
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

တာဝနယူ်မ��ိှေသာ စိုက်ပျိုးေရးဆိုငရ်ာ ထုတ်လုပ်ြဖန်ခ့ျိမ� လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်အတွက် OECD-FAO လမ်း��န ် (OECD-FAO လမ်း��န)် သည်  
စု◌က်ိပျိုးေရးဆု◌ငိရ်ာ ထုတ်လုပ်ြဖန်ခ့ျိမ�လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်တွင ် ဆု◌◌ိးကျိုး�ုိက်ခတ်မ�များကုိ ေလျာ့ကျေစရန ် စီးပွားလုပ်ငနး်များအား 
အေထာက်အကူြပ �ုပီး၊ အားလုံးပါဝငသ်ည် ့ ဖံွ� �ဖိုးမ�ကုိ အားေပးြမ�င်တ့ငသ်ည်။ OECD-FAO လမ်း��နကုိ် အေကာငအ်ထေည်ဖာ်ြခငး်ြဖင် ့
စီးပွားလုပ်ငနး်များအေန�ငှ် ့အ��ရာယ်များကုိ လက်ဦးမ� ရယူ�ပီး ေ◌ြ◌ဖ�ှငး်ကာ ေရ�ှည် ဖံွ� �ဖိုးမ� ပနး်တုိငး်များကုိ ြပည်မ့ီေစ�◌ုငိသ်ည်။  

 
 

ေနာက်ခံအေ�ကာငး်အရာ 
ရာသီဥတုေြပာငး်လဲမ�၊ သဘာဝသယံဇာတ အကန်အ့သတ် များြဖင် ့

ပုံေဆာငေ်ေနသာကမ�ာ�ကီးတွင ် စုိက်ပျိုးေရးသည် ေရ�ှည် စီးပွား ဖံွ� �ဖိုးမ� 

အတွက် အေရးပါေသာ အခနး်က�တွင ်ပါဝငေ်နသည်။  

 
စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်များသည် အလုပ်အကုိင�်ငှ် ့ ကွ◌ျမ်းကျငမ်�ဖံွ� �ဖိုးရာ 
ဇစ်ြမစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ယငး်လုပ်ငနး်များက တု◌◌ိးပွားလာလျက်�ိှသည့် 
လူဦးေ◌ရများအား ေ◌ဘးကငး်�ပီး အာဟာရြပည်ဝ့သည် ့ အစားအစာများ 
ေပးေဆာင�်◌ုငိရ်နကွ်◌ျမ်းကျငမ်�၊နည်းပညာ�ငှ် ့ ေင◌ွေကြ◌◌းဆု◌ငိရ်ာ 
စွမ်းအား များ ေဆာင�်ကဉ်းေပး�◌ုငိသ်ည်။ ေ◌ဘးကငး်�ပီး၊ 
အရည်အေသွးြမင်�့ပီး တာဝနယူ်မ� �ိှေ◌သာ အစားအေသာက်�ငှ် ့
စားေသာက်ကုန ် မဟုတ်သည့် စုိက်ပျိုးေရး ဆု◌ိငရ်ာ 
လူသံုးကုနပ်စ�ည်းများသည် အကျိုး ဆက်စပ်သူအားလုံးအတွက် အဓိက 
စိနေ်ခါ်မ�ြဖစ်ေနဆဲပငြ်ဖစ်သည်။ 

 
OECD-FAO လမ်း��နသ်ည် လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်များအတွငး်�ိှ အ��ရာယ် များ 
ေ◌ဖာ်ထုတ်�ပီး ဦးစားေပးရပ် သတ်မှတ်ရန၊် ဆုိးကျိုး �ုိက်ခတ်မ�များ 
ေ�ှာင�ှ်ား�ပီး အ��ရာယ်များေ◌ြ◌ဖ�ှငး် ေလျာ့ကျေစရန၊် စနစ်များချမှတ်ရန ်
စသည်တု◌◌ိလု့ပ်ေဆာင�်◌ုငိရ်နအ်လု◌ိ◌င့ာှ အ��ရာယ် အေြခြပု အေလးထား 
စိစစ် ေဆာငရွ်က်ေရးလုပ်ငနး်စဉ် လုပ်ရန ် အ�ကံြပုသည်။ အေလးထား စိစစ် 
ေဆာငရွ်က်မ�ထိေရာက်လှ◌ှ◌ျင ် စီးပွားလုပ်ငနး်များ၏ ဂုဏ်သိက�ာ၊ လည်ပတ်မ� 
ဆု◌ငိရ်ာ �ငှ် ့ ေင�ွကးဆု◌ငိရ်ာ အ��ရာယ်များ ေလျာ့ကျေစ�ပီး SDG များ 
ြပည့်မီေစရန ်အေထာက် အကူ ြပုသည်။ 

