
အာရှအလုပ်ရုေဳဆွေဵေ ွေဵပွေဲ 

IYAFA 2022- ေရရှည်တည်တဴဳပပီဵ သာတူညီမျှေသာ အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဂုဏ်ပပုချ ီဵ ပမင်ဴပခင်ဵ။ 

အပိုင်ဵ (၁) အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ သယဳဇာတရင်ဵပမစမ်ျာဵအာဵ သဳုဵစွေလုဲပ်ကိုင်ပုိင်ခွေင်ဴ။ 

အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်ဝန်ဵမျာဵအတွေက် အရင်ဵအပမစ်မျာဵအာဵ သဳုဵစွေဲလုပ်ကိငု်ပိုင်ခွေင်ဴ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွေင်  

သဳုဵစွေဲလုပ်ကိငု်ပိငု်ခွေင်ဴဟူေသာ စကာဵလဳုဵသည် သက်ရှိအရင်ဵအပမစ်ကိ ု သဳုဵစွေဲပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵမှ 

အကျ ို ဵေကျဵဇူဵရရိှရန ် (သ့ုိ) တဳငါသည်လုပ်ငန်ဵမျာဵလုပ်ကိင်ုပပီဵ အသက်ေမွေဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမှုမျာဵ ှငဴ် 

သက်ရှိမျာဵ ှငဴ်ဆက်စပ်ေသာ နယ်ပယ်အာဵအသုဳဵပပုပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵတ့ုိမှ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵရရိှရန် 

အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴ သ့ုိမဟုတ် အခွေငဴ်အလမ်ဵကုိ ညွှန်ဵဆိုသည်။ 

ပင်လယ်သမုတ္တရာ ှငဴ် ကုန်ဵတွေင်ဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵကုိအသဳုဵပပုရန်အခွေင်ဴအလမ်ဵ ှငဴ် အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴသည်  

အဖွေဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ေဒသတွေင်ဵလပ်ုထဳုဵလုပ်နည်ဵ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵအပါအဝင် မညဴ်သည်ဴတရာဵဝင် သ့ုိမဟုတ် 

အဖွေဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာမူေောင်အေပါ်တွေင် အေပခမခဳသညဴ်အခါ  ပွေငဴ်လင်ဵပမင်သာေသာ သဳုဵစွေလုဲပ်ကိုင်ပုိင်ခွေင်ဴ 

ပဖစ ်ိုင်သည်။  

အပခာဵတစ်ဖက်တွေင်မူ Access သည် အဖွေဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာမူေောင်ေပါ် ( ရိုဵရာ၊ ဓေလထဳုဴဵတမ်ဵ၊ တရာဵဝင်ဥပေဒ) 

အေပခခဳထာဵသညဴ်အခါ အာမခဳရှိေသာဝင်ေရာက်လုပ်ပုိင်ခွေငဴ်ပဖစ်လာသည်။ ၎င်ဵတ့ုိသည် ေပမယာ ှငဴ် 

ေရလုပ်ငန်ဵဆိင်ုရာအရင်ဵအပမစ်မျာဵကုိ အသဳုဵပပုခွေင်ဴ သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵတ့ုိမှ အကျ ို ဵခဳစာဵခွေငဴ်မျာဵကို 

ကာကွေယ်အာမခဳေပဵထာဵသည်။ အမျာဵစုမှာ တစ်ဦဵချင်ဵ သ့ုိမဟုတ် စုေပါင်ဵအဆင်ဴ ကာကွေယ်ေပဵထာဵသည်ဴ 

အဖွေဲ့အစည်ဵမေူောင်။ 

အမျ ို ဵသာဵစာဵနပ်ရိက္ခာဖူလဳုေရဵ(VGGT)  ှင်ဴ ဆက်စပ်ပပီဵ ေပမယာ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ှင်ဴ သစ်ေတာမျာဵ၏ 

လုပ်ပုိင်ခွေငဴဆုိ်င်ရာ အာမခဳရှိေသာပုိင်ဆုိင်မှုစနစ်သည် တာဝနယူ်မှုတာဝနခ်ဳမှုရှိေသာ အုပ်ချုပ်မှု၊ 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ှင်ဴအညီ ပုိင်ဆိင်ုမှုဆုိင်ရာသက်တမ်ဵတုိဵစနစ်မျာဵသည် ပုိင်ဆုိင်မှုအခွေငဴ်အေရဵမျာဵ၊ အထူဵသပဖင်ဴ 

အမျ ို ဵသမီဵ ှငဴ် အမျ ို ဵသာဵတဳငါသည်မျာဵ ှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵ၌လုပ်ကိငု်သမူျာဵကုိ တန်ဖုိဵထာဵပခင်ဵ၏ကွေင်ဵဆက်သည် 

