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မာတိကာ 

စဉ် အကကကာင်းအရာ စာမျေက်နှာ 

၁။ နိဒါန်း ၂ 

၂။ ကကျေးရွာအကပခအကနနှင့် ကကျေးရွာစီမကံိနး်ကရးဆဲွပခင်းဆုိင်ရာ ကိနး်ဂဏန်း၊ 

အချေက်အလက်မျေား  

၃ 

၃။ ကကျေးရွာလူေုကိုယ်တိုင် ဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်း ကရးဆဲွပခင်းလုြ်ငနး်စဉ်  (အသုးံပြု 

ကသာနည်းမျေားနငှ့် လုြ်နည်းကိငု်နည်း အဆင့်ဆင့်) 

၇ 

၄။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်းကရးဆဲွပခငး် လုြ်ငနး်စဉ် အဆင့်ဆင့် ၁၀ 

၅။ ဖွံ့ဖဖိုးကရးအတွက် အကောက်အြံ့ပဖစက်စမည့် အကပခအကနကကာင်းမျေား၊ ရင်ဆုိင် 

ကကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားမျေား 

၂၈ 

၆။ ဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာနှင့် ရည်မှန်းချေက် ြန်းတိုင်မျေား ၃၃ 

၇။ ကကျေးရွာဖံွဖ့ဖိုးတုိးတက်ကရး ကိစ္စရြ်မျေားနှင့် ဗဟုိအဆင့်မူဝါဒမျေားအကကား အစီအစဉ် 

ကျေကသာချိေတ်ဆက်မှုမျေား 

၃၅ 

၈။ စီမကံိနး်၊ စီမခံျေက်မျေားအား အမျေိုးအစားခွဲပခားပခင်း ၃၅ 

၉။ အကကာင်အေည် ကဖာ်ကဆာင်ရွက်မည့ ်အချေိန်ကာလ ၃၈ 

၁၀။ စီမကံိနး် ကကီးကကြ်စစ်ကဆးပခင်းနှင့် အကဲပဖတ်သုးံသြ်ပခင်း  ၃၈ 

၁၁။ နည်းြညာဆုိင်ရာ အကူအညီ ၄၁ 

၁၂။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငနး်မျေားအကကာင်အေည်ကဖာ်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီ 

အမံမျေား 

၄၂ 

၁၃။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကဆာက်အဦမျေား အသုးံပြုပခင်းနှင့် ေိန်းသိမး်ပခင်းအတွက် 

စုစည်း စီစဉ်မှုနငှ့် ကငွကကကးဆုိင်ရာ ကဆာင်ရွကမ်ှု အစီအစဉ် 

၄၃ 

   

ကနာက်ဆက်တွဲမျေား  

(၁) ကကျေးရွာစီမကံိနး်ကရးဆဲွကရးအကောက်အကူပြုဇယားမျေား ၄၈ 

(၂) ကကျေးရွာရှိ တစအိ်မ်ကောင်စအုလိုက် အကပခခံအချေက်အလက်မျေား ကကာက်ယူ 

သည့်ြုံစံ 

၇၇ 

(၃) စီမခံျေက်အဆုိပြုလွှာ (သုိ့)  စီမခံျေက်အကကကာင်းအရာ ၈၃ 

 

 

  



2 

၁။ နိဒါန်း 

 ဤလက်စွစဲာအုြ်သည် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်းကရးဆဲွရာတွင်  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုး 

ကဆာင်မျေား၊ ဖမို့နယ်ဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်း ကရးဆဲွသူမျေားနှင် ့ ဖမို့နယ်ကကျေးလက်ကဒသဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရး 

ဦးစီးဌာနမှဝန်ေမ်းမျေားကုိ လမ်းညွှန်မှု ကြးနိုငရ်န် ရည်ရွယ်ြါသည်။ ကကျေးရွာသူ/သားမျေားနငှ့်အတူ 

ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်း လုြ်ငနး်စဉ်မှ ေွကက်ြါ်လာသည့် သတင်းအချေက်အလက်မျေားကုိ စနစတ်ကျေ 

တည်ကဆာက်ေားကသာ စီမကံိနး်ကရးဆဲွကရး အကောက်အကူပြုဇယားတွင် တိကျေမှန်ကနစ်ွာပဖည့ ်

သွငး်ရန် နည်းလမ်းနှင့် သကောတရားမျေားကုိ ဤလက်စဲွစာအုြတ်ွင် ကဖာ်ပြေားြါသည်။ 

ရရိှလာကသာကိန်းဂဏန်းမျေား၊ သတင်းအချေက်အလက်မျေားကုိ စီမံကိန်းကရးဆဲွကရးအကောက် 

အကူပြုဇယားတွငက်ရးသွင်းပခင်းအားပဖင့် ဖွံ့ဖဖိုးကရးအကတွးအပမင်တစ်စုတံစ်ရာရရှိကစရန် အကောက် 

အကူပြုမည်ပဖစ်ြါသည်။ ေုိသ့ုိကရးသွင်းရာတွင် ကအာက်ကဖာ်ပြြါအဆင့်မျေားအတုိင်း အစီအစဉ်တကျေ 

ကဆာင်ရွကရ်န် လုိအြ်ြါသည်။ 

အဆင့် (၁)  ကကျေးရွာသူကကျေးရွာသားမျေားနငှ့်အတူ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်း လုြ်ငနး်စဉ်     

ပြုလုြ်၍ ကိနး်ဂဏန်း သတင်းအချေက်လက်မျေားနငှ့် ဖွံ့ဖဖိုးကရးအကတွးအပမင် 

တိုက့ို စုကဆာင်းမှတ်တမ်းတင်ြါ။ ဤသို့ မှတ်တမ်းတင်ရာတွင ် ဗဟုသုတ 

ကကယ်ဝကသာ ရြ်မိရြဖ်မျေား၊ အုြ်ချေုြ်ကရးမှူ းနငှ့် ရွာသူရွာသားမျေားေံမ ှ အကူ 

အညီရယြူါ။ ကကျေးရွာကဆးခနး်၊ မူလတန်းကကျောင်း၊ ကကျေးရွာအုြ်စု အုြ်ချေုြ် 

ကရးမှူ းရံုး၊ ဖမို့နယ်အဆင့် ဌာနဆုိင်ရာနှင့် အာဏာြုိင်မျေားေံမှ အကူအညီ 

ရယနူိငု်ြါသည်။ 

အဆင့် (၂) ကကျေးရွာ၏ လက်ရှလိူမှုစီးြွားဆုိင်ရာအကပခအကန၊ ဖွံ့ဖဖိုးကရးကိုအကောက်ပဖစ ်

ကစမည့်အချေက်မျေား၊အဟန့်အတားပဖစ်ကစမည့်အခက်အခဲမျေားစသည့် အကကကာင်း 

အရာမျေားကုိ စီမကံိနး်အကောက်ကပူြုဇယားတွင် မှန်ကန်စာွပဖည့်သွငး်ြါ။ 

ေိုက့နာက် ဇယားအချေင်းချေင်း အပြန်အလှန်ကုိက်ညီမှု ရှ၊ိ မရှိ၊ ကိနး်ဂဏန်းနှင့် 

သတင်းအချေက်အလက်မျေားကဖာ်ပြရာတွင် တစ်ကနရာနှင့် တစ်ကနရာ ကိကု်ညီမှု 

ရှိ၊ မရှ ိစစက်ဆးြါ။  

အဆင့် (၃)  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး စီမကံိနး် အကောက်ကူပြုဇယားမျေားကုိ ဖွံ့ဖဖိုးကရးအပမင်ပဖင့် 

လူကနမှုေဝနှင့် လူသားအရင်းအပမစ်ဖွံ့ဖဖိုးကရး အကကကာင်းတရားတ့ုိကို ဆန်းစစ် 

ကလ့လာြါ။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးဆန်းစစခ်ျေက်ကို ကျေစ်လစ်စွာ ပြုလုြ်ရန်သာ 

လိုအြ်ဖြီး ြညာရြ်သကုတသနလုြ်ငန်းမဟုတ်သည့်အတွက် စာရင်းအင်းစစိစ် 

သည် ့နည်းလမ်းမျေားသံုးပခင်းအေိ လုြ်ရန ်မလိုအြ်ြါ။ 

အဆင့်(၄)  ေိုက့နာက် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိနး်ကုိ မာတိကာ၊ ရည်ညွှန်း အစရှိကသာ 

လိုအြ်သည်မျေားကုိ ပြည့်စုစံွာ ေည့်သွင်းဖြီး အဖြီးသတ်ကရးြါ။ 
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၂။ ကကျေးရွာအကပခအကနနှင့်  ကကျေးရွာ စီမံကိန်းကရးဆဲွပခင်းဆုိင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချေက်အလက် 

မျေား  

 ကကျေးရွာအိမ်ကောင်စုစာရင်းအတွက် စုကဆာင်းေားကသာ ကိနး်ဂဏန်း၊ အချေက်အလက်မျေား 

တွင ်ကကျေးရွာလူဦးကရနှင့် လူဦးကရနှင့ ်သကဆုိ်င်ကသာ အချေက်အလက်မျေား၊ ကကျေးရွာလူမှုကရး၊ စီးြွား 

ကရး အကပခအကနနှင့် ကကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု အကပခအကနမျေား ြါဝင်ြါသည်။ ကအာက်ြါ 

ဇယားသည် ပဖစ်နိငု်ကပခရှိကသာ အရင်းအပမစ်မျေားမှ ကကာက်ယူရရှိကသာ တိုက်ရုိက်သတင်းရင်းပမစ် 

(တ) နှင့် တဆင့်ခသံတင်းရင်းပမစ် (ဆ) မျေားကုိ အကသးစိတ် ကဖာ်ပြေားြါသည်။  

တုိက်ရိုက်ကကာက်ယူသတင်း ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် 
တုိက်ရိုက် (တ)၊ တဆင့်ခ(ံဆ) 

ကကာက်ယူသတင်း 

လူဦးကရ၊ လူဦးကရနှင့် သက်ဆိုင်ကသာ အချေက်အလက်မျေား 

၁။  လူဦးကရ၊ လူဦးကရနှင့ ်သက် 

ဆိငု်ကသာ အချေက်အလက်မျေား 

ဆ: ဖမို့နယ် လူဝင်မှု ကကီးကကြ ်

ကရးနှင့် ပြည်သူအ့င်အား 

ဦး စးီဌာန 

လူမှုစီးြွား အကပခအကနမျေား 

၂။ သော၀သယံဇာတ အရင်းအပမစ် 

 ကပမယာ အရင်းအပမစ် 

 ဆည်ကရကသာက်ဧရိယာ 

 အဓိကသီးနံှနှင့ ်ေွက်ရှိမှု 

 အခက်အခဲနငှ့ ်အခွင့အ်လမ်း 

 သော၀အရင်းအပမစ်ကို 

အကပခခံကသာ 

 ကပမယာ အရင်းအပမစ် 

 ဆည်ကရကသာက်ဧရိယာ 

 အဓိကသီးနံှနှင့် ေွက်ရှိမှု 

 ပြဿနာနှင့် အလားအလာ 

ရှိမှု 

တ:သယံဇာတပြကပမြံု၊ ဦးတည် 

အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ:ဖမို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုငရ်ာ 

မျေား  (လယ်ယာကပမ စမီံခန့် 

ခွကဲရးနှင့် စာရင်းအင်းဦး 

စးီဌာန၊ သစက်တာဦးစးီဌာ 

န၊ ဆည်ကပမာင်းဦးစီးဌာန)  

၃။ အသက်ကမွးဝမ်းကကျောင်းလုြင်နး် 

အမျိေုးစားမျေား 

 အိမ်ကောင်စုမျေား၏ အဓိက 

အလုြ်အကုိင် အကပခအကန 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ: ကကျေးရွာအုြ်စု အုြ်ချေုြ် 

ကရးမှူးရံုး 

၄။ ဓနအဆင့်၊ ဝငက်ငွအဆင့်နှင့် 

ဝမး်စာဖူလံုမှု အခက်အခဲ   

 ကကျေးရွာအိမက်ောင်စုမျေား၏ 

အဓိကြုိင်ဆိုငြ်စ္စည်းမျေား၊ 

 ဓနအဆင့်သတ်မတ်ှပခငး်မှ 

ဝငက်ငွနငှ့် ဓနြုိင်ဆုိင်မှုကို ညွှန် 

ပြသည်။ 

တ: ဓနအဆင့် သတ်မတ်ှပခငး် 

ကလ့ကျေင့်ခန်း၊ ဝမး်စာဖူ 

လံုမှုစစတ်မ်းကကာက်ယူ 

ပခင်း 

လက်ရှိ ဖွံ့ ဖဖိုးကရး အကပခအကန 

၅။ ကကျေးရွာအကပခပြု အဖွဲ့အစည်း 

ြုစံမံျေားနှင့်အဖဲွ့အစည်းဆုိင်ရာအကရး 

ကိစ္စမျေား 

 ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရးလုြင်နး်မျေား

အတွက် အဖဲွ့အစည်း အမျိေုး 

မျိေုး၏ ဖွံ့ ဖဖိုးကရးစီမအုံြခ်ျေုြ် 

မှုတွငြ်ါကသာ အခန်းကဏ္ဍ 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

1. ၆။ ပြင်ြအဖွဲ့ အစည်းမျေားနှင့် ၎င်းတ့ုိ 

၏လုြင်နး်မျေား 

 ပြင်ြရှ ိ အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့်  

၎င်းတုိ ့ြံြ့ိးုသည့် လုြင်နး်မျေား 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ:ဖမို့နယ်အကေွကေွအုြ ်

ချေုြ်ကရးဦးစီးဌာန၊စီမံ 

ကိန်းဦးစီးဌာနနှင့်ကကျေး 

ရွာအုြစ်အုုြ်ချေုြ်ကရးမှုးရံုး 
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တုိက်ရိုက်ကကာက်ယူသတင်း ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် 
တုိက်ရိုက် (တ)၊ တဆင့်ခ(ံဆ) 

ကကာက်ယူသတင်း 

၇။ သီးနံှေုတ်လုြမ်ှု အကပခအကန 

 စိုက်ြျိေုးသီးနှအံလုိက် ေုတ်လုြ ်

မှုအကပခအကန 

 တုိးတက်ေုတ်လုြန်ိငု်ရန် အခွင့် 

အလမ်းမျေား၊ အခက်အခဲ မျေား 

 စိုက်ြျိေုးသီးနှအံလုိက်ေုတ် 

လုြမ်ှုအကပခအကန၊ 

 တုိးတက်ေုတ်လုြန်ိငု်ရန် 

အခွင့အ်လမ်းမျေား၊ အခက်အခ ဲ

မျေား 

တ:သယံဇာတပြကပမြံု၊ ဦးတည် 

အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၈။ တိရ စ္ဆာန် ြုိင်ဆုိင်မှု ( ကျဲွ၊ နွား၊ 

ဆိတ်၊ ပမင်း၊ လား စသည်) 

 အိမ်ကောင်စုမျေား၏ အသက် 

ကမွးဝမး်ကကျောင်းနှင့် လုြင်နး် 

သုံး ြစ္စည်းမျေား ြုိင်ဆုိင်မှု  

တ: အိမ်ကောင်စုစာရင်း 

ကကာက်ယူပခင်း၊ ဦးတည် 

အုြ်စု ကဆွးကနွး ပခငး် 

၉။အသား၊န့ုိ ေုတ်လုြမ်ှု တုိးတက် 

လာကစရန် အခွင့အ်လမ်းနှင့် အဟန့် 

အတားမျေား 

 ကမွးပမူေုတ်လုြမ်ှု  တုိးတက် 

ကစရန်အတက်ွအခွင့်အလမ်း 

နှင့် အဟန့်အတားမျေား 

တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ ဦး 

တည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ: ဖမို့နယ် ကမွးပမူကရးနှင့် 

ကုသကရး ဦးစီးဌာန 

၁၀။ ကရချိေုနှင့် ကရငန် ငါးသယံ 

ဇာတမျေား  

 ကရချေိုနှင့် ကရငန် ငါးသယံဇာတ 

မျေား 

တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ ဦး 

တည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ: ဖမို့နယ်ငါးလုြင်နး် ဦးစီး 

ဌာန၊ ကကျေးရွာအုြစ်အုုြ ်

ချေုြ်ကရးမှူးရံုး 

၁၁။ ငါးဖမ်းလုြင်နး် − ငါးကန်၊ 

ငါးဖမ်းကလှ၊ ငါးဖမ်းပခင်းနှင့် ြတ် 

သက်ကသာ ြစ္စည်းကိရိယာမျေား 

 ကရချေိုနှင့် ကရငန် ငါးဖမ်းလုြ ်

ငနး်နှင့်ြတ်သက်ကသာြစ္စည်း

ကိရိယာမျေား 

တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ ဦး 

တည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ: ဖမို့နယ်ငါးလုြင်နး် ဦးစီး 

ဌာန၊ ကကျေးရွာအုြစ်ု 

အုြ်ချေုြ်ကရးမှူးရံုး 

၁၂။ ငါးေုတ်လုြမ်ှု တုိးတက် 

လာကစရန်အတွက် အခွင့အ်လမ်း၊ 

အဟန့်အတားမျေား 

 ငါးေုတ်လုြမ်ှု တုိးတက် 

လာကစရန်အတွက် အခွင့ ်

အလမ်း၊ အဟန့်အတားမျေား 

တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ ဦး 

တည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ: ဖမို့နယ်ငါးလုြင်နး် ဦးစီး 

ဌာန၊ ကကျေးရွာအုြစ်ု 

အုြ်ချေုြ် ကရးမှူးရံုး 

၁၃။ စိုက်ြျိေုးကရး၊ ကမွးပမူကရး 

မဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား - 

မိသားစုရြ်တည်နိုငမ်ှု  

 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၁၄။ စိုက်ြျိေုးကရး၊ ကမွးပမူကရး 

မဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး် 

မျေား၏ အခွင့်အလမ်းမျေားနှင့် 

အလားအလာမျေား 

 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၁၅။ ကရွှ့ကပြာင်း လုြကုိ်င်မှု  တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၁၆။ ကစျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုမျေား       အကွာအကဝး၊သယ်သူြုိက့ဆာင်

ကရးလမ်းကကကာင်း၊ကုနြ်စ္စည်း

အမျိေုးအစားမျေားနှင့်ရရှိနုိင် 

ကသာ ဝနက်ဆာင်မှုမျေား 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 
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တုိက်ရိုက်ကကာက်ယူသတင်း ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် 
တုိက်ရိုက် (တ)၊ တဆင့်ခ(ံဆ) 

ကကာက်ယူသတင်း 

၁၇။ ကစျေးကွက်တုိးတက်ကရးအတွက် 

အခက်အခဲမျေား (အကဆာက်အဦ၊ 

ဝန်ကဆာင်မှု၊ ကစျေးနှုန်း သတ်မှတ်ပခင်း) 

 

တ ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၁၈။ ကငွကကကးဝန်ကဆာင်မှုမျေားနှင့် 

လက်လှမး်မီမှု 
 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၁၉။ ြညာကရးနှင့် စာတတ်ကပမာက်မှု 

 စာတတ်ကပမာက်မှုနှင့် စာမ 

တတ်ကပမာက်မှု၊ လူဦးကရ 

ကကျောင်းတက် ရာခိုငန်ှုန်း ြညာ 

ကရးနှင့် ြတ်သက်ကသာ အခက် 

အခဲမျေား (ဆံွ့၊ အ၊ နားမကကား 

ကကျောင်းက့ဲသို့ ကကျောင်းပြင်ြ 

ြညာကရး၊  ဆရာ/ ဆရာမ 

ရရှိနိုငမ်ှု၊ ကကျောင်းသံုးစာအုြ် 

နှင့် စာကရးကိရိယာမျေား၊ 

ကကျောင်းကနသည့် ကုန်ကျေစရိတ် 

အပြည့်အဝမကြးနုိင်ကသာဆင်း

ရဲသားမိသားစမုျေားကိစ္စ၊မိေ 

ဆရာအသင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ 

 စာတတ်ကပမာက်မှုနှင့် 

စာမတတ်ကပမာက်မှု လူဦးကရ − 

ကျေား/မ 

 ကကျောင်းကနအရွယ်ကကလးမျေား၊ 

အေက်တန်းကကျောင်း 

တက်ကရာက်မှု ရာခိုငန်ှုန်း 

−ကျေား/မ 

 ြညာကရးနှင့်ြတ်သက်ကသာ 

အခက်အခဲမျေား (ကကျောင်းသား/ 

ဆရာ အချိေုး၊ 

ကကျောင်းေွက်နှုန်း စသည်ပဖင့်) 

 

တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

ဆ: မူလတန်းနှင့်အလယ ်

တန်းကကျောင်းြညာကရး 

၂၀။ ကျေန်းမာကရးနှင့်အာဟာရ 

 အပဖစ်မျေားကသာ ကရာဂါ 

 ကျေန်းမာကရးကစာင့က်ရှာက် ပခင်း 

ဝနက်ဆာင်မှုမျေားနှင့် ကျေန်းမာ 

ကရးအတွက် ြံြ့ိးုြစ္စည်းမျေား 

လက်လှမး်မီမှု 

 အပဖစ်မျေားကသာ ကရာဂါမျေား 

 ကျေန်းမာကရးကစာင့က်ရှာက်ပခငး် 

ဝနက်ဆာင်မှု အကပခအကနနှင့် 

ကျေန်းမာကရးအတွက် ြ့ံြုိး 

ြစ္စည်းမျေား 

တ: ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခငး် 

ဆ: ကဒသရိှ ကျေန်းမာကရးဌာနမျေား 

၂၁။ ကရကကာင်းကရသန့် ရရှိမှုနှင့်  

ြတ်ဝန်းကျေင် သန့်ရှငး်ကရး 

 အရင်းအပမစ်၊ ကရြုိက်လမ်း၊ 

ကကျေးရွာကရကန်၊ ကရတွငး်၊ အဝ ီ

စတွိငး်အကရအတွက် 

 ကရအရည်အကသွး− စမ်းသြ်ဖြီး 

မစမ်းသြ်၊ ကကာင်း/ဆုိး 

 ကသာက်ကရ၊သံုးကရ ရရိှမှု 

−အိမက်ောင်စုမျေား ရာသီမကရွး 

ကရလံုကလာက်မှု၊ 

 ကရကကာင်းကရသန့်နငှ့် ြတ်သက် 

ကသာ ြံြ့ိးုြစ္စည်းမျေား 

 အဓိက ပြဿနာ၊ အဟန့် 

အတား နှင့် အခက်အခဲမျေား 

 တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ ဦး 

တည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း 
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တုိက်ရိုက်ကကာက်ယူသတင်း ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် 
တုိက်ရိုက် (တ)၊ တဆင့်ခ(ံဆ) 

ကကာက်ယူသတင်း 

၂၂။ ကျေား-မ ကရးရာ ကိစ္စရြ်မျေား  တ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၂၃။ ယဉ်ကကျေးမှုနငှ့ ်လူငယ်ဖွံ့ဖဖိုး 

တုိးတက်ကရး 

 အားလြ်ချိေန ်အသံုးချေြံုမျေား 

 အနုြညာ၊ ယဉ်ကကျေးမှု 

လုြရ်ှားမှုမျေား 

 ောသာကရးနှင့် ဆုိင်ကသာ 

လုြင်နး်မျေား 

 လူငယ်နှင့ ်အားကစား 

 ဆ:ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း 

၂၄။ သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရးနှင့် 

ဆိငု်ကသာ အကဆာက်အဦမျေား  

 လမ်းမကကီးမျေားနှင့် လက်လှမး် 

မီမှုမျေား 

o ကကျေးရွာနှင့် အနီးဆုးံလမ်းမ 

ကကီးအကွာအကဝး(မုိင်) 

o ချေဉ်းကြ်လမ်း၊ အရှည်၊ 

တည်ကဆာက်ခဲ့ကသာနှစ်၊ 

လက်ရှိအကပခအကန၊) အမျိေုး 

အစား၊ ကကာင်း (သို)့ ဆိးု၊ 

ရာသီမကရွး သွားလာနုိင်၊ 

သွား၍ရကသာ လမ်းကကကာင်း 

 ကရလမ်းသယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရး 

o ပမစ်ကချောင်း သယ်ယူ 

ြို့ကဆာင်ကရး 

o ြငလ်ယ်ကရကကကာင်း 

သယ်ယ ူြို့ကဆာင်ကရး 

 တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ 

ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း 

 

၂၅။ ကကျေးရွာအကဆာက်အဦမျေားနှင့် 

အပခား  

 ကကျေးရွာအကဆာက်အဦမျေားနှင့် 

လက်လှမး်မီမှု 

 တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ 

ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း 

 

၂၆။ လျှြ်စစ ်စမွ်းအင် 

 မဟာဓာတ်အားလုိင်းနှင့် 

လက်လှမး်မီမှု 

 ဆိလုာစွမ်းအင် 

 အကသးစားနှင့် အလတ်စား 

ကရအားလျှြ်စစ် 

 ဒီဇယ် လျှြ်စစဓ်ါတ်အား 

ကြးစက် 

 ကလအားလျှြ်စစ် 

 တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ 

ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း 
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တုိက်ရိုက်ကကာက်ယူသတင်း ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် 
တုိက်ရိုက် (တ)၊ တဆင့်ခ(ံဆ) 

ကကာက်ယူသတင်း 

 ဇီဝဓာတ်ကငွ့သုံးလျှြ်စစ် 

၂၇။ ဆက်သွယ်ကရးနှင့် သတင်း 

အချေက်အလက် နည်းြညာ 

 တယ်လီဖနု်း ကွနယ်က် 

 လက်ကိုင်ဖုနး် ကွန်ယက် 

 ကရဒီယိ ုဆက်သွယ်ကရး၊ 

ရုြပ်မငသ်ံကကား 

 သတင်းစာ၊ ဂျောနယ် 

 သတင်းအချေက်အလက်နငှ့် 

ဆက်သွယ်ကရး နည်းြညာ၊ 

အင်တာနက် လက်လှမ်းမီမှု 

 တ: သယံဇာတပြကပမြံု၊ 

ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း 

 

 

၃။ ကကျေးရွာလူေုကိုယ်တိုင် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမံကနိ်း ကရးဆဲွပခင်းလုြ်ငန်းစဉ် (အသုးံပြုကသာ 

နည်းမျေားနငှ့် လုြ်နည်းကိငု်နည်း အဆင့်ဆင့်) 

 ကကျေးရွာလူေုကိုယ်တိုင် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်းကရးဆဲွပခငး် လုြ်ငနး်စဉ်သည် အလွှာစုံမှ 

ကကျေးရွာသ/ူသားအားလုံးအား ြါဝင်လုြ်ကဆာင်ခွင့် ရကစြါမည်။ ဤလုြ်ငနး်စဉ်တွင် ကကျေးရွာလူေု 

၏တက်ကကစွာ ြူးကြါင်းြါဝင်မှုရကစမည့် လုြ်ငန်းမျေားနငှ့် လုြ်နည်းကိငု်နည်းအဆင့်ဆင့်တိုက့ို 

ကကျေးရွာသ/ူသားမျေား အသုးံပြုကဆာင်ရွကန်ိုငရ်န် ဖမို့နယ်ဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိန်း ကရးဆဲွကရးအဖွဲ့မှ ကူည ီ

မည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုက့ကကာင့် ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရးစီမံကိနး် ကရးဆဲွပခငး်လုြ်ငနး်စဉ်သည် ကကျေးရွာသ/ူ 

သားမျေားအား ရည်မှန်းချေက်ြန်းတိုင် တည်ကဆာက်ပခင်း၊ ဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာမျေားနှင့် အကကာင်အေည် 

ကဖာ်မည့်စမီံကနိ်းမျေား စီစဉ်ကရးဆဲွကရးဆုိင်ရာ စွမး်ရည်မျေား တိုးတက်ကစြါမည်။ 

စီမံကနိ်းကရးဆဲွကရးဆုိင်ရာ ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချေက်အလက်မျေား  

 ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိနး် ကရးဆဲွရန်အတွက် လိုအြ်သည့ ် သတင်းအချေက်အလက်မျေားကုိ 

ရရှိရန် ကကျေးရွာသူ/သားမျေားနငှ့်အတူ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်း လုြ်ငနး်စဉ်မျေား ပြုလုြ်ပခင်းအပြင် 

ဆင့်ြာွးကိနး်ဂဏန်းအချေက်အလက်မျေားလည်း ကကာက်ယူြါမည်။ ဤသို့ကဆာင်ရွကပ်ခင်းသည် 

ကအာက်ကဖာ်ပြြါ ကိနး်ဂဏန်း သတင်းအချေက်အလက်နငှ့် ဗဟုသတုမျေားကုိ ရရှိ အသုးံပြုနိုငမ်ည် 

ပဖစ်ြါသည်။  

(က)  ကကျေးရွာ၏ လက်ရှဖိွံ့ဖဖိုးမှုအကပခအကန 

(ခ )  ကကျေးရွာလူေု၏ ဖွံ့ဖဖိုးကရးရည်မှန်းချေက်မျေား  

(ဂ )  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကို အကောက်အကူပဖစ်ကစမည့် အလားအလာကကာင်းမျေား 

(ဃ)  အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာမျေား၊ ရင်ဆုိင်ကကျော်လွှားရမည့် အတားအဆီးမျေား 

(င )  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာ 
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(စ ) ကကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖဖိုးကရးကိစ္စမျေားနငှ့ ်ဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာမျေား ကဆာင်ရွကရ်န်အတွက် လိုအြ် 

ကသာ ဗဟိုအဆင့်ဆုိင်ရာ မူဝါဒနှင့် စီမကံိနး်အကူအညီမျေား 

(ဆ)  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး စီမကံိနး်မျေားနငှ့် အကကာင်အေည်ကဖာ်ကရးကာလ 

(ဇ )  ေတ်ဂျေက်နှင့် ကငွကကကးေည့်ဝင်ကရး အစီအစဉ် 

ကကျေးရွာသ/ူသားမျေားနှင့်အတူ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်းလုြ်ငနး်စဉတ်ွင် သတင်းအချေက် 

အလက်မျေား ကကာက်ယူရာ၌ ကကျေးရွာအဆင့်ဆုိင်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေားနငှ့် မိသားစအုဆင့် 

ဆုိင်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေားဟ၍ူ (၂) မျေိုးစလုံး ကကာက်ယူရမည် ပဖစ်သည်။ ေိုအ့ပြင် 

လိုအြ်ကသာ ဆင့်ြာွးကိနး်ဂဏန်း အချေက်အလက်မျေားကုိလည်း ဖမို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာမျေား၊ ကကျေးလက် 

ကျေန်းမာကရးကဆးခနး်မျေား၊ ကကျောင်းမျေား၊ ကကျေးရွာအုြ်စု အုြ်ချေုြ်ကရးမှူးရံုးနှင့် အပခားသက်ဆုိင်ရာ 

ကနရာဌာနတိုမ့ှ ကကာက်ယူမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

ကကျေးရွာသ/ူသားမျေားနှင့်အတူ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်းလုြ်ငနး်စဉ်၌ ကကာက်ယူမည့် မိသားစ ု

အဆင့်ဆိုင်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေားနငှ့် ကကျေးရွာအဆင့ဆုိ်င်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေား 

ကုိ ကအာက်ြါဇယားတွင် အကျေဉ်းချေုြ် ကဖာ်ပြေားြါသည်။  

ဇယား - အပခားဌာနအသီးသီးမှ ဆင့်ြွားကိန်းဂဏန်းမျေားနငှ့် ကကျေးရွာသူ/သားမျေားနငှ့်အတူ 

ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်းလုြ်ငနး်စဉ်တွင် ကကာက်ခရံမည့် စီမံကနိ်းကရးဆဲွကရးဆုိင်ရာ ကိန်း 

ဂဏန်းနှင့် သတင်းအချေက်အလက်မျေား 

သတင်းအချေက်အလက် 

ရယူမည့်ကနရာ 

သတင်းအချေက်အလက် 

ရယူမည့်နည်းစနစ် 

ရရှိလာမည့်သတင်းအချေက် 

အလက် 

ကကာက်ခံရမည့် ကကျေးရွာအဆင့် သတင်းအချေက်အလက်မျေား 

ကကျေးရွာလူေုအစည်းအကဝး 

 ကကျေးရွာသူ/သားမျေား 

အားလံုး 

 ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခငး် 

ကဆာင်ရွက်ကရးအဖဲွ့ 

 

 ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးြဲွ 

 အသက်ကမွးဝမး်ကကျောင်း 

ကဏ္ဍအဖဲွ့ (လယ်သမား 

အုြ်စု၊ စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရး 

မဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရ 

လုြင်နး် လုြကုိ်င်သူမျေား 

အုြ်စု) 

 အမျိေုးသမီးအုြစ်၊ုရြ်မိရြ်ဖ

အုြ်စု၊ လူငယ်အုြစ်)ု 

 

 

 

 ဓနအဆင့်သတ်မတ်ှပခငး် 

 ကကျေးရွာကပမြံုနှင့်သယံဇာတကပမြံု 

 အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာအကပခအကနကုိ

ဆနး်စစ်ပခငး် (အဖဲွ့မျေား ဆက်စြ်မှု 

ကို အသံုးပြုပခင်း) 

 ဦးတည်ေားကသာ စမီံကိနး်မျေား 

ကို ဦးစားကြးအဆင့် သတ်မတ်ှ 

ပခင်း 

 ကကျေးရွာကပမြံု (အပခားကသာ 

သတင်းအချေက်အလက်မျေားနှင့် 

ဆနး်စစ်ကဝဖန်မှုမျေားအတွက်) 

 အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာ အကပခအကနကုိ 

ဆနး်စစ်ပခငး် (အပခားကသာ 

သတင်း အချေက်အလက်မျေားနှင့် 

ဆနး်စစ်ကဝဖန်မှုမျေားအတွက်) 

 

 

 ဓနအဆင့်သတ်မတ်ှပခငး်-

ဓနအဆင့် သတ်မတ်ှမှုကုိ 

ရွာသူရွာသားမျေားသိကအာင် 

မျှကဝပခင်း။ 

 ကကျေးရွာကပမြံု - ကကျေးရွာ၏ 

ကရကပမရာသီဥတုနငှ့ ်

သယံဇာတ အရင်းအပမစ်မျေား 

 အဖဲွ့အစည်းဆုိင်ရာအကပခအကန

ကုိဆန်းစစ်ပခင်း - ကကျေးရွာရှ ိ

အဖွဲ့အစည်းမျေား၏ ဖွံ့ ဖဖိုး 

တုိးတက်မှုမျေားကုိ ဆန်းစစ် 

ပခင်း 

 စမီံကိနး်မျေားကုိ နှစ်သက်မှု 

အကပခအကနအရ ခွပဲခားပခင်း − 

ရရှိကသာ အရင်းအပမစ်၊ 

စမွ်းရည်နငှ့် အကကာင် 
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သတင်းအချေက်အလက် 

ရယူမည့်ကနရာ 

သတင်းအချေက်အလက် 

ရယူမည့်နည်းစနစ် 

ရရှိလာမည့်သတင်းအချေက် 

အလက် 

  

 

အေည်ကဖာ်မှုကန့သ်တ်ချေက် 

မျေား  

 စမီံကိနး်မျေားကုိနှစ်သက်လုိ 

လားမှုအရ ဦးစားကြး အဆင် ့

ခွပဲခားပခင်း - (စမီံကိနး်မျေားကုိ 

ဦးစားကြး အစီအစဉသ်တ် 

မှတ်ပခငး်) 

ကကာက်ယူရမည့် အိမ်ကောင်စုအဆင့ ်သတင်းအချေက်အလက်မျေား 

 သတ်မတ်ှအိမက်ောင်စု 

 

