၊ ပုဂံခြက္ေယာက္မ်ားကုိ ပုံံမွန္စာရင္း 

စစ္ေဆးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း စသည္မ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

 ေရာင္းခ်ရန္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း စနစ္တက်ထုတ္ပိုးျခင္း၊ ေစ်းႏႈနး္သတ္မွတ္ျခင္း၊ တံဆိပ္ 

ကပ္ျခင္းမ်ား ဦးစြာ ျပဳလုပ္ၿပီးမွဆိုင္တင္ေရာင္းခ်ရန္ျဖတ္ပါသည္။ 

 ေရာင္းခ်ရန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံကိန္း၏ တံဆိပ္မ်ားကပ္ၿပီး မွသာ ေရာင္းခ်ရပါမည္။ 

၁၉။   စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ မန္ေနဂ်ာလက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏တာ၀န္မ်ား 
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ဆီသည္ေက်းရြာႏွင့္ ယခုစီမံကိန္း၏အၾကား ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံမွာ ဆီသည္ရြာမ ွ

မန္ေနဂ်ာ ေဒၚစန္းစန္းေဆြ ျဖစ္ပါသည္။ 

 လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာမွာဆီသည္ရြာဦးျမင့္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေဒၚစန္းစန္းေဆြ အေနျဖင္စ့ီမံကိန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ အျခားစးီပြားေရးလုပ္ငနး္မ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ေက်းရြာႏွင့္စီမံကိန္းတုိ႔အၾကား 

အဓိကက်ေသာ အဆက္အသြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ေဒၚစန္းစန္းေဆြ ၏ တာ၀န္မ်ားမွာ 

- ရန္ကုန္အေျခဆုိက္ ၾကိဳတငခ္ရီးစဥ္ စီစဥ္သူ GeoDiscover ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ 

ေဒၚႏွင္း၀တ္ရည္ႏွင့္ အျမဆဲက္သြယ္ၿပီး ဆီသည္ရြာသုိ႔လာေရာက္မည့္ ဧည့္သည္ အဖြဲ႔မ်ား 

အဆင္ေျပေစေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

- ကြန္ပစ္ျခင္း၊ ေန႔လည္စာခ်က္ျပဳတ္ျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိၾကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း 

- ဆီသည္ရြာသုိ႔လာေရာက္မည့္ဧည့္သည္အဖြဲ႔မ်ားအားလုိက္လံရွင္းလငး္ေရး၊ 

ၾကိဳဆိုပို႔ေဆာင္ေရးမွအစ ဧည့္သည္မ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုိသည့္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ 

စီစဥ္ ထားျခငး္ 

- ဧည့္သည္မ်ားအား၀န္ေဆာငမ္ႈေပးမည့္ရြာသူရြာသားမ်ားအလွည္က့်တာ၀န္ေပးႏုငိ္ရန္ 

စီစဥ္ထားျခင္း 

- ခန္းမေဆာင္ ၊ ရွင္းလငး္ေဆာင္အတြင္း ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းမ်ား ကုိအလွည့္က်ေရာင္းခ် 

ေပးႏုိငရ္န္စီစဥ္ထားျခင္း 

- ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းမ်ားကုိထုတ္ပိုးျခင္း၊ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း 

- ခန္းမေဆာင္ ၊ရွင္းလင္းေဆာင ္ ခန္းမတြင္းရွိပရိေဘာစသည္မ်ားအား အျမသဲန္႔ရွင္းေရး 

ျပဳလုပ္ျခင္း 

17 

 



- ခန္းမေဆာင္၊ ရွင္းလငး္ေဆာင္ႏွင့္ခန္းမတြင္း ပရိေဘာဂပစၥည္းစသည့္မ်ား ကုိျပဳျပင္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- ဥယ်ာဥ္အားလည္းအျမစဲိမ္းလန္းစိုေျပေနေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

- ခန္းမေဆာင၊္ ရွင္းလငး္ေဆာင္အတြင္းအျပင္သာမက ပတ္၀န္းက်ငတ္ြင္ပါ အမႈိက္ 

သရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္သန္႔ရွင္းေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

