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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

ပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စုံစီမံခန္႔ခဲြေရးစီမံကိန္း 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ႕မူေဘာင္ မူၾကမ္း 
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ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္ မူၾကမ္း 

 

မာတိကာ 

 

၁။     နိဒါန္း                                                                                                                        

၂။     စီမံကိန္းနိဒါန္း                                                                                                             

၃။     ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာစီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ား  

၄။     AIRBM စီမံကိန္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္        

        လူမႈေရးဆိုင္ရာ  အကျဲဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  

၅။    ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္  

၆။    ESMF  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရးအတြက္  

       အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

၇။    စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

 

ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား 

       ေနာက္ဆက္တြဲ-၁။ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏က်င့္သံုးေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  

                                လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား 

      ေနာက္ဆက္တြဲ-၂။  အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားအေပၚ 

                                ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

      ေနာက္ဆက္တြဲ-၃။  SESA တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

      ေနာက္ဆက္တြဲ-၄။  ( အၿပီးသတ္ရန္)ေရြးခ်ယ္ထားေသာက႑မ်ားအတြက္ စီမံကိန္း 

                                အမ်ဳိးအစားခဲြျခားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

      ေနာက္ဆက္တြဲ-၅။  (က) အဆင့္ စီမံကိန္း၏ EIA  ႏွင္ ့EMP အတြက္ 

                                ေယဘုယ် တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

      ေနာက္ဆက္တြဲ-၆။  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္ 

      ေနာက္ဆက္တြဲ-၇။  ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ မူေဘာင္ 

      ေနာက္ဆက္တြဲ-၈။  (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေမလ)ပထမအႀကိမ္ လူထုအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္ႏွင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား 

 

ပုံမ်ားစာရင္း 

ပုံ-၁။  AIRBM စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 

ပုံ-၂။  ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန႔္ခြဲမွဳ 

ပုံ-၃။ AIRBM စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား  

 

အတိုေကာက္မ်ား 

ACAS             စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ရာသီဥတုအႀကံေပးလုပ္ငန္း  
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ADPC            အာရွသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးဌာန 

AWS             အလိုအေလ်ာက္ မုိးေလ၀သစခန္း 

CDW  စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္း 

DMH             မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 

DWIR           ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  

EA                ပတ္၀န္းက်င္အကဲျဖတ္မႈ 

EMPF            ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မူေဘာင္ 

ESIA             ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈအေပၚအကဲျဖတ္မႈ 

ESMF           ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ 

EWS             ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္ 

FM               ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 

GoM   ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 

HIC             ဇလေဗဒသတင္းအခ်က္အလက္ဌာန 

ICT             သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ 

IDA            အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအသင္း 

IPP             ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား 

IPPF           ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္  

M&E           ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း    

MEB            ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ 

MoF           ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန  

MoT    ပို႔ေဆာင္ရး၀န္ႀကီးဌာန 

NGO အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း                                                                                                            

NWP             တြက္ခ်က္မွဳျဖင့္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းျခင္း 

NMS            အမ်ဳိးသား မိုးေလ၀သနွင့္ ဇလေဗဒဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း  

NWRC          အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ 

PCR            ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 

PDU           စီီမံကိန္းဒါရုိက္တာယူနစ္ 

PSC            စီမံကိန္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီ 

PWS           လူထုအတြက္ မိုးေလ၀သဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း 

RAC ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 

RBO ျမစ္၀ွမ္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ 

RBF ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူ၀ါဒ မူေဘာင္ 

SA  လူမႈေရးဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈ 

SESA မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ 

SOPs  လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား    



 

4 
 

WBG            ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ 

WMO          ကမၻာ့ မိုးေလ၀သအဖဲြ႕ 

WRFM မိုးေလ၀သသုေတသနႏွင့္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေရးပုံစံ 
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ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္ 

၁။နိဒါန္း 

 ျမန္မာႏိုင္ငံဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြေရးစီမံကိန္း(AIRBM)၏ေအာက္တြင္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနသည့္လူမႈေရးဆိုင္ရာေဘးဆီးရန္ကာမူ၀ါဒမ်ားကို အက်ဳံး၀င္ေစရန္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ (ESMF) တစ္ခုကို 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန (DWIR) ကျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ဤ ESMF တြင္ 

ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ စီမံက္ိန္း၏ သက္ေရာက္မွဳမ်ားအေပၚ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ထားေသာ ေယဘုယ်ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ 

ဤရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

မည္သို႔ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္ မည္သို႔ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးရမည္ဆိုသည့္အေပၚတြင္ 

ဘက္စုံအကဲျဖတ္မႈတုိ႕ကုိ ေပးပါသည္။ 

 

 ဤ ESMF သည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသည့္ကာလအတြင္း ေနရာေဒသအေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ႏႈိင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ေရး၊ 

အနည္းဆုံးျဖစ္ေစေရးႏွင့္ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးမ်ားပါ၀င္သည့္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေသာစီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈေပးပါသည္။ ၄င္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈကိုေသခ်ာေစရန္အတြက္ လက္ေအာက္ခံစီမံကိန္းမ်ားကို တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 

အက်ဳိးခံစားမည့္သူမ်ား အားလုံးႏွင့္ DWIR ကို လမ္းညႊန္မႈေပးၿပီး အျခား ေဘးဆီးရန္ကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္မႈ (EIA) 

မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္အမ်ဳိးသားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊အျခားပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံ

၏ဥပေဒမ်ား၊ကမၻာ့ဘဏ္၏ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ (EA) ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ 

ေဘးဆီးရန္ကာ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

မျဖစ္မေနျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီေဆ

ာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္အရ အကဲျဖတ္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ 

အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းလမ္းမ်ားသို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ အကိုးအကားမွတ္တမ္းမွတ္ရာအျဖစ္လည္း ဤ ESMF ကုိ 

အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤ ESMF သည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စဲြ (PIM) 

တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ 

အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ ပါသည္။မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း(သုိ႕မဟုတ္) 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္မပါတ္သက္ပါ။ 

 

 

စီမံကိန္း အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ 
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 ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးၿပီး DWIR 

ကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ယခု အဆိုျပဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ  AIRBM စီမံကိန္းကို 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ႏွင့္အမ်ဳိးသား ေရအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို 

ခံႏႈိင္ရည္ရွိေသာဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႕ကုိ ခိုင္မာေစရန္ အဆင့္မ်ားစြာပါေသာ (စီမံကိန္းအတြဲ) နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 

ပုံစံထုတ္ထားပါသည္။ ပထမအဆင့္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ ဘက္စုံစီမံခန္႕ခြဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လုိအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးကုိရည္ရြယ္ၿပီး 

အဆင္ျမင့္ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊  မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ 

ဆုိင္ရာသတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္အႀကံေပးေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွေသာအသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုေပးပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာပုံစံျပဳေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီးေသာအခါ မႏၱေလးမွရန္ကုန္အထိ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ 

ေရေၾကာင္းသြားလာမႈတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ သတိ 

ေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေရးတုိ႕ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 

တိက်ေသာစီမံကိန္းတည္ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 အဆိုျပဳထားေသာပထမအဆင့္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ (ဆုံးျဖတ္ရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္) 

အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္မ်ားတြင္ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ၏ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား အပိုင္းခြဲ၏ေအာက္တြင္ 

အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးနုိင္သည့္ အေျခခံလုပ္ငန္းကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။၄င္းသည္ 

ႀကီးမား၍သက္တမ္းရွည္သည့္ ေရဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွ မုခ်ေပၚေပါက္လာမည့္ 

ရႈပ္ေထြးေသာညိွနိွဳင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာတြက္ခ်က္ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္စီးပြားေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ "က်င့္စဥ္ေကာင္း" မ်ားကိုလိုက္နာရန္အတြက္ ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း အနာဂတ္ျဖစ္ႏႈိင္ေျခ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈ 

ကိုျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အစိုးရအားဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္တစ္ရပ္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအဆင့္သည္ ဦးစားေပးအေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိ္င္စြမ္း၊ 

ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္ အျခားျမစ္အထက္ပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာ ေလ့လာမႈမ်ားကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး 

ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအတြက္္ 

ျမစ္၀ွမ္းအစီအစဥ္မူေဘာင္ (လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္) တစ္ခု၏ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ အဓိကေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ တိက်သည့္တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ျမစ္၀ွမ္းေဒသကုိလႊမ္းၿခံဳေသာ 

ပင္မစီမံခ်က္ကုိေရးဆြဲမႈႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပိုင္း-၁။    ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ားႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

 



 

7 
 

အပိုင္းခဲဲြဌာန ၁-၁။အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) ရုံးသုံးပရိေဘာဂႏွင့္ 

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအပါအ၀င္ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံးႏွင့္ ေရဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

အေထာက္အကူျပဳစင္တာ အေဆာက္အဦး ပံ့ပိုးပစၥည္းတည္ေဆာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း (ခ) 

ဌာနအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအ၀င္ 

အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံး၊ 

ေရဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစင္တာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕မ်ား၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္း (ဂ)AIRBMစီမံက္ိန္းနွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ ဖုိုရမ္တစ္ခု 

က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႕ကုိ၊ ဆက္ဆံေရးနွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္နိုင္ေအာင္ ကမ္းလွမ္းမႈအေ၀းသို႔အေရာက္ပို႔မႈႏွင့္ (ဃ) 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကိုကူညီပ့ံပုိးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိိုင္းခြဲ ၁-၂။  ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသကုိလႊမ္းၿခံဳေသာပင္မစီမံခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္။ 

ဤအပိုင္းခြဲသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီစဥ္၍စီမံခန္႔ခဲြရန္ အစိုးရတြင္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာစြမ္းရည္ရွိေနေစရန္လိုအပ္ေသာလက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း 

ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိမွန္ကန္စြာျဖစ္ႏိုင္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို လုံေလာက္စြာနားလည္မႈအေပၚတြင္အေျခခံ၍ သေဘာတူထားေသာ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ၏ ဘက္စံဖံုြ႕ၿဖဳိးေရးကို 

စီစဥ္ရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ (က) 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသလႊမ္းၿခံဳေသာစီမံခ်က္၊ ျမစ္၀ွမ္းေဒသတစ္ခုလံုး၏ အားနည္းခ်က္ 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္ (DSS) တစ္ခုႏွင့္္ 

AIRBMစီမံကိန္းနွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ခ) ေျမေအာက္ေရ စစ္ေဆးေလ့လာမႈ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (ဂ) ျမစ္၀ွမ္းအတြင္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ 

အကဲျဖတ္မႈ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၁-၃။ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း(PFI)။  PFI သည္ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသကုိလႊမ္းၿခဳံေသာ ပင္မဘက္စုံစီမံခ်က္ ( အပိုင္းခြဲ ၁-၁ "က") တြင္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ 

ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲမႈကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈကို 

တရား၀င္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ အစုိးရ၏အတည္ျပဳထားေသာ ODA စီမံကိန္းမ်ား၏စာရင္းတြင္ 

ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကမၻာဘဏ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအပိုင္းခြဲ၏ေအာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုေရးဆဲြရန္ ရံပုံေငြမ်ားကို ျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုလုံးဖံြ႕ၿဖဳိးေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရးဆဲြျပဳစုေရး ရန္ပုံေငြကို  AIRBM စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ငါးႏွစ္တာကာလအတြက္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  

 

အပိုင္းခြဲ ၁-၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကူညီပံ့ပိုးမႈ။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ၊ 

ေဘးဆီးရန္ကာလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
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ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္းေ

ကာင္းေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပိုင္း-၂။  မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား 

ေခတ္မီေအာင္မြမ္းမံျခင္း 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၁။  DMH ၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ အားျဖည့္ျခင္း၊  

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပံ့ပိုးမႈ။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) 

ခုိင္မာေသာတရားဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္  ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေဖာ္ထုတ္ေရးအပါအ၀င္ DMH 

၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအားျဖည့္မႈ (ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ DMH ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ (ဂ) DMH စနစ္မ်ားျပဳစုတြက္ခ်က္ျခင္းပံုစံ၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  အပုိင္း-၂ 

စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးမ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုး မည္ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၂။  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ႏွင့္ 

ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ (က) မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဆုိင္ရာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြန္ရက္၏နည္းပညာကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (ခ) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၊ 

အခ်က္အလက္စီမံခန္ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး/ အိုင္တီစနစ္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စံခ်ိန္ကိုက္ညွိျခင္း ပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ားကို 

ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (ဂ) ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ပံုစံျပဳတြက္ခ်က္ေသာ မိုးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ဇလေဗဒပုံစံေဖာ္ထုတ္မႈမူေဘာင္မ်ား၏ တိုးတက္မႈမ်ား  (ဃ) DMH အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ျပင္ ဆင္မြမ္းမံေရး မ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၃။  DMH ၏ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးစနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္း။    ဤအပိုင္းခြဲသည္ DMH ကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ AIRBM စီမံကိန္းနွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး စီမံကိန္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုရရိွမႈ ေသခ်ာေရးအတြက္ 

၄င္း၏၀န္ေဆာင္မႈကို ေဇာင္းေပးျခင္းကို အားျဖည့္ရာတြင္ DMH ကိုကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ (က) 

လူထုအတြက္ မိုးေလ၀သ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဇလေဗဒ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ေဒသခံလူထုသို႔ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈ (ခ) ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ားရိွေသာ 

ျမစ္၀ွမ္းငယ္ကေလးမ်ားတြင္ထုတ္ျပန္သူမွ လက္ခံမည့္သူအထိ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္ တိုးခ ဲ်႕ေရးအပါအ၀င္ DRM 

သဘာ၀ေရေဘးအနၱရာယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပ့ံပုိးမႈ (ဂ) စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ရာသီဥတု 

အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ (ဃ) ရာသီဥတုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

အမ်ဳိးသားမူေဘာင္တစ္ခု ဖန္တီးေရးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

 

အပိုင္း-၃။  ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ား။ 
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အပိုင္းခြဲ ၃-၁။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမဟာဗ်ဴဟာ (မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။  ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) 

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္သြားလာႏုိင္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ (၁) အနာဂတ္တြင္ ဘက္စံုပုံစံ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးပုံစံ 

အစီအစဥ္တစ္ခု ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ျမစ္တစ္ခုလုံးအတြက္ လက္ရိွ ကိုးကားေနေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈကို 

ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊(၂) ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေသာင္တူးျခင္း၊ 

ျမစ္ကမ္းပါးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခုလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ 

အေရးတႀကီးအလိုအပ္သည့္ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ေနရာႏွစ္ခုတြင္ေရလမ္းညြွန္အေထာက္အကူမ်ားအပါအ၀င္ 

ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ တိုးတက္္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္၊ (၃) 

ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရွ႕ေျပးျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္္ အေသးစိတ္ 

ဒီဇိုင္းပံုစံကိုေပးမည္၊ (၄) (အပိုင္းခြဲ ၃-၂ "ဂႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ) ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို 

ေထာက္ခံတင္ျပေပးမည္၊(ခ)အေကာင္းဆုံးေရေၾကာင္းသြားလာေရးကုိေရေၾကာင္းတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံး 

သြားလာနုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ေရယာဥ္စုကုိ ေလ့လာမႈေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပုိင္းခြဲ ၃-၂။ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ား ( မႏၱေလးေညာင္ဦးအပိုင္းတြင္ ေဇာင္းေပးမႈပါ၀င္ေသာ 

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။   ဤအပိုင္းခြဲသည္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအမ်ားဆုံး(မႏၱေလးမွေညာင္ဦး)အပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ 

ခရီးသည္တင္ႏွင့္ကုန္တင္ေရယာဥ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ေရနည္းေသာရာသီအတြင္း 

အနည္းဆုံးရႏႈိင္ေသာေရစူးသတ္မွတ္ခ်က္ကုိတိုးျမွင့္ရန္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး တိုးတက္မႈမ်ားကို  

ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (က) ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးျမွင့္မႈမ်ားအတြက္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၏အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျမစ္ပုံစံ ကြန္ပ်ဴတာပုံစံတြက္ခ်က္ျခင္း(1 

dimensional & 2 dimensional modelling ) (ခ) အဆိုျပဳထားေသာ  ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ EMP တစ္ခုအပါအ၀င္ EIA တစ္ခုေရးဆဲြျခင္း (ဂ) အေသးစိတ္ပုံစံမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ 

တည္ေဆာက္ေရးႀကီးၾကပ္မႈအစီအစဥ္ ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ (ဃ) ျမစ္ေၾကာင္းဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အတိုင္းအတာကိုဧရာ၀တီျမစ္၏ 

မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းအေပၚတြင္ ေဇာင္းေပး၍ ေညာင္ဦးရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းရိွ အျခားအေရးႀကီး ေသာ 

အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၃-၃။  ေရလမ္းေၾကာင္းအမွတ္အသားျပသျခင္းလုပ္ငန္း (ညအခ်ိန္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးပါ၀င္ေသာ 

မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းကိုေဇာင္းေပးထားသည့္မႏၱေလး-ရန္ကုန္ေရလမ္း)။ ဤအပိုင္းသည္ အလင္းမီးမ်ား၊ 

အခ်က္ျပဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေျမပုံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္၏ မႏၱေလး-

ရန္ကုန္အပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ထိေရာက္ေသာေရေၾကာင္းသြားလာေရးကိုျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အားျဖည့္ထားေသာ 

ေခတ္မီေရေၾကာင္းသြားလာေရး ေရွ႕ေျပးစနစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ ေရလမ္းညြွန္အမွတ္အသားျပျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ 

အေထာက္အကူမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမညျ္ဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းသည္ မႏၱေလး-
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ေညာင္ဦးအပိုင္းတြင္ ညအခ်ိန္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကိုျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဥပမာအားျဖင့္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ 

ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိုအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ  ၃-၄။    အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပ့ံပုိးမႈ။  ဤအပိုင္းသည္ 

(က)အပုိင္း-၃ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္(ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားအေပၚ သိရိွေစရန္အျမင္နွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပုိင္းခြဲ ၃-၅။ေျမေပၚရိွေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးစနစ္ပံုစံနွင့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ။    

ဤအပိုင္းတြင္(က)ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ ျမစ္၏အရည္အေသြးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္စခန္းမ်ား၏ 

ကြန္ယက္ပံုစံေရးဆြဲျခင္း(ခ) ေရွ႕ေျပးစခန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း(ဂ) 

ေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္း-၄။   အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈ 

 

 ဤ ( အစပိုင္းတြင္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြေထာက္ပံံ့မႈ ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းမွ မပါေသာ) " အရံ အပုိင္း "သည္ 

အရန္သင့္ရိွမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး  အႏၱရာယ္၊ အေရးေပၚ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကပ္ဆိုက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို လိုအပ္သလို 

လ်င္ျမန္ေသာ တု႔ံျပန္ကူညီမႈေပးရန္အတြက္ အျခားအပိုင္းမ်ားမွရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 

လ်င္ျမန္စြာေသာျပန္လည္ခဲြေ၀ခ်ထားနုိင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈကို 

အသက္သြင္းလိုက္ေသာအခ်္ိန္တြင္ ရန္ပံုေငြမ်ား စီးဆင္း ထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပး 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စီမံကိန္း အေျချပဳမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အက်ဥ္း 

 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း 

 

 (ကီလိုမီတာ ၂၁၇၀ ရွည္လ်ား၍ စီးဆင္းသည့္ဧရိယာ ၄၁၃,၇၁၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရိွေသာ) 

ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္္ငံတြင္အႀကီးဆံုးျမစ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို ႏုိင္ငံ၏ႏွလုံးသည္းပြတ္အျဖစ္ 

ေျပာဆိုေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ဤျမစ္၀ွမ္းသည္ ျမန္မာ့ ကုန္းေျမ၏ ၆၀% ေက်ာ္ကိုေနရာယူထားၿပီး ၄င္း၏လူဦးေရ၏ 

၇၀% ကိုေနစရာေနရာေပးထားသက့ဲသို႔ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္မႈ ၏ ၄၀% 

ကိုလည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ျမစ္၀ွမ္းအတြင္းရွိေရေအာက္ေရထုသည္ ေျမေပၚရိွ ေရအရင္း 

အျမစ္မ်ားထက္ပင္ ပို၍ႀကီးမားသည္ဟု ယုံၾကည္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အေနျဖင့္ 

ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားအျပင္ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာ၊ေျမႏွင့္ေရမ်ားၾကြယ္၀ပါသည္။ 

 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား 
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 ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းသည္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 

ေတာင္မွေျမာက္သို႔ျဖတ္သန္းၿပီး ျမစ္လက္တက္ကိုးခုျဖာထြက္သြားေသာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွတစ္ဆင့္ 

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲသုိ႔စီး၀င္သြားေသာ  ျမစ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ပ်မ္းမွ်ေရစီးဆင္းမႈမွာ 

တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ကုဗမီတာ ၁၃၀၀၀ ရိွပါသည္ ( Win, 2011 )။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ျပင္ပတြင္ စီးဆင္းမႈမွာ ၀.၃% 

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ က်န္ရိွေသာ ၉၉.၇%  စီးဆင္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္စုေ၀း၍ ျမစ္၏ေအာက္ပုိင္းသည္ 

ႏိုင္ငံ၏အစြတ္စိုဆုံးအပုိင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤျမစ္ႀကီး၏ (ေမခႏွင့္ မလိခ) ျမစ္လက္တက္ႏွစ္ခုကို 

ေရျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မုိးေရခံရပ္၀န္း၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အပိုင္းသည္ 

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္တည္ရိွၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အစျပဳေသာျမစ္လက္တက္ခြဲတစ္ခုက မလိခ 

ျမစ္လက္တက္ထဲသို႔စီး၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမစ္လက္တက္ႏွစ္ခုဆုံေတြ႕သည့္ေနရာ(ျမစ္ဆုံ)သည္ 

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕၏ေျမာက္ဘက္ ၄၅ ကီလိုမီတာခန္႔တြင္ တည္ရွိပါသည္။ 

ထိုေနရာမွစတင္၍ ဤျမစ္ကို ဧရာ၀တီဟု ေခၚတြင္ၾကပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရ၊စြမ္းအင္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံမႈ၏ ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းသည္ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းအေပၚတြင္ အမီွျပဳေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေဂဟစနစ္သည္ ျမန္မာလူထု၏ 

အသက္ေသြးေၾကာကဲ့သို႔ အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္မ်ား၏ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈကို ရရိွျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရစြမ္းအင္ႏွင့္ 

စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံမႈ၏   ေရရွည္တည္တ့ံမႈအတြက္လည္းေကာင္း ပဓါနက်လွ်က္ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လမုေတာ ဟက္တာ ၅၁၇,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ ၄၆% မွာ 
ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ တည္ရိွပါသည္ (Ramsar, n.d.)။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ ထင္းမီးေသြး လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ မၾကာေသးမီက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
လမုေတာမ်ား ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ၄င္း၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ငါးဖမ္းဆီးရရိွမႈမ်ား က်ဆင္းခ့ဲသကဲ့သို႔ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုခံႏႈိင္ရည္မရိွေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား တိုးပြား၍လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ 
အၾကားတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းရွိလမုေတာမ်ား၏ ၈၃% ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ခန႔္မွန္းထားပါသည္ ( 
NECC,2012)။ ဧရာ၀တီျမစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏အတြင္းပိုင္း၌က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိမ့္ေျမမ်ားလည္းရွိၿပီး ၄င္းတို႔သည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ရာသီအလိုက္ ေရႀကီးေရလွ်ံေသာ လြင္ျပင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္္းတို႔၏ အမ်ားစုကို 
အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ေဖာ္ယူထားၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
 ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္ေတြ႕ရေသာ ရႊံ႕ညြန္သစ္ေတာသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ 

အေရအတြက္အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းလွ်က္ရိွေသာ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာအတြက္ ေဂဟစနစ္အရ 

မ်ားစြာအေရးပါလွ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းရွိ ဧရာ၀တီျမစ္တြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာစိမ့္ေျမမ်ားရိွၿပီး 

၄င္းေျမမ်ားသည္ ေရၾကက္ေကာင္ေရေပါင္္းမ်ားစြာအတြက္ 

အလြန္ေကာင္းေသာစားၾကက္ေျမမ်ားကိုေပးလွ်က္ရိွသကဲ့သို႔ ငါးၾကင္း၊ ငါးခူ၊ ငါးေျပမ စသည့္ 

ငါးမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ သားေဖာက္ရန္ေနရာေကာင္းမ်ားကိုလည္းေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဤေရႀကီးေရလွ်ံေသာႀကီးမားသည့္ လြင္ျပင္ဧရိယာမ်ားစြာကို 

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ေဖာ္ယူထားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

 

လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံ 
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 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စုစုေပါင္းလူဦးေရကုိ သန္းေပါင္း ၅၀ ၀န္းက်င္တြင္ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း 

ထိုကိန္းဂဏန္းသည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားၾကားတြင္ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိပါသည္္။ လူဦးေရ၏ 

၇၅% ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားသည္ ၅ 

ဦးျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ (၅.၀) ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပ (၄.၉) ဟူ၍ ကြဲလြဲခ်က္အနည္းငယ္သာရိွပါသည္။ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀,၀၀၀ 

ေက်ာ္ရိွၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္  ဆင္းရဲမႈသည္ ၂၀% ၏ အထက္တြင္ရွိသည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားက ညႊန္ျပေနၿပီး 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပို၍ ျမင့္မားေနပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ 

မတူကြဲျပားေသာလူမ်ဳိးစုမ်ားအမ်ားဆုံးရိွေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္ပါသည္။ လူဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပံု ၀န္းက်င္တြင္ရိွေသာ 

ဗမာလူမ်ဳိးသည္ အမ်ားဆုံးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားက သုံပုံတစ္ပံုခန္႔ရွိပါသည္။ 

လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ (တိုင္းေဒသႀကီး ခုႏွစ္ခုအျဖစ္ခြဲထားေသာ) အလယ္ပုိင္းႏွင့္ 

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားက တစ္သီးတစ္ျခားမဟုတ္ေသာ္လည္း 

နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္း ဟူေသာ) ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုတြင္ 

အဓိကအားျဖင့္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ အဓိက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ တရား၀င္လူဦးေရခန္႔မွန္းခ်က္မွာ 

အၾကမ္းဖ်င္း အားျဖင့္ ရွမ္း(၉%)၊ ကရင္ (၇%)၊ ရခုိင္ (၄.၅%)၊ ခ်င္း (၂%)၊ မြန္ (၂%)၊ ကခ်င္ (၁.၄%) ႏွင့္ ကယား 

(၁%) ရိွၾကပါသည္။ လူမ်ားစု ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္ မ်ဳိးႏြယ္စု ရွစ္ခုကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူမ်ဳိးစု 

၁၃၅ ခုအျဖစ္ထပ္မံခြဲထားၿပီး ၄င္းတို႔သည္ (တိဘက္ျမန္မာ၊ မြန္ခမာ၊ Tai-Kadai ၊ Hmong-Mien ႏွင့္ Malayo-

Polynesian ဟူေသာ)ဘာသာစကားမိသားစုႀကီး ငါးခုထဲတြင္ပါ၀င္ပါသည္။ ထပ္မံခြဲျခားထားေသာ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ လူဦးေရ ကိန္းဂဏန္းမေဖာ္ျပနိုင္ေသးပါ။ 

 ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းကို မတူကြဲျပားေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေနထိုင္ရာအရပ္အျဖစ္လည္း 

သိထားၾကပါသည္။ ရွိေနေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏စာရင္းကုိ ရွင္းရွင္လင္းလင္းျပထားေသာ 

အခ်က္အလက္မရိွေသာ္လည္း ျမစ္၀ွမ္းအတြင္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာရိွေနၾကပါသည္။မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈ (SESA) သည္အေစာပုိင္းအဆင့္တြင္ ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း 

ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ထပ္မံေကာက္ယူစုေဆာင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

စီမံကိန္း၏တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ 

 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တရားဥပေဒမူေဘာင္ 

 

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (GoM) သည္ နုိင္ငံေရး၊ 

စီးပြားေရးနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအ၀င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ  ၄င္း၏ တရားဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ 

တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေစျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ျမန္္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ က႑အလိုက္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးကို ေဇာင္းေပးျခင္းမွ 
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ႏ္ိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံျခင္းဆီသုိ႔ 

တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရွိပါသည္။   

က႑အလိုက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္  သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

က႑မ်ားကိုသာ ဥပေဒအရထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ေရး၊ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြေရး သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ားကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္ရွိေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ကဲ့သို႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ က႑မ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုစြာထိန္းသိမ္းေပးေသာဥပေဒမ်ား မရိွပါ။ 

က႑အလုိက္ဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာတာ၀န္မ်ားတြင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုထပ္ေနျခင္းမ်ားကုိလည္း 

ျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ရွိပါသည္ (ဥပမာ- ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားေပၚရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုစလုံး၏ လက္ေအာက္တြင္က်ေရာက္ေနပါသည္)။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသည္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕တြင္ ပါ၀င္ထားေသာ္လည္း ထိုျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းျခင္းမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တစ္ပိုင္းတစ္စစီ ျဖစ္ေနခ့ဲပါသည္။ 

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာ ကြာဟမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုိင္းဆုိင္ရာ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားထဲသို႔ လည္းေကာင္း ၊ အဆိုပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အာဏာတည္ေစမည့္ 

စြမ္းအားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားထဲသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ရိွသြားပါသည္။ က႑အလိုက္ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတို႔၏ၾကားတြင္လည္းေကာင္းပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ 

အာဏာတည္ေစသည့္ စြမ္းအားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္ယိုယြင္းမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု 

ျမန္မာ့အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုခ့ဲၾကပါသည္။ 

 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိးစုမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁။ အပိိုဒ္ ၂၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား" ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးကို အကူအညီေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပ႒ာန္းထား ပါသည္- 

(က)   တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊စာေပ၊အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကုိ ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္            

         ရြက္မည္။ 

 (ခ) တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ရုိင္းပင္းကူညီေရးတို႔   

တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။       

(ဂ)    တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္း 

ဆက္သြယ္ေရး စသည္တို႔ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ 

ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။ 
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ဖြဲ႕စည္းပံုအျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ 

ထားၿပီး ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာကလည္း ၄င္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း 

သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ၄င္းအထဲတြင္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္အတူျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဓေလ့ထံုံးတမ္းမ်ားကို နားလည္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တကၠသ္ိုလ္တြင္ပညာသင္ယူစဥ္ အတူတကြ ရင္းႏီွးစြာေနထိုင္ရင္း 

ျပည္ ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားဖံြ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ တည္ေထာင္မႈလည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ 

လက္ရိွအစုိးရ လက္ထက္တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ  တုိးတက္၍လာေနသကဲ့သို႔ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္ရိွအစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 

တိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမုိအားေကာင္းေသာ က႑ မွလည္း ပါ၀င္ႏႈိင္ၾကၿပီး ထိုႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားသည္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ 

ပိုမုိအေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာႏႈိင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမ်က္ေမွာက္ကာလ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္  

 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (MOECAF) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ MOECAF အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ ယခင္က 

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာန (MOF) ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ႔ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္္ေရး 

ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းတာ၀န္ယူလာခ့ဲပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ MOF သည္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ က႑ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအက ဲ ၁၉ ဦး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ထိုအခ်ိန္က 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကအာဏာပုိင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ (NCEA) 

ကို ၄င္း၏အထဲသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္  NCEA သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန အျဖစ္ 

MOECAF ၏ လက္ေအာက္ရိွ ဦးစီးဌာန ေျခာက္ခုထဲမွတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုဦးစီးဌာန၏ 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ (၁) အမ်ဳိးသားစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ထဲသို႔ 

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအေလးထားမႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ 

မဟာဗ်ဴဟာ၊ မူေဘာင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး (၂) 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္သုံးစြဲေရးကိုစီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 

ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေရ ၊ ေလ ႏွင့္ ေျမ တို႔၏ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ (၃) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍အျခားအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ၿမဳိ႕ျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ပုဂၢလိကက႑မ်ား၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအ

ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

အစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္မ်ားရိွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 

တစ္လုံးတစ္စည္းထဲျဖစ္ေအာင္ စုစည္းေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၀၄  ခုႏွစ္တြင္ 

အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (NECC) ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးက 

ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ၁၉ ခုမွ အဖဲြ႕၀င္ ၂၁ ဦး ပါ၀င္ေသာ NECC ကို၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
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ဧၿပီလတြင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ NECC ကုိဆပ္ေကာ္မတီ ေလးခုခြဲ၍ ၄င္းေလးခုထဲမွ တစ္ခုသည္ 

ျမစ္မ်ားႏွင့္စိမ့္ေျမေဒသမ်ားရိွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

MOECAF ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ (၁) ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂) EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ျပန္လည္သုံးသပ္၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (၃) 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆက္နြယ္သည့္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာပင္မ လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္မ်ား (၄) 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရးေပၚေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအစီအစဥ္ (၅) 

ကာဘြန္ျဖစ္ေပၚမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ (၆) ပတ္၀န္းက်င္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ စစ္ေဆးေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ MOECAF 

ကေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အဓိက အတားအဆီးမ်ားတြင္ (၁) သတင္း အခ်က္အလက္ မရိွျခင္း (၂) 

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမရိွျခင္း (၃)ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ မရိွျခင္း (၄) အစုိးရ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ေဒသဆုုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းႏွင့္  

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း  (၅) 

အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ (၆) အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။     

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးနယ္ပယ္ရိွ အျခားအေရးႀကီးေသာ 

က႑ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန(MOT)၊က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန(MOH)၊လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရ

းႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန(MOAI)၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန 

(MSWRR) ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOLFARD) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းကပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိေရအရင္းအျမစ္နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတ

က္ေရးဦးစီးဌာနသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိ 

ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ားေကာင္းမြန္ၿပီးေရရွည္တည္ရိွရန္နွင့္သဘာ၀ေဘးအနၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးတုိ႕အျပင္စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိ

းတက္မႈတုိ႕အတြက္လည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ MOH သည္ အဆိပ္ႏွင့္ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား 

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္  လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရေပးေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးစသည့္ 

ပတ္၀န္းက်င္က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး  ဦးစီးဌာနႏွင့္ MSWRW လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕တို႔အား ျမန္မာႏုုိင္ငံ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တာ၀န္မ်ား ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထိုတာ၀န္မ်ားတြင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေရကို 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ဆးျခင္း၊ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေရႀကီးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ MOAI 

လက္ေအာက္ရွိေရအရင္းအျမစ္အသုံံးခ်ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 

ဆည္ေရေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရေပးေ၀မႈတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွပါသည္။ MOLFARD  

လက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ေရလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသာမက 

ေရခ်ဳိႏွင့္ပင္လယ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ငါးမ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္းတာ၀န္ယူထားပါသည္။ ဇယား ၂ 

တြင္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ယူထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 

ေရြးထုတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား-၁  ။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ တာ၀န္ယူထားၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 

အဖဲြ႕အစည္း ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈတာ၀န္မ်ား

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန (၁)ဆည္ေရေပးမႈဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရေပးသြင္းေရး (၂) အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ 
ၿမဳိ႕ျပေရေပးေရး (၃) ေရငန္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ (၄) ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
မွတ္တမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ ေရအထြက္ တုိင္းတာေရး အထူးသျဖင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္တူး 
ေျမာင္းမ်ား ျပဳစုတိုင္းတာေရးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူထားပါသည္။ 

 မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညြွန္ၾကားမႈဦ
းစီးဌာန 

(၁) မုိးေလ၀သ/ေရ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား၊ အဓိက ျမစ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ 
ျမစ္လက္တက္ႀကီးမ်ားတြင္ သဲႏုန္းဖို႔မႈဆိုင္ရာစခန္းမ်ား (၂) ႏုန္ုးဖို႔မႈႏွင့္ 
စီးဆင္းမႈတိုင္းတာေရးႏွင့္ ေရငန္က်ဴေးက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေရအရည္ အေသြး ဆိုင္ရာ စခန္းမ်ားအတြက္ 
တာ၀န္ယူထားပါသည္။ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာန သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး၊
အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား 
ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ လာရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကို 
တာ၀န္ယူထားပါသည္။ 
 

MOAI ၏လက္ေအာက္ရွိ 
ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ေရး 
ဦးစီးဌာန (WRUD) 

ေရေပးသြင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမစ္မ်ားမွေရကိုတင္ေပးရန္ တာ၀န္ ယူထားပါသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕
႕ၿဖဳိး တိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန 
(DWIR)  

ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ျမစ္အတြင္းသဲနုန္းပို႕ခ်ျခင္းႏွင့္
ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာေလ့လာမူွလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေရး 
ေရရွည္တည္တ့ံေရး၊ သဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕
ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို တာ၀န္ယူထားပါသည္။

ရန္ကုန္၊ေနျပည္ေတာ္္၊မႏၱေလး 
ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ ပင္ သာယာေရး 
ေကာ္မတီ (YCDC MCDC) မ်ားႏွင့္ 
ၿမဳိ႕နယ္္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီ (TDC)မ်ားကဲ့သို႔ 
ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား 

ၿမဳိ႕ျပေရေပးေရးအတြက္ တျဖည္းျဖည္းတာ၀န္ယူလာေနပါသည္။
 
 
 

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန က်န္းမာေရးပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်းလက္ေရေပး 
ေရးႏွင့္မိလႅာလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က႑အခ်ဳိ႕အတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
တာ၀န္ယူထားပါသည္။ 

 

 

 

ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕၏ ေဘးဆီးရန္ကာမူ၀ါဒမ်ား 
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 အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ေကာင္းေသာလူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရိွရန္အတြက္ဒီဇုိင္း ပံုစံထုတ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (OP 4.01)၊ 

သဘာ၀သက္ရိွမ်ား မွီတင္းေနထိုင္ရာေနရာ (OP 4.04)၊ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား (OP 4.11)၊ 

တာတမံမ်ားေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ (OP 4.37)၊ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း (OP 4.12) ႏွင့္ 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား (OP 4.10)စသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ကို က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။  စီမံကိန္းတြင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျဖစ္ႏႈိင္ေျခရိွသည့္ ျမင့္မားေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခ်က္နည္းလမ္းတစ္ခုအေပၚတြင္ 

ေဇာင္းေပးထားေသာစီမံကိန္း၏ ရႈပ္ေထြးေသာသက္ေရာက္မႈ အားလုံးကုိလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒ OP/BP 4.01 ႏွင့္အညီ ဤစီမံကိန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆုိင္ရာအဆင့္  (က) အျဖစ္ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

(တည္ေနရာျဖင့္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍၄င္းတို႔၏နည္းပညာရႈပ္ေထြးမႈအတြက္ ထူးျခားေသာစရိုက္ကိုသရုပ္ေဖာ္ၿပီး 

၄င္းတို႔၏သက္ေရာက္မႈရႈေထာင့္မွ အကဲျဖတ္ေသာအခါ ) တိက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ (ခ) အဆင့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ (က) အဆင့္သက္ေရာက္နုိင္ေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္ 

အဆင့္မီႏႈိ္င္ပါသည္။ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္ 

အျခားေသာေလ့လာမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ စီမံကိန္းကေထာက္ခံထားေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း  

လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျဖစ္လာႏႈိင္သည့္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္မ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းကို အေျခခံ၍ 

စဥ္းစားရမည့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို  သုံးသပ္ အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ  

အကဲျဖတ္္ေရးမူေဘာင္မရိွပါ။ အစိုးရသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 

မူႀကမ္းေရးဆဲြခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းျခင္း မရိွေသးပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္  MOECAF အား  

ESIA စနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထြေထြလုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္တိက်ေသာ ESIA 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုအတည္ျပဳေပးရန္က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ESIA မ်ားကို 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေကာ္ပိုေရးရွင္းအခ်ဳိ႕က ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သီးျခားကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ESIA စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ 

လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေလ့လာသုံးသပ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ နည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မရိွေသာ 

MOECAF ႏွင့္ အတူအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒအျဖစ္သို႔လည္း က်ယ္ျပန္႔သြားပါသည္။ ဇယား-၂ သည္ OP 4.01 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း၏ အဓိကလကၡဏာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ  ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မရိွပါ။ 

 

ဇယား-၂။ အမ်ဳိးသား  EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း  ႏွင့္ OP/BP 4.01  EIA  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

 

ကိစၥရပ္ EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း OP 4.01 
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က်င့္သုံးျခင္း အေရးပါေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ
ရိွေသာ စီမံကိန္းမ်ား 

ကမၻာ့ဘဏ္ကေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာစီမံကိန္း
မ်ားအားလုံး။  EA လုပ္ငန္းစဥ္၏ အတိမ္အနက္သည္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ  
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခုိက္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္မူတည္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

တာ၀န္မ်ား စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံအားေပးသူက EA 
လုပ္ ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ပါသည္။ 

ေငြေခ်းယူသူက  EA လုပ္ ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ပါသည္။ 
 

လူထုပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ 

လူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုိ
အပ္သည္ဟု MOECAF က ယူဆ သည့္ 
အတြက္၄င္းက စီစဥ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
EIA အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ MOECAF သည္ 
စီမံကိန္း၏ ထိခုိက္မႈကိုခံရသူမ်ား ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ထံမွ 
အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤစည္း 
မ်ဥ္းမ်ားသည္ တံု႔ျပန္ခ်က္ မ်ားကို 
လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုတံု႔ ျပန္ခ်က္ 
မ်ားကို အဆိုျပဳေသာ စီမံကိန္း ထဲသို႔ 
ထည့္သြင္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမူ  
သတ္မွတ္ မေပးပါ။ 

(က) အဆင့္ ႏွင့္ (ခ) အဆင့္ စီမံကိန္း အားလုံး အတြက္
EA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေငြေခ်းယူသူသည္ 
စီမံကိန္း၏ထိခိုက္မႈကိုခံရေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ( NGO ) မ်ားကို 
စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၿပီး ၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ေငြေခ်းယူသူသည္ 
ထုိသုိ႔ေသာ အႀကံျပဳေဆြးေနြးပြဲကို ေစာႏႈိင္သမွ်ေစာေစာ 
စတင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ (က)အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ေငြေခ်းယူသူသည္ ဤအုပ္စုမ်ားႏွင့္ (က) 
ပတ္၀န္းက်င္ကို စစ္ေဆးၿပီး မၾကာမီႏွင့္ EA 
အတြက္တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အၿပီးမသတ္မီႏွင့္ 
(ခ) အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတစ္ခုကို ျပဳစုေသာအခါဟူ၍ 
အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ အႀကံျပဳေဆြးေနြးပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေငြေခ်းယူသူသည္ 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
၄င္းတုိ႔ကိုထိခုိက္ေနေသာ  EA ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
ထိုသုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလုိ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ပါသည္။ 
 

ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာျခင္း 

စိီမံကိန္းကိုေထာက္ခံအားေပးသူသည္ 
သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သ 
တင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ 
MOECAF သို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ား တြင္ 
စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈကုိ ခံရသူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည့္ 
ေနာက္ထပ္ျပ႒ာန္းခ်က္မရိွပါ။ 

ေငြေခ်းယူသူသည္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမျပဳမီ 
သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ခံရေသာအုပ္စုမ်ား နားလည္ၿပီး 
အသုံးျပဳႏႈိင္သည့္ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးျဖင့္ အခ်ိန္မီ 
ႀကဳိတင္ေပးအပ္ရပါသည္။ 
(က) အဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ေငြေခ်းယူသူ 
သည္ ပဏာမေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအတြက္ 
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ 
ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္လာနိုင္ ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား၏ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေပးအပ္ရပါသည္။ EA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ျပဳစုၿပီးေသာအခါ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအတြက္ ေငြေခ်းယူူသူသည္ EA 
၏ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေပးအပ္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ (က) အဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ 
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ေငြေခ်းယူသူသည္ EA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို
စီမံကိန္း၏ထိခ္ိုက္မႈကိုခံရေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
NGO မ်ား ၀င္ေရာက္ႏႈိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာေနရာ မ်ားတြင္ ရရိွႏႈိင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 
သီးျခား (ခ) အဆင့္ အစီရင္ခံစာမွန္သမွ်ကို စီမံကိန္း၏ 
သက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ NGO 
မ်ားရရိွရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 
ေငြေခ်းယူေသာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူ ရရိွႏႈိင္မႈႏွင့္ 
(က) အဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ (ခ) အဆင့္ 
အစီရင္ခံစာမွန္သမွ်ကို ဤဘဏ္က 
တရား၀င္ရရိွေရးသည္ ဤစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ဘဏ္၏ 
အကဲျဖတ္မႈအတြက္ 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ေငြေခ်းယူသူက (က) အဆင့္ EA အစီရင္ခံစာကို 
ဘဏ္သုိ႔ တရား၀င္ ေပးပို႔ၿပီးေသာအခါ ဤဘဏ္သည္ 
(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျပဳစုထားေသာ) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို 
အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ (  ED ) မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀၍ 
ထိုအစီရင္ခံစာကို ၄င္း၏ InfoShop 
မွတစ္ဆင့္ရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ ေငြေခ်းယူသူက 
သီးျခား (ခ) အဆင့္ EA အစီရင္ခံစာ မွန္သမွ်ကို 
ဤဘဏ္သို႔ တရား၀င္ေပးပို႔ေသာအခါ ဤဘဏ္ သည္ 
ထိုအစီရင္ခံစာကို ၄င္း၏ InfoShop မွတစ္ဆင့္ 
ရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 
ဤဘဏ္၏ ကမၻာ့ဘဏ္ InfoShop မွတစ္ဆင့္ EA 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ေငြေခ်းယူသူက 
ကန္႔ကြက္လွ်င္  ဘဏ္၀န္ထမ္းအဖဲြ႕သည္ (က)  IDA  
စီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ (ခ) 
IBRD စီမံကိန္းအတြက္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ မည့္ကိစၥကို 
ED မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပပါသည္။ 

စစ္ေဆးျခင္း ေျမအသုံးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း ၊ မ်ဳိး
စိတ္အသစ္မ်ား စတင္သုံးစြဲျခင္းအ တြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသုံးစဲြျခင္းမ်ား 
ပါ၀င္သည့္  ပတ္၀န္း က်င္ဆိုင္ရာ 
စစ္ေဆးမႈကို လိုအပ္ ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ သည္။ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ အခ်ိန္သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကို MOECAF က ဆုံး 
ျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ MOECAF သည္ 
ပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးမႈ အေပၚ တြင္ 
အေျခခံ၍ လိုအပ္ေသာ ပတ္၀န္း 

ဤဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအားလုံးကို စစ္ေဆး၍ ၄င္းတို႔ကို
စီမံကိန္း၏ အမ်ဳိးအစား၊ တည္ေနရာ၊ သိမ္ေမြ႕မႈ အတိုင္း 
အတာႏွင့္ ၄င္း၏ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ၏ အတုိင္းအတာ အေပၚတြင္ မူတည္၍ ( 
A၊ B ၊ C ႏွင့္ F1 )အဆင့္ ေလးမ်ဳိးထဲမွ 
တစ္ဆင့္အျဖစ္သို႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။    
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က်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈပံုစံကို ဆုံး
ျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

EA တြင္ 
ပါ၀င္ ေသာ 
အေၾကာင္း 
အရာ 

MOECAF သည္ EA အစီရင္ခံစာတြင္
ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ဆုံး 
ျဖတ္ပါသည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ အ 
ဓိကအားျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေန 
ေသာတိုက္ရုိက္သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကိုအက ဲ ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးစီမံေဆာင္ရြ
က္မႈမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ား  
ပါ၀င္ပါသည္။ 

EA တြင္ စီမံကိန္း၏ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အကဲျဖတ္
ခ်က္ ၊ တစ္စတစ္စတိုးပြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
တိက်ေသာ သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾ
ကည့္ 
ရႈစစ္ေဆးျခင္
း 

MOECAF သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ ရာ 
စီမံခန္႔ခဲြေရးအစီအစဥ္ (EMP) ႏွင့္ အညီ 
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈကို 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 
စီမံကိန္း ကို ေထာက္ခံအားေပးသူ သည္ 
EMP ႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ၏ သက္တမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ လိုင္စင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 
တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကုိ 
လိုက္နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။လိုက္ 
နာမႈမရိွသည္ကို ေတြ႕ရလွ်င္ MOECAF 
သည္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ မည္ သို႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ရပ္ဆိုင္းမည္ 
ျဖစ္ ပါသည္။ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း 
(က) စီမံကိန္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ 
စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း  EMP အားလုံး၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္ EA ၏ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 
ဤဘဏ္ႏွင့္သေဘာတူထားေသာ 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လိုက္နာျခင္း (ခ) 
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ (ဂ) ေစာင့္ 
ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေငြ ေခ်းယူသူက အစီရင္ခံပါသည္။ 
ဤဘဏ္သည္ စီမံကိန္း ၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
လကၡဏာမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရား၀င္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ စီစဥ္ထားသည့္ 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  EMP အားလုံး ႏွင့္ အျခားစီမံကိန္း 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား အပါအ၀င္ EA ၏ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအေပၚတြင္  
အေျခခံပါသည္။  

 

ထို႔အျပင္ AIRBM စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္ (GIIP) ၏ အေထြေထြႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာနမူနာမ်ားပါ၀င္ေသာ နည္းပညာကိုးကားမႈ 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္္ အဖြဲ႕၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး(EHS) 

ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (EHS) ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ သက္ဆိုင္မႈကုိ 

ပတ္၀န္းက်င္ အကဲျဖတ္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 

ေဘးအႏၱရယ္မ်ား၊ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပတ္၀န္းက်င္ 

အကဲျဖတ္မႈတြင္ ေဒသခံႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ 

သဟဇာတျဖစ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ စီမံကိန္းေအာက္ရိွ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားကဲ့သို႔ ေနရာကိုလိုက္၍ 
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ေျပာင္းလဲႏႈိင္ေသာအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအတြက္ ရႏႈွိင္ေသာ 

ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ား၏အတိုင္းအတာကိုအကဲျဖတ္မႈတြင္ 

ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏သဟဇာတျဖစ္ႏုိင္စြမ္း၏ ကြဲလြဲေနေသာအဆင့္မ်ား 

ပါ၀င္နုိင္သကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း၏ ကြဲလြဲေနေသာအဆင့္မ်ား 

လည္းပါ၀င္ႏႈိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဘဏ္၏လူမႈေရးကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား OP 4.10 ႏွင့္ 4.12 

၏ကြာဟခ်က္ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကို  ESMF ၏  RPF ႏွွင့္ IPPF တုိ႔တြင္  ေပးထားပါသည္။ 

 

ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာစီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈမ်ား 

 

မူေဘာင္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္း၏ ထိခိုက္မႈအဆိုးႏွင့္အေကာင္း သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကို 

စီမံကိန္းလႊမ္းမိုးေသာနယ္ေျမရိွပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအေျခအေနႏွင့္ အႀကံျပဳထားေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

သိရွိထားသည့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရရိွႏုိင္ေသာ 

ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍သာလွ်င္ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ (တည္ေဆာက္ေရး 

အႀကဳိအဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္အတြင္း) လုပ္ငန္းေနရာေဒသအလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

အေသးစိတ္ ဒီဇိုင္းပံုစံကာလအတြင္း သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ESIA ႏွင့္ EMP မ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေသာင္တူးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ဧရာ၀တီျမစ္မိုးေရခံ ရပ္၀န္းထဲရိွ ျမစ္မ်ားႏွင့္ရႊံ႕ညြန္ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ေရ၏စနစ္ကို လႊမ္းမုိးႏႈိင္မည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဤအရာသည္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ 

တည္ေဆာက္္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ၾကာလာေသာအခါ တျဖည္းျဖည္းေပၚေပါက္လာမည့္ 

ေနွးေကြးေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္နံေဘးသို႔ျဖာထြက္မႈမ်ားႏွင့္ အေသးအဖဲြေရႀကီးမႈမ်ားတြင္ 

ေရစီးဆင္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 

ေမွ်ာ္လင့္ႏႈုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ အပင္မ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ငါးမ်ား၊ ကုန္းတစ္ပိုင္းေရတစ္ပုိင္းသတၱ၀ါမ်ားနွင့္ 

အျခားတိရစာၦန္မ်ား ၏ အေရးႀကီးေသာ ခုိေအာင္းရာ၊ သားေပါက္ရာႏွင့္ မွီတင္းေနထိုင္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 

စိမ့္ေျမမ်ား၏ လည္ပတ္မႈအေပၚ မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာႏႈိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေသးစိတ္ပုံစံႏွင့္ 

တစ္ၿပဳိင္တည္းျပဳစုသည့္ ျပည့္စုံေသာ ESIA တြင္ ေဂဟစနစ္ စီးဆင္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ အရည္ဖိအားဆိုင္ရာ ပုံစံေဖာ္ 

ျခင္း၏ရလဒ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ပုံေဖၚျခင္း၏ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံသည္ ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ 

အနည္းဆုံးႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္ေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ တိုးတက္ေသာေရေၾကာင္းသြားလာေရးသည္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ေျမအသုံးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဖိအားေပးမႈ တုိးလာမည္ျဖစ္ၿပီး  တိုးတက္လာေသာလမ္းတစ္ခု 

ေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲနုိင္သည္။ ျပည့္စံုေသာ ESIA သည္ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းတြက္ခ်က္မႈ 

ပုံစံေဖာ္ထုတ္မႈကိုစဥ္းစား၍ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ESIA သည္ ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာရလဒ္မ်ားကိုျမွင့္တင္ရန္၊ ပုံတူကူးယူျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ရန္ ( ဥပမာအားျဖင့္၊ 

သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ 

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္အဆင့္ျမင့္ ေရႀကီးမႈေစာင့္ၾကပ္ၾကည့့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရး 
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လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတြင္ ေရႀကီးမႈႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း 

ဦးေဆာင္ေနပါသည္)ႏွင့္စီမံကိန္းလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာသက္္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးကို 

အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း လႊမ္းမိုးေသာ နယ္ေျမတြင္ 

ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းပုံစံေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စီမံကိန္း၏ေဘးဆီးရန္ကာခ်ည္းကပ္မႈ နည္းလမ္း 

 

စီမံကိန္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို  ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာနည္းလမ္း၌ 
ေအာက္ပါ ေဘးဆီးရန္ကာကိရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေရးဆဲြျခင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ (ESMF) 

 စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး သို႔မဟုတ္ ပံုစံထုတ္ထားၿပီး 

PFI ၏ အပိုင္းခြဲအရ ေရးဆြဲထားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား/စီမံကိန္းခြဲမ်ားအားလုံးအတြက္ (မျဖစ္မေနျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား 

အစရိွသည့္)လိုအပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္မႈ (EIA) မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (ESMP) မ်ားႏွင့္ အျခားေဘးဆီးရန္ကာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 

ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ျမစ္၀ွမ္း လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈ (SESA) ကို ေဆာင္ရြက္ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

 

ESMF 

 

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အေျခခံအေဆာက္အံု 

ဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ PFI အပိုင္းခဲြျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံထားေသာစီမံကိန္းမ်ားအားလုံးတြင္ ESMF 

ကိုအသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေရးဆြဲျခင္း (PFI) လုပ္ငန္းသည္  

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ စီမံကိန္း အယူအဆမ်ားကို ေစ့စပ္စြာၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ 

ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ 

မဟာဗ်ဴဟာေရြးခ်ယ္ေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစီမံကိန္း အဆင့္တြင္ 

ေငြေခ်းယူသူက စီစဥ္ထားေသာ (ေရေပးသြင္းေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ 

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ျမဴနီစပယ္ေရးေပးေရး သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ေရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စနစ္မ်ားအစရိွသည့္)အနာဂတ္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၏အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြ

က္ အျခားေလ့လာမႈမ်ားကို  အဓိကအားျဖင့္ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ESMF တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္- 
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 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္  PFI မ်ား၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းအတြက္ စံံႏႈန္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 

ေစ့စပ္စြာ ၾကည့္ရႈျခင္း 

                   -      စီမံကိန္းကို ( က သို႔မဟုတ္ ခ ) အဆင့္ ခဲြျခားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ   

ေဘးဆီးရန္ကာလုပ္ငန္း၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ 

       -      ေျမသိမ္းဆည္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္  

              မူေဘာင္ 

       -      ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္ မူေဘာင္ 

       -      ေအာက္ပါတို႔အတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္- 

-  EIA အတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ (က) အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ESMP 

- အေသးစားတည္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းငယ္မ်ားအတြက္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္

ေရာက္ မႈမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

-     SESA အတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

 