 ဆငး်ရဲကသာ အိမ်ကောင်စုမျေားကုိ 

စနစတ်ကျေပြုစုေားကသာ ကမးခွနး် 

မျေားပဖင့် ကမးပမန်း ကဆွးကနွးပခင်း၊ 

 ဝမး်စာဖူလံုမှု အကပခအကနမျေား 

 အခက်အခဲကပဖရှင်းသည့် နည်း 

လမ်းမျေား 

ဆင့်ြွားသတင်းရင်းပမစ်မျေားမ ှကကာက်ယူရမည့ ်သတင်းအချေက်အလက်မျေား  

 သတင်းအချေက်အလအစုိးရ

ဌာနနငှ့အ်ပခားအဖဲွ့အစည်း

မျေား 

 ဖမို့နယ်အဆင့ ်တာဝန်ရှကိသာ 

ဌာနဆုိင်ရာမျေားတွင ်ေိနး်သိမး် 

ေားကသာ မှတ်တမ်းမျေား၊ 

 ကကျေးရွာအုြစ်အုုြ်ချေုြ်ကရးမှူးရံုး 

မှတ်တမ်းမျေား၊ 

 ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရးကဆးကြး 

ခနး်နှင့် ကကျောင်းမျေားရိှ မှတ်တမ်း 

မျေား၊ 

 အပခားယံုကကည်စိတ်ချေရကသာ 

ရင်းပမစ်မျေားမှ မှတ်တမ်းမျေား၊ 

 ကကျေးရွာ၏လူမှုစးီြွားဖံွ့ဖဖိုး 

ကရးဆုိင်ရာ သတင်းအချေက် 

အလက်မျေား၊ 

 ကကျေးရွာ၏အဖဲွ့အစည်းဆုိင် 

ရာနှင့် စမီံခန့်ခွဲမှုဆိငု်ရာ 

သတင်း အချေက်အလက်မျေား၊ 

 ကကျေးရွာ၏ လက်ရှိဖံွ့ဖဖိုးကရး 

အကပခအကနဆုိင်ရာ သတင်း 

အချေက်အလက်မျေား၊ 

အေက်ြါဇယားမှ အချေက်အလက်မျေားကုိချေုြ်လုိက်လျှင ် ကအာက်ြါကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး 

ကွငး်ဆက်ဇယားကုိ ပြုစုကဖာ်ေုတ်နိုင်ြါမည်။ ယင်းကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကငွ်းဆက်ကုိ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုး 

ကရးအကျေိုးကဆာငမ်ျေားက ကကျေးရွာလူေုအစည်းအကဝး၌ ကကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖဖိုးကရးအကပခအကနမျေားနင့်ှ 

ဗျေူဟာမျေားကုိ အကသးစိတ်ပြန်လည်စဉ်းစားသံုးသြ်ရန်နှင့် ကရှ့ဆကက်ဆာင်ရွက်မည့် ဦးစားကြးစီမံ 

ကိနး်မျေား ကရွးချေယ်သတ်မှတ်ရန် ရှင်းလင်းရာတွင် အသုးံချေနိငု်ြါသည်။  

ဇယား - ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကွင်းဆက် 

လက်ရှိ အကပခ 
အကန၊ အခက် 

အခဲနှင့် 

ပြဿနာ 

အခက်အခဲ၊ 
ပြဿနာမျေားကုိ 

ပဖစ်ကစကသာ 

အကကကာင်းရင်း 

ဖွံ့ ဖဖိုးကရးအ 
တွက် အကောက် 

အြံ ့ပဖစ်မည့် 
အကပခအကန 
ကကာင်းမျေား 

အတားအဆီး၊ 
အဟန့် အတား 
မျေားနှင့် စနိ်ကခါ် 

မှုမျေား 

ကပဖရှငး်ရန် 
နည်းလမ်းမျေား 

အကကာင်အ 
ေည်ကဖာ်ရန ်

စမီံချေက်မျေားနှင် ့

လုြင်န်းမျေား 

      

ကအာက်ြါအခန်းတွင် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအစီအစဉ်ကရးဆဲွပခငး် လုြ်ငနး်စဉ်အဆင့်ဆင့်ကုိ 

ကဖာ်ပြေားြါသည်။ 
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၄။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမံကိန်းကရးဆဲွပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်  

 ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိနး်ကရးဆဲွပခငး် လုြ်ငနး်စဉ်ကဆာင်ရွကရ်ာတွင် ကအာက်ြါအချေက် 

မျေားအားအကပခခံ၍ ကဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(က)  ကဆာင်ရွကမ်ည့် လုြ်ငန်းစဉ်အတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင်ပခင်း 

ကကျေးရွာမျေားတွင် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိနး်ကရးဆဲွပခင်း လုြ်ငနး်စဉ် ကလ့ကျေင့်ခန်းမျေားကုိ 

ကဆာင်ရွကရ်န် သကဆုိ်င်ရာ ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရးမှူးနှင့် ရြ်မိရြ်ဖမျေားမှ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုး 

ကဆာင် (၂) ဦးကို ကရွးချေယ်ကြးရန် ပဖစ်ြါသည်။ ကရွးချေယ်ရာတွင် ေွဲ့ရ (သုိ့) အေက်တန်းကအာင် 

(သို့) သင့က်တာ်သည့် ကျေား/မ အား ကရွးချေယ်ကြးရန် ပဖစ်ြါသည်။ ကရွးချေယ်ခံရသမူျေားသည် 

ကကျေးလက်ကဒသဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ကရးဦးစီးဌာနက ဦးကဆာင်ြို့ချေကသာ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိနး် 

ကရးဆဲွပခငး် သင်တန်းကို ဦးစွာတက်ကရာက်ရြါမည်။  

ေိုက့နာက် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုးကဆာင်မျေားသည် လုြ်ငနး်မစတင်မီ (၂/၃) ရက်ကကို တင် 

၍ ကကျေးရွာကခါင်းကဆာင်မျေား၊ ရြ်မိရြ်ဖမျေားအား ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိနး်ကရးဆဲွပခငး် လုြ်ငနး် 

ကဆာင်ရွကမ်ည့်အကကကာင်း သတင်းြို့ရမည်။ လိုအြ်ကသာသတင်းအချေက်အလက်မျေား ကကာက်ယူ 

ရန်နှင် ့ကဆွးကနွးြွဲကျေင်းြမည့်ကနရာ၊ ကကျေးရွာသူ/ သားမျေား စုကဝးပခင်း အစရှိသည်တိုက့ို ပြင်ဆင်ရန် 

ပဖစ်ြါသည်။ 

(ခ)  ကကျေးရွာသူ/သားမျေားနှင့်အတူ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်း လုြ်ငန်းစဉ် အဆင့် (၇) ဆင့်  

အဆင့် (၁)  ကိနး်ဂဏန်း၊ သတင်းအချေက်အလက်မျေား စုကဆာင်းပခင်း 

ကကျေးရွာနှင့ ် ကကိုတင်ကတွ့ဆံုရာတွင် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး အကျေိုးကဆာင်မျေားသည် စာသင် 

ကကျောင်း၊ ကကျေးလက်ကဆးခန်း၊ စကရံု်၊ အလုြ်ရံုစသည်တို့ ကပြုစုဖြီး ကိနး်ဂဏန်း အချေက်အလက် 

မျေားကုိ တစ်ဆင့်ကကာက်ယူေားရြါမည် (တစ်ဆင့်ကကာက် ကိနး်ဂဏန်းအချေက်အလက်ပဖစ်သည်။)  

လူဦးကရဆုိင်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊ ကကျေးရွာလူမှုကရး၊ စီးြွားကရးအကပခအကနမျေား 

ကုိ ကိယ်ုတိုင် ကကာက်ယူရန် ပဖစ်ြါသည်။ ေြ်မံလုိအြခ်ျေက်မျေားကုိ ကကျေးရွာသူ/သားမျေားနငှ့်အတူ 

ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်း ကလ့ကျေင့်ခန်းတွင် ကိယ်ုတိုင်ေြ်မ ံကကာက်ယူရြါမည်။ (ကိယ်ုတိုင် ကကာက် 

သို့မဟုတ် ြင်မကနိ်းဂဏန်း အချေက်အလက် ပဖစ်ြါသည်။) 

အဆင့် (၂) ကကျေးရွာအကပခအကနပြ ကပမြုံကရးဆဲွပခင်း 

ကကျေးရွာသယံဇာတပြကပမြုံ  

ကကျေးရွာသယံဇာတပြကပမြံုသည် ကကျေးရွာတွင်းနှင့ ်ကကျေးရွာြတ်ဝန်းကျေင်တွင် ရှိကသာ အရင်း 

အပမစ်မျေားအကကကာင်း ကလ့လာကဖာ်ေုတ်ရန် အကူအညီကြးကသာနည်းတစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ ဤနည်း 

ကုိ အသုးံပြုပခင်းပဖင့် ကကျေးရွာ၏ လက်ရှိေုတ်လုြ်မှုဆုိင်ရာ အရင်းအနှီးမျေား အကကကာင်းနှင့် ကနာင် 
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အလားအလာကကာင်းကသာ အရင်းအနှီးမျေားအကြါ် ကကျေးရွာသ/ူသားမျေား၏ အပမင်၊ သကောေား 

မျေားကဖာ်ေုတ်နိုင်ြါသည်။  

ရည်ရွယ်ချေက် − ကကျေးရွာသူ/သားမျေားသည် ၎င်းတို့၏ကကျေးရွာရိှ သောဝအရင်းအနှီး သံယံဇာတ 

မျေား၊ ယင်းတိုအ့ားလူေု၏လက်လှမ်းမီမှုနငှ့် အသုးံပြုနိုငမ်ှုစသည်တို့အကြါ် သုးံသြ်နားလည်နိုင် 

စွမး်မျေားတိုးတက်လာနိုငရ်န် ပဖစ်ြါသည်။ 

တက်ကရာက်သူမျေား - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ လယ်သမား အုြ်စု။ 

ကကာချေိန် - (၁) နာရီ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုးကဆာင်က ကူညီကဆာင်ရွကရ်န် နည်းလမ်းနှင့် အဆင့်မျေား  

ဤကဆွးကနွးခနး်ကုိ ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ လယ်သမား အုြ်စတုို့ပဖင့် ကဆာင်ရွကြ်ါမည်။ ကျေား/မ 

ကရာကနှာ ြါဝင်၍ ကဆွးကနွးရပခင်းသည် ကန့စဉလ်ူကနမှုေဝတွင်လုြ် ငန်းတာဝန်ခွကဲဝရာ၌ အမျေိုးသား 

အလုြ်အမျေိုးသမီး အလုြ်ဟူ၍ ခွကဲဝလုြ်ကုိင်ကလ့ရှိြါသည်။ ေိုက့ကကာင့် လိုအြ်ချေက်မျေား၊ အပမင်မျေား 

ကွပဲြားလျေက် ရှိသည်။ ကျေား/မ ကရာကနှာေားကသာ အုြ်စုကဆးွကနွး မှုမျေားမ ှအမျေိုးသမီးမျေားသည် ကရ 

အရင်းအပမစ်မျေားအကကကာင်း၊ ေင်း၊ မီးကသွးမျေားအကကကာင်း စသည် ့ အကရးကကီးကသာ အကကကာင်း 

အရာမျေားနငှ့် အမျေိုးသားမျေားသည် စားကျေက်ကပမ၊ လယ်ယာကပမနှင့် အကပခခံအကဆာက်အဦမျေား 

အကကကာင်း စသည့် အကရးကကီးသည့် သတင်းအချေက်အလက်မျေားကုိ ဦးစားကြး ကဆွးကနွးကကလိမ့် 

ပဖစ်သည်။ ကပမြုံတွင် ပမစ်၊ ကချောင်း၊ ကတာ၊ ကတာင်၊ လယ်ကငွ်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ သကေောဆိြ်၊ 

ကရကန်၊ အိမ်၊ ရြ်ရွာ အကဆာကအ်အံုစသည့် အကကကာင်းအရာမျေား ြါဝင်မည်ပဖစ်သည်။ 

 တက်ကရာက်သမူျေားအား ကကျေးရွာနယ်နမိတ်ကိ ု ကရးဆဲွသတ်မှတ်၍ စတင် ကရးဆဲွရန် 

တိုက်တွန်းြါ။ 

ေိုက့နာက် 

 ကရအရင်းအပမစ် တည်ရှိရာ ကနရာမျေား။ 

 စိုက်ြျေိုးကပမ၊ ကတာင်ကစာင်း၊ ပမစ်၊ စမ်းကချောင်း၊ သစက်တာကပမ၊ စားကျေက်ကပမ။ 

 ကစျေးဆုိင်၊ အစည်းအကဝးကျေင်းြရာ ကနရာ၊ ေတ်စ်ကားဂတိ်။ 

 ကဆးခန်း၊ ကကျောင်း။ 

 ောသာကရးအကဆာက်အအံု၊ အကလးပမတ်ေားရာ ကနရာ၊ သုဿန်နှင် ့

 အနာဂတ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအတွက ်အလားအလာရှိကသာ ကနရာမျေား စသည်တိုက့ိ ုကရးဆဲွ 

ရမည်။ 

 ကရးဆဲွပခငး် ဖြီးဆုံးသွားကသာအခါ ေြ်မံပဖည့်ရမည့် အကရးကကီးကသာ အချေက်မျေားကျေန် 

လျှင် ေြ်မံပဖည့်စကွ်ရန် တိုက်တွန်းြါ။ 

 ကနာက်ဆံုးကပမြုံတွင် ကပမြုံ ရည်ညွှန်းချေက်မျေား ြါဝင်ရမည် ပဖစ်သည်။  

 လက်ရှကိကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးမှု အကပခအကနကို သုးံသြ်ရန်အတွက ် ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးရာ 

တွင ်ကပမြုံကိ ုအကုိးအကားပဖင့် အသုးံပြုြါမည်။  



12 

အဆင့် (၃)  ကကျေးရွာလက်ရှဖိွံ့ဖဖို းတိုးတက်မှု အကပခအကနမျေားကုိ ကဝဖန်ဆန်းစစပ်ခင်း 

အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရမည့် ကကျေးရွာ၏ လက်ရှဖိွံ့ဖဖိုးကရးအကပခအကနဆုိင်ရာ အချေက်မျေားမာှ 

ကအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည်။  

 ဖွံ့ဖဖိုးကရးအဖွဲ့အစည်းမျေား၊  

 စီးြွားကရးအကပခအကန၊  

 ဝင်ကငွနှင့် ေွကက်ငွ၊  

 ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့ ်ေိခိုက်လွယ်မှု အကပခအကန၊ 

 စီးြွားကရးနှင့် အသကက်မွးဝမ်းကကျောင်း လုြ်ငနး်မျေား၊ 

 ကရွှ့ကပြာင်းလုြ်သားမျေား 

 ကေးအန္တရာယ်ကကကာင့် ဆံုးရှုံးနိုငက်ပခ ကလျှာ့ချေပခင်း အြါအဝင် ြတ်ဝန်းကျေင်နှင့် သောဝ 

အရင်းအပမစ်မျေား(ကတာကတာင်၊ကရ၊ကပမ၊ကတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်မျေား) စီမခံန့်ခွဲပခင်း၊  

 ကငွကကကးနှင့ ်ေဏ်လုြ်ငနး်မျေား လက်လှမ်းမီမှု၊  

 ြညာကရးနှင့် ကျေန်းမာကရးအကပခအကနနှင့် ၀န်ကဆာင်မှု၊ 

 ကျေား-မ ကရးရာဆုိင်ရာ၊ 

 လူမှုအကဆာက်အဦမျေား အကပခအကန၊  

 လျှြ်စစ်နှင့ ်ဆက်သွယ်ကရးလုြ်ငနး်၊  

 ယဉ်ကကျေးမှုနှင့် လူငယ်မျေား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရး၊  

 ကေးကင်း လုံပခုံ မှု။ 

ဦးတည်အုြ်စုကဆွးကနွးပခင်း (Focus Group Discussion)  ပြုလုြ်ရာတွင် ရြ်မိရြ်ဖ 

အုြ်စု၊ လယ်သမားအုြ်စု၊  အမျေိုးသမီးအုြ်စု၊ စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရးမဟတု်ကသာ ဝင်ကငွရလုြ်ငနး်မျေား 

လုြ်ကုိင်သူအုြ်စု၊ လူငယ်အုြ်စု စသည်ပဖင် ့ အုြ်စုဖွဲ့ကဆွးကနွးပခင်း ကဆာင်ရွကရ်န် ပဖစ်ြါသည်။ 

ဦးတည်အုြ်စုကဆးွကနွးပခင်း ပြုလုြ်ရာတွင် ကကျေးရွာသယံဇာတပြကပမြံုနှင့် ဆင့်ြာွးကိန်းဂဏန်း 

အချေက်အလကမ်ျေားကုိ အသုးံပြု၍ ကဆွးကနွးရြါမည်။ ကဆွးကနွးသံုးသြ်ဆန်းစစ်မည့် လုြ်ငနး်အဆင့် 

မျေားကုိ ကအာက်ြါအတိုင်း အကသးစိတ်ကဖာ်ပြေားြါသည်။  

ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

ကကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းမျေား 

အကပခအကန 

 ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရး ကဆာင် 

ရွက်ရန ်ရွာတွငး်၊ ရွာပြင ်

အဖွဲ့အစည်းမျေား၊ 

 ရွာလေုူအတွက် အကရး 

ကကီးသည့် အဖဲွ့အစည်း 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 ကကျေးရွာအတွငး်၌ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကဆာင်ရွက်ရန် ောအဖဲွ့ကတွ 

ရှိကနသလဲ။ ကဖာ်ပြခ့ဲကသာ အဖွဲ့အစည်းမျေားအနက် မည်သည့်အဖွဲ့ မျေား 

က ကကျေးရွာအတွက် စမွ်းကဆာင်မှု အကကာင်းဆုးံလဲ၊ ောကကကာင့်လဲ။ 

 မည်သည့် ပြငြ်အဖဲွ့အစည်းမျေားက ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအတွက် 

ဝငက်ရာက်ကဆာင်ရွက်ကနသလဲ၊ ောလုြင်နး်ကတွလဲ။ 

 ကကျေးရွာ၏ဖံွ့ဖဖိုးကရးအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာစနစ် တုိးတက်ကရး 
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ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

မျေားနှင့် အကကကာင်းပြ 

ချေက်မျေား။ 

နည်းစနစ ်

 ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ အမျိေုး 

သမီးအုြစ်မုျေားနှင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး်။ 

အတွက် ောကတွလုြဖ်ို့ လုိြါသလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန် (ဇယား - ၁၁ မှ ၁၂) 

 ကကျေးရွာတွငး်ရိှ လူေုအကပခပြု အဖဲွ့အစည်းမျေား၏ အမည်၊ အဖွဲ့ဝင် 

ဦးကရ (ကျေား၊ မ)၊  လုြက်ဆာင်ကနကသာ လုြင်နး်တာဝန်မျေား၊ အမျိေုး 

အစား (၁။ စးီြွားကရးအကပခခကံသာအုြစ်ု/ ၂။ လူမှု ကရးအဖဲွ့/ ၃။ 

ောသာကရးနှင့် ယဉ်ကကျေးမှုအဖွဲ့)၊ မည်သို့ဖွဲ့ စည်းခဲသ့လဲ (၄။ ကကျေးရွာ 

လူေုကိုယ်တုိင်/ ၅။ ပြင်ြမှ လာကရာက် ဖွဲ့ စည်းကြး)၊ အဖွဲ့စမွ်းကဆာင် 

နုိင်မှုအကပခအကန (၆။ကကာင်း/ ၇။ သင်/့ ၈။ ည့ံ) 

 ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရး ကဆာင်ရွက်ကနကသာ ပြင်ြ အဖွဲ့အစည်းမျေား၏ 

အမည်၊ အမျိေုးအစား (၁။ ောသာကရးနှင့် ြတ်သက်ကသာ အဖွဲ့ 

အစည်း (ပြည်တွငး်/ ပြည်ြ)/ ၂။ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်း 

(ပြည်တွငး်/ ပြည်ြ)/ ၃။ အရြ်ေက်လူမှု အဖွဲ့အစည်း/ ၄။ ေက် 

ကြါင်းစံုဖံွ့ဖဖိုးကရး အဖဲွ့အစည်းမျေား/ ၅။ ကဏ္ဍအလုိက် ဖွံ့ ဖဖိုးကရး 

အဖွဲ့အစည်း/ ၆။ ြရဟိတအဖွဲ့ (ပြည်တွငး်/ ပြည်ြ)/ ၇။ ြုဂ္ဂလိက 

အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် လုြင်နး်တာဝန်မျေား။ 

စိုက်ြျေိုးကရး−သီးနံှ 

 သီးနံှတုိးတက်ေုတ် လုြ ်

ကရးဆုိင်ရာ အကောက်အြ့ံ 

ပဖစ်ကစမည့် အကပခအကန 

ကကာင်းမျေားနှင့် ရင်ဆုိင် 

ကကျော်လွားရမည့် 

အဟန့်အတားမျေား၊ 

ကပဖရှငး်နည်းမျေား၊ 

 လယ်သမားမျေား၏ 

ရည်မနှ်းချေက်၊ ြနး်တုိင် 

မျေား။ 

နည်းစနစ ်

 ကကျေးရွာ သယံဇာတပြ 

ကပမြံု၊ 

 လယ်သမားအုြစ်နုှင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး်၊ 

 ရှိဖြီးကသာကိနး်ဂဏန်းမျေား 

နှင့် အချေက်အလက်မျေား။ 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 ကကျေးရွာတွင ်သီးနံှေုတ်လုြမ်ှု တုိးတက်နိုင်ရန် ောလုြလုိ့် ရနိုင်မလဲ၊ 

ောကကကာင့် ကပြာနုိင်တာလ။ဲ ောအခက်အခဲကတွ ရိှြါ သလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန်  

(၁) ကကျေးရွာ၏စုိက်ြျေိုးကပမ ြုိင်ဆုိငမ်ှု (ဇယား - ၄) 

 ကကျေးရွာြုိင် စားကျေက်ကပမဧရိယာ၊ ြလြ်ကပမဧရိယာ၊ ဖုန်းဆုိးကပမ 

ဧရိယာနှင် ့ အပခားကပမဧရိယာမျေား ေယ်ကလာက်ရှိြါသလဲ။ မစုိက်ြျိေုး 

နိငု်ကသာ ကပမဧရိယာ ေယ်ကလာက်ရှိသလဲ။ 

 စိုက်ြျိေုးကရ အရင်းအပမစ်မျေား၊ ကရရရိှနုိင်မှုနှင့် စိုက်ြျေိုးကပမ အမျိေုး 

အစားအလုိက် ကရကြးနုိင်သည့် ဧရိယာမျေား ေယ်ကလာက် ရှိြါသလ။ဲ 

 စိုက်ြျိေုးကပမ အမျိေုးအစားအလုိက ် ကပမဆီလွှာ အရည်အကသွးမျေား 

ေယ်လုိကနြါသလဲ။ 

(၂) ကရရင်းပမစ်နှင့် ကရသွငး်ဧရိယာ (ဇယား - ၁၄) 

 ကကျေးရွာ၏ စိုက်ြျေိုးကရးအတွက် သွငး်ကရ ေယ်က ရရိှြါသလဲ။  

 ကရအရင်းအပမစ်အလိုက် ကရသွငး်နုိင်ကသာ ဧရိယာမျေားနှင့် ကရရရိှနုိင်မှု 

အကပခအကန ေယ်လုိ ရှိြါသလ။ဲ 

(၃) အဓိကသီးနှမံျေားနှင့် အေွက်နှုန်း (ဇယား - ၁၅) 

 ကကျေးရွာတွင် အဓိက စိုက်ြျိေုးသီးနံှမျေားအလုိက် စစုကုြါင်း စိုက် 
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ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

ဧရိယာ ေယ်ကလာက်ရှိြါသလဲ။ 

 စိုက်ြျိေုးသီးနှမံျေားအလုိက် အနည်းဆံုးနှင့် အမျေားဆံုး အေွက်နှုန်း 

မျေားကုိ ကပြာပြကြးြါ။ 

 စိုက်ြျိေုးသီးနှမံျေားအလုိက် ေယ်လမှာ စစုိက်ဖြီး ေယ်လမှာ ရိတ် 

သိမး် ြါသလဲ။ 

 စိုက်ြျိေုးသီးနှအံလုိက် သွငး်အားစုလုိအြ်ချေက် အကပခအကနကေယ်လုိ 

ရှိြါသလဲ။ 

 စိုက်ြျိေုးသီးနှအံလုိက် အကျိေုးအပမတ် ရရိှနုိင်မှု အကပခအကနကေယ်လုိ 

ရှိြါသလဲ။ 

(၄) လယ်ယာသံုး စက်ကိရိယာမျေား (ဇယား - ၁၆) 

 စိုက်ြျိေုးကရးသံုး စက်ကိရိယာမျေားကုိ ေယ်သူြုိင်သလဲ (တစဦ်းတည်း 

/ ရွာြုိင်/ အဖွဲ့ြိငု်) 

 ကတာင်သူ ေယ်နစှဦ်းက ငှားရမ်း အသံုးပြုြါသလဲ။ 

 ငှားရမ်းခ ေယ်ကလာက် ရိှြါသလဲ။ တစရ်က်ကို ေယ်ကလာက် ဖြီးစီး 

ြါသလဲ။  

ကမွးပမူကရးနှင့် ကရလုြင်န်း 

 ဖွံ့ ဖဖိုးကရးကုိ အလား အလာ 

ပဖစ်ကစကသာ အကပခအကန 

ကကာင်းမျေား၊ရင်ဆိုငက်ကျော် 

လွှားရမည့် အဟန့် အတား 

မျေား၊ တိရ စ္ဆာန ်တုိးတက် 

ကမွးပမူနုိင်ကရးအတွက် ကပဖ 

ရှင်းရန်နည်းလမ်း  

 ကတာင်သူလယ်သမားမျေား 

၏ရည်မနှ်းချေက်မျေား 

နည်းစနစ ်

 ကကျေးရွာ သယံဇာတပြကပမြံု 

 လယ်သမားအုြစ်နုှင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

 ရှိဖြီးကသာ ကိနး်ဂဏန်း 

မျေားနှင့် အချေက်အလက်မျေား 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ  

(ဇယား - ၂၀ မှ ၂၁) 

 ကကျေးရွာတွင ် တိရ စ္ဆာန်ကမွးပမူေတ်ုလုြမ်ှု တုိးတက်နိုငရ်န ် ောလုြ ်

လုိရ့နိုင်မလဲ၊ ောကကကာင့်ကပြာနိငု်တာလဲ။ ေယ်လုိ အခက်အခဲကတွ 

ရှိြါသလဲ။ 

 ကကျေးရွာတွင ် ငါးလုြင်နး်တုိးတက်နိုငရ်န် ောလုြလုိ်ရ့နိုင်မလဲ၊ 

ောကကကာင့်ကပြာနုိင်တာလဲ။ ေယ်လုိအခက်အခဲကတွ ရှိြါသလဲ။ 

 ဒီပြဿနာမျေားကုိ ကကျော်လွှားနိငု်ရန်အတက်ွ ောလုြန်ိငု်မလဲ။ 

 

စိုက်ြျေိုးကရး၊ ကမွးပမူကရး 

မဟုတက်သာ အသက်ကမွး 

ဝမ်းကကျောင်းလုြ ်ငနး်မျေား 

 ကကျေးရွာလူေုအတက်ွ 

စိုက်ြျိေုးကရးမဟုတ်ကသာ 

စးီြွားကရးလုြ ်ကဆာင်မှု 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ  

(ဇယား - ၂၃ - က မှ ခ) 

 ကကျေးရွာတွင ် အမျေားစုလုြက်ိုင်သည့် စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရး မဟုတ် 

ကသာ အဓိကဝင်ကငွရလုြင်နး်မျေားနှင့်  ရြ်တည်နိုငမ်ှု အကပခအကနမျေား 

က ေယ်လုိ ရိှြါသလဲ။ 

 ၎င်းလုြင်နး်မျေားဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု အကောက်ြံ့ပဖစ်ကစမည့် အချေက် 
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ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

မျေား တုိးတက်ရန်အတွက် 

အကပခအကနကကာင်းမျေား၊ 

အဟန့်အတားမျေား၊ 

ရည်မနှ်းချေက်မျေား၊ 

နည်းစနစ ်

 စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ် 

ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား 

လုြက်ိုင်သအုူြစ်နှုင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

ကတွကောကတွလဲ။ 

 စိုက်ြျိေုးကရး၊ ကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ အသက်ကမွးဝမး်ကကျောင်း 

ဖွံ့ ဖဖိုးတုိးတက်မှုအတွက် ောလုြန်ိငု်မလဲ၊ ောကကကာင့်လဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန ်(ဇယား - ၃) 

 လုြင်နး်နှင့် ကျေား၊ မအလုိက် အနည်းဆုးံနှင့် အမျေားဆံုး လုြအ်ားခ 

နှုန်းေား မည်ကဲ့သို ့ရရိှြါသလဲ။ 

ကရွှ့ကပြာင်းလုြသ်ားမျေား 

 ကရွှ့ကပြာင်းလုြက်ိုင်မှု 

အကပခအကန 

နည်းစနစ ်

 ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စုနငှ့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 (ဇယား - ၂၅ ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်တွင် ကရးသွငး်ရန်) 

 ကရွှ့ကပြာင်းလုြသ်ားမျေားရိှပခင်းကကကာင့် ကကျေးရွာအား မည့်သည့် သက် 

ကရာက်မှုမျေား ပဖစ်ြါသလဲ၊ ကရွှ့ကပြာင်းလုြသ်ားမျေား ကုိယ်တုိင်၌ကရာ 

မည်သည့် အန္တရာယ်/ အခက်အခဲမျေား ရင်ဆိုငက်နရြါသလဲ၊ 

ကုန်စည်နှင်ဝ့န်ကဆာင်မှု 

ဆိငု်ရာကစျေးကွက် 

 ကေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးကရး အတွက် 

အကကကာင်းကိစ္စ အကပခအကန 

ကကာင်းမျေားနှင့် ပဖစ်နိုငက်သာ 

ကပဖရှငး်နည်းမျေား 

နည်းစနစ ်

 စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ် 

ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား 

လုြက်ိုင်သအုူြစ်နှုင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ  

(ဇယား - ၂၇) 

 အနီးဆံုးကစျေးကေယ်ကနရာမှာ ရှိသလဲ။ 

 အဲဒီမာှ ောကုနစ်ည်ကို ဝယ်နုိင်/ ကရာင်းနုိင်သလဲ။ 

 အဲဒီကစျေးကို အဓိကြ့ုိကဆာင်ကြးကသာ လမ်းကောလဲ။ 

 အဲဒီကစျေးသ့ုိသွားရန် ကုန်ကျေစရိတ်။ 

 အပခားြုိ၍ကကီးကသာ ကစျေးဆုိရင ်ေယ်ကေးမှာ ကရာင်းဝယ်မှုပြုြါသလဲ။ 

 အဲဒီမာှ ောကုနစ်ည်နှင့်ဝန်ကဆာင်မှုမျေားကို ကရာင်းနုိင်သလဲ။ 

 အဲဒီမာှကရာင်းချေပခင်းပဖင့် ကစျေးကကာင်းြုိဖြီးရရှိနိုငြ်ါသလား။ 

 ောကတွကွာပခားမှုရှိသလဲ။ 

ေဏန်ှင့် ကငွကကကး 

ဝနက်ဆာင်မှုမျေား ရရှိနိုင်မှု 

 ကချေးကငွရရိှနုိင်မှု အကပခအကန 

 ကကုံ ကတွ့ကနရကသာ အခက် 

အခဲမျေား 

နည်းစနစ ်

 လယ်သမား အုြ်စု၊ 

စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ် 

ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 ကချေးကငွလုိအြ်ချေိန်တွင် ေုိက်သင့သ်ည့် အတိးုနှုနး်ပဖင့် (ပြငြ် ြျှမ်းမျှ 

အတိးုနှုနး်) ကချေးကငွရရှိရန ် ေယ်လုိ အခက်အခဲကတွ ရှိြါသလ။ဲ 

ောကတွ လုြက်ဆာင်ဖို့ လုိြါသလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန် (ဇယား - ၂၈) 

 ေယ်လုိကနရာမှာ ကချေးကင ွ ရရှိနိုငြ်ါသလဲ။ (အစုိးရကချေးကငွ၊ ြုဂ္ဂလိက 

ကချေးကငွ၊ ကငွစုကငွကချေး၊ စသည်ပဖင့် ကဖာ်ပြရန်) 
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ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

လုြက်ိုင်သအုူြစ်နှုင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

 ကချေးကငွရရိှမှု ကနရာအလုိက် အကြါင်ခြံစ္စည်းလုိအြ်မှု အကပခအကန၊ 

ပြန်လည်ကြးဆြ်ရမည့်ကာလနှင့် အတုိးနှုန်း သတ်မတ်ှချေက်မျေားက 

ေယ်လုိြါလဲ။ 

ြညာကရး အကပခအကနမျေားနှင့် 

ဝနက်ဆာင်မှုမျေား 

 ြညာကရးဆုိင်ရာ 

အကရးကကီးကိစ္စမျေား၊ 

ကပဖရှငး်နည်းမျေားနှင့် 

ရည်မနှ်းချေက်မျေား 

နည်းစနစ ်

 ကကျေးရွာ သယံဇာတပြကပမြံု 

 မိေဆရာအသင်း၊ရြ်မရိြ်ဖ 

အုြ်စုတုိပ့ဖင့် FGD ပြုလုြ် 

ပခင်း  

 ရှိဖြီးကသာ ကိန်းဂဏန်းမျေား 

နှင့် အချေက်အလက်မျေား 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 ြညာကရး အကပခအကနတုိးတက်ဖို့ ောကတွလုြက်ဆာင်ဖို့ လုိအြ်ြါ 

သလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန် (ဇယား - ၃၂ မှ ၃၃) 

 စာသင်ကကျောင်းကဆာင်မျေား အရွယ်အစား (အလျေား၊ အနံ၊ အပမင့်) နှင့် 

အမိုး၊ နံရံ၊ အခင်း အရည်အကသွး၊ 

 စာသင်ကကျောင်းအတွက် ကသာက်သုးံကရ ရရှိသည့်ကနရာ၊ 

 ကကျောင်းအိမသ်ာနှင့် ကကျောင်းြရိကောဂမျေား လံုကလာက်မှု အကပခ အကန၊ 

 ကကျောင်းရိှ ဆရာ/ဆရာမ ဦးကရ (အစိုးရခန့် / အရြ်ခန်)့ 

 ကကျေးရွာ၏ ြညာကရးတုိးတက်လာကစရန်အတက်ွ အခက်အခဲ မျေားနှင့်  

(ရှိလျှင်) ပဖစ်ကစကသာ အကကကာင်း အရာမျေားက ေယ်လုိ ရိှြါသလဲ။ 

 တြည့် - ဆရာ အချိေုး (မူလတန်း/ အလယ်တန်း/ အေက်တန်း) 

 မသနစ်မွ်းသူမျေားအတွက် ြညာကရး အေူးအစီအစဉ်မျေား ရှိြါ သလား။ 

 ကကျောင်းသံုးစာအုြန်ှင့် စာကရးကိရိယာဆုိင်ရာ လုိအြ်မှု အကပခ အကန။ 

 ဆငး်ရဲကသာမိသားစုမျေားအတွက် ကကျောင်းစရိတ်မတတ်နိုငမ်ှု အကပခ 

အကန။ 

 ကကျောင်းသူ/သားမျေား အားကစားြစ္စည်းမျေား သုံးစဲွနုိင်မှု အကပခအကန။ 

 ကကျေးရွာရိှမိေဆရာအသင်း၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်ြးူကြါင်းလုြက်ဆာင်မှု။ 

ကျေန်းမာကရး အကပခအကနမျေား 

နှင့် ဝနက်ဆာင်မှုမျေား 

 ကျေန်းမာကရးဆုိင်ရာ 

အကရးကကီးကိစ္စမျေား၊ 

ကပဖရှငး်နည်းမျေားနှင့် 

ရည်မနှ်းချေက်မျေား 

နည်းစနစ ်

 ကကျေးရွာ သယံဇာတပြ ကပမြု ံ

 အမျိေုးသမီးအုြစ်ပုဖင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး်  

 ရှိဖြီးကသာ ကိနး်ဂဏန်းမျေား 

နှင့် အချေက်အလက်မျေား 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 ကကျေးရွာ၏ အဓိက အပဖစ်မျေားကသာ ကရာဂါကတွက ောကတွလဲ၊ ေယ် 