  OECD-FAO လမ်း��နအ်ေ�ကာငး် 
OECD-FAO လမ်း��န ် အ�ကံြပုချက်များသည် ြပည်တွငး်ြပည်ပ၊ ပုဂ�လိက�ငှ် ့
အများပု◌ငိ၊် အေသးစား၊ အလတ်စား�ငှ် ့ အ�ကီးစား လုပ်ငနး်များအပါအဝင ်
စုိက်ပျိုးေရးဆုိငရ်ာတနဖုိ်းကွငး်ဆက်�ိှ စီးပွားလုပ်ငနး်အားလုံး�ငှ် ့ အကျံ◌ု◌းဝငသ်ည်။ 
လမ်း��နတွ်င ်အဓိက အခနး် ၂ ခနး် ပါ�ိှသည်။ 

• စိုက်ပျိုးေရးဆု◌ိငရ်ာ စံ��နး်များ 

ဤအခနး်တွင ်  စုိက်ပျိုးေရး ထုတ်လုပ်ြဖန်ခ့ျိမ�လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်များ တာဝနယူ်မ� 
ြမ�င်တ့ငရ်န ်စီပွားလုပ်ငနး်များလု◌ိက်နာသင်သ့ည် ့စံ��နး်များကုိ ေဖာ်ြပသည်။   ကျား-မ 
က��ငှ် ့ အကျိုးခံစားခွင် ့ မ�ေဝြခငး် အြပင ် လူအ့ခွင်အ့ေရး၊ 
အလုပ်သမားအခွင်အ့ေရး၊ ကျနး်မာေရး�ငှ် ့  ေ◌ဘးအ��ရာယ် ကငး်�ှငး်ေရး၊ စားနပ် 
ရိက�ာဖူလုံေရး�ငှ် ့ အာဟာရ ြပည့်ဝေရး၊ ေ◌ြ◌မအသံုးချခွင်၊့ တိရ စ�ာန ် ကျနး်မာေရး၊ 
သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ထနိး်သိမ်းေ◌စာင်ေ့�ှာက်ေရး၊ သဘာဝသယံဇာတများ ေရ�ှည် 
အသံုးြပု�◌ုငိေ်ရး၊ အုပ်ချုပ်ေရး၊ နည်းပညာ�ငှ် ့ တီထွငဆ်နး်သစ်မ�စသြဖင် ့
အေကြ◌◌ာငး်အရာအလု◌ိက် ြခံငံမိုေစရန ်ေ◌ဖာ်ြပထားသည်။ 

• ငါးဆင်ပ့ါ အေလးထားစိစစ်ေဆာငရွ်က်မ� မူေဘာင ်

စီးပွားလုပ်ငနး်များသည် ၄ငး်တု◌◌ိ၏့ လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများ၏ အမှနတ်ကယ်  
ြဖစ်ပွားလျက်�ိှေသာ၊ ြဖစ်ပွား�◌ုငိေ်ြခ�ိှေသာ ဆုိးကျိုး�ုိက်ခတ်မ�များကုိ  ေ◌ဖာ်ထုတ်၊ 
အကဲြ◌ဖတ်၊ ဦးစားေပးရပ် သတ်မှတ်�ပီး မည်သို ့ ေ◌ြဖ�ှငး်သည်ကုိလည်း တာဝနယူ် 
သင်သ့ည်။ စီးပွားလုပ်ငနး်အားလုံးအေန�ငှ် ့ အေလးထားစိစစ်မ� ေဆာငရွ်က် 
ရနလု်◌ိသည် မှနေ်သာ်လည်း၊ ဤမူေဘာငအ်ရ အေကာငအ်ထေည်ဖာ်မ�ကုိ လုပ်ငနး် 
ကွငး်ဆက်အတွငး်�ိှ မိမိတု◌◌ိ၏့ အေနအထားအရ ချိနည်�ိေဆာငရွ်က်�◌ုငိသ်ည်။ 

 
 

 

 
ငါးဆင်ပ့ါ မူေဘာင ်

 
လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက် 

အေလးထားစိစစ်မ� 

 အစီရငခ်ံရန ်

 
လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက် 

အေလးထားစိစစ်မ� 

 အတည်ြပုရန ်

 