EIA  /  ESMP မ်ား    

 

-       (၁) ၄င္းတုိ႔အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ေရးဆြဲရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ ျမစ္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားေပၚရွိ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

လုပ္ငန္းမ်ား (၂) ေရအရည္အေသြး စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိုးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ႏွင့္ 

DMH ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အေဆာက္အအုံႏွင့္ရံုးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း (၃) ျမစ္ေရ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ 

မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး ကြန္ရက္စခန္းမ်ား  ထူေထာင္ျခင္း ႏွင့္ (၄) 

ျမစ္၏ေရြးခ်ယ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အေထာက္အကူမ်ား 

တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ EIA ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ESMP တစ္ခုကို 

ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

SESA 

 

-    SESA ကို (၁) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုျမစ္၀ွမ္းလႊမ္းၿခဳံသည့္ပင္မ စီမံခ်က္ႏွင့္ 

၄င္း၏မဟာဗ်ဴဟာအကဲျဖတ္မႈေရးဆဲြျခင္း (၂) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေျမေအာက္ေရ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ 

အေကာင္းဆုံးေရယာဥ္စုဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ဧရာ ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာကဲ့သို႔ 

နည္းပညာအေျခခံ ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ နည္းပညာ 

အေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ား၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

AIRBM စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီတြင္ ၄င္း၏ပုံစံအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈအေပၚတြင္မူတည္၍ 

ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံရိွဥပေဒမ်ား၊ 
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(သင့္ေတာ္သည့္) စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 

တိက်ေသာပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (EA) အေထာက္အကူျပဳကိရိယာတစ္ခု ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဇယား 

(၃) သည္စီမံကိန္းအတြက္ ေဘးဆီးရန္ကာနည္းလမ္းမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ဇယား-၃။   AIRBM စီမံကိန္းက အဆိုျပဳထားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား - ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာေဘးဆီးရန္ကာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ 

 

EA စာရြက္စာ 
တမ္း ႏွင့္ အမ်ဳိး 
အစား 

OP/BP 4.01 ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအရ ပါ၀င္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာ 

AIRBM အပိုင္း သုံးသပ္ခ်က္ 

ESIA 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ 
အေပၚအက ဲ
ျဖတ္မႈ 

-     စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
- မူ၀ါဒ၊တရားဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ 
- စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္။လိုအပ္မည့္ 
တည္ေနရာ ျပင္ပရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအားလုံး 
(ဥပမာ၊ႏွစ္ျမွဳပ္ထားေသာပုိက္လိုင္းမ်ား၊ 
ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းမ်ား၊ 
ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ေရေပးေ၀မႈမ်ား၊ 
အိမ္ရာမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ 
ကုန္ေခ်ာသိုေလွာင္ရုံမ်ား) အပါအ၀င္ 
အဆိုျပဳ ထားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ 
ပထ၀ီဆိုင္ရာ၊ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို 
အက်ဥ္းအားျဖင့္ေဖာ္ျပပါသည္။ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္္ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္  
အားလုံးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို 
ညႊန္ျပပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ 
စီမံကိန္းတည္ေနရာႏွင္ ့
စီမံကိန္းကလႊမ္းမုိးေသာ 
နယ္ေျမကိုေဖာ္ျပသည့္ေျမပုံတစ္ခုပါ၀င္ပါသ
ည္။ 
 
-အေျခခံထားေသာ အခ်က္အလက္။  
ေလ့လာမႈနယ္ေျမ၏ 
အတိုင္းအတာမ်ားကိုအကဲျဖတ္၍ 
စီမံကိန္းမစတင္မီ 
ကႀကဳိတင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈအားလုံး ပါ၀င္သည့္ 

အပိုင္း ၃-၂။ မႏၱေလးမွ 
ရန္ကုန္ ေရေၾကာင္း 
သြားလာမႈ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေရး 
တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား 

ပဏာမအကဲ 
ျဖတ္မႈအခ်ဳိ႕ ကို 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ 
ပါသည္။ 
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သက္ဆိုင္ရာ ရူပေဗဒ၊
ဇီ၀ေဗဒႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ 
တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈမရိွေသာ 
စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ လက္ရိွႏွင့္ 
အဆိုျပဳထားေသာဖံြ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
လည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ 
တည္ေနရာ၊ ပုံစံ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ သက္သာေလ်ာ့ နည္းေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ဆီေလ်ာ္မႈရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤက႑သည္ အခ်က္အလက္ မ်ား၏ 
တိက်မႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ 
ဇာစ္ျမစ္မ်ားကို ေဖၚျပပါသည္။ 
 
-     စုေ၀းလာသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား။ စီမံကိန္း၏ 
ျဖစ္ႏႈိင္ဖြယ္ရာရိွေသာ 
ေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈႏွင့္မေကာင္းေ
သာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ႏႈိင္သည့္အတိုင္း အတာအထိ 
ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္း၍ 
အကဲျဖတ္ပါသည္။ 
သက္သာေလ်ာ့နည္းေရးစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ာ
း ႏွင့္ သက္သာေလ်ာ့ နည္းေအာင္ 
လုပ္၍မရဘဲက်န္ရွိသည့္ မေကာင္းေသာ 
သက္ေရာက္မႈအားလုံးကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြ
က္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုစူးစမ္းေလ့လာ 
ါသည္။ အပုိင္းတြင္ရနုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အဓိကက်ေသာအခ်က္အလက္ 
ကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ 
ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာမေသခ်ာ
မႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ 
ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္၍ ခန္႔မွန္းၿပီး 
ထပ္မံအာရုံစိုု္က္ရန္မလိုအပ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပး 
ပါသည္။ 
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-   ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ေျမသိမ္းယူမႈ သိုု႔မဟုတ္ 
မျဖစ္မေန ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး 
ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ 
လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အႏၱရယ္မ်ားကိုအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား တည္ရိွေနမႈကုိ 
စစ္ေဆးၿပီး တည္ရွိေနမႈ မွန္ကန္လွ်င္ 
မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျပီး ႀကဳိတင္ 
ေဆာင္ရြက္ သည့္ 
အျမင္က်ယ္ေသာအႀကံျပဳ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သင့္ေတာ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ 
ေသခ်ာေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သက္သာေလ်ာ့နည္းေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း။ 
 
-   အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို သရုပ္ခြဲ 
ဆန္းစစ္ျခင္း။ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင ္ ေသာ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို - ၄င္းတို႔၏ 
ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ပတ္၀န္း က်င္ 
ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား အရ " 
စီမံကိန္းမရိွေသာ" အေျခအေန အပါအ၀င္ 
အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္း၏တည္ေနရာ၊ 
နည္းပညာ၊ ပုံစံ ၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 
ဤ ထိခိုက္ မႈမ်ားကို 
သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း၊ ၄င္းတို႔၏ 
မတည္ရင္းႏီွးေငြႏွင့္ မၾကာခဏ 
ေပၚေပါက္ေသာစရိတ္မ်ား၊ ေဒသခံ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ 
ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ 
၄င္းတို႔၏အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာ၊ေလ့က်င့္မႈ
ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ရႈစစ္ 
ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ 
ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါသည္။  အျခား 
နည္းလမ္းတစ္ခုစီအတြက္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေသာအတိုင္းအတာအထိပတ္၀န္းက်
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င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေရတြက္တုိင္းတာၿပီး
ျဖစ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
စီးပြားေရးတန္ဖိုးမ်ားကို ပူးတဲြေပးပါသည္။ 
အဆိုျပဳထားေသာတိက်သည့္ 
စီမံကိန္းပံုစံကို ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ 
အေျခခံစနစ္ကိုသတ္မွတ္ေပးျပီး 
ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားေသာ ညစ္ညမ္းမႈ 
ထုတ္လႊတ္သည့္အဆင့္ မ်ားကို ခိုင္လုံစြာ 
ရွင္းျပ၍ ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ရပ္စဲေရးကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။ 
 
- လုိအပ္ပါက 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္ ပါ၀င္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 
(ESMP)  
 
-    ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

 EA အစီရင္ခံစာျပဳစုသူ- 
လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္း 

 ကိုးကားခ်က္မ်ား- 
ေလ့လာေရးႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈတြင္ 
အသုံးျပဳေသာ ထုတ္ေ၀ၿပီးႏွင့္ 
မထုတ္ေ၀ရေသးေသာ ေရး 
သားခ်က္မ်ား 

 စီမံကိန္းဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈခံရေသာလူထုႏွင့္ 
ေဒသခံအစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ား၏ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္မ်ားကို 
ရယူရန္အတြက္ 
အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအပါအ၀
င္ 
အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအစည္းအ
ေ၀းႏွင့္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း 
အစည္း အေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား 
(ဤမွတ္တမ္းမ်ားသည္ 
စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈခံရေသာ
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ NGO 
မ်ား၏အျမင္ မ်ားကို 
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ရယူရန္အသုံးျပဳေသာ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္မႈမ်ားဥပမာ- 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားမွအပ 
နည္းလမ္း အားလုံးကို 
သတ္မွတ္ေပးပါသည္။) 

 အဓိကစာသားတြင္ 
ရည္ညႊန္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳသည့္ဇယားမ်ား 

 ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား စာရင္း ( ဥပမာ- 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ ) 
ESMF ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ-၈ ရွိ 
(က) အဆင့္ EIA အတြက္ 
တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကုိ 
ၾကည့္ပါ။ 

ESMPနွင့္ EcoP 
တုိ႕ ပါ ၀င္ေသာ 
ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာစီ
မံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္ ( "ခ" 
အဆင့္) 

- ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား။  
(တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အတင္းအက်ပ္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေ
နေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္) 
ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ 
ထိခုိက္မႈမ်ားအားလုံးကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါသည္။ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ 
ေနေသာ သက္ေရာက္မႈအမ်ဳိးအစားႏွင့္ 
၄င္းကို (ဥပမာ- အဆက္မျပတ္ သို႔မဟုတ္ 
အေရးေပၚ ျဖစ္ရပ္တြင္) 
လုိအပ္ေသာအေျခအေန အပါအ၀င္ 
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးစီမံေဆာင္ရြက္မႈတ
စ္ခုစီကို 
နည္းပညာအေသးစိတ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း
၊ သင့္ေတာ္သည့္ ပုံစံမ်ား၊ 
ပစၥည္းကိရိယာအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ထုံး 

အပုိင္း၁-၁။ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ေရအ
ရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ 
(NWRC) 
အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ဇလေ
ဗဒသတင္္း 
အခ်က္အလက္ဗဟုိဌာ
န၊ဌာနခ်ဳပ္အေဆာက္အ
အုံမ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့့္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း။ 
 
အပိုင္း ၂-၂။ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
အေျခခံအေဆာက္အအုံ
၊ 
အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြ
မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ 
ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ား 
ကို မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ DMH 
ရုံးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း မ်ားကို 

ေသးငယ္ေသာ 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္င
န္းမ်ားအတြက္ နမူနာ 
ECOP 
မ်ားကုိESMFေနာက္ဆ
က္ တြဲ-၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အတူတဲြ၍လည္းေကာင္း
ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
ဤစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထံမွ 
ျဖစ္လာႏႈိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးထိခုိက္မႈမ်ား အားလုံးကို 
ခန္႔မွန္းေပးၿပီးစီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ  
အျခား (ဥပမာ-
မျဖစ္မေနျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အႏုပညာပစၥည္းမ်ား အတြက္) 
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရး 
အစီအစဥ္အားလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ 
ေပးပါသည္။ 
 
-    ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း။  
(က) တိုင္းတာရမည့္ ကန္႔ 
သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား၊ 
အသုံးျပဳရမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ 
နမူနာအရပ္ေဒသမ်ား၊ တိုင္းတာမႈမ်ား၏ 
အႀကိမ္မ်ား၊ (သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္) 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
အပါအ၀င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏တိက်ေသာေဖာ္ျပခ်
က္တစ္ခုႏွင့္ နည္းပညာအေသးစိတ္မ်ား ႏွင့္ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ 
ေဖာ္ျပမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား(ခ) (၁) တိက်ေသာ 
သက္သာ ေလ်ာ့နည္းေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလုိအပ္မည့္ 
အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေစာလ်င္ေသာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ေသခ်ာေစရန္- ႏွင့္  (၂) 
သက္ သာေလ်ာ့နည္းေရး 
တိုးတက္မႈႏွင့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္- အတြက္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ေပးပါသည္။ 
 
-   
စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ေလ့

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရး ကြန္ရက္၏ 
နည္းပညာ 
ေခတ္မီေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း။ 
 
အပိုင္း ၂-၃။ 
ေရႀကီးမႈႏွင့္ ရုတ္တရက္ 
ေရႀကီးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာျမစ္၀ွ
မ္းငယ္အခ်ဳိ႕တြင္ 
"ထုတ္ျပန္သူမွ 
လက္ခံအသုံးျပဳမည့္သူ
အထိ" ႀကဳိတင္သတိ 
ေပးစနစ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ 
 
အပိုင္း ၃-၃။  
မႏၱေလး ေညာင္ဦး အ 
ပိုင္းကုိေဇာင္းေပးေသာ 
မႏၱေလးမွရန္ကုန္ ေရ 
ေၾကာင္းသြား 
လာေရးအေထာက္အ
ကူမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္
း။ 
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က်င့္သင္ၾကားေရး။ ထိခိုက္မႈ
သက္သာေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  (ဥပမာ-
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုေစာင့္ၾကည့္စ
စ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ကုစားျခင္း၊ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ 
၀န္ထမ္း မ်ားအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား) ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ 
တာ၀န္ရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္
မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကိုေပးပါသည္။အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာ၀န္ယူထားေသာအဖဲြ႕မ်ားရိွ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ကာကြယ္ေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ကို 
အားျဖည့္ရန္အတြက္EMP အမ်ားစုတြင္ 
ယခုေဖာ္ျပသည့္ေနာက္ဆက္တဲြေခါင္းစဥ္ 
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ 
ပါ၀င္ပါသည္။(က) နည္းပညာပ့ံပိုးေရး 
အစီအစဥ္မ်ား (ခ) ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ 
အပုိပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေရးႏွင့္(ဂ) 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ။ 
 
-    အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းမႈ မ်ား။ EMP သည္ 
(သက္သာေလ်ာ့ နည္းေရး၊ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ 
စြမ္းရည္ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး) က႑သုံးခုစလံုး 
အတြက္ (က) အဆင့္ဆင့္စီစဥ္မႈႏွင့္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းမႈကုိ ျပသည့္ 
စီမံကိန္း၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ (ခ) မတည္ရင္းႏီွးေငြႏွင့္ 
မၾကာခဏ ကုန္က်မည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ EMP ကိုအေကာင္ 
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အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္
ရန္ပုံေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ 
ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
စုစုေပါင္းစီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ 
ဇယားမ်ားထဲတြင္လည္း ေပါင္းထည့္ 
ေပးပါသည္။ 
 
-    EMP ကိုစီမံကိန္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း။ 
ဤအစီအစဥ္ကို ၄င္း၏ တစ္ဦးခ်င္း 
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ ေဆးေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္တြင္လည္း
ေကာင္း၊ ၄င္း၏ 
အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ား 
ေပးအပ္မႈတြင္လည္းေကာင္း တိက်မႈရွိရန္ 
ဤဘဏ္ကေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ၄င္းကို 
စီမံကိန္း၏ အ  
ဘက္ဘက္မွ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပံုစံ၊ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္   အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းအတြင္း EMP ကုိ 
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဤသို႔ ေပါင္းစပ္မႈကုိ 
ရယူျခင္းျဖစ္၍ ဤအစီအစဥ္သည္ အျခား 
အပိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

SESA 
မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ပတ္၀န္း
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆုိင္ရာ အက ဲ
ျဖတ္မႈ 
("က" အဆင့္) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    OP 4.01  က SESA ကို 
သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ေရးႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
၄င္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆုိင္ရာ 
ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ားကို မူ၀ါဒမ်ား၊ 
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ထဲသုိ႔ 
ေပါင္းစပ္ေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကို 
အကဲျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 
-    ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းသည္ အမ်ဳိးစုံထူးျခားစြာ 
ကဲြျပားျခားနားေနေသာ 

အပိုင္း ၁-၂။ 
ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြွမ္းၿခဳံ
သည့္ ပင္မ စီမံခ်က္ 

ESMF ေနာက္ဆက္ တြဲ 
၃ တြင္ SESA ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ
န္အတြက္ 
တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာ
းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ၀င္ပါ 
သည္။ 
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ယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား၊
ေဂဟစနစ္မ်ား၊ ေဒသရင္းအပင္ႏွင့္ 
တိရစာၦန္မ်ား အမီွျပဳေနထိုင္ရာ 
ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း 
အတြင္းရွိ  ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ 
ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၏ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
နားလည္ရန္အတြက္ SESA တစ္ခုကို 
ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ SESA သည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ 
အေစာဆုံးအဆင့္မ်ားတြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ားကို 
မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားထဲသို႔ထည့္သြင္းေရးအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳကိရိယာ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ SESA သည္ 
ပတ္၀န္းက်င္အကဲျဖတ္မႈ (EA) မ်ား 
အသုံးျပဳျခင္းကို စီမံကိန္းမ်ားဆီမွ မူ၀ါဒမ်ား၊ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားဆီသို႔ 
တိုးခ်ဲ႕ေပးပါသည္။ စံျပအားျဖင့္ SESA 
မ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏႈိုင္ၿပီး 
သက္ေရာက္ခံရသူမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ၄င္းတုိ႔ကုိ 
ပုံစံထုတ္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ရႈေထာင့္မွ 
အထူးတလည္ အထိမခံေသာ 
ျမစ္၀ွမ္းနယ္ေျမမ်ားကို ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ 
လႊမ္းၿခဳံစီမံခ်က္ (၁-၂"က") ေရးဆဲြျခင္းကို 
အသိေပးရန္အတြက္ စီမံကိန္းကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဤ SESA 
ကို ေစာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္း၏ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈ ကုိ 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ SESA 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို DSS တြင္ 
ဖမ္းယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခဲြ 
မႈမူေဘာင္("က" 

-    ပတ္၀န္းက်င္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ 
အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္အတူ 
ေလ့လာေရးပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္ကို 

အပိုင္း ၁-၃။ 
PFI မ်ား၊ 
အႀကဳိျဖစ္ ေျမာက္ႏႈိင္ 
စြမ္းေလ့လာမႈ မ်ား၊နည္း  

PFI မ်ားအ ပုိင္းခြဲအ 
တြက္ ESMF လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကိုအခန္း-၄ တြင္ တင္ျပ 
ထားပါသည္။ 
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သို႔မဟုတ္ "ခ" 
ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ား) 

အသိအမွတ္ျပဳသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုျမွင့္တင္ေရး 
အတြက္လည္းေကာင္း၊ 
အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန 
ေသာအႏၱရာယ္မ်ား အနည္းဆုံး ျဖစ္ေရး 
အတြက္လည္းေကာင္း 
အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ 
ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
အျခားေလ့လာမႈမ်ားက သင့္ေတာ္ေသာ 
ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈတစ္ခုကို ထင္ရွားစြာျပရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း 
ေလ့လာမႈ၏ အလိုရိွေသာရလဒ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာပတ္၀န္းက်င္ 
ျပႆနာမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
အဆိုျပဳထားေသာ 
စီမံကိန္းတစ္ခုစီအေပၚတြင္  အေသးစိတ္ 
စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ေစ့စပ္စြာ 
ၾကည့္ရႈေလ့လာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွ ESIA 
မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ 
တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာမည္ျ
ဖစ္ပါသည္။ ထိုတာ၀န္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ 
 
-  PFI အပိုင္းခြဲ၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OP 
4.10 ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ OP 4.12 
မ်ားက်င့္သုံးေရး အပါအ၀င္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အႏၱရာ
ယ္မ်ားအကဲျဖတ္မႈ။ လိုအပ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္း ( ဥပမာ- ျပန္ လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစီအစဥ္ ) မ်ားကို 
ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပညာေလ့လာ
မႈမ်ားစသည္- 
 
အပိုင္း ၁-၂။ 
ဧရာ၀တီျမစ္ ၀ွမ္း ေျမ 
ေအာက္ေရ 
ဆန္းစစ္ေလ့ လာမႈ 
 
အပိုင္း ၂-၂။ 
ေျမေပၚေရအ 
ရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ ေဆးေရး 
စနစ္၏ပံုစံ ႏွင့္ ေရွ႕ေျပး 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
 
အပိုင္း ၃-၁။ 
ဧရာ၀တီျမစ္ 
ေရေၾကာင္း 
သြားလာေရး 
မဟာဗ်ဴဟာ (မႏၱေလးမွ 
ရန္ကုန္) 

 
ေနာက္ဆက္ တြဲ-၆ ရိွ 
ျပန္လည္ေန ရာခ်ထား 
ေရးမူေဘာင္ 
 
ေနာက္ဆက္ တြဲ-၇ ရွိ 
တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိး 
မ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 

 

ESMF ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရး 
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ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား    

 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေဘာင္၊ ဆုိင္ရာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူ၀ါဒမူေဘာင္ႏွင့္ 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မူေဘာင္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္ 

(စီမံခ်က္ခ်မွတ္သည့္အဆင့္တြင္) ေငြေခ်းယူသူ/DWIR ႏွင့္ စီမံကိန္း ပုံစံေဖာ္ထုတ္သူ 

၊(တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္တြင္)  တည္ေဆာက္ေရးၿမဳိ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ (အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္တြင္) ဧရာ၀တီျမစ္စနစ္၏ ညြွန္ၾကားေရးမွဴး(မ်ား) ၏ တာ၀န္ 

ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊  စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊  ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ၄င္းတို႕၏ လႊမ္းမိုးမႈအဆင့္ႏွင့္  
စီမံကိန္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔၏  သက္ေရာက္ပံု သက္ေရာက္နည္းမ်ားကို   အကဲျဖတ္ရာတြင္ 
စီမံကိန္း၏အေစာပိုင္းအဆင့္တစ္ခု၌သက္ဆုိင္ေနသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ျခင္းသည္ 
အထူးအေရးႀကီးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ေနသူမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ AIRBM စီမံကိန္းအတြက္ အလုံးစံုေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
သက္ဆုိင္ေနသူမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေရးသည္ စီမံကိန္းကို 
စိတ္ကူးပံုေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း၌အစျပဳ၍ ESIA ႏွင့္ SESA မ်ားကို  ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ကာလတစ ္ ေလွ်ာက္လံုး 
ဆက္၍ရွိသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ESMF ၏ ထိေရာက္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

လူသားအရင္း အျမစ္မ်ားတြင္ နည္းပညာစြမ္းအားရိွရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လြယ္ကူူေခ်ာေမြ႕မႈရွိရန္ 

လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 

မူလရိွရင္းစြဲလူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ 

စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ၄င္းတို႔ကိုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏႈိင္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။  

AIRBM ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ESMF 

ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ကိုင္ပုံနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ လံုေလာက္ေသာနားလည္မႈရရိွေအာင္ 

ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ CDU တစ္ခုခ်င္းကို ကူညီပ့ံပုိးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈအပါအ၀င္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 

အကဲျဖတ္မႈမ်ားေပးရာတြင္ ၄င္းတို႔၏  အခန္းက႑ကို တန္ဖိုးထားရန္အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ စီမံခ်က္ကို ပုံ-၁ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ 

 

 

ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

 

ESMF ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ေစာင္ၾကပ့္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ 

လုံေလာက္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား/ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ကို CDU သုံးခုထဲမွတစ္ခုစီ၏ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ PDU က 

ခန္႔ထားသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဤကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈသည္  စီမံကိန္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔တြင္ အျခားသတ္ မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ 

ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ESMP မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း 

အစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ 

 ESMF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈကို 

ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥအလုံးစံု ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 

 (ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကဲ့သို႔) 

စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း 

 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အလုံအေလာက္ကူညီပံ့ပိုးေနေၾကာင္းႏွင့္  ၄င္းတို႔က 

ESMF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္း၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို 

လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 

အစီအစဥ္တစ္ခု ႏွင့္ ၄င္း၏ေမာ္ဂ်ဴး (အစိတ္အပိုင္း) မ်ားအပါအ၀င္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ 

လ်ာထားျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရိွ ပါသည္။ အလားတူပင္ ကြင္းႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ 

ေဒသခံလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ESMF တြင္ စီစဥ္တင္ျပထားသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးမႈရိွေစရန္အတြက္ 

အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆိုင္ရာ ေဘးဆုိးရန္ကာ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။( ၄င္းသည္ PFI 

၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ႏုိင္ပါသည္ )  

 

 

ပုံ-၁။    AIRBM စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား 
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စီမံကိန္းႏွင့္အမ်ားျပည္သူအႀကံျပဳေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

 

စီမံကိန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္အႀကံျပဳမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ AIRBM 

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပထမဆုံးေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၉ 

ရက္ေန႕မ်ားတြင္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ DWIR ကျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအထဲတြင္ CSO 

မ်ား၊ ေဒသခံ NGO မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ NGO မ်ား ႏွင့္ ျမစ္အသုံးခ်သူမ်ားအသင္း၊ သုေတသီမ်ား၊ 

ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ား၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (က) 

အဆိုျပဳထားေသာ AIRBM  ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရန္ (ခ) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ (ESMF) တာ၀န္ သတ္မွတ္ခ်က္ (TOR) မ်ား မူၾကမ္း၏ 

လုပ္ငန္းအတုိင္းအတာအေပၚတြင္ တုံ႔ျပန္မႈကိုရယူရန္ (ဂ) အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းထံမွအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို 

အမ်ားဆုံးရရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ (ဃ) စီမံကိန္း၏အႀကံျပဳေဆြးေႏြး ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

တိုးတက္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳေသာ 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ စီမံကိန္းသတင္းအခ်က္အလက္ 

မွတ္တမ္း(PID)၊ ဘက္စုံကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မွတ္တမ္း (ISDS) ႏွင္ ့ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ (ESMF) တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

AIRBM ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (MoT ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ NWRC အဖြဲံခြဲ) 

စီမံကိန္းဒါရုိက္တာရုံး (PDU)

CDU-1 
ေရအရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

CDU-2 
ဇလေဗဒႏွင့္မိုးေလ၀သေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်

ား ေခတ္မီေအာင္မြမ္းမံျခင္း

CDU-3 
ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရးျ

မွင့္တင္ျခင္းမ်ား 
 

ဇလေဗဒ သတင္း 
အခ်က္ 

အလက္ဌာန 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရ
း 

ပ့ံပိုးမႈ 
 
 

NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံး 
(အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕) 

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ 

သက္ဆိုင္သူမ်ား ဖိုရမ္ 

အညြွန္း 

အၿမဲတမ္း 

စီမံကိန္းေပၚမူတည္၍ 

မီးခိုးေရာင္ျခယ္ထားေသာဧရိယာသည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္အတူရိွမည့္ ရုံးမ်ားကုိျပပါသည္။ 

Key

NWRC 

Project Director’s Unit (PDU)

AIRBM Steering Committee   
(sub‐group of NWRC, headed by Deputy Minister MOT)

Hydro‐
Informatics 
Center

NWRC Secretariat
(Implementation Agency)

CMPU‐3
Ayeyarwady River Navigation 
Enhancements

Manager:  DWIR

CMPU‐2
Hydromet Observation & Information 
Systems Modernization

Manager: DMH

Stakeholder Forum

Expert Group

Permanent

Project Specific

Grey shaded area indicates the offices that are located together in the same office space.

Project 
Preparation 
Facility

CMPU‐1
Water Resources institutions, 
information and Capacity Building

Manager: U Sein Tun
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ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေပး၍ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတိုးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DWIR) ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ 

www.DWIR.coffeecup.com တြင္ အဂၤလိပ္ ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာစလုံးျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားမတိုင္မီ 

ႏွစ္ပတ္ႀကဳိတင္၍ တင္ထားခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းအားလုံးကုိ AIRBM စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ ဦးစိန္ထြန္းက 

ဦးေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ျမန္မာႏွစ္ဘာသာစလုံး ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 

တစ္ၿပဳိင္နက္ဘာသာျပန္ဆိုမႈအခ်ဳိ႕ကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿခံဳ၍ဆိုရလွ်င္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကိုေကာင္းစြာ 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွခဲ့သလို အျပဳသေဘာလည္း ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အေလးထားရမည့္အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားကုိ ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး အဖြဲ႕ကို အဖိုးတန္ေသာ 

သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေပးခ့ဲသည့္အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ 

ႏိုင္ငံ၏စြမ္းရည္တိုးတက္ ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

ESMF ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အမ်ားျပည္သူႏွင့္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းကို 

မၾကာမီျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ESMF ကို သက္ဆုိင္ေနသူမ်ားက 

ေဆြးေႏြးတင္ျပလာသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္အားလုံးႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 

စီမံကိန္းပုံစံႏွင့္ 

စီမံကိန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္ပါ

သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ ပင္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 

စီမံကိန္္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ESMF ထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထား 

ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ထပ္မံတိုးခ ဲ်႕သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂။  စီမံကိန္း နိဒါန္း 

 

စီမံကိန္း သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း 
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ကမၻာ့ဘဏ္ကေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးထားၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြြြက္ေနေသာ ယခုအဆိုျပဳထားသည့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧရာ၀တီျမစ၀္ွမ္း ဘက္စုံစီမံခန္႔ခဲြေရးစီမံကိန္း (AIRBM) ကို  ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏႈိင္ေသာ ဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းႏွင့္အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္မ်ားဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကို အားျဖည့္ေပးရန္ 

အဆင့္မ်ားစြာပါေသာနည္းလမ္း (စီမံကိန္းအတြဲ) တစ္ခုုအျဖစ္ ပုံစံေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 

ပထမအဆင့္သည္ျမစ္၀ွမ္းေဒသဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ 

အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒသတိေပးေရးႏွင့္ 

အႀကံေပးေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုေပးရန္ 

အတြက္ လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးကို 

ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  မႏၱေလး မွ ရန္ကုန္သို႔ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ ေရေၾကာင္းသြား လာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ 

မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒသတိေပးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းတည္ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း  

သက္ဆိုင္ေသာပုံစံေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ 

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အဆိုျပဳထားေသာပထမအဆင့္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ (ဆုံးျဖတ္ရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္) 

အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈကို ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္မ်ားတြင္ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား အပိုင္း ခြဲ၏ေအာက္တြင္ 

အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးနိုင္သည့့္ အေျခခံလုပ္ငန္းကိုလည္း ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ 

ႀကီးမား၍သက္တမ္းရွည္သည့္ ေရဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွ မုခ်ေပၚေပါက္လာမည့္ 

ရႈပ္ေထြးေသာညိွနုိွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာတြက္ခ်က္ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 

ဆိုင္ရာ "က်င့္စဥ္ေကာင္း" မ်ားကိုလိုက္နာရန္အတြက္ ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း အနာဂတ္ျဖစ္ႏႈိင္ေျခ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈ 

ကိုျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အစိုးရအားဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 

ေပးလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအဆင့္သည္ ဦးစားေပးအေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ 

အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိ္င္စြမ္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္ အျခားျမစ္အထက္ပုိင္းဆိုင္ရာနည္းပညာ ေလ့လာမႈမ်ားကိုလည္း 

ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ေနာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္္ ျမစ္၀ွမ္းအစီအစဥ္မူေဘာင္ (လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္) တစ္ခု၏ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ 

အဓိကေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ 

တိက်သည့္တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း 

ျမစ္၀ွမ္းေဒသကုိလႊမ္းၿခံဳေသာစီမံခ်က္ကိုေရးဆြဲမႈႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး 

ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းေသာလူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 

အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကိုရရိွရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းပုံစံထုတ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (OP 4.01)၊ 

သဘာ၀သက္ရိွမ်ား မီွတင္းေန ထိုင္ရာေနရာ (OP 4.04)၊ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား (OP 4.11)၊ 

တာတမံမ်ားေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး (OP 4.37)၊ အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း (OP 4.12)ႏွင့္ 
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တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား (OP 4.10)ကဲ့သုိ႔ေသာကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ကို 

က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။*စီမံကိန္း၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

ဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခ်က္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေဇာင္းေပးထားေသာ စီမံကိန္း၏ ရႈပ္ေထြးေသာသက္ေရာက္မႈအားလုံးႏွင့္ 

လည္းေကာင္း ယွဥ္တဲြေနသည့္ ျဖစ္လာႏႈိ္င္ေသာျမင့္မားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆုိင္ရာ 

အႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒ OP/OB 4.01 ႏွင့္အညီ ဤစီမံကိန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ "က" အဆင့္ အျဖစ္ အမ်ဳိးအစား 

သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။သို႔ရာတြင္(တည္ေနရာျဖင့္ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္၍၄င္းတို႔၏နည္းပညာ ရႈပ္ေထြးမႈအတြက္ 

ထူးျခားေသာလကၡဏာကိုေဖာ္ျပၿပီး ၄င္းတုိ႔အတြက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ၿပီးေသာအခါ) 

သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို "ခ" အဆင့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ "က" 

အဆင့္သက္ေရာက္မႈ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈ ၊ 

ျဖစ္ေျမာက္ ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ အျခားေလ့လာမႈမ်ားကဲ့သို႔ စီမံကိန္းကကူညီပ့ံပုိးထားေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းအေပၚတြင္ 

အေျခခံ၍စဥ္းစားေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္၍ အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

 အဆိုျပဳထားေသာ ပထမအဆင့္စီမံကိန္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေနေသာ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအပိုင္းသုံးပုိင္းႏွင့္အတူ အေရးေပၚကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာလွ်င္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ 

လ်င္ျမန္ေသာရန္ပံုေငြျပန္လည္ခဲြေ၀ခ်ထားမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ အေရးေပၚ အပိုင္းတစ္ပိုင္းလည္း 

ေအာက္ပါအတုိင္းပါ၀င္ပါသည္-(၁) ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္ 

အကူျပဳစနစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း (၂) မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္ အလက္စနစ္မ်ား ေခတ္မီေအာင္မြမ္းမံျခင္း (၃) ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ 

(၄) ခ်က္ခ်င္းအေရးေပၚအေျခအေနတြင္တံု႔ျပန္မႈ။ ဤမွတ္တမ္းသည္ AIRBM အတြက္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ကို  တင္ျပၿပီး  အဓိက သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ 

ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ကအတည္ျပဳထားသည့္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ေနာက္ဆက္ တြဲ-၁) ႏွင့္အညီ 

ပထမအပိုင္းသံုးပိုင္းစလုံး ၄င္းအထဲတြင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအပိုင္းအားလုံး၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အက်ဥ္းကို 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

____________________________________ 

*ဤစီမံကိန္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရေၾကာင္းမ်ားေပၚရိွစီမံကိန္းမ်ား (OP/BP 7.50) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

မူ၀ါဒကိုလည္းက်င့္သံုးပါ သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရစီးေၾကာင္း၏ ၉၉.၇ % အထိသည္ ျမန္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္စုေ၀းေနၿပီး 

ျမစ္၏ေအာက္ပုိင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိမ့္ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ခ်ထားေသာ  ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈသည္ 

အျခားစိမ့္ေျမမ်ားသို႔သြားေသာ ေရစီးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏကို မေကာင္းေသာနည္းျဖင့္ 

ေျပာင္းလဲပစ္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏႈိင္ေသာ အျခားစိမ့္ေျမမ်ား၏ ေရအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ မေကာင္း 

ေသာသက္ေရာက္မႈကိုလည္း ခံရမည္မဟုတ္ဟု  ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤမူ၀ါဒကိုက်င့္သုံးေနေသာ္လည္း 

စီမံကိန္းသည္  OP 7.50 ၏ အပုိ္ဒ္ ၇(က) အရ စိမ့္ေျမသတိေပးခ်က္ ျပ႒ာန္းခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသျဖင့္ 

မည္သည့္သတိေပးခ်က္မွ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 

အပိုင္း-၁။    ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ားႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း 
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အပိုင္းခဲဲြဌာန ၁-၁။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) ရံုးသုံးပရိေဘာဂႏွင့္ 

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံးႏွင့္ ေရဆုိင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္နွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

အေထာက္အကူျပဳစင္တာ အေဆာက္အဦး ပ့ံပုိးပစၥည္းတည္ေဆာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း (ခ) ဌာန 

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအ၀င္ အသစ္ 

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံး၊ ေရဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္ 

အကူျပဳစင္တာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္း (ဂ) 

AIRBMစီမံက္ိန္းနွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ဖုိုရမ္တစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႕ကုိ၊ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 

နုိင္ေအာင္ ကမ္းလွမ္းမႈ အေ၀းသို႔အေရာက္ပို႔မႈႏွင့္ (ဃ) စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိိုင္းခြဲ ၁-၂။  ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသကုိ လႊမ္းၿခံဳေသာပင္မစီမံခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္။ 

ဤအပိုင္းခြဲသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီစဥ္၍ စီမံခန္႔ခဲြရန္ အစိုးရတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ 

စြမ္းရည္ရိွေနေစရန္ လိုအပ္ေသာလက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ 

မႈမ်ားကို လုံေလာက္စြာနားလည္မႈအေပၚတြင္အေျခခံ၍ သေဘာတူထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ၏ ဘက္စုံဖံြ႕ၿဖဳိးေရးကို စီစဥ္ရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ (က) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ လႊမ္းၿခံဳေသာစီမံခ်က္၊ 

ျမစ္၀ွမ္းေဒသ တစ္ခုလုံး၏ အားနည္းခ်က္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳစနစ္ 

(DSS) တစ္ခုႏွင့္္ AIRBMစီမံကိန္းနွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ခ) ေျမေအာက္ေရ 

စစ္ေဆးေလ့လာမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (ဂ) ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၁-၃။ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း(PFI)။  PFI သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေဒသကုိ 

လႊမ္းၿခဳံေသာ ပင္မဘက္စုံစီမံခ်က္ ( အပုိင္းခြဲ ၁-၁ "က") တြင္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြမႈကို 

ကူညီပံ့ပိုးရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိ တရား၀င္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း 

တစ္ခုသည္ အစိုးရ၏အတည္ျပဳထားေသာ ODA စီမံကိန္းမ်ား၏ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ကမၻာဘဏ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းခြဲ၏ေအာက္တြင္ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ေရးဆဲြရန္ ရံပံုေငြမ်ားကို ျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုလုံးဖံြ႕ၿဖဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ ရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးဆဲြျပဳစုေရး ရန္ပုံေငြကို  AIRBM 

စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြက္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  

 

အပိုင္းခြဲ ၁-၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကူညီပံ့ပိုးမႈ။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္စဥ္ကုန္က် 

စရိတ္မ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ၊ ေဘးဆီးရန္ကာ 
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လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ 

မ်ားကို လည္းေကာင္းေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပိုင္း-၂။  မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ 

မြမ္းမံျခင္း 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၁။  DMH ၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ အားျဖည့္ျခင္း၊  စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပံ့ပိုးမႈ။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) ခုိင္မာေသာ တရားဥပေဒ 

ဆိုင္ရာႏွင့္  ကြပ္ကဲေရး ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေဖာ္ထုတ္ေရးအပါအ၀င္ DMH ၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အားျဖည့္မႈ (ခ) 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ DMH ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ (ဂ) DMH စနစ္မ်ားျပဳစု 

တြက္ခ်က္ျခင္းပုံစံ၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  အပိုင္း-၂ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး 

ေရးမ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိး မည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၂။  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ႏွင့္ 

ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ (က) မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဆုိင္ရာ 

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး ကြန္ရက္၏နည္းပညာကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (ခ) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၊ 

အခ်က္အလက္စီမံခန္ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး/ အိုင္တီစနစ္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စံခ်ိန္ကိုက္ညွိျခင္း ပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ားကို 

ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (ဂ) ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ပံုစံျပဳတြက္ခ်က္ေသာ မိုးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ဇလေဗဒပုံစံ ေဖာ္ထုတ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၏ တိုးတက္မႈမ်ား  (ဃ) DMH အေထာက္အကူျပဳ 

ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ျပင္ ဆင္မြမ္းမံေရး မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၃။  DMH ၏ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးစနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္း။    ဤအပိုင္းခြဲသည္ DMH ကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ AIRBM စီမံကိန္းနွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး စီမံကိန္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုရရိွမႈ ေသခ်ာေရးအတြက္ 

၄င္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေဇာင္းေပးျခင္းကို အားျဖည့္ရာတြင္ DMH ကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ (က) 

လူထုအတြက္ မိုးေလ၀သ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဇလေဗဒ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ေဒသခံ 

လူထုသို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈ (ခ) ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ား ရိွေသာ 

ျမစ္၀ွမ္းငယ္ကေလးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သူမွ လက္ခံမည့္သူအထိ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္ တိုးခ်ဲ႕ေရးအပါအ၀င္ DRM 

သဘာ၀ ေရေဘးအနၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပ့ံပုိးမႈ (ဂ) စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ရာသီဥတု 

အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ (ဃ) ရာသီဥတုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသား 

မူေဘာင္တစ္ခု ဖန္တီးေရးမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

အပိုင္း-၃။  ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ား။ 
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အပိုင္းခြဲ ၃-၁။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမဟာဗ်ဴဟာ (မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။  ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) 

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္သြားလာႏုိင္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာ 

တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ (၁) အနာဂတ္တြင္ ဘက္စံုပုံစံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

ပုံစံ အစီအစဥ္တစ္ခု ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစား၍ ျမစ္တစ္ခုလုံး အတြက္ လက္ရွိ ကိုးကားေနေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈကို ေခတ္ႏွင့္အညီ 

ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊(၂) ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေသာင္တူးျခင္း၊ ျမစ္ကမ္းပါး ကာကြယ္ 

ျခင္းႏွင့္ တစ္ခုလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ အေရးတႀကီးအလိုအပ္သည့္ ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ 

ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရလမ္းညြွန္  အေထာက္အကူမ်ားအပါအ၀င္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ တိုးတက္္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း 

အတိုင္း အတာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္၊ (၃) ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရွ႕ေျပးျမစ္ေၾကာင္း 

ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္္ အေသးစိတ္ ဒီဇုိင္းပံုစံကိုေပးမည္၊ (၄) (အပိုင္းခြဲ ၃-၂ "ဂႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ) 

ျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေထာက္ခံတင္ျပေပးမည္၊ (ခ)အေကာင္းဆုံးေရေၾကာင္း သြားလာ 

ေရးကုိ ေရေၾကာင္းတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံး သြားလာနုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ေရယာဥ္စုကုိ ေလ့လာမႈ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပုိင္းခြဲ ၃-၂။ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ား ( မႏၱေလးေညာင္ဦးအပိုင္းတြင္ ေဇာင္းေပးမႈပါ၀င္ေသာ 

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။   ဤအပိုင္းခြဲသည္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအမ်ားဆုံး (မႏၱေလးမွေညာင္ဦး)အပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသည္တင္ႏွင့္ 

ကုန္တင္ေရယာဥ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ေရနည္းေသာ ရာသီအတြင္း အနည္းဆံုးရႏႈိင္ေသာ ေရစူးသတ္မွတ္ခ်က္ကို 

တိုးျမွင့္ရန္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး တုိးတက္မႈမ်ားကို  ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (က) 

ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရး တိုးျမွင့္မႈမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၏အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ျမစ္ပံုစံ ကြန္ပ်ဴတာပုံစံတြက္ခ်က္ျခင္း(1 dimensional & 2  dimensional modelling ) (ခ) အဆိုျပဳထား ေသာ  

ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ EMP တစ္ခုအပါအ၀င္ EIA တစ္ခုေရးဆဲြျခင္း (ဂ) အေသးစိတ္ 

ပုံစံမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအစီအစဥ္ ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ (ဃ) ျမစ္ေၾကာင္းဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အတိုင္းအတာကို 

ဧရာ၀တီျမစ္၏ မႏၱေလးေညာင္ဦးအပိုင္းအေပၚတြင္ ေဇာင္းေပး၍ ေညာင္ဦး ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းရိွ အျခားအေရးႀကီး 

ေသာ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို တိုးခ ဲ်႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၃-၃။  ေရလမ္းေၾကာင္းအမွတ္အသားျပသျခင္းလုပ္ငန္း (ညအခ်ိန္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးပါ၀င္ေသာ 

မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းကိုေဇာင္းေပးထားသည့္ မႏၱေလး-ရန္ကုန္ေရလမ္း)။ ဤအပိုင္းသည္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ 

ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေျမပုံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္၏ မႏၱေလး-ရန္ကုန္အပိုင္း 

တစ္ေလွ်ာက္ထိေရာက္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကိုျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အားျဖည့္ထားေသာ ေခတ္မီေရေၾကာင္း 

သြားလာေရး ေရွ႕ေျပးစနစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ ေရလမ္းညြွန္အမွတ္အသားျပျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား 

၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းသည္ မႏၱေလး-ေညာင္ဦးအပုိင္းတြင္ 

ညအခ်ိန္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဥပမာအားျဖင့္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အပိုင္းခြဲ  ၃-၄။    အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပ့ံပုိးမႈ။  ဤအပိုင္းသည္ 

(က)အပုိင္း-၃ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ (ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားအေပၚ သိရိွေစရန္အျမင္နွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပုိင္းခြဲ ၃-၅။    ေျမေပၚရိွေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး စနစ္ပံုစံနွင့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ။    

ဤအပိုင္းတြင္ (က)ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ ျမစ္၏အရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ စခန္းမ်ား၏ 

ကြန္ယက္ပံုစံေရးဆြဲျခင္း (ခ) ေရွ႕ေျပးစခန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (ဂ) ေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကပ္ 

စစ္ေဆးမႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္း-၄။   အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈ 

 

 ဤ ( အစပိုင္းတြင္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြေထာက္ပံံ့မႈ ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းမွ မပါေသာ) " အရံ အပုိင္း "သည္ အရန္ 

သင့္ရိွမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး  အႏၱရာယ္၊ အေရးေပၚ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကပ္ဆုိက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို လိုအပ္သလို လ်င္ျမန္ 

ေသာ တု႔ံျပန္ကူညီမႈေပးရန္အတြက္ အျခားအပိုင္းမ်ားမွရန္ပုံေငြမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာေသာျပန္လည္ခဲြေ၀ ခ်ထားနုိင္ရန္ 

ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈကို အသက္သြင္းလိုက္ေသာအခ်္ိန္တြင္ ရန္ပုံေငြမ်ား စီးဆင္း ထုတ္ေပး 

ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္အတိုင္းအတာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

 

 ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕အပါအ၀င္ အဓိကသက္ဆိုင္သူူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအရ DWIR သည္ AIRBM 

စီမံကိန္းပုံစံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

ထည့္သြင္းေပးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို  အကူအညီေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤ ESMF 

ကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ နည္းပညာအကဲျဖတ္မႈ (ဥပမာ-မွန္ကန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၏ 

ထူးျခားေသာလကၡဏာကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ အေသးစိတ္ပံုစံမ်ား) ႏွင့္ 

စီမံကိန္းေအာက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိက်ေသာေနရာမ်ားသည္ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့့္ ၄င္းတို႔၏ 

တိက်ေသာထိခိုက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းအကဲျဖတ္မႈက သိရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူ၀ါဒမူေဘာင္ 

(RPF) တစ္ခုႏွင့္ ေဒသခတိုံင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မူေဘာင္ (IPPF) တစ္ခုပါ၀င္ေသာ ESMF 

တစ္ခုေရးဆဲြျခင္းတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဘက္စုံေဘးဆီးရန္ကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ 

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ဤ ESMF ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမည္ျဖစ္ၿပီး 

၄င္းတို႔၏တိက်ေသာတည္ေနရာကို မသိရသကဲ့သို႔ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ 

အတြင္းေျပာင္းလဲသြားႏႈိင္ေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအ၀င္ 
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လုံေလာက္ေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေထာက္အကူေပးရန္ နည္းပညာမ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္ လမ္းညႊန္မႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ 

မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ESMF သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ စီမံကိန္းခြဲကို 

ကမကထျပဳေပးသူအားလုံးႏွင့္ DWIR ကိုလမ္းညႊန္မႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေဘးဆီးရန္ကာ ေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း (EIA) မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 

အမ်ိးသားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အျခား ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (EA) ႏွင့္ 

ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ ေဘးဆီးရန္ကာ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကဲျဖတ္ခံရသည့္ အျခားနည္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ 

ျဖစ္လာႏႈိင္သည့္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ရည္ညႊန္းကိုးကားသည့္ 

မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း ၄င္းကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤ ESMF သည္ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လက္စဲြ (PIM) ၏ ခဲြျခား၍မရေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး 

၄င္းတို႔၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဇာစ္ျမစ္ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ မည့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ အားလုံးႏွင့္  သက္ဆိုင္ပါသည္။  

 ဤ ESMF  တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား (OP) 4.10 

အရျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားအစီအစဥ္ မူေဘာင္ (IPPF) တစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းသည္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္း၏ေအာက္တြင္တိုက္ရုိက္ 

စီမံေဆာင္ရြက္မည့့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ " လႊမ္းမုိးေသာနယ္ေျမ " အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားရိွ-မရွိ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါက IPPF သည္ 

(၁) သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ၄င္းတို႔၏က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထု ေထာက္ခံမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည့္၊ 

သက္ေရာက္မႈခံရေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္စြာ၊ အျမင္က်ယ္စြာႏွင့္ ႀကဳိတင္ ျပဳလုပ္ေသာ 

အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲ (၂) ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္ 

လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈ (SA) တစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (၃) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ား အစီအစဥ္ ေရးဆဲြ 

ျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္  အပိုင္း 

၁-၂ ( ႏွင့္ ၁-၃) အရ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကဲ ျဖတ္မႈ (SESA) တစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ SESA သည္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း  ဘက္စုံျမစ္ ၀ွမ္းလႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္၊ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားေရးဆဲြျခင္း 

(PFI) အပိုင္းခြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း အကဲျဖတ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ PFI ႏွင့္ IPPF 

မ်ား၏ေအာက္တြင္ေထာက္ခံထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ 

စီမံကိန္း၏အႏၲရယ္မ်ား၊သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုအကဲျဖတ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ OP 4.10 

ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအစီအစဥ္ (IPP) ကဲ့သို႔သတ္မွတ္ထား ေသာ ေဘးဆီးရန္ကာ 

အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္အတြက္ လည္းေကာင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ESMF က 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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 ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကိုသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ဤစီမံကိန္းက တုိက္ရုိက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ၀င္ေငြသို႔မဟုတ္ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းမ်ား ဆုံးရႈံးျခင္းမ်ားကို OP 

4.12 ႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ESMF တြင္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူ၀ါဒ မူေဘာင္ (RPF) တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အၿပီးအပုိင္ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ 

ပုဂၢလိကေျမကိုယာယီသိမ္းယူျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို ESMF ႏွင့္ RPF မ်ားတြင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းထားပါသည္။ SESA 

သည္ အပိုင္း-၁ အရေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္တြင္ပါရွိေသာ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရႏႈိင္ေသာ ပုဂၢလိေျမႏွင့္ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့့္ပတ္သက္သည့္ 

ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာအႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားကို အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ PFI အပိုင္းခြဲႏွင့္  RPF 

၏ေအာက္တြင္ေထာက္ခံထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ကိုခန္႔မွန္းရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ OP 4.12 ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

ကဲ့သို႔သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးဆီးရန္ကာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္လည္းေကာင္း  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ESMF က ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။  

 

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ ဤ ESMF ၏အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အဓိကျဖည့္စြက္ေပးမႈ 

ျဖစ္ပါသည္။ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအရ စဥ္ဆက္မျပတ္ဘ ဲ

အားလုံးပါ၀င္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရး စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားက္ိုလည္း ဤမူေဘာင္နည္းလမ္းက 

ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 

 အဆိုျပဳထားေသာ AIRBM သည္ အဓိကအားျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း (ပုံ-၁) အတြင္းတြင္ 

တည္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤျမစ္၀ွမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္းေျမ၏ ၆၀% ေက်ာ္ရွိ၍ ၄င္း၏လူဦးေရ၏ ၇၀% 

ကိုေနရာေပးထားၿပီး ၄င္း၏ကုန္သြယ္မႈ၏ ၄၀% ကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ဤျမစ္၀ွမ္းသည္ 

အထူးတလည္ က်ယ္၀န္းေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ ၾသဇာတိကၠမရိွၿပီး အႏၱရာယ္သင့္ေနသည့္ ဆင္၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ 

ပင္လယ္လိပ္၊ မိေက်ာင္း၊ ေရၾကက္၊ ရာသီအလိုက္ေရႊ႕ေျပာင္း က်က္စားေသာငွက္မ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ကဲ့သုိ႔ 

တိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ေဒသရင္းအပင္ႏွင့္တိရစာၦန္မ်ား မွီတင္းေနထိုင္ရာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဤျမစ္သည္ 

အသက္ေမြးမႈႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ ၄င္း၏အေပၚတြင္ မီွခိုအားထားေနရေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေနအိမ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ၏အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ 

အားနည္းမႈရွိသည့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားစြာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းထံမွ အေရးႀကီးေသာ အသက္ေမြးမႈကိုရိွေနၿပီး 

၄င္းတို႔သည္ ဤျမစ္၀ွမ္းကုိစီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ 

သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကိုသိသိသာသာခံစားရႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။  

 

ပုံ-၂   ။     ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စုံစီမံခန႔္ခဲြမႈ 

 

ပထ၀ီအရ စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာ 

 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 
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အဘက္ဘက္မွစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား 

 

AIRBM တြင္ ၄င္း၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွပါသည္။ 
 

AIRBM စီမံကိန္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (PSC) ။    NWRC သည္ AIRBM ကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းညႊန္မႈေပးၿပီး 

စီမံကိန္း တိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို 

ပုံမွန္ရရိွေနေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ 

အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကထုတ္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ 

အႀကံေပးရန္အတြက္ NWRC ထံမွ စီမံကိန္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (PSC) တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ PSC 

တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး NWRC မွ အရာရိွေလးဦး 

ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။  NWRC ၏အတြင္းေရးမွဴး၊ DWIR ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဤစီမံကိန္း၏ ေငြေၾကး 

ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ကိုယူမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

NWRC ၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံး ။     NWRC ၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံး /DWIR သည္ NWRC ၏လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရ 

သည့္အျပင္ AIRBM ကိုအဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရေသာအဖဲြ႕ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ NWRC ၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံးကို  

DWIR ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကဦးေဆာင္ၿပီး ၄င္းသည္ NWRC ၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္း 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္/အတြင္းေရးမွဴး ရာထူူးႏွစ္ခုကိုတစ္ၿပဳိင္တည္းယူထားေသာ 

အခန္းက႑သည္ မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္္းေဆာင္ရြက္မႈကုိေသခ်ာေစရန္ 

အေထာက္အကူျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို NWRC အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

ေျပာင္းလဲေနေသာ ဖဲြ႕စည္္းပံုအေပၚတြင္အေျခခံထားေသာ္လည္း DWIR ၏လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ အရင္းခံထားပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕၏ 

စြမ္းရည္အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္ရိွ WBG 

၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကဳံနည္းပါးေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 

မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ပါသည္။ ဤ စီမံကိန္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုၾကာကင္းကြာခဲ့ၿပီးေနာက္မွ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရက႑တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ပထမဆုံးျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္ႀကဳိးပမ္းမႈကို ကိုယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္ 

ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္အ့ံၾသစရာမဟုတ္ပါ။ ဤအႏၱရာယ္ကို သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ 

ေဘးဆီးရန္ကာမႈမ်ားအပါအ၀င္ ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာက႑မ်ားအားလုံးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားေပးေရးႏွင့္အႀကံေပးကူညီမႈမ်ားအတြက္အပုိင္း-၁ ၏ 

ေအာက္တြင္ရန္ပုံေငြမ်ားကိုခဲြေ၀ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 

စီမံကိန္းဒါရိုက္တာယူနစ္ဌာန (PDU)။ DWIR ၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ NWRC ၏ အတြင္းေရးမွဴးသုိ႔ 

တိုက္ရိုက္ အစီရင္ခံေသာ အခ်္ိန္ျပည့္စီမံကိန္းဒါရိုက္တာတစ္ေယာက္ကုိ ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းဒါရိုက္တာသည္  စီမံကိန္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလုံးစံု ႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေရးႏွင့္ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
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အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းအားလုံးအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မႈမ်ားကိုလိုက္နာျခင္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းဒါရိုက္တာကုိ ဒုတိယ စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ (မ်ား) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ နည္းပညာပူးေပါင္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး(မ်ား) အျဖစ္ 