လုိ ကပဖရှငး်ကနကကလဲ၊ ြိကုကာင်းကအာင် ောကတွလုြမ်လဲ။ 

 လာမယ့် အနာဂတ်မာှ ကကျေးရွာရဲ့ ကျေန်းမာကရးကဏ္ဍ တုိးတက်လာမှု 

ကို ေယ်လုိပမင်လုိြါသလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန်  

(၁) ကရာဂါ ပဖစ်ြာွးမှု (ဇယား - ၃၄) 

 ကကျေးရွာအတွငး် ရာသီအလိုက် အပဖစ်မျေားကသာ ကရာဂါမျေားက ောကတွ 

ပဖစ်ြါသလဲ။ 

 ပဖစ်ြာွးကသာ ကရာဂါမျေား၏ ပဖစ်ြာွးမှုအကပခအကန (ပမင့်/နိမ့်/မရိှ) 

စသည်ပဖင့် ကဖာ်ပြရန်။ 

 ကရာဂါတစ်ခခုျေင်းအလုိက် မှတ်ချေက်မျေားရိှြါက ကဆွးကနွးကဖာ်ေုတ်ရန်။ 
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ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

(၂) ကာကွယ်ကဆးေုိးနှမံှု (ဇယား - ၃၅) 

 လွနခ်ဲက့သာ (၁၂) လအတွင်း ကာကွယ်ကဆးေုိးနှမံှု အစီအစဉ်မျေား 

ရှိြါက မည်သည့် ကရာဂါမျေားအတွက် လုြက်ဆာင်ခ့ဲြါ သလဲ။ 

 ကာကွယ်ကဆးေုိးနှမံှု တစမ်ျိေုးချေင်းအလုိက် မှတ်ချေက်မျေား ရှိြါက 

ကဆွးကနွးကဖာ်ေုတ်ရန်။ 

(၃) ကျေန်းမာကရး အကောက်အြံမ့ျေား (ဇယား - ၃၆) 

 ကကျေးရွာတွင ် မည်သည့် ကျေန်းမာကရးဆုိင်ရာ ဝနက်ဆာင်မှုမျေားအား 

လက်လှမး်မီြါသလဲ။ 

 ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရးဌာန/ တုိက်နယ်ကဆးရံု/ ဖမို့ကဆးရံုစသည်တုိ ့

နှင့် ခရီးအကွာအကဝး ကျေန်းမာကရး ဝနေ်မ်းအင်အား၊ အသံုးပြုကသာ 

ကိရိယာ လံုကလာက်မှု အကပခအကန၊  

 ကျေန်းမာကရး အကောက်အကူပြုြစ္စည်း အကပခအကန၊ 

 ကဆးကရာင်းချေသည့် ကဆးဆုိင်ကို လက်လှမး်မီမှု အကပခအကန၊ ကဆးရရိှ 

မှုနှင့် သုိကလှာင်မှု အကပခအကန၊ 

 အပခားကသာ အကကံကြးလုိမှုမျေား ရိှြါက ကဆွးကနွးကဖာ်ေုတ်ရန်။ 

(၄) ကသာက်သုံးကရ ရရှိနိငု်မှု (ဇယား - ၃၇) 

 ေယ်အချိေနက်ရအရှားဆံုးလဲ။ ယခုေယ်လုိ ကပဖရှငး်ြါသလဲ။ ကရဖူလံု 

ကအာင် ောလုြဖ်ို့ လုိမလဲ။ 

(၅) ြတ်ဝန်းကျေင် သန့်ရှငး်ကရး (ဇယား - ၃၈) 

 ယင်လံုအိမသ်ာ မသုးံစဲွကသာ အိမ်ကောင်စုမျေားရိှလျှင် ောကကကာင့် 

မသုးံစဲွတာလ၊ဲ ောလုြဖ်ို့ လုိြါသလဲ။ 

ကျေား၊ မ ကရးရာဆုိင်ရာ  

 ကျေား၊ မကရးရာ ဆိငု်ရာ 

အကပခအကန 

နည်းစနစ ်

 အမျိေုးသမီးအုြစ်ပုဖင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး်  

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 အမျိေုးသမီးမျေားရြ်ကရးရွာကရးကိစ္စမျေားတွင် ြါဝင်မှုအကပခအကနေယ်လုိ 

ရှိြါသလဲ။ ြိမုိတုိုးတက်ြါဝင်နိုငလ်ာကအာင် ောလုြဖ်ို့ လုိြါသလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန် (ဇယား - ၃၉) 

 လွနခ်ဲက့သာနှစ်အတငွ်း ကကျေးရွာအတွငး်ရိှ မိန်းမြျိေု/ အမျေိုးသမီးမျေား 

အား သံသယပဖစ်ဖယွ် အကကမ်းဖက်မှု (သို့) တုိင်ကကားမှုမျေား ရှိခဲ့ြါ 

သလား။ ရှိခဲ့ြါက မည်ကဲ့သို ့လုြက်ဆာင်ခဲ့ကက ြါသနည်း။ 

လမ်းြနး် ဆက်သွယ်ကရး 

လျှြ်စစ၊် ဖုန်း စကသာဆက် 

သွယ်ကရးအကဆာက်အဦအကပခ

အကန 

 လမ်းြန်းဆက်သွယ်ကရး 

အကပခအကန 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 လမ်းြန်းဆက်သွယ်ကရးဆုိင်ရာ အခက်အခဲကတွကောကတွလဲ၊ 

ောကတွအကရးတကကီးကဆာင်ရွက်ရမှာလဲ။ 

 လာမယ့် အနာဂတ်မာှ ကကျေးရွာရဲ့ သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရးကဏ္ဍ 

တုိးတက်လာမှုကုိ ေယ်လုိ ပမင်လုိြါသလဲ။ 

 လျှြ်စစမ်ီးနှင့်ြတ်သက်၍ ကကုံ ကတွ့ကနရသည့် အခက်အခဲမျေားနှင့် 

တုိးတက်လာကစရန် ကဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စမျေား။ 
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ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

 လျှြ်စစမ်ီး ရရှိမှု 

 သတင်းအချေက်အလက် 

ရယူသုးံစွဲမှု 

နည်းစနစ ်

 ကကျေးရွာသယံဇာတကပမြံု 

 လူငယ်အုြစ်၊ု ရြ်မရိြ်ဖ 

အုြ်စုမျေားနှင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

 သတင်းအချေက်အလက် ရယူသုံးစဲွမှုနငှ့် ြတ်သက်၍ ကတွ့ကကုံ  

ကနရကသာ အခက်အခဲမျေား။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန်  

(၁) လမ်း၊ တံတား၊ သယ်ယ ူြို့ကဆာင်ကရး (ဇယား - ၄၀ မှ ၄၃) 

 ကကျေးရွာအတွငး်ရိှ/ကကျေးရွာသို/့ကကျေးရွာနှင့် ဆက်စြ်ကနကသာ လမ်း 

အမျိေုး အစား၊ လမ်းအကပခအကန၊ တည်ကဆာက်ခဲ့ကသာနှစ်နှင့် အသံုးပြု 

နုိင်မှုမျေား၊ လမ်းအရှည်တိုက့ို ကကာက်ယရူန်။ 

 ကကျေးရွာအတွငး်ရိှ/ကကျေးရွာနှင့် ဆက်စြ်ကနကသာတံတားမျေား၏ အမျိေုး 

အစား၊ တံတား အရွယ်အစား၊ တံတားအကပခအကန၊ တည်ကဆာက်ခ့ဲ 

ကသာ ခုနှစ်နငှ့် အသံုးပြုနုိင်မှု တုိက့ို ကကာက်ယူရန်။ 

 ကကျေးရွာအတွငး် အသံုးပြုကနကသာ ကရကကကာင်းသယ်ယူ ြို့ကဆာင်ကရး 

အမျိေုးအစားမျေား၊ ခရီးအကွာအကဝး၊ သံုးစွဲသည့် ယာဉ်အမျိေုး အစားနှင့် 

ယာဉ်စီးခ၊ ငှားရမ်းခ၊ အသံုးပြုနိုငမ်ှု တုိက့ို ကကာက်ယူရန်။ 

 ယာဉ်အမျိေုးအစားအလုိက် ယာဉ်စးီခ၊ ငှားရမ်းခ အကပခအကန။ 

(၂) လျှြ်စစမ်ီး ရရှိမှု (ဇယား - ၄၄) 

  ကကျေးရွာရှ ိအိမ်ကောင်စုမျေား၏ လျှြ်စစမ်ီး ရရိှနုိင်မှု အကပခအကန။ 

 သုံးစဲွသည့် အမျေိုးအစားအလုိက် ပြုပြင်ေိနး်သိမး်မှု စနစမ်ျေား 

အကပခအကန။ 

(၃) ဆက်သွယ်ကရးနှင့် သတင်းအချေက်အလက် (ဇယား - ၄၅) 

 ကကျေးရွာလူေုမ ှ သတင်းအချေက်အလက် လက်လှမး်မီမှု၊ (ဖုန်း/ 

အင်တာနက်/ သတင်းစာ/ဂျောနယ ်စသည်ပဖင့် ကကာက်ယူရန။် 

ယဉ်ကကျေးမှုနှင့် လူငယ် 

မျေားဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ကရး၊  

 

 

နည်းစနစ ်

 လူငယ်အုြစ်၊ုရြမ်ိရြ်ဖ 

အုြ်စုမျေားနှင့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 လူငယ်မျေား အချိေနြ်ိကုတွကို ေယ်လုိ အသံုးပြုကနကကြါသလဲ။ 

လူငယ်မျေား ဖွံ့ ဖဖိုးတုိးတက်ဖို့ ောကတွလုြဖ်ို့ လုိြါသလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန် (ဇယား - ၄၆) 

 လူငယ်ကတွကကကာ ကကျေးရွာရဲ့ ေယ်လုိ အြုိင်းကတွမာှ ြါဝင် လုြကုိ်င် 

ကကြါသလဲ။ (ောသာကရး၊ သာကရးနာကရး၊ လူမှုကရး၊ ကခါင်းကဆာင်မှု၊ 

ရုိးရာ ယဉ်ကကျေးမှု ေိနး်သိမး်ကရး၊ ကကျေးရွာ ဖွံ့ ဖဖိုးကရး စသည်ပဖင့်) 

 လူငယ်မျေားအတွက် အြန်းကပဖမယ့် ကနရာကတွ ရှိြါသလား။ 

 လူငယ်မျေားအတွက် အားကစား လှုြ်ရှားမှု အစီအစဉ်မျေားနှင့် အား 

ကစားကွငး်၊ အားကစားြစ္စည်း လက်လှမ်းမီမှု အကပခအကန၊ 

 လူငယ်မျေားအတွက် သတင်းအချေက်အလက်၊ ဗဟုသုတ လက်လှမး်မီမှု 

(အင်တာနက်၊ စာကကည့်တုိက် စသည်ပဖင့်) 

 လူငယ်မျေား၏ အလုြအ်ကုိင် အခွင်အ့လမ်း လက်လှမ်းမီမှု အကပခအကန 
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ဆနး်စစ်မည့်အချေက်/ 

နည်းစနစ် 
ကမးခွနး်မျေား (Key Questions) 

ေိခိုက်လွယ်မှု၊  ြတ်ဝန်းကျေင် 

နှင့် သောဝရင်းပမစ်မျေား စီမံ 

ခန့်ခွဲမှု 

 ေိခိုက် သက်ကရာက်မှု 

အကပခအကန 

 ြတ်ဝန်းကျေင်နငှ် ့သောဝ 

ရင်းပမစ်မျေား စမီံခန်ခ့ွမဲှု 

အကပခအကန 

နည်းစနစ ်

 ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စုနငှ့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 ကကျေးရွာအား အဓိကေိခိုက်သက်ကရာက်မှုကတွက ောကတွလဲ၊ ေယ်လုိ 

/ ေယ်ကလာက်ေိခိုက်ကလ့ ရှိြါသလဲ၊ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေားကုိ လုြင်နး်သုံးဇယား 

မျေားပဖင့် ကကာက်ယူရန် 

(၁) ေိခိုက်လွယ်မှု (ဇယား - ၈) 

 မိသားစု ကစာင့်ကရှာက်မှုမရှိကသာ သက်ကကီးရွယ်အို ၆၀ နှစ်နငှ် ့အေက် 

ကျေား/မ ေယ်ကလာက် ရိှြါသလဲ။ လက်ရှိ ေယ်လုိ ရြ်တည်ကနြါ 

သလဲ။ မည်သည့် အကူအညီမျေား ရရိှြါသလဲ။ 

 မိသားစု/ရြ်ရွာ၏ ကစာင့်ကရှာက်မှုမရိှကသာ မသန်စွမး်သူမျေား ကျေား/မ 

ေယ်ကလာက် ရှိြါသလဲ။ လက်ရှ ိ ေယ်လုိရြတ်ည် ကနြါသလဲ။ 

မည်သည့် အကူအညီမျေား ရရှိြါသလဲ။ 

 အမျိေုးသမီးဦးကဆာင်သည့် ဆငး်ရဲကသာ အိမက်ောင်စု အကရအတွက် 

ေယ်ကလာက် ရှိြါသလဲ။ 

 မုဆုိးဖုိ/တစခ်ုလြ်ရှသိည့် ဆငး်ရဲကသာ အိမ်ကောင်စု အကရအတွက် 

ေယ်ကလာက် ရှိြါသလဲ။ 

 အပခားကဒသသ့ုိကကာပမင့်စွာသွားကရာက် ကနေုိင်လုြက်ိုင်သည့် ဆငး်ရဲ 

သည့် အိမက်ောင်စု အကရအတွက် ေယ်ကလာက် ရှိြါသလဲ။ 

(၂) ြတ်ဝန်းကျေင်နငှ့် သောဝရငး်ပမစ်မျေား စမီံခန်ခ့ွမဲှု (ဇယား - ၂၉) 

 ကကျေးရွာအတွက် အကရးကကီးသည့် သောဝြတ်ဝန်းကျေင် ေိနး်သိမး် 

ကရးဆုိင်ရာ အကကကာင်းအရာကိစ္စမျေားက (ကတာကတာင်ကရကပမ၊ ဖျေက်ြုိး 

နှင့်ကရာဂါ၊ သောဝတိရ စ္ဆာန်မျေား၊ စနွ်ြ့စ်ြစ္စည်း  စသည်ပဖင်)့၊ ေိခိုက် 

မှုမျေား ကလျော့နည်းလာကရးအတွက် လက်ရိှကဆာင်ရွက်မှုမျေား။ 

ပြည်သူမျေား၏ ကေးကင်း 

လံုပခုံ စတ်ိချေရမှု 

 လံုပခုံ ကရးဆုိင်ရာ 

ဝနက်ဆာင်မှု အကပခအကန 

 မှုခင်းပဖစ်ြာွးမှု အကပခအကန 

နည်းစနစ ်

 ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စုနငှ့် FGD 

ပြုလုြပ်ခငး် 

အဓိကကဆွးကနွးရမည့် အကကကာင်းအရာ 

 လံုပခုံ ကရးဆုိင်ရာ ဝနက်ဆာင်မှုရရှိသည့် အကပခအကနက ေယ်လုိြါလဲ။ 

 ကကျေးရွာမှာ ေယ်လုိ မှုခင်းကတွ ပဖစ်ကလ့ရှိြါသလဲ။ 

ကဆွးကနွးဝိငု်းအဖြီးတွင် သတင်းအချေက်လက်မျေား ကကာက်ယူရန ်

(၁) လံုပခုံ ကရးဆိငု်ရာ ဝနက်ဆာင်မှုမျေား (ဇယား - ၄၇) 

 ကကျေးရွာတွင ် ဖုန်း စသည့် ဆက်သွယ်ကရးဆုိင်ရာ အကဆာက်အဦ 

မျေားအား လက်လှမး်မီမှု အကပခအကန၊ 

 ကကျေးရွာတွင ်ရရိှနုိင်ကသာ အာမခ ံအမျိေုးအစားမျေား၊၊ 

 ကကျေးရွာအတွငး် လူေုအကပခပြု သောဝကေးအန္တရာယ် ကလျှာ့ချေကရး 

အစီအစဉ်မျေား ပြငဆ်ငေ်ားရိှမှု၊ 

(၂) မှုခင်းပဖစ်ြွားမှု (ဇယား - ၄၈) 

 ကကျေးရွာတွင ်ေယ်လုိ မှုခင်းမျိေုး အပဖစ်မျေားြါသလဲ။ (ခိကု်ရန် ပဖစ်မှု၊ 

ခိးုမှု၊ လူကုနက်ူးမှု၊ မူးယစ် ကဆးသံုးစွဲမှု စသည်ပဖင့်) 
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အဆင့် (၄)  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမံချေက်မျေားကို ဦးစားကြးသတ်မှတ်ပခင်း 

FGD မှရရှိကသာ သတင်းအချေက်အလက်မျေားကုိ ေြ်မံသံုးသြ်လိုက်လျှင် ပဖစ်နိငု်ကပခရှိကသာ 

ကပဖရှင်းချေက်မျေား (သို့မဟုတ်) စီမခံျေက်မျေားကုိ စာရင်းပြုစုနိုင်ြါသည်။ ယင်းဇယားမျေားကုိ ကကျေးရွာ 

သူ/ ရွာသားမျေားမ ှPreference Ranking (နှစသ်က်လိုလားမှုကို အကပခခံ၍ အဆင့်ခွဲပခားပခင်းနည်း) 

ကိအုသုးံပြု၍ ဦးစားကြးစီမံချေက် ကရးဆဲွနိငု်ြါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချေက် - စီမခံျေက်မျေားအား ဦးစားကြးအဆင့် သတ်မှတ်ရန်။ 

တက်ကရာက်သူမျေား - အလွှာကြါင်းစုံ ကိယ်ုစားပြုြါဝင်ကသာ အကဲပဖတ်အမှတ်ကြးသူ key 

informant (၇ - ၁၀) ဦးခန့် ကရွးချေယ် ကဆာင်ရွကမ်ည်။ 

ကကာချေိန် - (၁) နာရီ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုးကဆာင်က ကူညီကဆာင်ရွကရ်န် အဆင့်မျေား 

အဆုိပြုေားကသာ စီမခံျေက်မျေားကုိ စာရွက်ကကီးကြါ်တွင် စာရင်းပြုစုကရးသားကာ အသံေွက် 

၍ဖတ်ပြြါ။ ေိုက့နာက် အမှတ်ကြးစနစက်ို ကအာက်ြါအတိုင်း ရှင်းပြြါ - 

 အမှတ်ကြးသူတိုင်းသည် စီမခံျေက်တစ်ခုလျှင် (၁) မ ှ (၁၀) ေိ အမှတ်ကြးနိုငသ်ည်။ (၁) 

သည် နှစသ်ကမ်ှု အနည်းဆံုး ပဖစ်နိငု်ဖြီး (၁၀) သည် နှစသ်ကမ်ှု အမျေားဆံုး ပဖစ်သည်။ 

 ြါဝင်သတူိုင်း စီမခံျေက်တိုင်းအတွက် အမှတ်ကြးရမည်။ 

 ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုးကဆာင်သည် စီမခံျေက်၏အမည်ကို အသံေွက်ဖတ်ပြလုိက် 

သည့်အခါ ြါဝင်သတူိုင်းသည် အမှတ်ကြးဇယားစာအုြ်တွင် အမှတ်ကြးရမည်။ 

 ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုးကဆာင်သည် အမှတ်ကြးဇယားစာရွက်မျေားကုိ စုယူဖြီး စီမခံျေက် 

တစ်ခပုခင်းစီအတွက် ရမှတ်ကို ကြါင်းရမည်။  

 စုစုကြါငး်ရမှတ်မျေားကုိ အကပခခံ၍ စီမခံျေက်မျေားကုိ အဆင့်သတ်မှတ်ကြးမည်။ 

ယင်းကိစ္စအားလုံးကို ကကျေးရွာသ/ူသားမျေားကရှ့တွင် ကဆာင်ရွကဖ်ြီးသည့်အခါ ရမှတ်မျေားကုိ 

စာရွက်ဖြးီကြါ်တွင် ကရးသွင်းရမည်။ မူရင်းစာရွက်မျေားကုိ ရွာတွင်သိမ်းဆည်းဖြီး ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး 

အကျေိုးကဆာင်မ ှဓာတ်ြုံပဖင့် မှတ်တမ်းတင်ယူေားြါ။ 

ဦးစားကြးအဆင့် ခွဲပခားသတ်မှတ်ပခင်း 

စမီံချေက် 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ် 

ကြးသူ 

(၁) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၂) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၃) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၄) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၅) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၆) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၇) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၈) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၉) 

အကဲ 

ပဖတ် 

အမှတ်

ကြးသူ 

(၁၀) 

စစုု 

ကြါင်း 
အဆင့ ်
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အဆင့် (၅)   ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ပခင်း 

ကကျေးရွာသ/ူ သားမျေားအားလုံး သကောတူေားကသာ စံသတ်မှတ်ချေက်မျေားကုိ အသုးံပြု၍ 

အိမ်ကောင်စ ုတစ်စုချေင်းစီ၏ ဓနအဆင့်ကုိ ခွဲပခားသည်။ 

ရည်ရွယ်ချေက် - အိမ်ကောင်စတုစ်စုချေင်းစီ၏ ဓနအဆင့် သတ်မှတ်ပခင်းပဖင့်  ဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်းမျေား 

လုြ်ကဆာင်ရာတွင် သာတူညီမျှမှု ကိစ္စကုိ ကပဖရှင်းနိုင်ရန်။ 

တက်ကရာက်သူမျေား - ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး စီမကံိနး် ကရးဆဲွကရးအဖွဲ့ 

ကကာချေိန် - ြေမအဆင့် (၃) နာရီ ၊ ဒုတိယအဆင့် (၁) နာရီ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကျေိုးကဆာင်က ကူညီကဆာင်ရွကရ်န် အဆင့်မျေား 

 ဓနအဆင့်သတ်မှတ်ရန် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေက်မျေား ကဖာ်ေုတ်နိုင်ရန် ကဆွးကနွးသူမျေားအား 

ရွာရှိ ကချောင်လည်သည့် မိသားစတုစ်စုကို ကရွးချေယ်ြါကစ။ ေိုက့နာက် ေုိမိသားစုကို ော 

ကကကာင့ ် ကချောင်လည်သဟူု သတ်မှတ်ကကကာင်း ကမးကကည့်ြါ။ ကဆွးကနွးသူမျေား၏ တုံပ့ြန် 

ကပြာကကားချေက်မျေားကုိ စာရင်းပြုစုမတှ်သား၍ ကချောင်လည်သအိူမ်ကောင်စုအပဖစ် သတ် 

မှတ်ရန် စံနှုန်းမျေားအပဖစ် မှတ်တမ်းတင်ြါ။  

 အလားတူ ကဆွးကနွးသူမျေားမ ှ အလွန်ဆင်းရဲသူ အိမ်ကောင်စုတစ်စုကို ကရွးချေယ်ကစ၍ 

ောကကကာင့် အလွန်ဆင်းရဲသူဟ ုသတ်မှတ်ရကကကာင်း ကမးြါ။ သူတို၏့ ကပဖကကားချေကမ်ျေား 

သည် အလွန်ဆင်းရဲသူ မိသားစအုပဖစ် သတ်မှတ်ရမည့် စံနှုန်းမျေား ပဖစ်ြါသည်။ 

 ကဆွးကနွးသူမျေားကုိ ဆက်လက်ကမးပမန်းရန်မှာ ကချောင်လည်သနူှင့် အလွနဆ်င်းရဲသူ 

အကကားတွင် အလယ်အလတ်နှင့် သာမန်ဆင်းရဲသူအဆင့်မျေားေားရှဖိြီး အကပခခံသတ် 

မှတ်ချေက်မျေားကုိလည်း ကရှ့နည်းတူ ကဖာ်ေုတ်ရြါမည်။ 

ခွဲပခားသတ်မှတ်ရန် ဓနအဆင့်မျေားမာှ - 

 အဆင့် (၁) - ကချောင်လည်သူ  

 အဆင့် (၂) - အလယ်အလတ် 

 အဆင့် (၃) - ဆင်းရဲသူ  

 အဆင့် (၄) - အလွန်ဆင်းရဲသူ (အခွင့်အလမ်း နည်းြါးသူ၊ ေိခိုက်လွယ်သူ) 

 ကဆွးကနွးသူမျေားမှ သတ်မှတ်ကြးသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားကုိ အကပခခံ၍ အားလုံး 

သကောတူညီမှုပဖင့ ် မိသားစတုစ်စုချေင်းစီ၏ ဓနအဆင့်ကုိ ခွဲကြးြါ။ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်သည်မျေားကုိ 

မှတ်တမ်းတင်၍ ကနာက်တစ်ကနပ့ြုလုြ်မည့် ကကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအကဝးတွင် အမျေား၏ သကော 

တူညီချေက်ပဖင့ ်အတည်ပြုရန် ပဖစ်ြါသည်။  
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မှတ်တမ်းတင်ေားသည့် ဓနအဆင့် သတ်မှတ်ချေက်မျေားမာှ ကအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည် - 

အကကကာင်း အရာ 
သတ်မတှ်စံနှုန်း 

ကချောင်လည်သူ အလယ်အလတ် ဆငး်ရဲသူ အလွန်ဆင်းရဲသူ 

ကပမယာြုိင်ဆိုငမ်ှု     

အိမ်အကပခအကန      

လုြင်နး်သံုးကိရိယာ 

ြုိင်ဆုိင်မှု 
    

ကုန်ေုတ်လုြမ်ှုနှင့ ်

မဆိုငက်သာ ြုိင်ဆုိင်မှု 
    

အဓိကစီးြွားကရး လုြင်နး်     

အပခားြုိင်ဆိုငမ်ှု     

အိမ်ကောင်စု -           (     %)            (     %)           (    %)           (      %) 

 သတ်မှတ်ေားကသာစံနှုနး်မျေားနငှ့် တူညီသည့် အိမ်ကောင်စုမျေားကုိ ဓနအဆင့်တူရာတွင် 

စာရင်းပြုစုရန် တုိက်တွန်းြါ။ 

 ရရှိကသာ ဓနအဆင့်မျေားအား ကနာက်တစ်ကကိမ် ကစ့ကစ့စြ်စြပ်ြန်လည် သုးံသြ်၍ ကွပဲြား 

မှုမျေား တစ်စုတံစ်ရာရှိြါက အားလုံး၏ သကောတူညီချေက်ကို ကနာက်ဆံုးရယြူါ။ 

 ရရှိခဲ့ကသာ ဓနအဆင့်စာရင်းကို ရွာလူေုအားတင်ပြ၍ ကွပဲြားချေကမ်ျေားရှြိါက အမျေား 

ဆံုးပဖတ်ချေက်ယူ၍ ကနာက်ဆံုး သကောတူညီချေက် ရယူြါ။ 

အဆင့် (၆)  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမခံျေက် အကကာင်အေည်ကဖာ်ကရး အစီအစဉ်  

ဦးစားကြးအဆင့် ခွဲပခားဖြီးပဖစ်ကသာ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမခံျေက်မျေားစာရင်းကို ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုး 

ကရးအကျေိုးကဆာင်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြရန် ပဖစ်ြါသည်။ ဦးစားကြးအဆင့် သတ်မှတ်ဖြီးကသာအခါ 

စီမခံျေက်အလိုက် လုြ်ကဆာင်မည့် ခုနှစ၊် ခန်မ့ှန်းကုန်ကျေစရိတ် စသည်တ့ုိကို ကဆွးကနွးရြါမည်။ 

ကဆာင်ရွကမ်ည့်စီမံချေက်မျေားတွင် ရန်ြုံကငွအား စနစ်တကျေ မှန်ကန်စာွ ခွဲကဝသုးံစဲွနိငု်မှသာ ေိကရာက် 

မှု ရှိြါမည်။ သို့ပဖစ်၍ စီမခံျေက်မျေားအား အကကာင်အေည်ကဖာ်ရန် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး အကျေိုးကဆာင်မှ 

ကကျေးရွာလူေုသို့ ကအာက်ြါအတိုင်း ကဆွးကနွးတင်ပြသင့ြ်ါသည်။ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းပခင်း 

(က) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရးကကာ်မတီ၏ရည်ရွယ်ချေက် 

၁။ ကကျေးရွာလူေု၏ လူကနမှုေဝတိုးတက်မှုအတွက် လုြ်ငနး်မျေားကဆာင်ရွကရ်ာတွင် 

ကကျေးရွာလူေု၏ ြူးကြါင်းြါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုရရှိရန် စည်းရံုးကဆာင်ရွကမ်ည်။ 

၂။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအတွက် လိုအြ်ကသာ အကောက်အြံ့မျေားရရှရိန် ပြင်ြအဖွဲ့အစည်း 

မျေားနငှ့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မည်။ 
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၃။ ကကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းမျေား၏ အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစန်ှင့် ဖွံ့ဖဖိုးကရးကစိ္စမျေား 

အတွက် ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်မှုမျေား ြိုမိုကကာင်းမွန်လာကအာင် ကဆာင်ရွကမ်ည်။  

(ခ) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရးကကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းမျေား 

၁။  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်းကရးဆဲွအကကာင်အေည်ကဖာ်ပခင်းလုြ်ငနး်ကုိ ဦးကဆာင်မည်။ 

၂။  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငနး်မျေားကုိ အကကာင်အေည်ကဖာ်ရန်နှင့် စီမခံန့်ခွဲနိုင်ရန် ကကျေး 

ရွာရှိ လူမှုကရး၊ စီးြွားကရးနှင့ ်အုြ်ချေုြ်ကရးအဖွဲ့အစည်းအမျေိုးမျေိုးနှင့် ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက် 

မည်။ 

၃။ ကကျေးရွာရှိ လက်ရှအိဖွဲ့အစည်းမျေား ခိငု်မာကတာင့်တင်းမှုရှိရန်နှင့် ကကျေးရွာရှိ ဖွံ့ဖဖိုးကရး 

လုြ်ငနး်မျေား ကဆာင်ရွကရ်ာတွင် လိုအြ်ြါက အဖွဲ့သစ်မျေား ေြ်မံဖွဲ့စည်းရန် ကကျေးရွာ 

လူေုကို ဦးကဆာင်သာွးမည်။ 

၄။  ကဖာ်ေုတ်ေားကသာ ဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငနး်မျေားကုိ အကကာင်အေည်ကဖာ်ရန် လိုအြ်ကသာ 

အရင်းအပမစ်မျေားကုိ ကကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ြမှ ရှာကဖွရာတွင် ဦးကဆာင်မည်။ 

၅။ လုြ်ငနး်အကကာင်အေည်ကဖာ်မှု ကအာင်ပမင်နိငု်ရန် ကကျေးရွာတွင်းရှိ သကဆုိ်င်ရာ အဖွဲ့ 

အစည်းမျေားကုိ တာဝန်နှင့် ေတ်ဂျေတ် ခွဲကဝချေမှတ်ကြးမည်။ 

၆။  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးရန်ြုံကငွမျေားကုိ စီမခံန့်ခွဲနုိင်ရန် ကကျေးရွာေဏ်စာရင်း ဖွင့လ်ှစ်ရာတွင် 

ြွင့လ်င်းပမင်သာစွာ ကဆာင်ရွကမ်ည်။ 

၇။ ကကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် အိမ်ကောင်စဝုင်မျေားကုိ အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးကရး 

ကျွမ်းကျေင်မှု၊ အသကက်မွးဝမ်းကကျောင်းလုြ်ငနး်ကျွမ်းကျေင်မှု၊ လုြ်ငနး်စီမံခန့်ခွဲမှု စကသာ 

စွမး်ရည်ပမှင့တ်င်ကရးလုြ်ငနး်မျေား စီစဉ်ကဆာင်ရွကမ်ည်။ 

၈။  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငနး် အကကာင်အေည်ကဖာ်မှုမျေားကုိ ကကီးကကြ်၊ အကဲပဖတ်မည်။ 

၉။  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငနး်မျေား အကကာင်အေည်ကဖာ်ရာတွင် ပြန်လည်သုံးသြ်နိငု်ရန် 

ကကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းမျေားနငှ့် ညှိနှိုင်းအစည်းအကဝးကို ြုံမနှ် ကျေင်းြသွားမည်။ 

၁၀။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး အကပခအကနနှင့် ကရှ့လုြ်ငန်းစဉ်ကုိ သုးံသြ်နိငု်ရန်  ရွာလံုးကျွတ် 

နှစြ်တ်လည်အစည်းအကဝးကုိ ကျေင်းြမည်။ 

၁၂။ ကကျေးရွာအုြ်စုအုြ်ချေုြ်ကရးမှူးနငှ့် ကကျေးရွာလူေုေံသို့ ကဆွးကနွးချေက်မျေားနငှ့် သကဆုိ်င် 

ရာ အချေက်အလက်မျေားကုိ သိရှကိစရန် မျှကဝမည်။ 

၁၃။ ကကျေးလက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရးဦးစီးဌာနနှင့် သကဆုိ်င်ရာဖမို့နယ်ဦးစီးဌာနမျေားသုိ့ အစီ 

ရင်ခံစာကို ြုံမနှ ်တင်ပြမည်။ 

၁၄။ ဖြီးစီးခဲ့ကသာလုြ်ငနး်မျေား ပြုပြင်ေိန်းသိမး်ကရးနှင့် လုြ်ငနး်လည်ြတ်ကရး အတွက် 

ကငွကရးကကကးကရးနငှ့် အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာ အစီအစဉ်ချေမှုကိ ုဦးကဆာင်မည်။  
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(ဂ) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရးကကာ်မတီဖွဲ့စည်းြုံ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီသည် ကရွးကကာက်တင်ကပမှာက်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ် 

ပဖစ်ဖြီး ကကျေးရွာရိှအိမ်ကောင်စုအကရအတွကအ်လိုက် အဖွဲ့ဝင်အကရအတွက် ကွပဲြားသွား 

မည်။ ကကာ်မတီဖွဲ့စည်းြုံမှာ ကအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်၊  

(အဖွဲ့ဝငအ်ကရအတွက်သည် မ ဂဏန်းပဖစသ်င့သ်ည်။ အိမ်ကပခ ၅၀ မ ှ၃၀၀ ဝန်းကျေင် 

အတွက ် အဖွဲ့ဝင ် (၇) ဦးမ ှ (၁၃) ဦးေိ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊ ေူးပခားစွာ အိမ်ကောင်စမုျေားကသာ 

ကကျေးရွာမျေားအတွက် ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌ၊ အတွင်းကရးမှူ း၊ တဲွေက်အတွင်းကရးမှူး၊ စာရင်း 

ကိငု်− ၁၊ စာရင်းကိငု် −၂ စသည်ပဖင့ ်အင်အားတိုးချေဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားနိုင်သည်။)  

ဥက္ကဌ 

အတွင်းကရးမှူ း 

စာရင်းကိငု် 

ေဏ္ဍာကရးမှူး 

ကသာ့ကိုင ်(၁) 

ကသာ့ကိုင ်(၂) 

အဖွဲ့ဝငမ်ျေား 

(ဃ) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီဝင်မျေားကုိ ကရွးကကာက်တင်ကပမှာက်ပခင်း 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီဝင် ကရွးချေယ်ရာတွင် စဉ်းစားသင့်ကသာ အချေက်မျေားမာှ  

o ရွာအတွကအ်ချေိန်ကြးနိုငသ်ူ 

o ကကျေးရွာတွင် အကပခတကျေကနေိုင်သူ 

o အသကအ်ရွယ် ၁၈ မှအေက ် 

o ကကျေးရွာလူေုက ယံုကကည်အားေားသူ  

လုြ်ငနး်မျေားအကကာင်ေည်ကဖာ်ရာတွင် ြိုမိုေိကရာက်နိုင်ကရးအတွက် ကကာ်မတီဝင်ကရွးချေယ် 

ရာ၌ လူငယ်လူကကီး၊ ကကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ကိယ်ုစားလှယ်မျေား၊ ကျေားမ စသည်ပဖင့ ်စုံလင် 