- အကူ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း 

- စီမံကိနး္မွရရွိေသာေငြေၾကးမ်ားကုိခြဲေ၀ေပးျခင္း 

- စာရင္းဇယားမ်ားစနစ္တက်ထားရွိရန္ 

- ပစၥည္းစာရင္းထားရွိရန ္

- လုိအပ္ပါကပစၥည္းမ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ 

- ေက်းရြာသို႔လာေရာက္ေလ့လာၾကသည့္ဧည့္သည္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစာရင္း၊ပစၥညး္၀ယ္ယူမႈ 

စသည္တုိ႔ကုိ စနစ္တက်ျပဳစုထားရန္ 

- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆီသည္ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအၾကားဆက္ႏြယ္ေပါင္းကူး

ေပးရန္ 

- ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားေခၚယူျခင္း 

အကယ္၍မနေ္နဂ်ာအေနျဖင့္ တာ၀န္မွႏႈတ္ထြက္လုိလွ်င္အစားထုိးတက္ဦးကုိအဆိုပါခြင့္ရွိပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင ္ယင္းလူသတ္အားေကာ္မတီကသေဘာတူခန္႔အပ္ရပါမည္။ 

 အစားထုိးခန္႔အပ္ရန္အဆိုျပဳခ်က္မရွိပါက ေကာ္မတီအေနျဖင္ ့ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 

သင့္ေတာ္သူတစ္ဦး ကုိေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာ အေနျဖင့ ္ တာ၀န္မ်ား 

မႏုိင္နင္းပါက ေကာ္မတီသုိ႕ အေၾကာငး္မၾကားဘဲ အကူတစ္ေယာက္ကုိ ခန္႕ထားႏုိင္သည္။ 

ေကာ္မတီသည ္ မန္ေနဂ်ာအား အၿမအဲကူအညီေပးရပါမည္။ လုပ္အားေပးမ်ားေခၚယူေပးကာ 

ခန္းမေဆာင္ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးရမည္။ 
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 ျပဳျပငထိ္န္းသိမ္းေရးရပံံုေငြတြင္ ေငြေၾကးပိုလွ်ံမႈမ်ားရွိပါက မန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ ခန္းမေဆာင္ 

ရွင္းလငး္ ေဆာင္တြင္ ထမ္းေဆာင္ရန ္ေနာက္ထပ္၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

မန္ေနဂ်ာလစာႏွင့္ ခန္းမေဆာင္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးသညအ္ဓိက က်ေၾကာင္း 

ကတိျပဳေစလုိပါသည္။ 

၂၀။ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းလစာမ်ား 

 မန္ေနဂ်ာ၏ လစာမွာ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ ္ ၇၀၀၀၀ (က်ပ္ ခုႏွစ္ေသာင္းတိတိ) 

ျဖစ္သည္။ စီမံကိနး္ကာလအတြင္း ဤလစာက Darwin Initiative ၏ ရံပုံေငြျဖင့္ ဟဲရစ္ဆန ္

အင္စတီက်ဴက မန္ေနဂ်ာႏွင္ ့ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့ေ္အာင္တို႕ကုိ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ 

 သို႕ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလမွစ၍ စီမံကိနး္မွ ရရိွေသာ ၀င္ေငြမ ွ ေပးေခ်ရပါမည္။ 

အကယ္၍ မလံုေလာက္ပါက ေက်းရြာရံပုံေငြႏွင္ ့ လင္းပုငိ္ ထိန္းသိမ္းေရး ရံပုံေငြတို႕မွ အညီအမွ် 

က်ခံေပးရပါမည္။ မန္ေနဂ်ာ၏ လစာႏွင့္ ခန္းမေဆာင္ ရွင္းလငး္ေအာင္ ျပဳျပငထိ္န္းသိမ္းေရးမာွ 

ဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။ 

 အကယ္၍ ေငြပိုလွ်ံပါက ေကာ္မတီသည ္၀န္ထမ္းအသစ္အား ထပ္မံခန္႔အပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

၂၁။ ေငြေၾကးလုံျခံဳမႈဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း 

စီမံကိန္း၏၀င္ေငြအားလုံးကုိမန္ေနဂ်ာမွ တာ၀န္ယူလက္ခံထိန္းသိမ္းရပါမည္။  

 မန္ေနဂ်ာက ယင္းေငြေၾကးမ်ား လက္ခံရရွိျခင္းသုံးစြဲျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ စနစ္တက် 