ထပ္မံခန္႔ထားမည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီပ့ံပိုးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 

၀ယ္ယူျဖည့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္း၏လက္ ေအာက္တြင္ လိုအပ္သလ္ို  ငွားရမ္းမည့္ 

အႀကံေပးအရာရိွမ်ားထံမွ ျဖည့္စြက္ကူညီပ့ံပုိးမႈျဖင့္ လက္ရွိ DWIR ၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လိုအပ္ေသာပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ထပ္တိုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း(၁)ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ(၂)၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေရး(၃)နည္းပညာပူးေပါင္းညိွႏႈိင္းမႈ

(၄)လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးဆီးရန္ကာ မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း (၅) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့့္ရႈ 

စစ္ေဆးျခင္းနွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း (၆) ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ကမ္းလွမ္းမႈ (၇) 

စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ/ အတြင္းေရးမွဴး ကူညီပံ့ပိုးမႈ မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ 

အႀကံေပးအရာရိွမ်ားငွားရမ္းျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း စီမံကိန္းရံပံုေငြမ်ားကို ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပး 

မည္ျဖစ္ပါသည္။  PDU ႏွင့္  CMU ရုံးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ အတူတကြတည္ရွိၿပီး DWIR ႏွင့္ DMH တို႔၏ ၿဂဳိလ္တု 

ဆက္သြယ္ေရးရုံးမ်ားက  ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းအလိုက္စီမံခန္႔ခဲြေရး စီမံကိန္းဌာန (CDU) မ်ား။     စီမံကိန္းဒါရိုက္တာသည္ အပုိင္း-၁  ၊ အပိုင္း-၂ ႏွင့္ ၃ 

အတြက္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္အပိုင္းတစ္ပိုင္းစီတြင္ အပိုင္းဒါရုိက္တာအျဖစ္မွ ခန႔္အပ္ထားေသာ 

အရာရိွတစ္ဦးစီ ရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အပိုင္းမန္ေနဂ်ာကုိ ေနာက္ထပ္အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီပံ့ပိုုးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး 

၄င္းတို႔ကို နည္းပညာပူးေပါင္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး(မ်ား)အျဖစ္ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။  နည္းပညာဆိုင္ရာ 

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳစုျခင္းႏွင့္ 

အဆိုျပဳမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျပဳစုျခင္းကိုအေထာက္အကူေပးျခင္းမ်ားကလိုအပ္သည့္၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေရးအားထုတ္မႈ

မ်ား၊ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းလက္ခံမႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

အျခား၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ နည္းပညာဆိုင္ရာက႑မ်ား အပါအ၀င္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ 

CDU မ်ား၏ေအာက္တြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း ငွားရမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အပိုင္း-၁ 

ကို NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံး /DWIR ၏ေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အပိုင္း-၂ ကို DMH ကလည္း ေကာင္း အပုိင္း-၃ 

ကို DWIR ကလည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္သလို လမ္းညႊန္မႈေပးရာတြင္ 

ကူညီရန္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္ နိုင္ပါသည္။ 

 

AIRBM စီမံကိန္းနွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားဖိုရမ္။    စီမံကိန္း၏သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး PDU ကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ 

လူထုက႑မွ အဓိကက်ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ား၊  NGO မ်ားႏွင့္  CSO မ်ား၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကိုေသခ်ာေစရန္ 

သက္ဆိုင္သူမ်ားဖိုရမ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ AIRBM တိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို 

အေၾကာင္းၾကားရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားဖုိရမ္မွ ရရိွေသာ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သက္ဆိုင္သူမ်ားဖိုရမ္သည္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ လႊမ္းၿခဳံသည့္ ပင္မစီမံခ်က္(အပုိင္း-၁) အတြက္ ျမစ္၀ွမ္း 

ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးရည္ရြယ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံလူထု၏ 

ပါ၀င္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အဓိကစင္ျမင့္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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 (DWIR / NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံး ေအာက္ရိွ) PDUသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ (ESMF) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ 

အျခားေဘးဆီးရန္ကာအေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားႏွင့္ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပါအ၀င္သေဘာတူထားေသာအေကာင္အထည္္ေဖာ္မႈအညႊန္းမ်ားျဖင့္တိုးတက္မႈကို 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စီမံကိန္း ေစာင့့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား 

 

 PDU သည္ အေကာင္အထည္္ေဖာ္မႈ အညႊန္းမ်ားျဖင့္တုိင္းတာထားသည့္အတုိင္း 

စီမံကိန္း၏အဆင့္အတန္းကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ၾကားကာလ သံုးသပ္ခ်က္ကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိသံုးသပ္ခ်က္တြင္ (က) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၏အဘက္ဘက္မွတိုးတက္မႈ (ခ) M&E 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ရလဒ္မ်ား (ဂ) ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေရး၊ ထုတ္ေပးေရး ႏွင့္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏တိုးတက္မႈ (ဃ) 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ (ESMF) ႏွင့္အျခားေဘးဆီးရန္ကာ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၏ တိုးတက္မႈ (င) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ (စ) ေဆာင္ရြက္မႈကိုတိုးတက္ေစရန္ စီမံကိန္းျပဳျပင္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ရန္ပုံေငြျပန္လည္ခဲြေ၀ခ်ထားမႈမ်ား အားလုံး အတြက္လိုအပ္ခ်က္ - စသည္မ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခု 

ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 PDU သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္းကုိလည္းေကာင္း 

၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေငြထုတ္မေပးမီတိုင္းတြင္ 

အေရးအသားျဖင့္ အနည္းဆုံးေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ပံုမွန္ အေျခခံစနစ္ျဖင့္ 

စီမံကိန္းအဖဲြ႕ကိုအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ PDU သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစႏႈိင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းမႈမွန္သမွ်ကို စီမံကိန္းအဖြဲ႕သို႔ 

ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားအားအစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို ေနာက္ ပုိင္း 

မွတ္တမ္းထဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။ 

 

စီမံကိန္း၏တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ 

 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တရားဥပေဒမူေဘာင္ 

 

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (GoM) သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ာကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ  ၄င္း၏ 

တရားဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေစျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။ 
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ျမန္္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ က႑အလိုက္ျဖစ္ၿပီး 

သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးကို ေဇာင္းေပးျခင္းမွ 

ႏ္ိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးထဲတြင္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုက်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံျခင္းဆီသုိ႔တ

ျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရိွပါသည္။   

က႑အလိုက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္  သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

က႑မ်ား ကုိသာ ဥပေဒအရထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္ေရး၊ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံ ခန္႔ခဲြေရး သို႔မဟုတ္မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားက့ဲသို႔ အားနည္းခ်က္ရိွေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ က႑မ်ားကို ၿပီးျပည့္စုံစြာထိန္းသိမ္းေပးေသာဥပေဒမ်ား မရိွပါ။ က႑အလုိက္ 

ဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာတာ၀န္မ်ားတြင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုထပ္ေနျခင္းမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ရိွပါသည္ 

(ဥပမာ- ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားေပၚရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ 

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီး ဌာနႏွစ္ခုစလုံး၏ 

လက္ေအာက္တြင္က်ေရာက္ေနပါသည္)။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕ တြင္ 

ပါ၀င္ထားေသာ္လည္း ထိုျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းျခင္းမွာ 

အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ တစ္ပိုင္းတစ္စစီ ျဖစ္ေနခ့ဲပါသည္။ 

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာ ကြာဟမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုိင္းဆုိင္ရာ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ပံုမ်ားထဲသို႔ လည္းေကာင္း ၊ အဆိုပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အာဏာတည္ေစမည့္ 

စြမ္းအားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ မ်ားထဲသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ရိွသြားပါသည္။ က႑အလိုက္ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတို႔၏ ၾကားတြင္လည္းေကာင္း 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ 

အာဏာတည္ေစသည့္စြမ္းအားမရိွျခင္းေၾကာင့္ေဂဟစနစ္ယိုယြင္းမႈမ်ားအဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုျမ

န္မာ့အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕ က ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိးစုမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁။ အပိိုဒ္ ၂၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား" ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးကို အကူအညီေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပ႒ာန္းထား ပါသည္- 

(က)   တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊စာေပ၊အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကုိ ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္            

         ရြက္မည္။ 

            (ခ) တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ရုိင္းပင္းကူညီေရးတို႔   

တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။       

           (ဂ)    တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္း  

                   ဆက္သြယ္ေရးစသည္တို႔ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။ 
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ဖြဲ႕စည္းပံုအျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား 

ေပးအပ္ ထားၿပီး ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာကလည္း ၄င္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို 

ထိန္းသိမ္း သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ၄င္းအထဲတြင္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္အတူျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုံးတမ္းမ်ားကို နားလည္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တကၠသ္ိုလ္တြင္ပညာသင္ယူစဥ္ အတူတကြ 

ရင္းႏီွးစြာေနထိုင္ရင္း ျပည္ ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ 

၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားဖံြ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ 

တည္ေထာင္မႈလည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ 

လက္ရိွအစုိးရ လက္ထက္တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ  တုိးတက္၍လာေနသကဲ့သို႔ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္ရိွအစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 

တိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ က႑မွလည္း ပါ၀င္ႏႈိင္ၾကၿပီး ထုိႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားသည္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ 

ပိုမုိအေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာႏႈိင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လက္ရိွအဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္  

 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန (MOECAF) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ MOECAF အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ ယခင္က 

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာန (MOF) ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ႔ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္္ေရး 

ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းတာ၀န္ယူလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ MOF သည္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ က႑ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ၁၉ ဦး ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္း ထားၿပီး ထိုအခ်ိန္က 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကအာဏာပုိင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ (NCEA) 

ကို ၄င္း၏အထဲသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္  NCEA သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန အျဖစ္ 

MOECAF ၏ လက္ေအာက္ရိွ ဦးစီးဌာန ေျခာက္ခုထဲမွတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုဦးစီးဌာန၏ 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ (၁) အမ်ဳိးသားစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ထဲသို႔ 

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအေလးထားမႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ 

မဟာဗ်ဴဟာ၊ မူေဘာင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး (၂) 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္သုံးစြဲေရးကိုစီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 

ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေရ ၊ ေလ ႏွင့္ ေျမ တို႔၏ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ (၃) 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍အျခားအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ၿမဳိ႕ျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိက 

က႑မ်ား ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ ပါ၀င္ပါ သည္။ 

အစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္မ်ားရိွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 

တစ္လုံးတစ္စည္းထဲျဖစ္ေအာင္ စုစည္းေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၀၄  ခုႏွစ္တြင္ 

အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (NECC) ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးက 

ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ၁၉ ခုမွ အဖဲြ႕၀င္ ၂၁ ဦး ပါ၀င္ ေသာ NECC ကို၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
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ဧၿပီလတြင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ NECC ကုိဆပ္ေကာ္မတီ ေလးခုခြဲ၍ ၄င္းေလးခုထဲမွ တစ္ခုသည္ 

ျမစ္မ်ားႏွင့္စိမ့္ေျမေဒသမ်ားရိွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

MOECAF ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ (၁) ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂) EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

ျပန္လည္သုံးသပ္၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (၃) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 

ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပင္မစီမံခ်က္မ်ား (၄) ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈ ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရးေပၚေဘးအႏၱရာယ္ 

စီမံခန္႔ခဲြေရးအစီအစဥ္ (၅) ကာဘြန္ျဖစ္ေပၚမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ (၆) 

ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ စစ္ေဆးေရး စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

MOECAF ကေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အဓိက ကန္႔သတ္မႈမ်ားတြင္ (၁) သတင္း အခ်က္အလက္ မရိွျခင္း (၂) 

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမရိွျခင္း (၃)ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈမရိွျခင္း (၄) အစိုးရ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းႏွင့္  

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း  (၅) အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ႏွင့္ (၆) အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။     

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးနယ္ပယ္ရိွ အျခားအေရးႀကီးေသာ 

က႑ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOT) က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOH)၊ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန(MOAI)၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန (MSWRW) ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ 

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOLFARD) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက 

ပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းေကာင္းမြန္ၿပီးေရရွည္တည္တ့ံရန္ႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးတုိ႕အျပင္ 

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ MOH သည္ အဆိပ္ႏွင့္ 

ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား ဆန္းစစ္ ေလ့လာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္  

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ 

ေရေပးေရးႏွင့္မိလႅာစနစ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးစသည့္ပတ္၀န္းက်င္က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုထည့္သြင္းလုပ္ေဆာ

င္ခဲ့ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး  ဦးစီးဌာနႏွင့္ MSWRW လက္ေအာက္ရိွ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဖဲြ႕တို႔အား ျမန္မာႏုုိင္ငံ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တာ၀န္မ်ားကို ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထုိတာ၀န္မ်ားတြင္ 

အျခား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေရကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ဆးျခင္း၊ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ 

ေရႀကီးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ MOAI လက္ေအာက္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္အသုံံးခ်ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ဆည္ေရေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေရေပးေ၀မႈတိုးတက္ေစရန္ 

လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွပါသည္။ (MOLFARD)  လက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ေရလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသာမက ေရခ်ဳိႏွင့္ပင္လယ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ငါးမ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း 

တာ၀န္ယူထားပါသည္။ ဇယား ၂ တြင္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 

ယူထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရြးထုတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား- ၄  ။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ တာ၀န္ယူထားၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 

အဖဲြ႕အစည္း ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈတာ၀န္မ်ား

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန (၁)ဆည္ေရေပးမႈဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရေပးသြင္းေရး (၂) 
အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ၿမဳိ႕ျပေရေပးေရး (၃) 
ေရငန္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ (၄) ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
မွတ္တမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ ေရအထြက္ တိုင္းတာေရး အထူးသျဖင့္ 
ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္တူးေျမာင္းမ်ား ျပဳစုတုိင္းတာေရးမ်ားအတြက္ 
တာ၀န္ယူထားပါသည္။ 

 မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဦးစီးဌာန (၁) မုိးေလ၀သ/ေရ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား၊ အဓိက
ျမစ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ျမစ္လက္တက္ႀကီးမ်ားတြင္ ႏုန္းဖုိ႔မႈဆိုင္ရာစခန္းမ်ား (၂) 
ႏုန္ုးဖို႔မႈႏွင့္ စီးဆင္းမႈတုိင္းတာေရးႏွင့္ ေရငန္က်ဴေးက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ 
ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ 
ေရအရည္ အေသြး ဆိုင္ရာ စခန္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူထားပါသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္
ထိန္း သိမ္းေရး၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး 
ႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ လာရန္အတြက္ 
ပတ္၀န္းက်င္ တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကို တာ၀န္ယူထားပါသည္။ 

MOAI ၏လက္ေအာက္ရိွ ေရအရင္းအျမစ္ 
အသုံးခ်ေရး ဦးစီးဌာန (WRUD) 

ေရေပးသြင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမစ္မ်ားမွေရကိုတင္ေပးရန္ 
တာ၀န္ ယူထားပါသည္။ 

ရန္ကုန္၊ေနျပည္ေတာ္္၊မႏၱေလး 
ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ 
(YCDC MCDC) မ်ားႏွင့္ 
ၿမဳိ႕နယ္္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ 
(TDC)မ်ားက့ဲသို႔ ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား 

ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ ျမစ္အတြင္းသဲနုန္းပုိ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ ေရအရည္ 
အေသြးဆိုင္ရာေလ့လာ လုပ္ငန္းမ်ားျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေရး 
ေရရွည္တည္တ့ံေရး၊ သဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္          
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို တာ၀န္ယူထားပါသည္။ ၿမဳိ႕ျပ 
ေရေပးေရးအတြက္ တျဖည္းျဖည္းတာ၀န္ယူလာေနပါသည္။ 

 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန က်န္းမာေရးပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်းလက္ေရေပး 

ေရးႏွင့္ မိလႅာလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က႑အခ်ဳိ႕အတြက္ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္း တာ၀န္ယူထားပါသည္။ 

 

ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ေဘးဆီးရန္ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား 

 

 အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းေသာ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 

အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားရရိွရန္အတြက္ဒီဇုိင္း ပုံစံထုတ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (OP 4.01)၊ 

သဘာ၀သက္ရိွမ်ား မီွတင္းေနထိုင္ ရာေနရာ (OP 4.04)၊ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား (OP 4.11)၊ 

တာတမံမ်ားေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ (OP 4.37)၊ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း (OP 4.12) ႏွင့္ 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား (OP 4.10) စသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ကို က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။  စီမံကိန္း တြင္ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျဖစ္ႏႈိင္ေျခရိွသည့္ ျမင့္မားေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခ်က္နည္းလမ္းတစ္ခု အေပၚတြင္ 

ေဇာင္းေပးထားေသာစီမံကိန္း၏ ရႈပ္ေထြးေသာသက္ေရာက္မႈ အားလုံးကုိ လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈ အေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒ OP/BP 4.01 ႏွင့္အညီ ဤစီမံကိန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆုိင္ရာအဆင့္  (က) အျဖစ္ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ( တည္ေနရာ ျဖင့္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍၊ 

၄င္းတို႔၏နည္းပညာရႈပ္ေထြးမႈအတြက္ ထူးျခားေသာစရိုက္ကိုသရုပ္ေဖာ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏သက္ေရာက္မႈရႈေထာင့္မွ 

အကဲျဖတ္ေသာအခါ) တိက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္(ခ)အဆင့္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္(က)အဆင့္ ထိခုိက္မႈစီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္အဆင့္မီႏႈိ္င္ပါသည္။ 

အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ ႏိုင္စြမ္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္ အျခားေသာေလ့လာမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ 

စီမံကိန္းကေထာက္ခံထားေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း  လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျဖစ္လာႏႈိင္သည့္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရး ထိခိုက္မ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားရမည့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို  

သုံးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ  

အကဲျဖတ္္ေရးမူေဘာင္မရိွပါ။ အစိုးရသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 

မူႀကမ္းေရးဆဲြခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းျခင္း မရိွေသးပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္  MOECAF 

အား  ESIA စနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထြေထြ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္တိက်ေသာ 

ESIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးရန္ က်န္ရိွေနပါေသးသည္။  ESIA မ်ားကို 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေကာ္ပိုေရးရွင္းအခ်ဳိ႕က ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သီးျခားကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ESIA စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ 

လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ကိုေလ့လာသုံးသပ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ နည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မရိွေသာ MOECAF ႏွင့္ 

အတူအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒအျဖစ္သို႔လည္း က်ယ္ျပန္႔သြားပါသည္။ ဇယား-၂ သည္ OP 4.01 လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း၏ အဓိကလကၡဏာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ  ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မရိွပါ။ 

ဇယား-၂။ အမ်ဳိးသား  EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း  ႏွင့္ OP/BP 4.01  EIA  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

 

ကိစၥရပ္ EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း OP 4.01
က်င့္သုံးျခင္း အေရးပါေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ရိွေသာ 

စီမံကိန္းမ်ား 
ကမၻာ့ဘဏ္က 
ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ 
စီမံကိန္း မ်ားအားလုံး ။  EA လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အတိမ္အနက္သည္ စီမံ 
ကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ  
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခိုက္မႈ မ်ား 
အေပၚတြင္မူတည္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

တာ၀န္မ်ား စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံအားေပးသူက EA လုပ္
ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ပါသည္။ 

ေငြေခ်းယူသူက  EA လုပ္ ငန္းစဥ္ကို
ဦးေဆာင္ပါသည္။ 
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လူထုပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ 

လူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုိ အပ္သည္ဟု
MOECAF က ယူဆ သည့္ အတြက္၄င္းက စီစဥ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
EIA အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
MOECAF သည္ စီမံကိန္း၏ ထိခိုက္မႈကိုခံရသူမ်ား 
ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ထံမွ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဤစည္း မ်ဥ္းမ်ားသည္ တံု႔ျပန္ခ်က္ 
မ်ားကို လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုတံု႔ ျပန္ခ်က္ မ်ားကို 
အဆိုျပဳေသာ စီမံကိန္း ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမူ  သတ္မွတ္ မေပးပါ။ 

(က) အမ်ဳိးအစားႏွင့္ (ခ) အမ်ဳိးအစား
စီမံကိန္း အားလုံး အတြက္ EA 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေငြေခ်းယူသူသည္ 
စီမံကိန္း ၏ထိခုိက္မႈကိုခံရေသာ 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း ( NGO ) မ်ားကို စီမံကိန္း၏ 
ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြး တိုင္ပင္ၿပီး 
၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ 
ေငြေခ်းယူသူသည္ ထုိသို႔ေသာ 
အႀကံျပဳေဆြးေနြးပြဲကို 
ေစာႏႈိင္သမွ်ေစာေစာ 
စတင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ ( က ) အမ်ဳိး အစား 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းယူသူသည္ 
ဤအုပ္စု မ်ားႏွင့္ (က) ပတ္၀န္းက်င္ကို 
စစ္ေဆးၿပီး မၾကာမီႏွင့္ EA 
အတြက္တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အၿပီးမသတ္မီႏွင့္ (ခ) 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတစ္ခုကို 
ျပဳစုေသာအခါဟူ၍ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ 
အႀကံျပဳေဆြးေနြးပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေငြေခ်းယူသူသည္ 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနစဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
၄င္းတုိ႔ကိုထိခုိက္ေနေသာ  EA 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ 
ထိုသုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလုိ 
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါသည္။ 

ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာျခင္း 

စိီမံကိန္းကိုေထာက္ခံအားေပးသူသည္ 
သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သ 
တင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ MOECAF သို႔ 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား မည္ျဖစ္ပါသည္။ EIA 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား တြင္ စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈကို 
ခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမ
ည့္ ေနာက္ထပ္ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိပါ။ 

ေငြေခ်းယူသူသည္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမျ
ပဳမီ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ခံရေသာအုပ္စုမ်ား 
နားလည္ၿပီး အသုံးျပဳႏႈိင္သည့္ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးျဖင့္ အခ်ိန္မီ 
ႀကဳိတင္ေပးအပ္ပါသည္။  
 
(က) အဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ 
ေငြေခ်းယူသူ သည္ 
ပဏာမေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအတြက္ 
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အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
ျဖစ္လာႏႈိင္ ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား၏ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေပးအပ္ရပါသည္။ EA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ျပဳစုၿပီးေသာအခါ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအတြက္ 
ေငြေခ်းယူူသူသည္ EA 
၏ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို 
ေပးအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ( က ) အဆင့္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ေငြေခ်းယူသူသည္ 
EA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို 
စီမံကိန္း၏ထိခ္ိုက္မႈကိုခံရေသာ 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ား 
၀င္ေရာက္ႏႈိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရရိွႏႈိင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 
 
သီးျခား (ခ) အဆင့္ အစီရင္ခံစာမွန္သမွ် 
ကို စီမံကိန္း၏ 
သက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ 
ေဒသခံ NGO မ်ားရရိွရန္ 
ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 
ေငြေခ်းယူေသာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္ သူ 
ရရိွႏႈိင္မႈႏွင့္ (က) အဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ႏွင့္ (ခ) အဆင့္ အစီရင္ခံစာမွန္သမွ်ကို 
ဤဘဏ္က တရား၀င္ရရိွေရးသည္ 
ဤစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ဘဏ္၏ 
အကဲျဖတ္မႈအတြက္ 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေငြေခ်းယူသူက (က) အဆင့္ EA 
အစီရင္ခံစာကို ဘဏ္သုိ႔ တရား၀င္ 
ေပးပို႔ၿပီးေသာအခါ ဤဘဏ္သည္ 
(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျပဳစုထားေသာ) 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အမႈ ေဆာင္ဒါရိုက္တာ (  
ED ) မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀၍ ထိုအစီရင္ခံစာကို 
၄င္း၏ InfoShop 
မွတစ္ဆင့္ရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
ေငြေခ်းယူသူက သီးျခား (ခ) အဆင့္ EA 
အစီရင္ခံစာ မွန္သမွ်ကို ဤဘဏ္သို႔ 
တရား၀င္ေပးပို႔ေသာအခါ ဤဘဏ္ သည္ 
ထိုအစီရင္ခံစာကို ၄င္း၏ InfoShop 



 

56 
 

မွတစ္ဆင့္ ရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
 
ဤဘဏ္၏ ကမၻာ့ဘဏ္ InfoShop 
မွတစ္ဆင့္ EA အစီရင္ 
ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ျခင္းကို 
ေငြေခ်းယူသူက ကန္႔ကြက္ လွ်င္  
ဘဏ္၀န္ထမ္းအဖြဲ႕သည္ (က)  IDA  
စီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ 
သို႔မဟုတ္ (ခ) IBRD စီမံကိန္းအတြက္ 
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ မည့္ကိစၥကို ED 
မ်ားထံသို႔ တင္ျပပါသည္။ 

စစ္ေဆးျခင္း ေျမအသုံးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း ၊ မ်ဳိး စိတ္အသစ္မ်ား 
စတင္သံုးစြဲ ျခင္းအ တြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ 
ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္  ပတ္၀န္း က်င္ဆိုင္ရာ 
စစ္ေဆးမႈကို လိုအပ္ ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုပါ သည္။ 
 
အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ပံုစံႏွင့္ အခ်ိန္သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကို MOECAF က ဆုံး ျဖတ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ MOECAF သည္ ပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးမႈ 
အေပၚ တြင္ အေျခခံ၍ လိုအပ္ေသာ ပတ္၀န္း 
က်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈပံုစံကုိ ဆုံး 
ျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအားလုံးကို 
စစ္ေဆး၍ ၄င္းတို႔ကုိ စီမံကိန္း၏ 
အမ်ဳိးအစား၊ တည္ေနရာ၊ သိမ္ေမြ႕မႈ 
အတိုင္း အတာႏွင့္ ၄င္း၏ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ၏ 
အတုိင္းအတာ အေပၚတြင္ မူတည္၍  ( A ၊ 
B ၊ C ႏွင့္ F1 )အဆင့္ ေလးမ်ဳိးထဲမွ 
တစ္ဆင့္အျဖစ္သို႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။  

EA တြင္ ပါ၀င္ 
ေသာ 
အေၾကာင္း 
အရာ 

MOECAF သည္ EA အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာကို ဆုံး ျဖတ္ပါသည္။ 
၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ အ ဓိကအားျဖင့္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေန ေသာတုိက္ရိုက္သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို အက ဲ ျဖတ္ျခင္းႏွင္ ့ ေလ်ာ့နည္းသက္သာ 
ေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား  
ပါ၀င္ပါသည္။ 

EA တြင္ စီမံကိန္း၏ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ ခ်က္ ၊ 
တစ္စတစ္စတိုးပြားလာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ တိက်ေသာ 
သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ရန္လို အပ္ပါ သည္။ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾက
ည့္ 
ရႈစစ္ေဆးျခင္း 

MOECAF သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ ရာ
စီမံခန္႔ခဲြေရးအစီအစဥ္ (EMP) ႏွင့္ အညီ စီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမည္ 
ျဖစ္ပါ သည္။ 
 
စီမံကိန္း ကို ေထာက္ခံအားေပးသူ သည္ EMP ႏွင့္ 
စီမံကိန္းတစ္ခု ၏ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ 
လိုင္စင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ကို လိုက္နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။လိုက္ နာမႈ မရိွသည္ကုိ 
ေတြ႕ရလွ်င္ MOECAF သည္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္
ကာလအတြင္း (က) 
စီမံကိန္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ 
စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း  EMP အားလုံး၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အပါအ၀င္ EA ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 
ဤဘဏ္ႏွင့္သေဘာတူထားေသာ 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လိုက္နာျခင္း (ခ) 
ေလ်ာ့နည္းသက္ သာေရး 
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မည္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းမည္ 
ျဖစ္ ပါသည္။ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အဆင့္အတန္း ႏွင့္
(ဂ) ေစာင့္ 
ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေငြ ေခ်းယူသူက 
အစီရင္ခံပါသည္။ ဤဘဏ္သည္ 
စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
လကၡဏာမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရား၀င္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ 
စီစဥ္ထားသည့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  
EMP အားလုံး ႏွင့္ အျခားစီမံကိန္း 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား အပါအ၀င္ EA ၏ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအေပၚတြင္  အေျခခံ 
ပါသည္။  

 

ထို႔အျပင္ AIRBM စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္ (GIIP) ၏ အေထြေထြႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာနမူနာမ်ားပါ၀င္ေသာ နည္းပညာကိုးကားမႈ 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္္ အဖြဲ႕၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး(EHS) 

ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (EHS) ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ သက္ဆိုင္မႈကုိ 

ပတ္၀န္းက်င္ အကဲျဖတ္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 

ေဘးအႏၱရယ္မ်ား၊ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထိုပတ္၀န္းက်င္အကဲျဖတ္မႈတြင္ေဒသခံႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ သဟဇာတျဖစ္ႏိုင္စြမ္းႏွင္ ့ စီမံကိန္းေအာက္ရိွ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ 

ေနရာကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလ ဲႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတစ္ခုအတြက္ ရႏႈွိင္ေသာ 

ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ား၏ အတိုင္းအတာကိုအကဲျဖတ္မႈတြင္ 

ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏သဟဇာတျဖစ္ႏုိင္စြမ္း၏ ကြဲလြဲေနေသာအဆင့္မ်ား 

ပါ၀င္နုိင္သကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးႏွင္ ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ နိုင္စြမ္း၏ ကြဲလြဲေနေသာအဆင့္မ်ား 

လည္းပါ၀င္ႏႈိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဘဏ္၏လူမႈေရးကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား OP 4.10 ႏွင့္ 4.12 

၏ကြာဟခ်က္ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကို  ESMF ၏  RPF ႏွွင့္ IPPF တုိ႔တြင္  ေပးထားပါသည္။ 

 

 

 

ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာစီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈမ်ား 

 

မူေဘာင္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္း၏ ထိခိုက္မႈအဆိုးႏွင့္အေကာင္း သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈကို 

စီမံကိန္းလႊမ္းမိုးေသာနယ္ေျမရိွ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအေျခအေနႏွင့္ အႀကံျပဳထားေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

သိရွိထားသည့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရရိွႏုိင္ေသာ 
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ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍သာလွ်င္ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ (တည္ေဆာက္ေရး 

အႀကဳိအဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္အတြင္း) လုပ္ငန္းေနရာေဒသအလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

အေသး စိတ္ပုံစံကာလအတြင္း သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ESIA ႏွင့္ EMP မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေသာင္တူးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ဧရာ၀တီျမစ္မိုးေရခံ ရပ္၀န္းထဲရိွ ျမစ္မ်ားႏွင့္ရႊံ႕ညြန္ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ေရ၏စနစ္ကို လႊမ္းမုိးႏႈိင္မည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဤအရာသည္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ 

တည္ေဆာက္္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၍ၾကာလာေသာအခါ တျဖည္းျဖည္းေပၚေပါက္လာမည့္ 

ေနွးေကြးေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္နံေဘးသို႔ျဖာထြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အေသးအဖြဲေရႀကီးမႈမ်ားတြင္ 

ေရစီးဆင္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 

ေမွ်ာ္လင့္ႏႈုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ အပင္မ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ငါးမ်ား၊ ကုန္းတစ္ပိုင္းေရတစ္ပုိင္းသတၱ၀ါမ်ားနွင့္ 

အျခားတိရစာၦန္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ ခုိေအာင္းရာ၊ သားေပါက္ရာႏွင့္ မီွတင္းေနထုိင္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 

စိမ့္ေျမမ်ား၏ လည္ပတ္မႈအေပၚ မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာႏႈိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေသးစိတ္ပုံစံႏွင့္ 

တစ္ၿပဳိင္တည္းျပဳစုသည့္ ျပည့္စုံေသာ ESIA တြင္ ေဂဟစနစ္ စီးဆင္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ အရည္ဖိအားဆိုင္ရာ ပုံစံေဖာ္ 

ျခင္း၏ရလဒ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ပုံေဖၚျခင္း၏ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံသည္ ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ 

အနည္းဆုံးႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္ေသာအျခားနည္းလမ္း မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ တိုးတက္ေသာေရေၾကာင္းသြားလာေရးသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ႏွင့္ေျမအသုံးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚဖိအားေပးမႈ တုိးလာမည္ျဖစ္ၿပီး  တုိးတက္လာေသာလမ္းတစ္ခု 

ေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲနုိင္သည္။ ျပည့္စံုေသာ ESIA သည္ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းတြက္ခ်က္မႈ 

ပုံစံေဖာ္ထုတ္မႈကိုစဥ္းစား၍ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ESIA သည္ ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာရလဒ္မ်ားကိုျမွင့္တင္ရန္၊ ပုံတူကူးယူျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ရန္ ( ဥပမာအားျဖင့္၊ 

သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ 

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္အဆင့္ျမင့္ ေရႀကီးမႈေစာင့္ၾကပ္ၾကည့့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတြင္ ေရႀကီးမႈႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း 

ဦးေဆာင္ေနပါသည္ ) ႏွင့္ စီမံကိန္း လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ စုေ၀းလာေသာသက္္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးကို 

အကဲျဖတ္ရန္ အတြက္ စီမံကိန္းက လႊမ္းမိုးေသာ နယ္ေျမတြင္ 

ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းပုံစံေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

၄။     AIRBM စီမံကိန္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ  အကဲျဖတ္မႈ  

 လုပ္ငန္းစဥ္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  

 

စီမံကိန္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို  ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာနည္းလမ္း၌ 
ေအာက္ပါ ကာကြယ္ေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ားေရးဆဲြျခင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ (ESMF) 

 စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး သို႔မဟုတ္ ပံုစံထုတ္ထားၿပီး 

PFI ၏ အပိုင္းခြဲအရ ေရးဆြဲထားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား/စီမံကိန္းခြဲမ်ားအားလုံးအတြက္ (မျဖစ္မေနျပန္လည္ 

ေနရာ ခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္မ်ား အစရိွသည့္ 

)လိုအပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္္ရာသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္မႈ (EIA) မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (ESMP) မ်ားႏွင့္ 

အျခားေဘးဆီးရန္ကာေဆာင္ရြက္ရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ျမစ္၀ွမ္း လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (SESA) 

ကို ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။ 

 

ESMF 

 

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္  PFI 

မ်ား၏လုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းအတြက္ စံံႏႈန္းမ်ားကို 

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္စြာ ၾကည့္ရႈျခင္း 

                   -      စီမံကိန္းကို ( က သို႔မဟုတ္ ခ ) အဆင့္ ခဲြျခားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ   

              ေဘးဆီးရန္ကာလုပ္ငန္း၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ 

       -      ေျမသိမ္းဆည္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္  

              မူေဘာင္ 

       -      ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္ မူေဘာင္ 

       -      ေအာက္ပါတို႔အတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္- 

-    EIA အတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ (က) အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္    

                            ESMP   

- အေသးစားတည္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းငယ္မ်ားအတြက္ 

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ မႈမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

-     SESA အတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

EIA  /  ESMP မ်ား    

 

-       (၁) ၄င္းတုိ႔အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ဒီဇုိင္းပုံစံမ်ား ေရးဆြဲရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ ျမစ္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားေပၚရွိ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

လုပ္ငန္းမ်ား (၂) ေရအရည္အေသြး စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိုးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ႏွင့္ 

DMH ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ စပ္ေနေသာ အေဆာက္အအုံႏွင့္ရံုးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း (၃) ျမစ္ေရ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ 

မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး ကြန္ရက္စခန္းမ်ား  ထူေထာင္ျခင္း ႏွင့္ (၄) 

ျမစ္၏ေရြးခ်ယ္ထားေသာအပိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အေထာက္အကူမ်ား 
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တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ EIA ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ESMP တစ္ခုကို 

ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

SESA 

 

-          SESA ကို (၁) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းလႊမ္းၿခဳံသည့္ပင္မ စီမံခ်က္ႏွင့္ 

၄င္း၏မဟာဗ်ဴဟာအကဲျဖတ္မႈေရးဆဲြျခင္း (၂) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေျမေအာက္ေရ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ 

အေကာင္းဆုံးေရယာဥ္စုဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ဧရာ ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာကဲ့သို႔ 

နည္းပညာအေျခခံ ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ နည္းပညာ 

အေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ား၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

AIRBM စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီတြင္ ၄င္း၏ပုံစံအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈအေပၚတြင္မူတည္၍ 

ျဖစ္လာနိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံရွိဥပေဒမ်ား၊ 

(သင့္ေတာ္သည့္) စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 

တိက်ေသာပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (EA) အေထာက္အကူျပဳကိရိယာတစ္ခု ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဇယား 

(၃) သည္စီမံကိန္းအတြက္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

 ဥပမာအားျဖင့္ အပိုင္း-၃၏ကိစၥတြင္၊ ျမစ္ေပၚတြင္ရွိေနေသာ တမံမ်ား ျမစ္ကမ္းပါးကာကြယ္ေရး 

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည့္၀ေသာစနစ္သည္ ေရေၾကာင္းသြားလာႏႈိင္ေသာ ျမစ္ေၾကာင္း၏ ကီလိုမီတာ 

၁၂၀၀ ခန္႔ကို လႊမ္းၿခဳံထားပါသည္။ စီမံကိန္း၏ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ပထမဆုံး  ျမစ္၏ကီလိုမီတာ ၁၈၀ 

(ျမစ္၏ေရေၾကာင္းသြားလာႏႈိင္ေသာ အတိုင္းအတာ၏ ၁၅%) ခန္႔ရွိေသာ (မႏၱေလး-ေညာင္ဦး) အပိုင္းရိွ 

လက္ငင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚတြင္ ေဇာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇုိင္းစီမံကိန္းသည္ 

ဤအခ်က္အခ်ာက်ေသာအပိုင္းအတြင္း (၃-၂"ဃ")တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ၁၅ 

ကီလုိမီတာစီရိွေသာအပိုင္းႏွစ္ခုအတြင္း တဲြဖက္ထားေသာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဒီဇိုင္းပံုစံေဖာ္ထုတ္ေနမည္ 

ျဖစ္ပါသည္္။ ထို႔အျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနစဥ္ကာလအတြင္း ျမစ္၏သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းမ်ားတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဒီဇိုင္းပုံစံထုတ္ျခင္းအေပၚတြင္အေျခခံ၍ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္အထိ 

ဒုတိယပိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(၃-၂"စ") ထဲမွ ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ေနာက္ဆက္တြဲတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ေငြၾကး ေထာက္ပ့ံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးအစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ 

သက္ဆိုင္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ႏႈိင္မီ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈ/အေသးစိတ္ပံုစံအဆင့္တြင္ 

လုပ္ငန္းေနရာ အတိအက်သတ္မွတ္ထားသည့္ ESIA ("က"အ မ်ဳိးအစားအဆင့္) တစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္ထားေသာ EMP 

ကို ျပဳစုမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ထို႔အျပင္ (၁) အပိုင္း ၁-၁ အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားေကာ္မတီ (NWRC) အတြင္းေရးမွဴးရုံး 

ႏွင့္ ေရဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစေသာအေဆာက္အအုံမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း(၂)အပိုင္း၂-၂အရေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ 

အခ်က္္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ားကိုေခတ္မီ ေအာင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ (၃) အပိုင္း ၃-၃ အရ 

မႏၱေလး-ေညာင္ဦးအပိုင္းတြင္ေဇာင္းေပးသည့္ညအခ်ိန္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးႏွင့္အတူ မႏၲေလးမွရန္ကုန္သို႔ 

ေရေၾကာင္းသြားလာေရးအေထာက္အကူမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ 
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သင့္ေတာ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ EA အေထာက္အကူျပဳကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အေသးစိတ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (ESMP) မ်ား ကိုေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ESMP 

မ်ားတြင္ သီးျခားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အထက္တြင္ (ခ) အျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ AIRBM စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္  အျခား TA 

လုပ္ငန္းမ်ား အထဲတြင္ (ဥပမာ- ဆည္ေျမာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ 

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ျမဴနီစပယ္ ေရေပးေ၀ေရး သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားတြင္) 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း ေလ့လာမႈ ေရးဆဲြျခင္းကို ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳထားေသာ 

စီမံကိန္းအတြဲမ်ား(အပုိင္းခြဲ ၁-၃)၏ အနာဂတ္အဆင့္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေလ့လာမႈမ်ား၏ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ (ToR) မ်ားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ သက္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာေဘးဆီးရန္ကာမႈ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

လိုအပ္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ-၁ သည္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ ေဘးဆီးရန္ကာမူ၀ါဒမ်ား ကို 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

 ျမစ္၀ွမ္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္/လႊမ္းၿခံဳသည့္ပင္မစီမံခ်က္သည္ ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး 

၄င္းတို႔အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ကို စီမံကိန္းကကူညီပ့ံပုိးမည္ဆိုပါက 

ဤ ESMF အရ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္လည္း ESIA မ်ားကိုေရးဆဲြမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏႈိင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဂရက္ရိုက္မႈမ်ား ပါရိွသည့္ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  

ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားစီမံကိန္း ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ 

အႀကံေပးမႈအကူအညီမ်ားအားလုံးကို အကျဲဖတ္ရမည္ (ESMF မ်ားအဆင့္) ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း 

ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္(ToR)မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းတြင္သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ့လာသုံးသပ္မႈ သို႔မဟုတ္ 

လ်င္ျမန္ေသာအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈ တစ္ခုကိုလည္း ျပဳစုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကိုမစတင္မီ အဆိုျပဳထားေသာေလ့လာမႈ၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အက ဲ ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္ႏွင့္အမ်ဳိးသားမူ၀ါဒမ်ားကို 

လိုက္နာရန္အတြက္စီမံခ်က္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္္ေရးအတြက္ 

အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္း  ဤေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။                                              

 

ဇယား-၆။  သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တိက်သည့္ AIRBM စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေရးဆဲြရန္ 

သတ္မွတ္ ထားေသာ EA စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ေဖာ္ျပထား ပါသည္။  

 

ဇယား-၆ ။   AIRBM စီမံကိန္းက အဆိုျပဳထားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား - ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ 

ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
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EA စာရြက္စာ 
တမ္း ႏွင့္ အမ်ဳိး 
အစား 

OP/BP 4.01 ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဘးဆီးရန္ကာမူ၀ါဒမ်ားအရ 
ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 

AIRBM အပိုင္း သုံးသပ္ခ
်က္ 

ESIA 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈ 
အေပၚအက ဲ
ျဖတ္မႈ 

-     စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
-     မူ၀ါဒ၊တရားဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ 
-  စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္။  လိုအပ္မည့္ တည္ေနရာ ျပင္ပရင္းႏီွး 
ျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအားလုံး ( ဥပမာ၊ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားေသာပုိက္လိုင္းမ်ား၊ 
၀င္ လမ္းမ်ား၊ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ေရေပးေ၀မႈမ်ား၊ 
အိမ္ရာ     မ်ား၊ ကုန္ ၾကမ္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာသိုေလွာင္ရုံမ်ား) 
အပါအ၀င္ အဆိုျပဳ ထားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ 
ပထ၀ီဆိုင္ရာ၊ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ 
အခ်ိန္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္း အရာ 
မ်ားကို အက်ဥ္းအားျဖင့္ေဖာ္ျပပါသည္။ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 
မ်ား အစီအစဥ္  အားလုံးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ 
ညႊန္ျပပါသည္။ သာမန္ အားျဖင့္ စီမံကိန္းတည္ေနရာႏွင့္ 
စီမံကိန္းကလႊမ္းမိုးေသာ နယ္ေျမ 
ကိုေဖာ္ျပသည့္ေျမပုံတစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။ 
 
-    အေျခခံထားေသာ အခ်က္အလက္။  
ေလ့လာမႈနယ္ေျမ၏ အတိုင္းအတာမ်ားကိုအကဲျဖတ္၍ 
စီမံကိန္းမစတင္မီကႀကဳိတင္ေမွ်ာ္ မွန္းခဲ့ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈအားလုံး ပါ၀င္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ရူပေဗဒ၊ 
ဇီ၀ေဗဒ ႏွင့္လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ 
စီမံကိန္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈမရိွေသာ 
စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ လက္ရွိႏွင့္ 
အဆိုျပဳထားေသာဖံြ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္ သြင္း 
စဥ္းစားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ တည္ 
ေနရာ၊ ပံုစံ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ သက္သာေလ်ာ့ 
နည္းေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္မႈရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤက႑သည္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ၊ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဇာစ္ျမစ္မ်ားကို ေဖၚျပပါ သည္။ 
 
-     စုေ၀းလာသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈမ်ား။ စီမံကိန္း၏ ျဖစ္ႏႈိင္ဖြယ္ရာရိွေသာ 
ေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ႏႈိင္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ 
ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္း၍ အကဲျဖတ္ပါသည္။ 
သက္သာေလ်ာ့နည္းေရးစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

အပိုင္း ၃-၂။ 
မႏၱေလးမ ွ ရန္ကုန္ 
ေရေၾကာင္း 
သြားလာမႈ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ 
ေရး ေဆာက္ 
လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား 

ပဏာမ
အက ဲ
ျဖတ္မႈအ
ခ်ဳိ႕ ကို 
ေဆာင္ 
ရြက္ၿပီး 
ျဖစ္ 
ပါသည္။ 
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သက္သာေလ်ာ့ နည္းေအာင္ လုပ္၍မရဘဲက်န္ရွိသည့္
မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈအားလုံးကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
စူးစမ္းေလ့လာပါသည္။ ရႏိုွင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အဓိကက်ေသာအခ်က္အလက္ ကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ 
ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာမေသခ်ာမႈမ်ား၏ 
အတုိင္းအတာႏွင့္ အရည္အေသြးကို ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္၍ 
ခန္႔မွန္းၿပီး ထပ္မံအာရုံစိုု္က္ရန္မလိုအပ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပး ပါသည္။ 
 
-    ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ေျမသိမ္းယူမႈ သိုု႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ 
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ထိခုိက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ 
လူမႈေရးထိခုိက္ မႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရယ္မ်ားကိုအကဲျဖတ္ျခင္း၊ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ရိွေနမႈကို စစ္ေဆးၿပီး ရွိေနမႈ 
အတည္ျဖစ္လွ်င္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္၍ ႀကဳိတင္ ျပဳလုပ္ၿပီး 
အျမင္က်ယ္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သင့္ေတာ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေသခ်ာေစရန ္
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား
ကို ေရွာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္သာေလ်ာ့နည္း ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း။ 
 
-  အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို သရုပ္ခဲြ ဆန္းစစ္ျခင္း။ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္ ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို - ၄င္းတို႔၏ 
ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား အရ " 
စီမံကိန္းမရိွေသာ" အေျခအေန အပါအ၀င္ 
အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္း၏တည္ေနရာ၊ နည္းပညာ၊ ပံုစံ ၊ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဤ ထိခိုက္ မႈမ်ားကို 
သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း၊ ၄င္းတို႔၏ 
မတည္ရင္းႏီွးေငြႏွင့္ မၾကာခဏ ေပၚ ေပါက္ေသာစရိတ္မ်ား၊ 
ေဒသခံ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ 
၄င္းတို႔ ၏အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ေလ့က်င့္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ရႈစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စနစ္တက် ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါသည္။  
အျခား 
နည္းလမ္းတစ္ခုစီအတြက္ျဖစ္ႏႈိင္ေသာအတိုင္းအတာအထိ  
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေရတြက္တုိင္းတာၿပီး 
ျဖစ္ႏႈိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးတန္ဖုိးမ်ားကို 
ပူးတဲြေပးပါသည္။ အဆိုျပဳထား ေသာတိက်သည့္ 
စီမံကိန္းပုံစံကို ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ 
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အေျခခံစနစ္ကိုသတ္မွတ္ေပး၍ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားေသာ
ထုတ္လႊတ္မႈအဆင့္မ်ားကို ခုိင္လုံစြာရွင္းျပၿပီး ညစ္ညမ္းမႈ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ရပ္စဲေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။ 
- လုိအပ္ပါက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ 
တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားအစီအစဥ္ ပါ၀င္ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (ESMP)  
 
-    ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

 EA အစီရင္ခံစာျပဳစုသူ- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္း 

 ကိုးကားခ်က္မ်ား- 
ေလ့လာေရးႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈတြင္ အသုံးျပဳေသာ 
ထုတ္ေ၀ၿပီးႏွင့္ မထုတ္ေ၀ရေသးေသာ ေရး 
သားခ်က္မ်ား 

 ထိခုိက္ခံရေသာလူထုႏွင့္ 
ေဒသခံအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္း ( NGO ) 
မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္မ်ားကို 
ရယူရန္အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း 
အစည္းအေ၀းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား။ ဤမွတ္တမ္းသည္ 
သက္ေရာက္ခံရေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ NGO 
မ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ရယူရန္အသုံးျပဳေသာ 
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈမ်ား (ဥပမာ- 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား) မွအပ နည္းလမ္း 
အားလုံးကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

 အဓိကစာသားတြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ 
အ က်ဥ္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္သည့္ 
အခ်က္အ လက္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ဇယားမ်ား 

 ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားစာရင္း ( ဥပမာ- 
ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အစီအစဥ္ )။ ESMF ၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲ-၈ ရိွ (က) အမ်ဳိးအစား EIA 
အတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ 

ESMP 
EcoP မ်ား ပါ 
၀င္ေသာ ပတ္ 
၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ 
မႈေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
အစီအစဥ္ ( "ခ" 
အမ်ဳိးအစား) 

-    ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ား။  (တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ား သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ 
ထိခုိက္မႈမ်ားအပါအ၀င္) ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာ 
အေရးႀကီးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား အားလုံးကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါသည္။ 
၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ ေနေသာ ထိခိုက္မႈအမ်ဳိးအစား ႏွင့္ ၄င္းကို 
(ဥပမာ- အဆက္မျပတ္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ျဖစ္ရပ္တြင္) 

အပုိင္း ၁-၁။ 
အမ်ဳိးသားေရ 
အရင္းအျမစ္ 
မ်ားေကာ္မတီ 
(NWRC)အ 
တြင္းေရးမွဴး ဌာန 
ႏွင့္ ဇလ ေဗဒ 
သတင္္း 

ေသးင
ယ္ ေသာ 
ေဆာက္
လုပ္ 
ေရးလုပ္
ငန္း 
မ်ားအ
တြက္ 



 

65 
 

လုိအပ္ေသာအေျခအေန အပါ အ၀င္
သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုစီကု ိ
နည္းပညာ အေသးစိတ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
သင့္ေတာ္သည့္ ပံုစံ မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
အတူတြဲ၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
ဤစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထံမွ ျဖစ္လာႏႈိင္သည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခုိက္မႈမ်ား အားလုံးကို 
ခန္႔မွန္းေပးၿပီးစီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ  အျခား (ဥပမာ-
အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား အတြက္) 
သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး အစီအစဥ္အားလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈကို ေပးပါသည္။ 
 
-    ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း။ (က) တိုင္းတာရမည့္ 
ကန္႔ သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား၊ အသုံးျပဳရမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ 
နမူနာအရပ္ေဒသမ်ား၊ တိုင္းတာမႈမ်ား၏ အႀကိမ္မ်ား၊ 
(သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္) 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ 
တိက်ေသာေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုႏွင့္ 
နည္းပညာအေသးစိတ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို အခ်က္ျပမည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား  (ခ) (၁) 
တိက်ေသာ သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလိုအပ္မည့္ အေျခအေနမ်ား၏ 
ေဆာလ်င္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္- ႏွင့္  (၂) 
သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္- အတြက္ ေစာင္ ့
ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေပးပါသည္။ 
 
-    စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး။ 
သက္သာ ေလ်ာ့နည္းေရး ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား(ဥပမာ-
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ 
ကုစားျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား)ကို 
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ား၏ တိက် ေသာ 

အခ်က္အလက္ဌာန၊ 
ဌာနခ်ဳပ္ 
အေဆာက္အအုံမ်ား
ကို ေဆာက္လုပ္ 
ျခင္းႏွင့့္ျပင္ဆင္မြမ္းမံ 
ျခင္း။ 
 
အပိုင္း ၂-၂။ 
ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရး 
အေျခခံအ 
ေဆာက္အအုံ၊ 
အခ်က္အ 
လက္စီမံခန္႔ခဲြ 
မႈစနစ္မ်ား ႏွင့္ 
ႀကဳိတင္ခန္႔ 
မွန္းျခင္းမ်ား ကို 
မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ DMH 
ရုံး မ်ားႏွင့္ ပစၥည္း 
မ်ားကို ျပင္ 
ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရး 
ကြန္ရက္၏ 
နည္းပညာ 
ေခတ္မီေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း။ 
 
အပိုင္း ၂-၃။ 
ေရႀကီးမႈႏွင့္ 
ရုတ္တရက္ 
ေရႀကီးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွ ေသာ 
ျမစ္၀ွမ္း 
ငယ္အခ်ဳိ႕တြင္ " 
ထိပ္တိုက္" 
ႀကဳိတင္သတိ 
ေပးစနစ္မ်ား 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ 
 
အပိုင္း ၃-၃။  
မႏၱေလး ေညာင္ဦး 

နမူနာ
ECOP 
မ်ားကုိ 
ESMF 
ေနာက္
ဆက္ 
တြဲ-၂ 
တြင္ 
ၾကည့္ပါ။ 
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ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကိုေပးပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ယူထားေသာအဖဲြ႕မ်ားရိွ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ကာကြယ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ကုိ 
အားျဖည့္ရန္အတြက္  EMP အမ်ားစုတြင္ 
ယခုေဖာ္ျပသည့္ေနာက္ဆက္တဲြေခါင္းစဥ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခုထက္ပုိ ပါ၀င္ပါသည္။ (က) နည္းပညာပ့ံပုိးေရး 
အစီအစဥ္မ်ား (ခ) ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္အပုိပစၥည္းမ်ား 
၀ယ္ယူေရးႏွင့္(ဂ) အဖြဲ႕ အစည္း ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ။ 
 
-    အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
ခန္႔မွန္းမႈမ်ား။ EMP သည္ (သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး၊ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ 
စြမ္းရည္ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး) က႑သုံးခုစလံုး အတြက္ (က) 
အဆင့္ဆင့္စီစဥ္မႈ ႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းမႈကုိ 
ျပသည့္ စီမံကိန္း၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ (ခ) မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ မၾကာခဏ 
ကုန္က်မည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ EMP 
ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ 
ရန္ပုံေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ 
ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စုစုေပါင္းစီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ 
ဇယားမ်ားထဲတြင္လည္း ေပါင္းထည့္ ေပးပါသည္။ 
 
-    EMP ကိုစီမံကိန္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း။ ဤအစီအစဥ္ကို 
၄င္း၏ တစ္ဦးခ်င္း သက္သာေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ ေဆးေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္တြင္လည္းေကာင္း ၄င္း၏ 
အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ား ေပးအပ္မႈတြင္လည္း 
ေကာင္း တိက်မႈရွိရန္ ဤဘဏ္ကေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ၄င္းကို 
စီမံကိန္း၏အဘက္ဘက္မွ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပုံစံ၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေပး ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအတြင္း EMP ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 
ဤသို႔ ေပါင္းစပ္မႈကို ရယူျခင္းျဖစ္၍ ဤအစီအစဥ္သည္ 
အျခား အပိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ ္
ကြပ္ကဲမႈကို ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အ ပုိင္းကုိေဇာင္း 
ေပးေသာ မႏၱေလးမွ 
ရန္ကုန္ ေရ 
ေၾကာင္းသြား 
လာေရးအ 
ေထာက္အကူ 
မ်ားတည္ 
ေဆာက္ျခင္း။ 

SESA 
မဟာဗ်ဴဟာ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရး အက ဲ
ျဖတ္မႈ 

-  OP 4.01  က SESA ကို သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ေရးႏွင့္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
၄င္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး 
ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ားကို မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အပိုင္း ၁-၂။ 
ဧရာ၀တီဘက္ 
စုံျမစ္၀ွမ္းလႊမ္း ၿခဳံ 
စီမံခ်က္ 

ESMF 
ေနာက္
ဆက္ တြဲ 
၃ တြင္ 
SESA 
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("က" အမ်ဳိးအ 
စား) 
 
 
 
 
 
 
 
 