စွာေည့်သွင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် စဉ်းစားကဆာင်ရွကသ်င့်ြါသည်။ 

(င) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီဝင်ကရွးချေယ်ြွဲ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီဝင်ကရွးချေယ်ြွ ဲ ကျေင်းြနိုင်ရန် ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရးမှူး၊ ရာအိမ် 

မှူး (အုြ်ချေုြ်ကရးမှူးမရှိကသာရွာတွင်)၊ ရြ်မိရြ်ဖတိုက့ကကျေးရွာလူေုအား ဦးကဆာင်ကဆာ်ကသ 

ြါမည်။ ကရွးချေယ်ြွကဲျေင်းြြုံကုိ ကအာက်ြါအတိုင်း ကျေင်းြကဆာင်ရွက်ြါမည်။ 
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၁။ အနည်းဆံုးတစ်အိမ်လျှင် (၁) ဦးနှုန်း ကရွးချေယ်ြွဲ တက်ကရာက်ရန် ဖိတ်ကကားမည်။ 

၂။ ရြ်မိရြ်ဖ (သို့) ရွာမှူး (သို့) ကကျေးရွာအကျေိုးကဆာင် တစ်ဦးဦးက ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး 

ကကာ်မတီ၏ ရည်ရွယ်ချေက်နှင့် လုြ်ငနး်တာဝန်မျေား၊ ကကာ်မတီဖွဲ့စည်းြုံ၊ ကကာ်မတီဝင် 

မျေားတွင် ရှိရမည့် အရည်အချေင်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားကုိ ကကျေးရွာလူေုအား တင်ပြမည်။ 

၃။ ကကာ်မတီဝင်လျောေားသူအမည်စာရင်း ကဖာ်ေုတ်နိုင်ရန် ဆယ်အိမ်စုလိုက် ကသာ်လည်း 

ကကာင်း၊ ရွာကကီးလျေင် ရြ်ကွက်လိုက်ကသာ်လည်းကကာင်း၊ အုြ်စုမျေားဖွဲ့၍ အဆုိပြု အမည် 

စာရင်း ကတာင်းခံမည်။  

၄။ ကကာ်မတီဝင်မျေားကုိ သတ်မှတ်အကရအတွကအ်ရ အဆုိပြုအမည်စာရင်းမျေားေဲမှ မဲကြး 

ကရွးချေယ်၍ ကသာ်လည်းကကာင်း၊ အမျေားသကောတူ ဆံုးပဖတ်ချေက်ယူ၍ ကသာ်လည်း 

ကကာင်း ကရွးချေယ်ရမည်။ အဆုိပြုကကာ်မတီဝင်အကရအတွကမ်ှာ သတ်မှတ်အကရအတွက် 

ေက်မျေားကနလျှင် ၄င်းကကာ်မတီဝင်မျေားက မဲကြး၍ သတ်မှတ်အကရအတွကက်ိ ု

ကရွးချေယ်ရန်ပဖစသ်ည်။ 

၅။ ရွာလူေုက ကရွးချေယ်လိုက်ကသာ အဖွဲ့ဝငမ်ျေားက ၎င်းတိုအ့တွင်း ရာေူး/တာဝန်ခွမဲှုကို 

၎င်းအဖွဲ့ဝငမ်ျေားကုိယ်တိုင် ကဆာင်ရွကရ်န် ပဖစ်သည်။ 

၆။ ကကာ်မတီဖွဲ့စည်းဖြီးလျှင် ကကာ်မတီဖွဲ့စည်းြုံနှင့် အမည်စာရင်းကိ ု ကကျေးလက်ကဒသ 

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရးဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်ကြးြို့မည်။  

အဆင့် (၇)  စီးြွားဓနအဆင့် (၃ နှင့ ်၄) အိမ်ကောင်စုမျေား၏ ဝမ်းစာမဖူလုံမှုနှင့် အကကကးတင်ရှိမှု 

အကပခအကနကို ကတွ့ဆုံကမးပမန်းပခင်း 

ရည်ရွယ်ချေက် - ကကျေးရွာ၏ ဆင်းရဲအဆင့်နငှ့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့် အိမ်ကောင်စုမျေားမှ ၃၀%စကုိီ 

၄င်းအဆင့်မျေား၏ ဝမ်းစာဖူလုံမှုအကပခအကနနှင့် ကပဖရှင်းနည်းလမ်းမျေားကုိ သိရှရိန် စစတ်မ်း ကကာက် 

ယူမည် ပဖစ်သည်။ စစတ်မ်းကကာက်ယူရပခင်း၏အကျေိုးရလဒ်မျေားမှာ - 

- ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိကသာ အိမ်ကောင်စုမျေားကုိ သိရှပိခင်းပဖင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကပဖစ်ကစ၊ 

အပခားပြင်ြအဖွဲ့အစည်းကပဖစ်ကစ ဆင်းရဲကသာမိသားစမုျေား၏ ဝမ်းစာဖူလုံကရးလုြ်ငန်း 

စီမခံျေက်မျေားကဆာင်ရွကရ်န် ဦးစားကြးေည့်သွင်းစဉ်စားလာနုိင်မည် ပဖစ်သည်။ 

- ကကျေးရွာ၏ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင်ြ့တ်သက်ကသာ ကပြာင်းလဲတိုးတက်မှုအကပခအကနကိ ု တိုင်း 

တာရန်အတွက် ယခုကကာက်ယူမည့်ဝမ်းစာဖူလုံမှုဆုိင်ရာ ကိနး်ဂဏန်းမျေားသည် အကပခခံ 

အချေက်အလက်မျေားအပဖစ် အသုးံပြုနိုငမ်ည်။  
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ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် အကကကးတင်ရှိမှုကို  ဆန်းစစက်သာကမးခွန်းမျေား 

(က) ဝမ်းစာဖူလုံမှု 

စဉ် 
အိမ်ကောင်စု 

အမည် 

ဓန

အ

ဆင့် 

လွနခ်ဲ့ကသာ ၁၂ လအတွင်း ဝမး်စာမဖူလံု၍ ဝမး်စာဖလံုူမှု (လ) 

အပခားအစာ

ကပြာင်း 

လဲစား 

ကလျော့

စား 

ကချေး

ယ ူ

အကောက်

အြံ့ယ ူ

< ၃ 

လ  

၃−၆

လ 

၆−၁၂ 

လ 

၁          

၂          

၃          

၄          

၅          

၆          

၇          

၈          

၉          

၁၀          

၁၁          

၁၂          

၁၃          

၁၄          

၁၅          

၁၆          

၁၇          

၁၈          

၁၉          

၂၀          
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(ခ) အကကကးတင်ရှိမှု 

စဉ် 
အိမ်ကောင်စု 

အမည် 

ဓန 

အ 

ဆင့် 

အကကကးတင်

မှု (ရှိ၊မရှ)ိ 

ြမာဏ 

(အကကကးတင်လျှင်) 

မည်သူေံ့မှ 

ကချေးယူ 

(၁−၇) 

မည်သည့်ကိစ္စ 

အတွက်သုးံစဲွ 

(၈−၁၃) 

၁       

၂       

၃       

၄       

၅       

၆       

၇       

၈       

၉       

၁၀       

၁၁       

၁၂       

၁၃       

၁၄       

၁၅       

၁၆       

၁၇       

၁၈       

၁၉       

၂၀       

မှတ်ချေက် 
  

ကဆွမျေိုး (သို့) မိတ်ကဆွ − ၁ အစိုးရစီမကံိန်း            −  ၆ ြညာကရး                 - ၁၁ 

ကငွတုိးကချေးသူ             - ၂ အန်ဂျီေအိ ု                    − ၇ ဝငက်ငွရအလြု်အကုိင်      - ၁၂ 

အကြါင်ဆိုင်              − ၃ စားသံုးရန်အတက်ွ        - ၈ အပခားြစ္စည်းမျေားဝယ်ယူရန်  - ၁၃ 

အစိုးရေဏ်               − ၄ အဝတ်အေည်၊ ကနစရာ - ၉  

ြုဂ္ဂလိကေဏ်          − ၅ ကျေန်းမာကရး                 - ၁၀  
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၅။ ဖွံ့ဖဖိုးကရးအတွက် အကောက်အြံ့ပဖစ်ကစမည့် အကပခအကနကကာင်းမျေား၊ ရင်ဆိုင်ကကျော်လွှားရ 

မည့်အဟန့်အတားမျေား  

(က) ဖွံ့ဖဖိုးကရးကုိ အကောက်အြံ့ပဖစ်ကစမည့် အကပခအကနကကာင်းမျေား 

 ဤအခန်းသည် ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရးအတွက် အလားအလာနှင့် ပဖစ်နိငု်ဖွယ်ရာမျေားကုိ အကဲ 

ပဖတ်ဆန်းစစ် ကဖာ်ေုတ်ေားသည်။ ဤသတင်းအချေက်အလက်၊ ေုိးေွင်းသိပမင်မှု စိတ်ကူးအရင်း 

အပမစ်မျေားကုိ ကအာက်ြါတို့မှရရှိပခင်းပဖစ်သည် - 

 မှီပငမ်း စာရွက်စာတမ်း အကောက်အေားမျေား၊ 

 ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရးမှူး၊ ဖမို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ေမ်းမျေားနငှ့် တိုင်ြင်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ 

 ကကျေးရွာသူ/သားမျေားနှင့်အတူ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်း လုြ်ငနး်စဉ်တွင် ကကျေးရွာလူေု၊ 

အုြ်စုမျေားနငှ့် တုိင်ြင်ကဆးွကနွးပခင်း။ 

ဖွံ့ ဖဖိုးကရးကုိ အကောက်အြံ့ 

ပဖစ်ကစမည့် အကပခအကနကကာင်းမျေား 
ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက်နငှ့် ကဝဖန်ဆန်းစစ်ချေက်မျေား 

သောဝအရင်းအပမစ်မျေား  စိုက်ြျိေုးကပမ- အကရအတွက်နှင့် အရည်အကသွး 

 ငါးေုတ်လုြမ်ှုဆုိင်ရာ အရင်းအပမစ် - ကုန်းတွငး်နှင့် ြငလ်ယ် 

ကမ်းနီး၊ ကမ်းကဝး 

 သစက်တာဆုိင်ရာ အရင်းအပမစ ်

 ကရ အရင်းအပမစ် 

 ဇီဝမျေိုးကဲွ ကကယ်ဝမှု 

 သောဝကုိအကပခခံကသာ ခရီးသွားလုြင်နး် 

 ကပမကြါ်ကပမကအာက်သယံဇာတ- အဖိုးတန်ကကျောက်မျေက်၊ သတ္တ ု၊ 

ကကျောက်မီးကသွး၊ နှမ်းဖတ်ကကျောက်၊ သဲနငှ့ ်လမ်းခင်းကကျောက် 

 ကလာင်စာဆီနငှ့ ်ဓာတ်ကငွ့ 

 ရာသီဥတု အကပခအကနကြးမှု 

ကနရာကဒသအားပဖင့် အချေက်အချော 

ကျေမှု  

 အနီးအနားကဒသတဝိက်ု စးီြွားကရး လျေင်ပမန်စွာ ဖွံ့ ဖဖိုးတုိးတက်မှု 

နှင့် ကကီးြွားလာမှု၏ 

တည်ဖငိမ်ကအးချေမ်းမှု  တရားဥြကဒစုိးမိးုမှု  

 ြဋြိက္ခကကီးကကီးမားမားမရိှပခင်း 

 ရာဇဝတ်မှုမရိှပခင်း - လုယက်မှု၊ဓားပြမှု၊ကကီးကကီးမားမားမရှိပခင်း  

 အချေင်းချေင်းသဟဇာတပဖစ်ပခင်း၊ လူမျေိုးစုြဋိြက္ခမရှပိခင်း၊ 

ခွပဲခားဆက်ဆမံှုမရှိပခင်း၊  

 လူမှုကရးအုြစ်မုျေားအကကား ကလးစားချေစ်ကကည်မှု 

ရုိးရာနှင့ ်ယဉ်ကကျေးမှု  ယဉ်ကကျေးမှုအကမွအနှစ် ကကယ်ဝမှု 

 စတ်ိဝင်စားဖွယ် သမိငု်းအစဉ်အလာကကီးမှု 

 သမိငု်းစိတ်ဝင်စားမှုေက်သန်ပခင်း 
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ဖွံ့ ဖဖိုးကရးကုိ အကောက်အြံ့ 

ပဖစ်ကစမည့် အကပခအကနကကာင်းမျေား 
ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက်နငှ့် ကဝဖန်ဆန်းစစ်ချေက်မျေား 

ြညာတတ်နငှ် ့ကျွမ်းကျေင် လုြသ်ား 

မျေား 

 ကျွမ်းကျေင်လုြသ်ား 

 ြညာတတ်လူငယ်မျေား 

လူဦးကရ  စးီြွားကရးဖံွ့ဖဖိုးရန်အတွက် အေိက်ုအကလျောက် လူဦးကရမျေား 

သည့် ရွာပဖစ်ပခင်း။ 

 လူငယ်ဦးကရ မျေားပခင်း။ 

ကကျေးလက်လူေုနငှ့လူ်မှုအဖွဲ့အစည်း 

မျေားကကားေဲတွင် တည်ရှိကသာ လူမှု 

ကရးဆုိင်ရာ အရင်းအနီှး 

(Social capital)  

 ရုိးရာအစဉ်အလာနှင့် ညီညွတမ်ှုကိ ုအကပခခံသည့် အချေင်းချေင်း 

ရုိင်းြငး် ြံြုိးကူညီမှုစနစ် ရှိပခငး်။ 

 ကကျေးရွာအဆင့်ဆုိင်ရာ အလုြအ်ကုိင် ကူညီသည့်အစအုဖဲွ့ 

 ကဒသအာဏာြုိင်၊ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်စီးြွားကရးလုြင်နး်ဆိငု်ရာအ

ဖွဲ့ မျေားနှင့် အားကကာင်းကသာ ချိေတ်ဆက်ေားရိှမှု 

တည်ဖငိမ်ကကာင်းမွနက်သာစီမအံုြ် 

ချေုြ်မှုစနစ ်

 ဒီမုိကကရစီကျေင့်စဉ်အရ သံုးသြ်ဆံုးပဖတ် စမီံအုြခ်ျေုြ်မှုစနစ ်

 ဦးကဆာင်ဦးရွက်ပြုနိှင်သည့်အရည်အချေင်းပြည့်ဝသည့် ကခါင်း 

ကဆာင်မှု၊ ကကျေးရွာရိှ အမျိေုးမျိေုးကသာ အဖဲွ့မျေားကုိ တစသ်ားတည်း 

ပဖစ်အာင်ကြါင်းစည်းကစနုိင်စွမ်းရိှမှု  

 တရားဥြကဒစုိးမိးုမှု - ဥြကဒနှင့် ပြဌာန်းချေက်မျေားကုိ လုိက်နာ 

ပခင်း။ 

 အကျေင့ြ်ျေက် ပခစားမှု ကင်းစင်ပခင်း။ 

 တရားဥြကဒစုိးမိးုကရးနှင့်အကပခကျေ ဖွဖံဖိုးဖြီးပဖစ်ကသာ တရားစရီင် 

ကရးစနစ်ရိှပခင်း။ 

အကပခခံအကဆာက်အဦကကာင်းမျေား 

တည်ရှိမှု 

 လမ်းမ၊ လမ်းသွယ်၊ ဆိြ်ခံတံတား၊ တံတား၊ ြ့ုိကဆာင်ကရးဝန်ကဆာင်မှု 

 ြညာကရးနှင့်ြတ်သက်ကသာ အကဆာက်အအံု 

 ကျေန်းမာကရးနှင့်ြတ်သက်ကသာ အကဆာက်အအံု 

 သင့တ်င့က်လျောက်ြတ်ကသာ ကကျေးလက်လူေုအကဆာက်အအုံ 

ဆက်သွယ်ကရး အကဆာက်အအုံ 

ကကာင်းမျေားတည်ရှိမှု 

 မိေုိုင်းဖုနး်ကွနယ်က်နငှ့ ်လက်လှမ်းမီပခင်း 

 အင်တာနက် လက်လှမ်းမီပခငး် 

လျှြ်စစစ်မွ်းအား  အကသးစားကရအားလျှြ်စစ၊် ဆိလုာ၊ ကလအားလျှြ်စစ် 

 စနွ့်ြစ်ဇီဝအမှိုက်မ ှလျှြ်စစဓ်ာတ်အား ေုတ်ယူသံုးစွဲပခငး် 

 မဟာဓာတ်အားလုိင်းမှ လျှြ်စစတုိ်းချဲေ့ သွယ်တန်းပခင်း 

 အင်ဂျေင်မရှကသာ လျှြ်စစ် 

ကစျေးကွက်ကကာင်း လက်လှမး်မီမှု 

(ကုနစ်ည်ြစ္စည်းနှင့ ်ဝန်ကဆာင်မှု 

မျေား ကစျေးကွက်) 

 ကကျေးရွာကစျေးနှင့်ဆိုငက်သာ အကပခခံအကဆာက်အဦ 

 ကစျေးကွက် သတင်းအချေက်အလက် ရရှိမှု 

 ကစျေးကွက်နငှ့ ်နီးကြ်မှု 

 ကစျေးကွက်ဆိုငရ်ာ အကပခခံအကဆာက်အဦနှင့် သယ်ယူ 

ြို့ကဆာင်ကရး ဝနက်ဆာင်မှုမျေားအား လက်လှမ်းမီမှု 
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ဖွံ့ ဖဖိုးကရးကုိ အကောက်အြံ့ 

ပဖစ်ကစမည့် အကပခအကနကကာင်းမျေား 
ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက်နငှ့် ကဝဖန်ဆန်းစစ်ချေက်မျေား 

ေဏန်ှင့်ကငွကရးကကကးကရးဝန်ကဆာင်

မှုမျေားအား လက်လှမး်မီမှု 

 ဖွံ့ ဖဖိုးကရးေဏ်လုြင်နး်ဝန်ကဆာင်မှုမျေားအား လက်လှမ်းမီမှု 

 အကသးစားကချေးကငွမျေားကုိ လက်လှမ်းမီမှု 

 ကကျေးရွာလူေုမ ှစမီံကဆာင်ရွက်ကသာ ကငွစု၊ ကငွကချေးအတွက် 

ဖွံ့ ဖဖိုးကရးရန်ြုံကငွ လက်လှမ်းမီမှု 

 ြံုမှန်လည်ြတ် ကဆာင်ရွက်ကနကသာ သမဝါယမအသင်းမျေား 

(ခ) ရင်ဆိုင်ကကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားမျေား 

 ဤအခန်းသည် ကဒသတစ်ခ၏ုဖွံ့ဖဖိုးကရးအတွက် အကောက်အြံ့ပဖစက်စမည့် အကပခအကန 

ကကာင်းမျေားကုိ အေိကရာက်ဆံုး အသုးံချေနိငု်ရန် ကကျော်လွှားရမည် ့ အဟန့်အတားမျေားကုိ ကဖာ်ပြမည် 

ပဖစ်ြါသည်။ ဤသတင်းအချေက်အလက်၊ ေိုးေွင်းသိပမငမ်ှု၊ စိတ်ကူးအရင်းအပမစ်မျေားကုိ ကအာက်ြါ 

တိုမ့ှ ရရှိပခင်း ပဖစ်သည်-  

 မှီပငမ်း စာရွက်စာတမ်း အကောက်အေားမျေား၊ 

 ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရးမှူး၊ ဖမို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ေမ်းမျေားနငှ့် တိုင်ြင်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ 

 ကကျေးရွာသူ/သားမျေားနှင့်အတူ ကဆွးကနွးဆံုးပဖတ်ပခင်း လုြ်ငနး်စဉ်တွင် ကကျေးရွာလူေု၊ 

အုြ်စုမျေားနငှ့် တုိင်ြင်ကဆးွကနွးပခင်း။ 

ဖွံ့ ဖဖိုးကရးအတွက် ရင်ဆုိင် 

ကကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားမျေား 
ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက်နငှ့် ကဝဖန်ဆန်းစစ်ချေက်မျေား 

သောဝအရင်းအပမစ် လက်လှမး်မီမှု 

အကန့်အသတ်  

 စိုက်ြျိေုးကပမလက်လှမး်မီမှု - ကပမယာလက်ဝယ်ြုိင်ဆိုငခ်ွင့်၊ ြလြ ်

ကပမနှင့် အသစ်ကဖာ်ေုတ်ေားကသာ စိုက်ြျိေုးကပမမျေားအတွက် 

မရှင်းလင်းကသာ အကောက်အြ့ံကြးမှု မရိှပခင်း၊ မညီမျှကသာ 

ကပမယာြုိင်ဆိုငမ်ှု 

 အရည်အကသွးနိမ့် စုိက်ြျိုေ းကပမ - လယ်ယာကပမမျေားေဲသ့ုိ ဆားငန်ကရ 

ဝငက်ရာက်ပခငး်၊ ကပမဆီကသဇာနိမ့်ကသာ ကတာင်ကစာင်း၊ ကုနး်ကပမ 

မျေား 

 ကုန်းတွင်းြုိင်း ငါးသယံဇာတ လက်လှမ်းမီမှု၊ ငါးဖမ်းလုြ်ငန်း ရြုိင် 

ခွင့် လက်လှမ်းမီမှု အခက်အခဲ၊ ငါးဖမ်းလုြင်နး်အား လက်ဝါး 

ကကီးအုြေ်ားပခင်း၊ ငါးလုြင်နး်ရှငက်ကီးမျေားသည် ငါးလုြင်နး် 

ရှင်ငယ်မျေားကို ပခယ်လှယအ်ငှား ချေေားမှု 

 ကပမကြါ်ကပမကအာက် သောဝသယံဇာတနှင့် ြတ်သက်၍ အကန့် 

အသတ်မျေား (သဲ၊ လမ်းခင်းကကျောက်၊ အဖိုးတန်ကကျောက်၊ သစ ်

ကတာ၊ ဇီဝမျေိုးကွဲ၊ စားကျေက်) 

ကဒသဆုိင်ရာ အခက်အခဲ  အနီးအနား ြတ်ဝန်းကျေင်စီးြွားကရး ကနှးကကွးမှု− လက်နက်ကုိင် 
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ဖွံ့ ဖဖိုးကရးအတွက် ရင်ဆုိင် 

ကကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားမျေား 
ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက်နငှ့် ကဝဖန်ဆန်းစစ်ချေက်မျေား 

အပငင်းြွားဖွယ်ရာ ဇုနန်ယ်ကပမတွင ် ကဝးလံကခါင်သီကသာ ကဒသ 

တည်ရှိမှု 

ရာသီဥတု အကပခအကန မကြးမှု  မိးုရွာသွနး်မှု နည်းြါးပခင်း 

 မိးုကခါင်ကသာကာလ ကကာရှည်မှု 

သောဝကေးအန္တရာယ် ကျေကရာက် 

လွယ်ကသာကဒသ (ရုတ်တရက် 

ကရကကီးမှု၊ ဆားငန်ကရ ဝငက်ရာက်မှု၊ 

ဆိငု်ကလံုးမုနတုိ်င်း၊ ငလျေင် 

  

ဆားငန်ကရ ဝင်ကရာက်ပခငး်ကကကာင့် 

ကပမဆီလွှာအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျေပခင်း  

  

ဆည်ကရ၊ သွငး်ကရ မရရှိပခင်း  မိးုရွာသွနး်မှုနည်းြါးပခင်း၊ မိးုကခါင်ပခင်း 

 ကရအရည်အကသွး၊ ဆားငန်ကရဝငက်ရာက်ပခင်း 

 သွငး်ကရရရိှနုိင်မှု - စမွ်းရည်ကကာင်းကသာ သွငး်ကရြ့ံြုိးမှုစနစ် 

(ဆည်၊ စက်ကရတင်၊ ြိက်ုကရတွငး်၊ လက်ယက်တွငး် စသည်တုိ့ 

တည်ကဆာက်ပခင်း) 

နည်းြညာနှင့ ်နည်းြညာဆုိင်ရာ 

ဝနက်ဆာင်မှုမျေား လက်လှမး်မီမှု 

 အသက်ကမွးဝမး်ကကျောင်းလုြင်နး်နှင့် ကုနေု်တ်လုြမ်ှုမျေား တုိး 

တက်ရန် ကူညီမည့် နည်းြညာနှင့် နည်းြညာဆုိင်ရာ ဝနက်ဆာင် 

မှုမျေားအား လက်လှမး်မမီမှု 

 စိုက်ြျိေုးကရး၊ ကမွးပမူကရး လုြင်နး်မျေားအတွက် ဖမို့နယဌ်ာနဆိင်ု 

ရာမျေားနှင့်ပြင်ြအဖွဲ့ အစည်းမျေားမှ နည်းြညာဆုိင်ရာ ဝနက်ဆာင် 

မှုမျေား ရရှိကသာ်လည်း အလွယ်တကူ လက်လှမး်မမီမှု 

ကချေးကငွနှင့် ကငွကရးကကကးကရး 

ဝနက်ဆာင်မှုမျေားအား လက်လှမ်းမီမှု 

(ကငွကချေးလုြင်န်း၊ အာမခံလုြင်နး် 

ကဲ့သ့ုိကသာ) 

 ကငွတုိးကချေးစားသူမျေားနှင့် အကသးစားကချေးကငွ လုြင်နး်မျေား၏ 

အတိးုနှုနး် ပမင့်မားပခင်း 

 အကသးစားကငွကရးကကကးကရးလုြ်ငန်းမျေား မရိှပခင်း (အကသးစားကချေးကငွ 

နှင့် အာမခံ) 

 စးီြွားကရးနှင့် ဖွံ့ ဖဖိုးကရးေဏ်မျေားတွင် ကချေးကငွအတွက် အကြါင် 

ြစ္စည်းမျေား လုိအြ်မှုကုိ တင်းကျေြ်ေားပခင်း 

 ဖမို့ကြါ်ရိှ ေဏလု်ြင်နး်ဝန်ကဆာင်မှုမျေားသည် ကကျေးရွာသိုန့ယ် 

လှည့်ကဆာင်ရွက်မှု မရှိပခင်း 

 စးီြွားကရးနှင့် ဖွံ့ ဖဖိုးကရးေဏ်မျေားတွင် ကချေးကငွအတက်ွ စာတမ်း 

စာတမ်းလုိအြ်ချေက်ရရိှရန ်ဆငး်ရဲသားကငွကချေးလုိသမူျေားအတွက် 

ခက်ခပဲခငး် 

ကစျေးကွက် လက်လှမး်မီမှု ခက်ခဲပခင်း 

နှင့် ကစျေးကွက်မပဖစ်ေွနး်ပခင်း 

 ကကျေးရွာ ကစျေးကွက် အကပခခံအကဆာက်အဦ၊ ကနရာနှင့် သိုကလှာင် 

ရံုမျေား မရှိပခင်း 
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ဖွံ့ ဖဖိုးကရးအတွက် ရင်ဆုိင် 

ကကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားမျေား 
ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက်နငှ့် ကဝဖန်ဆန်းစစ်ချေက်မျေား 

 ကကျေးလက်ကုန်ေုတ်လုြသ်ူမျေား အတွက် ကစျေးကွက် အတက် 

အကျေ ကကကာင့် သင့်တင့က်သာ ကစျေးနှုနး် မရရှိပခင်း 

 လက်ဝါးကကီးအုြ ်ေိနး်ချေုြ်မှုရှိပခင်း 

 ဌာနဆုိင်ရာမှ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွင် ကန့်သတ်ပခငး် (ရှိခဲ့လျှင်) 

ကကျေးရွာအဆင့် ဆက်သွယ်ကရး 

အကပခခံအကဆာက်အဦ လံုကလာက်မှု 

မရှိပခင်း 

  

ြညာကရးအသံုးအကဆာင်နငှ့် ဝန်

ကဆာင်မှုမျေား လက်လှမး်မီမှု 

  

ကျေန်းမာကရးအသံုးအကဆာင်နငှ့်  

ဝန်ကဆာင်မှုမျေား လက်လှမး်မီမှု 

  

လျှြ်စစဓ်ာတ်အား မလံုကလာက်မှု 

(သို)့ လက်လှမး်မီမှု မရှိပခင်း 

  

တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ကရး မရှိပခင်း   

ပြုပြင်ေိနး်သိမး်မှုအတကွ်လုကံလာက် 

ကသာအစီအစဉန်ှင့်အရင်းအပမစ်မရှိ 

ပခင်း 

 ကျွမ်းကျေင်လုြသ်ားမျေားအကနပဖင့်အလုြအ်ာမခံချေက်ရရှိနုိင်သည့် 

စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာလုြင်နး်မျေားနှင့ ်လက်မှုလုြင်နး် 

မျေား လံုကလာက်စွာ မဖွံ့ဖဖိုးကသးပခင်း 

 စနွ့်ဦးတီေွငလု်ြင်နး်မျေား ဖွံ့ ဖဖိုးမှု နည်းြါးပခင်း 

ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရးလုြင်နး်မျေားနှင့် 

ကကျေးရွာစီမကံိန်းကရးဆဲွပခင်းမျေား 

တွင ်ကကျေးရွာသားမျေား အေူးသပဖင့် 

ဆငး်ရဲသားအိမ်ကောင်စု၊မိနး်က 

ကလးနှင့်အမျိေုးသမီးမျေားြူးကြါင်းြါ 

ဝင်မှု အားနည်းပခင်း  
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၆။ ဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာနှင့် ရည်မှန်းချေက် ြန်းတိုင်မျေား 

 ဤအခန်းတွင် ကကျေးရွာလူေုရည်မှနး်ေားရှသိည့် ဖွံ့ဖဖိုးကရးြန်းတိုင်အကကကာင်းကို တင်ပြ 

ေားြါသည်။ ြန်းတိုင်အကကကာင်း ကဖာ်ပြဖြီးလျှင် ကကျေးရွာသူ/သားမျေား ရင်ဆုိင်ရမည့် အခက်အခဲ 

မျေား၊ အတားအဆီးမျေားကုိ ကကျော်လွှားရန် ဗျေူဟာကုိ ဆက်လက်ကဖာ်ပြ သွားြါမည်။ (ကဒသတွင် ရိှဖြီး 

ပဖစ်သည့် ဖံွ ဖ့ဖိုးကရးကုိ အကောက်အကူပြုကသာ အချေက်မျေားနှင့် ပဖစ်နုိင်ကချေရိှကသာ အကနအေားမျေားကုိ 

အကကာင်းဆံုး အသံုးပြုဖြီး) ဗျေူဟာကုိ နှစြ်ိုငး်ခွဲ ကဖာ်ပြေားြါသည်။ ၄င်းတိုမ့ှာ ဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာနှင့် 

အကကာင်အေည် ကဖါ်မည့်ဗျေူဟာတ့ုိ ပဖစ်ြါသည။ 

ဤဗျေူဟာသည် ကကျေးရွာ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် ယခုလုြ်ငန်းမှရရှိကသာ ဉာဏ်အလင်းနှင့် 

အသိအပမင်တိုက့ို ဖမို့နယ်ဌာနဆုိင်ရာမျေား၊ အာဏာြိုင် အဖွဲ့အစည်းမျေားနငှ့် ကကျေးရွာအုြ်စု အုြ်ချေုြ် 

ကရးမှူ းမျေား၏ အကကံပြုချေက်မျေားကုိ ကြါင်းစြ်၍ ပြုစုေားပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ အပခားအဖွဲ့အစည်း၏ 

ကကျေးရွာအကြါ် စိစစ်အကဲပဖတ်ချေက်မျေားကုိလည်း ေည့်သွင်းစဉ်းစားြါသည်။ 

ဖွံ့ ဖဖိုးကရး ဗျေူဟာ ကဆာင်ရွက်မည့် ဗျေူဟာ 

၁။ လုြင်နး်ကဆာင်ရွက်ရန် အရင်းအနီှး 

ရရှိရန်ကဆာင်ရွက်ပခင်း 

 အကပခအကနကြါ် မူတည်ကငွ လွှဲကြးပခင်း 

 အကသးစား ကချေးကငွ 

 ကိုယ့်အားကုိယ်ကုိး ကကျေးရွာေဏ် 

 ကကျေးရွာ လည်ြတ်ရန်ြံုကငွ 

 သွငး်အားစု ြံြ့ိးုပခင်း ( မျိေုးကစ၊့ ကပမကသဇာ) 

၂။ အသက်ကမွးဝမ်းကကျောင်းသုံးြစ္စည်း 

မျေား ဖနတီ်းကြးပခင်း  

 ကသာက်ကရကြးကဝပခင်းနှင့် ယင်လံုအိမသ်ာ ြံြ့ိးုပခင်း 

 စမွ်းအင်ပြနပ်ဖည့် လျှြ်စစမ်ီးကြးကရး 

 သတင်းလွွှာ၊ ဂျောနယ်၊ တယ်လီဖနု်း၊ အင်တာနက် စသည့် 

ဆက်သွယ်ကရး ကွနယ်က်ကိရိယာမျေား 

 ေင်းသက်သာမီးဖုိ ပဖန့်ကဝပခင်း 

 စြါးေဏ် 

 ကကလးကစာင့်ကရှာက်ကရးကဂဟာ 

 သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရးလုြင်နး် 

 အစားအကသာက် ပြုပြင်ကရး 

၃။ ဝငက်ငွရ လုြင်နး်မျေား  ရာသီအလိုက် အလုြ်ဖန်တီးကြးပခင်း 

 ရုိးရာအေည် ယက်လုြပ်ခင်း 

 လက်မှုြစ္စည်း ေုတ်လုြပ်ခင်း 

 စိုက်ြျိေုးကရး နှင့် မြတ်သက်ကသာ လုြင်နး် ( ဆံြင်ညှြ၊် 

စက်ပြင်) 

 သစမ်ဟုတ်ကသာ သစက်တာေွက်ြစ္စည်း ေုတ်ယူပခင်း 

 တစန်ိငု်တစြ်ိငု ်ကမွးပမူကရး 

 ေက်စံုဥယျောဉ် တည်ကောင်ပခငး် 
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ဖွံ့ ဖဖိုးကရး ဗျေူဟာ ကဆာင်ရွက်မည့် ဗျေူဟာ 

၄။ လူမှုစးီြွားကရးတုိးတက်ကရးအတွက် 

အကဆာက်အဦဆုိင်ရာ ြံြ့ိးုပခင်း  

 ကကျေးရွာလမ်း၊ တံတားကဆာက်လုြ်ပခင်းနှင့် ေိနး်သိမး်ပခင်း 

 ကပမယာကဖာ်ေုတ်ပခငး် 

 စိုက်ြျိေုးကရးအတွက် အကသးစား ဆည်ကပမာင်း 

 ကရကဝ၊ ကရလ ဲေိနး်သိမး်ပခင်း 

 ကကျောင်းကဆာက်ပခင်း၊ ပြုပြင်ပခငး် 

 ကကျေးရွာကဆးခန်း ကဆာက်လုြပ်ခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်း 

 လျှြ်စစမ်ီး ပဖန့်ကဝပခင်းလုြင်နး်( အစုိးရ ဓာတ်အားလုိင်း၊ 

ကနကရာင်ပခည် စမွ်းအင်၊ ကလစမွ်းအင်သုးံ) 