ေပမယာ၊ေရ သ့ုိမဟုတ် ေရေနသတ္တဝါ အရင်ဵအပမစ်မျာဵအာဵ လုပ်ပုိင်ခွေင်ဴအခွေငဴ်အေရဵမျာဵကုိ လုပ်ပုိင်ခွေင်ဴရရှိပပီဵ ၊ 

၎င်ဵအရင်ဵအပမစ်မျာဵကို အေယ်သ့ုိေသာအေပခအေနမျ ို ဵ ှငဴ် ေယ်ေလာက်ကကာကကာသဳုဵစွေဲခွေင်ဴ၊ မည်သူမှ 

သဳုဵစွေဲခွေငဴ်ရိှသည်ကိ ု စဉ်စာဵသုဳဵသပ်ရန်ပဖစ်သည်။ လုပ်ပုိင်ခွေငဴ် ှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ ် အခွေင်ဴအေရဵမျာဵ ှင်ဴ 

တာဝန်ယူမှုမျာဵေအာက်တွေင် VGGT သည် တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်မှု ရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်သည်၊။ 

အေယ်ေကကာင်ဴဆုိေသာ် ေရလုပ်ငန်ဵအပါအဝင် ေပမယာ ှငဴ် သစ်ေတာမျာဵသည် လ့ူအခွေင်ဴအေရဵ၊ 

စာဵနပရိ်ပ်က္ခာဖူလဳုေရဵ၊ ဆင်ဵရဲ ွေမ်ဵပါဵမှုပေပျာက်ေရဵ၊ ေရရှည်တည်တဳဴေသာ အသက်ေမွေဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမှုမျာဵ, 



တည်ပငိမ်ေသာလူမှုေဝ၊ အိမ်ယာဖူလဳုေရဵ  ှငဴ် ေကျဵလတ်ေဒသ ဖွေဳ့ပဖိုဵမှုမျာဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေရဵသည် အဓိက 

အချက်အချာကျေသာေကကာင်ဴပဖစ်သည်။ (စာပုိဒ် ၄.၁) 

ဖမ်ဵဆီဵရမိေသာငါဵမျာဵ ှငဴ် စပ်လျှဉ်ဵ၍ အာမခဳရှိေသာပုိင်ဆုိင်လုပ်ပုိင်ခွေငဴမ်ျာဵ၏ အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵပါဝင်သည်။ တစ်ဦဵချင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့အစည်ဵ၏ ခွေငဴ်ပပုထာဵေသာ လက်မှုလုပ်ငန်ဵ 

အခွေင်ဴ(စက်မှုလုပ်ငန်ဵပဖစ်ေစ)  ှငဴ် စက်ယ ္တယာဵ (ဥပမာ- လုိအပ်ေသာ ပစ္စည်ဵကိရိယာ၊ ဆွေဲယူရေသာအရာ 

)မျာဵပါဝင်သည်။ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချနိ်ေောင်အတွေင်ဵ သီဵပခာဵအရင်ဵအပမစ်မျာဵကုိ ပစ်မှတ်ထာဵရန်။  

၎င်ဵသည် ေရကျင်ဴထဳုဵမျာဵေပါ်တွေင် ေရဵသာဵမထာဵေသာ ဓေလဴထဳုဵတမ်ဵမျာဵ (သ့ုိ) 

ေဒသခဳရပရွ်ာကျငဴ်ထဳုဵမျာဵေပါ်တွေင်အေပခခဳသည်- သမဝါယမ သ့ုိ) အသင်ဵအဖွေဲ့မျာဵ၏ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊  ုိင်ငဳေတာ်၏ 

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ သ့ုိ) လုိင်စင်/ပါမစ်မျာဵ။ အချ ို ့ေသာ ေဒသမျာဵမှာလုပ်ပုိင်ခွေငဴ်ဆုိင်ရာ 

အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ ှင်ဴပတ်သက်၍ အဴဲဒီေဒသ၏ ပထဝအီေနအထာဵအရ ပပည်ဴစုဳေသချာစွော ပပုလုပ်ထာဵချနိ်တွေင် 

အပခာဵေဒသမျာဵတွေင် ၎င်ဵ ှငဴ်ပတ်သက်၍ အာဵနည်ဵေနေသဵပပီဵ ထိေရာက်ေသာလုပ်ပုိင်ခွေင်ဴမျာဵကို 