အစီအစဥ္မ်ား ထဲသို႔ ေပါင္းစပ္ေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္
စီးပြားေရးဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကို အကျဲဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 
-    ဧရာ၀တီသည္ အမ်ဳိးစံုထူးျခားစြာ ကဲြျပားျခားနားေနေသာ 
ယဥ္ ေက်းမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ 
ေဒသရင္းအပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား အမီွျပဳေနထိုင္ရာ 
ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း အတြင္းရွိ  
ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၏ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
နားလည္ရန္အတြက္ SESA တစ္ခုကို ေဆာင္ 
ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ SESA သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ 
အေစာဆုံးအဆင့္မ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ ဆင္ 
ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ားကို မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ထဲသို႔ထည့္ သြင္းေရးအတြက္ 
လက္နက္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ SESA သည္ 
ပတ္၀န္းက်င္အကဲျဖတ္မႈ (EA) မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို 
စီမံကိန္းမ်ားဆီမွ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့
စီမံခ်က္မ်ားဆီသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေပးပါသည္။ စံျပအားျဖင့္ SESA 
မ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏႈိုင္ၿပီး 
ထိခုိက္ခံရသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ၄င္းတုိ႔ကို 
ပုံစံထုတ္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရး ရႈေထာင့္မွ အထူးတလည္ အထိမခံေသာ 
ျမစ္၀ွမ္းနယ္ေျမ မ်ားကို ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ လႊမ္းၿခဳံစီမံခ်က္ 
(၁-၂"က") ေရးဆြဲျခင္းကို အသိေပးရန္အတြက္ စီမံကိန္း ကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဤ SESA ကို ေစာလ်င္စြာ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 
လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ၄င္း၏ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈကို 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ SESA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထြက္ေပၚလာ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို DSS တြင္ ဖမ္းယူမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 

ကို
အေကာ
င္အ 
ထည္ေဖ
ာ္ရန္ 
အတြက္ 
တာ 
၀န္သတ္ 
မွတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ 
ငန္းစဥ္
တစ္ 
ခုပါ၀င္ပါ 
သည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာ
င္("က" 
သို႔မဟုတ္ "ခ" 
ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွ 
မႈမ်ား) 

- ပတ္၀န္းက်င္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ
အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာေရးပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ရိွသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုျမွင့္တင္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ 
အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေန ေသာအႏၱရာယ္မ်ား အနည္းဆုံးျဖစ္ေရး 
အတြက္လည္းေကာင္း အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေလ့လာမႈမ်ားက 
သင့္ေတာ္ေသာ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈတစ္ခုကို ထင္ရွားစြာျပရန္ 

အပိုင္း ၁-၃။ 
PFI မ်ား၊ 
အႀကဳိျဖစ္ 
ေျမာက္ႏႈိင္ 
စြမ္းေလ့လာမႈ 
မ်ား၊နည္း    
ပညာေလ့လာ 
မႈမ်ားစသည္- 
 

PFI 
မ်ားအ 
ပိုင္းခြဲအ 
တြက္ 
ESMF 
လုပ္ငန္း
စဥ္ 
ကိုအခန္
း-၄ တြင္ 
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အေရးႀကီးပါသည္။ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း ေလ့လာမႈ၏ အလိုရိွေသာရလဒ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳထား ေသာ 
စီမံကိန္းတစ္ခုစီအေပၚတြင္  အေသးစိတ္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ 
ေစ့စပ္စြာ ၾကည့္ရႈေလ့လာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွ ESIA မ်ား အတြက္ 
အေသးစိတ္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတာ၀န္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ 
ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ 
 
-  PFI အပိုင္းခြဲ၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OP 4.10 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ OP 4.12 မ်ားက်င့္သုံးေရး အပါအ၀င္ 
လူမႈေရးထိခုိက္မႈမ်ား ႏွင့္ အႏၱ ရာယ္မ်ား အကဲျဖတ္မႈ။ 
လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ( ဥပမာ- ျပန္ လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
အစီအစဥ္ ) မ်ားကို ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပိုင္း ၁-၂။ 
ဧရာ၀တီျမစ္ 
၀ွမ္းေျမေအာက္ေရ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
 
အပိုင္း ၂-၂။ 
ေျမေပၚေရအရည္အ
ေသြး ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး 
စနစ္၏ပံုစံႏွင့္ေရွ႕ေျပ
းလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ 
 
အပိုင္း ၃-၁။ 
ဧရာ၀တီျမစ္ 
ေရေၾကာင္း 
သြားလာေရး 
မဟာဗ်ဴဟာ 
(မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္) 

တင္ျပ
ထားပါ
သည္။ 
 
ေနာက္
ဆက္ 
တြဲ-၆ ရွိ 
ျပန္လည္
ေန 
ရာခ်ထာ
း 
ေရးမူေ
ဘာင္ 
 
ေနာက္
ဆက္ 
တြဲ-၇ ရွိ 
တိုင္းရင္း 
သားလူမ
်ဳိး 
မ်ားဆိုင္
ရာ 
မူေဘာင္ 

 

ၿခံဳငံု၍ ဆိုရလွ်င္ AIRBM စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာ EA စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါယူဆခ်က္မ်ားပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

(၁)     ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အႀကဳိ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း/ 

ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းစူးစမ္းေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ထဲသို႔ ထည့္ေပးရန္ ဤေလ့လာမႈမ်ားသည္ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 

ခဲြျခား၍မရေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးရန္ အေရးပါေသာအခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ေပးေလ့ရိွပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ငန္း၏အတိုင္းအတာထဲတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ား၊ 

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားထဲသို႔ထည့္သြင္းေပးရန္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ (ToR) မ်ားပါ၀င္ရ 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

(၂)    AIRBM စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
လူထုသို႔သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္္ေျပာၾကားျခင္းမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကို ျမွင့္တင္ရန္္။ 
ေလ့လာမႈမ်ားစြာသည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးသည့္အတြက္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား၏က်ယ္ျပန္႔ေသာပါ၀င္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ အထူး ေကာင္းမြန္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကိုေပးပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ႀကဳိးပမ္းမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္္းတြင္ 
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ေလ့လာမႈအဆင့္အားလုံး၌ေဇာင္းေပးေသာအဖဲြ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႕မ်ား၊ 
လူထုၾကားနာမႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ႏႈိင္ပါသည္။ 
 

(၃)   ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈ (ဥပမာ-SESA) မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္။  

မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုအေထာက္အကူျပဳေသာ ေလ့လာမႈမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာပတ္၀န္းက်င္ 

သရုပ္ ခဲြစိစစ္မႈ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကိိုအသံုးျပဳရန္ အထူးသင့္ေတာ္ပါသည္။ 

ေလ့လာမႈမ်ားသည္  ဤကာလပို၍ၾကာေသာ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ေရးနည္းလမ္းအတြက္ 

အသင့္ေတာ္ဆုံးပို႔ေဆာင္ေပးေသာ အရာတစ္ခုကုိ ေပးႏႈိင္ ၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ တန္းတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားၾကားတြင္ အားေကာင္းေသာ စိတ္၀င္စားမႈ ႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈ ရိွေနပါသည္။ 

 

(၄)     အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားအား စနစ္တက်ႏွင့္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔စြာ သရုပ္ခြဲစိစစ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္။ အႀကီးစား 

အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ထုတ္မႈကုိ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ေလ့လာမႈ၏ကိစၥမ်ားတြင္ ထိုအျခားနည္းလမ္းမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

အကဲျဖတ္ျခင္းအပါအ၀င္အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး ထိုအျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ျပည့္၀စြာ စူးစမ္းေလ့လာရန္ 

ေလ့လာမႈမ်ားကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအားသရုပ္ခြဲဆန္းစစ္မႈသည္ SESA 

တစ္ခုထဲတြင္ျပည့္စုံရွင္းလင္းစြာ ပါရိွႏုိင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္၄င္းကိုအျခားလႊမ္းၿခံဳေသာပင္မစီမံခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ သည္။ 

 

(၅)    ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆ္ုိင္ရာအားျဖည့္ျခင္းကို 

ျမွင့္တင္ရန္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ၄င္းတို႔၏အလုပ္ထဲသို႔ထည့္သြင္းေရးအတြက္ 

တူညီေသာစြမ္းေဆာင္ရည္  တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ေလ့လာမႈမ်ားက ေပးႏႈိင္ပါသည္။ 

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ကူညီပ့ံပုိးမႈေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းကိုေဆာင္ရြက္ႏႈိင္ပါသည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ကူညီပ့ံပုိးမႈသည္ အျခားပုံစံမ်ားအျပင္ မူ၀ါဒအားျဖည့္ျခင္း၊ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ကူညီပ့ံပုိးျခင္း၊ နည္းပညာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းပုံစံမ်ားျဖင့္လာႏႈိင္ပါသည္။ 

  

၅။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမူေဘာင္ 

 

ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာျပသနာမ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ 

လိုအပ္ေသာေဘးရန္ဆီးကာလုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားအားလုံးသည္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

စီစဥ္ေရးဆြဲမႈ ေလ့လာခ်က္မ်ားအတြက္ ToRတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္းအာမခံႏိုင္ေစရန္ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလအတြင္းသတ္မွတ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသို႔မဟုတ္ PFI အစိတ္အပိုင္းခြဲထံသုိ႔ 

အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဤအေျခခံမူေဘာင္ကိုလိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

PFI အစိတ္အပိုင္းခြဲသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားရိွစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္ - 
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 ဆည္ေျမာင္း 

 ေရအားလွ်ပ္စစ္ စနစ္ 

 ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ၊ ျမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

 ျမဴနီစီပယ္ ေရေပးေဝမႈ 

 ေရဆိုးေရညစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ား 

 

ေဘးရန္ဆီးကာေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

အဆင့္ ၁ -  စိစစ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း 
 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းသည္PFI အစိတ္အပိုင္းခြဲအတြက္ေဘးဆီးရန္ကာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အေရးအၾကီးဆံုး 
အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ၏ ထိရွလြယ္မႈကို 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ စီမံကိန္းခြဲအတြက္ စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ PDU ၏ 
တာဝန္ျဖစ္သည္။ စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းအရ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ အရည္အခ်င္း 
မျပည့္မီသည့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ေဘးရန္ဆီးကာ အႏၱရာယ္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအခြဲကို စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းအား စီမံကိန္းစတင္သည့္ အဆင့္၏ ကနဦးပုိင္းတြင္ 
လုပ္ေဆာင္သည္။ 

 
 

 
အဆင့္ ၂ - စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း 
 

စိစစ္စစ္ေဆးမႈေပၚတြင္ အေျခခံ၍ လိုအပ္သည့္ ေဘးရန္ဆီးကာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းအတြက္ 
မွီျငမ္းကုိးကားရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျဖစ္တန္စြမ္း ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  ဒီဇုိင္းပုံစံေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါမည္။ ေဘးရန္ဆီးကာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္ 
- 
 

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈရိွမရိွ အျပည့္အဝ အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္မႈ  
 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား 
 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္မ်ား 
 ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ 
 ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ 

 
စီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားကို မီွျငမ္းကုိးကားရန္မ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈအတြက္ 
အလုံးစံုလႊမ္းၿခံဳေသာ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ EIAs ကို 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ အလားတူ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ 
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 အဆင့္ ၃ - နယ္ေျမေဒသ၏ ထိရွလြယ္မႈ 
 

လိုအပ္သည့္ ေဘးရန္ဆီးကာေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဇယား ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာက္ပါ 
အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ျပသနာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳသင့္သည္။ 

 
 

 နယ္ေျမေဒသ၏ထိရွလြယ္မႈ 

ေဘးရန္ဆီးကာေရးမူဝါဒသို႔မ

ဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ၏ 

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား 

ထိရွလြယ္မုွနည္းျခင္း ထိရွလြယ္မႈ 

အလယ္အလတ္ရိွျခင္း 

ထိရွလြယ္မႈ မ်ားျခင္း 

သဘာ၀ 

သက္ရွိက်က္စားရာေနရာမ်ား 

(OP 4.04) 

မည္သည့္ 

သဘာဝသက္ရိွက်က္စားရာ

ေနရာမ်ိဳးမွ မရိွပါ 

အေရးၾကီးသဘာဝသက္ရွိက်

က္စားရာေနရာမ်ိဳးမွ မရိွပါ၊ 

 

သဘာဝသက္ရိွက်က္စားရာေန

ရာမ်ိဳးရွိ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းေ

ဆာင္ရြက္မႈ 

(OP 4.12) 

မည္သည့္နယ္ေျမအသစ္မွ်မ

လိုအပ္ပါ။စီမံကိန္းအတြက္ 

ေနရာကိုရရိွထားၿပီးျဖစ္ကာ

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားမရိွ

ပါ၊ တရားဝင္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အားသတ္မွတ္ျပီးျ

ဖစ္သည္။ 

 

ေနထိုင္သူမ်ားရိွႏုိင္သည္။  

နယ္ေျမျပန္လည္ခ်ထားမုွ 

လိုအပ္ႏုိင္သည္။  

 

ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား 

(OP 4.10) 

 

မည္သည့္ 

ေနရင္းေဒသခံလူမ်ဳိးမွ မရွိပါ။

 

ေနရင္းေဒသခံလူမ်ဳိးမ်ုားရိွ 

 

ေနရင္းေဒသခံလူမ်ဳိးမ်ားထိခိုက္

မုွမ်ားရိွလာႏုိင္သည္။ 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွျခင္း - 

ေရၾကီးျခင္း၊ 

ေျမသားတည္ျငိမ္မႈ/ေျမဆီလႊာ

တိုက္စားမႈ 

ေျမသားတည္ျငိမ္မႈ 

/ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ 

ျပသနာမ်ားမရိွပါ၊ 

မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ေျမင

လ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရၾကီးျခင္း 

အႏၱရာယ္မ်ားမရွိ 

ေျမသားတည္ျငိမ္မႈ/ေျမဆီလႊ

ာတိုက္စားမႈအလယ္အလတ္ 

ၿပႆနာမ်ားရိွႏိုင္သည္။ 

ေျမသားတည္ျငိမ္မႈ 

/ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ 

ျပသနာမ်ားမရိွပါ၊ 

မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ေျမငလ်

င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရၾကီးျခင္း 

အႏၱရာယ္မ်ားမရိွ 

ရုပ္ပုိင္းယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမ

စ္မ်ား(OP 4.11) 

ယဥ္ေက်းမႈ 

အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားရိွသည္

ဟုမသိရပါ သို႔မဟုတ္ 

သံသယမရိွပါ 

ေက်ာ္ၾကားေသာယဥ္ေက်းမႈ 

အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားမရိွ။ 

သုိ႔ေသာ္ အခ်ိ ႔ဳေသာ မေက်ာ္ 

မၾကားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္

ေက်ာ္ၾကားေသာယဥ္ေက်းမႈ 

အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားရိွသည္ 
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အဆင့္ ၄ - စီမံကိန္း အခြဲ အမ်ိဳးအစားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

 

စီမံကိန္းမ်ားကိုကမၻာ့ဘဏ္၏ မူဝါဒမ်ားအရ က သို႔မဟုတ္ ခ အျဖစ္ အမ်ိဳးအစား ခြဲထားပါသည္။ စီမံကိန္း 

အမ်ိဳးအစားကို 

စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ေနရာ၏ထိရွလြယ္မႈေပၚတြင္အေျခခံၿပီး 

ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ ေနရာ၏ ထိရွလြယ္မႈတို႔တြင္ 

အေျခခံ၍ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးထားပါသည္။ 

 

အဆင့္ ၅ - လိုအပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ေဘးရန္ဆီးကာေရး နည္းလမ္းမ်ားကို 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္နယ္ေျမေရြးခ်ယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္၍စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား၊စီမံကိန္း

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ စီစဥ္ေရးဆြဲမႈတြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဇယား ၅ တြင္ AIRBM စီမံကိန္းလက္ေအာက္ရိွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ 

စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဘးရန္ဆီးကာေရး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စာတမ္းမ်ားကို စာရင္းျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။  

 

ဇယား ၇ - လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းအခြဲမ်ား၏ ေဘးရန္ဆီးကာေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား လိုအပ္သည့္ေဘးရန္ဆီးကာေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ား 

အၾကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားပါဝင္ေသာ၊ထိ

ရွ လြယ္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ၊ ေဘးဆီး ရန္ 

ကာေရး အတြက္ ျပသနာေပါင္းမ်ားစြာရိွေသာ 

စီမံကိန္းမ်ား 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းပံုစံမ်ားတြင္သတ္မွတ္ထားေသာျပသနာမ်ား
ကို ေဖာ္ျပရန္ တိက်ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 
(Full ESIA and EMP) ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၇ ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္) 
ရုပ္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 

အေသးစား ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းက႑မ်ားျဖင့္ 

စီမံကိန္းမ်ား 

အမိ်ဳးအစား(ခ)ျဖစ္လွ်င္-တိက်ေသာ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ နယ္ေျမေဒသ 
စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း စံႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး 
ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ESMPs ကို ျပင္ဆင္ပါ။ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္) ေျမရရိွေရးအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳပါ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
လုံေလာက္ႏုိင္ပါသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္) 
ေနရင္းေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ားရိွသည့္ ဧရိယာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ လူမႈဆုိင္ရာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး  အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ကို 

ေနရာမ်ားရွိႏိုင္သည္။ 
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ျပင္ဆင္ပါ။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၇ ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္) 
 

၅။ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းတည္ေဆာက္မႈ 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံမူေဘာင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာမူဝါဒ အေျခခံမူေဘာင္တို႔ကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္(အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္အဆင့္တြင္) ေငြေခ်းငွားသူ/DWIR ႏွင့္ စီမံကိန္း 

စီစဥ္ေရးဆြဲသူ၊ တည္ေဆာက္ေရး အဆင့္တြင္) တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို အတည္ျပဳသူ ႏွင့္ (အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္တြင္) 

ဧရာဝတီျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ စနစ္၏ ဒါရုိက္တာ(မ်ား)၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ 

ကနဦးအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းတြင္  စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ျပသနာမ်ား၊ ဆက္ဆံေရး၊ ယူဆခ်က္မ်ား၊၄င္းတို႔၏ လႊမ္းမုိးႏိုင္မႈအဆင့္ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ 

အႏၱရာယ္မ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သက္ေရာက္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ 

အေရးၾကီးသည့္အတြက္ စီမံကိန္းနွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါဝင္မႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးၾကီးသည့္ အပိုင္းျဖစ္သည္။  

AIRBM စီမံကိန္းနွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လာျခင္းသည္ 
စီမံကိန္းကို ရုပ္လုံးေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ESIA ကုိ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 
ကာလတေလွ်ာက္လုံး စီမံကိန္းနွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အား စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းကို 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။  
ဤ ESMF ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားသည္ ရိွရင္းစြဲ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို နားလည္ရန္လိုအပ္ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ 
ကာလအတြင္း အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ႏုိင္ရမည္။ 

AIRBM ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းနွင့္သက္ဆုိင္သူ ESMF 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစံု နားလည္ေစေရးအတြက္ ပ့ံပုိးေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ 
၄င္းသည္ CDUS ကုိ ေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ အေရးၾကီးၿပီး စီမံကိန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံျခင္းအပါအဝင္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ အခန္းက႑ကို 
အသိအမွတ္ျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ 
စီမံခ်က္ကို ပုံ ၂ တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

ESMF ႏွင့္ ၄င္း၏ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စြမ္းရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုံေလာက္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာ ကြ် မ္းက်င္သူမ်ားအား CDUS သုံးခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ PDU တြင္ ခန္႔အပ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ 

ဤကြ်မ္းက်င္သူသည္ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ - 
 

 EMPႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ခန္႔မွန္းသုံးေငြစာရင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း။  
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 ESMF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အထစ္အေငါ့မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ 
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း။ 

 စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
(ဥပမာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား) 

 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔မ်ားအားလုံေလာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးထားေၾကာင္းႏွင့္၄င္းတို႔သည္ 
ESMF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး စီမံကိန္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္း။ 

 ESMF တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ရွိ 
ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္သူဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ရင္းႏီွးကြ်မ္းဝင္မႈ 
ရိွေစရန္အတြက္ ေျမရယူျခင္းႏွင့္ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ေဘးရန္ဆီးကာေရး 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္သက့ဲသို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ သင္ၾကားမည့္ 
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားအပါအဝင္ သင္တန္းက႑မ်ားပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ 
ဖြဲ႔စည္းက်င္းပေပးေရးအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ (၄င္းသည္ PFI လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္လည္း 
အက်ံဳးဝင္သက္ေရာက္သင့္ပါသည္။) 
 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ သင္တန္းေပးမႈ အစီအစဥ္ 
 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္(ႏိုင္ငံအလိုက္္ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္လ်ွင္) 
ကမၻာ့ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသကဲ့သုိ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သတ္မွတ္ သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္ခဲ့မႈမ်ားရိိွရန္လိုအပ္ေပမည္။ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအတြက္္ သင့္ေလ်ာ္ေသာျပင္ပသင္တန္းမ်ားအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးနိုင္ရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာႏိုင္ငံတြင္း သင္တန္းသည္လည္း 
အဆိုပါကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သင့္ပါသည္။  

ESMF ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ႏွစ္ရက္တာ ကာလ သင္တန္း 
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို စီမံကိန္း စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
က်င္းပျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဤသင္တန္းသည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ AIRBM လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာက႑မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္သည္ကုိ ေသခ်ာေစရမည္။ 
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္IFC ေဘးရန္ဆီးကာေရး ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္ျပည့္စုံစံုသိရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဗဟုသုတရိွေသာ ျပင္ပ အတိုင္ပင္ခံမ်ားျဖင့္ 
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ (ဥပမာ-OHS အေျခခ ံ စံႏႈန္းမ်ား)၊ CDUS ၏ သက္ဆုိင္ရာ 
အျခား၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ESMF ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္မႈပိုရိွေစရန္ သင္တန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္၄င္းတို႔၏တည္ေနရာကုိမသတ္မွတ္ရေသးေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရဦးမည္ျဖစ္သည့္ EIAs 
ႏွင့္EMPs တို႔၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ အေရအတြက္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ESMFအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ပုတ္ျပတ္ စုစုေပါင္းေငြပမာဏကုိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (ဇယား နံပါတ္ ၆ ) သည္ 
ခန္႔မွန္းေခ်သာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈၿပီးလွ်င္ ျပီးခ်င္း အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။  
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ပုံ ၃ - AIRBM စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ဇယား ၇ ESMF ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းမ်ား 
 
EIAS ႏွင့္EMPS အသီးသီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္
အစီရင္ခံရန္အတြက္ဘတ္ဂ်က္ေငြ ပုတ္ျပတ္ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ 
 
 

AIRBM ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (MoT ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ NWRC အဖြဲံခြဲ) 

စီမံကိန္းဒါရုိက္တာရုံး (PDU)

CDU-1 
ေရအရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

CDU-2 
ဇလေဗဒႏွင့္မိုးေလ၀သေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်

ား ေခတ္မီေအာင္မြမ္းမံျခင္း

CDU-3 
ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရးျ

မွင့္တင္ျခင္းမ်ား 
 

ဇလေဗဒ သတင္း 
အခ်က္ 

အလက္ဌာန 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရ
း 

ပ့ံပိုးမႈ 
 
 

NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံး 
(အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕) 

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ 

သက္ဆိုင္သူမ်ား ဖိုရမ္ 

အညြွန္း 

အၿမဲတမ္း 

စီမံကိန္းေပၚမူတည္၍ 

မီးခိုးေရာင္ျခယ္ထားေသာဧရိယာသည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္အတူရိွမည့္ ရုံးမ်ားကုိျပပါသည္။ 

Key

NWRC 

Project Director’s Unit (PDU)

AIRBM Steering Committee   
(sub‐group of NWRC, headed by Deputy Minister MOT)

Hydro‐
Informatics 
Center

NWRC Secretariat
(Implementation Agency)

CMPU‐3
Ayeyarwady River Navigation 
Enhancements

Manager:  DWIR

CMPU‐2
Hydromet Observation & Information 
Systems Modernization

Manager: DMH

Stakeholder Forum

Expert Group

Permanent

Project Specific

Grey shaded area indicates the offices that are located together in the same office space.

Project 
Preparation 
Facility

CMPU‐1
Water Resources institutions, 
information and Capacity Building

Manager: U Sein Tun
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ပါ၀င္သူအားလုံးအတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၁-ရက္တာ  သင္တန္း သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ 
ေဒၚလာ ၂၀၀၀ 

 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း 
 

ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈကာလအတြင္း 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သတ္မွတ္ထားေသာ ESMF, ESIAs 
ႏွင့္EMPလုိအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးႏွင့္ကုိက္ညီျခင္းရိွမရိွကိုဆုံးျဖတ္ရန္ CDUSသည္ ေဒသဆုိင္ရာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အတူစစ္ေဆးလိမ့္မည္။ EMPS တုိ႕ကို ျပည့္စံုလုံေလာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ အတည္ျပဳရန္ လုပ္ငန္းခြင့္ရွိ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ 
အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာသုိ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆုိင္ရာ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ပါမည္။ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကုိ ျခံဳငံုမိေသာ ႀကီးႀကပ္မႈအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
သတ္မွတ္ထားေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ 
စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ရင္းႏီွးျမွုဳပ္ႏွံမႈအားလုံးအတြက္ျပဳလုပ္သည့္ အေရးပါေသာ အဆင့္မ်ား ၊ ရလဒ္မ်ား 
ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆ္ုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သုံးလတစ္ၾကိမ္ 
အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပင္ဆင္လိမ့္မည္။ 

ပုံမွန္အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အေရးၾကီးသည့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ က႑တစ္ခုကို ထည့္သြင္းရန္ PDU သည္ CDU ထံသုိ႔ေတာင္းဆုိလိမ့္မည္။ 
PDUသည္ကမာၻ႕ဘဏ္အတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာတုိင္းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ 
လႈပ္ရွားမႈ က႑တစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။ သင့္ေတာ္သည့္အားေလ်ွာ္စြာ အစီရင္ခံစာတင္ျပသည့္ ကာလအတြင္း 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္ အေသးစိတ္မ်ားႏွင့္၄င္းတို႔ကုိ 
ေျဖရွင္းရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကို အဆိုပါက႑တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

ESMF ကုိအသုံးျပဳစဥ္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ဒါရိုက္တာမ်ား 
အာရုံစိုက္လာၿပီး လိုအပ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တင္ျပလိမ့္မည္။ သုံးလတစ္ၾကိမ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးထားေသာအစီရင္ခံစာမိတၱဴမ်ားကုိ ကမၻာ့ဘဏ္သုိ႔ 
ေပးပို႔လိမ့္မည္။ကမၻာ့ဘဏ္သည္ကာလအလိုက္ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း၄င္းအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္လိမ့္မည္။ 
 
၆။   စီမံကိန္းအတြက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ 

လူထုအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း 

 

OP 4.01 အရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္သူအားလုံးထံ 

ေရာက္ရွိသင့္ေသာေၾကာင့္ေငြေခ်းငွားသူသည္ စီမံကိန္းေဘးဆီးရန္ကာမႈ စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာအားလုံးကို လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အနည္းဆုံး ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ (က အဆင့္ 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္)။ ပထမအၾကိမ္လူထုအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း(PC) တြင္ အဆိုျပဳေသာ စီမံကိန္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ 
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ဒုတိယအၾကိမ္  လူထုအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းအတြက္ ေငြေခ်းငွားသူမွ EA သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ပံ့ပိုးေပးလိမ့္မည္။ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းသည္ အျမဲမျပတ္ 

လုပ္ေဆာင္ေနရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ပထမအၾကိမ္လူထုအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းကို DWIR မွ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တို႔၌ က်င္းပခ့ဲသည္။ CSOs၊ ေဒသခံ NGOs မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ NGO မ်ားႏွင့္ ျမစ္အသုံးျပဳသူ 

အဖြဲ႔အစည္း၊ စာတမ္းျပဳစုသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ မီဒီယာတို႔ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (က) အဆိုျပဳထားေသာ AIRBM 

ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ (ခ)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံမူေဘာင္ (ESMF) မူၾကမ္းအား ေဆာင္ရြက္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ 

တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ရယူရန္ (ဂ) အဆိုျပဳေသာ စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ေဆြးေႏြးရန္ (ဃ) စီမံကိန္းအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေစမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူရန္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ 

စာတမ္းတြင္ စီမံကိန္း အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္း (PID)၊ စုစည္းထားေသာ ေဘးရနွ္ဆီးကာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

အခ်က္အလက္မ်ား စာရြက္ (ISDS) ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာမူေဘာင္ မူၾကမ္း 

(ESMF) စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ 

ေရးသားထားခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန(DWIR)၏ ဝက္ဆိုက္ www.DWIR.coffeecup.com တြင္ 

အစည္းအေဝးမတိုင္မီ ႏွစ္ပတ္အလိုတြင္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အစည္းအေဝးမ်ားအားလုံးကို AIRBM စီမံကိန္း ဒါရုိက္တာ ဦးစိန္ထြန္းမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည္။ 

အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္ တျပိဳင္တည္း ဘာသာျပန္ေပးျပီး အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသည္။ 

ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူမႈမ်ားကို ေသခ်ာ ဂရုတစိုက္ ျပဳလုပ္ၿပီး 

အခ်က္အလက္ျပည့့့္ျပည့္စုံစံုျဖင့္ တိက်ခိုင္မာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈ 

ရေစရန္အတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးအေလးထား ေျပာဆိုၾကၿပီး အဖြဲ႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးကာ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးကုိ ေကာင္းမြန္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ 

တိုင္းျပည္၏ စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ AIRBM တြင္ 

ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူစဥ္အတြင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကသည့္ 

မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းကို ESMF အတြက္ မၾကာမီ 

ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္၇ာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ESMF တို႔ကို စီမံကိန္းစီစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ 

စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားမွ 

ေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္အတူ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး 

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းျခင္းလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 
၁.၁ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - အစပ်ိဳးထားေသာ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မူဝါဒမ်ား 
 

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုတြင္ ေဘးရန္ဆီးကာေရး မူဝါဒမ်ားျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

မူဝါဒမ်ား ဆယ္ခု (အေပါင္း တစ္ခု) ရိွပါသည္။ အဆိုပါ မူဝါဒအမ်ားစုမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ 

(OP 4.01)၊ သဘာ၀ သက္ရိွက်က္စားရာေနရာမ်ား (OP 4.04)၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈ (OP 4.12)၊ 

ေနရင္းေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ား (OP 4.10)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားရိွ စီမံကိန္းမ်ား ((OP 7.50) 

သည္ အၾကိဳျဖစ္ႏိုင္ေခ် ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ AIRBMP ေအာက္ရွိ ေျမာက္ျမားစြာေသာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေဘးရန္ဆီးကာ 

မူူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (OP/BP 4.01) အရ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏ အၾကမ္းအားျဖင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ေကာင္းမြန္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ၄င္း၏ လစ္္ဟာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းအား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ (EA) အမ်ိဳးအစား “က” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားကာ ျမစ္ဝွမ္းအတြက္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း (အစိတ္အပုိင္း ၁) ႏွင့္ (အစိတ္အပိုင္း ၂ ႏွင့္ ၃) အရ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အာရုံစိုက္ထားသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ျမစ္စီးဆင္းမႈပံုစံံ ယာယီေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္း ၃ အရ 

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႏုန္းေျမမ်ား စီးဆင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဇယား ၁၀ တြင္ AIRBMP 

အတြက္ ၄င္းတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အစပ်ိဳးထားေသာ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

ဇယား ၁ - ကမၻာ့ဘဏ္မွ အစပ်ိဳးထားေသာ ေဘးရန္ဆီးကာေရး မူဝါဒမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်

င္ဆိုင္ရာ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္

မႈႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ OP/BP 4.01 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား 

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွထားသည့္ 

စီမံကိန္းမ်ား ေရရွည္ 

တည္တ့ံေၾကာင္း ေသခ်ာေစၿပီး  

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တိက်ေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို  စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္အတြင္းတြင္သာသိရိွရေသာေ

ၾကာင့္ ESMF သည္ ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ 

အေရးၾကီးသည္။တိက်ေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားကို 

သတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈသည္ အမ်ိဳးအစား “က” 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ “ခ” အဆင့္တြင္ ရိွလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
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ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီမံကိန္းမ်ား၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားေပါင္းစည္း

ေရးကို ေထာက္ပ့ံေပးသည္ 

သက္ဆိုင္ရာ ESIAs ႏွင့္ EMPs တို႔သည္ လုိအပ္သည့္ EA 

နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ျမစ္ဝွမ္း ေရရွည္ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ SESA ကို 

ျပင္ဆင္လိမ့္မည္။ စီမံကိန္း၏ေယဘုယ် 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 

ေကာင္းမြန္သည့္အရာမ်ားသာျဖစ္မည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးအေဆာက္အအုံမ်ားကို 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း 

(အစိတ္ပုိင္း ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃)၊ တည္ေဆာက္္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

(အစိတ္အပုိင္း ၂)၊ႏွင့္ ျမစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

(အစိတ္ပုိင္း ၃) တို႔ေၾကာင္းအေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ယာယီ 

ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပင္န္းမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ျမစ္ၾကမ္းျပင္တြင္ 

ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စီစဥ္ထားေသာ 

ျမစ္ေၾကာင္းတိုးခ်ဲ႕မႈ (ေရနည္း ရာသီတြင္ ျမစ္၏ “အနည္းဆုံး 

ရိွေနရမည့္ အနက္” ကို တိုးေပးရန္) မ်ားတြင္ သေဘၤာမ်ား 

ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ သြားလာႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 

ျဖစ္ေစရန္ျမစ္ၾကမ္းျပင္၏ ပိုမုိ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး 

နက္ရိႈင္းသည့္ေနရာတြင္ ေျခာက္ေသြ႕သည့္ရာသီအတြင္း 

စီးဆင္းႏုိင္မည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ 

ပါဝင္သည္။ သို႔မွသာ  ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ 

ျမစ္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ရာသီအလိုက္ ေရၾကီးျခင္းမ်ားကို 

မထိခိုက္နုိင္ပါ။ျမစ္ၾကမ္းျပင္တြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းငယ္မ်ား 

ပိုမုိတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေသာင္တူးစက္သံုး 

၍ တူးေဖာ္ေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ေဖာက္ခြဲပစၥည္းမ်ားကို 

သုံးၿပီး ရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ 

ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း လမ္းေၾကာင္းတိုးခ ဲ်႕မႈ 

မစတင္မီ အဆုံးသတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
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ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ (ESIA) ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

သတ္မွတ္ EMPs မ်ားတြင္ 

ေရးသားေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ေရအရင္းအျမစ္ 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္ ေလ့လာမႈမ်ားအား 

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 

အကူအညီေပးရန္အတြက္ စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းအညႊန္းတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာအက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အတိမ္အနက္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ကိစၥ 

တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ဂယက္ရိုက္မႈမ်ားကို 

ရွာေဖြေဖာ္ျပေပးမည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူကို 

ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

သဘာဝ 

သက္ရိွက်က္စားရာ 

ေနရာမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ 

OP/BP 4.04 

 

သဘာဝသက္ရိွက်က္စားရာေ

နရာမ်ားႏွင့္၄င္းတို႔၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားအား 

ကာကြယ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

ျပဳျပင္ျခင္း၊ႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔

တြင္ ကူညီျခင္းျဖင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 

ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအ

တြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 

ၾကိဳတင္သတိေပးတားျမစ္ 

သည့္ခ်ဥ္းကမ္းနည္းမ်ားကိုေခ်း

ငွားသူမ်ားမွ အသုံးျပဳရန္ 

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး 

AIRBM သည္ ျမစ္ဝွမ္း၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းကို 

ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ စနစ္ကိုဖန္တီးျခင္းျဖင့္ သဘာဝ 

သက္ရိွေနထိုင္ရာေဒသမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအား အျပဳသေဘာျဖင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွႏုိင္သည္။ထို႔အျပင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 

အလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရေနသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းတြင္ 

ေနထိုင္သူမ်ားအေပၚတြင္သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ 

အေခ်ခ်ေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ားအတြက္ 

ထုံးတမ္းစဥ္လာမဟုတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထူးျခားေသာ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရန္ 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ESMF တြင္ 

ပါဝင္လိမ့္မည္။တိက်ေသာ ESIAs ႏွင့္ EMPs တို႔သည္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္လိမ့္မည္။ habitatsျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ သဘာဝ 

သက္ရိွမ်ားက်က္စားရာေနရာအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းလိမ့္မည္။  လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
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ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

 

ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသရိွ သဘာဝ 

သက္ရိွက်က္စားရာေနရာမ်ားအတြက္ ျပသနာမ်ားႏွင့္ IWRM 

စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကုိလည္း စစ္ေဆးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

ရုပ္ပိုင္း 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ 

OP/BP 4.11 

 

ကမၻာ့ဘဏ္သည္စီမံကိန္းႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ားႏွ

င့္ပတ္သတ္ၿပီး 

အလြန္စုိးရိမ္မိပါသည္။ 

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ 

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿ

ပီး 

ျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္

သည္ သို႔မဟုတ္ 

ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။ 

မည္သည့္ ရုပ္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား (PCRs) 

ထိခုိက္မႈမ်ားကုိမဆုိ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ။ 

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း PCRs မ်ားကို တူးေဖာ္ရရိွျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဤ ESMF တြင္ 

“အခြင့္အေရး ရွာေဖြျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား” အပါအဝင္ 

PCRs အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။  

သင့္ေလ်ာ္ပါကထိုထိခိုက္မႈမ်ားကို 

ေလ်ာ့နည္းေစမည့္အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပရန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း PCRs စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

မျဖစ္မေန 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထ

ားျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ 

OP/BP 4.12 

 

စီမံကိန္းအတြက္ 

အျခားျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားကိုရွာေဖြျခင္းျဖင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ 

ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး 

ၾကိဳးစားရမည္။ 

ေရွာင္လႊဲမရပါကျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားျခင္းကို 

ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ 

ဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေျမယာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ 

စီမံကိန္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ အစိတ္အပုိင္း ၃ 

အရ ျမစ္တြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ 

အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ 

အလုပ္မ်ားျဖင့္ယာယီျပည့္ႏွက္ေနႏိုင္သည္။ရုံးခန္းအေဆာက္အ

ဦးမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ျပည္သူလူထု 

ေျမေပၚတြင္သာ ေဆာက္လုပ္ပါလိမ့္မည္။ ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦကို ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းသည္ 

အနည္းစု ေျမဆုံးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလ 

ရင္းႏွီးျမႇ႔ပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္ အပါအဝင္ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္အား 

OP 4.12တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမရရိွေရး လိုအပ္သည့္ 
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ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ထိခုိက္ခံရသည့္သူမ်ားအားလုံး 

(PAPs)သည္၄င္းတို႔ေပးလိုက္ရ

သည့္တန္ဖုိးႏွင့္ 

အနည္းဆုံးညီမွ်သည့္ 

ပမာဏကိုေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္လ

က္ခံရရိွလိမ့္မည္။ 

၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး 

၄င္းတုိ႕ကုိ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ 

ျခင္းႏွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ 

ပါဝင္ေစသင့္သည္။  

အစိတ္အပိုင္း ၁ အရ စီစဥ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ ESMF တြင္

အဆိုျပဳထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ SESA သည္ 

ဧရာ၀တီဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အစီအစဥ္အား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြလိမ့္မည္။အစိတ္အပိုင္း ၁ ၏ 

PPF မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

ဖိအားေပးၿပီးျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းမွ အဆိုပါ 

ထိခိုက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔တြင္ 

ကူညီေပးလိမ့္မည္။စီမံကိန္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေျမ 

ရရိွမႈႏွင့္ အျခား ဖိအားသုံးၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရျခင္း 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း မူဝါဒ ကန္႔သတ္မူေဘာင္ (RPF) ကို 

ဤ ESMF တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ေနရင္းေဒသခံ 

လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ 

(OP/BP 4.10) 

ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား 

(ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား) ၏

ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္၊

စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔အား

အျပည့္အဝ ေလးစားေၾကာင္း

ေသခ်ာေစရန္ မူဝါဒမွ

ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္မွေထာက္ပ့ံေပးမႈရရိွ

ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေနရင္းေဒသခံ

လူမ်ိဳးစုမ်ားအား ထိခိုက္ေသာ

စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ 

ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

လူထုအတြက္ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္မ

ည့္ 

အခမဲ့၊ၾကိဳတင္၊အေၾကာင္းၾကား

ထားေသာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ ဝမ္းေရးဖူလုံမႈအတြက္ 

ျမစ္အေပၚတြင္ မီွခိုေနရေသာ OP 4.10 ပါ တိုင္းရင္းသား 

လူမိ်ဳးစု အနည္းစုအတြက္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းသည္ မိခင္အိမ္ပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ုဳပ္ဆုိရာလ်င္ စီမံကိန္းမွ 

လူတုိင္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေပၚ ေကာင္းမြန္းသည့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ေပးႏုိင္ရန္ေမ်ွာ္လင့္ထားပါသည္။ 

ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ စီမံကိန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို 

အနည္းငယ္သာ 

ထိခုိက္ေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ကနဦးလူမ်ိဳးစုမ်ားအား 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းတြင္ ေရေၾကာင္း တိုးခ်ဲ႕မႈ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ၌ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလူနည္းစုအားမေတြ႔ရိွရပါက 

သို႔ေသာ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ားအားလုံးအတြက္ အေသးစိတ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလအတြင္း 

ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအား 

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္နုိင္မည့္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

ေခ်းငွားသူသည္ အခမဲ့ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ 
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ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရန္အတြက္

လူမႈ ဆုိင္ရာ

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ 

ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေနရင္းေဒသခံ

လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္ကုိ 

ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး၊

လူမႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ 

ေဒသခံလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ကို 

ျပင္ဆင္လိမ့္မည္။စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈခံရမည့္ 

လူမ်ိဳးစုအနည္းငယ္အတြက္ လူထုမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို မရရိွလွ်င္ အဆိုပါ စီမံကိန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္မဟုတ္ေပ။စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ESMF တြင္ ပါဝင္ေသာ ေနရင္းေဒသခံ 

လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း အေျခခံမူေဘာင္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ SESA တြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ 

အႏၱရာယ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို 

အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး 

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္တြင္ 

ပါဝင္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ပါဝင္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ေရေၾကာင္းတြင္ 

ျပဳလုပ္မည့္ 

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ 

OP/BP 7-50 

 

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ေရေၾကာင္းမ်ားတြင္ 

ျပဳလုပ္ရေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ 

ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ 

ျမစ္ကမ္းမ်ားတြင္ 

ေနထိုင္သူမ်ားအား 

အထူးအာရုံစုိက္သည္။  

AIRBM စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ပမာဏတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတစ္ခုလုံး၊ တရုတ္ႏွင့္ 

အိႏိၵယတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ ေရေၾကာင္းလမ္းတုိ႕ 

ပါဝင္သည္။သို႔ေသာ္ စီစဥ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ 

ဧရာဝတီျမစ္ထဲရိွ သို႔မဟုတ္ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရိွ 

ေရအရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းတုိ႔အား ဆုိးရြားစြာ 

ထိခိုက္ျခင္း ရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းမထားေပ။ထို႔ေၾကာင့္ 

အဆိုျပဳေသာ စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ကမ္းေဘး 

ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အသိေပးရန္ 

ခြ်င္းခ်က္ရိွေနပါသည္။အဆိုပါ အသိေပးရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ ခြ်င္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

တိုင္းေဒသၾကီးဒုဝန္ၾကီးမွသေဘာတူညီေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုထားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို စီမံကိန္း 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈလုပ္မည့္ အဖြဲ႔မွ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ 

ေရကာတာမ်ား 

ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး

ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 

ကမာၻ႕ဘဏ္မွ 

အေလးထားသည္မွာ 

ဆည္တမံမ်ား 

AIRBM စီမံကိန္းသည္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို 

အေထာက္အပ့ံမေပးသည့္အခါ ဤမူဝါဒအား စီမံကိန္းမွ 
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ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

OP/BP 4.04 သက္တမ္းရွည္ေစရန္အတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ဆည္တမံ

မ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး 

အတြက္လုံေလာက္ေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ားပ့ံပုိးေပးေၾကာ

င္း၊ ေထာက္ပ့ံေပးေငြမ်ားကို 

မေလ်ာ္မကန္ 

သုံးစြဲမႈမရိွေၾကာင္း၊ 

သို႔မဟုတ္တည္ေဆာက္ေရးဆို

င္ရာ အေျခအေနမ်ား 

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္ ပိုင္ရွင္တြင္ 

တာဝန္ရွိသည္။    

ဆည္တမံသည္ေကာင္းမြန္စြာ

အလုပ္မလုပ္ႏုိင္လွွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးခဲ့လွ်င္ 

ျပင္းထန္ေသာ 

အက်ိဳးသက္ရာက္မႈမ်ားရိွနုိင္ေ

သာေၾကာင့္ 

ကမၻာ့ဘဏ္သည္၄င္းေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့ထားေသာ 

ဆည္တမံအသစ္မ်ား 

ေဘးကင္းမႈရွိေစေရးႏွင့္ 

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့ေပးေသာစီမံကိန္းအ

ေပၚ တိုက္ရိုက္ မွီခိုေနရေသာ 

တည္ေဆာက္ဆ ဲ

ဆည္တမံမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္၍လည္း 

စိုးရိမ္ေနသည္။ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ 

အၾကိဳျဖစ္ႏုိင္ေခ် ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 

ေလ့လာခ်က္မ်ားအျဖစ္အစျပဳမည္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ေသာအေျခအ

ေနမ်ားတြင္ ေလ့လာမႈမ်ား (အၾကိဳ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 

ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေလ့လာမႈမ်ား)အတြက္ 

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားတြင္ 

ဆည္တမံမ်ား ေဘးကင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအခြဲေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ၊ 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ဆည္တမံမ်ား ေဘးကင္းေရး မူဝါဒမွ 

ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အျခားနည္းလမ္းမ်ား 

ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။  

အခ်က္အလက္မ်ား 

ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 

စီမံကိန္းအတြက္လ်ာထားေသ

ာ ေနရာမ်ားတြင္ 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ မူဝါဒ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ အခမဲ့ ၾကိဳတင္

အေၾကာင္းထားထားေသာ ျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
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ေဘးဆီးရန္ 

ကာေရး မူဝါဒ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

AIRBMP အတြက္ သက္ေရာက္မႈ 

ပတ္သတ္ေသာ 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ မူဝါဒ 

အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအား

အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းစတ

င္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 

အေၾကာင္းၾကားရန္ 

လိုအပ္သည္။  

အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး စီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း ၄င္းတို႔ကုိ 

ဆက္လက္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးသာတူညီမွ်ရွိေ

ရးသည္လည္း AIRBM တြင္ 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေစေရး အစီအစဥ္၏ 

အေရးၾကီးေသာ အစိတ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ျပည္သူလူထုႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းမျပဳလုပ္မီ AIRBM 

အတြက္ စီမံကိန္းအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs) မ်ားထံ 

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 

ျပသမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ 

ေရးသားထားေသာ အဆိုပါစာရြက္မ်ားကို 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမျပဳလုပ္မီ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းတြင္ 

ေဖာ္ျပရုံသာမက ဝါရွင္တန္ ဒီစီရိွ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 

အခ်က္အလက္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း 

ေဖာ္ျပထားလိမ့္မည္။ 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ : အေသးစားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း 

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဤစီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆုိးရြားစြာ 

အမ်ားအျပားထိခိုက္ျခင္း မရိွေပ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းအမ်ားစုကို 

အမ်ိဳးအစား “ခ” အျဖစ္ သတ္မွတ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထင္ရွားေသာ ျပသနာမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စီမံကိန္းအခြဲမ်ားႏွင့္ 

တည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာမ်ားကို စိစစ္စစ္ေဆးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ 

ျပသနာမ်ားသည္ အဆိုျပဳေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား (ေက်းလက္ရိွ  

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးငယ္မ်ား ႏွင့္ အထပ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား)၊ ရရိွႏုိင္ေသာ ဧရိယာ 

(ျပြတ္သိပ္ေနျခင္း ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈရွိျခင္း)၊ တည္ေနရာ (ျမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ေက်းလက္) ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

ကိစၥအမ်ားစုတြင္ ေဒသခံ လူထုအား အဆင္မေျပမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 

ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဂရုတစိုက္ စီစဥ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

အနာဂတ္အတြက္ စီမံကိန္း ေနရာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

စိစစ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္ - 

(က) မိသားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္၊ 

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားရိွျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျခားေျမယာမ်ား ရွိျခင္း။  
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(ခ)  (တည္ေဆာက္ဆဲကာလအတြင္း) အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယာယီျဖစ္ေစ ေနထိုင္သူမ်ား 

သို႔မဟုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား 

ျဖစ္ေစျခင္း။ 

(ဂ)  စိမ္းလန္းစိုေျပသည့္ နယ္ေျမမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ အျခားအပန္းေျဖေနရာမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းနွင့္/ 

ေလ်ာ့ပါးသြားေစျခင္း။ 

(ဃ)  ဗိသုကာပညာ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ သို႔မဟုတ္ သမိုင္းဝင္ အဖိုးတန္ အေဆာက္အဦးျမင့္မ်ားကို 

ျဖိဳဖ်က္ျခင္း။ 

(င)  လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပအရည္အေသြးႏွင့္ တန္ဖိုးကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အလားအလာရိွျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ထင္ရွားေသာ ဗိသုကာပညာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ပ်က္စီးေစမည့္ 

အလားအလာရိွျခင္း။ 

(စ)  ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး အေဆာက္အဦးအမ်ားအျပားရိွသည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွျခင္း။ 

(ဆ)  ျမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား ထိခုိက္မႈ(ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ မီးႏွင့္ 

ဖုန္းၾကိဳးမ်ား၊ေရႏွင့္ မိလႅာပိုက္မ်ား၊ အစရိွသျဖင့္)။ 

(ဇ)  တည္ေဆာက္စဥ္အတြင္း လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရိွေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ။ (ဖုန္၊ 

အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ယဥ္အသြားအလာက်ပ္ျခင္း) 

(စ်)  သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ျပသနာမ်ား။ (ေရၾကီးျခင္း၊ 

ေျမသား မတည္ျငိမ္ျခင္း) 

 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းေနရာမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 

အယူအဆမ်ားကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ထိုသို႔ တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို စီမံကိန္း စီစဥ္ေရးဆြဲစဥ္ႏွင့္ 

စီမံကိန္းအတြက္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

 

သတ္မွတ္ထားေသာ  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအပုိင္းခြဲမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ သိရွိထားျခင္း မရွိသည့္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ က႑အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 

အေသးစားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  (အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရုံးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမိဳ႕ျပ 

ဂံုးေက်ာ္တံတားမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား) တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သေဘာတူၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ 

ေဖာ္ျပရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ နမူနာမ်ားကို ေသတၱာ အမွတ္ 

၁ တြင္ ျပသထားပါသည္။  

 

ေသတၱာ ၁ - အေသးစားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ 
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား 

 ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ 

အစိမ္းေရာင္ နယ္ေျမ၊ အပန္းေျဖနယ္ေျမ၊ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဗိသုကာလက္ရာအားျဖင့္ တန္ဖုိးရိွေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးေစျခင္းကုိ ေလ်ာ့ခ်သင့္သည္ 

သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။  

 တည္ေဆာက္ဆ ဲ အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ 

ေနအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္မႈရိွေစေရးအတြက္ အာမခံသင့္သည္။ 

အေဆာက္အဦးမ်ားအား အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

တားျမစ္ခ်က္မ်ားရိွလာပါက သင့္ေလ်ာ္စြာ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုိ 

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

 လမ္းမ်ား/မီးရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ျဖစ္ေစ 

ေဘးကင္းလုံျခံဳေသာသ လူကူးမ်ဥ္းၾကားႏွင့္ စက္ဘီးျဖတ္သြားရန္ ေနရာမ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးႏွင့္ အေဆာက္အဦးတန္ဖုိးမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားစြာထိခုိက္ျခင္းကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္သည္ (တံတားေအာက္ဖက္ သြားလာရန္ေနရာမ်ား၊ 

တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းမ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလားမ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္ လမ္းမ်ား) ကဲ့သို႔ေနရာမ်ား 

ဖန္တီးေပးေရးအတြက္ ေျမအခင္းအက်င္းမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းအပါအဝင္ ျမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသင့္သည္။ 

 အျခား ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးစီစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ခံရသည့္ 

အေဆာက္အဦးပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေဒသခံ NGOs မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အထူးအေလးထားလ်က္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 

ေက်းလက္လူထုတို႔ႏွင့္အတူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အၾကံဥာဏ္ရယူသင့္သည္။ 

 ျပည္သူလူထုကို ထိခုိက္ျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲထားမႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔အသံုးျပဳေနသည့္ အရာမ်ား 

(လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရႏွင့္ ဖုန္း) ကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အခ်ိန္ကာလကို သက္ေရာက္မႈခံရမည့္ လူထုထံ 

အေၾကာင္းၾကားထားသင့္သည္။  

 တည္ေဆာက္စဥ္အတြင္း ထိခိုက္ခံရေသာ ေဒသအားလုံးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦအားလုံး အထူးသျဖင့္ 

ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ လမ္းလည္ကြ်န္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ပလက္ေဖာင္း သစ္ပင္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရကဲ့သုိ႔ 

ျပည္သူလူထုု အသုံးျပဳေနသည့္ အရာမ်ား၊ လမ္းလႊဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည့္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားကို နဂိုမူလ 

အေနအထားေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးသင့္သည္။ 

ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္သည္ ျမိဳ႕ျပေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

စဥ္းစားသင့္သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ေရး ဒီဇိုင္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈမ်ား  
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စီမံကိန္း၏တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒီဇုိင္းပုံစံ ေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ - (၁) အေဆာက္အဦး သို႔မဟုတ္ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ေသာက္သုံးေရ 

ေပးေပမႈစနစ္၊ လက္ရွိ ေရေပးေဝမႈ စနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ေရေပးေဝမႈ 

စနစ္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ (ေရတြင္း၊ ေရေလွာင္ကန္၊ ေရေပးေဝမႈ ပိုက္လုိင္း၊ အစရိွသျဖင့္) (၂) မိလႅာစြန္႔ပစ္ 

ပိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ မိလႅာစုစည္းသူမ်ားအား လက္ခံရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ 

သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦးအတြက္ ေရဆိုးေရညစ္ စြန္႔ပစ္မႈ စနစ္ လိုအပ္ခ်က္ (မိလႅာထည့္သည့္ ကန္၊  

ယိုစိမ့္ေနေသာ ပုိက္မ်ား) (၃) မိလႅာပိုက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရဆိုးေရညစ္ စြန္႔ထုတ္သည့္ စနစ္မွတဆင့္ 

ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို မစြန္႔ပစ္မီ ကုိယ္ထူကိုယ္ထစနစ္သံုး စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွ 

ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္မႈ ပုံစံ(၄) လက္ရိွ ေရစုန္ စနစ္မ်ားကို စဥ္းစားလ်က္ ၄င္းတို႔ကို ျပန္လည္စုစည္းရန္ႏွင့္ 

ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ရန္အတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ စီးဆင္းေနေသာ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို ျပည့္စံုလုံေလာက္စြာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ (၅) အေဆာက္အဦးထဲရွိ စြန္႔ထုတ္ အစိုင္အခဲမ်ားကို ခြဲျခားရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ ပံုစံမ်ားကို သံုးၿပီး အမိႈက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း စနစ္မ်ား (၆) 

လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား၊ ျမဴနီစီပယ္ႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္အေသးစား ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ စက္ဘီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ရိွသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသုံးျပဳမႈ စနစ္မ်ား (၇) အေဆာက္အဦး ပံုစံကို 

ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားရိွ ဗိသုုကာလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ 

လိုအပ္ခ်က္ (၈) အပူပိုင္းေဒသ သစ္ေတာမ်ား၊ ခ-ဲပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ား၊ ေက်ာက္ဂြမ္းမ်ားကဲ့သို႔ 

ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္မႈ။ 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္း 

 

အခ်ိဳ႕ စီမံကိန္းမ်ား၏ ဗိသုကာလက္ရာ ဒီဇိုင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ် မ္းဝင္မည့္ 

အေဆာက္အဦးပုံစံ စံႏႈန္းမ်ားကို တြန္းအားေပးရန္၊ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ေပးစြမ္းပါသည္။ အဆိုပါ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေရးဆြဲသည့္ပုံစံမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ ႏုိင္ျခင္း 

ရိွမရိွကိုဗိသုကာလက္ရာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒီဇိုင္းအား စိတ္ကူးေရးဆြဲသည့္အဆင့္၌ ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္သင့္သည္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ (၁) လွ်စ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္ကို အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ဆုိလာျပားမ်ား (၂) ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ဧရိယာမ်ားအတြက္ ေရေပးေဝရန္ မုိးေရ 

သိုေလွာင္မႈ (၃) စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ေရေပးေဝရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသုံးခ်ျခင္း (၄) ေရေပးေဝေရးစနစ္မွ 