 ေက်စံုသုံး အကဆာက်အဦမျေား 

 ကကျေးရွာေုတ်ကုန်သိကုလှာင်ရန် တန်ဖုိးပမင့် လုြင်နး်လုြရ်န ်

ကနရာ 

 ကစျေးကဆာက်လုြပ်ခင်း 

၅။ သောဝြတ်ဝန်းကျေင် တည်ဖငိမ်ကရး 

နှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်မြျေက် ေုတ်လုြ ်

ကရး 

 ကကျေးရွာြုိင် သစက်တာစုိက်ခင်း ေူကောင်ပခင်း 

 မိသားစုြိုင ်သစ်ကတာစုိက်ခင်း ေူကောင်ပခင်း 

 ကကျေးရွာစီမသံည့်လွှတ်ကကျောင်းကွငး်နှင့် စားကျေက် 

ေူကောင်ပခင်း 

 ကရေွက်ကနရာ ေိနး်သိမး်ပခင်းနှင့်နွံကတာကနရာေိနး်သိမး်ပခငး် 

 အြင်စံု စိုက်ခငး်မျေား ကာကွယ်ပခင်း 

 ကကျေးရွာအကပခပြု အမှိုက်သိမ်းစနစ်နငှ့် ကပမကဆွးပြုလုြပ်ခင်း 

 ကကျေးရွာအကပခပြု ငါးသယံဇာတ ေိနး်သိမး်ပခငး် 

၆။ လူေုအင်အားစုစည်းပခင်း၊ ကျွမ်း 

ကျေင်မှု တုိးပမှင့်ကရး၊ လူမှုကရး၊ နုိင်ငံ 

ကရး၊ ြတ်ဝန်းကျေင် သောဝ 

အန္တရာယ် ကျေကရာက်ပခငး်တ့ုိ ကလျှာ့ 

နည်းကစရန် ကခါင်းကဆာင်မှုစမွ်းရည် 

နှင့် လူမှုလံုပခုံ ကရး ကွနယ်က် 

အားကကာင်းကစပခင်းပဖင့် လူေု၏ 

ရုနး်ေနိငု်စွမး် တုိးတက်ကစကရး 

 အသက်ကမွးမှု ကျွမ်းကျေင်ကစပခငး် 

 ကကျေးလက်အကပခပြုအဖဲွ့မျေား ကြါ်ကြါက်လာဖြီ: 

ကငွကကကးဆုိင်ရာ စမီံခန့်ခွဲမှု ကျွမ်းကျေင်လာကစပခင်း 

 စကုဆာင်းကငွနငှ့် အာမခဝံန်ကဆာင်မှု 

 ကကျေးလက်ကဒသတွင် သောဝအန္တရာယ် ကကိုတင ်သတိကြး 

စနစ ်ပြင်ဆင်ေားရိှကရး 

 ကကျေးလက်အကပခပြု ပြည်သူက့ျေန်းမာကရး ကစာင့်ကရှာက်မှု  

 ကကျေးလက်အကပခပြုရုိးရာ ယဉ်ကကျေးမှုဓကလ့ေိနး်သိမး်ပခင်းနှင့် 

စာတတ်ကပမာက်ကရးနှင့် ကခါင်းကဆာင်မှု၊ ကျွမ်းကျေင်မှု၊ 

 နုိင်ငံသားကကာင်း ြီသကရး၊ ကျေား/မ ဆိငု်ရာ တန်းတူညီမျှကရး 

နှင့်ကခါင်းကဆာင်မှု ကျွမ်းကျေင်ကရး။ 
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၇။ ကကျေးရွာဖံွဖ့ဖိုးတုိးတက်ကရး ကိစ္စရြ်မျေားနှင့် ဗဟုိအဆင့် မူဝါဒမျေားအကကား အစီအစဉ်ကျေကသာ 

ချိေတ်ဆက်မှုမျေား 

 ဤအခန်းတွင် ကကျေးရွာလူေုအကနနှင့် ပြင်ြအကူအညီမြါေဲ မစွမး်နိုင်သည့် အကကကာင်း 

အရာမျေား၊ အခက်အခဲမျေားကို ကဖာ်ေုတ်တင်ပြ ေားြါသည်။ ေိုကိစ္စမျေားကုိ  ပြည်ကောင်စုအဆင့် 

အစိုးရက မူဝါဒအရ ကဆာင်ရွကက်ြးမှုနှင့် လုြ်ငနး်ဆုိင်ရာ ြံ့ြိုးမှုမျေားကြးပခင်းတိုက့ို ပြုလုြ်ရန် 

လိုအြ်သကဲသ့ို့ တိုင်းကဒသကကီးနှင့် ပြည်နယအ်ဆင့်၊ ဖမို့နယ်အဆင့်တိုမ့ှလည်း လုြ်ငနး်မျေား၊ 

အကကာင်အေည်ကဖာ်နိုင်ရန်  ကဆာင်ရွကက်ြးမှုမျေား ပြုလုြ်ရန ် လိုအြ်ြါသည်။ ဤသ့ုိကသာ မူဝါဒ 

ကရးရာနှင့် ြံ့ြိုးမှုလုြ်ငန်းအစီအစဉ်မျေား ချေမှတ်ကြးပခင်းသည် ကကျေးရွာအချေို့အတွကသ်ာ လိုအြ်ချေက် 

မျေားကို ပဖည့်ဆီးရန်မဟုတ်ြဲ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အမျေိုးမျေိုးကသာ လူေုအစုအဖွဲ့မျေား၏လုိအြ်ချေက်ကို 

ပဖည့်ဆည်းကြးသကဲ့သို့ ကဒသကရကပမ ကွာပခားသည့် ကနရာအမျေိုးမျိေုးတို၏့ ကဒသအလိုက် သတ်သတ် 

မှတ်မှတ် လုိအြ်ချေက်မျေားကိလုည်း ပဖည့်ဆီးကြးြါလိမ့်မည်။  

၈။ စီမံကနိ်း၊ စီမံချေက်မျေားအား အမျေိုးအစားခွဲပခားပခင်း 

 စီမကံိနး်၊ စီမခံျေက်မျေားကုိ တာဝန်ယူကဆာင်ရွက်မှုအကပခခံ၍ အမျေိုးအစားခွဲပခားပခင်းနှင့် 

ရင်းနှီးပမုြ်နှမံှုအကပခခံ၍ အမျေိုးအစားခွဲပခားပခင်းဟူ၍ နှစမ်ျေိုးခွဲေားြါသည်။ သို့မှသာ စီမခံျေက် 

ဆုိင်ရာ သတင်းအချေက်အလက်မျေားကုိ ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာသုးံသြ် နိုငြ်ါမည်။  

တာဝန်ယူကဆာင်ရွက်မှုအကပခခံ၍ ခွဲပခားပခင်းတွင် ဝန်ကကီးဌာနမျေား၊ ဦးစီးဌာနမျေားအလိုက် 

တာဝန်ယူကဆာင်ရွက်ရမည့် စီမခံျေက်မျေား ပဖစ်ြါသည်။ အဆုိြါြုံစပံဖင့် ခွဲပခားေားမှုကို ကအာက်ကဖာ် 

ပြြါဇယားတွင် ကဖာ်ပြေားြါသည်။ 

၁။ စးီြွားကရး ဖွံ့ ဖဖိုးမှု 

 ကပမယာ စမီံခန့်ခွဲပခင်း 

 သီးနံှမျေား  

 ကပမကသဇာ၊ ြိးုသတ်ကဆး 

 ဆည်ကပမာင်း 

 ငါးလုြင်နး် 

 ကမွးပမူကရး 

 သစက်တာ (စးီြွားပဖစ် ကရရှည်ဖမဲ 

သစက်တာ) 

 သမဝါယမမျေား 

 ေုတ်လုြပ်ခငး်နှင့် 

ကုန်ကချောပြုလုြပ်ခငး် 

 ကုန်သွယ ်

 ကကျေးလက်အကပခပြု 

စးီြွားကရးလုြင်နး် 

 အလုြ်အကုိင် ဖနတီ်း ပခငး်နှင့် 

စနွ့်ဦး တီေွငမ်ှု ဖွံ့ ဖဖိုးကရး 

၂။ လူသားနှင့် အဖွဲ့အစည်း 

ဖွံ့ ဖဖိုးကရး 

 ကျေန်းမာကရး၊ အာဟာရ 

 ကရနှင့် သန့်ရှငး်ကရး၊ 

တစက်ိုယ်ကရ သန့်ရှငး်ကရး 

 ြညာကရးနှင့် စာတတ် 

ကပမာက်မှု 

 အိမ်ယာနှင့် အကဆာက်အဦ 

 အကပခချေ ကနေုိင်မှု 

 ကရွှ့ကပြာင်းခံ လူေုအား 

ကာကွယ်ပခငး်နှင့် ပြန်လည် 

ကနရာချေေားပခင်း 

 ယဉ်ကကျေးမှု နှင့် အားကစား 

 လူမှုဆိငု်ရာကာကွယ်ကရး 

 ကကလးသူငယ် ဖွံ့ ဖဖိုးကရး 

 ကကလးသူငယ် ကာကွယ်ကရး 

 ကျေား/မ တန်းတူကရး နှင့် 

၃။ သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရး ဆိငု်ရာ 

အကဆာက်အဦနှင့် ဝနက်ဆာင်မှု 

 ကုန်းလမ်း ြို့ကဆာင်ကရး 

 တံတား 

 ပြည်တွငး်ကရကကကာင်း 

ြို့ကဆာင်ကရး 

 ကလကကကာင်း ြို့ကဆာင်ကရး 

၄။ လျှြ်စစစ်ွမး်အား 

 ကရအား လျှြ်စစ ်စမွ်းအား 

 ဓာတ်ကငွ့စမွ်းအင်သုးံ 

လျှြ်စစဓ်ာတ်အားကြးစက် 

 ကနကရာင်ပခည်သုးံ စမွ်းအင် 

 ကလအားသံုး စမွ်းအင် 

 ဇီဝြစ္စည်းသံုး စမွ်းအင် 

 ဒီဇယ်လျှြ်စစဓ်ာတ်အားကြး 

စက် 
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 ေဏက်ငွကကကးနှင့် 

အာမခံဆိုငရ်ာ 

 ခရီးသွားလုြင်နး် (ြတ်ဝန်း 

ကျေင် ေိနး်သိမး်သည့် 

ခရီးသွားလုြင်နး်) 

 ဓာတ်သတ္တ ုမျေား 

 ကရနံနငှ့ ်ဓာတ်ကငွ့ 

အမျိေုးသမီးမျေား စမွ်းရည် 

တက်ကရး 

 

၅။ ဆက်သွယ်ကရး 

 တယ်လီဖနု်း ဆက်သွယ်ကရး 

 ကရဒီယို ဆက်သွယ်ကရး 

 ဆက်သွယ်ကရး ကွနယ်က် 

၆။ သောဝြတ်ဝန်းကျေင်နှင့် 

သောဝသယံဇာတ 

 သောဝ ကေးဒဏ် 

ကလျော့နည်းကရး 

 ဇီဝမျေိုးကဲွ ကကယ်ဝမှု 

 အစုအဖဲွ့ြိငု် သစက်တာ 

 သစက်တာ ေိနး်သိမး် ပခငး်နှင့် 

ပြန်လည် ရှင်သန် ကကီးေွားကစ 

ပခင်း 

 ကပမဆီလွှာ ေိနး်သိမး်ပခင်း 

 ြျိေုးဥယျောဉ် တည်ကောင်ပခငး် 

 စနွ့်ြစ်ြစ္စည်း ေိနး်သိမး်ပခင်း 

၇။ ပြည်သူနှင့် ကကျေးရွာ 

အုြ်ချေုြ်ကရး 

 ကကျေးရွာရိှ အစုအဖွဲ့ 

 ကကျေးရွာလူမှု အင်အား 

တည်ကဆာက်ပခင်း 

 ကအာက်ကပခအဆင့် 

အစီအစဉ်ဆွဲပခငး်နှင့် 

ေတ်ဂျေက်တွက်ပခင်း 

ပြည်သူလု့ြင်နး်ကကျေးရွာ 

အကဆာက်အဦ 

၈။ အမျေားပြည်သူ ကေးကင်း 

လံုပခုံ မှု 

 ဥြကဒ စိုးမုိးကရး 

 ရဲလုြင်နး် 

 မီးသတ် 

 

 

ရင်းနှီးပမုြ်နှမံှုအကပခခံ၍ အမျေိုးအစားခွဲပခားရာတွင်− 

(၁)  သာမန်အသုးံစရိတ် − ြါဝင်သည့်အသုးံစရိတ်မျေားမှ တစ်နှစ်အတွင်းကုနဆံု်းသွားမည့် အမျေိုး 

အစားမျေား၊ အဖမဲတမ်းလိုအြ်ကနမည့်ြစ္စည်းမျေား၊ လုြ်ငနး်လည်ြတ်ကဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပြုပြင် 

ေိန်းသိမး်ပခင်းတိုအ့တွက် နှစစ်ဉ်ပဖည့်တင်းကနရမည့် အမျေိုးအစားမျေားအတွက် ကုနက်ျေစရိတ် 

တို ့ပဖစ်ြါသည်။ 

(၂) ကငွလုံးကငွရင်း အသုးံစရိတ်− ေုိအသုံးစရိတ်တွင် ကငွလုံးကငွရင်း အသုးံစရိတ်နှင့် စွမး်ကဆာင် 

ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း အသုးံစရိတ် စသည်ပဖင် ့ေြ်မံခွဲပခားနိုင်သည်။ 

 ကငွလုံးကငွရင်း အသုံးစရိတ် − ြါဝင်သည့် အသုးံစရိတ်မျေားမှ ရင်းနှီးပမုြ်နှလံိုက်သည့် 

သကောသောဝ ရှိြါသည်။ ၎င်းတိုသ့ည် ြုံကသကုနက်ျေမည်ပဖစ်ဖြးီ လုြ်ငန်းတစ်ခတုွင် 

အရင်းအနှီးအပဖစ် ကရာက်သွားမည် ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ - ရံုးသုးံြစ္စည်းမျေား၊ ကဆာက်လုြ် 

ကရးြစ္စည်းမျေား၊ (လမ်းကဖာက်ပခငး်)၊ စကယ်န္တရားမျေားစသည ်ပဖင့်။  

 စွမး်ကဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ကရး အသုးံစရိတ် − နည်းြညာဖွံ့ဖဖိုးကရး၊ အသင်းအဖွဲ့ဆုိင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုး 

ကရးတိုအ့တွက် ရင်းနှီးပမုြ်နှမံှု ပဖစ်ြါသည်။ ဤအသုးံစရိတ်တွင် ဖွံ့ဖဖိုးကရးဆုိင်ရာ နည်း 

ြညာြ့ံြိးုမှုမျေား၊ အသင်းအဖွဲ့ စုစည်းတည်ကဆာက်ကရး၊ စနစတ်ကျေ လည်ြတ်ရြ်တည် 

နိုငသ်ည့ ် အဖွဲ့အစည်း ပဖစ်ကစကရးအတွက် ကုနက်ျေကသာစရိတ်မျေား ြါဝင်သည်။ ဤစရိတ် 

တွင ် နည်းြညာြ့ံြိးုကရး တစ်ကကိမ်သာ ကုနက်ျေမည့် ကြါင်းစြ်ညှိနှိုငး်ကရးနငှ် စီမအုံြ်ချေုြ်မှု 
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စနစမ်ျေား ကြါ်ေွန်းကရး၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခအုတွက် စနစမ်ျေားနငှ့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား 

ပြုစုကရးအတွက် ကုနက်ျေစရိတ် မျေား ြါဝင်ြါသည်။ စွမး်ကဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးကရး ေတ်ဂျေက်တွင် 

စွမး်ကဆာင်ရည် ပမှင့တ်င်ကရးအတွက် သောဝအရ ဆက်စြ်ကနကသာ သကောတရားဆုိင်ရာ 

အနုစတိ် လုြ်ငနး်မျေားအတွက် အသုးံစရိတ်မျေားလည်း ြါဝင်ြါသည်။ 

(၃)  လူသားချေင်းစာနာကောက်ေားကသာ အကူအညီ − ဤေတ်ဂျေက်သည် သောဝကေး အန္တရာယ် 

ကကကာင့်ပဖစက်စ၊ ကဒသအတွင်း ပြန်လည်ကြါငး်စည်းကရးအတွက် ကနဦး ြံ့ြိုးကြးကသာ ကုနက်ျေ 

စရိတ်မျေိုး ပဖစ်သည်။ ဤအသုးံစရိတ်တွင် အစားအစာ၊ ကရ၊ ကဆးဝါး၊ အိမ်ကဆာက်ြစ္စည်း၊ 

အကရးကြါ်ကျေန်းမာကရးနငှ့် အာဟာရဆိုင်ရာ ြံ့ြိုးမှု၊ အြျေက်အစီး၊ အမှိုကသ်ရုိက် ရှင်းလင်းကရး 

စသည့ ်အဆင်ကပြစွာ အသက်ရှငက်နေိုင်နုိင်ကရးအတွက် ြံ့ြိုးကြးကသာ ကုနက်ျေစရိတ်မျေား ြါဝင် 

ြါသည်။ 

စဉ် စမီံချေက် 
ရန်ြံု

ကငွ 

ရင်းနှးီပမှြ်နှံမှုအရအုြ်စုသတ်မတ်ှပခငး်(ကျေြ်) 

သာမန်

အသုံး 

စရိတ် 

ကငွလံုးကငွရင်းအသံုးစရိတ် လူသားချေင်း

စာနာမှု 

အကောက် 

အြံ ့

ကငွလံုးကငွ 

ရင်းအသံုး 

စရိတ် 

စမွ်းကဆာင်

ရည်ပမှင့် 

တင်ကရး 

၁       

၂       

၃       

၄       

၅       

၆       

၇       

၈       

၉       

၁၀       

၁၁       
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၉။ အကကာင်အေည်ကဖာ် ကဆာင်ရွက်မည့်အချေိန်ကာလ 

 ကကျေးရွာလူေုက ကဖာ်ေုတ်ကရးဆဲွေားကသာ ဦးစားကြးစီမခံျေက်မျေားကုိ အကကာင်အေည် 

ကဖာ်ကဆာင်ရွက်ရန ် စီမကံိနး်ကာလကိ ု ကွငး်ဆင်းကဆာင်ရွကခ်ျေက်မျေားအား အကပခခံ၍ ကရးဆဲွေား 

ြါသည်။ ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရး စီမကံိနး်ကာလမျေားကုိ နှစစ်ဉ် ပြုပြင်ကရးဆဲွြါမည်။ စီမကံိနး်ကာလ 

အြိုငး်အပခားမျေားကုိ ကအာက်ြါဇယားတွင် ကဖာ်ပြေားြါသည်။ 

စဉ် စမီံချေက် (Project) 
ဦးစား ကြး 

အဆင့ ်
၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

၁      
  

၂      
  

၃        

၄        

၅        

၆      
  

၇      
  

၈        

၉        

၁၀        

၁၁        

 

၁၀။ စီမံကနိ်း ကကီးကကြ်စစ်ကဆးပခင်းနှင့် အကဲပဖတ်သုးံသြ်ပခင်း  

 ကျွန်ုြ်တို၏့ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိနး် အကကာင်အေည်ကဖာ်ရာတွင် တိုးတက်မှု အကပခ 

အကနမျေားအား စနစတ်ကျေကကီးကကြ် စစက်ဆးအကဲပဖတ်ကကြါမည်။ အစကနဦး၌ ြိုမိုရုိးရှင်းလွယ်ကူ 

ကသာ နည်းလမ်းမျေားပဖင့် ကဆာင်ရွကြ်ါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကကီးကကြ်စစ်ကဆး 

အကဲပဖတ်သည့်လုြ်ငန်းကုိ ဖြီးကပမာက်ကအာင် ကဆာင်ရွကန်ိုငြ်ါလိမ့်မည်။ ကကီးကကြ်စစ်ကဆးသံုးသြ် 

ရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျေားမာှ -  
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(က)  စီမံကိန်းလုြ်ငန်းမျေား၏ တုိးတက်မှုမျေားအား အဖမဲမပြတ် ကကည့်ရှု၍ စီမခံန်ခ့ွဲရန်၊ 

(ခ)  ကျွန်ုြ်တို့ ကကျေးရွာဖွံဖဖိုးကရးစီမံကိန်း၏ ဖြီးကပမာက်ကအာင်ပမင်မှုမျေားအား ကလ့လာ 

ပခင်းအားပဖင့် ၄င်းတို၏့အကျေိုးရလဒ်မျေားကုိ ကျွန်ုြတ်ိုရ့ှင်းလင်းစွာ နားလည် 

သကောကြါက်လာကစရန်၊ 

(ဂ)  ပဖစ်ကြါ်လာသည့် စိနက်ခါ်မှုမျေားကုိ ကဖာ်ေုတ်သရိှိနိငု်ရန်နှင့် ဦးစားကြးကပဖရှင်း 

ရမည်မျေားကုိ သတ်မှတ်ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန၊် 

(ဃ) ကဆာင်ရွကက်နကသာ စီမကံိနး်အကတွ့အကကုံ မျေားအကြါ်တွင် အကပခခံ၍ အသုးံပြုကန 

ကသာ ဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာကိ ုချေိန်ညှိနိုင်ပခငး်အားပဖင့် သင်က့လျော်ကသာ ဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမံချေက် 

မျေားကုိ ကရွးချေယ်ကဆာင်ရွကန်ိုငရ်န်၊  

(င)  ဌာနဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် အပခားဖံွဖ့ဖိုးကရးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမျေားေံမှ လုိအြ် 

ကသာ ဖွံ့ဖဖိုးကရးအကူအညီမျေား တိတိကျေကျေ သတ်မှတ်နိုင်ရန် တိုပ့ဖစ်ြါသည်။ 

လူေုဗဟိပုြု၍ အားလုံးြူးကြါင်းြါဝင်ကသာ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်း အကကာင်အေည် 

ကဖာ်ကသာနည်းလမ်းကုိ လက်ကုိင်ကျေင့်သုးံသည့်အကလျောက် ကကျေးရွာဖံွဖ့ဖိုးကရးလုြ်ငန်းမျေားကုိ ကကီးကကြ် 

စစ်ကဆးသံုးသြ်ရာတွင် ကကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အိမ်ကောင်စမုျေား တက်ကကစွာ အတူ 

ြူးကြါင်းြါဝင်လာကစမည့် အဖွဲ့အစည်းစနစ်တစ်ခုကို ကကျေးရွာတွင ်တည်ကဆာက်သွားရြါမည်။ 

ကကီးကကြ်စစ်ကဆးပခင်း  

 အေူးသပဖင့် ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရးစီမံကိန်း၏ လုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (physical 

progress) နှင့် ကငွကကကးြိုင်းဆုိင်ရာတိုးတက်မှု (financial progress) တိုက့ို စနစတ်ကျေ ကကီးကကြ် 

စစက်ဆးြါမည်။ ၄င်းစစက်ဆးပခင်းကို (၃) လြတ် အစီအစဉ်ပဖင့် ကဆာင်ရွက် ြါမည်။ ကကီးကကြ်စစ်ကဆး 

ပခင်းလုြ်ငန်းကုိ ကကျေးရွာဖံွဖ့ဖိုးကရးကကာ်မတီ၏ စီစဉ်မှုပဖင့် သက်ဆုိင်ရာ စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအလုိက် 

တာဝန်ယူကဆာင်ရွက်ကနကသာ အဖဲွ့အသီးသီး၊ ကကာ်မတီအသီးသီးတ့ုိက မိမိတ့ုိတာဝန်ကျေရာ ကဏ္ဍ 

အလုိက် စစက်ဆးသုံးသြ်ြါမည်။ 

 အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကကာ်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို၏့စီမကံိနး်ဆုိင်ရာ ကနဦး သတင်းအချေက် 

အလက်မျေား (Baseline) ရရိှကအာင် ကဆာင်ရွက်ကကြါမည်။ ယင်းအကပခခံ သတင်းအချေက်အလက်မျေားသည် 

စီမံကိန်း၏ တုိးတက်မှုကုိ တုိင်းတာမည့် ညွှန်းကိနး် (indicator) မျေား ပဖစ်ြါမည်။ (၃) လြတ်ကနု်ဆံုး 

ချေိန်တိုင်းတွင် ကကာ်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို၏့ ကကီးကကြ်စစ်ကဆးကတွ့ရှိမှု အစီရင်ခစံာ 

(monitoring report) ကုိ ကကျေးရွာလူေုအစည်းအကဝး၌ အစီရင်ခံ တင်ပြြါမည်။ ဆကလ်က် 

ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွကရ်မည့် ကိစ္စမျေားကုိ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီမ ှ ဦးကဆာင်ြါမည်။ (၃) လြတ် 

ကကီးကကြ်စစ်ကဆးမှုအစီရင်ခံစာသည် ကအာက်ြါအချေက်မျေားအကြါ် အကပခခံြါမည်။ 
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(က) လုြ်ငန်းြိုင်းဆုိင်ရာ တိုးတက်မှု (Physical progress) 

(၁)  စီမကံိနး်လုြ်ငန်းမျေား လုြ်ငနး်ြိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ဖြီးကပမာက်မှု အတိုင်းအတာ၊ 

(၂) အကကာင်အေည်ကဖာ်ရာတွင် ကကုံ ကတွ့ရကသာ အခက်အခဲ၊ အဟန်အ့တားမျေား 

နှင် ့ပြုပြင်သင့်ကသာ အဆုိပြုချေက်မျေား၊ 

(၃)  ပြုပြင်ကပြာင်းလဲကဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်ကသာဖွံ့ဖဖိုးကရးဗျေူဟာနှင့် စီမခံျေက် 

မျေား။ 

( ခ ) ကငွကကကးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (Financial progress) 

(၁) ကငွသားနငှ့်ကငွသားမဟုတ်ကသာ အရင်းအနှီးလိုအြ်ချေက်မျေား စုစည်းဖြီးစီးမှု 

(မူလ လျောေားချေကန်ှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊ 

(၂)  (၃) လြတ်ကနု်တွင်ရှိကသာ ကငွသားနငှ် ့အပခားြစ္စည်း လက်ကျေန်၊ 

(၃) ကငွသားနငှ့်ကငွသားမဟုတ်ကသာ အရင်းအပမစ်မျေား စုကဆာင်းရာတွင် ကကုံ ကတွ့ 

ကနရကသာ အခက်အခဲမျေား၊ ပြဿနာမျေား၊ 

(၄)  ကငွကကကးစုကဆာင်းပြင်ဆင်မှု တိုးတက်ရန် အဆုိပြု နည်းလမ်းမျေား။ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီသည် (၃) လြတ်ကကးီကကြ်စစ်ကဆးမှုအစီရင်ခစံာ အနှစခ်ျေုြ်ကို 

ပြုစုပြင်ဆင်ဖြီး သကဆုိ်င်ရာ ကကျေးရွာအုြ်စုဥက္ကဌနှင့် ဖမို့နယ်ဦးစီးဌာနမျေားသုိ့ ကြးြိုြ့ါမည်။ အစီရင် 

ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆုိင်ကကျော်လွှားမှုမျေား၊ ကကျေးရွာသ/ူသားမျေား ပြ ပုြင်ကပြာင်းလဲ ကဆာင်ရွက် 

မည့် အစီအစဉ်မျေား၊ လုိအြ်ကသာ အကူအညီ အကောက်အြံ့မျေား စသည်တို့ ြါဝင်ဖြီး စာမျေက်နှာ (၂-၃) 

မျေက်နှာခန် ့ရှိြါမည်။ 

နှစ်ြတ်လည် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစီမကံိန်း အကဲပဖတ်ြွဲ 

 စီမကံိနး်ကာလ နှစတ်စ်နစှ ်ကုနဆံု်းချေိန်တွင် စီမကံိနး်၏ တိုးတက်မှု အကပခအကနကို ေက်စု ံ

ရှုကောင့်စံုမ ှပြန်လည်သုံးသြ် အကဲပဖတ် ကကြါမည်။ ဤနှစြ်တ်လည် သုးံသြ်ကတွ့ဆံုြွ၏ဲ ရည်ရွယ် 

ချေက်မှာ ကဆာင်ရွက်ကနကသာ ကကျေးရွာဖံွဖ့ဖိုးကရးလုြ်ငန်းမျေား၏ တုိးတက်မှု အကပခအကနမျေားကုိ ကအာက်ြါ 

အဖဲွ့အစည်း/ြုဂ္ဂိုလ်မျေားအား ဖိတ်ကကားအသိကြး တင်ပြနုိင်ကသာ အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိငု်ရန် ပဖစ်ြါ 

သည်။ ဖိတ်ကကားမည့် အဖဲွ့အစည်း/ြုဂ္ဂိုလ်မျေားမှာ - 

(က)  ကကျေးရွာအုြ်စုအုြ်ချေုြ်ကရးအဖွဲ့ 

( ခ)  ဖမို့နယ်အကေွကေအုွြ်ချေုြ်ကရးနှင် ့ အပခားသက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနမျေား၊ အဖွဲ့အစည်း 

မျေား (ကငွကကကး ေည့်ဝင်သမူျေား၊ ြုဂ္ဂလိက လုြ်ငနး်ရှငမ်ျေား) 

( ဂ)  သတင်းမီဒယီာမျေား 

(ဃ) ဖွံ့ဖဖိုးကရးအဖွဲ့အစည်းမျေား စသည်တို့ ပဖစ်ြါသည်။ 
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နှစြ်တ်လည် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး စီမကံိနး်အကဲပဖတ်ြွဲမှ ဖွံ့ဖဖိုးကရးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းမျေား 

နှင် ့ အပခားြါဝင်သက်ဆုိင်သူမျေားေံမှ အကကံပြုချေက်၊ သံုးသြ်ချေက်မျေား ရယူနုိင်ကသာ အခွင့်အလမ်းကုိ 

လည်း ရရှိနိုငြ်ါမည်။ ဤအကကံပြုချေက်မျေားပဖင့် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်းကုိ လိုအြ်သလို ပြန်လည် 

ပြင်ဆင် ကဆာင်ရွကန်ိုငမ်ည် ပဖစ်ြါသည်။ နှစြ်တ်လည် ကကျေးရွာဖွံဖဖိုးကရးစီမံကနိ်းသုးံသြ်ြွဲတွင် 

ကအာက်ြါအချေက်မျေားအကြါ် အဓိက အကလးေား ကဆာင်ရွကြ်ါမည်။ 

(က) စီမကံိနး်လုြ်ငန်းမျေားမှ ရရှိခဲ့ကသာ အဓိက လက်ငငး်ရလဒ်မျေားနှင့် အကျေိုးသကက်ရာက် 

မှုမျေား၊ 

(ခ)  ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးအကြါ် စီမခံျေက်တစ်ခခုျေင်းစီ၏ အကျေိုးသကက်ရာက်မှုမျေားအား 

အကဲပဖတ် သုးံသြ်ချေက်မျေား၊ 

(ဂ) ဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံချေက်မျေားအား အကကာင်အေည်ကဖာ်ရာတွင် ကကုံ ကတွ့ရသည့် အခက်အခဲ 

နှင် ့စိနက်ခါ်မှုမျေား၊ 

(ဃ) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငနး်မျေား ကအာင်ပမင်ကရးအတွက် ဗဟိုအဆင့်မှ ကူညအီားပဖည့် 

ရမည့် မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းအကောက်အြ့ံမျေား လုိအြ်မှု အကပခအကန၊ 

(င) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး ကဆာင်ရွကမ်ှုမှ ရရှိကသာ သင်ခန်းစာမျေား (အပခားရွာမျေားနငှ့် အပခား 

ကဒသရွာမျေားသ့ုိ အပြန်အလှန် မျှကဝနုိင်ရန်)၊ 

(စ)  ေတ်ဂျေက်ရရိှမှုနှင့် လံုကလာက်မှု အကပခအကန၊ 

(ဆ)  အကကံပြု သုးံသြ်ချေက်မျေား။ 

နှစြ်တ်လည် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်း အကဲပဖတ်ြွဲအစီရင်ခစံာကို ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး 

ကကာ်မတီက အနှစခ်ျေုြ်ပြုစုပြင်ဆင်၍ ကကျေးရွာအုြ်စုအုြ်ချေုြ်ကရးမှူးေံ အစီရင်ခံြါမည်။ အစီရင်ခံ 

စာသည် စာမျေက်နှာ (၂-၃) မျေက်နှာခန် ့ြါဝင်၍ ကအာက်ြါအချေက်မျေားကုိ အဓိကေား ကဖာ်ပြြါမည်။ 

(က) ကကျေးရွာဖံွဖ့ဖိုးကရးလုြ်ငန်း ကဆာင်ရွက်ရာတွင် အဓိက အကရးကကီးသည့် အကကကာင်းအရာနှင့် 

စိန်ကခါ်မှုမျေား၊ 

(ခ)  ပြငဆ်င်ကဆာင်ရွကရ်မည့် အဆုိပြုစီမံချေက်မျေား၊ 

(ဂ)  သကဆုိ်င်ရာ ဖမို့နယ်ဦးစီးဌာနမျေား၊ အဖွဲ့အစည်းမျေားေံမှ လိုအြ်သည့် အကူအညီမျေား 

စသည်တို့ ပဖစ်ြါသည်။ 

၁၁။ နည်းြညာဆုိင်ရာ အကူအညီ 

 ယခုကဲ့သို့ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးစမီံကနိ်းကရးဆွဲပခငး်နငှ့် စီမကံဆာင်ရွကစ်ဉ် အစကနဦး ကာလ 

တွင ် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခပုခားအလိုက် (ဥြမာ ၃ လ သို့မဟုတ် ၆ လပခား) မှန်မနှ် ကလ့လာ 

ကစာင့်ကကည့်ပခင်းနှင့် အကဲပဖတ်ပခင်းတိုလ့ုြ်ရန်အတွက် နည်းြညာအကူအညီကို ဖမို့နယ်အာဏာြိုင် 

အဖွဲ့အစည်းမျေား/နည်းြညာြံ့ြိုးကရးအဖွဲ့ေံမှ ရယနူိုင်သည်။   
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၁၂။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငန်းမျေား အကကာင်အေည်ကဖာ်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအမံမျေား 

 ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငနး်မျေား (စီမခံျေက် လုြ်ငနး်မျေား) ကုိ ကကျေးရွာလူေုက ဦးကဆာင်စမီံ 

ခန်ခ့ွဲဖြီး ေိကရာက်ကသာ အကျေိုးပဖစ်ေွန်းမှုမျေား ပဖစ်လာရန် ကကျေးရွာလူေုက အဓိက တာဝန်ယူ 

ရြါမည်။ 

(က) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ 

ကကျေးရွာဖံွဖ့ဖိုးကရးစီမံကိန်းတွင် ြါဝင်ကသာ လုြ်ငန်းမျေားကုိ အေိကရာက်ဆံုး အကကာင်အေည် 

ကဖာ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွနု်ြ်တ့ုိ ကကျေးရွာလူေု၏ တာဝန်ပဖစ်ြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရး 

ကကာ်မတီသည် ကြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းကရးနငှ့် စီမခံန်ခ့ွဲကရးတာဝန်ကို အဓိကယူြါမည်။ အဖဲွ့အစည်း 

အသီးသီး၊ ကကာ်မတီအသီးသီးအား တာဝန်မျေားခွဲကဝအြန်ှင်း၍ သကဆုိ်င်ရာ စီမကံိနး်မျေား ကဆာင်ရွက ်

နိုငရ်န် ဦးကဆာင်ြါမည်။ ဥြမာ - မိေဆရာအသင်းသည် ကကျေးရွာမူလတန်းကကျောင်း၏ ြညာကရး 

အရည်အကသွး ကကာင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူကဆာင်ရွက်ကစ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကကျေးရွာ 

လယ်ယာကုနေ်ုတ်လမ်း အဆင့်ပမှင့်ပခင်း လုြ်ငနး်ကို တာဝန်ယူကဆာင်ရွက်ကစပခင်း ပဖစ်ြါသည်  

(ခ) ဖွံ့ဖဖိုးကရးမတိ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း 

 ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီက စီမခံျေက်မျေားကုိ အကကာင်အေည်ကဖာ်ရာတွင် ဦးကဆာင်စမီံ 

ခန်ခ့ွဲမှုကုိ တာဝန်ယူကဆာင်ရွက်ကသာ်လည်း အပခားကသာ ဖွံ့ဖဖိုးကရးမိတ်ဖက်အဖွဲ့မျေားကုိ ရှာကဖွဆက် 