စာရင္းေရးသြင္းက သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားသုိ႔ခြဲေ၀ စုေဆာင္း 

ေပးသြင္းရပါမည္။  

 ေငြေၾကးမ်ားလုံျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ မန္ေနဂ်ာလက္၀ယ္တြင္ေငြသားက်ပ ္၅၀၀၀၀၀ိ/- 

(က်ပ္ငါးသိန္း) တိတိရွိလာပါက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္ေငြစာရင္းသုိ႔ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္ႏွင့္ 
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ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ရံပံုေငြတုိ႔မွအညီအမွ်ခြဲေပးက်ခံ ရပါမည္။ ဤသုိ႔ 

ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေကာ္မတီသုိ႔တငျ္ပအေၾကာင္းၾကားထား ရပါမည္။ 

 မန္ေနဂ်ာက ယင္းေငြေၾကးမ်ားလက္ခံရရွိျခင္း သုံးစြဲျခင္းစသည္တုိ႔ကုိစနစ္တက် 

စာရင္းေရးသြင္းက သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ေ၀စုသက္ဆိုင္ရာ 

ရံပံုေငြေ၀စုစသည္မ်ားသုိ႔ ခြဲေ၀စုေဆာင္း ေပးသြင္းရပါမည္။ 

 ေငြေၾကးမ်ားလုံျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္မန္ေနဂ်ာလက္၀ယ္တြင္ ေငြသားက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ိ/-

(က်ပ္ငါးသိန္း) အထိရွိလာပါကဖြင့္လွစ္ထားေသာဘဏ္ေငြစာရင္းသုိ႔ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိနး္မွရရွိေသာ၀င္ေငြမ်ားကုိ အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေပးရန ္ ရံပံုေငြအလုိက္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား သီးျခားစီ 

ဖြင့္လွစ္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

 ယင္းေငြစာရင္းမ်ားတြင ္ ေငြသြင္း/ထုတ္ရန္အတြက္ ဆီသည ္ ေက်းရြာ ေရလုပ္သားမ်ား 

အဖြဲ႕မွ  အမ်ိဳးမေတာ္စပ္သူ (၃) ဦး သတ္မွတ္ေပးထားကာ အနည္းဆံုး (၂) ဦး၏ လက္မွတ္ျဖင့္ 

ေငြသြင္းေငြထုတ္ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျပဳလုပ္တိုင္း ေကာ္မတီအား 

အသိေပးရပါမည္။ 

 ဘဏ္စာရငး္မ်ားကုိေကာ္မတီကေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္(၃)ဦးအမညျ္ဖင့္ပူးတြဲေငြစာရင္း 

(Joint account) မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ရာယင္းေငြစာရင္းမ်ားမွ ေငြထုတ္ယူရာတြင္ 

အမည္ေပါက္(၂)ဦး၏ လက္မွတ္အနည္းဆုံး ပါမွသာေငြထုတ္ယူရပါမည္။ 

၂၂။ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္မွဳ 

 ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငနး္အေနျဖင့္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး(၄)ႀကိမ္ 

စာရင္းစာအုပ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ေငြသားလက္က်န္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

ဘဏ္လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။ ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင ္

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတုိ႔ ပူးေပါငး္စစ္ေဆး ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားအၿပီးစီး 
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လွ်င္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားက မွန္ကန္ေၾကာင္း အသိသက္ေသလက္မွတ္မ်ားေရးထုိးရန္ 

လည္းလုိအပ္ပါသည္။ 

 အကယ္၍ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးစဥ္အတြင္းကြာဟခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 

လုိအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၃။ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 

 စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈၾကီးၾကပေ္ရးတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြာ

းလုပ္ငနး္ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ဤႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ေက်းရြာမ ွ ပုဂၢိဳလ္အနည္းဆုံး(၂)ဦးအျပင ္ ဆီသည ္ ေက်းရြာ 

လုပ္သား သမ၀ါယမအဖြဲ႔မွလည္း တူညီေသာ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ပါရွိေစရပါမည္။ 

 ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စီမံကိနး္၏အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္စသည္မ်ားကုိ အျမသိဲရွိၿပီး 

လုိအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ပံုမနွ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရး 

ေကာ္မတီအေနျဖင့ ္ တစ္လလွ်င ္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပရပါမည္။ 