ဖန်တီဵေပဵဖို့လုိအပ်ေနေသဵသည်။ 

လယ်ယာေပမပုိင်ဆုိင်ခွေင်ဴတွေင် အနည်ဵဆဳုဵအိမ်ယာပုိင်ဆုိင်ခွေင်ဴ ငှဴ် အပခာဵခဳစာဵခွေငဴ်၊ ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ပုိင်ခွေငဴ်၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ှငဴ ် ေဈဵကွေက်ရှာေဖွေေရဵ ှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵအဝန်ဵအဝုိင်ဵမျာဵသက်သာေချာင်ချေိရဵ အတွေက် 

အနည်ဵဆဳုဵ ယာယီေပမပုိင်ဆုိင်ခွေင်ဴ ငှဴ် အပမတဲမ်ဵေပမပုိင်ဆုိင်ခွေင်ဴတို့ပါဝင်သည်။ 

ဆင်ဵရဲမွေဲေတမှုေလျာဴချေရဵ ှင်ဴ စာဵနပ်ရိပ်က္ခာဖူလှုဳေရဵ စပ်လျှဉ်ဵ၍ စဉ်ဆက်မပပတ်  အာမခဳလုပ်ပုိင်ခွေင်ဴ (SSF 

လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ) ၏ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကုိ လုိကန်ာပခင်ဵပဖင်ဴ  ိုင်ငဳပုိင်လုပ်ငန်ဵခွေင်အတွေင်ဵ 

အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဦဵစာဵေပဵလုပ်ပုိင်ခွေငဴ် ေပဵအပ် ိငု်သည ် အထူဵသပဖင်ဴ 

ထိခိုက်လွေယ်ေသာအုပ်စုမျာဵကို အကျ ို ဵရှိေအာင်  ိုင်ငဳေတာ်ပုိင်ေရပုိင်နက်ထဲတွေင် အထူဵလုပ်ပုိင်ခွေင်ဴရ 

ဇုဳမျာဵဖနတီ်ဵပပီဵ  ငါဵဖမ်ဵခွေငဴ်  ိုင်ငဳေတာ်မှ အေသဵစာဵငါဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အထူဵလုပ်ပုိင်ခွေင်ဴမျာဵကို 

အာမခဳေပဵထာဵပခင်ဵမျာဵပါဝင်သည်။ 

ကမ်ဵရိုဵတမ်ဵ အေပခစုိက ် သ့ုိ) ကမ်ဵရိုဵတန်ဵပိုင်ရှင်ရှိ - လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ှငဴ် ၎င်ဵ၏မိသာဵစုဝင်မျာဵအတွေက ် 

ေရပုိင်နက်ဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွေငဴ်မျာဵသည် ကကီဵမာဵေသာအကျ ို ဵရလဒ်ကို ရရိှေစ ိုင်ေသာ်လည်ဵ 

ကုန်ဵတွေင်ဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ ှငဴ် အဏ္ဏဝါငါဵလုပ်ငန်ဵဆိင်ုရာ အရင်ဵအပမစ်မျာဵ ှငဴ် ပင်လယ်ကမ်ဵရုိဵတန်ဵ 

ဧရိယာမျာဵ၏ အရင်ဵအပမစ်သဳုဵစွေဲမှု ှငဴ် ပတ်သက်၍ကိင်ုတွေယ်ေပဖရှင်ဵရာတွေင် အရည်အချင်ဵမပပည်ဴဝမှုမျာဵသည် 

ပပင်ပအကျပ်အတည်မျာဵ ပဖစေ်ပါ်ေစပပီဵ ေနရာအမျာဵစုတွေင် အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ လုပ်ပုိင်ခွေငဴမ်ျာဵကုိ 

ခုခဳကာကွေယ်ရန ် ကာကွေယ်ရန်အတွေက် စနစ်တကျတည်ေဆာက်ထာဵေသာ စနစ်တစ်ခမုရှိေသဵေပ။ ဒါသည် 

ေပဖရှင်ဵရန်ကျန်ရှိေနေသဵေသာ စနိ်ေခါ်မှုတစ်ခုပဖစသ်ည်။ 



အုပ်စုလုိကေ်ဆွေဵေ ွေဵရန် ေမဵခွေန်ဵ မျာဵ 

၁. ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှာက် လုိအပ်ေသာ အိမ်ရာ ှင်ဴ အပခာဵေပမအရင်ဵအပမစ်မျာဵရရိှရန်အတွေက် 

တစ်ဦဵချင်ဵ ှငဴ် စုေပါင်ဵလုပ်ပုိင်ခွေငဴ် အခွေငဴ်အေရဵမျာဵကုိ သင်ခဳစာဵရပါသလာဵ။ အမျ ို ဵသာဵ ှင်ဴ 

အမျ ို ဵသမီဵတို့အတွေက ် လဳုခခုဳပပီဵ သာတူမျှတေသာ အခွေငဴ်အေရဵရရိှေအာင် သင်ေယ်လုိဖန်တီဵ 