သွယ်ြူးကြါင်း၍ ကိယ်ုတိုင်မတတ်နိုင်ကသာ အကူအညီမျေား ရယကူဆာင်ရွကရ်န် ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ-

မိေဆရာအသငး်သည် မူလတန်းြညာကရး သင်ကကားမှု အရည်အကသွးတိုးတက်ကရး ကဆာင်ရွကရ်န် 

ဖမို့နယ်ြညာကရးဌာနနှင့် ချေိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ကဆာင်ရွက်ရြါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း 

လယ်ယာကုနေ်ုတ်လုြ်ငန်း အကောက်အကူပြုလမ်း အဆင့်ပမှင့်တင်ရန် ဖမို့နယ ် ကဆာက်လုြ်ကရး 

ဌာန၊ ကကျေးလက်ကဒသဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ကရးဦးစီးဌာနတို့နှင် ့ ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျေင်နီယာ ဒီဇိုင်းြုံစံနှင့် 

တွကခ်ျေက်မှုဆုိင်ရာ အကူအညီမျေား ရယရူြါမည်။ 

(ဂ) ကန်ေရိကု်နှင့် ဝန်ကဆာင်မှုကြးသည့် အဖွဲ့အစည်းမျေား 

စီမခံျေက်လုြ်ငနး်မျေား၏ အကသးစိတ်လုြ်ငနး်အမျေိုးအစား ကဖာ်ပြချေက်တွင် တင်ဒါကခါ်ယူ 

ကဆာင်ရွကရ်မည့်ကိစ္စမျေားကုိလည်း ကတွ့ရှရိြါမည်။ ဤလုြ်ငနး်အမျေိုးအစားမျေားအတွက် ကအာက်ြါ 

အဖွဲ့အစည်း/ြုဂ္ဂို လ်မျေား၏ ြါဝင်မှုမာှ အမှန်ြင် လိုအြ်ြါမည်။ 

(၁)  ကဆာက်လုြ်ကရး၊ ကကီးကကြ်ကရးစသည့် လုြ်ငနး်မျေားအတွက် ကန်ေရိုကမ်ျေား၊ 

(၂) စိုက်ြျေိုးကရး၊ ကမွးပမူကရးစသည့် သင်တန်းမျေားအတွက ် နည်းြညာဆုိင်ရာနှင့် စီမံ 

ခန်ခ့ွဲမှုဆုိင်ရာ ဝန်ကဆာင်မှုကြးသည့်အဖွဲ့မျေား (နိုငင်ံတကာဖံွ့ဖဖို းမှု အဖွဲ့အစည်းမျေား၊ 

ကဒသဖွံ့ဖဖိုးကရး အဖွဲ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ လူေုအဖွဲ့အစည်းမျေား) 
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ကန်ေရိုကန်ှင့် ဝန်ကဆာင်မှုကြးသည် ့အဖွဲ့အစည်းမျေားက စီမကံိနး်လုြ်ငန်းတွင် ကဖာ်ပြေား 

ကသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စမျေားကိသုာ ကကီးကကြ်မှုကြးမည်ပဖစ်ဖြးီ လုြ်ငနး်တစ်ခလုုံး လွှမ်းပခုံ 

ကကီးကကြ်ရန်မှာ ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီက တာဝန်ကြးေားကသာ အဖဲွ့၏ တာဝန်သာ ပဖစ်ြါသည်။ 

အချိုေ ့ကိစ္စမျေားတွင ် ကကီးကကြ်ကရးတာဝန်မှာ ဖမို့နယ်သက်ဆုိင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူြါမည်။ 

ဤကိစ္စမျေိုးတွင် ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရးကကာ်မတီသည် တာဝန်ကြးေားကသာ ကကာ်မတီကို ဦးကဆာင်၍ 

ဖမို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းမျေားနငှ့် နီးနီးကြ်ကြ် ြူးကြါင်းကဆာင်ရွကြ်ါမည်။ 

၁၃။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး အကဆာက်အဦမျေား အသုးံပြုပခင်းနှင့် ေိန်းသိမ်းပခင်းအတွက် စုစည်းစီစဉ ်

မှုနှင့ ်ကငွကကကးဆိုင်ရာ ကဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် 

 ပမန်မာနိုငင်ံကကျေးလက်ကဒသမျေားတွင်ကတွ့ရကလ့ရှိကသာဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငန်းမျေားမာှ ကအာက်ြါ 

အတိုင်းပဖစ်ြါသည်။ 

             ကဏ္ဍ လုြ်ငန်း 

စီးြွားကရးလုြ်ငန်း  ကငွစုကငွကချေးလုြ်ငန်း (လှည့်ြတ်ရန်ြုံကငွ ) 

 ဆည်ကပမာင်းကရကြးကရး လျှြ်စစ်ဓာတ်အားကြးစက် 

 လုြ်ငနး် 

 ကကျေးရွာကစျေး 

 စြါးေဏ် 

လူမှုကရးဆုိင်ရာ 

အကဆာက်အအံု 

 ကကျောင်းအကဆာက်အအံု ကဆာက်လုြ်ပခင်း 

 ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရးဌာန  

 ကရနှင့ ်သန့်ရှင်းကရး 

 ကကျေးရွာခန်းမ 

 ဓမ္မာရံု 

 လျှြ်စစ်ဓာတ်အားကြးစက် 

သွားလာကရးဆုိင်ရာ  

အကဆာက်အဦ 

 ဆိြ်ခတံံတား 

 လူသာွးလမ်း 

 တံတား 

သောဝြတ်ဝန်းကျေင် 

ေိန်းသိမး်ပခင်းလုြ်ငနး်  

 ကရတားတမံ 

 ကရနုတ်ကပမာင်း 

 ကကျေးရွာြိုငသ်စက်တာ 

တည်ကဆာက်ဖြီး အကဆာက်အဦမျေားကုိ အသုးံပြုရန်နှင့ ် ပြင်ဆင်ေိမ်းသိန်းရနအ်တွက် 

သင်က့တာ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ရာ အစီအစဉ်နငှ့် ကငွကကကးဆုိင်ရာ ကဆာင်ရွကမ်ှု အစီအမံမျေား ရှိရန ်

အတွက ်အကရးကကီးြါသည်။ သို့မှသာ ကရရှည်တည်တံ့ခိုငဖ်မဲမှုရှဖိြီး လုြ်ငနး်မှ အကျေိုးခံစားရြါမည်။ 



44 

ပမန်မာနိုငင်ံ ကကျေးလက်ကဒသ အကပခအကနအရ ဖွံ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငန်း အစီအစဉ်မျေားနငှ့် ကငွကကကးဆုိင်ရာ 

ကဆာင်ရွကမ်ှုကို အကပခခံ၍ ကအာက်ြါ ကရွးချေယ်နိငု်မှုမျေားအတိုင်း ခွဲပခားေားြါသည်။ 

ကရွးချေယ်နိုင်မှု (၁) လူေုအကပခပြု သုးံစွဲသူ အစုအဖွဲ့ 

သံုးစဲွသူ အစုအဖဲွ့သည် ဖံွ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငန်းမျေားဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းမျေားအနက် အမျေားဆံုး 

ကတွ့ရကသာအစုအဖဲွ့ ပဖစ်ြါသည်။ စီမံကိန်းလုြ်ငန်းမှ ေွကက်ြါ်လာသည့်အကျေိုးကို သုးံစဲွသူ 

အဖွဲ့သားမျေားမှ တိုက်ရုိက် ခံစားရြါသည်။ ဤအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ကခါင်းကဆာင် (၁) ဦး၊ ကငွကကာက်ခံသူ၊ 

ကငွေိန်း၊ စာရင်းကိငု်တစ်ဦးစီနငှ့် ကျေန်အဖွဲ့ဝငတ်စ်ဦး (သို့မဟုတ်) နှစဦ်းြါရှိ ြါမည်။ ဥြမာ (၁) -

ဆည်ကရရယသူုးံစဲွသူမျေားအဖွဲ့အပဖစ် ဖွဲ့စည်းဖြီး လုြ်ငနး်ကုန်ကျေစရိတ်မျေားပဖစ်သည့် ကရတံခါး အဖွင့ ်

အြိတ် လုြ်အားခ၊ ကပမာင်းပြင်ဆင်ေိန်းသိမ်းခ၊ ြစ္စည်းဖိုးနှင့် သယ်ယူြိုက့ဆာင်ခစရိတ် တ့ုိအတွက် 

သုးံစဲွသူမျေားေံမှ ကငွကကကးကကာက်ခပံခင်းမျေား ြါရှိြါမည်။ ရံဖန်ရံခါ အသုးံပြုသူ အချေင်းချေင်း အပငင်း 

ြွားမှုပဖစ်လျှင် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီက ကပဖရှင်းကြးြါမည်။ အမျေားအပမင်ရှင်းကစရန်အတွက် 

ဤအဖွဲ့က ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရးကကာ်မတီသို့ ကငွကကကးဆုိင်ရာကိစ္စမျေား အြါအဝင် ကိစ္စအဝဝကို အစီရင် 

ခံစာ တင်သငွ်းရြါမည်။ အသားတင်ြိကုငွကို ေဏ်တွင် အြ်နှေံားရမည်။ (ကငွြမာဏမမျေားြါ က 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီ၏ စီမခံန်ခ့ွဲမှုကအာက်တွင် ေားရှြိါမည်။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီ 

သည် ကကျေးရွာလူေု၊ ကကျေးရွာအာဏာြုိင်အဖွဲ့အစည်းနငှ့် တုိင်ြင်၍ ြိုကငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကုိ 

ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး ြင်မရန်ြုံကငွတွင် ေည့်သွင်းဖြီး တစ်ရွာလံုးအတွက် အကျေိုးပြုကသာ လုြ်ငနး်မျေား 

တွင ်အသုးံပြုြါမည်။ 

ဥြမာ (၂) - စြါးေဏ်တွင် အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးြါ ကကာ်မတီပဖင့ ်စီမခံန့်ခွဲပခငး်သည် ေိကရာက် 

ကကကာင်း ကတွ့ရှိရြါသည်။ ကကာ်မတီက ကခါင်းကဆာင် (၁) ဦး၊ စာရင်းကိငု် (၁) ဦး၊ ကသာ့ကိုင် (၁) 

ဦးနှင့် အပခား (၂) ဦးမှာ အဖွဲ့ဝင် ပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းတိုကုိ့ ကကျေးရွာမှ (သို့မဟုတ်) စြါးေဏ်အဖွဲ့မှ 

ကရွးချေယ်ြါသည်။ စည်းမျေဉ်းစည်းကမး်အကနနှင့် ပြန်ဆြ်သည့်ြမာဏကုိ အသုးံပြုသူမျေား အဖွဲ့ 

အစည်းမှ သကောတူ သတ်မှတ်ြါသည်။ အမျေားအားပဖင့် စြါးပြန်ဆြ်ရသည့်အတွက် စြါးကစျေးနှုန်း 

တက်မှုက မေိခိုက်ကစြါ။ အတိုးနှုန်းကုိ ဆင်းရဲသားမသိားစုမျေား၏ ဆြ်နိငု်သည့် အတိုင်းအတာ 

ပဖင့ ်ကကာက်ခသံည်။ လုြ်ငနး်စရိတ်အကနနှင့် စြါးကျေီပြင်ဆင်ခ၊ သယ်ယူြိုက့ဆာင်ခနှင့် အိတ်၊ တင်း 

ကတာင်းတို့ ဝယ်ယူရြါမည်။ ကကာ်မတီမှ အဆုိပြုဖြီးအဖွဲ့ဝငမ်ျေား၏ သကောေားရယူကာ ရရှိသည့ ်

အသားတင် အတိုးအြွားကို အဖွဲ့ဝငအ်သစ်မျေားသုိ့ တုိးချေဲ့ကြးြါမည်။ ေိုပ့ြင် ရွာတွင ် ေိခိုက် 

သကက်ရာက်လွယ်ဆံုး မိသားစမုျေားနငှ့ ် သကက်ကီးရွယ်အုိမျေားအား လှူဒါန်းြါမည်။ သုးံစဲွသူမျေား 

အဖွဲ့မှ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး ကကာ်မတီသို့ အဖွဲ့၏ေဏ္ဍာကရး အကပခအကနနှင့် လည်ြတ်လုြ်ကဆာင် 

မှုတိုက့ို အစီရင်ခြံါမည်။ ြိုလျံှကငွကို ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး ကငွစာရင်းတွင် အြ်နှေံားရြါမည်။   

ဥြမာ (၃) - အပခားသံုးစွဲသူ အစုအဖွဲ့တစ်ခုမာှ ကကျေးရွာြိုင်သစ်ကတာ အစုအဖွဲ့ ပဖစ်ြါသည်။ 

အစုအဖွဲ့သည်လုြ်ငနး်အစီအစဉ်အရလုြ်ကဆာင်ဖြီး အကျေိုးအပမတ်ကို အဖွဲ့ဝင်မျေားမျှကဝခံစားြါမည်။ 
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ကရွးချေယ်နိုင်မှု (၂) သကဝ်င်ယုံကကည်ကသာ ောသာကရး အကပခပြုအဖွဲ့ 

ပမန်မာနုိင်ငံသည် ောသာကရးအကပခပြု အဖဲွ့အစည်းမျေားက ဖံွ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငန်းမျေား စီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် 

တုိးချဲေ့ လုြ်ကဆာင်မှုတွင် ြါဝင်လုြ်ကဆာင်သည့် အကလ့အေရိှကသာ နုိင်ငံပဖစ်ြါသည်။ ဤအဖဲွ့ 

အစည်းမျေားသည် ကကျေးရွာလူေုကုိ စုစည်းဖြီး ဖံွ့ဖဖိုးကရးလုြ်ငန်းမျေား ကဆာင်ရွက်ကကြါသည်။ 

သူတိုသ့ည် ကရနှင့် သန့်ရှင်းကရး၊ ကကျေးရွာ ကငွစုကငွကချေးလုြ်ငန်း၊ စြါးေဏ်၊ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစက်တာ၊ 

ကကျေးရွာ မီးလင်းကရး စသည့်လုြ်ငန်းမျေားကုိ ကဆာင်ရွကပ်ခင်း၊ ပြင်ဆင်ေိန်းသိမး်ပခင်းတိုကုိ့ 

တာဝန်ယူ ကဆာင်ရွကြ်ါမည်။ အမှုကဆာင်အဖွဲ့သည် လုြ်ငနး်ကဆာင်ရွကပ်ခင်း၊ ပြင်ဆင်ေိန်းသိမ်း 

ပခင်းတိုက့ို စီမခံန့်ခွဲသည့် ြင်မအဖွဲ့ပဖစ်ဖြီး ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီက အဖွဲ့အစည်းမျေားကုိ စီမံ 

အုြ်ချေုြ်သက့ဲသုိ့ အလုြ်လုြ်ကကြါသည်။ 

ဤအဖွဲ့မျေား အလုြ်လုြ်ြုံမှာ ဥြမာအားပဖင့် အစုအဖွဲ့ြိုင် သစက်တာလုြ်ငနး်တွင် အမှုကဆာင် 

ကကာ်မတီက သုးံစဲွသူအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ကပမသုံးစွဲခွင့ရ်ရှိကအာင် လုြ်ကဆာင်ြါသည်။ ပြင်ြ အဖွဲ့ 

အစည်းမှ ကငွကကကးနှင့န်ည်းြညာ ြံ့ြိုးမှု ရရှိကအာင် ကဆာင်ရွကြ်ါသည်။ အဖွဲ့သားမျေားေံမှ ကငွကကကး၊ 

လုြ်အား၊ ြစ္စည်းေည့်ဝငမ်ှုကို ရရှိကအာင် ကဆာင်ရွကသ်ည်။ အလုြ်အမှုကဆာင်အဖွဲ့၏ ကကီးကကြ်မှု 

ပဖင့ ် အသုးံပြုသူမျေားြါဝင်ကသာ စီမခံန့်ခွဲကရးကကာ်မတီသည် လက်ကတွ့အကကာင်အေည်ကဖာ် 

ကဆာင်ရွကသ်ည့်လုြ်ငနး်မျေားပဖစ်ကသာ ကရကလာင်း၊ ကြါင်းသင်၊ ကပမဆီေည့်၊ ပခံကာပခင်းနငှ့ ် အပခား 

လုြ်ငနး်မျေားကုိ လုြ်ကဆာင်ြါသည်။ 

ကရွးချေယ်နိုင်မှု (၃) ကိယု့်အားကိုယ်ကိုး ကငွစုကငွကချေးအဖွဲ့ 

ကငွစုကငွကချေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ရာတွင် စီးြွားကရးအဆင့်တူဖြီး အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရှိသမူျေား 

စုဖွဲ့ကလ့ရှိြါသည်။ အနည်းဆံုး (၅) ဦးမှ (၁၀) ဦးြါဝင်ဖြီး အချေင်းချေင်းယံုကကည်မှု တည်ကဆာက်ရ 

ြါမည်။ တစ်ဦးနှင့တ်စ်ဦး ယံုကကည်မှုနှင့် ဆက်နယ်ွမှုအရ အပြန်အလှန် အာမခံကကရြါသည်။ အဖွဲ့ဝင် 

မျေားသည် အစုအဖွဲ့အလိုက် လုြ်ကဆာင်ပခင်း၏ ညီညွတ်ပခင်း၊ တစ်သားတည်းပဖစ်ပခင်း၊ အပမင်ရှင်း 

ပခင်း၊ တာဝန်ခံပခင်းတိုက့ို နားလည်ရြါမည်။ ရှင်သနတ်က်ကကကသာ အဖွဲ့ပဖစ်ရန်အတွက် အရည် 

အချေင်းရှဖိြီး အဖွဲ့ကုိ နှစန်ှစ်ကာကာ သကဝ်င်ယံုကကည်ကသာသူ ပဖစ်ရမည်။ စည်းရံုးကရးမှူ း၊ စာရင်း 

ကိငု်၊ ကငွေိန်း၊ ကသာ့ကိုင်နငှ့် စာရင်းစစ် တစ်ဦးစီ ရှိရမည်။ ကရရှည်အတွက် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး 

ကကာ်မတီ၊ ရြ်မိရြ်ဖနှင့ ်အာဏာြုိင်မျေားနငှ့် လူမှုကရးနငှ့် စီမခံန့်ခွဲမှုဆုိင်ရာ ြံ့ြိုးမှုမျေား ရယရူြါမည်။ 

အဖဲွ့သားမျေား၏ သကောတူညီချေက်ပဖင့် ဖဲွ့စည်းြံုဆုိင်ရာ သကောတူညီမှုကုိ ပြုစုရြါမည်။ ြံုမှန် 

အစည်းအကဝးတက်ပခင်း အချိေန်ကာလ သတ်မှတ်ချေက်အတုိင်း ြံုမှန်ကငွစုပခင်း၊ ြံုမှန်အရင်းနှင့်အတုိးကုိ 

ပြန်ဆြ်ပခင်း စသည်တ့ုိသည် ရှင်သန်တက်ကကကသာ ကငွစုကငွကချေး  အဖဲွ့တစ်ဖဲွ့၏ အကရးကကီးကသာ 

အဂေါရြ်မျေား ပဖစ်ြါသည်။ စနစတ်ကျေ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ေားရှပိခင်းနှင့် အကပခခံစာရင်း ကျွမ်းကျေင်မှု 

တိုသ့ည် အဖွဲ့၏ အရည်အကသွးကို ပမင့်တက်ကစြါသည်။   

စုကဆာင်းရရိှသည့် အတုိးကငွသည် အဖဲွ့၏ အဓိကဝင်ကငွ ပဖစ်ြါသည်။ သ့ုိကသာ် အတုိးနှုန်းသည် 

ဆင်းရဲသားမျေား တတ်နုိင်ကသာ အတုိင်းအတာသာ ပဖစ်ရြါမည်။ ကချေးကငွစိစစ် အကဲပဖတ်ပခင်းကို 
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ကချေးလိုကသာ ရည်ရွယ်ချေက်၏ သောဝကျေမှု၊ ယံုကကည်ရမှု၊ ပြန်ဆြ်နိငု်မှုတိုက့ြါ်တွင် မူတည်၍ လုြ်ရ 

ြါမည်။ အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းအပြင် အဓိက စာအုြ ် (၄) အုြ်ကုိ ေားရှိရြါမည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ 

စုကဆာင်းကငွ မှတ်တမ်း၊ ကချေးကငွနှင့် ပြန်ဆြ်ကငွမှတ်တမ်း၊ တစ်ဦးချေင်းစာအုြ်နှင့် အကေွကေွ 

လယ်ဂျောတ့ုိ ပဖစ်ြါ သည်။ 

ကရွးချေယ်နိုင်မှု (၄) စီမခံန့်ခွဲကရးကကာ်မတီ 

အချေို့ကသာ သတ်မှတ်ချေက် လုြ်ငနး်မျေားအတွက် ကကျေးရွာသည် စီမခံန့်ခွဲကရးကကာ်မတီ 

ဖွဲ့စည်းရန် လိုအြ်ြါသည်။ (ောသာကရး အကပခပြု အဖွဲ့အစည်းမျေား) သို့မဟုတ် ကကျေးရွာကစျေးက့ဲသုိ့ 

ဖွံ့ဖဖိုးကရး လုြ်ကဆာင်မှုတစ်ရြ်ကို လုြ်ရန ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ကိ ုဖွဲ့စည်းရြါမည်။ 

ကကျေးရွာကစျေး 

အဓိကလုြ်ကဆာင်မည့် အဖွဲ့အစည်းမာှ စီမခံန့်ခွဲကရးကကာ်မတီ ပဖစ်ြါသည်။ ဤအဖွဲ့ကုိ 

ကကျေးရွာရြ်မိရြ်ဖ၊ ရြ်ရွာမှ ယံုကကည်ကိုးစားသူ၊ ကစတနာ့ဝန်ေမ်းမျေား၊ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီ 

မ ှ ကိယ်ုစားလှယ်တို့ ြါဝင်ဖြီး ကကျေးရွာအုြ်စုအုြ်ချေုြ်ကရးမှူးက ဦးကဆာင်ရြါမည်။ ကစျေးဆုိင်မျေား 

ကနရာချေေားကရး၊ အကဆာက်အဦ ကဆာက်လုြ်ပခင်း (ယာယီ သာမန်ဆုိင်ခန်း)၊ သန့်ရှင်းကရး ကိစ္စ 

မျေားကုိ စီစဉ်ရြါမည်။ ကုန်ကျေစရိတ်ကိ ု ကကာက်ခရံကငွမှ သုးံရြါမည်။ ြုံမနှ်အားပဖင့် ကကျေးရွာကစျေး 

ဖွင့က်ြးပခင်းသည် ကကျေးလက်ကဒသဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ကရးဦးစီးဌာန၏ လုြ်ငနး်တစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ 

အကယ်၍ ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရးအစီအစဉ်တွင် ြါဝင်ြါက နည်းြညာနှင့ ်ကငွကကကးဆုိင်ရာ အကူအညီတ့ုိ 

ကြးနိုငသ်ည့် အကနအေား ရှိြါသည်။ 

ကကျေးရွာအကဆာက်အဦလုြ်ငန်း 

ဆိြ်ခတံံတား၊ လူသာွးလမ်း၊ ကကျေးရွာမီးလင်းကရး၊ ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရးဌာနကဲသ့ို့ကသာ 

ကကျေးရွာ အကဆာက်အဦဆုိင်ရာ လုြ်ငနး်မျေားတွင် သကဆုိ်င်ရာ စီမခံန့်ခွဲကရးကကာ်မတီ (သို့မဟုတ်) 

ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရးအဖွဲ့မှ  စီမခံန့်ခွဲ တာဝန်ယူရ ြါသည်။ စီမခံန့်ခွဲကရးအဖွဲ့သည် ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖို းကရး 

ကကာ်မတီ၊ ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရးအဖွဲ့နငှ့် အပခားအဖွဲ့မျေားနငှ့် တိုင်ြင်ညှိနှိုင်း၍ နိုငင်ံကတာ် ကကျေးရွာ 

လူေု ြုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းနငှ့် တစ်ဦးချေင်းအလှူရှင်မျေားေံမှ ကငွကကကးစုကဆာင်း ကကာက်ခရံြါမည်။  

အပခားကငွစုကငွကချေးအစုအဖွဲ့ 

ပမန်မာနိုငင်ံတွင် အစုအဖွဲ့မျေိုးသည် ောသာကရး အကပခပြုအဖွဲ့မျေား၊ အေူးသပဖင့် ခရစ်ယာန် 

ောသာဝင်တို၏့ အစုအဖွဲ့မျေားတွင် ပြုလုြ်ကကြါသည်။ ဗဟိုကငွကချေးအဖွဲ့ြုံစံပဖင့် ကချေးကငွလုြ်ငနး်ကုိ 

လုြ်ကကြါသည်။ ေုရားကကျောင်း အလုြ်အမှုကဆာင်အဖွဲ့၏ စီမခံန့်ခွဲမှုကအာက်တွင် ရွာသူရွာသားမျေား 

ကငွစုကကရန ် စည်းရံုးကဆာ်ကသဖြီး ကချေးကငွေုတ်ကချေးပခင်း၊ စီမခံန့်ခွဲမှုအကေွကေွကို ကဆာင်ရွကက်က 

ြါသည်။ ရန်ြုံကငွကို အပြည်ပြည်ဆိငု်ရာ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းမျေား၊ ြဂု္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းမျေားနင့်ှ 

အသင်းသားမျေား၏ စုကငွနှင့ ်အတိုးကငွတိုပ့ဖင့် လည်ြတ်ြါသည်။ 
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ကရွးချေယ်နိုင်မှု (၅)  ညွှန်ကကားချေက်အရ ဖွဲ့ေားကသာ အဖွဲ့မျေား (ဥြမာ− မိေဆရာအသင်း) 

ညွှန်ကကားချေက်အရ ဖွဲ့ေားကသာ မိေဆရာအသင်းတွင ် ကကျောင်းအုြ်ကကီးမ ှ ဦးစီးဖြီး 

ကကျောင်းဆရာ/ဆရာမ၊ ကကျောင်းသားမေိ၊ ရွာမိရွာဖနှင့် ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရး တာဝန်ရှိသူတို့ ြါဝင် 

သည်။ ြုဂ္ဂလိက ကစတနာရှင်မျေားနငှ့် ကကျေးရွာသူ/သားမျေား၏ တတ်အားသကရွ့ သင့တ်င့်မျှတကသာ 

ေည့်ဝငမ်ှုမှ ရြါသည်။ ကကျေးရွာရှိ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူကကးီအဖွဲ့၊ အမျေိုးသမီးအဖွဲ့ စသည်ပဖင့ ် အားလုံး 

ြါဝင်၍ ကကျေးရွာပြုပြင်ကရးတွင် လုြ်အားြါဝင် ကကြါသည်။ ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီနှင့် 

ကကျေးရွာအုြ်ချေုြ်ကရးအဖွဲ့တိုမ့ှ ကတာင်းခံကသာ အကူအညီကို ကြးကကြါသည်။ 

ကရွးချေယ်နိုင်မှု (၆) လူမှုကရးအဖွဲ့ (သာကရးနာကရးအဖွဲ့) 

ဤအဖွဲ့သည် ကကျေးရွာ၏ ေုံးတမ်းစဉ်လာအရ တည်ရှိခဲ့သည့် ရွာသူရွာသားမျေား၏ စွမး်အား 

ေုကကးီြင ် ပဖစ်ြါသည်။ ဆင်းရဲချေမ်းသာမကရွး တစ်ရွာလံုး အဖွဲ့ဝငမ်ျေား ပဖစ်ြါသည်။ ရန်ြုံကင ွ

စုကဆာင်းပခင်းကို လုြ်ကဆာင်ရမည့် လုြ်ငနး်၏ ရည်ရွယ်ချေက်အရ ကကာက်ခရံြါမည်။ ဥြမာ− 

တစ်ဦးတစ်ကယာက် ကသဆုံးလျှင ်တစ်ရွာလံုးလိုလိုမှ ကငွ (သို့မဟုတ်) ြစ္စည်းကို စုကြါင်း ေည့်ဝင၍် 

ဤအဖွဲ့မတှဆင့် ကာယကံရှင် မိသားစအုား ကြးြါသည်။ ကကျေးရွာတစ်ခုလုံးမှ  ဖမို့နယ်သုိ့ ေည့်ဝင် 

ရမည့ ်ကငွကကကး၊ ေည့်ဝငရ်မည့် ကိစ္စမျေားရှြိါကလည်း လူတ့ုိ၏ ကချောင်လည်တတ်နိုင်မှုကြါ် မူတည်၍ 

ရွာမှသတ်မှတ်ေားကသာနှုန်းအတိုင်း အိမ်ကောင်စမုျေားမှ ကကာက်ခရံြါသည်။ အလွန်အမင်း အခက် 

အခဲရှိကသာ အချေို့ကသာ အိမ်ကောင်စမုျေားကုိမူ ကင်းလွတ်ခွင့ ် ကြးေားြါသည်။ ဤကကာက်ခကံငွ 

သည် လက်ငငး်ကိစ္စတစ်ခုတည်းအတွက် ကကာက်ခံပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ရွာရိှ အလွှာ အသီးသီး၊ အစု 

အဖွဲ့ အသီးသီးတိုမ့ှ ြါဝငက်ကြါသည်။ ကကာက်ခကံငွမှာ ပြဌာန်းအတည်ပြုေားကသာ နှုန်းေား 

အတိုင်း ပဖစ်ြါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရွာအကနပဖင့် ပြင်ြကစတနာ အလှူရှင်မျေားကုိလည်း ရှာကဖွကက 

ြါသည်။ 
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ကနာက်ဆက်တွဲ (၁) 

ကကျေးရွာစီမကံိန်းကရးဆဲွကရး အကောက်အကူပြု ဇယားမျေား 

(၁)   ကကျေးရွာ  လူမှုစီးြွားကရး အကပခအကန 

(၁.၁)  လူဦးကရနှင့် လူဦးကရဆုိင်ရာ အချေက်အလက်မျေား 

ဇယား ( ၁) လူဦးကရနှင့် လူဦးကရဆုိင်ရာ အချေက်အလက်မျေား 

အသက်အုြ်စု ကျေား မ စစုုကြါင်း စစုုကြါင်း၏%  

၁ နှစ်ကအာက် နို့စိုအ့ရွယ်     

၁ နှစ်မ ှ၅နှစ်ကအာက် ၅နှစ်ကအာက်ကကလးငယ်     

၅ နှစ်မ ှ၉နှစ်အေ ိ မူလတန်းကကျောင်းသားအရွယ်     

၉ နှစ်အေက်မ ှ

၁၄နှစ် အေ ိ
အလယ်တန်းကကျောင်းသားအရွယ်    

 

၁၄ နှစ်အေက်မ ှ

၆၀နှစ် အေိ 
အလုြ်လုြန်ိငု်သည့်အရွယ်    

 

၆၀ နှစ်နငှ် ့အေက် သက်ကကီးရွယ်ကကီး     

စစုုကြါင်း လူဦးကရ     

စစုုကြါင်း အိမက်ောင်စု - တစအ်ိမ်ကောင်ရှိ ြျေမ်းမျှဦးကရ -  

ရင်းပမစ် … (၁) အိမက်ောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ကကျေးရွာအုြစ်ု အုြ်ချေုြ်ကရးမှူးရံုး။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(၁.၂)   အလုြ်လုြ်နိုင်သူ အင်အား 

(၁.၂.၁) လုြ်သားအင်အားနငှ့် ဝင်ကငွရလုြ်ငန်း အမျေိုးအစား 

ဇယား (၂) လုြ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ကငွရလုြ်ငနး် အမျေိုးအစား 

စဉ် လုြင်န်းမျေား 

အဓိက အလုြအ်ကိုင် 
တဲွဖက် 

လုြက်ိုင်

သူဦးကရ 

မှတ်ချေက် အိမ ်

ကောင်စု 
% 

မိသားစု

ဝငလု်ြ်

အား 

၁ စိုက်ြျေိုးကရး (သီးနှ ံေုတ်လုြက်ရး) 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၂ တိရ စ္ဆာန် ကမွးပမူကရး  

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၃ ငါးဖမ်း လုြင်နး်  

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      
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စဉ် လုြင်န်းမျေား 

အဓိက အလုြအ်ကိုင် 
တဲွဖက် 

လုြက်ိုင်

သူဦးကရ 

မှတ်ချေက် အိမ ်

ကောင်စု 
% 

မိသားစု

ဝငလု်ြ်

အား 

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၄ သတ္တ ုတူးကဖာ်ကရး၊ ကကျောက်ေုတ်လုြက်ရး နှင့် သောဝရင်းပမစ်မျေား ေုတ်လုြပ်ခငး် 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၅ ေုတ်ကုန်လုြင်နး် 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၆ လျှြ်စစ၊် ဓာတ်ကငွ့ နှင့် ကရကြးကဝကရး 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၇ ကဆာက်လုြက်ရး၊ လက်သမား၊ ြန်းရံ လုြင်န်း 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၈ ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ အိမ်သုးံ ြစ္စည်းမျေား ပြင်ဆင်ကရး  

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၉ ကျွမ်းကျေင်ြညာရှင်မျေား (ဆံြင်၊ အလှပြင၊် အြ်ချေုြ်၊ အင်ဂျေင်နီယာ၊ သင်တန်းကြးသူ စသည်) 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၀ လက်လ-ီလက်ကား ကရာင်းဝယ်ကရး 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၁ ဟိုတယ် နှင့် စားကသာက်ဆိုင ်လုြင်နး် 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၂ ြို့ကဆာင်ကရး၊ သုိကလှာင်ကရး နှင့် ဆက်သွယ်ကရး 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      
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စဉ် လုြင်န်းမျေား 

အဓိက အလုြအ်ကိုင် 
တဲွဖက် 

လုြက်ိုင်

သူဦးကရ 

မှတ်ချေက် အိမ ်

ကောင်စု 
% 

မိသားစု

ဝငလု်ြ်

အား 

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၃ ကငွကချေး ဝန်ကဆာင်မှု လုြင်နး် (ေဏ် နှင့် ကငွကချေးပခင်း အြါအဝင် ကငွကကကးဝန်ကဆာင်မှု လုြင်န်း) 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၄ အိမပ်ခံကပမ ကရာင်းဝယ် ငှားရမ်းပခင်းနှင့် ဆက်စြ်ကသာ လုြင်နး်မျေား 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၅ ပြည်သူဝန်ကဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား ( အုြ်ချေုြ်ကရး၊ ကာကွယ်ကရးနှင့် ကေးကင်းလံုပခုံ ကရး) 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၆ ြညာကရး  

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
     

၁၇ ကျေန်းမာကရး 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၈ လူမှုကရး လုြင်န်းမျေား 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၁၉ အိမ်မျေားတွင ်အငှားလုိက်လုြသ်ူမျေားနှင့် အမျိေုးအမည် မကဖာ်ပြနိုငက်သာ လုြင်န်းမျေား 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

၂၀ ပြငြ်အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ကုမ္ပဏီမျေားတွင် လုြက်ိုင်သူမျေား (ဥြမာ - UN, INGOs, Companies, etc.,) 

 ကိုယ်ြိုင ်လုြင်နး်      

 
အလုြ်သမား၊ ကျေြန်း၊ 

ရာသီအလိုက် အလုြ်သမား 
 

 
   

  စစုုကြါင်း      

ရင်းပမစ် … (၁) အိမက်ောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ကကျေးရွာအုြစ်ု အုြ်ချေုြ်ကရးမှူးရံုး။  
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ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၁.၂.၂)     လုြ်ငန်းနှင့် ကျေား၊ မအလိုက် အနည်းဆံုးနှင့် အမျေားဆံုး လုြ်အားခနှုန်းေား  

ဇယား (၃)  လုြ်ငနး်နငှ့် ကျေား၊ မအလိုက် အနည်းဆံုးနှင့် အမျေားဆံုး လုြ်အားခနှုန်းေား  