 
ေ◌ဖာ်ထုတ်�ပီးအ��ရာယ်များကုိ 

တုံ ့ြပနရ်န ်မဟာဗျူဟာေရးဆွဲ 

အေကာငအ်ထေည်ဖာ်ရန ်

 

 
လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်အတွငး်�ိှ 

အ��ရာယ် ေ◌ဖာ်ထုတ်၊ 

အကဲြ◌ဖတ်၊ဦးစားေပး ရပ် 

သတ်မှတ်ရန ်

 

 
အားေကာငး်သည့် 

ကုမ�ဏီ စီမံခန်ခဲွ့ေရး 

စနစ်များထူေထာငရ်န ်

 

 
 
 

တာဝန်ယမူ��ိှေသာ စိကုပ်ျိုးေရးဆ◌ုငိရ်ာ ထတုလ်ပ်ုြဖန်ခ့ျိမ� လပ်ုငန်းကငွး်ဆကအ်တကွ ်OECD-FAO လမ်း��န် 
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တာဝနယူ်မ��ိှေသာ စုိက်ပျိုးေရးဆု◌ိငရ်ာ လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်များအတွက်  OECD-FAO လမ်း��နအ်ေကာငအ်ထေည်ဖာ်မ�တွင ်ေထာက်အကူြပုရန ်လ�ပ်�ှားမ�များ 

1. OECD-FAO လမ်း��န ်အေကာငအ်ထေည်ဖာ်ေရး ြမ�င်တ့ငရ်န ်စုိက်ပျိုးေရး-စီးပွား ကုမ�ဏမီျား�ငှ်လု့ပ်ေဆာငမ်ည့် ေ�ှ�ေြပးစီမံကိနး် 

2. အေလးထားစိစစ်ေဆာငရွ်က်မ� အေကာငအ်ထေည်ဖာ်ရာတွင ်ကုမ�ဏမီျားအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်လက်ေတွ�ကျသည် ့နည်းများ�ငှ် ့

လမ်း��နမ်ျား 

3. အေလးထားစိစစ်ေဆာငရွ်က်ေရး ချဉ်းကပ်ပုံများ၊ နည်းကိရိယာများ�ငှ် ့ေ◌ြဖ�ှငး်နည်းများ အချငး်ချငး် မ�ေဝရန ်webinar များ �ငှ် ့ေဆွးေ�းွပဲွများ 

4. တာဝနယူ်မ��ိှေသာ စုိက်ပျိုးေရးဆု◌ိငရ်ာ လုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်များအေကြ◌◌ာငး်ေဆ◌ွ◌းေ�းွရန ်အကျိုးဆက်စပ်သူေပါငး်စုံ ပါဝငသ်ည် ့စားပဲွဝုိငး် 

ေဆွးေ�းွပဲွများ�ငှ် ့ညီလာခံများ 

5. တာဝနယူ်မ��ိှေသာ လုပ်ငနး်ကျင်ဝ့တ်�ငှ် ့စပ်လျဉ်းသည် ့OECD စံ��နး်များ ြမ�င်တ့ငအ်ားေပးရန�်ငှ် ့တုိငတ်နး်မ�များကုိ အြပုသေဘာေဆာငစွ်ာ ကူညီ 

ေ◌ြဖ�ှငး်ရန ်�◌ုငိင်အံဆင် ့ဆက်သွယ်ရန ်ဌာနများဆု◌ငိရ်ာ ကမ�ာ့ကွနရ်က် 

 

တာဝနယူ်မ��ိှေသာ စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်း��နတွ်င ်ပါ�ိှေသာ တာဝနယူ်မ� �ိှသည် ့လုပ်ငနး်ကျင်ဝ့တ်အေကြ◌◌ာငး်အရာများ 

 

လူအ့ခွင်အ့ေရး 
 

အလပ်သမားအခ

 

 

ကျနး်မာေရး

�င ်

 

 

စားနပ်ရိက�ာဖူလုံ

ေရး�င ်

 

 

သဘာဝ ရငး်ြမစ်များ အလှမ်းမီ 

အသုံးချခွင် ့

 

တိရစ�ာနက်ျနး်မာေရး 

 
အုပ်ချုပ်ေရး 

 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထိနး်သိမ်း 
ကာကွယ်ေရး�ငှ်သ့ဘာဝ  

ရငး်ြမစ်များေရ�ည်  
 

 

နည်းပညာ�ငှ် ့
တီထငဆ်နး်သစ်မ 
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