ေသာက္သုံးေရစနစ္ကို သီးျခားခြဲထုတ္ျခင္း (၅) သဘာဝအတိုင္းမဟုတ္ေသာ အလင္းေရာင္ လိုအပ္ခ်က္ကို 

ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး သဘာဝအလင္းေရာင္ပုိမိုရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၆) ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ဧရိယာမ်ားတြင္ 

ေဒသေပါက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို စုိက္ပ်ိဳးျခင္း (၇) ေရေပးေဝေရးအတြက္ ေျမေအာက္ေရကို အသံုးျပဳရန္ ေလအား 

လွ်ပ္စစ္စက္မ်ားကို သုံးျခင္း (၈) 

ေလေအးေပးစက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္သဘာဝေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစမည့္စနစ္(၉) 

အသီးအရြက္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုသုံးၿပီး ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ေျမသားတည္ျငိမ္ေအာင္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း။ 

 

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ေနာက္ဆက္တြဲကုိ ၾကည့္ပါ) 
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တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားအား 

ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ အေရးၾကီးေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ ဂရုတစိုက္ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တင္းက်ပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ 

ထုိသုိ႔သက္ေရာက္မႈမ်ားအနက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ (၁) လမ္းေၾကာၾကပ္သည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းမမွ ထြက္ခြာမည့္ ဆင္ေျခေလွ်ာ လမ္းခြဲမ်ားတြင္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈ (ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လမ္းေၾကာ 

လမ္းလႊဲမ်ားေၾကာင့္) တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ 

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား (၂) ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အားနည္းသည့္ လူမ်ား 

(ကေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား) ကို ထိခုိက္ေစသည့္ ဖုန္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား (၃) ေဆးရုံမ်ား၊ 

ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ စက္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ အသံဆူညံေစျခင္း (၄) 

ေလးလံသည့္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လမ္းလႊဲမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း (၅) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

အတြင္း (ေရ၊ မီး၊ ဖုန္း၊ ဘတ္စ္ကား လမ္းေၾကာင္း) ကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း (၆) 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင္း ရရိွလာေသာ အမိႈက္၊ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးျပဳၿပီးဆီ၊ အပိုပစၥည္းမ်ားကို 

စနစ္တက် ေသခ်ာစြာ စြန္႔ပစ္ျခင္း (၇) ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲထားမႈ၊ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ လမ္းလႊထဲားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ယာယီ ဘတ္စ္ကား 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ျခင္း (၈) ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဘးကင္းေရး အတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ေစ်းျပိဳင္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

စာရြက္စာတမ္း၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္မည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ (ေနာက္ဆက္တြဲကို ၾကည့္ပါ) 

တြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားသည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပမာဏ အမ်ားအျပားကို 

ျဖစ္ေပၚေစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရိွေစေရးအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ 

စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္သည္။အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အမိႈက္မ်ား က်စ္လ်စ္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ 

ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ သီးႏံွမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)ႏွင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတုိ႕အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စီမံကိန္း စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 

ခန္႔မွန္းျခင္းတုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။  

တည္ေဆာက္မည့္ ပံုစံအတြက္ (၁) ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွ လုိက္နာရမည့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ (၂) ျပည္သူလူထုအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာ ေစမည့္ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒီဇုိင္းမ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။   

 

 

တည္ေဆာက္္ေရး ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ 
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ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားမွ ေပးထားသည့္ 

လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ား 

ပါဝင္လိမ့္မည္။  

 

 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အဆင့္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္တြင္ (ဥပမာ - သီးျခားျဖစ္ေနသည့္ 

အေဆာက္အဦးၾကီးမ်ား) လုံေလာက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ (၁) စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း (၂) ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ 

စနစ္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကို ခြဲထုတ္ျခင္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ အစိုင္အခအဲမိႈက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ 

လုံေလာက္စြာ စုစည္းျခင္း(၃) အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စနစ္မ်ား (ဆိုလာျပားမ်ား၊ ေလအား လွ်ပ္စစ္စက္မ်ား၊ 

အစရိွသျဖင့္) ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကို အာမခံ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ 

ေရးဆြဲထားသည့္ ဒီဇိုင္းပုံစံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ 

စနစ္မ်ားအားလုံးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။  

 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း 

 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထိရွလြယ္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေနရာမ်ားတြင္ 

လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ 

လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားလုံး၏ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားကို ျခံဳငံုမိေစမည့္ 

ထင္ျမင္ခ်က္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္သည့္ 

လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ နည္းလမ္းတြင္ (၁) 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေက်းလက္လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ (၂) ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူထုတစ္ရပ္လုံး အတြက္ တိက်စြာ 

စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 

ေက်းလက္လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ (၁)ေဒသခံ ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ 

ဗိသုကာလက္ရာဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) (၂) ေဒသခံ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား (၃) လူထုအေျချပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အိမ္နီးနားခ်င္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ႏွင့္ (၄) ေဒသခံ NGOs တို႔ပါဝင္သင့္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေက်းလက္လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အုပ္စုႏွစ္ခု ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) အမ်ားဆုံး 

လႊမ္းမိုးခံရမည့္ ေဒသရိွ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ (၂) အဆုိျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း သက္ေရာက္မႈကို 

ခံစားရမည့္ လူထု တုိ႔ျဖစ္သည္။တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသည့္ 

အုပ္စုမ်ားႏွင့္ သာမန္ သို႔မဟုတ္ အထူး မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွတဆင့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရဒီယိုမွ ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။  

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေထြေထြ 
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၁။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူႏွင့္ သူ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံ လူထုအား ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္းကို ကာကြယ္ရန္၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့က်ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 

လိုက္နာရမည္။ 

 

၂။ တည္ေဆာက္္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ 

ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ၿပီးေျမာက္သည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

(ၿပီးစီးသြားသည့္အလုပ္ကို အပ္ႏွံျခင္းမျပဳမီလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။) 

 

(က) စီမံက္ိန္းအက်ိဴးသက္ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ာအားလုံးကို ျပဳျပင္သင့္ၿပီးျမက္ခင္းမ်ားျပန္လည္ 

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္သစ္ပင္ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔အပါအဝင္လိုအပ္ေသာ 

ျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရိွဘ ဲခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

(ခ) ေရစီးဆင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးအပဲ့မ်ားရွင္းလင္းေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရပိုက္မ်ားႏွင့္ 

ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းမ်ားတြင္ ေရေကာင္းမြန္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ျခင္းရွိမရိွ စစ္ေဆးရမည္။  

(ဂ) လုပ္ငန္းေနရာအားလုံးကို အမိႈက္မ်ားရွင္းလင္းေပးၿပီး အပိုပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို သင့္ေလ်ာ္စြာ 

စြန္႔ပစ္ရမည္။ 

(ဃ) သဲက်င္းမ်ားကို ျပန္ဖုိ႔ေပးရမည္။ 

 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား 

 

 ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္နွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး 

အသုံးျပဳရန္အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 

ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

လုိက္နာရန္ မည္သို႔စီစဥ္ထားသည္ကုိ ျပည့္စုံစြာရွင္းလင္းေရးသားထားေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကုိ 

စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာထံ ေပးအပ္ရမည္။ စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာမွ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ 

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။  

 

 

တားျမစ္ခ်က္မ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

စီမံကိန္းေနရာအနီးတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ 

 

၁။  အတည္ျပဳထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဧရိယာျပင္ပရိွ သစ္ပင္မ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ခုတ္ျခင္း။ 

၂။ အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း၊ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သစ္ပင္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း။ 

၃။ အတည္ျပဳထားျခင္းမရိွသည့္ ခဲပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ား၊ ေက်ာက္ဂြမ္းမ်ား၊ အစရိွသည္တို႔ အပါအဝင္ 

အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသုံးျခင္း။ 
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၄။ ဗိသုကာပညာဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သမိုင္းဝင္ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း။ 

၅။ မီးရႈိ႕ျခင္း။ 

၆။ ေသနတ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း။ (လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားေသာ လုံျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားမွလြဲ၍) 

၇။ အလုပ္သမားမ်ား အရက္ေသာက္သုံးျခင္း။ 

 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  

 

စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ေနရာသို႔ သြားရန္ 

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွအသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီးေဒသရိွ လမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္မည့္ အရြယ္အစားရိွေသာ ယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ကာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ေဒသ၏ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား ပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ 

တန္ခ်ိန္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရမည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူသည္ တန္ပိုမ်ားတင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒသ၏ 

လမ္းမ်ားႏွင့္တံတားမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာ၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ အပ်က္အစီးမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရမည္။  

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အိတ္ေဇာေငြ႔မ်ား အလြန္အကြ် ံ ထုတ္လႊတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ အသံဆူညံသည့္ 

ယာဥ္မ်ားကို လမ္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေဘးတြင္ျဖစ္ေစ အသုံးမျပဳရ။အေဆာက္အအုံ ထူထပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

အသံတုိးေစမည့္ ကိရိယာမ်ားကိုတပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေမာင္းႏွင္အသုံးျပဳေသာ 

ကိရိယာမ်ားအားလုံး ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 

 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကာလအတြင္း ၿပီးျပည့္စံုေသာ ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို 

စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာ၏ ၾကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ား  

 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အလုပ္ခြင္ရွိ အလုပ္သမားဦးေရအားလုံးအတြက္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ရန္ေနရာ 

(အိမ္သာမ်ားႏွင့္ ေဆးေၾကာေရး ေနရာမ်ား)ကို လုံေလာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ အိမ္သာတြင္လည္း 

ေရပူ၊ေရေအးျဖင့္အတူ၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ လက္အေျခာက္ခံစက္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားရမည္။  

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အနီးအနားရိွ ေရေပးေဝသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ညစ္ညမ္းေစျခင္းမရိွဘ ဲ

အေျခခ်ေနထိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမား စခန္းမ်ားအတြက္ ယာယီ မိလႅာကန္စနစ္ကိုထည့္သြင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းရမည္။  

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အလုပ္သမား စခန္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေျခစိုက္စခန္းမွ ထြက္လာေသာ 

အမိႈက္မ်ားအားလုံးကို သုိေလွာင္ရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ နည္းလမး္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရမည္။ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အလုပ္သမား စခန္းႏွင့္ အေျခစိုက္စခန္းတို႔တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ 

အပူရရိွရန္အတြက္ ထင္းအသုံးျပဳျခင္းကို ခြင့္မျပဳရမည့္အျပင္ အျခား ေလာင္စာမ်ားကိုအသုံးျပဳသည့္ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရမည္။  

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ စီမံကိန္း ရံုးခန္းမ်ား၊ ဂိုေထာင္မ်ား၊ ႏိုင္လြန္ကတၱရာ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုမ်ားသည္ 

စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာမွအတည္ျပဳထားေသာ သင့္ေတာ္သည့္သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ 
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အေခ်ခ်ေနထိုင္ေနသည့္ သူမ်ားႏွင့္ မီတာ ၅၀၀ အထက္ ကြာေဝးသည့္ေနရာတြင္ တည္ရိွေၾကာင္း၊ ႏုိင္လြန္ကတၱရာ 

အလုပ္ရုံမ်ားသည္ မီတာ ၁၀၀၀ အထက္ ကြာေဝးသည့္ေနရာတြင္ တည္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ စီမံကိန္းရံုးခန္းမ်ား၊ ဂုိေထာင္မ်ားႏွင့္ ဒီဇယ္ဆီမ်ားႏွင့္ ေရနံကတၱရာမ်ား 

သိုေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာ စက္ရုံမ်ားသည္ ေရေပးေဝသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ မီတာ ၅၀၀ 

အထက္ ပိုမုိကြာေဝးသည့္ေနရာတြင္ တည္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည့္အျပင္ မည္သည့္အညစ္အေၾကးမ်ားမွ 

ေရေပးေဝသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲသုိ႔ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေျမေအာက္ေရမွတဆင့္ စိမ့္မဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

ေျမေပၚမွစိမ့္မဝင္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ၿပီး ၄င္းေနရာမ်ားကို အသုံးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။   

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ ထင္းကို အလုပ္အတြက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အပူရရိွေစမည့္နည္းလမ္းအျဖစ္ သံုးျခင္းကို မျပဳလုပ္ရ။  

 

 

အညစ္အေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားျခင္း 

ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အစိုင္အခဲအမိႈက္မ်ား၊ 

အညစ္အေၾကးးမ်ား၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာ အညစ္အေၾကးမ်ာကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။  

 

အညစ္အေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း - 

 

၁။  စြန္႔ပစ္ရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရမည့္ အမိႈက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ 

၂။  ထြက္လာသည့္ အမိႈက္အမိ်ဳးအစားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ပါ။ အႏၱရာယ္ရိွေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါက ၄င္းတို႕ကို သိမ္းဆည္းရန္၊ စုစည္းရန္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၃။  သတ္မွတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာကို ေသခ်ာစြာညႊန္ျပလွ်က္ စြန္႔ပစ္ရမည့္ေနရာကို 

သတ္မွတ္ ပိုင္းျခားပါ။ 

၄။  တည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ရလာေသာ အမိႈက္မ်ား (ေျမၾကီးမ်ားအပါအဝင္) ထားရိွအတြက္ 

အတည္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာ စြန္႔ပစ္ရန္ေနရာတြင္ စြန္႔ပစ္ပါ။ (ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ကန္မ်ား သို႔မဟုတ္ စိမ့္ေျမအရပ္တုိ႔မွ 

အနည္းဆုံး ၃၀၀ မီတာကြာေဝးရမည္)ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားျခင္းသည္ 

စနစ္တို႔ကိုသုံးၿပီး အမိႈက္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ အသုံးျပဳၿပီးဆီမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ရွိလာေသာ 

အပိုပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို ခြင့္ျပဳထားေသာေနရာမ်ားတြင္သာ စြန္႔ပစ္ပါ။  

 

ေျမဆီလႊာတိုက္စားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
 

တတ္ႏိုင္သမွွ်အနည္းဆံုးေျမဧရိယာကိုသာ ထိခိုက္ေစပါသည္။ ထိုဧရိယာကို ျပန္လည္တည္ျငိမ္ေအာင္ 

တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ပါ၊ ထိုဧရိယာမွတဆင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။အလုပ္ခြင္ရွိ 

သဲႏုန္းအနည္အႏွစ္မ်ားကို ဆယ္ယူပါ။ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ အနားတစ္ေလွ်ာက္၊ စြန္႔ပစ္ရန္ က်င္းမ်ား၊ 

ယဥ္လမ္းေၾကာ အနားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမတိုက္စားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတားအဆီးမ်ားကို စိုက္ထူထားပါ။ 

သစ္ရြက္အမႈိက္မ်ားႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္အေပၚယံေျမဆီလႊာကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေဒသထြက္ 
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သီးႏွံမ်ား ၾကီးထြားမႈကိုအားေပးရန္ ေဒသတြင္းရွိ ေျမဆီလႊာပ်က္ဆီးသြားေသာေနရာမ်ားတြင္ အဆိုပါ 

သစ္ရြက္အမိႈက္မ်ားႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ျပန္လည္ထားရိွေပးပါ။  

အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ တိုက္စားခံထားရသည့္ ေျမဆီလႊာဧရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိတ္ထားေသာ 

ဆည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေျမျပင္မ်ားေပၚတြင္ ေဒသထြက္ ျမက္ပင္အေစ့မ်ားႏွင့္ ေျမေဆြးမ်ားကို ထားပါ။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း မုိးရာသီမစမီ တုိက္စားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ပါ။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ေနရာတြင္ျပီးသည္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေနရာအားလုံးတြင္ ေျမဆီလႊာမ်ား 

ေမ်ာပါစီးဆင္းသြားမႈကို ေႏွးေကြးေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမဆီလႊာမ်ား ေမ်ာပါသြားျခင္းကုိ ျပန္လည္ 

လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ႏုန္းေျမကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမည့္ အရာမ်ားကိုထည့္သြင္းၿပီး 

သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား ျပန္လည္ေပါက္သည္အထိ ႏုန္းေျမမ်ားကို ဆယ္ယူပါ။ ႏုန္းေျမကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမည့္ 

အရာမ်ားတြင္ သစ္တုံးမ်ားခုတ္ထြင္ျခင္းျဖင့္ ရရိွလာသည့္ အပုိင္းအစမ်ား၊ ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ရိွ 

ေက်ာက္တုံးမ်ား၊ ႏုန္းေျမကို ဆယ္ယူေပးမည့္ ဇလုံမ်ား၊ ေကာက္ရုိးစည္းမ်ား၊ ခ်ံဳပုတ္မ်ားႏွင့္ ႏုန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 

တူးေျမာင္းမ်ား၊ ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ေရစီးဆင္းႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ 

ေရဝင္ေပါက္မ်ား၊ အပင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တားဆီးထားရေသာ ေနရာမ်ားမွတဆင့္ ေရစီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။  

သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ျဖစ္တည္ေစၿပီးသည္အထိ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ 

ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ညစ္ပတ္ေနေသာ လမ္းမ်ား၊ ျဖတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရျဖန္းေပးၿပီး လိုအပ္ပါက ေျမေဆြးမ်ား၊ 

သစ္အပိုင္းအစမ်ား၊ သိုေလွာင္ထားေသာ ေျမဆီလႊာမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းကာ ေလတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္  

ေျမဆီလႊာမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

 

ကိရိယာမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ ပုိင္းျခားပါ။ (ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ကန္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ စိမ့္ေျမေဒသမ်ားမွ ၁၅မီတာ ထက္ ပိုမိုကြာေဝးရမည္။ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ 

ေနရာသည္ စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာမွ အတည္ျပဳထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ တည္ရိွရမည္။  

ဆီလဲျခင္းအပါအဝင္ ကိရိယာမ်ားကို ထိန္သိမ္းရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို သတ္မွတ္ထားေသာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ေနရာတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းေသခ်ာေစၿပီး အသုံးျပဳၿပီး ဆီမ်ားကို ေျမျပင္ေပၚသို႔၊ 

စီဆင္းေနသည့္ ေရထဲသို႔၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း တူးေျမာင္းမ်ားထဲသို႔ သို႔မဟုတ္ မိလႅာပုိက္ စနစ္မ်ားထဲသို႔ မစြန္႔ပစ္ရ။  

ဖိတ္စင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ စုစည္းထားေသာ ေရနံပစၥည္းအားလုံးကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားအရ စြန္႔ပစ္ရမည္။ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္ရာ 

ေနရာႏွင့္ ဆီျပန္ျဖည့္သည့္ေနရာသည္ ေရႏုတ္ေျမာင္း စီးဆင္းသည့္ေနရာမ်ား၊ အေရးၾကီးသည့္ ေရရရိွသည့္ 

ေနရာမ်ားမွ အနည္းဆံုး မီတာ ၃၀၀ ထက္ ေဝးေသာ ေနရာတြင္ ထားရိွရမည္ သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္နီယာမွ 

ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ထားရိွသိုေလွာင္ရမည္။  
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ေျမတူးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားလုံးကို အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ 

ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ ေျမဂမူဖဲ့ၿဖိဳျခင္းမ်ား တည္ျငိမ္မႈရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ေလွ်ာေစာက္မ်ားကိုလည္း ေျမျပန္ဖို႔ရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္း၏ ကန္႔သတ္ဧရိယာျပင္ပရိွ ေနရာမ်ားသို႔ အေႏွာင့္အယွက္ 

တတ္ႏိုင္သမွွ် အနည္းဆံုးသာ ျဖစ္ေပၚေစရမည္။  

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုးနည္းျဖင့္ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ 

ေနာက္ဆုံးျဖတ္ပိုင္းပုံမ်ားရေအာင္ ေျမဂမူဖဲ့ၿဖိဳျခင္းႏွင့္ ေျမဖို႔ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ 

မိုးရာသီတြင္ ေျမတူးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီး တစ္ပုိင္းတစ္စထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တစ္ၾကိမ္တည္း အျပီးသတ္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ဆြဲထားေသာ ဒီဇိုင္းပံုမ်ားအရ ေျမဂမူဖဲ့ၿဖိဳထားသည့္ ေလွ်ာေစာက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမျပန္ဖို႔ထားသည့္ 

ေလွ်ာေစာက္မ်ားကို ေျမတိုက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေလွ်ာက္ေစာက္မ်ား၏ ထိပ္ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ 

ေရစီးဆင္းႏုိင္သည့္ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ ေရေျမာင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ၿပီး ၄င္းတို႔အေပၚတြင္ ျမက္ 

သို႔မဟုတ္ အျခား အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားရမည္။ ေရစီးဆင္းျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာေစာက္မ်ား 

ေရတိုက္စားခံရျခင္းတို႔မွ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျမင့္မားစြာ ျဖတ္ထားသည့္ေနရာ၏ အထက္တြင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေရစီးဆင္းႏုိင္သည့္ 

ေရေျမာင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။  

တူးေဖာ္ထားသည့္ ေျမဖ့ဲၿဖိဳထားသည့္ အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စီမံကိန္း 

မန္ေနဂ်ာမွ သေဘာတူထားသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ရန္ေနရာတြင္သာ စြန္႔ပစ္ရမည္။  

စြန္႔ပစ္ရမည့္ ေနရာသည္ ေနာင္တြင္ နိမ့္ပါးသြားျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ားအား 

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုပုံထားေသာ ေျမဆီလႊာမ်ားကို ေရထဲသို႔ ေျမာပါသြားေစျခင္းတို႔ 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ ေနရာတြင္ မထားရိွရပါ။ ေရေျမာင္းမ်ားအား အင္ဂ်င္နီယာမွ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း 

ထိပ္၏ေဘးပတ္ခ်ာလည္တြင္ တူးရန္ လိုအပ္သည္။  

 

သိုေလွာင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သဲက်င္းမ်ား 

 

ေျမေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျမစ္ထဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ လက္ရိွရိွေနၿပီး ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ငွားရမ္းထားေသာ 

ေနရာအသစ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာ၏ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာမွညႊန္ၾကားလွ်င္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ရပ္ပစ္ရမည္။ သဲက်င္းမ်ားသည္ သဘာဝ 

ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည္ဆိုပါက 

၄င္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရ။ ၄င္းတို႔သည္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားကို ေအာက္ေျခမွ လိႈက္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမဆီမ်ားကို ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္  သယ္ယူသြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါက 

ျမစ္တည္ေနရာမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားရမည္။ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အသုံးျပဳသည့္ သဲက်င္းမ်ားအားလုံးကို တည္ျငိမ္ေသာ ေဘးေလွ်ာေစာက္မ်ားျဖင့္ 

ေကာင္းမြန္ၿပီး သပ္ရပ္သည့္အေျခအေနတြင္ ထားရိွခဲ့ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည့္အျပင္ ျခင္ေပါက္ဖြားေစေသာ 

ေရဆိုးေရညစ္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစလ်က္ ေရစီးဆင္းရန္ ေျမာင္းမ်ားေဖာက္ေပးရမည္။  
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ျမစ္ထဲမွ ေက်ာက္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို ရယူရာတြင္ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ျမစ္အက်ယ္၏ 

ဆယ္ပုံတစ္ပံုပမာဏကုိသာ ဖယ္ရွားရယူေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည့္အျပင္၄င္းတုိ႔သည္ ျမစ္စီးဆင္းမႈကို 

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိႈက္စားျခင္းမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ဖ်က္စီးသည့္ စက္ရံုတည္ေနရာသည္ အင္ဂ်င္နီယာ၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ 

ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ ကုိထိခိုက္သက္ေရာက္လြယ္သည့္ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔ 

အေျခခ်ေနထိုင္ေနသည့္ေနရာမ်ား၏ အနီးတြင္ မျဖစ္ေစရဘ ဲ အတည္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အမႈန္အမႊားမ်ားထြက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ရမည္။  

သဲက်င္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာအားလံုးတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ -  

၁။ ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရန္ေနရာႏွင့္ သဲက်င္းမ်ားအတြက္ တည္ေနရာကို ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

မတ္ေစာက္ေသာ ေလွ်ာေစာက္မ်ား၊ တိုက္စားခံရေလ့ရွိေသာ ေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ ထိရွလြယ္ေသာ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထဲသို႔ တိုက္ရိုက္စီးဆင္းသြားႏုိင္ သည့္ေနရာမ်ားက့ဲသို႔ အေရးၾကီးသည့္ေနရာမ်ားမွ 

အနည္းဆံုး ၁၅ မီတာ ကြာေဝးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

၂။ ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို အတည္ျပဳထားေသာ ပိုင္းျခားထားသည့္ သဲက်င္းမ်ားပမာဏ အရ 

ကန္႔သတ္ရမည္။ 

၃။ သဲက်င္းမ်ားကို ပထမဆုံး စတူးသည့္အခါ ရရိွအေပၚယံေျမဆီလႊာကို စုပံုထားရမည္။ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ 

အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ယခင္သိုေလွာင္ထားသည့္ အေပၚယံေျမဆီလႊာကို တူးထားသည့္ 

ေျမဧရိယာအေပၚတြင္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ခင္းၿပီး ေခ်ာမြတ္ေသာ၊ ညီညာေသာ မ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္ေစရန္ 

အဆင့္ျပန္ျမွင့္ကာ ေရစီးဆင္းႏိုင္ေစရန္ ဆင္ေျခေလွ်ာျပဳလုပ္ေပးရမည္။ မတ္ေစာက္ေသာ 

ေလွ်ာေစာက္မ်ားေပၚတြင္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလွကားထစ္မ်ားကို 

ျပဳလုပ္ေပးရမည္။  

၄။ ေျမဧရိယာတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးပုိလာျခင္းကို တည္ျငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား 

ျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေပၚေသာ အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ ၀န္ပုိမ်ားပိေနသည့္ေျမဧရိယာ ေနရာတဝိုက္တြင္ 

အပင္မ်ားျပန္ေပါက္ႏုိင္ရန္ ျဖန္႔ေပးရမည္။ သဘာဝအပင္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 

ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္ေစလိုသည္။ 

၅။  လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားရိွ ေရစီးဆင္းေနသည့္ ေျမာင္းမ်ားတြင္ ေျမၾကီးမ်ား 

ပိတ္ဆို႔ျခင္းမရိွေစေရး ေသခ်ာေစရမည္။  

၆။ အလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ အပိုင္းအစမ်ားကို 

ထိုေနရာမွ ဖယ္ရွားသင့္သည္။  

 

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွထြက္ရိွေသာ အမႈိက္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားမွ အမိႈက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္း 
 

ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ရရိွလာေသာ အပိုင္းအစမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း 

အေထာက္အပ့ံမ်ားအပါအဝင္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွ သတ္မွတ္ 

ျပဌာန္းရမည္။  

တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ အပိုင္းအစမ်ားကို 

အဆိုျပဳေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပန္လည္အသံုးျပဳရမည္ (ဥပမာ - ဆည္တမံအတြက္ 
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ျဖည့္ဆည္းေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္)၊ က်န္ရိွေနသည့္ အပိုင္းအစမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းကို စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာမွ 

အတည္ျပဳထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္သာ စြန္႔ပစ္ရမည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွ အဆိုပါ စြန္႔ပစ္ရန္ 

ေနရာမ်ားသည္ (က) သတ္မွတ္ သစ္ေတာ ဧရိယာအတြင္း မဟုတ္ေၾကာင္း (ခ) သဘာဝ ေရစီးဆင္းမႈ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထခိုိက္ျခင္းမရိွေၾကာင္း (ဂ) ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ အပင္မ်ားကို ထိုက္ခိုက္ျခင္းမရိွေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရမည္။ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ ပစၥည္းမ်ားကို 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ ထိရွလြယ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရ။  

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွ အပုိင္းအစမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုန္းေျမမ်ားကို ေဘးကပ္ရပ္ေျမတြင္ စြန္႔ပစ္ပါက 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ ၄င္းတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိခုိက္ခံရေသာ ေနရာကို စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာ 

ေက်နပ္သည္အထိမူရင္းအေနအထားအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ နယ္ေျမပိုင္းျခားျခင္းႏွင့္ အပိုင္းအစမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းအပါအဝင္ 

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ 

အလုပ္အား အမွတ္မထင္ ထိခုိက္သည္ဟု ယူဆပါက အင္ဂ်င္နီယာမွ အတည္ျပဳ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကို စီစဥ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး  

 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ၏ တာဝန္မ်ားတြင္ လူမ်ားႏွင့္ အနီးအနားရိွ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ 

မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ျခင္းပါဝင္သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင္ ေဒသဆိုင္ရာ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို လုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။  

၁။ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ သြားလာႏိုင္မည့္ေနရာကို ဂရုတစိုက္ ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ျခင္း။ 

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားရိွပါက ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ယာဥ္လမ္းေၾကာရွင္းလင္းေပးရန္အတြက္ ယာဥ္ထိန္းရ ဲ

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို ထားရိွေပးရန္။ 

၃။ ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ 

သေကၤတမ်ား (ပန္းခ်ီကား၊ ေက်ာက္သင္ပုန္း၊ အခ်က္ျပ ပစၥည္းမ်ား၊ အစရိွသျဖင့္)၊ လမ္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 

အမွတ္အသားမ်ား၊ အကာလက္ရန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္။ 

၄။ အလုပ္မလုပ္မီ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး သင္တန္းေပးရန္။ 

၅။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား ေပးရန္ 

(မ်က္မွန္မ်ား၊ လက္အိတ္မ်ား၊ အသက္ရွဴကိရိယာမ်ား၊ ဖုန္ကာသည့္ မ်က္ႏွာဖုံးအစြပ္မ်ား၊ ဦးထုတ္ အမာမ်ား၊ 

ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ ဝတ္ဆင္ရမည့္ ဘြတ္ဖိနပ္မ်ား အစရိွသျဖင့္) ႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို အသုံးျပဳေရး 

တြန္းအားေပးရန္။ 

၆။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရိွသည့္ဓါတုပစၥည္းမ်ားအတြက္ပစၥည္းအသုံးျပဳရာတြင္ေဘးကင္းေရး 

အခ်က္အလက္စာရြက္မ်ားကို ကပ္ထားရန္။ 

၇။ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံး ပစၥည္းေဘးကင္းလုံျခံဳေရး ေဒတာစာရြက္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္ သို႔မဟုတ္ ဖတ္ရႈျပရန္ 

လိုအပ္သည္။ ၄င္းတို႔ႏွင့့္၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတတြက္ အထူးသျဖင့္ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္အခါျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 
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ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွင္းျပရန္။ သက္ဆိုင္ရာ ၄င္းတုိ႔၏ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မွ်ေဝျခင္းကို တြန္းအားေပးရန္  

၈။ ေက်ာက္ဂြမ္းပါဝင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို 

ဖယ္ရွားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စြန္႔ပစ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အထူးေလ့က်င့္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္။ 

၉။ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ 

အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ဆိုင္ငံ့ထားရန္။ 

၁၀။ ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း ေျမငလ်င္ဒဏ္ကို ၾက့ံၾက့ံခံႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို 

ခိုင္ျမဲေအာင္ ထိန္းထားရန္။ 

 

 

 

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ဖုန္ထျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 

 

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ဖုန္ထျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 

ျပဳလုပ္သင့္သည္ - 

၁။ လုပ္ငန္းခြင္မွမီတာ ၂၀၀အကြာအေဝးအတြင္း လမ္းေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

ယာဥ္မ်ားသြားလာမႈကို တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ မိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္နည္းေသာ ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရန္ ထိန္းသိမ္းပါ။ 

၂။ လုပ္ငန္းခြင္သုံး စက္ကိရိယာမ်ား၏ ျမန္ႏႈန္းကို တစ္နာရီလွ်င္ ၁၀ မိုင္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္နည္းေသာ ႏႈန္းျဖင့္ 

ေမာင္းႏွင္ရန္ ထိန္းသိမ္းပါ။ 

၃။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ စက္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၏ ဆူညံသံကို 90 db သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္နည္းေသာႏႈန္း၌ သတ္မွတ္ 

ထိန္းသိမ္းပါ။ 

၄။ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ (အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားရိွသည့္ အနီးနားဝန္းက်င္ေဒသမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ား၊ 

အနားယူအပန္းေျဖသည့္ အိမ္မ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) မလိုလားအပ္ေသာအသံဆူညံမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ပုိမို 

တင္းက်ပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။  

၅။ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းေသာ သူမ်ား (ကေလးမ်ားႏွင့္ 

သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား) အား ထိခုိက္မႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဖုန္ႏွင့္ အမႈန္မ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို 

ေလွ်ာ့ခ်ပါ။  

၆။ ဧရိယာတစ္ခုလုံး ေလတိုက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သဘာဝအပင္မ်ားကို ဖယ္ရွားမႈကုိအဆင့္အလုိက္ စီစဥ္ပါ။  

၇။ အိမ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားႏွင့္ နီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အထူးအေလးထားလ်က္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ ဖုန္ကာသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား တပ္ဆင္ပါ။ 

၈။ ညစ္ပတ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာ ပံုထားသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဖုိ႔ထားေသာ 

ေျမေပၚတြင္ လိုအပ္သလို ေရျဖန္းေပးပါ။ 

၉။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တုန္ခါမႈမ်ားႏွင့္ အသံမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 

တည္ရိွေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း 
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အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံ အပ်က္အစီးအပုိင္းအစမ်ား ျပဳတ္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ တည္ရိွေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ကာလအတြင္း လုံေလာက္ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားအနက္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ - 

 သတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရမည့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ဇုန္မ်ားကို ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အမိႈက္မ်ား အျမင့္မွ အနိမ့္သို႔ ေဘးကင္းစြာ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ရန္ ေလွ်ာဆင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 လႊစားျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္း၊ ၾကိတ္ေခ်ျခင္း၊ သဲျဖဴးျခင္း၊ ပဲ့ေအာင္ဖဲ့ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေဆာက္ျဖင့္ထြင္းျခင္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အထိန္းမ်ားႏွင့္အဆိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 ေလးလံသည့္ကိရိယာမ်ားကို ေခ်ာင္ေနသည့္ၾကိဳးကြင္းေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္တြန္းယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ 

ယာဥ္အသြားအလာကို ရွင္းလင္းထားရိွျခင္း။ 

 ပစၥည္းမ်ား ျပဳတ္ထြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ လက္ရန္းမ်ားႏွင့္ ေျခနင္းစင္မ်ားကဲ့သို႔ ျမႇင့္ထားသည့္ 

အလုပ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၏ အစြန္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျငမ္းစင္မ်ားတြင္ ျပဳတ္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ 

အကာအကြယ္မ်ားကို ယာယီ အသုံးျပဳျခင္း။ 

 ေဖာက္ခြဲသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း အလုပ္ေနရာမ်ားကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး 

လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားအနီးတြင္ ျဖစ္ပါက ျဖိဳခ်ေနသည့္ ေက်ာက္သားအစအနမ်ား 

ပ်ံထြက္လားျခင္း သို႔မဟုတ္ အရွိန္ျဖင့္ လြင့္က်လာျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးမည့္ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲမႈ ခံႏုိင္သည့္အျပားမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း။ 

 အလုပ္သမားအားလုံးအတြက္ ေဘးကာမ်ားပါသည့္ မ်က္မွန္မ်ား၊ မ်က္ႏွာအကာမ်ား၊ 

ေခါင္းေဆာင္းအမာမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ရႈးဖိနပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 

 

ပတ္၀န္းက်င္ရိွလူထုအဖြဲ႕အစည္း 

 

လူထုအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ေစေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူသည္ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္- 

 

၁။ လူထုကုိ တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ၊ လမ္းလႊဲမ်ားနွင့္ ဘတ္စ္ကား လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္၍လုိအပ္လ်ွင္လိုအပ္သလုိ သတင္းေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၂။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ညအခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ရမည္။ လုိအပ္ပါက 

ညဆုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဂရုတစုိက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလည္း 

လုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္နုိင္ေစရန္ အလ်ဥ္းသင့္သလို သတင္းေပးထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရမည္။ 

 

၃။  ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဘတ္စ္ကား လမ္းေၾကာင္း၊ အပါအ၀င္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစမီ ၅ရက္ၾကိဳတင္ျပီး စီမံကိန္းေနရာ၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
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ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္မ်ား၊ စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အဦးမ်ား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရွာေဖြေတြ႔ရိွပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ား  

 

အကယ္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူသည္ တူးေဖာ္စဥ္နွင့္ တည္ေဆာက္စဥ္အတြင္း သခၤိ်ဳင္းမ်ား နွင့္/သုိ႕မဟုတ္ 

သီးျခားသခၤိ်ဳင္းအုတ္ဂူမ်ား အပါအ၀င္ ဗိသုကာလက္ရာေျမာက္ေနရာမ်ား၊ သမုိင္း၀င္ေနရာမ်ား၊ က်န္ရိွေနေသာ 

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႔ရိွပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

 

အဆုိပါ ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏုိင္သည့္ ဧရိယာတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရမည္ -  

 

(က) ရွာေဖြေတြ႕ရိွထားသည့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ဧရိယာကုိ အေသးစိတ္ခ်ျပရမည္။ 

(ခ) တူးေဖာ္ရမည့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ဆုံးရံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္  ပ်က္စီးျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ အဆိုပါ 

တည္ေနရာအား လုံျခံဳေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တူးေဖာ္ရမည့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 

ထိရွလြယ္ေသာ ရုပ္ၾကြင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ 

အာဏာပုိင္သုိ႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစီဌာနမွ 

လြႊဲေျပာင္းရယူသည္အထိညေစာင့္ခ်ထားရမည္။ 

(ဂ) အလွည့္က် ၾကီးၾကပ္သူ အင္ဂ်င္နီယာမွ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ 

ဦးစီဌာနသုိ႕ ၂၄ နာရီအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီမေက်ာ္မီ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္ရန္ 

အသိေပးရမည္။ 

(ဃ) ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနတုိ႕မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ အဆုိပါေနရာအားကာကြယ္ေရးနွင့္ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္ယူလိမ့္မည္။အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ  

ဦးစီဌာနမွ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားမွ အဆုိပါ ေတြ႕ရိွခ်က္အေပၚ ပဏာမသုံးသပ္မႈလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ၏သိသာထင္ရွားစြာ အေရးပါအရာေရာက္မႈကို ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္မ်ားနွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအရ အကျဲဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ 

သုခုမအႏုပညာ၊ သမုိင္းေၾကာင္း၊ သိပၸံဆုိင္ရာ သို႕မဟုတ္ သုေတသန ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရး သုိ႕မဟုတ္ 

စီးပြားေရးအရ တန္ဖိုးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

(င) ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ 

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ဖယ္ရွားမရေသာ ရုပ္ၾကြင္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဗိသုကာဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ 

ေတြ႕ရိွခ်က္ျဖစ္ပါက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မူလအတုိင္းျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းနွင့္ 

ဆယ္တင္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပုံစံတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(စ) ရွာေဖြေတြ႕ရိွမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးတရားဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားမွ 

စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
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(ဆ) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွျပီးမွသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ျပန္လည္စတင္ႏိုင္သည္။ 

 

အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား 

 

အကယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာတြင္ ျဖိဳခ်ထားေသာ အေဆာက္အဦးမွ ေက်ာက္ဂြမ္းပါေသာ 

အပုိင္းအစမ်ားကဲ့သုိ႕ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားရိွေနသည္ဟု ခန္႕မွန္းမိသည္ သုိ႕မဟုတ္ သံသယရိွေနပါက 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမွ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားစြန္႕ပစ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ 

အစီအစဥ္ကုိ စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာမွ အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္ကိုလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးနွင့္ 

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ လူအားလုံးရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းေနရာရွိ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႕ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရာတြင္ အထူးေလ့က်င့္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေဒသဆုိင္ရာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ သုိ႕မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ အသိမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ HIV/AIDS ဆုိင္ရာ အသိပညာ 

 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူသည္ လုပင္န္းခြင္အတြင္း ထိခုိက္မႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆးရံုသုိ႕မေရာက္မီ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္၊ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအတြက္၊  ကုသမႈေပးရမည့္ 

အတိုင္းအတာပမာဏအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆး၀ါး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားအပါအဝင္ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ သုံးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံ 

ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးရပါမည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ ကူးစက္တက္ေသာ 

ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္  HIV/AIDS ကဲ့သုိ႕ေရာဂါမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေပးသည့္ 

အစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူသည္ ၄င္း၏ အဆုိျပဳခ်က္တြင္  က်န္မာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအစမျပဳမီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူအား ထုတ္ေပးရမည္။ 

 

တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သတ္ ၍ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း 

 

စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာသည္ အဆုိပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရးအတြက္ 

ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမွ အဓိကအခ်က္မ်ားအား မလုိက္နာပါက အလုပ္မ်ားကို ဆုိင္းင့ံခံရျခင္း 

ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာေက်နပ္ေလာက္သည္ အထိ မေျဖရွင္းမခ်င္း အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားကို 

ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူသည္  သဘာဝပတ္၀န္းက်င္၊ လူထုက်န္းမာေရးနွင့္ လုံျခံဳေရးနွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ အမ်ိဳးသားနွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္လည္းလုိအပ္ပါသည္။ 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - SESA စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ 
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မူၾကမ္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံကိန္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ (SESA) အတြက္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

 

နိဒါန္းႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားေပါၾကြယ္ဝေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခန္႔မွန္း 

GDP သည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၉၀၀ သာရိွၿပီး တရားဝင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ 

၂၆% ရိွေနကာ အေရွ႕အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

အနာဂတ္တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အလားအလာရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေရႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 

ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ေရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေရ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေစာလွ်င္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေစမည့္အခ်က္မ်ားကို 

ထိခုိက္ေစလ်က္ တိုင္းျပည္၏ ေရအရင္းအျမစ္မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္၏ 

အရည္အေသြးတို႔ကုိ အေကာင္းေရာ အဆိုးပါ အၾကီးအက်ယ္ထိခိုက္သြားႏိုင္သည္။  

ျမစ္၏ပင္မေရစီးဆင္းသည့္ေနရာမ်ားသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျမစ္ဝွမ္းတစ္ခုလုံးအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားလိုအပ္ေနေသးသကဲ့သို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ 

အေကာင္းဆုံး ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနေသးသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို 

တိုးျမႇင့္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲ၍ ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို 

သိသာထင္ရွားစြာ တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။သဲႏုန္းက်ျခင္းသည္ အဓိက ျပသနာျဖစ္ေနၿပီး 

ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထိခုိက္ခံေနရပါသည္။ ေရအရည္အေသြးသည္ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အနီးတြင္ က်ဆင္းလာၿပီး၊ အပူပိုင္းဇုန္မ်ားတြင္ ေရရရိွမႈ နည္းပါးလာသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကို 

ေတြ႔ရွိေနရသည္။ ဆိုးရြားလွွေသာ ရာသီဥတု၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားသည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတြင္ 

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အျခားျပသနာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေဂဟစနစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းသည္ 

ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားအပါအဝင္ဆြဲေဆာင္မႈအထင္ကရျဖစ္ၿပီးမ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မွာစုိးရိမ္ရသည့္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

ဧရာဝတီ ဘက္စံုျမစ္ဝွမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ခ်ေပးထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ 

သန္းျဖင့္ျမစ္၀ွမ္းဘက္စုံေပါင္းစည္းစီမံကိန္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ျပဌာန္းခ်က္ညႊန္းတမ္းသ

ည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရိွ လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ရန္ 

ေမွ်ာ္မွန္းရၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ 

မဟာဗ်ဴဟာက်စီမံကိန္းအတြက္ စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေနရာတက်ျဖစ္ရန္ႏွင့္ လက္ရိွ မ်ားျပားလာေသာ 

ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသည္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိုမက်င့္သုံးဘဲျမစ္၀ွမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေစေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 

အစုိးရအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။IRBPM တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္ - 
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(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္အလားအလာဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အဆင့္အလုိက္ စိတ္ျဖာေလ့လာမႈမ်ား၊ ျမစ္၀ွမ္းတစ္နံ 

တစ္လ်ား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္၊ HIC ၊ 

ေနာင္ထြက္ေပၚလာမည့္ RBO ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ အနာဂတ္တြင္ 

အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ဗဟုသုတအေျခခံမွတ္တမ္းတစ္ရပ္ကို 

ဖန္တီးျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ျမစ္၀ွမ္းတစ္နံတစ္လ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈေလ့လာခ်က္မ်ား 

(၂) HIC ၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ထြက္ေပၚလာမည့္ RBO ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အနာဂတ္ 

တြင္အသုံးျပဳရန္ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ စံနမူနာ ပုံစံမ်ားႏွင့္ 

ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈနည္းလမ္းမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္မႈ 

 

(၃) အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူူျခင္းမ်ား။ (ႏွင့္အတူ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကုိ အၾကံျပဳမည့္ 

ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တည္ေထာင္မႈ)  

(၄) ၁) ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္အၾကံဥာဏ္ရယူမႈမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ရရိွေသာ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳး (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 

လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ျမစ္ဝွမ္း အစီအစဥ္ ေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ဆိုလုိသည္မွာ ျမစ္၀ွမ္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား 

မည္သို႔သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္၊ အကဲျဖတ္သင့္သည္၊ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ 

ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္သင့္သည္၊ အစုိးရမွ အတည္ျပဳခ်က္ေပးသင့္သည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ 

စသည့္အခ်က္မ်ား) တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ အလုံးစံုၿခံဳငံုေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ အထူးစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ 

 

အထူးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းကို 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေနာင္တရစရာလုံး၀မရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္လိမ့္မည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ဤအစီအစဥ္၏ ေနာင္အနာဂတ္အဆင့္မ်ားတြင္ ဤစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံရန္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ GoM သည္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ စနစ္တက်ျဖစ္၍ေကာင္းစြာ စီစဥ္ထားရိွေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တိုးတက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ 

စီမံကိန္းမ်ားကုိခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္မႈအား အထူးဦးစားေပးထားသည္။ 

 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ (SESA) 

 

ထုိSESAသည္၄င္းနွင့္ပတ္သက္ေသာအဓိကပတ္၀န္းက်င္နွင့္လူမွဳဆိုင္ရာ 

ျပသနာရပ္မ်ားကိုပံုေဖာ္ျခင္းနွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ပတ္၀န္းက်င္နွင့္လူမွဳဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ 

ျမစ္၀ွမ္းဆိုင္ရာ ဘက္စံုေပါင္းစည္း အထူးစီမံကိန္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းမည့္ သဘာာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဘက္စုံေပါင္းစည္း 

ျမစ္ဝွမ္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (IRBPM) ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ SESA သည္ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား ေျမာက္ျမားစြာေသာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္အတူ စီမံကိန္းတြင္ 

ဆက္လက္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ တံတားတစ္ခုကို ဖန္တီးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကို 
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တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကိုခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္းထက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 

လ္ိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္လက္ၿပီး အျပန္အလွန္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ SESAျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 

ထူးျခားခ်က္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ SESA ကိုအသစ္ဖန္တီးထားေသာ အမ်ိဴသား ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ(NWRC) 

မွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္သည္ျမန္မာန္ုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးျမစ္၀ွမ္းျဖစ္သည္သာမက န္ုိင္ငံ၏ 

အသဲနွလံုးဟူ၍လည္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယေန႔တြင္ျမစ္၀ွမ္းသည္ ျမန္မာန္ုိင္ငံကုန္းေျမျပင္က်ယ္၏ 

၆၀%ေက်ာ္ပမာဏရိွၿပီး လူဦးေရ၏၇၀%ကို ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္နို္င္ရန္ေထာက္ပ့ံေပးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄၀% ကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။  

ျမစ္၀ွမ္းထဲရွိေရေအာက္သယံဇာတမ်ားသည္ ေရေပၚသယံဇာတထက္ ပိုမုိမ်ားျပားသည္ဟု ယုံၾကည္ရပါသည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းသည္ယင္းျမစ္၀ွမ္းရိွသဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ လိုအပ္သလို 

မီွခုိအားထားေနၾကရေသာမတူကြဲျပားသည့္မ်ိဳးႏြယ္လူနည္းစုအတြက္မွီခိုအားထားရာအိမ္တစ္အိမ္ကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မွာျမင့္တက္ဆဲျဖစ္ျပီး မ်ားစြာေသာႏြမ္းပါးသူတို႔သည္ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတြင္ေနထိုင္ၾကပါသည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း သိသာထင္ရွားေအာင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္လုိက္ပါက 

ယင္းသည္လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားနွင့္ႏြမ္းပါးသူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားရရိွခံစားနိုင္ျခင္းကို 

ထိခုိက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ နွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ား၊ 

အထူးစီမံကိန္းလက္ေအာက္ရိွပံုေဖာ္ရန္လိုအပ္သည့္ ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းခြဲ၁.၃ေအာက္ရိွ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသရိွ 

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားနွင့္ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအရ ျဖစ္ေစထိခိုက္ႏုိင္ရံုသာမက 

၄င္းတို႔ေနထိုင္သည့္ အိမ္မ်ားကိုဆံုးရံႈးရမည္ျဖစ္ကာ ထိခိုက္မႈမ်ား ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။  

 

SESA လုပ္ငန္းစဥ္ 

IWRM 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိစၥ

ရပ္မ်ား 

SESA

စံနမူနာႏွင့္ DSS ပံုေဖာ္ျခင္း (၀ - ၃ႏွစ္) 

(အစိတ္အပိုင္း ၁ 

မွလုပ္ေဆာင္စရာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြ

က္ရန္) 

 

 

အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္း

 စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

 ပဏာမအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္ျခင္း 

(ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ 

၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား) 

 စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားက္ိုရွာေဖြျခင္း၊စီစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းအစီအစဥ္ 

 စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း 

 စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္၊ SESA အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အရာမ်ားႏွင့္အတူ 

အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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ျမစ္၀ွမ္းဆိုင္ရာ ခ်င့္ခ်ိန္ အကဲျဖတ္မႈ 

ပထမအဆင့္ ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း  

အထူးစီမံကိန္းပထမမူၾကမ္း ( ၀ - ၆လ) 

အေပၚရံ အကဲျဖတ္မႈ ပံုစံ 

ျမစ္၀ွမ္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းရည္ရြယ္

ခ်က္ႏွင့္အညႊန္းမ်ား 

ကနဦးျမစ္၀ွမ္းအထူးစီမံကိန္းမူၾကမ္း 

 

 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဦးစားေပး 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ား၊ 

တတ္စြမ္းသေရြ႔ မပ်က္စီးေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားအားရွာေဖြျခင္း 

 

အေျခအေနအေပၚေလ့လာစမ္းစစ္ျခင္း 

 တည္ရွိေနေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိစူးစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 

(ပမာဏကို     စမ္းစစ္ျခင္း၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိေလ့လာျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိေလ့လာျခင္း၊ EIA 

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ က႑အလုိက္အစီရင္ခံစာမ်ား) 

 ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ား/ ေပါင္းစည္းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 

အပရိက သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ က႑အတြင္း 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား) 

 စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊လူမႈေရး၊လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္ႏွင့္က်န္းမာေရး

ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္တုိင္းတာရႏိုင္ေသာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္လုိအပ္ေသာနည္းနာမ်ား 

 ေဒသအလိုက္ အလ်ားလုိက္ (က႑မ်ား) ႏွင့္ ေဒါင္လုိက္ 

(တုိင္ပင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား) ကိစၥရပ္မ်ား 

 ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည့္အုပ္စုမ်ား+ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား + အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား + 

ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ား 

 တတ္စြမ္းသေရြ႔ မပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

အလားအလာရိွေသာသက္ေရာက္မႈအသီးသီးအတြက္ 

သတ္မွတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

 

အဖြဲ႕အစည္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း 

 

ဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာပုံမွန္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား၊ 
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ေရအရင္း အျမစ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ၏ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္သက္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊

ဥပေဒမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိစာရင္းျပဳစုျခင္း။ 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဦးစားေပး 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ တည္ရွိေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

ကုံလုံၾကြယ္၀မႈကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ အကဲျဖတ္ျခင္း (ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ) 

 အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားကြာဟမႈအား ေျဖရွင္းရန္ 

ေဆာက္ရြက္စရာ မ်ားကုိရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

 

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာပုံမွန္မဟုတ္ေသာေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 

 ရည္ရြယ္ထားေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း(သုိ႔မဟုတ္)ေဒသခံတုိင္းရင္းသ

ားတုိ႔၏ပင္ကုိယ္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ရရိွႏုိင္သည့္ 

လူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္သည္ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယေျခလွမ္းတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္ လူထု၏ 

ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည့္အုပ္စုမ်ားပါ၀င္သည္။ 

ၾကားကာလေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအားေလ့လာဆ

န္းစစ္ျခင္း (၁၂-၃၀ လ) 

- လူမႈ၀န္းက်င္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္

းက်င္ဆုိင္ရာအႏုစိတ္ေလ့လာျခ

င္းအပါအ၀င္ 

ျဖစ္လာႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ား

ကုိဆန္းစစ္ျခင္း၊ 

အျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္

းမ်ားကုိေလ့လာရွာေဖြျခင္း။ 

- စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏လက္တြဲပါ

ဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးရံွဳးႏုိင္မည့္အလားအလားကုိ 

ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္ျခင္း 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္  ေရတုိ(၁ႏွစ္မွ၂ႏွစ္)၊ 

ေရလတ္(၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္)ႏွင့္ေရရွည္(ငါးႏွစ္အထက္)လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညႊန္းမ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ကြန္ရက္  

ေဘာင္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္္။ ထိုနည္းျဖင့္ IRBPM၏ 

တိုးတက္မႈကုိအကဲျဖတ္ရန္ ကာလအလုိက္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ အၾကံျပဳထားသည့္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ဆုံးရွံဳးႏုိင္မည့္အလားအလာမ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္အကျဲဖတ္မႈႏွင့္အတူ SESA 

ကို အဆုံးသတ္ထားပါသည္္။ ဆုံးရွံဳးတန္စြမ္းကုိ ေလ့လာျခင္းတြင္ 

IRBPM တြင္ပါ၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္  

အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးရပ္တန္႔ေစရန္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ 

ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိျပဳထားေသာ IRBPM၏ 

အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈတြင္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္္။အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း 
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စိတ္ပါဝင္စားသူအမ်ားအျပားပါ၀င္ေသာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပျ

ခင္းျဖင့္ မွ်ေဝသင့္သည္္။ 

ထိုအေျခအေနတြင္မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 

လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ထိေရာက္ေသာ၊မေပ်ာက္မျပယ္ေသာ 

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အမ်ားဆႏၵကုိ 

တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းအထူးစီမံခ်က္ (ABMP) 

(၂၄-၃၆ လ) 

 

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအားအေသးစိတ္ေလ့လ

ာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ 

လက္တြဲပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ။ 

စံနမူနာမ်ား၊ DSS ႏွင့္ 

အေျခခံဗဟုသုတႏွင့္ ပထမဆယ္ႏွစ္စာ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းအထူးစီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ျ

ခင္း။ 

အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖည့္ျခင္းမ်ား

။ 

 

အဆုံးသတ္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ 

သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း 

 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

(ေလ့က်င့္ေပးျခင္း) ႏွင့္ 

စီမံကိန္း၌ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

HIC အားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ NWRC ကုိ 

အေထာက္အပ့ံ 

ျပဳျခင္းပုိင္ဆုိင္မႈအားလုံးကုိ HIC 

သုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 

 

 

 

SESAကုိ အဆင့္ငါးဆင့္ျဖစ္ေသာ - အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္း၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆံုးရွံဳးမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို 

ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းအထူးစီမံကိန္း အတြင္း ထည့္သြင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူ၍ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ 

ဘက္စုံျမစ္ဝွမ္းစီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲဲျခင္းႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာသဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆုံးရံႈးနုိင္မည့္ 

အလားအလာမ်ားကုိစီမံရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းႏွင့္ 
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အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာကန္႔သတ္ေဘာင္မ်ားကုိလည္းခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္ျခင္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာအဓိကကိစၥရပ္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

SESA လုပ္ငန္းစဥ္ကာလအတြင္းစီမံကိန္းမွဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ စီမံကိန္းတြင္ စိတ္ပါဝင္သူမ်ားတက္ေရာက္သည့္ 

ေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကုိပါဝင္လာေစရန္လက္တြဲေခၚေဆာင္လိမ့္မည္။ 

အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာသေဘာတူအတည္ျပဳအစည္းအေ၀းကုိ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ပထမအၾကိမ္္၊ ဆုံးရံွဳးမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကုိ 

ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္၊ အနည္းဆုံးႏွစ္ၾကိမ္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီးေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္းကုိ SESA လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါေသာအခ်ိဳးအေကြ႔မ်ားအတြင္းျပဳလုပ္မည္္ 

ျဖစ္ပါသည္။ သီးသန္႔ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကိုလည္းအဆင့္ ၁ ႏွင့္ အဆင့္ ၂ အထူးစီမံကိန္းမူၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျခင္းဆုိင္ရာစီမံကိန္းမူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၎အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားမွ ရရိွလာေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ SESA တြင္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ SESA အေနျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျခင္းဆုိင္ရာစီမံကိန္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္အရအဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအား 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းအဆင့္မွ ၄င္းစီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္ျခင္းသို႔ စနစ္တက်ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္အတြက္  

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျခင္းဆုိင္ရာအစီအစဥ္အရရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္တန္ေခ်ရိွအစိတ္

အပုိင္း ၁.၃ အရအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မည့္ အနာဂါတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိSESA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္လိမ့္မည္။ 

ျမစ္၀ွမ္းေဒသဘက္စုံေပါင္းစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာႏုိင္ငံတကာမွ 

က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိစိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအားလုံးသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ရန္ႏွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာဆုံးရံွဳးနုိင္မည့္ အလားအလာ မ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္စြမ္းကိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ SESA 

ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာ ဆုံးရွံဳးႏုိင္စြမ္း 

အတိုင္းအတာကို အကဲျဖတ္ရန္၊ SESA၏ ပါ၀င္မႈပမာဏႏွင့္ နည္းလမ္းကုိပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္အကြက္ခ်ရန္အတြက္ 

ဧရာ၀တီ ဘက္စုံံေပါင္းစည္း ျမစ္ဝွမ္းစီမံကိန္း(IRBMDP)ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သက္ေရာက္ 

မႈမ်ားကုိအကဲျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ၊အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈအားလုံးကို ေလ့လာအကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္းကုိစီမံကိန္းအရ ျပဳလုပ္မည့္ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ ရရိွလာေသာ ၄င္းတို႔ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ တာ၀န္မ်ားကုိေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္ - 

 ဆက္ႏြယ္မႈအရိွဆုံးေသာESIAမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား (EMPs)၊ျမစ္၀ွမ္း 

ေဒသရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းမ်ားမွသဘာ၀၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္အတြင္း 

ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ပါဝင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိေလ့လာသုံးသပ္ရမည္။ 
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အတုိင္ပင္ခံသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဥပမာ - 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန(DWIR)၊ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ 

ဦးစီးဌာန(DMH)၊ အမ်ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရံုး အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရ�င်များအဖြဲ႕ NWRC၊ NGO မ်ား၊ CSOမ်ား၊ အလွဴရွင္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑မ်ား) 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး (ဥပမာ - ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး 

၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္) အလားအလာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ တရားဥပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က႑မ်ားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ 

မူေဘာင္မ်ားအပါအဝင္SESA၏အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရိွေသာပဏာမသတင္း အခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိ စုေဆာင္းရမည္။  

 အတုိင္ပင္ခံသည္ျမစ္၀ွမ္းအတြင္းရွိ စီမံကိန္းကို အဓိကစိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္မက္လုံးမ်ားကုိေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္။ စိတ္ဝင္စား သူမ်ားကို 

ေလ့လာအကဲျဖတ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အပယ္ခံ၊ အားနည္းေသာအုပ္စုမ်ား 

အပါအဝင္  အဓိက စိတ္ဝင္စားသည့္ အုပ္စုမ်ားကုိ ခြဲထုတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 

စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို SESA တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 

အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ စိတ္ဝင္ စားသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။  

 အဆုိျပဳထားသည့္SESA၏ အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ၊ SESA အစီရင္ခံစာအတြက္ 

မာတိကာဇယား(ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအပါအ၀င္)၊အလုပ္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္ 

နည္းနာမ်ား၊တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအပါအ၀င္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပါဝင္ပူးေပါင္း ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ရမည္။  

 အလုပရုံ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရမည္။SESA  သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပုိမုိ နားလည္ လာေစရန္ 

ႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈကုိျမႇင့္တင္ရန္၊ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရရိွေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပါဝင္လာေစမည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အၾကံေပးသည္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေဆာက္ရြက္ခ်က္ 

အေရအတြက္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည့္အျပင္ ျမစ္ဝွမ္း တေလွ်ာက္ သြားေရာက္ 

ေလ့လာျခင္းကုိပါ ႀကီးၾကပ္သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ေနရာမ်ားအားDWIR၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 

သတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပဏာမအခ်က္အလက္မ်ား အရ အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္ xxxxxတုိ႔ 

ပါ၀င္မည္။ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ိဳဳးေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ NGO မ်ား၊ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

စီရင္စုအာဏာပုိင္မ်ား၊ လူထု၏ ေဒသခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ပ်ံက်အုပ္စု က႑မ်ား အပါအဝင္ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။  

 

 အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဆုံးသတ္ အေပၚယံအကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ 

DWIRႏွင့္အျခားဆက္ႏြယ္ေနေသာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကမာၻ႔ဘဏ္မွၾကည့္ရႈေလ့လာရန္အတြက္ျပင္ဆင္ရမ
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ည္။ဤအေပၚယံ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာသည္ အၾကံေပး၏ ကနဦးအစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ 

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္။ 

o SESA ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္DWIRႏွင့္ အလားတူ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔ျဖင့္ သေဘာတူညီထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အခ်ိန္ကာလ။ 

o စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း/ မွတ္ကန္မႈ အတည္ျပဳျခင္း တုိ႔ 

အပါအဝင္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အဓိက 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို ေဖာ္ျပေသာ SESA လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္။  

o DWIR သို႔ တင္ရမည့္ ေမွွ်ာ္မွန္းထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား/ေပးပို႔မႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာ 

တင္မည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ 

 အေပၚယံအကျဲဖတ္ျခင္း အဆင့္သည္ အမ်ားဆုံးေလးလၾကာျမင့္သည္။  

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း 

အတည္ျပဳထားေသာ အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ၏ ရလဒ္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ 

ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဓိက သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အႏၱရာယ္မ်ားအပါအဝင္ အႏၱရာယ္မ်ား အားလုံးကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းရိွ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို 

ေရွးဦးစြာသတ္မွတ္ရမည္။အတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိစံႏႈန္းမ်ားကိုဆံုးရံႈး တန္စြမ္းမ်ား ႏွင့္ 

ျပသနာမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ 

အတိုးေလ်ာ့ျပဳလုပ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အမိ်ဳးအစားခြဲထုတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ 

သတ္မွတ္သင့္သည္။ ဤအဆိုျပဳေသာ အဓိကျပသနာရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ပမာဏကြာဟမႈကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

ျပသနာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ လုပ္ရပ္ 

ေပၚတြင္အေျခခံသင့္သည္။ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ား/ေပါင္းစည္းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အပရိက သက္ေရာက္မႈ 

မ်ားအျပင္ က႑အတြင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား အျခား 

အပိုင္းက႑တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားအား ပဏာမစာရင္းျပဳစုျခင္းကို လက္ရိွ ရိွေနသည့္ 

စာအုပ္စာတမ္းႏွင့္ ရရိွႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုိက္လံရွာေဖြကာ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းတြင္ အေျခခံၿပီး 

သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားအတိုင္း 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္ -  

၁။ သစ္ေတာေျမ ဧရိယာ၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစိတ္မ်ား ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားအပါအဝင္ အဓိကက်ေသာ 

ဇီဝမ်ိဳးကြဲစိတ္မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ ထိရွလြယ္ေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ - စိမ့္ေျမအရပ္)၊ 

စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ မ်ားကို 
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အသုံးျပဳၿပီး ေဒသအခြဲမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ား (ဥပမာ - ျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ား) ျဖင့္ 

ျမစ္ဝွမ္း၏ အေျခခံေျမပုံထုတ္ယူျခင္း။(ပထမ အလႊာ)   

၂။ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး၊ ငါးျမႇားျခင္း၊ ေရေၾကာင္း 

သြားလာျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိ႔အပါအဝင္ ျမစ္ဝွမ္းရွိ အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား/ 

ေျမအသုံးျပဳမႈမ်ားကို ေျမပံုထုတ္ယူျခင္း။ ေျမပုံထုတ္ယူျခင္းတြင္ ေနာက္သုံးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္အလားအလာရိွေသာ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဓိက 

ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား 

ပါဝင္လိမ့္မည္။ (ဒုတိယအလႊာ) 

၃။ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး (ဥပမာ - ေရကာတာမ်ား၊ ေရေၾကာင္း 

ေထာက္ကူျပဳစနစ္မ်ား၊ ေရေၾကာင္းေထာက္ကူျပဳ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ စခန္းဌာနမ်ား) ႏွင့္ အဆိုျပဳေသာ လမ္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈႏွင့္ စံုစမ္း 

စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း မ်ားအား 

သတ္မွတ္ျခင္းကို ေျမပုံထုတ္ယူျခင္း။ (တတိယ အလႊာ) 

၄။ အပူခ်ိန္၊ မုိးေရခ်ိန္၊ ေရၾကီးသည့္ ေဒသမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ သဘာဝေဘး 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ သတ္မွတ္ေဒသမ်ား (ဥပမာ -ေရၾကီးျခင္း၊ မုိးေခါင္ျခင္း) ကို ေျမပုံ ထုတ္ယူျခင္း။ 

(စတုတၳအလႊာ) 

၅။ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္၊ ႏုန္းေျမ သယ္ယူမႈ၊ ေရအရည္ေသြး ႏွင့္ 

ေရအသုံးျပဳမႈတို႔ကို ေျမပံုထုတ္ယူျခင္း။ 

၆။ ျမစ္ဝွမ္းတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ရမႈရွိသည့္ အေရးၾကီးသည့္ 

ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ အလႊာ ငါးခုတို႔အား ေပါင္းစည္းျခင္း။ 

၇။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်းလက္လူထု၏ ဗဟုသုတႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား 

ႏွင့္ ကိစၥရပ္အလိုက္ ေလ့လာမႈမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး တိက်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားကို 

စစ္ေဆးျခင္း။ 

 

အလားတူပင္ လူမႈဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို အေပၚယံအကဲျဖတ္ရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္ -  

၁။ အေျခခ်ႏိုင္ထိုင္သူအေရအတြက္၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရႏွင့္ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား 

ကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ အဓိက ညႊန္ျပရမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ 

ျမစ္ဝွမ္းရွိ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေျခခံေျမပုံ ျပဳလုပ္ျခင္း။ (ပထမ အလႊာ) 

၂။ ေဒသလူထု၏ ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းအပါအဝင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပေသာ 

ေျမပုံထုတ္ယူျခင္း။ (ဒုတိယအလႊာ) 

၃။ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာဝ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အျခား အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အထူး လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေျမယာ အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေျမပုံထုတ္ယူျခင္း။ (တတိယ အလႊာ) ေရအရင္းအျမစ္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လက္ရိွရွိေနသည့္ သို႔မဟုတ္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းအေရအတြက္ကို 

ေျမပုံထုတ္ယူျခင္း။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား 

ရယူသုံးစြဲေနေသာသ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ ၄င္းတို႔၏ 
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာ အတိုင္းအတာပမာဏကို 

ေျမပုံထုတ္ယူျခင္း။  

၄။ ျမစ္ဝွမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ အေရးၾကီးေသာ လူမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုန္ရန္ အဆိုပါ အလႊာ 

သုံးလႊာရိွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

၅။ ျမစ္ဝွမ္းေဒသရိွ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထိခုိက္ေစေသာ မတူကြဲျပားသည့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွ ရရိွလာေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ 

အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေက်းလက္လူထု၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ 

ဗဟုသုတမ်ားကို ရယူအကဲျဖတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္အလိုက္ ေလ့လာမႈမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး 

တိက်ေသာ လူမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း။ 

 

ျမစ္ဝွမ္း အထူးစီမံကိန္း အဆင့္ ၁ ကို ေဆာင္ရြက္စဥ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္ မ်ားအား 

ပဏာမဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ 

သို႔မွသာ အထူးစီမံကိန္းအား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူူမႈဆိုင္ရာ ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားျဖင့္ 

ေကာင္းမြန္စြာ ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပုံထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔မွ ရရိွလာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 

ပဏာမသတ္မွတ္စာရင္းကို ေဒသဆိုင္ရာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး 

ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရမည္။  

ယခင္အဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေျမပုံထုတ္ယူထားမႈ အေပၚတြင္ 

အေျခခံကာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ စာရင္းကို သတ္မွတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းစာရင္းတြင္ 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳဳးေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိမ္းသိမ္းခံနယ္ေျမမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ NGO မ်ား၊ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီရင္စုအာဏာပုိင္မ်ား၊ လူထု၏ 

ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လွည့္လည္သြားလာေနထိုင္ေလ့ရိွေသာ 

လူမ်ိဳးစုမ်ားပါဝင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ SESA လုပ္ငန္းစဥ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

အေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အဓိပၸါယ္ရွိေစရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားကို သုံးၿပီး 

လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူူမႈဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို ျမစ္ဝွမ္းအထူးစီမံကိန္း အဆင့္ ၁ ကို 

စတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၁၂ လအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသား 

ေထာက္ခံအတည္ျပဳပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပရန္အတြက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

 

 

 

အမ်ိဳးသားေထာက္ခံအတည္ျပဳအစည္းအေ၀း ပထမအၾကိမ္/တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း။ 
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ထုတ္ျပန္ၿပီးသားအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ အဓိက စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ 

လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ 

ရလဒ္မ်ားတြင္ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို 

အမ်ိဳးသားေရး တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစည္းအေဝး၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စာရင္းကို 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကို မည္သို႔ သတ္မွတ္သင့္သည္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ခ်ဲ႕ထြင္သင့္သည္၊ 

ေနာက္ဆက္တြဲ SESA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ စီစဥ္သင့္သည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 

ရွာေဖြရန္၊ SESA လုပ္ငန္းစဥ္၊ ၄င္း၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ 

တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူမည္ ျဖစ္ပါသည္ - 

 ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းရွိ ေယဘုယ် အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ လူမ်ိဳးခြဲေဗဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ 

လူမႈ-စီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 စီမံကိန္းတြင္ အဓိက စိတ္ပါဝင္စားစြာ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ား၊ ၄င္းတို႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 

စာရင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ 

ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းႏွင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားကို သတ္မွတ္လိမ့္မည္။ 

 အဓိက ေနရာမ်ား၏ နမူနာအတြက္ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာကို အျခားနည္းအသုံးျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

အခြင့္အလမ္းအတြက္ ေပးရေသာ တန္ဖုိးကို စိစစ္ျခင္းျဖင့္ ေျမအသုံးခ်မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရန္ 

အတိုးအေလ်ာ့ျပဳလုပ္ရမည့္ နည္းလမး္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 သတ္မွတ္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို အေျခခံေသာ အေရးၾကီးသည့္ 

အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ၊ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ၊ မူဝါဒႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ကြာဟမႈမ်ားကို 

ခ်င့္ခ်ိန္ အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။  

 

ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အနာဂတ္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားရသည့္ သို႔မဟုတ္ ခံစားရမည့္ အလားအလာရိွသည့္ လူထုအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားေရး 

အဆင့္ရိွ အဓိက စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအားလုံးထံမ ွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဤအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ 

ဖိတ္ေခၚသင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု လူနည္းစု၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းရိွ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ 

ဦးစားေပးအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ရရိွလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအပါအဝင္ ထိခုိက္နာက်င္ခံစားရမည့္ သူမ်ားကို 

ဖိတ္ေခၚရန္ ဂရုစိုက္ရမည္။ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ က႑မျပဳလုပ္မီ တျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ 

တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အျခားအဓိက 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အားနည္းေသာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကို 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လႊဲအပ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ 

အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဓိကပါဝင္ေသာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ 
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ျပသနာမ်ားႏွင့္စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အခန္းက႑တြင္ 

ေဒသသုံးစကားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။  

အမ်ိဳးသားေထာက္ခံအတည္ျပဳအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ သုေတသနျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး၊ ေျမ၊ ေရႏွင့္ သစ္ေတာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခား 

အစိုးရလူမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ကဲ့သို႔ SESA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စိတ္ဝင္မ်ားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္သည္။  

 

အမ်ိဳးသားေထာက္ခံအတည္ျပဳအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ စာတမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား 

ထုတ္ယူၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအၾကား တူညီမႈမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၾကိဳးစားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ဦးစားေပး 

ေဆာင္ရြက္လိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ား မတိုက္ဆုိင္သည့္အခါ ၄င္းအခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံုထည့္သြင္းၿပီး 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာျဖင့္ သီးျခား အစီရင္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကို 

စီမံရန္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား တိုးပြားေစရန္ အဆင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ SEASA 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပုိင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ SESA လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူၿပီး တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားေရးအဆိုင္ရာ 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈုဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္အသံုးျပဳေနက် မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္သည္။  

SESA လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ၁၂ လအတြင္း သို႔မဟုတ္ ျမစ္ဝွမ္း အထူးစီမံကိန္း အဆင့္ ၁ 

ကို အၾကမ္းေရးဆြဲျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံတြင္းေထာက္ခံအတည္ျပဳအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမအၾကိမ္ 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ျမစ္ဝွမ္း အထူးစီမံကိန္း ပထမအဆင့္တြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ ဆိုင္ရာခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာ 

 

ပထမဆုံးအၾကိမ္အမ်ိဳးသားေထာက္ခံအတည္ျပဳအစည္းအေ၀းတြင္မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ

ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာအရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ပုိင္းဆိုင္ရာခ်င့္တြက္ အကျဲဖတ္မႈကို 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ျဖစ္လာနိုင္ဖြယ္ရိွေသာဆုိးက်ိဳးမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္နွင့္ သိသာ ထင္ရွားေသာ 

ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တိုးျမင့္ လာေစရန္ 

ေျခလွမ္းမ်ားကိုဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ထုိ႔ျပင္SESAအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္အေကာင္

ထည္ေဖာ္စီမံခ်က္မ်ား၊စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္းအေျခခံမူေဘာင္နွင့္နစ္နာခ်က္မ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ
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လည္းသတ္မွတ္သြားပါမည္။ရလဒ္ေပၚအေျခခံ၍ SESAမူၾကမ္းအစီရင္ခံစာကိုအနည္းဆုံးေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္ 

သတ္မွတ္သြားပါမည္ - 

 IWRPMကိုရည္ညႊန္းေသာမဟာဗ်ဳဟာေရြးခ်ယ္မႈ(မ်ား)၊ယင္း၏ 

အဓိကက်ေသာလူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားနွင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္

ပါ၀င္ေသာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပခ်က္။ 

 IRWPMနွင့္အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ဥပေဒျပဳျခင္းနွင့္အာဏာျပဳျခင္းဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မွဴစနစ္

ကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္။ 

 IWRPMအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း 

ဘက္စုံေပါင္းစည္းအထူးအစီအစဥ္ႏွင့္ 

စီမံကိန္း(မ်ား)၊ေဆာင္ရြက္ခ်က္(မ်ား)သို႔မဟုတ္မူ၀ါဒ(မ်ား)အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

အေကာင္းအဆိုးမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ယင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေနရာအနံွ႔ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။ 

 ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုအထူးအေလးထားၿပီးသတ္မွတ္ စီမံကိန္း 

(မ်ား)၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (မ်ား) သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ (မ်ား)/ စည္းမ်ဥ္း (မ်ား) 

ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ 

စိစစ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ အစီအစဥ္ေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ - အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ  - 

(၁)ထုိကဲ့သုိ႔သတ္မွတ္ 

စီမံကိန္း(မ်ား)၊ေဆာင္ရြက္ခ်က္(မ်ား)သို႔မဟုတ္မူ၀ါဒ(မ်ား)၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း(မ်ား)ႏွင့္ 

ပတ္သတ္ၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း၊(၂)မည္သည့္ဆိုး၀ါးသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးကိုမဆိုေလွ်ာ႔ခ်နုိင္ေရး၊ေလ်ာ႔ပါးေစေရးနွ

င့္ဖယ္ထုတ္နိုင္ေရးတို႕အတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း။ ဥပမာ - သတ္မွတ္ 

ေနရာမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (မ်ား)၊ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္ (မ်ား) ႏွင့္ ရိွရင္းစြဲေဒသခံ 

တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ကိုသက္ဆိုင္ရာကမာၻ့ဘဏ္၏ ေဘးဆီးရန္ကာမူဝါဒမ်ားအရ 

ျပင္ဆင္ျခင္း။ (၃) IWRPM အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာသတ္မွတ္စီမံကိန္း (မ်ား)၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (မ်ား)၊ မူဝါဒ (မ်ား)/ စည္းမ်ဥ္ (မ်ား) ႏွင့္ 

ပတ္သတ္ၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း။  

 

 ESMFလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္IWRPMအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအေျခခံမူေဘာင္အတြင္းရိွသီးသန္႔အဖြဲ႔အ

စည္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားစီစစ္ေလ့လာျခင္း။ထိုေလ့လာျခင္းတြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဆင့္ဆင့္အလုိက္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းနွင့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ကိုသံုးသပ္ျခင္း(ဥပမာ -

ေဒသတြင္း၊ခရိုင္တြင္း၊ 

ျမိဳ႔နယ္တြင္းနွင့္နုိင္ငံတြင္း)နွင့္ESMFအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိစီမံခန္႔ခြဲေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ၄င္းတို႔၏ 

ေဆာင္ရြက္နုိင္စြမ္းကိုသုံးသပ္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္။စီစစ္ေလ့လာျခင္းသည္IWRPMအေကာင္အထည္ေဖာ္ျ

ခင္းဆိုင္ရာသတ္မွတ္ကာလမွအဓိကရယူသင့္ပါသည္။ 

 ESMFအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္တာ၀န္ရွိေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္အၾကံျပဳထားေသာလုပ္ေဆ

ာင္နုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္။ 
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 ESMFအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုအေထာက္အကူျပဳေစရန္ျပည္သူပုိင္နွင့္ပုဂၢလိကပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အ

သင္းအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအားနည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား။ 

 IWRPMအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ နစ္နာခ်က္မ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား။ 

 ထုိSESAကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ ေဖာ္ျပခ်က္။ 

 

အစီရင္ခံစာမူၾကမး္အားသက္ဆုိင္ရာဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆုိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီးလူထုႏွင့္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 

သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။လြတ္လပ္၍ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားေသာ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိသက္ဆုိင္ရာေနရာမ်ားအလုိက္ SESA အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီးအနည္းဆုံးႏွစ္ပတ္အၾကာ၌ 

ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအဓိကကိစၥရပ္မ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္စဥ္က ဖိတ္ၾကားခ့ဲသူမ်ားႏွင့္ 

ေဒသတြင္းစိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္အတူေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသ႔ိုတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ 

ေဒသတြင္းပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားအားတတ္ႏုိင္သေရြ႕၎တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကားျဖင့္ေဆြးေႏြးၾကေစရန္အထူးဂရု

စုိက္ရမည္။ထုိ႔အျပင္နယ္ေျမေဒသႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိေသာပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ရန္ႏွင့္က်ားမ/မေရြးပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ဂရုစုိက္ရမည္။ေ

ဒသအတြင္းအၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိSESA၏အစီရင္ခံစာအၿပီးသတ္မူၾကမ္းတြင္ 

ထည့္သြင္းထားရမည္။ 

 

အဆိုပါ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈသည္ ျမစ္ဝွမ္း အထူးစီမံကိန္း အဆင့္ ၂ ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ဘက္စံုေပါင္းစည္း ျမစ္ဝွမ္းအထူး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (IRBMDP) ကို ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္၍ အခ်ိတ္အဆက္မိေစရမည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ 

ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစလို၍ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲစဥ္ ရရိွလာေသာ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ 

၄င္းတို႔ကို IRBMDP တြင္ ထည့္သြင္းရန္ အေရးၾကီးသည္။ အစိတ္အပိုင္း ၁.၃ ရိွ စီမံကိန္းသည္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသတ္မွတ္လုိက္ေသာ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕အား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမႈတြင္ 

အေထာက္အကူေပးလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ အေစာပုိင္းကာလအတြင္း ေတြ႕ရိွလာေသာ၊ IRBMDP အတြင္း 

ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေသာစီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

IRBMDP ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ 

အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ IRBMDP တြင္ ထည့္သြင္းမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားေသာ စီမံကိနး္မ်ားကုိ SESA 

အစီရင္ခံစာအၿပီးတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ 

အပုိေဆာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပူးေပါင္းလက္တြဲလာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ 

ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းျဖင့္ SESA လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအဆင့္အထိ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ 

လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည္ႏွင့္ SESAအစီရင္ခံစာကုိေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္အညီ မြမ္းမံျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

အမ်ိဳးသားေထာက္ခံအတည္ျပဳအစည္းအေ၀း ဒုတိယအၾကိမ္ / တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း။ 
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DWIR အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ SESA အစီရင္ခံစာကုိအမ်ိဳးသားေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ 

တင္ျပရမည္။  

 

လူထု ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ရရိွလာေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားျဖင့္ ESMF ToR ကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ESMF မူၾကမ္းကို 

ေရွးဦးစြာ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ESMFမူၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္အတူ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ 

ေျမပုံထုတ္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရးၾကီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ရမည္။ မူၾကမ္းတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားဆီမွ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေရးပါေသာနယ္ပယ္မွ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား သြားလာရလြယ္ကူေသာေဒသသုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္၏ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပေပးမည့္ ESMF 

ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ လူထုၾကားနာပြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

၎ေဒသတြင္းရိွေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊NGOမ်ားသည္လည္း သက္ဆုိင္ရာေဒသအတြင္း 

က်ယ္ျပန္႔စြာေျပာဆုိေသာဘာသာစကားျဖင့္ေဆြးေႏြးမည့္ ထိုပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ သင့္သည္။  

 

SESA အတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းတြင္ လာအုိ၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ေဘးရန္ဆီးကာေရးထုတ္ျပန္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာလူထုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားပါဝင္သင့္သည့္ ESMF ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းပါ၀င္လိမ့္မည္။ 

၎မူၾကမ္းအားGoM၊ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔၏ ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ေဒသခံလူထု၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ၾကားခံ၀ဘ္ဆုိက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 

အမ်ားျပည္သူရယူႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီးစာရြက္စာတမ္းအားျဖင့္သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ 

အေရးပါေသာေဒသတြင္းရွိရုံးမ်ားတြင္မိတၱဴမ်ားထားရိွေပးရမည္။ ၎အျပင္ 

သင့္ေတာ္ရာလူထုဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔လည္းအၾကံဉာဏ္မွတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္အတြက္ ေပးပုိ႔သင့္သည္။  

 

ဒုတိယအၾကိမ္အတည္ျပဳေဆြးေႏြးပြဲကုိစီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ သို႔မဟုတ္ IRBMDPမူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးသည့္ေနာက္ 

က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။  

 

အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ေပးပို႔မည့္ ပစၥည္းမ်ား-ပင္မစီမံကိန္း၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိေရာင္ျပန္ဟပ္ႏိုင္ရန္ 

(အစိတ္အပုိင္း ၁) 
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ဇယား ၁၁ - SESA သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္း 
 
ဇယား ၁ - SESA သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္း 

 

ကုတ္နံပါတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တာဝန္ရွိေသာ 

အဖြဲ႔/အဖြဲ႔အစည္း 

အခ်ိန္ ရလဒ္ ညႊန္ျပသည့္အရာ 

(ျဖန္႔ေဝႏုိင္သည္) 

အဓိက ျဖတ္မွတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား 

၁ ျပင္ဆင္ျခင္း/စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း 

၁.၁ ToR ကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း ၁ လ အဆံုးသတ္ ToR 

 

၁.၂ အၾကံေပးမ်ား ငွားရမ္းျခင္း ေဒသခံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ 

အၾကံေပးမ်ားျဖင့္အဖြဲ႔တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းရန္ 

အၾကံျပဳသည္။ 

၁.၂.၁ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအား ေတာင္းဆုိျခင္း  ၁ လ ျပည္သူလူထုထံ 

ေစ်းျပိဳင္တင္သြင္းရန္ 

ထုတ္ျပန္ျခင္း 

 

IWRMအစီအစဥ္ 

ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ RFP 

ႏွင့္အတူပစၥည္းမ်ားေပးပုိ႔မႈႏွင့္အခ်ိန္ကုိက္ညီ

မႈ ေသခ်ာပါေစ။ 

၁.၂.၂ ပဏာမစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ 

ေလလံတင္ထားေသာ 

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း 

၅ လ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာ 

၁.၂.၃ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခြင့္ေပးျခင္း ၆ လ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ 

စာခ်ဳပ္ကုိ 

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း။ 
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၂ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း 

၂.၁ 

 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကုိ 

စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ကြာဟမႈအကဲျဖ

တ္ဆန္းစစ္ 

ျခင္း 

အၾကံေပး ၇ လ IWRM အစီအစဥ္ လုပ္ 

ေဆာင္မႈ တာဝန္အဖြဲ႔ထံ 

တုိးတက္မႈ/ကနဦး 

အစီရင္ခံစာ တင္သည္။ 

SESA C&P လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 

တည္ရွိေနဆ ဲ C&P အထူးစီမံကိန္းႏွင့္ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္သင့္ၿပီး IWRM 

အစီအစဥ္အတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

အစီအစဥ္ျဖင့္အတူ 

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
၂.၂ SESA တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 

အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (C&P) ႏွင့္ 

SESA လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိျပင္ဆင္ 

မြမ္းမံျခင္း 

၂.၃ SESA လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကုိ 

တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္း 

၂.၃.၁ အမ်ိဳးသားေရး 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ စီစဥ္ျခင္း 

အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ 

IWRM အစီအစဥ္ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ အဖြဲ႔ 

၈ လ ႏွင့္ ၉ 

လ 

ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 

အစည္းအေဝးအစီအစဥ္

ကုိ ထုတ္ျပန္သည္။ 

-သစ္ေတာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 

အုပ္စုမ်ား၊ ခရုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

အဖြဲ႔အစည္းမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းပါ။ 

 

၂.၃.၂ အမ်ိဳးသားေရး 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

အစီရင္ခံျခင္း 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 

အစီရင္ခံစာ 

၂.၃.၃ SESA လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား 

အျပီးသတ္ေရးဆြဲျခင္း 

အၾကံေပး C&P SESA 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ပါဝင္ေသာ အဆံုးသတ္ 

SESAလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
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၂.၃.၄ SESA လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကုိ 

ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း 

IWRM အစီအစဥ္ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ အဖြဲ႔ 

- ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ 

အစီအစဥ္ကုိ 

ထုတ္ျပန္ျခင္း။ 

- ေရဒီယုိမွ ေၾကျငာ 

ျခင္း၊ အစီအစဥ္ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ 

ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။ 

ေဒသအဆင့္တြင္ အစီအစဥ္အတြက္ 

ဆက္ဆံျခင္းကုိ IWRM အစီအစဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ 

စီရင္စုအဆင့္ ရံုးမ်ားျဖင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။  

၂.၄ အဓိက E&S ျပသနာမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ျခင္း 

    

၂.၄.၁ -သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

ရရွိႏုိင္ေသာ ပမာဏကြာဟာမႈ 

အခ်က္အလက္ကုိ စုစည္းျခင္းႏွင့္ 

နည္းပညာဆုိင္ရာ 

တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္း 

IWRM အစီအစဥ္ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ အဖြဲ႔/ 

အၾကံေပးမ်ား 

၁၀ - ၁၆ 

လ 

တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ

၂.၄.၂ -လူထုအေျခခံေသာ 

၄င္းတုိ႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအပါအဝင္ 

ပမာဏကို ေျမပံုထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 

ေအာက္ပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိေျမပံုထုတ္ယူ 

ျခင္း 

- သစ္ေတာ၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစိတ္မ်ား 

ေျမပံုမ်ား၊ 

ကိစၥရပ္အလုိက္ 

ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွ

င့္လူမႈ 

ဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ 

ကုိးကားခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 

ႏွင့္အတူ အဓိက ျဖတ္မွတ္ ေနရာ 
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ေနထုိင္သည့္ အဓိကေနရာမ်ား၊ 

ျမစ္ဝွမ္းမ်ား၊ အဓိက 

အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ား 

- သစ္ေတာအေပၚ မွီခုိေနရေသာ 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သစ္ေတာ 

ဧရိယာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေျမယာ 

အသံုးခ်ပုိင္ခြင့္မ်ား။ 

GIS ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္ 

တုိးတက္မႈ 

အေျခအေနအစီရင္ခံစာ 

၂.၄.၃ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

သစ္ေတာေျမဧရိယာမ်ားရွိ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

တန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာေလ့လာ

မႈမ်ား။ 

ကိစၥရပ္အလုိက္ 

ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ 

မ်ား 

၂.၄.၄ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 

အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့သည္  

၂.၅ E&S ျပသနာမ်ားအား ဦးစားေပး 

သတ္မွတ္ျခင္း 

    

၂.၅.၁ အေရးၾကီးေသာ ဧရိယာမ်ားရွိ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္း

မ်ားမွ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 

အၾကံေပး/NGO ၁၇-၁၉ လ လူထုႏွင့္ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 

အစီရင္ခံစာ 

- IWRM အစီအစဥ္ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အရာ 

မ်ားျဖင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 

ျခင္းကုိညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္

ရန္ အဓိက ၂.၅.၂ လူထု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၂၀ လ ေဒသဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြး
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ေဒသဆုိင္ရာ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ 

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာ 

ေႏြးပြဲမ်ား 

ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်

ရွိသည္ 

ျဖတ္မွတ္ေနရာ

၂.၅.၃ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ ဦးစားေပး 

သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 

၂၁-၂၂ လ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 

အစီရင္ခံစာ 

ပစ္မွွတ္ထား 

ေသာ 

အုပ္စုမ်ားျဖစ္

လာႏုိင္ေခ်ရွိ

သည္ 

၂.၅.၄ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားပါဝင္သည့္ 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာ 

 

၂.၅.၅ E&S ဦးစားေပးမႈမ်ားအေပၚ 

အစီရင္ခံျခင္း 

အၾကံေပး ၂၃ လ ဦးစားေပး 

သတ္မွတ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာ 

 

၃ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

၃.၁ IWRM အစီအစဥ္ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ E&S 

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကုိအ

ကဲျဖတ္ျခင္း 

အၾကံေပး ၂၄ ႏွင့္ 

၂၅ လ 

တုိးတက္မႈ အေျခအေန 

အစီရင္ခံစာ 

၃.၂ IWRM အစီအစဥ္ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အရာမ်ားကုိ 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း 

SESA ႀကီးၾကပ္သူမ်ား သည္ IWRM 

အစီအစဥ္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ႏွင့္ 

ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည္ 
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၃.၃ မြမ္းမံထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ဆက္

စပ္ေနေသာအျခားE&Sအႏၱရာယ္မ်ား

ကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း 

၃.၄ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ IWRM အစီစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သတ္ၿပီး ေရြးစရာမ်ားကုိ 

အစီရင္ခံျခင္း 

အၾကံေပးIWRM 

အစီအစဥ္ 

၂၆- ၂၇ 

လ 

IWRM အစီအစဥ္ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အရာ 

မ်ား 

၃.၅ IWRM အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားမွ တရားဝင္ေအာင္ 

ျပဳလုပ္ျခင္း 

 

၄  

အစီရင္ခံျခင္း 

၄.၁ WB အစပိ်ဳးထားေသာ 

ေဘးရန္ဆီးကာ မူဝါဒမ်ား 

ကမၻာ့ဘဏ္ ၀ လ စုစည္းထားေသာ 

ေဘးရန္ဆီးကာ 

အခ်က္အလက္စာရြက္ 

(ISDS) ကုိ 

အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီျဖည့္

စြက္ျပင္ဆင္မႈလုပ္သည္

။ 

 

၄.၂ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ (ESF) အား 

 ၁၆-၁၉ လ ToR  
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ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း 

၄.၃  ESMF 

၄.၃.၁ ESMF စာၾကမ္း အၾကံေပး ၂၀-၂၆ လ   

၄.၃.၂ ကနဦး စာၾကမ္း ESMF ကုိ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း

 

အၾကံေပး 

 

၂၇-၂၉ လ 

ESMF အစီရင္ခံစာႏွင့္ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 

အၾကံဥာဏ္ယူျခင္းအစီ

ရင္ခံစာ မူၾကမ္း 

- အဆံုးသတ္ IWRM အစီအစဥ္ကုိ 

တရားဝင္ ျပဳလုပ္ရန္ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 

ညႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 

- ခရုိင္၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တုိ႔တြင္ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သစ္ေတာ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 

အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း ကုိ ထည့္သြင္းပါ။ 

၄.၃.၃ ESMF ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္း အၾကံေပး

၃၁ လ 

ESMF

ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္း 

- IWRM အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 

အၾကံေပးပါ။ 

၄.၃.၄ SESA အစီရင္ခံစာ အၾကံေပး ၃၂-၃၃ လ

SESA အစီရင္ခံစာ 

- အဆံုးသတ္ ESMF မူၾကမ္းအပါအဝင္ 

ယခင္အစီရင္ခံစာအားလံုးကုိ ေပါင္းစည္းပါ။ 

၄.၃.၅ ESMF ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း IWRM အစီအစဥ္ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ 

အဖြဲ႔/ကမၻာ့ဘဏ္ 

၃၃ လ သက္ဆုိင္ရာ 

ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ 

ထုတ္ျပန္ျခင္း 

ပံုႏွိပ္/သင့္ေလ်ာ္သည့္ မီဒီယာနည္းျဖင့္ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ဘာသာျပန္ၿပီး အဓိက 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအားလံုးထံ ျဖန္႔ျဖဴးပါ။ 

 



 

128 
 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - ေရြးခ်ယ္ထားေသာက႑အလိုက္စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစားခြဲျခင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ (ျဖည့္စြက္ရန္) 

 

ဆည္တမံမ်ားနွင့္ေရေလွာင္ကန္မ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စနစ္ စီမံခ်က္မွ အစျပဳမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအမ်ိးအစားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဴမ်ားကိုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို၄င္းတို႔ ဆ့ံႏုိင္ေသာပမာဏေပၚတြင္ 

အေျခခံၿပီးအၾကီး၊ အေသး၊ အေသးစားသို႔မဟုတ္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ အမ်ိဳးအစားဟူ၍ ပုံမွန္အားျဖင့္ခြဲျခားေလ့ရွိသည္။ 

နုိင္ငံတကာဆည္တမံၾကီးမ်ားေကာ္မရွင္ (ICOLD) အရေရကာတာအၾကီးစားတစ္ခုသည္ေအာက္ေျခမွ ၁၅မီတာ သုိ႔မဟုတ္ 

ထို႔ထက္ပုိျမင့္ပါသည္။ ဆည္တမံမ်ားသည္၅မီတာမွ၁၅မီတာအတြင္းရိွျပီး ၃ဘီလီယံ ကုဗမီတာ ထက္ပို၍ 

ေရေလွာင္နုိင္သည့္ထုထည္ရွိလွ်င္ေရကာတာအၾကီးစားမ်ားအျဖစ္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားပါသည္။ 

 

ပုံမွန္ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား 

ကနဦးစိစစ္စစ္ေဆးမႈကိုကူညီရန္ေငြေၾကးအေထာက္ပံ့ေပးမည့္ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ 

နွင့္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုဆုံးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈ အမ်ိဳးအစား၊ ေရေလွာင္ကန္ရိွျခင္း မရိွျခင္း၊ 

သြားလာရလြယ္ကူေသာလမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားစခန္းမ်ားနွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးပိုက္လိုင္းမ်ားက့ဲသုိ႔ 

ေသာအေထာက္အကူျပဳအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအားလုံးကုိစိစစ္စစ္ေဆးသည့္ ကာလအတြင္း ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရပါမည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ အဓိကအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ 

ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်ရိွမည့္ သဘာဝသက္ရိွမ်ား က်က္စားရာေနရာမ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ 

 

ဆည္တမံ၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ဌာနႏွင့္ ဆက္ပစ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦး  
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စီမံကိန္း 

အမ်ိဳးအစား 

မ်ား 

ေရေလွာင္ကန္ -  ထုိစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရာသီအလုိက္၊ နွစ္စဥ္အလိုက္နွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ျမစ္ေရစီးဆင္းျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ကို ႏွစ္ရွည္ 

အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဆည္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ ေရကိုသိုေလွာင္သည္။ ေရေလွာင္ကန္ အမ်ိဳးအစား 

စီမံကိန္းမ်ားသည္ေန႔စဥ္၊လစဥ္၊နွစ္စဥ္သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ 

ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရေလွာင္ကန္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

သည္အရြယ္အစားနွင့္တည္ေနရာေပၚတြင္ မူတည္၍ကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ 

 

ျမစ္ထဲတြင္ တာဘိုင္ဒလက္ႀကီးခ်ထားကာထိုဒလက္၏ လည္ပတ္အားကုိအသုံးခ်ျခင္း- ဆည္တမံမ်ား 

(ဆည္မ်ား၊ ျမစ္တားဆည္မ်ား၊ တာဘိုင္ဒလက္မ်ားခ်ၿပီးထိုဒလက္မ်ား၏ 

လည္ပတ္အားကိုအသံုးျပဳေသာဆည္တမံမ်ား) 

သည္ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၏အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕အားတူးေျမာင္းသို႔မဟုတ္စြမ္းအင္စက္ရံုတစ္ခုခုသုိ႔တ

လွည့္စီးဆင္းေစရန္ေရအားသုံးဖိအားတစ္္ခုကုိဖန္တီးပါသည္။အဆိုပါဒလက္၏ 

လည္ပတ္အားကိုသံုးေသာ စက္ရုံမ်ား သည္ ၂၀ ဟက္တာထက္ 

ေသးငယ္ေသာအလြန္ေသးငယ္ေသာေရေလွာင္ကန္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ 

ေရေလွာင္ကန္လုံး၀မလိုအပ္ပါ။ထိုစက္ရံုမ်ားကိုေနရာနွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားတြင္တည္ေဆာက္နုိင္ပါသည္။ 

၄င္းတို႔မွာ- 

 ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ေျပာင္းလဲေသာေနရာမ်ားနွင့္ ပံုမွန္ေရစီးႏႈန္းျမင့္မားေသာေနရာမ်ား 

 လက္ရိွေရအားလွ်ပ္စစ္၀န္ေဆာင္မႈမွစီးဆင္းေရကိုအသုံးျပဳရန္ေနရာမ်ား 

 

ေရစုပ္တင္သိုေလွာင္မႈ - ေန႔စဥ္လူသုံးမ်ားသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးရန္ 

ေရကိုေျပာင္းျပန္ စီးဆင္းေစျပီးေအာက္ေျခရိွစြမ္းအင္စက္ရုံမ်ားႏွင့္ အရံသိမ္းထားေသာေနရာမ်ားမွ 

ပုိလွ်ံေသာ လွ်ပ္စစ္ကုိသုံး၍  

လူသုံးနည္းသည့္အခိ်န္မ်ားတြင္ေရစုပ္တင္သုိေလွာင္သည့္စက္ရုံမ်ားသည္အထက္ရိွေလွာင္ကန္ထဲသို႔ 

ေရကိုစုပ္တင္ေပးထားသည္။ထိုေနရာမ်ားသည္ျမင့္မားသည့္ေတာင္တန္းမ်ားအၾကားမတ္ေစာက္ေသာေျ

မမ်က္နွာသြင္ျပင္တြင္သာမန္အားျဖင့္မီတာ၃၀၀နွင့္၈၀၀ ၾကားတြင္တည္ရိွပါသည္။  

 

တူးေျမာင္း/စီးဆင္းေသာ ျမစ္မ်ား - ထိုစီမံခ်က္မ်ားသည္ျမစ္ေရကိုေရေၾကင္းတေလွ်ာက္ 

မစီးဆင္းခိုင္းမီျမစ္ေရကုိယူ၍ တေျဖာင့္တည္းရွိေနေသာပါ၀ါစက္ရံုတစ္ခုသုိ႔ တူးေျမာင္းမ်ားနွင့္ 

ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေစပါသည္။ 

ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္းအတားအဆီးတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ေရကာတာသို႔မဟုတ္ 

ေရေလွာင္ကန္မရိွေသာ္လည္း၀င္လာသည့္ေရနွင့္လႊတ္ေပးသည့္ေရအၾကားဆြဲခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ 

သဘာ၀ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈက္ုိေလ်ွာ့ခ်လိုက္ပါသည္။ 

 

အေထြေထြရည္ရြယ္ခ်က္- ထုိစီမံခ်က္မ်ားတြင္အျခားေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားသို႔မဟုတ္ ေရအသုံးျပဳမႈ 

နွင့္လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ တို႔ပါ၀င္သည္။ဥပမာအားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရေပးသြင္းမႈ၊ 

ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရးတူးေျမာင္းမ်ားနွင့္ေရတံခါးမ်ား၊ေရၾကီးျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာႏွင့္ 
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ေလွစီးျခင္းက့ဲသုိ႔ အပန္းေျဖျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။

 

လက္ရိွစက္ရံုမ်ားကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း- အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတြင္ 

ထိန္းသိမ္းမွဳ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ အခ်ိဳ့အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို 

တိုးခ ဲ်႕ျခင္းတို႔ 

ပါ၀င္သည္။ထိုလုပ္ေဆာင္မႈ၏အစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္တူးေျမာင္းမ်ား၊ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ေရအဝင္ကိုထိ

န္းခ်ဳပ္သည့္အရာမ်ား၊သြားလာရလြယ္ကူေသာလမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားနွင့္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ားက့ဲသို႔ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။သို႔မဟုတ္လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္

အဦးကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

စီမံကိန္း 

အစိတ္အပိုင္း

မ်ား 

ေရေလွာင္ကန္ -အေျချပဳေရစြမ္းအင္သုံးစီမံကိန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ  အသစ္မ်ားတြင္ေရေလွာင္ကန္မ်ား 

၊ေရကာတာမ်ား၊ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား၊ေရအဝင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ား၊ 

သြားလာရလြယ္ကူေသာလမ္းမ်ားနွင့္ အနည္းဆုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံတစ္ခုကို 

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႕ပါ၀င္သည္။ ၄င္းတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ျဖန့္ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ 

လ်ွပ္စစ္စက္ရုံမ်ားနွင့္စက္ရုံခြဲမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းအမ်ားစုတြင္ေအာက္ပါအရာမ်ားပ

ါ၀င္သည္။ 

 

 ဆည္တမံသို႔မဟုတ္ေရေျပာင္းေရလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား 

 ဖိအားေပးသည့္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းမ်ား 

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံ 

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဌာနခြဲနွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးလိုင္းမ်ား 

 ဆည္တမံနွင့္အလုပ္လုပ္မည့္ေနရာသို႔ သြားရမည့္လြယ္ကူေသာလမ္း 

 ေက်ာက္က်င္းမ်ားနွင့္ရွင္းလင္းေရးေနရာမ်ား 

 အေျခခံစခန္းသို႔မဟုတ္ထိန္းသိမ္းရာေနရာမ်ား 

 ေလးလံေသာကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအပဲ့အပ်က္အစီမ်ားအတြက္ 

လြယ္ကူ ေသာလမ္းမ်ား ၊လမ္းေၾကာင္းမ်ား 

 ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္းစက္ရုံမ်ား 

စီမံကိန္း 

ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္မ်ား 

အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 

ေအာက္ပါအရာမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္စြမ္းအင္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ 

 စခန္း၊အျခားအေထာက္ကူျပဳအေျခခံအေဆာက္အဦးနွင့္အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈနွင့္ကိရိ

ယာ တန္ဆာပလာ 

 လမ္းေၾကာင္းလႊဲသည့္ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား 

 ေရကာတာေနရာမ်ား၊ဖိအားေပးသည့္ တူးေျမာင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဌာနခြဲမ်ား 

 လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း 

 ေရေပးေဝသည့္ လိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္း 
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အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း 

ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွအကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္သိသာစြာကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ ေရအား 

လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရိွေသာ ျပင္းထန္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုဆုံးျဖတ္ရန္ ေယဘုယ် 

လမး္ညႊန္ခ်က္ကိုေအာက္ပါဇယားတြင္တင္ျပထားပါသည္။ ျပင္းထန္မႈအေျခအေနသည္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း 

အလုပ္မ်ားနွင့္စီမံကိန္းေနရာတို႔၏ ထိရွလြယ္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား အရခြဲျခားထားပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ 

သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ လမ္းမ်ားနွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး လိုင္းမ်ားကဲ့သို႔စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ 

သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ျဖစ္ေစပါသည္။ေပးထားေသာစီမံကိန္းတြင္သဘာ၀သက္ရွိမ်ားက်က္စားရာေနရာကိုသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေသာလုပ္င

န္းအေျခအေနကိုဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္လည္းထုိဇယားကိုအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ 

 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ျဖစ္လာနိုင္ဖြယ္ရိွေသာျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား 

 ေရေလွာင္ကန္ဧရိယာျပင္ဆင္ျခင္း(ေပါက္ပင္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းနွင့္သတၱ၀ါမ်ားကယ္တင္ျခင္း)

  ထိခုိက္ဧရိယာမ်ားကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း 

စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား ထိရွလြယ္မႈ 

နည္းျခင္း 

ထိရွလြယ္မႈ 

အလယ္အလတ္ရိွျခင္း 

ထိရွလြယ္မႈ 

ျမင့္မားျခင္း 

ေရေလွာင္ကန္စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ေရေလွာင္ကန္ေရျဖည့္တင္းျခင္း၊လဲဲလွယ္ျခင္းနွင့္ 

ထ္္ိန္းသိမ္းျခင္း၊ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ျခင္း၊အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ တိုးခ ဲ်႕ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း 

A/B A A 

 ျမစ္ထဲတြင္ 

တာဘိုင္ဒလက္ႀကီးခ်ထားကာထိုဒလက္၏ 

လည္ပတ္အားကုိ အသံုးခ်သည့္ စက္ရံု 

တည္ေဆာက္ျခင္း ၊လဲဲလွယ္ျခင္းနွင့္ထ္္ိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 

၊အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ တိုးခ်ဲ႔ျခင္းတစ္စုတစည္းတည္း 

အက်ုိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္မႈ 

လိုအပ္သည္။ 

 

A/B A/B  

ပို႔ေဆာင္ေရးလိုင္းမ်ား A/B A/B A 

သြားေရးလာေရးလြယ္ကူေစေသာလမ္းမ်ား-ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ျခင္း၊ရိွျပီးသားလမ္းမ်ားကိုအေသးစားျပဳျပင္

မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

A/B A/B A/B 
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 အလြန္ ဆုိးရြားေသာ သဘာ၀သက္ရိွက်က္စားေနရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥ 

ရပ္မ်ား။ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရိွသည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား၊ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ပမာဏ တို႔လိုအပ္နုိင္ပါသည္။ 

 ျပင္းထန္မႈ အလယ္အလတ္သာရိွသည္။ တိက်ေသာ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းကုိေရးဆြဲထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

  ျပင္းထန္မႈ အနည္းငယ္သာရိွသည္။ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း 

အတြက္ အေျခခံ/ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသတ္မွတ္သင့္သည္။ 

 

ေရနွင့္ေရဆိုးထုတ္စနစ္စီမံကိန္းမ်ား 

ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မွသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္စီမံကိန္းသို႔မဟုတ္ပတ္၀န္းက်င္ေပၚတြင္ထင္ရွားစြာမူတည္ေနပါသည္။ 

ျမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုခ်င္းစီ၏စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ သဘာ၀သက္ရိွမ်ား 

က်က္စားရာေနရာကုိမထိခိုက္နိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မည္သုိ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစ သဘာ၀သက္ရွိမ်ား 

က်က္စားရာေနရာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 

နိုင္ေစရန္စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စိစစ္စစ္ေဆး ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

သုံးေရနွင့္ေရဆိုးထုတ္စနစ္လုပ္ငန္းမ်ား 

 

သုံးေရနွင့္ေရဆိုးထုတ္စနစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္မ်ားစြာေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားနွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ 

သည္။လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ပိုက္လုံးမ်ားခ်ရန္အတြက္ ေရနုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္ျခင္း ၊ေရနွင့္စြန္္႔ပစ္ ေရသန္႔စင္ေရး 

စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ အဓိက 

အေျခခံအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ျပဳလုပ္ေနက် စီမံကိန္း 

အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ သက္ေရာက္မႈခံရႏိုင္ေခ်ရိွေသာ သဘာ၀သက္ရွိမ်ားက်က္စားရာ ေနရာမ်ား 

ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 

 

 သြားေရးလာေရးလြယ္ကူေစေသာ လမ္းမ်ား -လမ္း 

သစ္ေဖာက္ျခင္း(ယခင္ကျဖတ္သြား၍မရနိုင္ေသာ 

လမ္းမ်ားတြင္)သုိ႔မဟုတ္အၾကီးစားလမ္းျပဳျပင္မႈမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

A/B A A 

လက္ရိွစက္ရံုမ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း/ပိုမုိေကာင္းမြ

န္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 

B B A/B 



 

133 
 

ျမဴနီစီပယ္ဆိုင္ရာ ေရႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ထုတ္ စနစ္ 

 
 

 

 

ေရႏွင့္ ေရဆိုးစနစ္အတြက္ စီမံကိန္း အမိ်ဳးအစားမ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
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စီမံကိန္း 

အမ်ိဳးအစားကို 

ေလ့လာျခင္း 

ေရနွင့္ေရဆိုးထုတ္စနစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ေျမာက္ျမားစြာေသာစီမံကိန္းအခြဲအမ်ိဳးအစားမ်ားပါ၀င္နုိင္ပါသည္ - 

 ျမိဳ႕ရြာမ်ားရိွ 

ျပည္သူလူထုအသုံးျပဳနုိင္ေရးအတြက္ေရေထာက္ပံ့ျခင္း၊သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ေရသန္႔စ

င္ျခင္း၊ေရသိုေလွာင္ျခင္းနွင့္ ေရျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 

 ျမိဳ႕ရြာမ်ားရိွေရဆိုးသိုေလွာင္ျခင္း၊သန္႔စင္ျခင္းနွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း 

 ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ေရနွင့္ေရနုတ္ေျမာင္းစနစ္မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း 

 ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္အေျခခံသုံးေရနွင့္ေရဆိုးစနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း 

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္း 

အစိတ္အပိုင္း 

မ်ား 

  စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ေအာက္ပါနမူနာမ်ားကဲ့သို႔ 

ေရနွင့္ေရဆိုးစနစ္စီမံကိန္း၏အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအားလုံးသုိ႔မဟုတ္ထုိအစိတ္အပိုင္းမ်ား 

ေပါင္းစပ္ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္ - 

 ေရသြင္းယူေသာပမာဏ 

 ေရပို႔ေဆာင္ေရးလိုင္းမ်ား 

 ေရသန္႔စင္ေရးစက္ရုံမ်ား 

 ေရစုပ္စက္မ်ားႏွင့္ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားပါ၀င္ေသာေရျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ယက္မ်ား 

 မိလႅာပိုက္မ်ားနွင့္စုပ္စက္မ်ားပါ၀င္ေသာမိလႅာသ္ိမ္းစနစ္မ်ား 

 ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးစက္ရံု 

 ေရဆုိးရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္း 

 အဓိကမိလႅာပိုက္မ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ားနွင့္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ပါ၀င္ေသာမိုးေရစီးဆင္းရန္ 

ေရနုတ္ေျမာင္းစနစ္ 

 အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ေက်းလက္ေဒသေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ား အတြက္ေရေလွာင္ကန္ 

အေသးစား 

တည္ေဆာက္ေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ေရတြင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွေရနွင့္ေရဆိုးစနစ္မ်ားတြင္ပုိေသးငယ္ေသာေက်းရြာအဆင့္သို႔မဟုတ္ 

တစ္ရြာခ်င္းစီအလိုက္ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အိမ္သာမ်ားနွင့္ မိလႅာကန္မ်ားကဲ့သို႔ 

အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ေရဆိုးထုတ္ စနစ္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

 စီမံကိန္း 

လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ား 

ေဆာက္လုပ္္ေရးလုပ္ငန္းသည္ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအၾကီးစားမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ 