# အလုြ်အကိုင် 
ကရတက်ွ

ြံု 

အမျေားဆုးံ (ကျေြ်) အနည်းဆုးံ (ကျေြ်) 
မှတ်ချေက် 

ကျေား မ ကျေား မ 

၁ လယ်ယာလုြင်နး် ကနစ့ား       

၂ တိရ စ္ဆာန်ကမွးပမူကရး ကနစ့ား      

၃ 

ငါးလုြင်နး် - ကရချိေု/ကရငန် 

ငါးဖမ်းပခင်း၊ ငါးြိ၊ 

ငါးကပခာက်လုြင်နး် 

ကနစ့ား      

၄ 

သတ္တ ုတူးကဖာ်ကရး၊ 

ကကျောက်ေုတ်လုြက်ရး နှင့် 

သောဝရင်းပမစ်မျေား 

ေုတ်လုြပ်ခငး် 

ကနစ့ား      

၅ ေုတ်ကုန်လုြင်နး် ကနစ့ား      

၆ 
ကဆာက်လုြက်ရး၊ လက်သ 

မား၊ ြန်းရံလုြင်နး် 
ကနစ့ား      

၇ 

ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ 

အိမ်သံုး ြစ္စည်းမျေား 

ပြင်ဆင်ကရး 

ကနစ့ား      

၈ 
လက်လီ-လက်ကား 

ကရာင်းဝယ်ကရး 
ကနစ့ား      

၉ 

ကျွမ်းကျေင်ြညာရှငမ်ျေား 

(ဆံြင်၊ အလှပြင၊် အြ်ချေုြ်၊ 

အင်ဂျေင်နယီာ၊ 

သင်တန်းကြးသူ စသည်) 

ကနစ့ား      

၁၀ 
ဟုိတယ်နှင့် စားကသာက် 

ဆိငု်လုြင်နး် 
ကနစ့ား      

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်၊ု အမျိေုးသမီး အုြ်စု၊ လယ်သမား အုြ်စု။ 

မှတ်ချေက ်

(၁) လခစား အလုြသ်မားမျေား၏ တစရ်က်ဝင်ကငွ = (လစာ ÷ ၂၂.၇၅) 

(၂) နာရီတွက်ပဖင့် ရကသာ အလုြ်သမားမျေား၏ တစရ်က်ဝင်ကငွ = (တစန်ာရီဝင်ကငွ × ၈) 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
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(၁.၃)  သောဝ ရင်းပမစ်မျေား 

(၁.၃.၁)  စိုက်ြျေိုးနိုင်ကသာ ကပမဧရိယာ 

ဇယား (၄) ကကျေးရွာ၏စိုက်ြျေိုးကပမ ြိုငဆုိ်င်မှု 

ကပမအမျေိုးအစား 
ဧရိယာ 

(ဧက) 

ကပမဆီလွှာ 

အရည်အကသွး 

ကကာင်း/သင်/့ည့ံ 

ဆည်ကရရရိှမှု 

(ရ/မရ/အနည်း 

အကျေဉ်း) 

ကရရင်းပမစ် 

(ကရရရိှသည့်ကနရာ/ 

ကရကြးနိငု်သည့်ဧက) 

လယ်ကပမ     

ယာကပမ /ကတာင်ယာ     

ဥယျောဉ်ပခံကပမ     

အိမ်ပခံဝင်း စိုက်ခငး်     

နှစ်ရှည်သီးနှစံိုက်ခင်း     

ကရွှ့ကပြာင်းကတာင်ယာကပမ     

ကိုင်း/ကျွန်းကပမ     

စားကျေက်ကပမ     

ြလြ်ကပမ     

အပခား     

စစုုကြါင်း     

ရင်းပမစ် … (၁) အိမက်ောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု။ 

မှတ်ချေက်။       ။ကရရိှသည့် ကနရာအမျိေုးအစား - ဆည်၊ ပမစက်ရတင်၊ စမိ်စ့မ်းကရသွယ်၊ ကပမကအာက်ကရ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၁.၃.၂)  ဓာတ်သတ္တ ုနှင့် အပခားသောဝ ရင်းပမစ်မျေား 

ဇယား (၅) ဓာတ်သတ္တ ုနှင့် အပခားသောဝ ရင်းပမစ်မျေား 

အမျိေုးအစား 
ရရှိနိုင်မှု  

(မျေား/သင့်/နည်း/မရှ)ိ 

လက်လှမ်းမနီိငု်မှု  

(လွယ်/ခက်/ လက်လှမ်းမမီ) 

ကာဗွန ်(ဓာတ်ကငွ့/ကရနံ)   

အပခား ရင်းပမစ်မျေား   

အပခားသောဝရင်းပမစ် 

သောဝတိရ စ္ဆာန်မျိေုးစတ်ိမျေား   

သောဝအြင်မျေိုးစိတ်မျေား (နွားစာ၊ 

ကဆးေက်ဝင်အြင်မျေား)  
  

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
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(၁.၄)  ဥစ္စာဓနအဆင့် အကပခအကန 

ဇယား (၆) ဥစ္စာဓနအဆင့် အကပခအကန 

အကကကာင်း အရာ 

သတ်မတှ်စံနှုန်း 

အဆင်ကပြကသာ 

အိမ်ကောင်စု 

အလယ်အလတ်ရှိ 

ကသာအိမက်ောင်စု 

ဆငး်ရဲကသာ 

အိမ်ကောင်စု 

အလွန်ဆင်းရဲကသာ 

အိမ်ကောင်စု 

ကပမယာြုိင်ဆိုငမ်ှု     

အိမ်အကပခအကန      

လုြင်နး်သံုးကိရိယာ 

ြုိင်ဆုိင်မှု 
    

ကုန်ေုတ်လုြမ်ှုနှင့ ်

မဆိုငက်သာ ြုိင်ဆုိင်မှု 
    

အဓိကစီးြွားကရး 

လုြင်နး် 
    

အပခားြုိင်ဆိုငမ်ှု     

အိမ်ကောင်စု -             (     %)                 (     %)            (     %)                 (     %) 

ရင်းပမစ် … (၁) ကကျေးရွာလံုးကျွတ် အစည်းအကဝးပြုလုြပ်ခငး်။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၁.၅)  ေိခိုက်လွယ်မှု 

(၁.၅.၁)   ဝမ်းစာ ဖူလုံမှု 

ဇယား (၇) ကချေးငာှးပခင်းမရှိေဲ တစ်ကနလ့ျှင် အနည်းဆံုး နှစန်ြ်စားနိငု်သည့် အိမ်ကောင်စမုျေား 

(ဥစ္စာဓန အဆင့် “၃” နှင် ့“၄” အိမ်ကောင်စကုြါင်း၏ ၃၀ ရာခိုငန်ှုန်း) 

အချိေန်ကာလ 
အိမ်ကောင်စု 

အကရအတွက် 

အိမ်ကောင်စု

% 
ကပဖရှငး်သည့် နည်းဗျေူဟာ 

၃ လကအာက်    

၃ လနှင့် ၅ လ အေ ိ    

၆ လ မှ ၁၂ လ အေိ    

ရင်းပမစ် .. ဥစ္စာဓနအဆင့် “၃” နှင့် “၄” အိမ်ကောင်စုကြါင်း၏ ၃၀ ရာခိုငန်ှုန်းအား စစ်တမ်းကကာက်ယူပခငး်။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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(၁.၅.၂)  ကူညီကစာင့်ကရှာက်မှု အေူးလိုအြ်ကသာ အုြ်စုမျေား၏ ေိခိုက်လွယ်မှု အကပခအကန 

ဇယား (၈) ကူညီကစာင့်ကရှာက်မှု အေူးလိုအြက်သာ အုြ်စုမျေား၏ ေိခိုက်လွယ်မှု အကပခအကန 

အကကကာင်းအရာ ကျေား မ ကြါင်း 

မိသားစုကစာင့်ကရှာက်မှုမရိှကသာ သက်ကကီးရွယ်အို ၆၀ နှစ်နှင့်အေက်    

မိသားစု/ရြ်ရွာ၏ကစာင့်ကရှာက်မှုမရိှကသာ မသန်စွမး်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်    

 အိမ်ကောင်စု အကရအတွက် 

ဆငး်ရဲ၍မိသားစုဦးကရမျေားသည့် အမျိေုးသမီးဦးကဆာင် အိမ်ကောင်စု    

ဆငး်ရဲ၍မိသားစုဦးကရမျေားသည့် မုဆုိးဖိ/ု တစခ်ုလြ် အိမ်ကောင်စု  

အပခားကဒသသ့ုိ ကကာပမင့်စွာ သွားကရာက် ကနေုိင်လုြက်ိုင်ကနသည့် 

ဆငး်ရဲသည့် အိမက်ောင်စု 
 

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။  ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၁.၅.၃)   ကကျေးရွာ၏ ေိခိုက်သက်ကရာက်လွယ်မှု အကပခအကန 

ဇယား (၉) ကကျေးရွာ၏ ေိခိုက်သက်ကရာက်လွယမ်ှု အကပခအကန 

စဉ် ေိခိုက်လွယ်မှုအမျိေုးအစား 
ေိခိုက်လွယ်မှု 

(နိမ့်/လတ်/ပမင့်) 
မှတ်ချေက် 

၁ စားနြ်ရိက္ခာ မဖလံုူမှု   

၂ 
သောဝရင်းပမစ် ရှားြါးမှု 

(ကပမ၊ စိုက်ြျိေုးကရ) 
  

၃ ကရကကီးပခင်း   

၄ မိးုကခါင်ပခငး်   

၅ အကအးလွနက်ဲပခင်း   

၆ မုန်တုိင်း   

၇ ငလျေင်   

၈ မီးကေး   

၉ ဆားငန်ကရဝင်ကပမ   

၁၀ 
ကပမဖြိုပခငး်၊ ကပမဆီလွှာ 

ြျေက်ယွငး်မှု 
  

၁၁ သစက်တာပြုန်းတီးပခင်း   

၁၂ ငှက်ဖျေားကရာဂါ   

၁၃ တီေီကရာဂါ   

၁၄ ကိုယ်ခအံားကျေဆင်းမှုကရာဂါ   

၁၅ ပြည်တွငး် ြဋြိက္ခ   

၁၆ 
တိရ စ္ဆာန် ကူးစက်ကရာဂါ 

ကျေကရာက်မှု 
  

၁၇ လူကုန်ကူးပခင်း   

၁၈ ကဝးလံကခါင်သီ/လမ်းြန်း   
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စဉ် ေိခိုက်လွယ်မှုအမျိေုးအစား 
ေိခိုက်လွယ်မှု 

(နိမ့်/လတ်/ပမင့်) 
မှတ်ချေက် 

ဆက်သွယ်ကရးခက်ခဲ စသည် 

၁၉ အပခား   

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၁.၅.၄)   ေိခိုက်သက်ကရာက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူမျေား 

ဇယား (၁၀) ေိခိုက်သက်ကရာက်မှု ခံရနိုငသ်ည့်သူမျေား 

စဉ် 
ေိခိုက်သက်ကရာက်မှု  

ခံရနုိင်သည့်သမူျေား 

ေိခိုက်မှု 

(နိမ့်/လတ်/ပမင့်) 
မှတ်ချေက် 

၁ လူငယ ်   

၂ 
အမျိေုးသမီး ဦးကဆာင်သည့် 

ဆငး်ရဲသည့် အိမက်ောင်စု  
  

၃ ကပမယာမ့ဲ၊ ဆငး်ရဲသားကတာင်သူ   

၄ 

သောဝကေးဒဏ် ဆိးုရွားစွာ 

ကျေကရာက်နိုငက်သာ အိမက်ောင်စု/ 

ကူးစက်ကရာဂါ ေူကပြာကသာ 

ကဒသတွင ်ကနေုိင်သူ 

  

၅ ပမစ်ကမ်းကေး ကနေုိင်သူမျေား   

၆ 

မကတာ်တဆမှုပဖစ်နိုငက်ပခမျေားကသာ 

ကနရာ (Prone to accident) တွင် 

ကနေုိင်သူမျေား 

  

၇ 
ပြည်တွငး်ကနရြ်စနွ့်ခာွကရွှ့ကပြာင်း

ခံရသူမျေား (IDP) 
  

၈ ကပမနိမ့်ြိုငး် ကနေုိင်သူမျေား   

၉ ငါးကန်ြိုငရ်ှင ်   

၁၀ လက်လုြလ်က်စားမျေား၊ ကျေြန်း   

၁၁ လူနည်းစလူုမျိေုးမျေား   

၁၂ 
ကဒသတွငး်ြဋိြက္ခ ဧရိယာတွင ်

ကနေုိင်သူမျေား 
  

၁၃ နယ်စြ်ကဒသတွင် ကနေုိင်သူမျေား   

၁၄ ကရွှတွငး်လုြသ်ား   

၁၅ ကဆးစဲွသမူျေား   

၁၆ 
ကူးစက်ကရာဂါရနိငု်ကပခရိှကသာ 

သူမျေား 
  

၁၇ 
လှည့်လည်သွားလာ၍ 

ကစျေးကရာင်းသူမျေား 
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စဉ် 
ေိခိုက်သက်ကရာက်မှု  

ခံရနုိင်သည့်သမူျေား 

ေိခိုက်မှု 

(နိမ့်/လတ်/ပမင့်) 
မှတ်ချေက် 

၁၈ ကနရြ်ပြန ်အကပခချေသူမျေား   

၁၉ ကရွ့ကပြာင်းလုြသ်ားမျေား   

၂၀ ကားသမား   

၂၁  အပခား   

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂)   ကကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖဖိုးကရး အကပခအကန 

(၂.၁) ဖွံ့ဖဖိုးကရးအဖွဲ့အစည်းမျေား အကပခအကန 

(၂.၁.၁) ကကျေးရွာတွင်းရှိ လူေုအကပခပြု အဖွဲ့အစည်းမျေား 

ဇယား (၁၁) ကကျေးရွာတွင်းရှိ လူေုအကပခပြု အဖွဲ့အစည်းမျေား 

စဉ် 
အဖွဲ့အစည်း 

အမည် 

အမျိေုး 

အစား 

(၁/၂/၃) 

အဖွဲ့ဝင်ဦးကရ 

လုြင်န်း တာဝန် 

ဦးကဆာင်          

ဖွဲ့ စည်း 

သူမျေား  

(၄/၅) 

စမွ်း 

ကဆာင် 

နိငု်မှု 

(၆/၇/၈) 
ကျေား မ ကြါင်း 

၁         

၂         

၃         

၄         

၅         

၆         

၇         

၈         

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်၊ု အမျိေုးသမီး အုြ်စု။ 

အုြ်စုအမျေိုးအစား 

(၁) စးီြွားကရးအကပခခံကသာအုြစ်ု- လယ်သမားအဖဲွ့၊ ကငွစုကငွကချေးအဖဲွ့ စသည့်။  

(၂) လူမှုကရးအဖဲွ့ - ဥြမာ - အမျိေုးသမီးအဖဲွ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကိုယ်ေူကုိယ်ေအဖွဲ့။ 

(၃) ောသာကရးနှင့် ယဉ်ကကျေးမှုအဖွဲ့။ 

ဦးကဆာင်ဖွဲ့စည်းသူမျေား 

(၄) ကကျေးရွာလူေုကိုယ်တုိင် 

(၅) ပြင်ြအဖွဲ့ အစည်း 

အဖွဲ့စမွ်းကဆာင်နိုင်မှုအကပခအကန 

(၆) ကကာင်း - လွနခ်ဲက့သာနှစ်က ဖွံ့ ဖဖိုးကရးရည်မနှ်းချေက် (၁-၂) ခု ကအာင်ပမင်မှု ရရှိခဲ့။ ြံုမှန်အစည်းအကဝး 

ကျေင်းြပခင်းနှင့် တက်ကရာက်မှုကကာင်း၊  မှတ်တမ်းမျေားကုိ စနစတ်ကျေ ေိနး်သိမး်ေားရိှပခင်း၊ 

ကကျေးရွာတွငး်ရိှ အပခားအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုငး်ကဆာင်ရွက်မှု ရှိပခင်း။ 
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(၇) သင့ ် - လွနခ်ဲက့သာနှစ်က ဖွံ့ ဖဖိုးကရးရည်မနှ်းချေက် (၁-၂) ခု ကအာင်ပမငမ်ှု ရရိှခ့ဲ။ ြံုမှန်အစည်းအကဝး 

ကျေင်းြပခင်းနှင့်  အသင့်အတင့် တက်ကရာက်မှုရှိ၊  မှတ်တမ်းအချိေု့ စနစတ်ကျေ ေိနး်သိမး်ေားရိှပခင်း။ 

 (၈) ည့ံ (အားနည်း) - ကကုံ သလုိ အစည်းအကဝးကျေင်းြပခင်း၊ မှတ်တမ်းအချိေု့သာ ေိနး်သိမး်ေားရိှပခင်း။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၁.၂) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး ကဆာင်ရွက်ကနကသာ ပြင်ြအဖွဲ့အစည်းမျေား 

ဇယား (၁၂) ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရး ကဆာင်ရွကက်နကသာ ပြင်ြအဖွဲ့အစည်းမျေား  

စဉ် အမည် 
အဖွဲ့အစည်း အမျိေုးအစား 

(၁/၂/၃/၄/၅/၆/၇) 

အဖွဲ့အစည်း၏ လုြင်န်းတာဝနမ်ျေားနှင့် 

အစီအစဉ် 

၁    

၂    

၃    

၄    

၅    

၆    

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

မှတ်ချေက်။ 

(၁) ောသာကရးနှင့်ြတ်သက်ကသာအဖဲွ့အစည်း (ပြည်တွငး်/ ပြည်ြ) 

(၂) အစိုးရမဟုတ်ကသာအဖဲွ့အစည်း (ပြည်တွငး်/ ပြည်ြ) 

(၃) အရြ်ေက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း 

(၄) ေက်ကြါင်းစံုဖံွ့ဖဖိုးကရး အဖွဲ့အစည်းမျေား (ဥြမာ-ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ေဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖဖိုးကရးေဏ်) 

(၅) ကဏ္ဍအလုိက် ဖွံ့ ဖဖိုးကရးအဖဲွ့အစည်း (ဥြမာ - UK Aid, GIZ စသည့်) 

(၆) ြရဟိတအဖွဲ့ (ပြည်တွငး်/ ပြည်ြ) 

(၇) ြုဂ္ဂလိကအဖဲွ့အစည်းမျေား 

ကလ့လာကတွ့ရှခိျေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(၂.၂)  စီးြွားကရးနငှ့် အသက်ကမွးမှု အကပခအကန  

(၂.၂.၁)  သီးနှံေုတ်လုြ်ကရး 

(၂.၂.၁.၁)  စိုက်ြျေိုးကပမြိငု်ဆုိင်မှု 

ဇယား (၁၃) ကကျေးရွာ၏စိုက်ြျေိုးကပမ ြိုငဆုိ်င်မှု၊ ကပမယာြိုငဆုိ်င်သည့် အိမ်ကောင်စု 

စဉ် ကပမြုိင်ဆိုငမ်ှုအရွယ်အစား 
အိမ်ကောင်စု 

အကရအတွက် 

အိမ်ကောင်

စု % 
ဖွံ့ ဖဖိုးကရးအပမင်သတ်မတှ်ချေက် 

၁ ကပမယာမ့ဲ    ကပမမ့ဲယာမ့ဲ 

၂ ၂.၅ ဧကကအာက်   ဆငး်ရဲသားကတာင်သူ 

၃ ၂.၅ ဧကမှ ၅ ဧကေိ   ကတာင်သူငယ် 
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စဉ် ကပမြုိင်ဆိုငမ်ှုအရွယ်အစား 
အိမ်ကောင်စု 

အကရအတွက် 

အိမ်ကောင်

စု % 
ဖွံ့ ဖဖိုးကရးအပမင်သတ်မတှ်ချေက် 

၄ ၅ ဧကမှ ၁၂.၅ ဧက ကကား    အလယ်အလတ်စား ကတာင်သူ 

၅ ၁၂.၅ ဧက အေက်    ကတာင်သူကကီး 

ကကျေးရွာရှိအိမ်ကောင်စု စစုကုြါင်း    

ရင်းပမစ် … (၁) အိမက်ောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ကကျေးရွာအုြစ်ု အုြ်ချေုြ်ကရးမှူးရံုး။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၂.၁.၂)  အစိုးရ နှင် ့ြုဂ္ဂလိက ကရရင်းပမစ်မျေားမ ှကရသွငး်နိုင်သည့် ဧရိယာ 

ဇယား (၁၄) ကကျေးရွာ၏ ကရရင်းပမစ်နှင့် ကရသွင်းဧရိယာ 

စဉ် ရင်းပမစ် 
အစိုးရ 

/ြုဂ္ဂလိက 
ကရကသာက်ဧက 

ရရှိနိုင်မှု 

တနှစ်ြတ်လံုး/ 

ရာသီအလိုက် 
လံုကလာက်မှု (ရှ/ိမရှ)ိ 

၁ ဆည်     
၂ ကရလွှဲဆည်     
၃ ပမစ်ကရတင်စီမကိံနး်     
၄ အဝီစတွိငး်     
၅ လက်ငင် ကရတွငး်     
၆ စမိ့စ်မ်းကရ     
၇ ကချောင်းကရ     

၈ အပခား     

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု၊ (၂) ဆည်ကပမာင်းဦးစးီဌာန၊ စိုက်ြျိေုးကရး 

ဦးစီးဌာန။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၁.၃)  အဓိကသီးနှံမျေားနှင့် အေွကန်ှုန်း 

ဇယား (၁၅) အဓိကသီးနှံမျေားနငှ့် အေွကန်ှုန်း 

သီးနှ ံ

စစုု 

ကြါင်း 

စိုက် 

ဧက 

သီးနှေွံက်မှု 

သီးနှ ံ

စိုက်ြျေိုးသည့်  

ကာလ 

သွငး်အားစု 

လုိအြ်ချေက် 

(နိမ့်/လတ်/ 

ပမင့်) 

အပမတ် 

ရရှိနိုင်မှု       

(နိမ့်/လ

တ်/ ပမင့်) 

မှတ် 

ချေက် 

ယူနစ် 
အနည်း 

ဆံုး 

အမျေား 

ဆံုး 

ြျှမ်း

မျှ 
မှ ေိ 
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သီးနှ ံ

စစုု 

ကြါင်း 

စိုက် 

ဧက 

သီးနှေွံက်မှု 

သီးနှ ံ

စိုက်ြျေိုးသည့်  

ကာလ 

သွငး်အားစု 

လုိအြ်ချေက် 

(နိမ့်/လတ်/ 

ပမင့်) 

အပမတ် 

ရရှိနိုင်မှု       

(နိမ့်/လ

တ်/ ပမင့်) 

မှတ် 

ချေက် 

ယူနစ် 
အနည်း 

ဆံုး 

အမျေား 

ဆံုး 

ြျှမ်း

မျှ 
မှ ေိ 

           

           

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၂.၁.၄) လယ်ယာသုးံစကက်ိရိယာမျေား 

ဇယား (၁၆) ကကျေးရွာ၏ စိုက်ြျေိုးကရးသုံးကိရိယာမျေား ြိုငဆုိ်င်မှု 

စက်အမျိေုးအစား 

ြိငု်ဆိုငမ်ှု စက်ကိရိယာ

ငှားရမ်းလုြ်

ကိုင်ကနကသာ 

ကတာင်သူ 

အကရအတွက် 

မှတ်ချေက်/ 

အကပခအကန 

တစ်

ဦး 

ချေင်း

ြိငု် 

အဖွဲ့ြိုင် ရွာြိုင် 

အကရ

အတွ

က ်

လယ်

သမား

ဦးကရ 

အကရ

အတွ

က ်

လယ်

သမား 

ဦးကရ 

ေွနစ်က ်        

လက်တွနး်ေွနစ်က ်        

အကစ့ချေ ကိရိယာ        

ရိတ်သိမ်းက ခကလ့ှစက်        

ရိတ်သိမ်းစက်        

က ခကလ့ှစက်        

ကရစုြစ်က်        

ကပခနင်းကရတင်စက်        

ပမက်ရိတ်စက်        

အပခား        

ရင်းပမစ်… (၁) အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၁.၅)  သီးနှံအေွကန်ှုန်း တိုးကစရန်အတွက် အခွင့အ်လမ်းမျေား 

ဇယား (၁၇) သီးနှံေုတ်လုြ်မှု တိုးကစရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းမျေား 

အကပခအကန ကဖာ်ပြချေက်/ရှင်းလင်းချေက် 

ကပမ(စိုက်ြျေိုးကပမရရိှနုိင်မှု၊

ကပမဆီကသဇာ) 
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အကပခအကန ကဖာ်ပြချေက်/ရှင်းလင်းချေက် 

ကရရင်းပမစ်  

သောဝကပမကဆွး၊ 

ကအာ်ဂဲနစ ်ကပမကသဇာ 
 

ကအာ်ဂဲနစ/်ဓာတု 

ြိးုသတ်ကဆး 
 

ကချေးကငနှွင့် ကငွကကကး 

ဝနက်ဆာင်မှုမျေား 
 

နည်းြညာ၊ အုြ်ချေုြ်ကရး 

ြိငု်းဆုိင်ရာ ဝနက်ဆာင်မှု 

မျေား  

 

သွငး်အားစုကစျေးကွက်  

ေုတ်လုြမ်ှုကစျေးကွက် 

နှင့်ကုန်သယ်ွမှု 

 

အပခား  
ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု၊ (၂) သက်ဆိုငရ်ာဖမို့နယ်အစုိးရဦးစီး 

ဌာနမျေား။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၁.၆) သီးနှံေုတ်လုြ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ကခါ်မှုမျေား 

ဇယား (၁၈) သီးနှံေုတ်လုြ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိနက်ခါ်မှုမျေား 

ပြဿနာ ကဖာ်ပြချေက်/ရှင်းလင်းချေက် 

စိုက်ြျိေုးကပမ တုိးချဲေ့နိငု်မှု  

ကပမဆီကသဇာ အကပခအကန  

ကငွကကကးအရင်းအနီှး ရရှိနိုငမ်ှု  

စိုက်ြျိေုးကရး သွငး်အားစုမျေား 

အချိေနမ် ီရရိှအသုံးချေနုိင်မှု 

 

လုြသ်ားရှားြါးမှု (ကျွမ်းကျေင် 

သ/ူ မကျွမ်းကျေင်သ)ူ 

 

ကရရင်းပမစ်မျေား ရရိှနုိင်မှု  

စိုက်ြျိေုးကရ မလံုကလာက်မှု  

ဖျေက်ြိုးနှင့် ကရာဂါ  

ကစျေးကွက် လက်လှမး်မီမှု  

နည်းြညာ အကူအညီနငှ့် 

နည်းလမ်းမျေား 

 

အပခား  

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာဖမို့နယ် အစိုးရဦးစီး 

ဌာနမျေား။ 
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ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၂)  ကမွးပမူကရးလုြ်ငန်း 

(၂.၂.၂.၁)  ကမွးပမူကရးနှင် ့ငါးလုြ်ငန်း ကဆာင်ရွက်မှု အကပခအကန  

ဇယား (၁၉) ကမွးပမူကရးနှင် ့ငါးလုြ်ငန်း ကဆာင်ရွကမ်ှု အကပခအကန 

ကမွးပမူကရးနှင့် ငါးလုြင်န်း အိမ်ကောင်စု ကကာင်ကရ မှတ်ချေက်/အကပခအကန 

ကမွးပမူကရး 

ခုိင်းနွား    

နို့စားနွား    

ပမင်း    

ကျဲွ    

ပမည်း    

လား    

ဆိတ်    

သိုး    

ဝက်    

ကကက်    

ေဲ    

နွားကနာက်    

အပခား    

ငါးလုြ်ငန်း 

ငါးကန်    

ြုဇွနက်န်    

ဂဏန်း ကမွးပမူကရးလုြင်နး်    

ကရချေို ငါးဖမ်းလုြင်နး်    

ကမ်းလွန ်ငါးဖမ်းလုြင်နး်    

အပခား    

ရင်းပမစ်… (၁) အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၂.၂)  ကမွးပမူကရးကဏ္ဍ တိုးတက်ကစရန်အတွက်  အခွင်အ့လမ်းမျေား 

ဇယား (၂၀) ကမွးပမူကရးကဏ္ဍ ေုတ်လုြ်မှုတိုးတက်ကစရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းမျေား 

အခွင်အ့လမ်း ကဖာ်ပြချေက်/ ရှင်းလင်းချေက် 

ကမွးပမူကရး 

စားကျေက်ကပမ  
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အခွင်အ့လမ်း ကဖာ်ပြချေက်/ ရှင်းလင်းချေက် 

ကရရရိှမှု  

မျိေုးတိရ စ္ဆာန် လက်လှမ်းမီမှု  

ကချေးကင ွ  

သွငး်အားစု ကစျေးကွက်  

ဝနက်ဆာင်မှု ကစျေးကွက်  

ေုတ်ကုန ်ကရာင်းဝယ်မှု  

အိမ်ပခံဝင်းအတွငး် ကပမကနရာ 

လံုကလာက်မှု 
 

အပခား  

ငါးလုြ်ငန်း 

ငါး/ြုဇွနသ်ားကြါက် 

လက်လှမး်မီမှု 

 

ကချေးကင ွ  

သွငး်အားစု လက်လှမ်းမီမှု  

နည်းြညာ အကူအညီနငှ့် 

နည်းလမ်းမျေား 

 

ေုတ်ကုန ်ကရာင်းဝယ်မှု  

အပခား  

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၂.၃)  ကမွးပမူကရးနှင့် သားငါးေုတ်လုြ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ကခါ်မှုမျေား 

ဇယား (၂၁) ကမွးပမူကရးနှင့ ်သားငါးေုတ်လုြ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့ ်စိနက်ခါ်မှုမျေား 

ပြဿနာနှင့်စိနက်ခါ်မှုမျေား ကဖာ်ပြချေက်/ရှင်းလင်းချေက် 

ကမွးပမူကရး 

ကချေးကင ွရရှိနိုငမ်ှု  

ကူးစက်ကရာဂါပဖစ်ြာွးမှု  

နည်းြညာ အကူအညီနငှ့် နည်းလမ်းမျေား  

စးီြွားပဖစ် ကမွးပမူကရးလုြင်နး်မျေား 

အတွက် လုိင်စင/် ကလလံ လက်လှမ်းမီမှု 
 

အပခား  

ငါးလုြ်ငန်း 

ငါးဖမ်းခွင့် ရရိှနုိင်မှု  

ကချေးကင ွရရှိနိုငမ်ှု  

အပခား  

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - လယ်သမား အုြ်စု၊ (၂) ဖမို့နယ် ကမွး/က ုဦးစီးဌာန၊ ဖမို့နယ် 

ငါးလုြင်နး် ဦးစီးဌာန။ 
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ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၃)  စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ စီးြွားကရးလုြ်ငန်းကဏ္ဍ 

(၂.၂.၃.၁) စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ အသက်ကမွးလုြ်ငန်းမျေား 

ဇယား (၂၂) စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရးမဟတု်ကသာ အသက်ကမွးလုြ်ငန်းမျေား 

စဉ် 
လုြင်န်းမျေား (ေုတ်ကုန်လုြ် 
ငန်း နှင့် ဝနက်ဆာင်မှု)  

လုြင်န်း 
အကရအ

တွက် 

ဝနေ်မ်း / 

အလုြ်သ
မား အကရ 

အတွက ်

မိသားစု
ဝင် 

လုြအ်ား 

ရြ်တည်နိုငမ်ှု (နိမ့်၊ လတ်၊ 
ပမင့်) နှင့် ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် 

၁ 

သတ္တ ုတူးကဖာ်ကရး၊ ကကျောက် 

ေုတ်လုြက်ရး နှင့် သောဝ 

ရင်းပမစ်မျေား ေုတ်လုြပ်ခင်း 

    

၂ ေုတ်ကုန်လုြင်နး်     

၃ 
လျှြ်စစ၊် ဓာတ်ကငွ့နှင့် ကရကြး 

ကဝကရး 
    

၄ 
ကဆာက်လုြက်ရး၊လက်သမား၊  

ြနး်ရံလုြင်နး် 
    

၅ 
ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ အိမသ်ုံး 

ြစ္စည်းမျေား ပြင်ဆင်ကရး 
    

၆ 

ကျွမ်းကျေင်ြညာရှငမ်ျေား 

(ဆံြင်၊ အလှပြင်၊ အြ်ချေုြ်၊ 

အင်ဂျေင်နယီာ၊ သင်တန်းကြး 

သူ) 

    

၇ 
လက်လီ-လက်ကားကရာင်း 

ဝယ်ကရး 
    

၈ 
ဟုိတယ်နှင့် စားကသာက်ဆိုင ်

လုြင်နး် 
    

၉ 
ြို့ကဆာင်ကရး၊ သုိကလှာင်ကရး 

နှင့် ဆက်သွယ်ကရး 
    

၁၀ 

ကငွကချေး ဝန်ကဆာင်မှုလုြင်နး် 

(ေဏ်၊ ကငွကချေးပခင်းလုြင်နး် 

အြါအဝင် ကငွကကကးဝန်ကဆာင် 

မှု လုြ်ငန်း) 

    

၁၁ 

အိမ်ပခံကပမ ကရာင်းဝယ်ငှားရမ်း 

ပခင်းနှင့် ဆက်စြ်ကသာ လုြ် 

ငနး်မျေား 

    

၁၂ 
ပြည်သူဝန်ကဆာင်မှုလုြင်နး် 

မျေား ( အုြ်ချေုြ်ကရး၊ ကာကွယ် 
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စဉ် 
လုြင်န်းမျေား (ေုတ်ကုန်လုြ် 
ငန်း နှင့် ဝနက်ဆာင်မှု)  

လုြင်န်း 
အကရအ

တွက် 

ဝနေ်မ်း / 

အလုြ်သ
မား အကရ 
အတွက ်

မိသားစု
ဝင် 

လုြအ်ား 

ရြ်တည်နိုငမ်ှု (နိမ့်၊ လတ်၊ 
ပမင့်) နှင့် ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် 

ကရးနှင့် ကေးကင်းလံုပခုံ ကရး) 

၁၃ ြညာကရး     

၁၄ ကျေန်းမာကရး     

၁၅ လူမှုကရးလုြင်နး်မျေား     

၁၆ 

အိမ်မျေားတွင ်အငှားလုိက် 

လုြသ်ူမျေားနှင့် အမျိေုးအမည် 

မကဖာ်ပြနုိင်ကသာ လုြင်နး်မျေား 

    

၁၇ 

ပြင်ြအဖွဲ့ အစည်းမျေားနှင့် ကုမ္ပ 

ဏီမျေားတွင ် လုြက်ိုင်သူမျေား 

(ဥြမာ - UN, INGOs, 
Companies. etc.,) 

    

 
စစုုကြါင်းအသက်ကမွးလုြင်န်း

လုြက်ိုင်သူဦးကရ 
    

ရင်းပမစ် … (၁) အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မရိြ်ဖ အုြ်စု၊ 

စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား လုြက်ိုင်သူ အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၂.၃.၂)  စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ အသက်ကမွးလုြ်ငန်းမျေားအတွက် အခွင့်အလမ်း၊ 

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲမျေား 

ဇယား (၂၃-က) စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ စီးြွားကရးလုြ်ငနး်မျေားအတွက် အခွင့အ်လမ်းမျေား  

အခွင်အ့လမ်း ကဖာ်ပြချေက်/ ရှင်းလင်းချေက် 

  

  

  

  

  

  

  

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မရိြ်ဖ အုြစ်၊ု စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရ 

လုြင်နး်မျေား လုြက်ိုင်သူ အုြ်စု၊ လူငယ ်အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
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ဇယား (၂၃-ခ) စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ စီးြွားကရးလုြ်ငနး်မျေားအတွက် ပြဿနာနှင် ့

အခက်အခဲမျေား 

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲမျေား ကဖာ်ပြချေက်/ ရှင်းလင်းချေက် 

  

  

  

  

  

  

  

  

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မရိြ်ဖ အုြစ်၊ု စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရ 