ဤအစည္းအေ၀းတြင္ မန္ေနဂ်ာလက္၀ယ္ရွိ စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ ေတာင္းယူစစ္ေဆးႏုိင္သည္။ 

 ေကာ္မတီတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိမအဲေရအတြက္အသာစီးျဖင္ဆုံ့းျဖတ္အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ပါ

သည္။ 

၂၄။ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းျခင္း 

 စီမံကိန္းနယ္ပယ္အတြင္းျဖစေ္ပၚလာေသာျပႆနာမ်ားကုိမန္ေနဂ်ာႏွင့္ေကာ္မတီကတာ၀

န္ယူေျဖရွင္းရန ္ျဖစ္ပါသည္။ 
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 GeoDiscover Travel မွ ေဒၚႏွင္း၀တ္ရည္ကလိုအပ္ေသာ အၾကံၪာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ 

အတိုင္ပင္ခ ံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ထုိ႔အျပင္အျခား 

လုိအပ္ေသာသတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားျဖင့္ လည္းအေထာက္အကူ ေပးႏုိငပ္ါသည္။ 

၂၅။ အမႈိက္သရုိက္မ်ားစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္း 

 စီမံကိနး္ကာလအတြင္းဟဲရစ္ဆန္အင္စတီက်ဴအေနျဖင့္အမႈိက္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အလုပ္ရုံ 

ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အမႈိက္ေကာက္ျခင္းလွဳပ္ရွားမႈ (၂)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလုပင္န္းစဥ္ 

တြင္ ဆီသည္ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာ သားမ်ားအား အမႈိက္မ်ားစည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္း 

ႏွင့္စပလ္်ဥ္းေသာ အသိပညာေပးမႈမ်ား အမႈိက္မ်ားစည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ျခငး္၏ မေကာင္းေသာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ပလပ္စတစ္အမႈိက္မ်ား အႏၲရာယ္ႏငွ့္အျခားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

အသိပညာမ်ား ေဟာေၿပာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 

ရြာသူရြာသားမ်ား အားတင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါသည။္ 

 

- အမႈိက္မ်ားစည္းကမ္းမဲ့ပစ္ျခင္း 

- အမိႈက္ပံုးမ်ားထားရွိေရး 

- အမႈိက္မ်ားကုိေရစပ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းျပစ္ခ်ျခင္း 

- စကၠဴ၊ အိတ္အစရွိသည့္ထုတ္ပိုးပစၥည္းမ်ားကုိႀကိမ္ခါမ်ားစြာျပန္လည္အသုံးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားပစၥည္း အသစ္မ်ားဖန္တီးျခင္း 

- ပလပ္စတစ္အသုံးမျပဳေရးက 

- အမႈိက္မ်ားကုိေနရာသက္သက္မွတ္မွတ္ထားၿပီးမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရန ္

- သဘာ၀ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

အထက္ပါ အေၾကာငး္ျခင္းရာမ်ားကို သိရွိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သေဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ 

ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ သည့္အျပင္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအတြက္လည္း က်န္းမာေရးႏွင္ ့
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လူပုဂၢိဳလ္အႏၲရာယ္ကငး္ေရး တုိ႔အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း၊ ဆီသည္ေက်းရြာအားလည္း 

သန္႔ရွင္းသာယာလွပေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ေၾကာင္း ဧည့္သည္ မ်ားအား ဂုဏ္ယူျပသ 

ႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာေၿပာခဲ့ပါသည္။ 

 ေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းၿပီး ဆီသည္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး အစရွိေသာ ေက်းရြာရိွ 

လူႀကီးမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း အကူအညီရယူကာ ပရဟိတ လူစုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - 

- အမႈိက္ေကာက္ျခင္းစေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူထုလုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

- အမႈိက္မ်ားကုိစည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္သူမ်ားအားဒါဏ္ေငြစသည္မ်ားခ်မွတ္ကာယင္းဒါဏ္ေငြကုိ 

ေက်းရြာရံပံုေငြ သုိ႔ေပးသြင္းေစျခင္း 

- မိမိပတ္၀န္းက်င္ကုိ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္စြာ ထားေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား အားဆုေပးစနစ္ 

က်င့္သုံးျခင္း 

- ပံုမွန္အမႈိက္ကင္းစင္ေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 
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