အေသးစိတ္ပုံေဖာ္ေရးဆြဲထားေသာဒီဇိုင္းမ်ားအရျမိဳ႕ျပနွင့္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာအလုပ္မ်ားအား

လုံးပါဝင္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္ - 

 ပိုက္လုံးမ်ား၊မိလႅာပုိက္မ်ားနွင့္ လိုအပ္ေသာ နက္နဲသည့္ ေျမေအာက္ မိလႅာပိုက္မ်ား  

ခ်ထားျခင္း။ 

 ေရနွင့္ေရဆိုးစက္ရံုမ်ား၊ေရစုပ္စက္မ်ားက့ဲသို႔အဓိကအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ 

 မိုးေရစီးဆင္းရန္ ေရနုတ္တူးေျမာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း 

 ပိုက္လုံးရွည္ၾကီးမ်ားနွင့္ေရထြက္ေပါက္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း 
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ေရနွင့္ေရဆိုးစနစ္စီမံကိန္းအၾကီးစားမ်ားသည္ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးစက္ရံုကဲ့သို႔ေသာအဓိကအေဆာက္အဦးအတြ

က္ ေနရာခ်ထားမွဳနွင့္ေရထုညစ္ညမ္းမႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္သာလွ်င္္ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာနုိင္ပါ 

သည္။ရႊံ႕ေပ်ာ့မ်ားဖယ္ရွားျပီး ျမစ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ လႊတ္လိုက္ျခင္းမ်ားသည္ လူထု၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

ကိုျမင့္တက္ေစပါသည္။သဘာ၀သက္ရွိမ်ားက်က္စားရာေနရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္  ျပသနာမ်ားကို 

ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားရိွေရနွင့္ေရဆိုးစနစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပင္ ေတြ႕ရိွနိုင္ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္စြတ္စိုေျမ 

ေနရာမ်ား၊ေရကန္မ်ားနွင့္ သမုဒၵရာဆိုင္ရာေဂဟစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိုစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

စိစစ္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

  

 မိလႅာသိမ္းျခင္းနွင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ၾကီးမားျပီးနက္နဲေသာမိလႅာပိုက္မ်ားေဆာက္လုပ္

ျခင္း 

 ေရဆိုးစီးဆင္းျခင္းအတြက္ေရထြက္ေပါက္မ်ား 

 ေရေပးေ၀ေရးေရေလွာင္ကန္မ်ားအတြက္ေရကာတာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း 

 ေျမေအာက္ေရတြင္းမ်ား 
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ေရႏွင့္ ေရဆိုးစနစ္မ်ား စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ား  

သဘာဝေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမ်ား/လုပ္ငန္း

အမ်ိဳးအစား 

ထိရွလြယ္မႈ နည္းပါးျခင္း ထိရွလြယ္မႈ 

အလယ္အလတ္ ျဖစ္ျခင္း 

ထိရွလြယ္မႈ ျမင့္မားျခင္း 

ေရေထာက္ပ့ံမႈ ကြန္ယက္မ်ား၊ မိလႅာသိ္မ္းစနစ္ 

ကြန္ယက္မ်ား၊ မိလႅာပိုက္မ်ား၊ ေရဆိုးထုတ္ 

ေျမာင္းမ်ား 

B A/B A 

ေရသန္႔စင္ေရးစက္ရုံမ်ား၊ ေရဆိုး 

ျပန္လည္သန္႔စင္ေရးစက္ရံုမ်ား 

B B A 

ေရေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ေရေလွာင္ကန္မ်ား A/B A/B A 

ေရထုတ္လႊတ္သည့္ လုိင္းမ်ား B A/B A 

ျမစ္ဝမ်ား (ျမစ္ႏွင့္ သမုဒၵရာအဝမ်ားအားလုံး) A/B A A 

 

 သဘာဝအေျခခ်ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အလြန္ဆိုးရြားေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ 

ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူမႈမ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 

လိုအပ္သည္။  

 ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနအလယ္အလတ္ရိွသည္။ စီမံကိန္း၏ တိက်သည့္ 

ဆိုးက်ိဳးေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလိုအပ္သည္။ 

 ဆိုးရြားျပင္းထန္မႈနည္းပါးသည္။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အေျခခံ/ေယဘုယ် 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ - EIA ႏွင့္ EMP အတြက္ ေယဘုယ် စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား - 

အမ်ိဳးအစား “က” စီမံကိန္း 

 

ၿပီးျပည့္စုံေသာ EIA အစီရင္ခံစာသည္ တိက်သင့္ျပီး သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

အေလးေပးသင့္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈ ရွိရပါမည္။ EIA တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။  

 

၁။ နိဒါန္း 

ဤအခန္းက႑တြင္ စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပ၍ 

အကဲျဖတ္မည့္ စီမံကိန္းေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကို သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္ 

အကဲျဖတ္မႈအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ 

 

၂။ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း 

အၾကံေပးျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေစ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာခ်င့္တြက္ 

အကဲျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္မည့္အလားအလာရိွေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ဆက္စပ္သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ 

အဆုိျပဳစီမံကိန္း၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ လုိအပ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕အစည္း၊စီမံကိန္းသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္(အျခားသုံးသတ္ခ်က္မ်ားအပါ

အဝင္)၊၄င္း၏လက္ရိွအေျခအေနနွင့္အခ်ိန္ဇယားနွင့္အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္တူညီသည့္ 

လကၡဏာမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ အလားတူအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည့္ ေဒသအတြင္းရိွ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားရိွလွ်င္ 

၄င္းတို႔ကို ဤေနရာတြင္ သတ္မွတ္သင့္သည္။  

 

၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား  

ဤအခန္းက႑တြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္ကဲျဖတ္မႈအတြက္ ေယဘုယ် နယ္ပယ္ကုိ 

အက်ဉ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျပီး စီမံကိန္း၏ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီစဥ္ေရးဆြဲသည့္ပုံစံ၊ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ်ိန္ကုိက္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိေဆြးေႏြးေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ 

 

၄။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား  

ဤက႑တြင္ ခ်င့္တြက္ကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ေရးကုိ လႊမ္းမိုးရန္အတြက္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္သင့္သည္သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပေပးသင့္သည္။အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥအားလုံးသုိ႔မဟုတ္တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ပါဝင္မ

ည္ျဖစ္ပါသည္−သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာျပန္လည္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ား နွင့္ / သုိ႕မဟုတ္ စည္းမ်ည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း၊ 

ျပည္နယ္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကျဲဖတ္မႈ စည္းမ်ည္း 
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ဥပေဒမ်ား၊ အဆုိပါစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့သည့္ အျခားအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္ကဲျဖတ္မႈ စည္းမ်ည္း ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၅။ ေလ့လာေရး ဧရိယာ 

ခ်င့္တြက္ကဲျဖတ္မႈအတြက္ ေလ့လာေရးဧရိယာ (ဥပမာ− ေရေ၀ေရလဲေဒသ) နယ္နိမိတ္ကို 

သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။အကယ္၍ နီးစပ္ေသာသုိ႔မဟုတ္ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ ရိွပါက 

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားအခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဉ္းစား ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၆။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ 

အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အၾကံေပးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား စီမံကိန္း 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ စီမံကိန္း ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ေဖာ္ျပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္အားနည္းမႈအား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ရန္အထူးကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

စံထားထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ကို 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအတြက္ အထူးတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အၾကံေပးအား ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။  

 

လုပ္ငန္းတာဝန္ (၁) အဆုိျပဳ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္။ စီမံကိန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစိတ္ပုိင္းမ်ားအား 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ေျမပုံမ်ား (သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

စေကးျဖင့္)နွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါသည္− တည္ေနရာ၊ ေယဘူယ် ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံ၊ 

အရြယ္အစား၊ လုပ္ေဆာင္နိုင္ စြမ္းရည္ အစရိွသျဖင့္၊ အၾကိဳတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားနွင့္ 

အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊လုိအပ္ေနသည့္ျပင္ပရင္းနွီျမႇပ္နွံမႈမ်ားနွင့္ 

သက္တမ္း။ 

 

လုပ္ငန္းတာဝန္ (၂) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးဧရိယာ၏ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ရိွ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

စုစည္းတြက္ခ်က္တင္ျပသည္။ စီမံကိန္းအစမျပဳမီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။ 

[စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားအတြက္ အေရးပါေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းအား မွတ္ခ်က္ေရးသားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို 

ျပဳလုပ္သည္။ မသက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္းကုိ အထူးသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။] 

 

(က) ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္− ဘူမိေဗဒ၊ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္၊ ေျမဆီလႊာ၊ ရာသီဥတုနွင့္ 

မုိးေလဝသ၊ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး၊ ေျမမ်က္နာျပင္နွင့္ ေျမေအာက္ ေရဇလေဗဒ၊  

ကမ္းရုိးတန္းနွင့္အဏၰဝါဆုိင္ရာေဘာင္၊ လက္ရိွ ေလထုတ္လႊတ္မႈ အရင္းအျမစ္၊ လက္ရွိ 

ေရထုညစ္ညမ္းမႈစီးဆင္းမႈနွင့္ လက္ခံရရိွေသာ ေရအရည္အေသြး။ 
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(ခ)  ဇီဝဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္−အပင္နွင့္ တိရစၦာန္မ်ား၊ ရွားပါးျပီး မ်ုိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သည္။ 

စုိးရိမ္ရေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊စိမ့္ေျမအရပ္မ်ား၊ ပန္းဥယ်ာဉ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေသာ 

နယ္ေျမမ်ား၊ လမုပင္မ်ား၊ စီပြားေရးအရ အေရးပါေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရိွသည့္ ထိခိုက္နိုင္ဖြယ္ရိွေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား။ 

(ဂ)လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္(သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ လက္ရိွနွင့္ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာမ်ားပါဝင္သည္)−   လူဦးေရ၊ ကုန္းေျမအသုံးျပဳမႈ၊ စီမံေဆာင္ ရြက္ျပီးျဖစ္သည့္ 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံ လူထုအဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြရရိွမႈ၊ 

ကုန္စည္နွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အပန္းေျဖျခင္း၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာဂုဏ္ျဒပ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားနွင့္ 

ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ ထက္သန္မႈမ်ားနွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား။ 

 

လုပ္ငန္းတာဝန္(၃)ဥပေဒျပဌာန္းမႈႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုထည့္သြင္းစဉ္းစားမႈ − အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဆင့္၊ 

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္နွင့္ ျပည္တြင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး၊ က်န္မာေရးနွင့္ 

လုံျခံဳေရး၊ ထိခိုက္ဖြယ္ရွိနုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္မႈ၊ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မွာ 

စုိးရိမ္ရေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ေနရာမ်ား၊ေျမအသုံးျပဳမႈစသည့္သက္ဆုိင္ရာဥပေဒစံနႈန္းမ်ားကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းတာဝန္ (၄) အဆုိျပဳစီမံကိန္း၏ ျဖစ္နုိင္ဖြယ္ရိွေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း။  

ဤခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အေကာင္း နွင့္ အဆုိး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ တုိက္ရိုက္နွင့္ 

သြယ္ဝိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ခ်က္ခ်င္းနွင့္ကာလရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားထားပါသည္။ 

တုိးပြားလာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိသတ္မွတ္ထားပါသည္။ေရွာင္လႊဲမရေသာ၊ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာနုိင္ျ

ခင္းမရိွေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ျဖစ္နိုင္သည့္ေနရာတုိင္းတြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္နွင့္ အက်ိဳးအျမတ္အရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေရတြက္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

ျဖစ္နိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စီးပြာေရးဆုိင္ရာ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ သိသာေသာ သတင္းအခ်က္လက္ 

အားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ မေသခ်ာမႈမ်ားကို 

ရွင္းလင္းျပထားေသာရရိွႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္၏အရည္အေသြးႏွင့္ အတိုင္းအတာ 

သြင္ျပင္လကၡဏာကိုေဖာ္ျပသည္။ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္က်န္ရွိေနသည့္အခ်က္အလက္ကိုရယူရန္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ 

စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို ပံ့ပိုးေပးသည္။(အဆုိပါစီမံကိန္း အမိ်ဳးအစားအတြက္ 

လုိအပ္လာနုိင္သည့္ အထူးျပဳေလ့လာမႈ အမ်ိဳးအစားကို သတ္မွတ္ပါသည္။) 

 

လုပ္ငန္းတာဝန္(၅)အဆုိျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးအျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈ။အဆုိျပဳစီမံကိန္း 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးေဆာင္ရြက္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ စစ္ေဆးသည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိေဖာ္ျပျပီးတူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပီးေျမာက္ေစမည့္အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ေပးပါသည္။အဆိုပါ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား၏ အယူအဆသည္ တည္ေနရာ ေဖာ္ထုတ္မႈ၊ 

ပုံစံေရးဆြဲမႈ၊ နည္းပညာေရြးခ်ယ္မႈ၊ တည္ေဆာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ 

အဆင့္ဆင့္စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ျပဳစုထားရိွျခင္းမ်ားအက်ံဳးဝင္ပ

ါသည္။ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊မတည္ေငြနွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်စရိ

တ္၊ျပည္တြင္းအဆင့္စြမ္းေဆာင္နုိင္မႈ၊အဖြဲ့အစည္းဆုိင္ရာ/သင္တန္းေပးေရးဆုိင္ရာ/ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရးဆုိင္ရာလုိ

အပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
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ေဖာ္ျပရာတြင္မည့္သည့္သက္ေရာက္မႈသည္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္နိုင္မႈမရိွေၾကာင္း၊မည္သည့္သက္ေရာက္မႈသည္ 

မေရွာင္လႊဲနိုင္ေျကာင္း၊ မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈသည္ ေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ 

ညႊန္ျပေပးရမည္။သက္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမး္မ်ား၏ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားထည့္သြင္းလ်က္ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကုန္က်စရိတ္နွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေဖာ္ျပရန္တြက္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္းမပါဝင္ဘ ဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို 

ထည့္သြင္းရမည္။  

 

လုပ္ငန္းတာဝန္ (၆) ဆုိးက်ိဳးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲမႈ။သိသာသည့္ဆုိးဝါးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလက္ခံနုိင္ေလာက္ေသာအဆင့္ရရိွသည္အထိ 

ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရိွျပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစေသာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိေထာက္ခံေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။အဆုိပါအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆ

ာင္ရြက္ေရးအတြက္အဖြဲ႕စည္းဆုိင္ရာ၊သင္တန္းပို႔ခ်မႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္နွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရမည္။ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာရိွထိခုိက္ခံရေသာအဖြဲအစည္းမ်ားအားေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ထည့္သြင္းစဉ္းစားရမည္။ 

အဆုိျပဳလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ဘ႑ေငြလ်ာ ထားခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းနွင့္ 

သင္တန္ပုိ႔ခ်ေရးလုိအပ္ခ်က္နွင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

ရန္အေထာက္အပ့ံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္ေသာစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္ကုိျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

လုပ္ငန္းတာဝန္(၇)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း။ ျပည္တြင္း၊ 

ျပည္နယ္တြင္း၊ေဒသတြင္းနွင့္နုိင္ငံအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနွင့္စြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းကုိျပန္လည္သုံးသပ္

ရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ စြမ္းေဆာင္နုိင္စြမ္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္  အဆင့္မ်ားကို အၾကံျပဳမွသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ စီမံေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။အဆုိပါေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ဥပေဒစည္းမ်ည္းအသစ္၊ 

အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္ တစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနွင့္ သင္တန္းေပးမႈ၊ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းနွင့္ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္း၊ ခန္႔မွန္းေခ် အသုံးစရိတ္ခ်ထားေပးျခင္းနွင့္ 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းတာဝန္ (၈) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရးစီမံခ်က္ ေရးဆြဲမႈ။တည္ေဆာက္ဆဲနွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 

အခ်ိန္အတြင္းစီမံကိန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိေစာင့္ၾက္ပ္ၾကည့္ရႈသည့္အေသးစိတ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲရမ

ည္။အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္မတည္ေငြလုံးေငြရင္းခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈနွင့္ေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်စရိတ္၊ေဆာင္ရြက္ရန္လို

အပ္သည့္သင္တန္းနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အင္အားခုိင္မာလာေစေရးကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းတာဝန္(၉)အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းညိွနုိွင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္လူထု/NGOအဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
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အကူအညီေပးျခင္း။ အျခားအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈတြင္ NGO နွင့္ 

အျခားသက္ေရာက္မႈရိွေသာ အဖြဲ႔မ်ား၏အျမင္မ်ားရရိွေစေရး၊ အစည္းအေဝးနွင့္ အျခား 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ေဝဖန္ခ်က္မ်ားနွင့္၄င္းတုိ႔၏အစီအစဉ္မ်ားအားမွတ္တမ္းမ်ား 

ထိန္သိမ္းထားရိွေရး ညွိနုိွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ 

 

အစီရင္ခံစာ 

 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာခ်င့္တြက္အကျဲဖတ္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ထူးျခားထင္ရွားေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ျပည့္ျပည့္စုံစံုျဖင့္ အက်ဉ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ အဓိကက်ေသာ စာသားမ်ားသည္ 

အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိဘာသာျပန္ဆုိရာတြင္အသုံးျပဳသည့္အကိုးအကားမ်ားမွစုေဆာင္းထား 

ေသာအခ်က္အလက္အက်ဉ္းခ်ဳပ္မွေထာက္ပံ့ေပးထားေသာရွာေဖြမႈမ်ား၊နိဂုံးမ်ားနွင့္ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအေလးေပးေဖာ္ျပရပါမည္။ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ အသုံးျပဳေသာ 

ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းျခင္းမရိွေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ဖတ္ရႈရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးလွ်င္ ၄င္းတုိ႔ကို 

ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္တင္ျပရမည္။ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာခ်င့္တြက္ကဲျဖတ္မႈအစီရင္ခံစာကုိေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်

ားအတုိင္းစုစည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ ၊အဆုိျပဳစီမံကိန္းအား 

ေဖာ္ျပခ်က္၊အေျခခံအခ်က္အလက္၊ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို 

အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစီအစဉ္၊ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္ 

သင္တန္းပုိ ့ခ်မႈ၊ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား။ 

 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 

 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရး သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား 

ပါဝင္သင့္သည္ - 

 

 ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္သိသာသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ 

• ပုံစံမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာေဖာ္ျပခ်က္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားႏွင့္အတူ သင့္ေလ်ာ္သလုိ 

နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္နွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနွင့္အဆုိပါသက္ေရာက္မႈနွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာအေျခအေနနွင့္အဆုိပါအေျခအေနအရလုိအပ္

ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ေပါ့ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိစၥတစ္ခုျခင္းအ

တြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္။ 

 အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ −ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း(ဥပမာ − 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာတာဝန္မ်ား၊ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေရးတြန္းအားေပးမႈ၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး၊ 

အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း) 

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏အဆင့္မ်ားႏွင့္၄င္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ညွိနွိုင္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပေသာ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

အခ်ိန္ဇယားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 

 

 ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ၿပီး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ေလ်ာ့နည္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားနွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေစာလွ်င္စြာ ေဖာ္ထုတ္မႈ ေသခ်ာေစရန္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း။ 

 ကနဦးရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနွင့္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္အဖန္တလဲလကုဲန္က်စရိတ္နွစ္ခုလုံးအတြက္ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္နွင့္ အရင္းအျမစ္ 

စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ ဇယားတြင္စုေပါင္းထည့္သြင္းျခင္း။ 

 

 

ဥပမာ - ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ EIA ႏွင့္ EMP အတြက္ အေသးစိတ္ ေယဘုယ် စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

 

EA အစီရင္ခံစာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား 

ပါဝင္သင့္ပါသည္။  

 

စီမံကိန္း ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

EA သည္ အဆိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ ပင္မ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံး (ေရခြဲေဝေပးေသာ ေရကာတာမ်ား၊ 

ေရထိန္းသိမ္းေသာ ေရေလွာင္ကန္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ား၊  ပုိ႔ေဆာင္ေရး လိုဏ္ေခါင္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ လိုင္းမ်ား၊ ေရအဝင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အရာမ်ား၊ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေရတြင္းမ်ား၊ ဖိအားျဖင့္ 

ေရထုတ္ျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္၊ ေလ တာဗုိင္မ်ား၊ ဖိုၾကီးမ်ား၊ ထပ္ဆင့္စီထားသည့္အရာမ်ား၊ 

ေလာင္စာဆီ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သုိေလွာင္ေရး ေနရာမ်ား၊ ေရေႏြးေငြ႕ ဘြိဳင္လာမ်ား၊ ဓါတ္အားထုတ္လႊတ္သည့္ 

လိုင္းမ်ားႏွင့္ သြားလာရလြယ္ကူေစေသာ လမ္းမ်ား) ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုကို 

တင္ျပသင့္သည္။  

 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ EA တြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားမွာ - (၁) ၄င္းသည္ ျမစ္ထဲတြင္ 

တာဘိုင္ဒလက္ႀကီး ခ်ထားကာ ထိုဒလက္၏ လည္ပတ္အားကုိ အသံုးခ်သည့္ စက္ရံုေလာ (သို႔မဟုတ္) 

ေရေလွာင္ကန္ေလာ ေဖာ္ျပျခင္း။ (၂) လည္ပတ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္ျပျခင္း ( အၾကီးစား > 10MW၊ 
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အေသးစား <10 MW သို႔ေသာ္ >1 MW၊ အေသးစားဆိုလွ်င္ <1 MW၊ အေသးဆုံး ဆိုလွ်င္ < 0.1 MW) (၃) 

ျမစ္ထဲတြင္ တာဘိုင္ဒလက္ႀကီး ခ်ထားကာ ထိုဒလက္၏ လည္ပတ္အားကုိ အသံုးခ်သည့္ စက္ရံုျဖစ္လွ်င္ 

လမ္းလႊဲေပးသည့္အလုပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရစုန္စီးဆင္းသည့္ ျမစ္၏သေဘာသဘာဝကို ေဖာ္ျပျခင္း 

(ကီလိုမီတာမည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွလိမ့္မည္) (၄) အသစ္ သို႔မဟုတ္ တည္ရိွၿပီး ေရကာတာျဖစ္လွ်င္ 

အဆိုပါ ေရကာတာႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္တုိ႔၏ အရြယ္အစားႏွင့္ အစုန္စီးဆင္းသည့္ ျမစ္၏သေဘာသဘာဝတို႔ကို 

အျပည့္အစုံေဖာ္ျပေရးသားခ်က္ကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္း။ 

 

 

EA တြင္ သိရိွထားၿပီးျဖစ္လွ်င္ တိက်ေသာ တည္ေနရာမ်ားကို ညႊန္ျပသင့္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စခန္းမ်ား၊ 

သိုေလွာင္ေရး ကြင္းျပင္မ်ား၊ ပါကင္ထိုးရန္ ေနရာမ်ား၊ သဲက်င္းမ်ား၊ ႏွင့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ ေနရာမ်ားကဲ့သို႔ 

စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပီးျပည့္စံုသည့္ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားအားလုံး 

ျခံဳငုံမိမည့္မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာကိုခန္႔မွန္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သင့္သည္။အဆိုပါအေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားအားလုံးအတြ

က္ တည္ေနရာမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ 

ဆုံးျဖတ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ေစ်းျပိဳင္တင္သြားထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေနရာေဒသ ေရြးခ်ယ္မႈ 

(ထိရွလြယ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ) ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၏ ဒီဇုိင္းပံုစံ (ေႏွာင့္ယွက္ခံရမည့္ 

ဧရိယာကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအၿပီး မူလ ရိွရင္းစြဲ အေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစရိွသျဖင့္) တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္သင့္ေလ်ာ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ 

 

စီမံကိန္းေနရာ - စိစစ္စစ္ေဆးေသာ အဆင့္တြင္ စီမံကိန္း၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားကို 

တိတိက်က်သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ေပး 

သည့္အျပင္ ေနာက္ပုိင္း EA လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအား အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည္။ျဖစ္ႏုိင္ 

သည့္အခ်ိန္တိုင္း စီမံကိန္း ဧရိယာ၏ ေျမပုံႏွင့္ ပံုစံ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ စေကးျဖင့္ 

အသုံးျပဳသင့္သည္။ အဆိုပါ ေျမပုံမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိက 

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ပါဝင္သင့္သည္ -  

 စီမံကိန္း ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေယဘုယ်ဇုံ ပါဝင္ေသာ စေကးႏွစ္မ်ိဳးပါရိွသည့္ ေယဘုယ်ပုံစံ ေျမပုံမ်ား 
(1:25000) ႏွင့္ အျခား စီမံကိန္း သတ္မွတ္ ေနရာမ်ား (1:10000)၊ သို႔မဟုတ္ (၁) စီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာရိွ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရေဝကုန္းတန္းမ်ား၊ (၂) ကာကြယ္ထားေသာ ဧရိယာမ်ား၊ ရိွရင္းစြဲ 
အရန္ထားထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသားထိန္းသိမ္းေရး ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ ေနရာမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အထက္ပိုင္းရွိ 
ေရရိွသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတို႔ နီးစပ္မႈ (၃) စီမံကိန္း၏ အဆိုျပဳ တည္ေနရာအေသးစိတ္ 
(ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဧရိယာ၊ စီရင္စု ေဒသမ်ား၊ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ၊ ခရိုင္နယ္ေျမ၊ ျမိဳ႕၊ ျမစ္၊ 
အနီးအနားရိွ လူသားမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ား အစရိွသျဖင့္) (၄) စီမံကိန္း 
တည္ေဆာက္မည့္ေနရာႏွင့္ အနီးဆုံး ခရုိင္ေဒသမ်ား၊ ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အျခား အနီးအနားရိိွ လူတို႔ 
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အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားအထိ တည္ေနရာႏွင့္ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးတို႔ကို ညႊန္ျပေသာ 
ေျမပုံၾကမ္းမ်ား။ 

 စီမံကိန္း မတည္ေဆာက္မီႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္မီ ၾကိဳတင္ရယူရမည္ျဖစ္ေသာ ေျမမ်ား။ 
 စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည့္  

ေဒသရိွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 
 အဆိုပါ ဧရိယာရိွ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈ ပုံစံ၊ ေရသြင္းေရထုတ္ျပဳလုပ္မႈ၊ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူသားတို႔ သုံးစြဲသည့္ေရ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္သည့္ေရ၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ ငါးျမွားျခင္း၊ 
ခရီးသြားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္ေဒသရိွ ယဥ္အသြားအလာမ်ား။ 

  

စီမံကိန္း အခ်ိန္ဇယား - EA တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ စီမံကိန္း အခ်ိန္ဇယားကို 

ထည့္သြင္းသင့္သည္ -  

 

 လမ္းတည္ေဆာက္မႈ၊ဓါတ္အားျဖန္႔ေဝျခင္း လိုင္းမ်ား၊လုိဏ္ေခါင္းတူးေဖာ္မႈမ်ား၊ ေျမျပင္ညီျဖစ္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေျမျပင္ သန္႔ရွင္းမႈမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံး၏ 
အခ်ိန္ဇယား။ 

 စက္ သိမ္းဆည္းမည့္ ေနရာ၊ ယိုစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ေရကာတာ၊ ဖုိ႔ေျမမ်ား)၊ 
ေရကာတာမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ေလလုံခန္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ တာဝါတိုင္မ်ား၊ ဖိအားထုတ္စနစ္၊ 
ဓါတ္အားထုတ္လႊတ္မႈ လိုင္းမ်ား၊ ဓါတ္အားခြဲစက္ရံုမ်ားစသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး 
အပါအဝင္ စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာကို ရယူျခင္း အစီအစဥ္။ 

 စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈအတြင္း အသုံးျပဳမည့္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာ စာရင္း။ 
 ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း အသုံးျပဳမည့္ ကိရိယာအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းအေရအတြက္။ 

ထိုပစၥည္းမ်ားကို ရယူမည့္ေနရာ (သဲက်င္းမ်ား၊ ျမစ္ထဲမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ) ႏွင့္ ၄င္းပစၥည္းမ်ားအား 
စီမံကိန္းေနရာသို႔ ပုိ႔ေဆာင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ရရွိလာေသာ အမိႈက္မ်ား 
(တူးထားသည့္ ေျမမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အမိႈက္မ်ား)ကို စြန္႔ပစ္မည့္ အဆိုျပဳေနရာမ်ား။   

 ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း စီမံကိန္းေနရာ၌ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ခန္႔မွန္း 
အလုပ္သမား ဦးေရ။ ယာယီ သို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္း အလုပ္သမား စခန္း၊ အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
(အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အေကြ် းအေမြးတာဝန္ယူၿပီးျဖစ္ေစ) အတြက္ တည္ေနရာႏွင့္ အရြယ္အစား၊ 
စခန္းမ်ားအတြက္ မိလႅာစြန္႔ပစ္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး။ 
. 

 

စီမံကိန္း လည္ပတ္မႈ - EA တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးအေလးထားၿပီး စီမံကိန္းကို 

မည္သို႔ လည္ပတ္မည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပသင့္သည္ - 

 

 စက္ရုံကို လည္ပတ္ရန္ လည္ပတ္ႏုိင္စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္အပါအဝင္ အသုံးျပဳမည့္ 
စက္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ စီမံကိန္း လည္ပတ္မႈ။ 

 စက္ရုံ လည္ပတ္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းတြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ စက္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္း။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အသံဆူညံမႈ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲ 
ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အသံဆူညံမႈ အဆင့္။ 
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 အစိုင္အခ ဲအမိႈက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဗူးခြံမ်ား၊ ပလပ္စတစ္မ်ား၊ တာယာမ်ား၊ ပုိက္မ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) ႏွင့္ 
အရည္မ်ား (အသုံးျပဳၿပီး ဆီမ်ား၊ သုတ္ေဆးမ်ား၊ ႏွင့္ ေပ်ာ္ဝင္မႈကို အားေပးသည့္အရည္၊ ေရဆိုး)။ 

 လူသား/အပင္မ်ား သုံးစြဲရန္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား။ 
 
 
 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေနအထားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

 

အစီရင္ခံစာတြင္ စိစစ္စစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း အေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

အာရံုစိုက္ရမည့္ အေျခခံ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ မသက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္မႈမရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ မထည့္သြင္းသင့္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

အခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ စာရင္းအျဖစ္ထက္ျပသနာမ်ားကိုမည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို 

ေဖာ္ျပေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံ 

ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား (ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ဘုိင္အိုမက္စ္၊ေလ) အလိုက္ 

အလိုက္သင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

 

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား 

 

ရာသီဥတု - အပူခ်ိန္၊ မိုးေရခ်ိန္ (ရာသီဥတုတစ္ခုအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်မ္းမွ် ၊အျမင့္ဆုံး၊ အနိမ့္ဆံုး)၊ ေလ 

(ရာသီဥတု တစ္ခုအတြင္း ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေလ လားရာဘက္ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းမ်ား) ႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိ 

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရာသီဥတုအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိေဖာ္ျပပါ။ 

 

ဘူမိေဗဒ - စီမံကိန္းနယ္ပါယ္မ်ား၏ ကမာၻ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ဆုိင္ရာ၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ား၊ နယ္ပါယ္ ေဒသႏွင့္ 

ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိေဖာ္ျပပါ။ ေျမသားတည္ျငိမ္မႈ၊ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈ၊ 

ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ေပးေဝမႈမ်ား၊ကာကြယ္ထားေသာဧရိယာမ်ား၊ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားမ်ား၊တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ 

မ်က္ႏွာျပင္အေနအထားတို႔ကုိေဖာ္ျပပါ။လမ္းမ်ားႏွင့္ ဆင္ေျခေလ်ွာမ်ား တည္ျငိမ္မႈအေပၚတြင္ စီမံကိန္းမွ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ဆုိလွ်င္ ၄င္းတုိ႕ကုိေဖာ္ျပပါ။ 

 

အားနည္းခ်က္ - စီမံကိန္းသည္ မီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွေသာ ဧရိယာအတြင္း  တည္ရွိသည္ဆုိလွ်င္ ေဖာ္ျပပါ။ 

စီမံကိန္း တည္ရိွသည့္ေနရာ၏ ေျမငလ်င္လႈပ္ရွားမႈ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကုိေဖာ္ျပပါ။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ပုိမိုဆုိး၀ါးေသာေျမျပိဳျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္း ရွိမရိွကုိလည္းစစ္ေဆးပါ။ 

 

ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈ - စီမံကိန္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ လစဥ္  

အနိမ့္ဆုံး၊အျမင့္ဆံုးႏွင့္ပ်မ္းမွ်ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းကုိျခံဳငံုမိေသာေဒသအတြင္း ေရစီးဆင္းမႈကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ 
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ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ ရရွိႏိုင္ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 

ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွတဆင့္အနိမ့္ဆုံးႏွင့္အျမင့္ဆုံးႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အခ်က္အလက္မ်ားကုိထည့္သြင္းပါ။ေဒသ၏ေရပ

ထ၀ီအေနအထားကုိေဖာ္ျပပါ။ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္၏အနက္၊အရည္စိမ့္ယုိႏုိင္ျခင္း၊ေျမေပၚေျမေအာက္ေရ

အရင္းအျမစ္မ်ားကဲ့သုိ႕ေရေအာင္းလႊာမ်ားအတြက္ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္နယ္ပယ္ကုိေဖာ္ျပပါ။စီမံကိန္း၏

ေနာက္ဆုံးကုန္ပစၥည္းျဖစ္လာမည့္ေျခာက္ေသြ႕ရာသီအတြင္းေရထုထည္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိေဖာ္ျပပါ။ 

 

ေရေ၀ကုန္းတန္းေဒသရိွ အျခားေသာ ေရအားအတတ္ပညာကုိလက္ေတြ႕အသုံးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ  

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား  

ေရေ၀ကုန္းတန္းေဒသရိွ အျခားေသာေရအားအတတ္ပညာကုိလက္ေတြ႕အသုံးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးအားလုံးကိုေဖာ္ျပျပီး တိုးပြားလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခ်င့္တြက္ 

အကဲျဖတ္ပါ။ေရဆန္အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားကုိပိတ္ရန္ဤစီမံကိန္း၏အားနည္းခ်က္ကုိခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ပါ။ 

 

ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား 

 

သစ္ပင္မ်ားႏွင့္  တိရစၦာန္ မ်ား 

စီမံကိန္းနယ္ပယ္တြင္  အဓိကက်ေသာ ကုန္းေနေရေနတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္အပင္မ်ားကုိေဖာ္ျပပါ။ 

အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ရွားရွားပါးပါးေတြ႕ရေလ့ရွိေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအထင္အရွားရိွေနျခင္းကို ေဖာ္ျပပါ။ 

၄င္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွိျခင္း မရိွျခင္းကုိညႊန္ျပသည့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား စီမံကိန္းက 

မည္ကဲ့သုိ႕ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္သည္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါ။ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္စဥ္ႏွင့္ 

လည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း အထူးသျဖင့္ ေရစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ ျမစ္မ်ား၏ အနီးအနားတြင္ 

ရိွေသာအပင္မ်ားႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ားအေပၚ စီမံကိန္းမွျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပပါ။ဤစီမံကိန္းေနရာႏွင့္စပ္ဆက္ေနေသာသဘာ၀သက္ရိွအားလုံးတုိ႔၏ 

တည္ရာေနရာကုိေဖာ္ျပပါ။ 

 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္တတ္ေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ား/ငွက္္မ်ိဳးစိတ္မ်ား -  

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္တတ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ပုစြန္ဆိတ္မ်ား ေနထုိင္ရာအရပ္ေဒသမ်ား၊ ေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ 

မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား အစရိွသည္တုိ႕ကုိေဖာ္ျပပါ။  ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္မွီခိုေနရသူတို႔အတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္တတ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚျဖစ္လာႏိုင္မည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပပါ။ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ အႏၱရာယ္မေပးႏုိင္ေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိေဖာ္ျပပါ။ 

 

 

ျမစ္ကမ္းေဘးရိွသစ္ေတာမ်ား - (စက္ပစၥည္းမ်ားထားရန္ဌာနမ်ား၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ေရထုတ္ျခင္းစနစ္) စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ သို႔မဟုတ္ 
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ျမစ္ကမ္းပါးရိွသစ္ပင္မ်ားႏွင့္  သစ္ပင္ခ်ံဳပင္မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ လုိအပ္ပါက ေဖာ္ျပပါ။ ျဖတ္ေတာက္မႈ 

ျပဳလုပ္မည့္ ေနရာကုိလည္း ညႊန္ျပပါ။ 

 

 

လူမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ား 

 

က်န္းမာေရး - စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ အဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားႏွင့္ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ေဆးခန္းမ်ားသို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ား တည္ရိွမႈကို ညႊန္ျပပါ။ စီးဆင္းမႈမရိွေသာ ေရ သို႔မဟုတ္ ပိုးမႊားမ်ား (ဥပမာ - 

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ကာလဝမ္းေရာဂါ၊ႏွင့္အသည္းေရာင္ေရာဂါ)မွတဆင့္ထုတ္လႊတ္လိုက္

ေသာေရာဂါမ်ားကို စီမံကိန္းေၾကာင့္ျပန္႔ပြားေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ 

 

 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ -ေဒသတြင္းအမဲလိုက္ျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ 

ေနရာမ်ား၊ ေဒသတြင္း ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား၊ လက္မႈပညာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားက့ဲသို႔ ယဥ္ေက်းမႈအရ 

တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ားပါဝင္ေသာ စီမံကိန္း ေနရာတြင္ေတြ႔ရိွရေသာ ထင္ရွားသည့္ ေရွးေဟာင္း 

သုေတသနဆိုင္ရာ၊ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းဆိုင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ သမိုင္းဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ 

 

ေျမအသုံးျပဳမႈ - စီမံကိန္း၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာကို 

ညႊန္ျပပါ။ အဓိကႏွင့္သာမညမ်ား၊ေရေလွာင္ကန္၊သဲက်င္းမ်ား၊ ေက်ာက္အနယ္အႏွစ္က်မႈ၊ 

သစ္ေတာအတြက္လိုအပ္ေသာဧရိယာႏွင့္ကမး္ရိုးတန္းကာကြယ္မႈသို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးစီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွဝယ္ယူမည့္စုစုေပါင္းဧရိယာကိုေဖာ္ျပပါ။ဓါတ္အားထုတ္လႊင့္မႈလိုင္းမ်ားႏွင့္စီမံ

ကိန္းအတြက္သြားလာရလြယ္ကူေစမည့္ လမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

လူသြားစၾကၤမ်ား၏ ဧရိယာကို ေဖာ္ျပပါ။  

 

ေျမေပၚတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ - ဝယ္ယူရမည့္ ေျမ၊ အိမ္ယာ အေရအတြက္ႏွင့္ တစ္ခုခ်င္းစီအပါအဝင္ စုစုေပါင္း 

ဧရိယာကို ညႊန္ျပပါ။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ယာ 

အေရအတြက္ႏွင့္ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အျပည့္အဝ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ယာမ်ား (ဥပမာ - အိမ္မ်ား) 

သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေျမမ်ား (ဥပမာ - ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား၊ ကြ် ဲ၊ ႏြား 

တိရိစာၦန္မ်ား၊ အျခားအရာမ်ား) ၏ အေရအတြက္ကုိ ညႊန္ျပပါ။ တရားဝင္ ဝယ္ယူရမည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ယာ 

အေရအတြက္ႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈ ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရိွထားေသာ ေျမႏွင့္အိမ္ယာ 

အေရအတြက္) ကို ညႊန္ျပပါ။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္ (ဥပမာ - လူထုပုိင္၊ 

ပုဂၢလိကပိုင္)၊ ပုံမွန္ လူဦးေရ၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေနေသးသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) 

ကို ေဖာ္ျပပါ။ ဝယ္ယူရမည့္ ေနရာအသီးသီးရိွ လက္ရွိေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္လႊမ္းမုိးထားသည့္ဧရိယာကိုေဖာ္ျပပါ။ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးေနာက္ 
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ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားလွ်င္ညႊန္ျပပါ။ ေျမဝယ္ယူရန္အတြက္ 

မည္သို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စဥ္းစားထားသနည္း။ (ဥပမာ - အစုိးရထံမွ ငွားရမ္းျခင္း၊ တိုက္ရုိက္ 

ဝယ္ယူျခင္း၊ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္း (ဥပမာ - 

ေျမႏွင့္ေျမဖလွယ္ျခင္း)အစရိွသျဖင့္။အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဧရိယာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေပးပါ။ 

ေျမႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏံွတို႔၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား -  ေစ်းကြက္ထဲရွိ ေစ်းႏႈန္း၊ ျပန္လည္အစားထိုးသည့္ 

တန္ဖိုးေစ်းႏႈန္းမ်ား၊အျခားအရာတို႔ကို သတ္မွတ္ေသာ အဆိုျပဳ နည္းဗ်ဴဟာကို ညႊန္ျပပါ။  

 

ထိခိုက္ခံရေသာ လူဦးေရ -  ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ပမာဏကို 

ေဖာ္ျပခ်က္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္ အုပ္စု သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ထိခိုက္နာက်င္မႈ 

အခံရဆုံး လူမ်ားကို သတ္မွတ္ပါ (ဥပမာ - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ စာမတတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္မႈ 

မရိွျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) 

 

ရိွရင္းစြဲ ေဒသခံလူမ်ိဳး အုပ္စုမ်ား - စီမံကိန္းေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ခံရေသာ 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို သတ္မွတ္သင့္သည္။ အဆိုပါ လူဦးေရအတြက္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စီမံကိန္း 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ 

 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္းတို႔သည္ အျပန္အလွန္ 

ဆက္စပ္ေနသင့္သည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလ်ာ့က်ေစေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားထည့္သြင္း အဆုံးသတ္သင့္သည္။ 

 

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား - သဘာ၀ အားနည္းခ်က္မ်ားပါရိွေသာ ေျမပုံအရ 

စီမံကိန္းတည္ေနရာအပါအ၀င္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဆိုင္ရာ ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ 

သင့္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ၄င္းဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကုိေလ်ွာ့ခ်ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဒီဇုိင္း၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို 

ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

 

ဇလေဗဒဆုိင္ရာ အက်ုိးသက္ေရာက္မႈမ်ား - ေရခ်ိဳ၌ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထိခို္က္လြယ္သည္ဟု 

စီမံကိန္းတုိင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားလွ်င္ စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
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လိုအပ္သည္မ်ားမွာ - (၁) ေရစီးဆင္းမႈ ျမင့္မားသည့္ ရာသီမ်ားႏွင့္ နည္းသည့္ရာသီမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းရိွလွ်င္ 

သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမရိွလွ်င္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ခံရမည့္ ျမစ္၏ ဇလေဗဒဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈကို 

အကဲျဖတ္ဆနး္စစ္ျခင္း (၂) မညီမ်ွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျမစ္ေၾကာင္း ေအာက္ဖက္ရွိ 

ေရအသုံးျပဳသူမ်ားတြင္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း (ဂ) ေရခ်ိဴေန သက္ရိွမ်ားအေပၚတြင္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိစစ္ေဆးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။  စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားသည္ 

ထိခုိက္ခံရေသာ ေဒသရိွ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းမည့္ အနိမ့္ဆုံး 

ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္္ဆင့္ႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအၾကား ေရကို သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းျဖင့္ 

ေပးေဝေၾကာင္းေသခ်ာေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳသင့္သည္။  

 

သဘာ၀ သက္ရိွက်က္စားရာ ေနရာမ်ား - ေလတာဘုိင္မ်ား၊ ဓါတ္အားထုတ္လႊင့္မႈလုိင္းမ်ား၊ 

သြားရလာရလြယ္ကူေစေသာလမ္းမ်ားႏွင့္အျခားေသာစီမံကိန္းတြင္လုိအပ္ေသာအေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား 

ထားရိွရန္ ရွင္းလင္းရန္လုိအပ္ေသာ ေျမေနရာ၏ ေျမပုံတည္ေနရာမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာ (ha သို႔မဟုတ္ 

m2) တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္း၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ “ေျခရာ”မ်ား ကုိ EA တြင္ သီးျခားသတ္မွတ္သင့္သည္။ 

အဓိကက်ေသာ သဘာ၀ သက္ရွိက်က္စားရာ ေနရာမ်ားအပါအ၀င္  သီးျခား သတ္မွတ္ထားေသာ သုိ႕မဟုတ္ 

စုိးရိမ္ဖြယ္ရိွေသာ သက္႐ွိတုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ စနစ္မ်ားပါ၀င္မႈ ရိွမရိွကိုေဖာ္ျပျပီး  အဆုိျပဳထားေသာ 

စီမံကိန္းအတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား ခ်ထားမည့္ ေျမေနရာတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ သီးပင္စားပင္မ်ားကုိ 

EA တြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာေျမေနရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း 

တည္ေနရာကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ စီမံကိန္း ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား ထားရိွမည့္ေနရာသည္ လက္ရိွ စီမံကိန္း 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳစီမံကိန္း ရိွေသာ ေနရာတြင္ ရိွေနျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း EA တြင္ 

ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ထုိသုိ႕ဆုိလ်ွင္ EA မွျပဳလုပ္သင့္သည္မွာ - (၁) စီမံကိန္း အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားသည္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာေျမေနရာမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဆ္ုိင္ရာ အာဏာရွင္မ်ားထံမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ရရိွထားျခင္းရွိမရိွကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိန္ဇယား၊ 

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားအပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲထားသည့္ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစေရးသို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

သတ္မွတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

 

ေရကာတာ လုံျခံဳေရး - ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေရကာတာ လုံျခံဳေရး အစီရင္ခံစာကုိတင္ျပပါ။ 

(၁) တည္ေဆာက္ျပီး သုိ႕မဟုတ္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ေရကာတာမ်ား၏ လုံျခံဳေရးအဆင့္ကုိ 
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အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္း (၂) ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္မ်ားကို တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း (၃) လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈကို ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 

ဓါတ္အားထုတ္လႊင့္မႈလိုင္းမ်ား - တည္ေနရာေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီကုိဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ဓါတ္အားထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းေၾကာင္း မ်ားကုိ 

ကီလုိမီတာမည္မွ်အထိ တည္ေဆာက္ရမည္ဆုိသည္ကုိ EA မွညႊန္ျပသင့္သည္။ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ သက္ရိွတုိ႔၏ သဘာ၀က်က္စားရာေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းကုိေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 

လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားဖန္တီးျခင္းကုိေရွာင္ရွားရန္ လက္ရိွ ရွိေနသည့္ အေဝးေျပး လမ္းမမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အျခား လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ ေနရာမ်ား တေလွ်ာက္တြင္ 

ပါဝါလိုင္းမ်ားကို အေျခထိုင္သင့္သည္။ ပါဝါလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သိသာထင္ရွားေသာ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားရိွလ်ွင္ EA သည္ အျခား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသင့္သည္။ 

 

လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ - EA တြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ သြားေရးလာေရး လြယ္ကူေစေသာ လမ္းကို မည္သည့္ ကီလိုမီတာအထိ 

တည္ေဆာက္မည္ သုိ႔မဟုတ္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ကုိ အေျခခ်မည့္ စီမံကိန္းအားလုံးအတြက္ 

ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ပါဝါ ထုတ္လႊတ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အဆိုးရြားဆုံး 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ားထက္ အဆိုပါ လမ္းမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။  EA သည္ လမ္းအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းမွ အစျပဳ၍ လမ္းမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအထိ မက္လုံးေပးထားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား (ေနရာခ်ထားမႈ အသစ္၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊ 

ေလာင္စာထင္းမ်ား ခုတ္လဲွျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအား စားက်က္တြင္ လႊတ္ထားျခင္း၊ အစရိွသျဖင့္) ကို 

ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရေလွာင္တမံမ်ား၊ 

ေရဝင္ေရထြက္ေပါက္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေရကာတာမ်ားထံသို႔ အဝင္အထြက္ျပဳလုပ္သည့္ လမ္းမ်ားသည္ 

ျမစ္ဝွမ္းဇံုမွ မီတာ ၅၀ အတြင္းမျဖစ္သင့္ေပ။ ထို႔အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို မုိးေရခ်ိန္ 

ျမင့္မားသည့္ေနရာမ်ား၊ ပင္လယ္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ျမင့္မားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေလ့ရိွၿပီး 

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားအရ လမ္းအသစ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈကို အၾကီးမ်ားဆုံး 
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ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေျမျပိဳျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။လမ္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရိွပါက EA သည္ အျခား အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ 

လမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္လမ္းထဲျဖစ္မျဖစ္ ဆန္းစစ္သင့္သည္။ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ဆုိးရြားေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို (သဘာဝ သက္ရွိမ်ားေနထိုင္ရာေနရာကို ဆုံးရံႈးျခင္းႏွင့္ 

ပ်က္စီးျခင္းတို႔ အပါအဝင္) ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ရွားရန္ အဆိုျပဳေသာ လမ္းမ်ားအားလုံး (အျခား 

စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ) ကို ေနရာသတ္မွတ္သင့္သည္။ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းအသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္း 

(လိုအပ္လွ်င္) ကို အနယ္အႏွစ္မ်ားက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား 

သဘာဝ ေရစီးဆင္းသည့္ေနရာမ်ားကို ပိတ္မိျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စီမံ ေဆာက္လုပ္သင့္သည္။  

 

ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား - တည္ေနရာေပၚတြင္ အေျခခံ၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရိွရင္းစြဲ ေျမယာမ်ားကို 

ထိခုိက္မည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔ကုိ သတ္မွတ္သင့္သည္။ အစျပဳစဥ္ကပင္ ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား 

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို လိုအပ္ႏုိင္သည္။ ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္မည္ဟု 

မွန္းေမွ်ာ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေခ်းငွားသူသည္ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈကို တာဝန္ယူၿပီး 

ထိခုိက္ခံရေသာ ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ (IPDP) ကို ျပင္ဆင္သည္။ ေခ်းငွားသူသည္ စီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္မည္ 

မလုပ္မည္ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေနရင္း ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ား၏ လိုလားမႈႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရႈေထာင့္ အျမင္မ်ား၊ 

ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း အက်ိဳးအျမတ္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္သည့္ 

ထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားသင့္သည္။  

 

 

ေျမေနရာ ရယူျခင္း - စီမံကိန္းတြင္ ေျမဝယ္ယူေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ မိသားစုတိုင္း 

၄င္းတို႔ ေျမမ်ားကို စီမံကိန္းအတြက္ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားမႈမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈတို႔ကို ညႊန္ျပေသာ ေရးသားထားေသာ 

အေထာက္အထားကို တင္ျပသင့္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္ရွိေနသာ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ 

အေလ်ာ္ေပးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရွိေနမည့္ 

နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။  
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ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း အစီအစဥ္ - စီမံကိန္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္မေန 

ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရေၾကာင္းရွင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ လူထုကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ မိသားစု အေရအတြက္တို႔ကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။  မိသားစုတိုင္း ၄င္းတို႔ ေျမမ်ားကို 

စီမံကိန္းအတြက္ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈတို႔ကို ညႊန္ျပေသာ ေရးသားထားေသာ 

အေထာက္အထားကို တင္ျပသင့္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ေစေရး/ 

ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးကို ေသခ်ာေစရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပသင့္သည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္သည္မွာ - (၁) သတ္မွတ္ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အပ္စပ္မႈကုိ ကိုးကားထားေသာ တည္ဆ ဲႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒေရးရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္ကို 

ေဖာ္ျပခ်က္ (၂) အေသးစိတ္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ၊ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အဖြဲ႔တုိင္းအတြက္ 

တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္ 

တစ္ခုလုံးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ (၃) အစားထိုး တန္ဖိုးျဖင့္ ေျမဆုံးရံႈးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အိမ္ယာဆုံးရံႈးမႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ေပးေခ်ရန္အတြက္ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကို တြက္ခ်က္ထားေသာစာရင္း(၄) 

အစီအစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရသည့္ မိသားစုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္ (၅) 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပုိမိုျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္။ အထူးသျဖင့္ 

စီမံကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရိွၿပီးျဖစ္သည့္ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ 

 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျဒပ္မ်ား- အကယ္၍ အဆိုပါ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို EA ၏ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းကို စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ကာကြယ္ရမည္ 

သို႔မဟုတ္ ကယ္တင္ရမည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ (ေအာက္ကို ၾကည့္ပါ) EA တြင္ ပံ့ေပးေပးသင့္သည္မ်ားမွာ (၁) စီမံကိန္း 

ေဆာက္လုပ္မႈအတြင္း ယခင္က မသိရွိခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရိွလွ်င္ 

မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲ ေတြ႔ရွိမႈအတြက္ ရုိးရွင္းေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (၂) ထင္ရွားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
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ပစၥည္း မပ်က္စီးေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အခုိးမခံရေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္သားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္သည္။  

 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ား - သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရႏွင့္ ေလ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ တည္ဆ ဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာသင့္သည္။ ေလးစားလိုက္နာမႈကုိ အာမခံႏုိင္ရန္ 

ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စီမံကိန္း 

စီစဥ္ေရးဆြဲစဥ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ သန္႔ရွင္းေရး နည္းပညာမ်ား၊ သန္႔စင္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

အညစ္အေၾကးမ်ားကိုျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္လမ္းညႊန္ျပသေသာအေျခခံသေဘာတရား

မ်ားျဖစ္သင့္သည္။ေရဆိုးေရညစ္မ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာသန္႔စင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္သည္။  

 

 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳျခင္း - စိစစ္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 

အထူး ထိရွလြယ္သည့္ေနရာမ်ားရိွ လူထုအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ လူထုႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ စီမံကိန္းျဖစ္တည္မည့္ ေနရာအားလုံး အက်ံဳးဝင္ေစမည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ 

ရယူျခင္း အစီအစဥ္တို႔ကို ထည့္သြင္းၿပီး စီစဥ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္သည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ နညး္ပရိယာယ္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ 

၄င္းတို႔မွာ (၁) စီမံကိန္းေၾကာင့္ တိုက္ရုိက္ ထိခိုက္ခံရသည့္ လူထုႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၂) 

လူမႈအဖြ႔အဲစည္းမ်ား (ဥပမာ - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ NGO မ်ား) ျဖစ္သည္။ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည့္ လူထုႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ (၁) ထိခုိက္ခံရေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ရိွရင္းစြဲ ေဒသခံ အုပ္စုမ်ား (၂) ေဒသတြင္း ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ (၃) လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ေရ 

အသုံးျပဳသူ အဖြဲ႔၊ အိမ္နီးနားခ်င္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ား)။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူထုႏွင့္ 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အုပ္စုႏွစ္စု ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ NGO မ်ားအပါအဝင္ 

လႊမ္းမိုးခံရေသာ ေဒသရိွ လူထုအမ်ားစု (၂) အဆိုျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အနီးဆုံး ဧရိယာရိွ ထိခိုက္ခံရေသာ 

လူထု တို႔ျဖစ္သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း အစီအစဥ္တြင္ သာမန္ႏွင့္ ထူးက ဲတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ 

ပစ္မွတ္ထားထားသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ား၊ ေရဒီယို 

ေၾကျငာခ်က္မ်ားမွ တဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္ 
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စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတုိ႔ ပါဝင္သည္။ EA တြင္ စီမံကိန္း၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူထုအေပၚ ထိခုုိက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတင္းေပးရန္ စီမံကိန္း ဧရိယာ 

လႊမ္းမိုးမႈရိွသည့္ေနရာမွ 

(ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသာမက၊ေဒသတြင္းရွိေဆာင္ရြက္သူမ်ားအပါအဝင္)လူထုတုိ႔ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပသင့္သည္။ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား/ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို အဆိုျပဳရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာရိွ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ရန္သည္ အေရးၾကီးသည္။ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားသည္ စီမံကိန္း စီစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊ ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

စီမံကိန္းကုိ မည္မွ်ေသခ်ာေစေၾကာင္း ရွင္းျပသင့္သည္။ 

ေထာက္ခံအားေပးသူသည္လူထုႏွင့္သေဘာတူထားသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

စာရင္းတင္ျခင္း၊ သေဘာတူၿပီးသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး အဆိုပါ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။   

 

အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - EA တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

(ဥပမာ - ေဒသတြင္း ရုံးမ်ား၊ ေဒသတြင္းရိွ စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ပ့ံပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အထူးျပဳေသာ NGO မ်ားႏွင့္ 

အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ 

အေၾကာင္းၾကားရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္လည္း လုိအပ္လိမ့္မည္။ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ 

ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပါင္းထည့္ထားျခင္းရွိမရိွႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားကို 