လုပ်ေဆာင်သင်ဴပါသလဲ။ 

၂. ငါဵဖမ်ဵသယဳဇာတမျာဵ၊ ပင်လယ်ကမ်ဵရုိဵတန်ဵ ှငဴ် ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵတွေင် ငါဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိငု်ေနသူ 

အမျ ို ဵသမီဵ ှငဴ် အမျ ို ဵသာဵတဳငါသည် တို့၏လုပ်ပုိင်ခွေငဴ်အခွေင်ဴအေရဵမျာဵကို  ှစ်သက်ပါသလာဵ။ 

ဒီအခွေငဴ်အေရဵမျာဵသည် တရာဵဝင်အခွေင်ဴအေရဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ရိုဵရာ/ဌာေန/ဓေလဴထဳုဵတမ်ဵ ခွေငဴ်အေရဵမျာဵ 

ဟုတ်ပါသလာဵ။ ဥမမာအာဵပဖငဴ်၊ ပုိင်ဆုိင်မှုအခွေင်ဴအေရဵမျာဵသည် ေဒသခဳေရေန ှငဴ် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဂဟစနစ်မျာဵ 

ပပနလ်ည်ပပုပပင်ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွေယ်ရန် ှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵစီမဳခန့်ခွေရဲန် အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍကုိ 

အသိအမှတ်ပပုပါလာဵ။ 

၃. အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင်မျာဵမှ ေပမယာသ့ုိမဟုတ် ေရလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ေရပုိင်နက်မျာဵကုိ 

ပုိင်ဆုိင်လုပ်ပုိင်ခွေင်ဴရရန်  ေယ်လုိ အတာဵအဆီဵ အခက်အခဲ၊ ပခိမ်ဵေပခာက်မှုမျာဵကို ကကုဳေတွေ့ေနရပါသလဲ။ 

၎င်ဵအခက်အခဲစနိ်ေခါ်မှုမျာဵကို သင်မည်သ့ုိေကျာ်လွှာဵပါမည်နည်ဵ။ 

၄. အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵစုမျာဵ၏ ေပမယာ ှငဴ် ေရပုိင်နက်မှဆုိင်ရာ ေပပာင်ဵလွေယ်ပပင်လွေယ်တဲဴ 

ဥပေဒေကကာင်ဵအရ  ှင်ထုတ်ပခင်ဵမျာဵ ှငဴ် ရပ်စဲခဲဴသညဴ ်ပဖစရ်ပ်မျာဵရိှပါသလာဵ။ 

၅. သောဝေေဵအ ္တရာယ် သ့ုိမဟုတ် ပဋိပက္ခမျာဵေကကာငဴ် အုိဵအိမ်စွေန့်ခွေခဲဲရဴေသာ 

အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵရပ်ရွာမျာဵအတွေက် ယခင်လုပ်ကိငု်ခဲဴေသာေရလုပ်ငန်ဵအကွေင်ဵအကွေက်မျာဵ ှင်ဴ 

ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေပမမျာဵကုိ ပပနလ်ည်ရရိှေစရန် ညှိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵရှိပါသလာဵ။ 

၆. အကကီဵစာဵဖွေဳ့ ပဖိုဵေရဵပေရာဂျက်မျာဵ အေကာင်အထည်မေဖာ်မီှ အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်ဝန်ဵမျာဵ ှငဴ် 

အဓိပ္ပါယ်ပပညဴ်ဝေသာ ညှိ ှိုင်ဵေဆွေဵေ ွေဵမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ပါသလာဵ။ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွောဵေရဵ ှငဴ် 

သောဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မှု ှငဴ်ဆုိင်ေသာ ေလဴလာေတွေ့ရိှချက်မျာဵကို ၎င်ဵေဆွေဵေ ွေဵပွေဲမျာဵတွေင် 

အစီရင်ခပဳါသလာဵ။ 

၇. ပုိင်ဆုိင်လုပ်ပုိင်ခွေငဴ ် အခွေငဴ်အေရဵဆုိင်ရာ အပငင်ဵပွောဵမှုမျာဵကုိ ေပဖရှင်ဵရန် ှငဴ် တရာဵဝင်ေလျှာ်ေကကဵေပဵပခင်ဵ၊ 

ထိခိုက်ပျက်ဆီဵမှုအတွေက်ေလျှာ်ေကကဵေပဵပခင်ဵ၊  ှင်ဴအပခာဵေလျှာ်ေကကဵေပဵပပီဵ စသညဴ်ကစုာဵမှုမျာဵရရိှ ိုင်မှုေသချာ 

ေစရန် ထိေရာက်ေသာ ယ ္တရာဵမျာဵရိှပါသလာဵ။ 