လုြင်နး်မျေား လုြက်ိုင်သူ အုြ်စု၊ လူငယ ်အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၃)  ကရွှ့ကပြာင်းလုြ်သားမျေား 

(၂.၃.၁) ကရွှ့ကပြာင်းသွားလာမှု ပဖစ်ကြါ်လာြုံ၊ ြုံစနံှင့် အချေိန်ကာလ 

ဇယား (၂၄) ကရွှ့ကပြာင်းသွားလာမှု ပဖစ်ကြါ်လာြံု၊ ြုံစံနှင့် အချေိန်ကာလ 

# ြုံစံ 
အိမ်ကောင်စု 

အကရအတွက် 

လူဦးကရ ပြည်တွင်း ပြည်ြ 

ကျေား မ ကြါင်း ကျေား မ ကြါင်း ကျေား မ ကြါင်း 

၁ 

ကရွ့ှ ကပြာင်းလုြ်သားတစ်

ဦး အနည်းဆုံးရိှကသာ 

အိမ်ကောင်စု 

 - - - - - - - - - 

၂ 
ကရွ့ှ ကပြာင်းလုြ်ကုိင် 

ကသာကကျေးရွာရှိလူဦးကရ 
-          

၃ 

ကကျေးရွာပြင်ြသို့ ကရွ့ှ ကပြာင်းမှုကာလ  

၃ လ အေိ -          

၆ လ အေိ -          

၁၂ လ အေိ -          

၁၂ လ အေက် -          

ရင်းပမစ် … (၁) အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - စိုက်ြျေိုးကမွးပမူကရး 

မဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား လုြက်ိုင်သ ူအုြ်စု၊ လူငယ ်အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
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(၂.၃.၂)  ကရွှ့ကပြာင်းသွားလာရပခင်း၏ အဓိက အကကကာင်းရင်း 

ဇယား (၂၅) ကရွှ့ကပြာင်းသွားလာရပခင်း၏ အဓိက အကကကာင်းရင်း 

စဉ် အကကကာင်းအရာ လူဦးကရ 

၁ ြိမုိကုကာင်းမွနက်သာ အလုြ်အကုိင်နငှ် ့ဝငက်ငွ အခွင့်အလမ်းမျေား ရှာကဖွရန်  

၂ နုိင်ငံကရးနှင့်ဆုိင်ကသာ အကကကာင်းရင်း  

၃ ကဒသတွငး် ြဋြိက္ခပဖစ်ြာွးမှုကကကာင့် လံုပခုံ မှု မရှိသည့် အကကကာင်းရင်း  

၄ အပခား  

ရင်းပမစ် … အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၃.၃)  ကရွှ့ကပြာင်းလုြ်ကိုင်သူမျေားမ ှပြန်ြို့ကငွ 

ဇယား (၂၆)  ကရွှ့ကပြာင်းလုြ်ကုိင်သူမျေားမှ ပြန်ြိုက့ငွ 

စဉ် အကကကာင်းအရာ 

အိမ်ကောင်စု အကရအတွက် 

စစုု 

ကြါင်း 

% ကကျေးရွာ 

အတွင်းရှိ စုစုကြါင်း 

အိမ်ကောင်စု 

ပမင့် လတ် နိမ့် 

၁ 
ပြန်ြိုက့ငွကိ ုမှခီိကုနရကသာ 

အိမ်ကောင်စု အကရအတွက် 

     

၂ 

ပြန်ြိုက့င ွလမ်းကကကာင်းမျေား 

- ကငွလွှဲလုြင်နး် (ဟွနဒ်)ီ   - - - 

- ေဏ ်   - - - 

- လူကကုံ ပဖင့်လွှဲြုိပ့ခငး်   - - - 

- ကငွလွှဲလုြင်နး်နှင့် ေဏ်   - - - 

- ကငွလွှဲလုြင်နး်၊ ေဏန်ှင့် လူကကုံ  

ပဖင့်လွှဲြုိပ့ခငး် 

  
- - - 

ရင်းပမစ် … (၁) အိမက်ောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၄)  ကုန်စည်နှင့် ဝန်ကဆာင်မှု ကစျေးကွက် 

ဇယား (၂၇) ကုနစ်ည်နှင့် ဝန်ကဆာင်မှု၊ ကစျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အကပခအကန 

ကစျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အနီးဆုးံကစျေး အကကီးစားကစျေးကွက် 

ရွာမှအကွာအကဝး (မုိင်)   

သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရး လမ်းကကကာင်း 

နှင့်  ၎င်း၏ အကောက်အြံ့မျေား  
  

ကုန်စည်အမျိေုးအစားနှင့် ဝနက်ဆာင်   
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ကစျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အနီးဆုးံကစျေး အကကီးစားကစျေးကွက် 

မှုကြးနုိင်မှု  

ကစျေးအကပခခံအကဆာက်အဦနှင့် 

ဝနက်ဆာင်မှု 
 

 

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်၊ု လယ်သမား အုြ်စု၊ အမျိေုးသမီး အုြစ်၊ု 

စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား လုြက်ိုင်သူ အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၅)   ကငွကကကးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ေဏ်လုြ်ငန်း 

ဇယား (၂၈) ကငွကကကးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ေဏ်လုြ်ငန်း 

ကချေးကငွ 

ရရှိနိုင်သည့်  

ကနရာ 

ကငွကကကး 

ဝနက်ဆာင်မှု 

အမျိေုးအစား 

ပြနလ်ည် 

ကြးဆြ်ရမ

ည့် ကာလ 

အတိးုနှုန်း 

(လ) 

အကြါင်ခ ံ

ြစ္စည်း 

လုိအြ်မှု 

ကချေးကငွရရန ်

အခက်အခဲမျေား 

အစိုးရေဏ် 

(စိုက်ြျိေုးကရး 

ေဏ)် 

     

ြုဂ္ဂလိကေဏ်      

ြုဂ္ဂလိက အကသး 

စား ကချေးကငွဝန် 

ကဆာင်မှုကဏ္ဍ 

     

အဖွဲ့အလိက်ုကငွစု/

ကငွကချေးအစီအစဉ ်
     

ကငွကချေးကြးသူ      

အကြါင်ဆိုင်      

မိတ်ကဆွနငှ့် 

ကဆွမျေိုးမျေား 

     

အပခား      

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ လယ်သမား အုြစ်၊ု အမျိေုးသမီး အုြစ်၊ု 

စိုက်ြျိေုးကမွးပမူကရးမဟုတ်ကသာ ဝငက်ငွရလုြင်နး်မျေား လုြက်ိုင်သ ူ အုြစ်၊ု (၂) သက်ဆိုငရ်ာ ကငွကကကး 

ဝနက်ဆာင်မှု ကြးကသာအဖဲွ့မျေား။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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(၂.၆) ြတ်ဝန်းကျေင်နှင့် သောဝရင်းပမစမ်ျေား စီမံခန့်ခွဲမှု 

(၂.၆.၁) ြတ်ဝန်းကျေင်နှင့် သောဝရင်းပမစ်မျေား စီမခံန်ခ့ွဲမှုအတွက ် လက်ရှိ အကလ့အကျေင့်နှင့် 

အခက်အခဲမျေား 

ဇယား (၂၉) သောဝြတ်ဝန်းကျေင်နှင့် သောဝရင်းပမစ ်စီမခံန်ခ့ွဲမှုအတွက် လက်ရှ ိအကလ့အကျေင့်နှင့် 

အခက်အခဲမျေား 

အခက်အခ ဲ အန္တရာယ်ရှိမှု (ပမင့်/လတ်/နိမ့်) ကဖာ်ပြချေက်/ရှင်းလင်းချေက် 

ကပမဆီကသဇာ အကပခအကန   

အြင်မျိေုးစိတ်မျေား   

ဖျေက်ြိုးနှင့်ကရာဂါကာကွယ် 

ေိနး်ချေုြ်မှု 
  

ကရရင်းပမစ်   

ငါးမျိေုးကဲွမျေား   

အပခားတိရ စ္ဆာန်မျေိုးကဲွမျေား   

စနွ်ြ့စ်ြစ္စည်း စမီံခန့်ခွဲမှု   

ရင်းပမစ် … ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်၊ု လယ်သမား အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၇)    ြညာကရး 

(၂.၇.၁)  ြညာကရးနငှ့် စာတတ်ကပမာက်မှု 

ဇယား (၃၀) မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေက်တန်းနှင့် တက္ကသုိလ်အဆင့် စာတတ်ကပမာက်မှုနှုန်း 

အတန်းြညာဖြီးကပမာက်မှု ကျေား မ ကြါင်း 
၉ နှစ်နငှ့်အေက် 

လူဦးကရ၏% 

စာမတတ်သူဦးကရ     

ေုနး်ကကီးကကျောင်းသင်ြညာကရး     

မူလတန်းြညာကရး မဖြီးဆံုးသူဦးကရ     

မူလတန်းြညာကရး ဖြီးဆံုးသူဦးကရ     

အလယ်တန်းြညာကရး ဖြီးဆံုးသူဦးကရ     

အေက်တန်းြညာကရး ဖြီးဆံုးသူဦးကရ     

တက္ကသိလ်ုြညာ ဖြီးဆုးံသူဦးကရ     

၉ နှစ်နှင့်အေက် လူဦးကရကြါင်း     

ရင်းပမစ် … အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 
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(၂.၇.၂)  ကကျောင်းတက်နှုနး် 

ဇယား (၃၁) ကကျောင်းတက်နှုန်း 

ြညာကရးအဆင့်အတန်း ကျေား မ ကြါင်း စစုုကြါင်းကကျောင်းကနအရွယ် လူဦးကရ၏% 

မူလတန်း (၅-၉ နှစ်)     

အလယ်တန်း (၁၀-၁၄နှစ်)     

အေက်တန်း (၁၅-၁၆ နှစ်ကကား)     

တက္ကသိလ်ု ကကျောင်းသား၊ သ ူ     

ရင်းပမစ် … (၁) ကကျောင်းဝင်စာရင်း၊ (၂) ဆယ်အိမမ်ှူးမျေား။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၇.၃)  စာသင်ကကျောင်းကဆာင် အကပခအကနနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုမျေား 

ဇယား (၃၂) စာသင်ကကျောင်းကဆာင် အကပခအကနနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုမျေား 

အကကကာင်းအရာ မူလတန်းကကျောင်း  

ရွာမ ှအကွာအကဝး(မုိင်)   

သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရးဝန်ကဆာင်မှု    

စာသင်ကကျောင်း အရွယ်အစား 

(အလျေား၊ အနံ၊အပမင့်) 
 

 

အမိုး၊ နံရံ၊ အခင်း အရည်အကသွး   

ကကျောင်းသံုး ြရိကောဂ 

(လံုကလာက်မှု ရှ/ိမရှ)ိ နှင့် 

ကကျောင်းအိမသ်ာ အကပခအကန 

  

ကကျောင်းအာဟာရတုိက်ကကျွးမှု 

(အာဟာရ အမျိေုးအစားနှင့် 

ကကိမက်ရ) 

  

ကကျောင်းဆရာဦးကရ  ကျေား မ ကြါင်း ကျေား မ ကြါင်း 

အစိုးရခန့်       

ကကျေးရွာခန့်       

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခငး် - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ (၂) မိေဆရာအသင်း။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၇.၄) ြညာကရး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာမျေား 

ဇယား (၃၃) ြညာကရး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာမျေား 

အခက်အခ/ဲ ပြဿနာ ရှင်းလင်းချေက် 

ကကျောင်းဆရာ/မ ဦးကရ  

တြည့် - ဆရာ အချိေုး  
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အခက်အခ/ဲ ပြဿနာ ရှင်းလင်းချေက် 

မူလတန်းြညာ ကကျောင်းေွက်နှုန်း  

မသနစ်မွ်းသူမျေားအတွက် ြညာကရး 

အေူးအစီအစဉ် 
 

ကကျောင်းသံုးစာအုြန်ှင့်စာကရးကိရိယာ  

ဆငး်ရဲကသာ မိသားစုမျေားအတွက် 

ကကျောင်းစရိတ် မတတ်နိုငမ်ှု 
 

ကကျောင်းအားကစားဆုိင်ရာ 

ြစ္စည်းမျေား လက်လှမး်မီမှု 
 

မိေဆရာအသင်း၏အခန်းကဏ္ဍ  

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခငး် - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ (၂) မိေဆရာအသင်း။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၈)    ကျေန်းမာကရးနငှ့် အာဟာရ 

(၂.၈.၁)    အပဖစ်မျေားကသာ ကရာဂါမျေား 

ဇယား (၃၄) အပဖစ်မျေားကသာ ကရာဂါမျေား 

# ကရာဂါ 
ြျေံ့နှံ့မှု/ပဖစ်ြာွးမှု 

မှတ်ချေက် / သုံးသြ်ချေက် 
ပမင့် နိမ့် မရှ ိ

၁ ဝမး်ြျေက်ဝမ်းကလျှာ     

၂ ကသွးလွနတု်ြက်ကွး     

၃ ငှက်ဖျေား     

၄ 
အသက်ရှူလမ်းကကကာင်း 

ကူးစက်ကရာဂါ 

    

၅ 
HIV, AIDS, လိငမ်ှတဆင် ့

ကူးစက်နိုငက်သာကရာဂါမျေား 

    

၆ တီေီ     

၇ ဆီးချိေု     

၈ ကသွးတုိး     

၉ အသည်းကရာဂါ ( ေီ၊ စီ)     

၁၀  အာဟာရ ချေို့တ့ဲမှု     

၁၁ 
အပခား ကူးစက်နိုငက်သာ 

ကရာဂါမျေား 

    

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မရိြ်ဖ အုြ်စု၊ အမျိေုးသမီး အုြ်စု (၂) ကကျေးလက်ကျေန်းမာ 

ကရးဌာန/ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရး ဌာနခွဲ။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 
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(၂.၈.၂)  လွန်ခဲ့ကသာ (၁၂) လအတွင်း ကာကွယ်ကဆးေိုးနှံမှု 

ဇယား (၃၅)  လွန်ခဲ့ကသာ (၁၂) လအတွင်း ကာကွယ်ကဆးေိုးနှံမှု 

စဉ် ကာကယွ်ကဆးေိုးပခင်း ရှ ိ မရှိ မှတ်ချေက် / သုံးသြ်ချေက် 

၁ အဆုတ်ကရာဂါ    

၂ 
ဆုဆံို့၊ ကကက်ညှာ၊ ကမးခုိင်နငှ် ့

အသည်းကရာင် အသားဝါ 

   

၃ ြိလီုယိုကရာဂါ    

၄ 
ကမးခုိင် (ကိုယ်ဝနက်ဆာင် 

ကာလအတွငး်) 

   

၅ ဝက်သက်ကရာဂါ    

၆ 
အပခား စကုြါင်းကာကွယ်ကဆး 

ေုိးနှမံှု 

   

၇ 

အာဟာရ မှတ်တမ်းယူမှု 

(အရြ်အပမင့်၊ အကလးချိေန၊် 

လက်ကမာင်းြတ်) 

   

၈ အာဟာရြညာကြး အစီအစဉ်    

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ အမျိေုးသမီး အုြ်စု၊ (၂) ကကျေးလက်ကျေန်းမာ 

ကရးဌာန/ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရး ဌာနခွဲ။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၈.၃) ကျေန်းမာကရးအကောက်အြံ့မျေား(ကဆးရံု/ကဆးကြးခန်းမျေား) 

ဇယား (၃၆) ကျေန်းမာကရး အကောက်အြံ့နငှ့် ဝန်ကဆာင်မှုမျေား 

ကျေန်းမာကရး 

ဝနက်ဆာင်မှု 

ခရီး 

အကွာ 

အကဝး 

(မိငု်) 

အခန်း/ 

ကုတင် 

(လံုကလာက်

မှုရှ ိ/မရှိ) 

ကျေန်းမာကရး  

ဝနေ်မ်းဦးကရ 

ကဆးနှင့်ြတ်သက်ကသာ 

အသုံးအကဆာင် ြစ္စည်း 

မျေား (လုံကလာက်မှု/ 

မလံုကလာက်မှု) 

မှတ်ချေက် 

ကကျေးလက် 

ကျေန်းမာကရး  

ဌာန 

  

ကျေန်းမာကရးမှူး-  

သားဖွားဆရာမ -  

အရံသားဖွားဆရာမ- 

ကကီးကကြ် (၁) – 

ကကီးကကြ် (၂) – 

တုိင်းရင်းကဆးကု- 

အရြ်လက်သည်- 

 

 

တုိက်နယ် 

ကဆးရံု 
  

ဆရာဝန် -  

လ/ေ -  

ကျေန်းမာကရးမှူး-  
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ကျေန်းမာကရး 

ဝနက်ဆာင်မှု 

ခရီး 

အကွာ 

အကဝး 

(မိငု်) 

အခန်း/ 

ကုတင် 

(လံုကလာက်

မှုရှ ိ/မရှိ) 

ကျေန်းမာကရး  

ဝနေ်မ်းဦးကရ 

ကဆးနှင့်ြတ်သက်ကသာ 

အသုံးအကဆာင် ြစ္စည်း 

မျေား (လုံကလာက်မှု/ 

မလံုကလာက်မှု) 

မှတ်ချေက် 

သူနာပြု - 

သားဖွားဆရာမ - 

အရံသားဖွားဆရာမ- 

ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျေင်- 

ဖမို့နယ် 

ကဆးရံု 
  

ဆရာဝန် -  

လ/ေ -  

ကျေန်းမာကရးမှူး-  

သူနာပြု - 

သားဖွားဆရာမ - 

အရံသားဖွားဆရာမ- 

ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျေင်- 

  

ကဆးဆုိင်   
ကဆးဝါးကျွမ်းကျေင်

သ ူ

လက်လှမး်မှမီှု-- 

ကဆးဝါး-- 

သိုကလှာင်ြံုစနစ်-- 

အကအးခန်းစနစ်-- 

 

ရင်းပမစ် … (၁) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု၊ အမျိေုးသမီး အုြ်စု၊ (၂) ကကျေးလက်ကျေန်းမာ 

ကရးဌာန/ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရး ဌာနခွဲ။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၉)  ကရနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင် သန်ရ့ှင်းကရး 

(၂.၉.၁) ကသာက်သုံးကရရရှိမှု  

ဇယား (၃၇) ကသာက်သံုးကရရရှိနိုငမ်ှု 

ကရရရိှနိုင်မှု 
အကရ 

အတွက ်

အကကာင်း/

အဆိုး 

လက်ရှိ/လုံကလာက်မှု 
အပခား 

ကန ွ မုိး ကဆာင်း 

ကရတွငး်       

အဝီစတွိငး် (စက်တြ်)       

အဝီစတွိငး်/တံုကင်       

ကန်       

ပမစ်/ကချောင်း       

မိးုကရသုိကလှာင်ကန်       

စမိ့စ်မ်းကရသွယ်တန်းပခင်း       

အပခား       
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ရင်းပမစ်… (၁) အိမက်ောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မရိြ်ဖ အုြ်စု၊ 

အမျိေုးသမီး အုြ်စု၊ (၃) ကကျေးရွာသယံဇာတပြကပမြံု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၉.၂)  သန်ရ့ှင်းကရး အကပခအကန (အိမ်သာအမျေိုးအစားနငှ့် အိမ်ကောင်စု အကရအတွက်) 

ဇယား (၃၈) အိမ်သာ အမျေိုးအစား 

သုံးစွဲနိုင်ကသာအိမ်သာ 

အမျိေုးအစား 

သုံးစွဲနိုင်ကသာ 

အိမ်ကောင်စု 
ရှင်းလင်းချေက် 

ယင်လံုအိမသ်ာ    

ကျေင်းအိမသ်ာ   

ကပမကြါ် အိမသ်ာ   

ကတာေုိင်   

စစုုကြါင်း   

ရင်းပမစ်… (၁) အိမက်ောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မရိြ်ဖ အုြ်စု၊ 

အမျိေုးသမီး အုြ်စု၊ (၃) ကကျေးလက်ကျေန်းမာ ကရးဌာန/ကကျေးလက်ကျေန်းမာကရး ဌာနခဲွ။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၁၀) ကျေား-မ ကရးရာ ကိစ္စရြဆ်ိုင်ရာ 

ဇယား (၃၉) ကျေား-မ ကရးရာ ကိစ္စရြ်ဆုိင်ရာ 

စဉ် ကျေား-မ ကရးရာ ကိစ္စရြဆ်ိငု်ရာ ရှ ိ မရှ ိ မှတ်ချေက် / သုံးသြ်ချေက် 

၁ ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရးလုြင်နး်မျေားနှင့် အဖဲွ့အစည်း 

မျေားတွင ်အမျိေုးသမီးမျေား တက်ကကစွာ ြါဝင် 

ကဆာင်ရွက်မှု  

   

၂ လွနခ်ဲက့သာနှစ်အတငွ်း ကကျေးရွာအတွငး်ရိှ 

မိန်းကကလးမျေား/အမျိေုးသမီးမျေားအား သံသယ 

ပဖစ်ဖယ်ွ အကကမ်းဖက်မှု (သ့ုိ) တုိင်ကကားမှုမျေား 

   

၃ အမျိေုးသမီးကရးရာ အကကမ်းဖက်မှုမျေားအတွက် 

ဥြကဒနှင် ့တရားမျှတမှုဆိုငရ်ာမျေားအတွက် 

လူေု၏ အသိအပမင်ရှိမှု 

   

၄ အပခား (ရှိလျှင်)    

ရင်းပမစ်... (၁)အဖွဲ့အစည်းမျေားစာရင်း၊ (၂)ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖအုြစ်၊ု အမျိေုးသမီးအုြစ်။ု 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 
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(၂.၁၁)  အကပခခံ အကဆာက်အဦမျေား အကပခအကန 

(၂.၁၁.၁)  ကကျေးရွာ၏ လမ်းတည်ရှိမှု 

ဇယား (၄၀) ကကျေးရွာ၏ လမ်းတည်ရှိမှု အကပခအကန 

လမ်း အမျေိုးအစား 

အမျိေုးအ

စား 

(၁/၂/၃) 

ကကာင်း

/ဆိုး 

တည်ကဆာက် 

ခဲက့သာနှစ် 

ရာသီအလိုက် 

သုံးစွဲနိုင်မှု 
လမ်းအရှည် (မုိင်) 

ြွင့်လင်း 

ရာသီ 

တစန်ှစ်

ြတ်လုံး 

ရွာတငွ်းလမ်း       

ချေဉ်းကြ်လမ်း       

ရွာချေင်းဆက်လမ်း       

အပခား       

ရင်းပမစ်… ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

မှတ်ချေက်။ ကပမသားလမ်း - ၁၊   ကကျောက်ခင်းလမ်း - ၂၊    ကတ္တ ရာလမး်/ကွနက်ရစ်လမ်း - ၃ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၁၁.၂) ကကျေးရွာ၏ တံတားတည်ရှိမှု 

ဇယား (၄၁) ကကျေးရွာ၏ တံတားတည်ရှိမှု အကပခအကန 

တံတား 

အမျိေုးအစား 
အရွယ်အစား ကကာင်း/ဆုိး 

တည်ကဆာက် 

ခဲက့သာနှစ် 

အသုံးပြုနုိင်သည့်ရာသီ 

ြွင့်လင်းရာသီ တစန်ှစ်ြတ်လံုး 

ဆိြ်ခတံံတား      

ကွန်ကရစ်တံတား      

ကကိုးတံတား      

ကရ ြန်      

အပခား      

ရင်းပမစ်… ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၁၁.၃)  ကရကကကာင်း သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရး 

ဇယား (၄၂) ကရကကကာင်း သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရး 

သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရး 
အကွာအကဝး 

(မိငု်) 

ယာဉ် 

အမျိေုးအစား 

ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု 

ြွင့်လင်းရာသီ တစန်ှစ်ြတ်လံုး 

ပမစ်ကကကာင်း     

ြငလ်ယ်ကရကကကာင်း     

အပခား     

ရင်းပမစ်… ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်။ု 

မှတ်ချေက်။     ၁ – ကလှ၊ သမ္ဘာန ်  ၂ - ကမာ်ကတာ်           ၃ - သကေော 
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ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၁၁.၄)   သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရးယာဉ်မျေားနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုမျေား 

ဇယား (၄၃) သယ်ယူြိုက့ဆာင်ကရးယာဉ်မျေား 

ယာဉ်အမျိေုး 

အစား 

စက်

ကလှ 

ကလှ၊ 

သမ္ဘာန ်

စက်

ေီး 

ကမာ်ကတာ် 

ဆိငု်ကယ် 

သုံးေီးဆိငု်က

ယ်၊ ကော်လာဂျီေ 
ကား ပမငး်လှည်း 

နွား 

လှည်း 

အကရအတွက်         

ရင်းပမစ်…အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

(၂.၁၂)   လျှြ်စစ်မီးရရှိမှု 

ဇယား (၄၄) လျှြ်စစ်မီးရရှိမှု အကပခအကန 

ရင်းပမစ် အိမ်ကောင်စု 
ပြုပြင်ေိနး်သိမ်းကရးစနစ်

(ကကာင်း/သင်/့ည့ံ) 
အခက်အခဲရှိ/မရှ ိ

မဟာဓာတ်အားလုိင်း    

ဆိလုာစနစ်     

အကသးစားကရအားလျှြ်စစ်    

ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျေင်    

ကလစွမး်အင်    

ဇီဝကလာင်စာ    

အပခား    

ရင်းပမစ်… (၁) အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

(၂.၁၃) ဆက်သွယ်ကရးနှင့် သတင်းအချေက်အလက်ဆုိင်ရာ နည်းြညာ 

ဇယား (၄၅) ဆက်သွယ်ကရးနငှ့် သတင်းအချေက်အလက် နည်းြညာ အကပခအကန                                                                                                                      

စဉ် ဖုန်း ကရဒီယုိ တီဗွီ ဖဂိုလ်တုစကလာင်း အပခား 

အကရအတွက်      

ရင်းပမစ်… (၁) အိမ်ကောင်စုစာရင်း ကကာက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုြ်စု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
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(၂.၁၄)  ယဉ်ကကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖဖိုးကရး 

ဇယား (၄၆) ယဉ်ကကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖဖိုးကရး အကပခအကန 

 လုြင်န်းအမည် ဝနက်ဆာင်မှု 

အြန်းကပဖနုိင်သည့်ကနရာမျေားအား လက်လှမ်းမီမှု  

လူမှုကရးလုြင်နး်မျေားတွင် ြါဝငမ်ှု  

ောသာကရးလုြင်နး်မျေားတွင် ြါဝင်မှု  

အားကစားြစ္စည်းမျေားအား လက်လှမး်မီမှု  

ဖွံ့ ဖဖိုးကရးလုြင်န်းမျေားတွင် ြါဝငမ်ှု  

ရုိးရာယဉ်ကကျေးမှု ေိနး်သိမး်ကရး  

စာကကည့်တုိက်၊ အင်တာနက်စသည်မျေားအား 

လက်လှမး်မီမှု 

 

ရင်းပမစ်… ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - လူငယ် အုြ်စု။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 
(၂.၁၅)  ကကျေးရွာတည်ဖငိမ်ကရးနှင့် ကေးကင်းလုံပခုံ ကရး အကပခအကန 

(၂.၁၅.၁)  လုံပခုံ ကရးဆုိင်ရာ ဝန်ကဆာင်မှုမျေားအား လက်လှမ်းမီမှု 

ဇယား (၄၇) ကေးကင်းလုံပခုံ ကရး၊ ဝန်ကဆာင်မှု အကောက်အကူမျေားအား လက်လှမ်းမီမှု 

ဝနက်ဆာင်မှုမျေား ရှင်းလင်းချေက် 

ဆက်သွယ်ကရးဆုိင်ရာ အကဆာက်အဦ 

မျေားအား လက်လှမး်မီမှု 

 

အာမခံလုြင်နး်မျေားအား လက်လှမ်းမီမှု  

လူေုအကပခပြု သောဝကေးအန္တရာယ် 

ကလျှာ့ချေကရး အစီအစဉ် 

 

ရဲစခန်းမျေားအား လက်လှမး်မီမှု  

အပခား  

ရင်းပမစ်… ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ။ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 
(၂.၁၅.၂)  မှုခင်းပဖစ်ြာွးမှု 

ဇယား (၄၈) မှုခင်းပဖစ်ြွားမှု အကပခအကန 

 လူကုန်ကူးမှု ခိးုမှု မူးယစ်ကဆးသုံးစဲွမှု အကကမ်းဖက်မှု 

စိုးရိမ ်/သာမန ်     

ရင်းပမစ်… ဦးတည်အုြစ်ု ကဆွးကနွးပခင်း - ရြ်မိရြ်ဖ အုြစ်၊ု အမျိေုးသမီး အုြ်စု။ 

မှတ်ချေက် - စိုးရိမ ်= ၁၊ သာမာန် - ၂ 

ကလ့လာကတွ့ရှိချေက်။       ။……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 
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ကနာက်ဆက်တွဲ (၂) 

ကကျေးရွာရှိ တစ်အိမ်ကောင်စအုလိုက် အကပခခံအချေက်အလက်မျေား ကကာက်ယူသည့် ြုံစ ံ

 



78 

 



79 

 



80 

 



81 

 



82 



83 

ကနာက်ဆက်တွဲ (၃) 

စီမံချေက်အဆုိပြုလွှာ (သုိ့)  စီမံချေက်အကကကာင်းအရာ (Project profile) 

ကကျေးရွာ                                       -  

ကကျေးရွာအုြ်စု                               -  

ဖမိ ့ုနယ်                                         -  

တုိင်းကဒသကကီး / ပြည်နယ်              -  

စီမံချေက်အမည် -  

စီမံချေက်ကဆာင်ရွက်ရန် လုိအြ်ကကကာင်း ရှင်းလင်းကဖာ်ပြချေက် (သ့ုိ) လက်ရိှအကပခအကန 

 

 

 

 

 

 

 

စီမံချေက်ရည်ရွယ်ချေက် (လက်ရိှအကပခအကနအား ြုိကကာင်းကအာင်ကဆာင်ရွက်လုိသည့် ဆန္ဒကဖာ်ပြရန်) 

 

 

 

 

 

 

 

ကမျှာ်မှန်းအကျိုေ းရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချေက် ကရာက်ရိှဖြီးကနာက် ေြ်ဆင့်ရရိှလာမည့် အကျိုေ းကကျေးဇူးမျေား) 
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စီမံချေက်ဆုိင်ရာ အချေက်အလက်ကဖာ်ပြပခင်း (ောလုြ်မည်၊ ေယ်ကလာက် ြမာဏလုြ်ရမည်) 

 

 

 

 

 

စီမံချေက် ကုန်ကျေစရိတ်ေည့်ဝင်မှု 

ခန့်မှန်းကုန်ကျေစရိတ် (ကျေြ်) ေည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ် 

 xxxxxxxxxx (ကငွသား) 

 xxxxxxxxxx (ကငွသား) 

 xxxxxxxxxx (ြစ္စည်း/လုြ်အား) 

  

 ကကျေးလက်/ဦးစီး 

 ကကျေးရွာ 

 ကကျေးရွာ 

  

စမီံချေက် အကကာင်အေည်ကဖာ်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်မျေား 

(၁) တာဝန်ယူအကကာင်အေည်ကဖာ်မည့် အဖဲွ့အစည်း (မျေား) 

 

 

 

 

(၂) စမီံချေက်စတင်မည့် အချိေန ်ခန့်မနှ်း -  

(၃) စမီံချေက်ဖြီးစီးမည့်အချိေန် - 

(၄) ကကျေးရွာေည့်ဝင်မှု ရရိှကအာင် ကဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် - 

 

 

 

 

 

 

 

 

အကျိေုးခံစားသူဦးကရ 
လူဦးကရ ဆင်းရဲချေမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ကပခ) 

ကျေား မ ကြါင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ကြါင်း 

ကကျေးရွာအဆင့်         

အကျိေုးခံစားမည့်သူ ဦးကရ         

မှတ်ချေက်။  ကချောင်လည်အဆင့် −၁၊  အလယ်အလတ်အဆင့် − ၂၊ ဆင်းရဲ −  ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ − ၄ 
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(၅) လုြင်နး်လည်ြတ်ကရး၊ ပြုပြင်ေိနး်သိမး်ကရးတ့ုိအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိငု်ရာ နှင့် ကငွကကကးဆုိင်ရာ အစီ 

အစဉ်မျေား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စမီံချေက် လုြ်ငန်း အကကာင်ေည်ကဖာ်မည့် အဆင့်မျေား 

စဉ် လုြင်န်း(Activity) ရလဒ်(Result) 

၁ စမီံချေက်အကကကာင်းအရာပြင်ဆင်ရန် ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရး 

ကကာ်မတီ အစည်းအကဝးမျေား 

 စမီံချေက်အကကကာင်းအရာ အကသးစိတ် 

ကရးဆဲွဖြီးပခင်း၊  

၂ စမီံချေက်အကကကာင်းအရာကို ကကျေးလက်ကဒသ ဖွဖံဖိုးတုိး 

တက်ကရးဦးစီးဌာနသ့ုိ တင်ပြပခငး်  စမီံချေက်အကကာင်အေည်ကဖာ်ရန ်

ကကျေးလက်ဦးစးီဌာန၏ အတည်ပြု 

ချေက် ရရှိဖြီးပခင်း 

၃ စမီံချေက်အတည်ပြုချေက်ရယူနိုငရ်န် လုိအြ်သည်မျေား 

ကဆာင်ရွက်ပခငး် (မရှင်းသည်မျေား ကပဖကကားပခင်း၊ 

ပြင်ရန်လုိသည် မျေား ပြန်လည်ပြငဆ်ငပ်ခင်း စသည်) 

၄ ကကျေးရွာဖံွ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီ ေဏစ်ာရင်းဖွင့်ပခငး်  ကကာ်မတီေဏ်စာရင်းသ့ုိ ရန်ြံုကငွ 

လွှဲကပြာင်းဖြီးစီးပခင်း ၅ ကကျေးလက်ဦးစးီဌာနသ့ုိ ရန်ြံုကငွ ကတာင်းခံလွှာ တင်ပခင်း 

၆ လုြင်နး်မျေားလက်ကတွ့ အကကာင်အေည်ကဖာ်ပခငး် 

o xx 

o xx 

 အကကာင်အေည်ကဖာ်ကရးလုြင်နး် 

ဖြီးစီးမှု ရာခုိင်နှုန်း 

၇ လုြင်နး်ဖြီးစီးမှု လစဉ်အစီရင်ခပံခင်း  လစဉ်လုြင်နး်တုိးတက်မှု အစရီင်ခံ 

စာမျေား 

၈ စမီံချေက်အကကာင်အေည်ကဖာ်မှုဖြီးစးီပခင်း 

o စမီံချေက်ဖြီးစးီမှုအကပခအကန၊ ကငွကကကးရငှ်းတမ်းမျေား 

အား ကကျေးရွာလူေုနငှ့် ကကျေးလက်/ဦးစီးဌာနသ့ုိ 

တင်ပြပခင်း 

o ကကျေးလက်/ဦးစးီဌာနက စမီံချေက်ဖြီးစးီမှုအား ကလ့လာ 

ဆနး်စစ်ပခငး် 

o (လုိအြ်လျှင်) လုြ်ငန်းလည်ြတ်ကရး၊ကရရှည် ပြုပြင် 

ေိနး်သိမး်ကရးတ့ုိအတွက် ကကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာ်မတီ 

က အပခားအကကာင်ေည်ကဖာ်မည့် ကကာ်မတီ (သို)့ 

ဌာနသ့ုိ လုြင်နး်လွှဲကပြာင်း ကြးအြ်ပခင်း 

 စမီံချေက်လုြင်နး်ဖြီးစီးမှုအစရီင်ခံစာ 

 စမီံချေက်လုြင်နး်ဖြီးဆံုးကကကာင်း 

ကကျေးလက်ကဒသဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ကရး 

ဦးစီးဌာန၏ အတည်ပြုချေက် 

 လုြင်နး်လွှဲကပြာင်းကြးအြ်ဖြီးပခင်း 

 