ညႊန္ျပလ်က္ အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ႏွင့္ 

ဘတ္ဂ်က္ကို စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။  

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ - ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္း တိက်ေသာ 
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 

ဂရုတစိုက္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ EA တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေစ်းျပိဳင္တင္သြင္းသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲသင့္သည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားအတြက္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားပါဝင္သင့္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ေသာ တိက်ေသာ 

တားျမစ္ခ်က္မ်ားမွာ - (၁) ေဆာက္လုပ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ထင္းမီးအသုံးျပဳရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 

အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ျပင္ပရိွ သစ္ပင္မ်ားကို 

ခုတ္ျခင္း။ (၂) ေဒသတြင္းရွိ ငွက္မ်ား၊ ႏုိ႕တိုက္သတၱဝါမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ တိရိစာၦန္မ်ားကို 

သတ္ျဖတ္အမဲလိုက္ျခင္း (၃) ဆီလဲလွယ္ျခင္း၊ ကိရိယာမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ယာဥ္မ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို 

စမ္းေခ်ာင္းမ်ားအနီး သို႔မဟုတ္ စမ္းေခ်ာင္းထဲတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးျပဳလုပ္ရမည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္ (စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွ ဆီ သို႔မဟုတ္ စက္ဆီမ်ား ဖိတ္စင္မႈေၾကာင့္ 

အေရးေပၚျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ကို သူ၏ ေစ်းျပိဳင္တင္သြင္းသည့္ စာတြင္ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပသင့္သည္။) (၄) တူးေဖာ္ထားေသာ ေျမမ်ား၊ အျခား ေဆာက္လုပ္ေရး အမိႈက္မ်ားကုိ အတည္ျပဳ ထားေသာ 

စြန္႔ပစ္ရမည့္ ေနရာမ်ား၏ ျပင္ပတြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္း (ျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားစိမ့္ေျမအရပ္မ်ားမွ အနည္းဆုံး ၃၀၀ 

မီတာ ကြာေဝးရမည္) (၅) မီးတားဆီးသည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကိရိယာမ်ား ထားရိွရန္ 

လိုအပ္ခ်က္။ အလုပ္ခြင္ကို အဆုံးမသတ္မီ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းေနရာကို မူလရိွရင္းစြဲ အေနအထားသို႔ 

ျပန္ေရာက္ရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း အစီအစဥ္၊ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ 

ျခံစည္းရုိးမ်ား ပ်က္စီးပါက ျပင္ဆင္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးပါက 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ 

ျမစ္ထဲရွိသဘာဝေပါက္ပင္မ်ားကိုျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ေျမဆီလႊာမ်ားကိုျပန္လည္သိပ္သည္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခ

င္း အစရိွသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။လူဦးေရ ထူထပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ 

လူထူထပ္သည့္ ေနရာအနီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ထပ္ေဆာင္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပုိင္းက႑မ်ားမွာ (၁) ယခင္ 

အသြားအလာမ်ားသည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲမ်ားတြင္ 

ယာဥ္အသြားအလာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပာလာျခင္းေၾကာင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းလမ္းသြားလမ္းလာမ်ားေ

ဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္လမ္းေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရွင္းလင္းေပးျခင္း(ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

လမ္းလႊဲမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္သည္။)၊ (၂) အားနည္းသည့္သူမ်ား (သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ 

ကေလးသူငယ္မ်ား) ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ဖုန္မ်ားႏွင့္ 

ပစၥည္းအပိုင္းအစမ်ား (၃) ေဆးရံုမ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 
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ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ မလိုအပ္ေသာ အသံဆူညံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ (၄) ေလးလံေသာ ကိရိယာ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 

လမ္းလႊဲမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း (၅) ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ 

(ေရ၊လွ်ပ္စစ္မီး၊တယ္လီဖုန္းလိုင္း၊ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ား) ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း။ (၆) အမိႈက္မ်ား၊ 

သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးျပဳၿပီးသည့္ ဆီမ်ား၊ အပို ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း ရရိွလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 

ၿပီးျပည့္စုံစြာ စြန္႔ပစ္ျခင္း။ (၇) ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ျဖတ္ေတာက္မႈ၊ လမ္းလႊဲမ်ား၊ ယာယီ ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္ခ်က္(၈)ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းေက်ာင္းသားမ်ားအ

တြက္ လမ္းျဖတ္ကူးရာတြင္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို 

ေစ်းျပိဳင္တင္သြင္းရသည့္ 

စာရြက္စာတမ္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလက္စြဲစာအုပ္တြင္ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။အခ်ိဳ႕

စီမံကိန္းမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အမိႈက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 

ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္း၊လိုအပ္ေသာသဘာဝပ

တ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ(သိပ္သည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ေျမဆီလႊာအျဖစ္ျပန္လည္ျဖစ္ေစျခင္း၊အပင္မ်ားျပန္လည္

ေပါက္ေရာက္ေစျခင္း၊ေရထုတ္စနစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ)ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းမႈတုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။   

 

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ - EA သည္ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ားမွ လိုက္နာမႈမရိွသည့္အတြက္ မည္သို႔ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

သတ္မွတ္မည္ဟူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 

စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းကို မည္သို႔ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည္ဆိုသည္ကို 

ညႊန္ျပသင့္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈမ်ား 

ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။  

 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားအားလုံးႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို 

စီမံကိန္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (EMP) တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ EMP တြင္ (၁) 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး၊ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္ (၂) 
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စီမံကိန္း ဒီဇုိင္း၊ ေစ်းျပိဳင္တင္သြင္းထားမႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားျဖင့္ 

ေပါင္းစည္းထားေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ဇယား (၃) အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာ 

တာဝန္ဝတၱရားမ်ား (၄) ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ (၅) ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 

ရံပံုေငြအရင္းအျမစ္တို႔ ပါဝင္သည္။  

 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္အတြင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - ေဆာက္လုပ္ေရး 

(ဥပမာ - ၾကီးမားေသာ သီးျခား အေဆာက္အဦးမ်ား) လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္မႈ အဆင့္အတြင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အာမခံသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ - (၁) ေရဆိုးမ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ 

သန္႔စင္ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ စနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈ (၂) ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

စနစ္မ်ားႏွင့္ပစၥည္မ်ား ခြဲထုတ္သည့္စနစ္တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး အစိုင္အခ ဲအမိႈက္မ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ စြန္႕ပစ္ျခင္း 

(၃) ျဖည့္စြက္ စနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈ (ဆိုလာ အျပားမ်ား၊ ေလ စက္မ်ား အစရိွသျဖင့္)၊ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ 

ဒီဇုိင္းသည္ စက္လည္ပတ္မႈအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားမႈႏွင့္ စနစ္မ်ားအားလုံးကို ထိန္းသိမ္းမႈ တို႔ 

ျဖစ္သည္။ 

 

အစီရင္ခံစာတြင္သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား၊ၾကိမ္ႏႈန္း၊အစီရင္ခံမည့္အခ်ိန္ဇယား၊ ရံပုံေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

တာဝန္ယူမႈတို႔ကို ညႊန္ျပေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္ရ့ႈမည့္ အစီအစဥ္ 

အေသးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားတြင္ - ေရအရည္အေသြး၊ 

ျမစ္စီးဆင္းမႈႏွင့္ အဆင့္၊ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈမႈ၊ လူမႈဆိုင္ရာ ညႊန္ျပသည့္အရာမ်ား 

အစရိွသျဖင့္တို႔ ပါဝင္သင့္သည္။  

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ - ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ ကန္႔သတ္မူေဘာင္ 

 

နိဒါန္းႏွင့္ စီမံကိန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

 

 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန(DWIR) မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

(ဧရာ၀တီဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း) (AIRBMP)ကုိဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းနွင့္ အမ်ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္တို႔ 

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္မွ ၾက့ံၾက့ံခံႏိုင္မည့္  စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ပိုမုိ 

အားေကာင္းေစရန္မ်ားျပားေသာအဆင့္မ်ားျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းပံုစံ (စီမံကိန္းစီးရီးအလိုက္) ျဖင့္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ 
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ပထမအဆင့္တြင္ ဘက္စံုျမစ္၀ွမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နွင့္ တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ 

ေရေၾကာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဇလေဗဒ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နမူနာပုံစံနွင့္ 

ရနိုင္သမွ်ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးပါကမႏၱေလးမွရန္ကုန္သို႔ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ 

ေရေၾကာင္းတိုးခ ဲ်႕ထားမႈမ်ားႏွင့္ ဇလေဗဒဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 

ၾကားျဖတ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ စီမံကိန္း တည္ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။  

 

အဆိုျပဳထားေသာပထမအဆင့္သည္ဒုတိယနွင့္တတိယအဆင့္မ်ားတြင္ျဖစ္လာနိုင္မည့္အၾကီးစား 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈအပိုင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို 

သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္အစုိးရအားျမစ္၀ွမ္းတႏံွတလ်ား အနာဂတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ ၾကီးမားေသာေရရွည္ ေရအေျခခံအေဆာက္အဦး ရင္းနွီးျမွပ္နံွမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရမည့္ အရာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ပုံေဖာ္ရန္ႏွင့္ 

ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ရန္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

ေကာင္းမြန္သည့္က်င့္သုံးမႈမ်ားကိုလိုက္နာရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့့္ပထမဆံုးအဆင့္သည္ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္မည့္ အဆင့္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ 

ျမစ္ဝွမ္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေရးဆြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (အထူး စီမံကိန္း) အတြင္း ဦးစားေပး သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေသာ 

ဦးစားေပး အေျခခံအေဆာက္အဦး ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အၾကိဳ-ျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ အျခား 

အျခားေသာေရဆန္နည္းပညာ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေထာက္ကူေပးသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

တိက်သည့္ စီမံကိန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္အတူ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္စဥ္အတြင္း 

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ျမစ္ဝွမ္း 

အထူးစီမံံကိန္းႏွင့္ အတူ ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ပထမအဆင့္စီမံကိန္းတြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရင္းနွီးျမွပ္နံွမႈ အစိတ္အပိုင္း သုံးခု 

အျပင္အေရးေပၚကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါကရန္ပံုေငြမ်ားအား အလ်င္အျမန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ခြင့္ ေပးမည့္ 

အေရးေပၚ အေျခအေန အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

 

အပိုင္း-၁။    ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ားႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း 

 

အပိုင္းခဲဲြဌာန ၁-၁။ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) ရုံးသုံးပရိေဘာဂႏွင့္ 

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံးႏွင့္ ေရဆုိင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္နွင့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳစင္တာ အေဆာက္အဦး ပ့ံပုိးပစၥည္းတည္ေဆာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း (ခ) ဌာန အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအ၀င္ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံး၊ 

ေရဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္ အကူျပဳစင္တာႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္း (ဂ) 

AIRBMစီမံက္ိန္းနွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ ဖုိုရမ္တစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႕ကုိ၊ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 

နုိင္ေအာင္ ကမ္းလွမ္းမႈ အေ၀းသို႔အေရာက္ပုိ႔မႈႏွင့္ (ဃ) စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို 

ကူညီပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိိုင္းခြဲ ၁-၂။  ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသကုိ လႊမ္းၿခံဳေသာပင္မစီမံခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္။ 

ဤအပိုင္းခြဲသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီစဥ္၍ စီမံခန္႔ခဲြရန္ အစုိးရတြင္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ စြမ္းရည္ရိွေနေစရန္ လိုအပ္ေသာလက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း 

ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ 

ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ မႈမ်ားကို 

လုံေလာက္စြာနားလည္မႈအေပၚတြင္အေျခခံ၍ သေဘာတူထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ၏ ဘက္စုံဖံြ႕ၿဖဳိးေရးကို စီစဥ္ရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ (က) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ 

လႊမ္းၿခံဳေသာစီမံခ်က္၊ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ တစ္ခုလုံး၏ အားနည္းခ်က္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳစနစ္ (DSS) တစ္ခုႏွင့္္ AIRBMစီမံကိန္းနွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ခ) ေျမေအာက္ေရ စစ္ေဆးေလ့လာမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (ဂ) ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၁-၃။ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း(PFI)။  PFI သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေဒသကုိ 

လႊမ္းၿခဳံေသာ ပင္မဘက္စံုစီမံခ်က္ ( အပိုင္းခြဲ ၁-၁ "က") တြင္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ 

ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲမႈကို ကူညီပ့ံပုိးရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈကို 

တရား၀င္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း တစ္ခုသည္ အစိုးရ၏အတည္ျပဳထားေသာ ODA စီမံကိန္းမ်ား၏ စာရင္းတြင္ 

ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာဘဏ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းခြဲ၏ေအာက္တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေရးဆဲြရန္ 

ရံပံုေငြမ်ားကို ျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုလံုးဖံြ႕ၿဖဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ 

အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ ရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးဆဲြျပဳစုေရး ရန္ပုံေငြကို  AIRBM 

စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြက္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  

 

အပိုင္းခြဲ ၁-၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကူညီပ့ံပုိးမႈ။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္စဥ္ကုန္က် 

စရိတ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ၊ 

ေဘးဆီးရန္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင္ ့အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို လည္းေကာင္းေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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အပိုင္း-၂။  မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ 

မြမ္းမံျခင္း 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၁။  DMH ၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ အားျဖည့္ျခင္း၊  စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပ့ံပုိးမႈ။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) ခုိင္မာေသာ 

တရားဥပေဒ ဆိုင္ရာႏွင္ ့  ကြပ္ကဲေရး ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေဖာ္ထုတ္ေရးအပါအ၀င္ DMH ၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 

အားျဖည့္မႈ (ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ DMH ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ (ဂ) 

DMH စနစ္မ်ားျပဳစု တြက္ခ်က္ျခင္းပံုစံ၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  အပုိင္း-၂ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ေရးမ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုး မည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၂။  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ႏွင့္ 

ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ (က) မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဆုိင္ရာ 

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး ကြန္ရက္၏နည္းပညာကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (ခ) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၊ 

အခ်က္အလက္စီမံခန္ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး/ အိုင္တီစနစ္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စံခ်ိန္ကိုက္ညိွျခင္း 

ပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (ဂ) ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ပုံစံျပဳတြက္ခ်က္ေသာ 

မိုးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဇလေဗဒပုံစံ ေဖာ္ထုတ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၏ 

တိုးတက္မႈမ်ား  (ဃ) DMH အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ျပင္ 

ဆင္မြမ္းမံေရး မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၃။  DMH ၏ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးစနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္း။    ဤအပိုင္းခြဲသည္ DMH ကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ AIRBM စီမံကိန္းနွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး စီမံကိန္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုရရိွမႈ 

ေသခ်ာေရးအတြက္ ၄င္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေဇာင္းေပးျခင္းကို အားျဖည့္ရာတြင္ DMH ကို 

ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ (က) လူထုအတြက္ မိုးေလ၀သ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ဇလေဗဒ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ေဒသခံ လူထုသို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈ 

(ခ) ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ား ရွိေသာ ျမစ္၀ွမ္းငယ္ကေလးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သူမွ 

လက္ခံမည့္သူအထိ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္ တိုးခ်ဲ႕ေရးအပါအ၀င္ DRM သဘာ၀ 

ေရေဘးအနၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ (ဂ) စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ရာသီဥတု 

အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ (ဃ) ရာသီဥတုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသား 

မူေဘာင္တစ္ခု ဖန္တီးေရးမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

အပိုင္း-၃။  ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ား။ 

 



 

161 
 

အပိုင္းခြဲ ၃-၁။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမဟာဗ်ဴဟာ (မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။  ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) 

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္သြားလာႏုိင္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာ 

တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ (၁) အနာဂတ္တြင္ ဘက္စုံပုံစံ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ပုံစံ အစီအစဥ္တစ္ခု ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ 

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ျမစ္တစ္ခုလုံး အတြက္ လက္ရွိ 

ကိုးကားေနေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈကို ေခတ္ႏွင့္အညီ 

ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊(၂) ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေသာင္တူးျခင္း၊ ျမစ္ကမ္းပါး 

ကာကြယ္ ျခင္းႏွင့္ တစ္ခုလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ အေရးတႀကီးအလိုအပ္သည့္ 

ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရလမ္းညြွန္  အေထာက္အကူမ်ားအပါအ၀င္ 

ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ တိုးတက္္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း အတိုင္း အတာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္၊ (၃) 

ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရွ႕ေျပးျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္္ 

အေသးစိတ္ ဒီဇုိင္းပုံစံကိုေပးမည္၊ (၄) (အပုိင္းခြဲ ၃-၂ "ဂႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ) ျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး 

အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေထာက္ခံတင္ျပေပးမည္၊ (ခ)အေကာင္းဆုံးေရေၾကာင္း သြားလာ ေရးကုိ ေရေၾကာင္းတြင္ 

အသင့္ေတာ္ဆုံး သြားလာနုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ေရယာဥ္စုကို ေလ့လာမႈ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပုိင္းခြဲ ၃-၂။ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ား ( မႏၱေလးေညာင္ဦးအပိုင္းတြင္ ေဇာင္းေပးမႈပါ၀င္ေသာ 

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။   ဤအပိုင္းခြဲသည္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို 

အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအမ်ားဆုံး 

(မႏၱေလးမွေညာင္ဦး)အပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသည္တင္ႏွင့္ ကုန္တင္ေရယာဥ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ 

ေရနည္းေသာ ရာသီအတြင္း အနည္းဆံုးရႏႈိင္ေသာ ေရစူးသတ္မွတ္ခ်က္ကို တိုးျမွင့္ရန္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး 

တိုးတက္မႈမ်ားကို  ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (က) ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရး 

တိုးျမွင့္မႈမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၏အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျမစ္ပံုစံ 

ကြန္ပ်ဴတာပုံစံတြက္ခ်က္ျခင္း(1 dimensional & 2  dimensional modelling ) (ခ) အဆိုျပဳထား ေသာ  

ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ EMP တစ္ခုအပါအ၀င္ EIA တစ္ခုေရးဆဲြျခင္း (ဂ) 

အေသးစိတ္ ပုံစံမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအစီအစဥ္ ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ (ဃ) 

ျမစ္ေၾကာင္းဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အတိုင္းအတာကို ဧရာ၀တီျမစ္၏ မႏၱေလးေညာင္ဦးအပိုင္းအေပၚတြင္ 

ေဇာင္းေပး၍ ေညာင္ဦး ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းရိွ အျခားအေရးႀကီး ေသာ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို 

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၃-၃။  ေရလမ္းေၾကာင္းအမွတ္အသားျပသျခင္းလုပ္ငန္း (ညအခ်ိန္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးပါ၀င္ေသာ 

မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းကိုေဇာင္းေပးထားသည့္ မႏၱေလး-ရန္ကုန္ေရလမ္း)။ ဤအပိုင္းသည္ အလင္းမီးမ်ား၊ 

အခ်က္ျပ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေျမပုံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္၏ မႏၱေလး-

ရန္ကုန္အပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ထိေရာက္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကိုျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အားျဖည့္ထားေသာ 

ေခတ္မီေရေၾကာင္း သြားလာေရး ေရွ႕ေျပးစနစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ ေရလမ္းညြွန္အမွတ္အသားျပျခင္း 
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လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

၄င္းသည္ မႏၱေလး-ေညာင္ဦးအပုိင္းတြင္ ညအခ်ိန္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ 

ဥပမာအားျဖင့္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို 

အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ  ၃-၄။    အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပံ့ပိုးမႈ။  

ဤအပိုင္းသည္ (က)အပုိင္း-၃ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ (ခ) 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားအေပၚ 

သိရွိေစရန္အျမင္နွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပုိင္းခြဲ ၃-၅။    ေျမေပၚရိွေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး စနစ္ပံုစံနွင့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ။    

ဤအပိုင္းတြင္ (က)ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ ျမစ္၏အရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ 

စခန္းမ်ား၏ ကြန္ယက္ပုံစံေရးဆြဲျခင္း (ခ) ေရွ႕ေျပးစခန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (ဂ) 

ေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆးမႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႕ ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္း-၄။   အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈ 

 

 ဤ ( အစပိုင္းတြင္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံံမႈ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းမွ မပါေသာ) " အရံ အပုိင္း "သည္ 

အရန္ သင့္ရိွမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး  အႏၱရာယ္၊ အေရးေပၚ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကပ္ဆိုက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို 

လိုအပ္သလို လ်င္ျမန္ေသာ တု႔ံျပန္ကူညီမႈေပးရန္အတြက္ အျခားအပုိင္းမ်ားမွရန္ပုံေငြမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ 

ျပန္လည္ခဲြေ၀ ခ်ထားနုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈကို အသက္သြင္း 

လိုက္ေသာအခ်္ိန္တြင္ ရန္ပုံေငြမ်ား စီးဆင္း ထုတ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ခ. RPF ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

 

ဤျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူ၀ါဒေဘာင္သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပထမအပုိင္း 

သုံးပိုင္းကုိျခံဳငုံထားသည္။ စီမံကိန္း၏ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအားလုံးကုိ ေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွရန္ေမွ်ာ္လင့္ျပီး ေရးဆြဲထားသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း  

စီမံကိန္းမွေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ေနရာျပန္ခ်ျခင္း၊ ေျမရယူျခင္းတို႔ လိုအပ္ၿပီး 

အျခားေသာ ပုဂၢလိကပုိင္နယ္ေျမ ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရံႈးမႈျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္။ 

စီမံကိန္းလက္ေအာက္ရိွ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးအနက္ အစိတ္အပုိင္း (၃) 

ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္တြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာေရး တိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္စဥ္ အဆင့္အတြင္း 

ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလ်ွာက္ရွိ ေျမမ်ားတြင္ အလုပ္မ်ားျဖင့္ ေနရာယူျပည့္ႏွက္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

အစိတ္အပုိင္းအရ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းေရေၾကာင္းသြားလာေရး 

မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အျမဲတမ္း သုိ႕မဟုတ္ ယာယီအားျဖင့္ ေျမရယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပုိင္ခြင့္ဆုံးရႈံးျခင္းမ်ား 
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ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ခုလုံးကုိ ေနာက္ပုိင္း အဆင့္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အစီအစဥ္အတြက္ အေျခခံျဖစ္လာမည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္လိမ့္မည္။ အစိတ္အပုိင္း 

(၂) သည္ ပမာဏ အနည္းငယ္ေသာ ေျမကိုသာ ရယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈဆိုင္ရာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးအား ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို အေထာက္အပ့ံေပးလိမ့္မည္။ အစိတ္အပုိင္း ၁ အရ 

မ်ားစြာေသာေလ့လာမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျပီး ရလဒ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဆယ္ႏွစ္တာရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွမႈအစီအစဥ္ 

အပါအ၀င္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ PPF လက္ေအာက္တြင္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ OP 4.12 ကို အစပ်ိဳးေပးမည့္ 

ေျမရယူမႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရံႈးေစျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ အစိတ္အပိုင္း ၁ သည္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံးႏွင့္ 

ေရႏွင့္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ စင္တာ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို 

ေထာက္ပံ့ေပးလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တိက်ေသာေျမေနရာကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးဘ ဲ အခ်ိဳ႕ေသာေျမရယူမႈမ်ားကုိလည္း 

မတြက္ခ်က္ႏုိင္ေသးေပ။ 

 

ကမာၻ႔ဘဏ္မွ စီမံကိန္းကုိတန္ဖိုးမျဖတ္ရေသးမီ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည့္ စီမံကိန္း၏ 

တိက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာအေသးစိတ္ကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကာလအတြင္း တိက်ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္မျပဳလုုပ္ႏ္ုိင္ေပ။ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမကို ရယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ OP 4.12 တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ရွိမရွိ 

သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ထိုသုိ႔ေသာ ျပသနာမ်ားရိွပါက OP 4.12 ႏွင့္အညီ အဆိုပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

သတ္မွတ္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေသာ စီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ 

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွွတ္ရန္ ဤျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး မူ၀ါဒေဘာင္ (RPF) 

ကုိျပင္ဆင္သည္။  

 

ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ပံ့ကူညီေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေျမေနရာ ရယူျခင္းတို႔ အပါအဝင္  

ေကာင္းက်ိဳးမျပဳေသာလူမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေခ်းငွားသူမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ေျမေနရာရယူမႈအတြက္ 

လုိအပ္ခ်က္ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေရွာင္ရွားရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးတြင္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ 

အားထုတ္မႈတ္ုိင္းကုိျပဳလုပ္ထားသည္။ ေျမေနရာရယူျခင္းကုိ မေရုွာင္ရွားႏုိင္လွ်င္ RPF ၏ အေျခခံသေဘာတရား 

ရည္မွန္းခ်က္သည္ (အိမ္ရာစြန္႔ခြာရေသာသူမ်ားဟု ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္)  ဆုိးရြားေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားကုိ ေျမေနရာ၊ မရိတ္သိမ္း ရေသးေသာ သီးပင္စားပင္မ်ား၊ 

ေျမေပၚမွရရိွလာမည့္ တုိးတက္မႈရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို (ေအာက္တြင္ 

သတ္မွတ္ ထားသကဲ့သုိ႔) အစားေပးေလ်ာ္ရမည္။ 

 

ကမာၻ႔ဘဏ္ OP 4.12 သည္ ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္ - 
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(က)  အလားအလာရိွသည့္ အျခား စီမံကိန္း ပုံစံမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ အတင္းအဓမၼ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

(ခ) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အိမ္ရာစြန္႔ခြာရသည့္ 

သူမ်ားအား စီမံကိန္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မွ်ေဝရန္ လုံေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရရွည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ၾကံစည္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အိမ္ရာ စြန္႔ခြာရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 

ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျပီး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးသင့္သည္။ 

(ဂ) အမွန္စင္စစ္တြင္ အၾကိဳျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအဆင့္မ်ား၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မစတင္မီ အဆင့္မ်ား၊ စသည္တုိ႔တြင္မည္သည့္ အရာက ပုိမုိအေရးၾကီးသည္ျဖစ္ေစ 

အိမ္ရာစြန္႕ခြာရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔စြမ္းအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား 

တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆုံး အဆိုပါအဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္ရရိွေစႏိုင္ရန္ 

ကူညီေပးသင့္သည္။ 

 

ဤ RPF သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ OP 4.12 ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

 

မျဖစ္မေနျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္စီမံကိန္း အေျခခံသေဘာတရာမ်ား - 

OP 4.12 သည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ 
တြင္လိုက္နာရမည့္ အဓိကစည္းမ်ည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ RPF ႏွင့္ အထူး ဆက္ႏြယ္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 
(က) ပုဂၢလိကပုိင္ေျမေနရာမ်ားအား အဓမၼသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အပါအ၀င္ 
အဓမၼျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကုိ မလႊဲမေရွာင္သာ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတုိ႔ကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေရွာင္ရွားရန္ အားထုတ္မႈအားလုံးကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေရွာင္ရွားရန္အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားေသာ ပုံစံမ်ားကို ညိွယူလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမေနရာ ရယူျခင္းကို 
မေရွာင္ရွားႏုိင္လွ်င္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (RAP) ကုိ ဤ RPF တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေအာက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။  စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္းခြဲေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လူႏွစ္ရာထက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့လွ်င္ RAP အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ကုိျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 
 
ခ) ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ေနရာ ဖယ္ရွားေပးရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ ဖန္တီးေပးေသာ 
သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံပစၥညး္မ်ားမွ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားႏိုင္ေစရန္ စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းႏွင့္ RAP တို႔ကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ 
ယူဆ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
 
(ဂ) ေနရာ ဖယ္ရွားေပးရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးသည္ ေျမႏွင့္ ပူးတြဲပါ ပစၥည္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 
ရပိုင္္ခြင့္ရိွသည္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအစား အျခား အလားတူ အေထာက္အပံ့ကူညီေပးမႈမ်ားကို 
ရပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရံႈးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမရိွျခင္းသည္ ေနရာ 
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ဖယ္ရွားေပးရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အဆိုပါ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ရပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားပုံစံျဖင့္ 
အေထာက္အပ့ံအကူအညီ ရရိွမႈမွ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစရပါ။  
 
ဃ) RAP တြင္ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆိုင္ရာ ေပးေခ်ႏႈန္းသည္ 
မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဆို တန္ဖိုးေလွ်ာ့ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ယူထားျခင္းမရိွဘ ဲ ရပိုင္ခြင့္ ဆုံးရံႈးရသူ 
သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပိုင္ရွင္ထံ ေပးရမည့္ ပမာဏ အျပည့္အဝကို ရည္ညႊန္းသည္။  
 
င) စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ေျမကို ရယူသည့္အခါ ဖယ္ရွားေပးရသူ၏ လိုလားခ်က္ျဖစ္လွ်င္ 
ေခ်းငွားသူသည္ ေျမအစားထိုးေပးရန္ စီစဥ္ေပးသင့္သည္။  
 
စ) ေျမ၊ မရိတ္သိမ္းရေသးေသာ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲပါ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သက္ေရာက္ျခင္းမခံရမီ ပ့ံပိုးေပးသင့္သည္။  
 
ဆ) ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမတြင္ ယာယီအားျဖင့္ သိမ္းပိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရံႈးမႈမ်ားကို အသားတင္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္သည္။ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားအား 
တည္ေနရာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွွတ္ခ်က္ကို ညႇိျခင္းျဖင့္ ယာယီအားျဖင့္ 
သိမ္းပိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အခိ်န္ကာလကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိစၥ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကူညီေပးလိမ့္မည္။  
 
ဇ) ယာယီအားျဖင့္ သိမ္းပုိက္ခံရေသာေျမကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ 
မူလအေျခအေနအတိုင္းျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ အျပည့္အဝ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးလိမ့္မည္။ 
 
စ်) ေျမေနရာ ရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး စြန္႔ခြာေပးရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ စီစဥ္ေပးမႈမ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ RAP ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ ရယူသင့္သည္။  
 
ည) မူၾကမ္းႏွင့္ အဆုံးသတ္ RAP မ်ားကို စြန္႔ခြာေပးရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အလြယ္တကူသိရိွႏိုင္ေစရန္ 
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိမ့္မည္။ 
 
ဋ) အရင္းအျမစ္မ်ားအား ယခင္ကအတိုင္း ရယူသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို 
ယခင္အတုိင္း ျပန္လည္ရရိွေစျခင္းကို ေျမေနရာ ရယူၿပီးသည္ႏွင့္ မူလ အေျခအေနအတိုင္း ထိန္းသိမ္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ 
 
ဌ) ေျမေနရာ ရယူျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ 
ေခ်းငွားသူတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ RAP သည္ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ စီစဥ္ေပးရမႈမ်ား အပါအဝင္ ေျမေနရာ 
ရယူျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို ထည့္သြင္းထားသည္။  
 
ဍ) စြန္႔ခြာေပးရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စြန္႔ခြာေပးရသူမ်ားထံ ပံ့ပိုးေပးလိမ့္မည္။ 
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အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

“အိမ္ယာ စြန္႔ခြာရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ (၁) ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္း 

ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံရေသာ သို႔မဟုတ္ (၂) အိမ္၊ အေဆာက္အဦးဥပစာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားက်က္ေျမအပါအဝင္  

ေျမေနရာ၊ သို႔မဟုတ္ ယာယီျဖစ္ေစ၊ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူထားေသာ 

မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ရပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးအျမတ္၊ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိထားေသာ (၃) ယာယီျဖစ္ေစ၊ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ခံရေသာ ကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို 

အသုံးျပဳခြင့္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ (၄) ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံရေသာ လုပ္ငန္း၊ အလုပ္၊ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရာေနရာ 

သို႔မဟုတ္ သက္ရွိတို႔ ေနထိုင္ရာ ေနရာကို ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အဆိုပါ 

စကားရပ္သည္ ေျမေနရာ ရယူျခင္းတြင္ ဆိုးရြားစြာ ထိုခုိက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ခံရမႈအားလုံးကို ေနရာျပန္ခ်ထားျခင္း 

လိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ “စြန္႔ခြာေပးရေသာသူ” အျဖစ္ 

သေဘာထားပါသည္။  

 

“ျပန္လည္အစားထိုးမႈ ကုန္က်စရိတ္” ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ 

အၾကိဳ-စီမံကိန္း (သို႔မဟုတ္) အၾကိဳ-ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းျဖစ္လွ်င္ တူညီေသာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ိဳး 

ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွေသာ ေျမ၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္ခံရသည့္ ေနရာ 

အနီးအနားဝန္းက်င္တြင္ တည္ရိွေသာ အလားတူ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေျမ၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးႏွင့္အတူ 

ထိခုိက္ခံရေသာ ေနရာအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရေသာ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အတူ ေျမယာ 

မွွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ အခြန္အခမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ အိမ္မ်ားႏွင့္ အျခား 

အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ၄င္းသည္ ထိခုိက္ခံရေသာ အေဆာက္အဦးအတိုင္း သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ ေျမဧရိယာႏွင့္အတတူ ျပန္လည္အစားထိုးေပးသည့္ အေဆာက္အဦးကို 

တည္ေဆာက္ရန္ ပစၥည္းမ်ားအားလုံး၏ ေစ်းကြက္ကုန္က်စရိတ္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ 

ထိခုိက္ခံရသည့္ အေဆာက္အဦးကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေစ်းကြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေပါင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ 

တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္သယ္ယူေပးရေသာ ကုန္က်စရိတ္၊ အေပါင္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္၊ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ အခြန္အခ ကုန္က်စရိတ္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

ျပန္လည္အစားထိုးမႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား 

တန္ဖိုးေလ်ာ့ျခင္းကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစားသည့္အျပင္ ထိခုိက္ခံရေသာ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးထဲမွ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၏ တန္ဖုိးမ်ား ႏႈတ္ယူျခင္းကို စဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ 

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား အရ ျပန္လည္အစားထိုး ေပးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ အျပည့္အဝကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 

အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အစားထိုးမႈ ကုန္က်စရိတ္ 

အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပည္တြင္း ဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းအျပင္ ထပ္ေဆာင္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ထပ္ေဆာင္း အကူအညီသည္ OP 4.12၊ 

စာပိုဒ္ ၆ ရိွ အျခား ပိုဒ္ခြဲမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူ 

ကြဲျပားပါသည္။ 
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ဂ. ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒေရးရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္သည္ တစ္စတစ္စ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒသည္ တစ္မ်ိဳးထဲမကဘ ဲ ေျမအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မတူညီသည့္ ဥပေဒမ်ား 

ရိွပါသည္။ လက္ရွိ ဥပေဒ စနစ္အရ ေျမအားလုံးကို ႏုိင္ငံေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေျမအသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ 

ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ရရိွပါသည္။ ေျမေနရာ ရယူျခင္း အက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) အရ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးပါသည္။ လူထု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ 

ေျမကို ရယူသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သစ္ပင္မ်ား၊ ရိွၿပီးျဖစ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို 

ဆုံးရံႈးရသည့္အခါ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ေပးအပ္သည္။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားရိွသည့္ 

ထိခုိက္နစ္နာရေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ လည္း တရားရံုးတြင္တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ အက္ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည္။  

. 

 

လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ေျမကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္း၊ 

အေမြဆက္ခံေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ေျမ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ၊ အားလုံးကိုျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မ်ားျပားလွေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 

မိတ္ဆက္ထားသည့္ လယ္ေျမ ဥပေဒသစ္တစ္ခုကို မၾကာမီက ျပဌာန္းလိုက္သည္။ ၄င္းေျမႏွင့္ ပူးတြဲပါရိွေသာ 

အေဆာက္အဦးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ေသးသည္။ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ စုိက္ပ်ိဳးေျမ မဟုတ္ေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ရြာႏွင့္ ျမိဳ႕ အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ 

ျပင္ဆင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒတြင္ 

အသုံးမျပဳေသာ ေျမအတြက္ တရားဝင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။  

 

ေျမႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒသည္ ျပန္လည္အစားထိုး 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖင့္ ဆုံးရံႈးသြားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ လိုအပ္ေသာ OP 4.12 ၏ အဓိက 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အလားတူသည္။ သို႔ေသာ္ OP 4.12 သည္ ပို၍ အေသးစိတ္က်ၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္၊ တိုင္ပင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ 

တရားစီရင္ေရး ဥပေဒတြင္ မေတြ႔ရိွရေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ AIRBMP အတြက္ OP 4.12 ပါ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရသည္လည္း RPF ရွိိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကြဲလြဲေနသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 

စြန္႔လႊတ္မည္ဟုလည္း သေဘာတူထားၿပီး RPF ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ထားေသာ RAP မ်ားကို အျပည့္အဝႏွင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း သေဘာတူထားသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း OP 4.12 ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး 

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္ကို ထို႔ထက္ ပုိမိုအေသးစိတ္က်စြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို 

ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ RAP မ်ားကိုလည္း ဥပေဒေရးရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္တြင္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။ 
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ဃ. အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား 

 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူလေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးရေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ဆုံးရံႈးမည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးရန္၊ ၄င္းတို႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ လူေနမႈ 

အဆင့္အတန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံး မူလအေနအထားအတိုင္းျပန္လည္ရရိွရန္ လုံေလာက္ေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ 

မူလေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးရသူမ်ားအားလုံးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဖယ္ရွားေပးရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား 

အားလုံးသည္ RAP အတြင္း သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အေရးၾကီးသည္။ အေသးစား ေျမေနရာ ရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

ေနရာဖယ္ရွားခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရာမ်ားအတြက္ အစားထိုးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 

ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

 

က) ရယူရမည္ျဖစ္ေသာ ေျမအားလုံး။ စိုက္ပ်ိဳးေျမကို ရယူရမည္ဆုိလွ်င္ စြန႔္ခြာေပးရေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား အလိုရွိပါက အလားတူ ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေျမကို အစားထိုးရယူရာတြင္ 
စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ကူညီေပးသင့္သည္။ 
ခ) မရိတ္သိမ္းရေသးေသာ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ 
သစ္ပင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္း အနာဂတ္ တန္ဖုိး။ (သစ္သီး၊ အခြံမာသီး သို႔မဟုတ္ ကြ်န္းသစ္) 
ဂ) ရယူမည့္ ေျမရိွ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈမ်ား။ 
ဃ) စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမကို ယာယီရယူျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ယာယီအသုံးျပဳခ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္လိုအပ္ၿပီး အသုံးျပဳၿပီးေနာက္ အဆိုပါေျမကို မူလ အေျခအေနအတိုင္း (သို႔မဟုတ္ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္) ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

 

ေျမကို တစ္စိတ္တပိုင္း ရယူျခင္းျဖင့္ က်န္ရွိေနသည့္ေျမမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ အလားအလာမရိွေသာ၊ 

ရယူရန္ခက္ခဲေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈမရိွေသာ 

ေျမျဖစ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ စီမံကိန္းမွ ေျမတစ္ခုလုံးကုိ 

ရယူသင့္သည္။ 

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းေျမအပါအဝင္ ေျမအနည္းငယ္သာ ရယူျခင္းအတြက္ အစားထိုးကုန္က်စရိတ္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို လူထုအဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ စုေပါင္းေျမ ပိုင္ရွင္ထံ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အဆုိပါ ေျမကို 

ဆုံးရံႈးလိုက္ရၿပီး တိုက္ရိုက္ ထိခုိက္ခံစားရေသာ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မရိတ္သိမး္ရေသးေသာ 

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ား၊ အျခား ရပိုင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔အသုံးျပဳေနသည့္ 

ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိုးျမႇင့္မႈမ်ားအတြက္ အစားထိုး ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ 

ရရိွႏိုင္သည္။  
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အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တရားဝင္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ အသုံးျပဳသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ပိုက္နက္က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေျမတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေနေသာ ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 

ေတာင္းဆိုပုိင္ခြင့္ မရွိသည့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရန္ 

အခြင့္မရိွေသာ္လည္း မရိတ္သိမး္ရေသးေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ား၊ အျခား 

ရပိုင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔အသုံးျပဳေနသည့္ ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိုးျမႇင့္မႈမ်ားအတြက္ အစားထိုး 

ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ရရွိႏိုင္သည္။  

 

စီမံကိန္း စီစဥ္ေရးဆြဲမႈ ပုံစံ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လမ္းမ်ားအသုံးျပဳမႈ၊ ေရ သို႔မဟုတ္ 

အျခား သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အတားအဆီးမ်ားကို 

သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အတားအဆီးမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမရရိွေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

အကူအညီမ်ားကို ရရိွပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။  

 

ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား - 

တိက်ေသာ သက္ေရာက္မႈ ပမာဏႏွင့္ အတိုင္းအဆကို သိသည္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ RAP အသီးသီးအတြက္ 

အေသးစိတ္ ခံစားပိုင္ခြင့္ အေျခအေနျပဇယားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေယဘုယ် 

ခံစားပိုင္ခြင့္ အေျခအေနျပဇယားတြင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း အသုံးျပဳမည့္ 

အေျခခံသေဘာတရားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ -  

 

ဇယား ၁၂ - ေယဘုယ် ခံစားပိုင္ခြင့္ အေျခအေနျပဇယား 

ဆုံးရံႈးမႈ 

အမ်ိဳးအစား 

ခံစားခြင့္ရိွေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ကိစၥရပ္မ်ား 

ပုဂၢလိကပိုင္ 

ေျမကို 

ဆုံးရံႈးမႈ 

အိမ္ေထာင္စုစာ

ရင္းေကာက္ယူမႈ

အတြင္းသတ္မွ

တ္ထားေသာ 

တရားဝင္ 

ပိုင္ရွင္မ်ား (သို႔) 

ေနထိုင္သူမ်ား 

ရြာအတြင္းရိွ အလားတူ ေျမတန္ဖုိး၊ 

ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းတို႔ႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ လက္ရိွ ေစ်းကြက္တန္ဖုိးႏွင့္ 

ညီမွ်ေသာ အစားထိုး ကုန္က်စရိတ္အတြက္ 

ေငြသား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ရမည္ 

(အခြန္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 

အခေၾကးေငြမ်ား)  

၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာ 

ေနရာႏွင့္ 

ပတ္သတ္ၿပီး 

အနည္းဆံုး၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းျပီးေျမာက္ေစရန္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ  
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ေတာင္းဆိုခြင့္ 

(သို႔) တရားဝင္ 

အခြင့္အေရး 

မရိွေသာ 

ထိခုိက္ခံရသူမ်ာ

း  

အေထာက္အပ့ံ (ေနရာ ဖယ္ရွားေပးျခင္း 

မျပဳလုပ္မီ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္မေဖာ္မီအထိ 

ေရပန္းစားေသာ အဆင့္တစ္ခုအထိ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ (သို႔) လူေနမႈ 

အဆင့္အတန္းကို တိုးတက္ေစရန္ (သို႔) 

အနည္းဆံုး ၄င္းအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ 

ရရိွေစရန္)  

သစ္ပင္မ်ား၊ 

အေဆာက္

အအုံမ်ားႏွင့္ 

အျခား 

ပုဂၢလိကပိုင္ 

ရပိုင္ခြင့္မ်ား 

ဆုံးရံႈးမႈ 

မည္သည့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အေျခအေနတြင္ျ

ဖစ္ေစထိခုိက္ခံရ

ေသာ 

အေဆာက္အအုံ

၏ ပိုင္ရွင္မ်ား 

အစားထိုးမႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေငြသား 

ေပးေလ်ာ္မႈထိခုိက္ခံရသူမ်ားထံ 

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို 

ေထာက္ပ့ံေပးလိမ့္မည္။ 

က်န္ရွိသည့္ အေဆာက္အအုံ၏

အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ 

အသုံးျပဳရန္ 

မလုံေလာက္ေတာ့လွ်င္ 

ထိခုိက္ခံရေသာ 

အေဆာက္အဦးတစ္ခုလုံးအတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးရလိမ့္မည္။ 

ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကို 

စီမံကိန္းမွ ကူညီေပးလိမ့္မည္။ 

ယာယီေျမေန

ရာသိမ္းပုိက္

ခံရမႈ 

အိမ္ေထာင္စုစာ

ရင္းေကာက္ယူမႈ

အတြင္း 

သတ္မွတ္ထားေ

သာ တရားဝင္ 

ပိုင္ရွင္မ်ား (သို႔) 

ေနထိုင္သူမ်ား 

ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္ ဆုံးရံႈးမႈအတြက္ 

အသားတင္တန္ဖုိးကို အေျခခံ၍ ေငြသား 

ေပးေလ်ာ္ျခင္း။ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

ျပီးေျမာက္သည္ႏွင့္ 

မူလအေျခအေနတိုင္းျဖစ္ေအာင္ေျမကို 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားရိွေပးျခင္း။ 

တာဝန္ရွိေသာ CPU တို႔မွ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြ

က္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈလိမ့္မည္။ 

 

င. စီမံကိန္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ဤ RPF ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း-ခြဲမ်ားအတြက္ RAP 

မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ (ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ေထမိေစရန္ 

တာဝန္အပါအဝင္) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ဤစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တာဝန္ရိွသည့္ ေအဂ်င္စီသည္ DWIR ျဖစ္သည္။ DWIR သည္ အခ်ိန္မွီႏွင့္ 

ထိေရာက္မႈရိွေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ အျခားပါဝင္ေသာ 

ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၄င္း၏ အာဏာကို လိုအပ္သလို 

အျပည့္အဝ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားမႈ ဒီဇုိင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
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လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားကို ငွားရမ္းရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည္ ့ဗဟို 

အဆင့္ရိွ အစိတ္အပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား (CPUs) သည္ ေျမေနရာ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား 

ဆုံးရံႈးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚရန္ လိုအပ္ မလိုအပ္ကို ဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္။ ေျမေနရာ ရယူျခင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးရန္ 

စာရင္းကို ၿပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ အဆိုပါ 

စစ္ေဆးခ်က္ စာရင္းတြင္ အနည္းဆုံး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္ -  

 

ဇယား ၁၃ - ေျမေနရာ ရယူမႈ စစ္ေဆးရန္ စာရင္း (စီမံကိန္း OM တြင္ အဆုံးသတ္ရမည့္ နမူနာပုံစံ)  

စိစစ္ စစ္ေဆးရန္/ စစ္ေဆးရန္  မွန္/မွား လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္း 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယာယီ (သို႔) 

အျမဲတမ္း ေျမေနရာ ရယူျခင္း လိုအပ္မည္လား 

(သို႔) ပုဂၢလိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အသုံးျပဳေသာ (သို႔) 

ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား 

(ဥပမာ - သစ္ပင္မ်ား၊ ျခံစည္းရိုးမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး 

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) ကို ဆုံးရံႈးမႈ 

ျဖစ္ေပၚေစမည္လား? 

 ျဖစ္ေပၚေစမည္ ဆိုလွ်င္၊ ဤ RPF တြင ္

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း OP 4.12 ကို 

အသုံးျပဳပါ။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ဆုံးျဖတ္ရန္ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစားကို ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ပါ။ 

ထိခုိက္ခံရသူမ်ားသည္ အစားထိုးမႈ

ကုန္က်စရိတ္အတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ရိွသည္ကို ေသခ်ာ 

ရွင္းျပထားပါသလား? 

ရွင္းျပမထားလွ်င္၊ ထိခိုက္ခံရသူ

လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ 

၄င္းတို႔ထံအေၾကာင္းၾကားရန္ 

ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရမည္၊ ေဒသခံ 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား နားလည္ႏိုင္မည့္ 

ဘာသာစကား နည္းလမ္းျဖင့္ RPF ကို 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါ။ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ (သို႔) 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား (သို႔) စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ 

ညႇိယူမႈမ်ားကို ရွာေဖြၿပီးပါၿပီလား? 

 မရွာေဖြရေသးလွ်င္၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ (သို႔) ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

အျခားနည္းမ်ားရိွမရိွ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ပါ။ 

ကမၻာ့ဘဏ္မွ မဝင္ေရာက္မီ အဆိုပါေျမအား 

ရယူထားျခင္းမ်ား ရိွပါသလား? 

 ရိွလွ်င္ လက္ရိွ အေနအထားအထိ 

ကုန္က်သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွေငြႏွင့္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး 

ေျမေနရာ ရယူျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
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လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္ OP 

4.12 ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း 

ရိွမရိွ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္္ရန္၊ လက္ရွိ 

အေနအထားအထိ ကုန္က်သည့္ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွေငြႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ကြာဟမႈမ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္ကို 

ျပင္ဆင္ပါ။ 

ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ႏွင့္/သို႔ ေျမပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 

ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိပါသလား? 

ရိွလွ်င္၊ ေငြေၾကးမေထာက္ပ့ံမီ ထုိျပသနာကို 

ေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 

ေျမေနရာ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပုိင္ခြင့္ ဆုံးရံႈးျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ၾကိဳးစားၿပီးေသာ္လည္း ေရွာင္ရွားရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ CPU သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး OP 4.12 နွင့္ ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ RAP သို႔မဟုတ္ RAP တစ္ခုကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။  

 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေစရန္ ေျမေနရာ ရယူျခင္းကို လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ရယူရမည့္ 

ေျမဧရိယာအတြက္ အေျခခံ စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ RAP ျပင္ဆင္ျခင္းကို စတင္လိမ့္မည္။ သက္ဆိုင္ရာ 

CMU မွ  ေျမဖယ္ရွားေပးရေသာ ပုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ စာရင္းမွတ္ရန္၊ ရယူရမည့္ ေျမဧရိယာႏွင့္ 

အျခားရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏုိင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ ဖယ္ရွားခံရေသာ သူမ်ားအားလုံးကို ပါဝင္ေရတြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

၄င္းတို႔၏ ထိခိုက္ခံရေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားလုံးကိုလည္း သတ္မွတ္ရမည္။ 

 

RAP ကို ျပင္ဆင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ဤ RPF တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံရမည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေသးစိတ္ 

အတိုင္းအတာႏွင့္ အဆင့္တို႔သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ 

အတိုင္းအတာအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ 

ေခ်းငွားသူသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူမႈဆုိင္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ တရားဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားေပၚတြင္ မွီတည္ပါသည္။ ေခ်းငွားသူသည္ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ကနဦးအဆင့္တြင္ပင္ 

ေနရာဖယ္ရွားေပးရမည့္သူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီး အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။  
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RAP တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ပုံမွန္အားျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္ -  

က. စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္။ 

ခ. ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္၊ ထိုအစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံရမည့္ 

ဇုံနယ္ေျမ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္  ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စဥ္းစားထားသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား၊ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ ကာလအတြင္း  တတ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစေရး 

ျပဳလုပ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား။ 

ဂ. RAP ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

ဃ. လူမႈ-စီးပြားဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား - ထိခိုက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ - 

ေယဘုယ် ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ လက္ရိွ ဝင္ေငြႏွင့္ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳမႈ၊ အားနည္းသည့္ အုပ္စုမ်ား) 

င. အိမ္ေထာင္စုစာရင္း/စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား - ထိခိုက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးကို 

သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း လုပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကာလတေလွ်ာက္ ဆုံးရံႈးလိုက္ရေသာ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ (ယာယီ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအဝင္) အျခား ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

စ. တရားဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္။ 

ဆ. ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ စံႏႈန္းႏွင့္ အျခား အကူအညီေပးမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား။ 

ဇ. ေစတနာျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ အစားထိုးမႈ ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ဆုံးရံႈးမႈမ်ားကို 

တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း။ 

စ်. (အဆုိုျပဳေနရာမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ အပါအဝင္) ေနရာ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ 

ေနရာ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမႈ။ 

ည. လိုအပ္ပါက လူထု အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ လူမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အစားထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

နဂိုမူလ အေျခအေနျပန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ဋ. သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ (သုိ႔မဟုတ္ နဂိုအတိုင္း ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစေရးအတြက္) 

အေသးစိတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

ဌ. အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး စီစဥ္ထားမႈအား အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပခ်က္။ 

ဍ. ထိခိုက္နစ္နာေၾကးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ 

တိုင္ပင္ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 
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ဎ. တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ဇယားအေသးစိတ္။ 

ဏ. ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သြားမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အေရးအေပၚ 

အသုံးစရိတ္အပါအဝင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္အတြက္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ 

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ။ 

တ. ကမၻာ့ဘဏ္မွ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပင္ပ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအပါအဝင္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

ထ. ေျမ သို႔မဟုတ္ ဆုံးရံႈးလိုက္ရေသာ အျခားပစၥညး္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ 

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးအစား အသီးသီးအတြက္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား (တစ္ခုခ်င္း ႏႈန္းထား၊ ေထာက္ပ့ံေၾကး ပမာဏ၊ 

သို႔မဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား) အပါအဝင္ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ခံရေသာ အမ်ိဳးအစားအားလုံးကို 

ေကာ္လံအလိုက္ စီစဥ္ထားေသာ ခံစားပိုင္ခြင့္ အေျခအေနျပဇယား။. 

 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားေသာ RAP တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ပုံမွန္အားျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္ - 

 

က) ေနရာဖယ္ရွားခံရေသာ သူမ်ား၏ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ ထိခုိက္ခံရေသာ ေျမႏွင့္ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား၏ စာရင္း။ 

ခ) ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။ 

ဂ) ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးမည့္ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ား။ 

ဃ) ေျမႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း အမိ်ဳးအစားအားလုံးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏႈန္းထား။ 

င) တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

စ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

ဆ) အခိ်န္ဇယားႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္လ်ာထားမႈ။ 

ဇ) ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

 

စ. အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

 

စီမံကိန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယူနစ္ (PDU) သည္ စီမံကိန္းေအာက္ရိွ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ 

လိုက္နာမႈမ်ားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ရိွေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာမူ 

သက္ဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ဤ RPF ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိတ္အပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 

စီမံကိန္းအဖြဲ႔ (CPU) အသီးသီးအမွ ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ CPU အသီးသီးကို အစိတ္အပိုင္း 

မန္ေနဂ်ာမွ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး RPF ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္။ 



 

175 
 

 

ဆ. ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးမႈဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ 

ပ့ံပုိးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း DWIR သည္ ေျမေနရာ ရယူမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးကို 

ေထမိေစေရးအတြက္ တာဝန္ယူူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ RPF အရ ျပင္ဆင္ထားေသာ RAP သည္ RAP 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ က႑မ်ားအားလုံးအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အတူ 

ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ လိုအပ္လိမ့္မည္။ ေျမေနရာ ရယူမႈေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးကို 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မထားသည္ျဖစ္ေစ၊ 

လုံေလာက္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို ခြဲေဝခ်ထားေပးၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ 

မေပးရေသးသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ အျခား သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခား မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးကို ေထမိေစရန္ RAP ဘတ္ဂ်င္တြင္ ခန္႔မွန္း စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ၁၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွေသာ အေရးေပၚ ရံပံုေငြမ်ား ပါဝင္သည္။  

 

RAP တြင္ ပါဝင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတြင္ ေျမဖယ္ရွားေပးရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏကို 

တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပ့ံပိုးေပးထားသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ 

ေနရာဖယ္ရွားေပးရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမ သို႔မဟုတ္ အျခားပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ဆုံးရံႈးရသူမ်ားထံ 

အျပည့္အဝ ေပးရမည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မဆို အဆိုပါ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ႏႈတ္ယူျခင္း မျပဳရပါ။ RAP 

သည္ DWIR သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ ေျမဖယ္ရွားေပးလိုက္ရသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရံပုံေငြ စီးဆင္းမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

 

ဇ. တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏီွးေႏွာျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

 

RAP ကုိ ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ခံရသူမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္။ RAP မူၾကမ္းအား 

ထိခုိက္ခံရသူမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး ၄င္းတို႔ထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံးကို အဆုံးသတ္ RAP တြင္ 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ၄င္းကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီး ထိခုိက္ခံရသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ေဒသ 

ဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး အနည္းဆုံး အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္ေပးၿပီး ထိခိုက္ခံရေသာ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ 

RAP မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အျပည့္အဝအေၾကာင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 

အဆုိျပဳေသာ ေျမေနရာ ရယူျခင္းႏွင့္ အျခားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

ေနရာဖယ္ရွားခံရသူမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမည့္ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကို RAP တြင္ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ 

အဆိုပါ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမည္။ DWIR သည္ RAP ကို မူၾကမ္းႏွင့္ 

အဆုံးသတ္ႏွစ္ခုစလုံးကို စီမံကိန္းေနရာရိွ ဖယ္ရွားခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခား ျပည္သူလူထုထံ ၄င္းတို႔ 
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နားလည္မည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ ၄င္းတို႔ လက္လွမ္းမီ ဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေၾကျငာေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစသည္။ RAP မူၾကမ္းကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ မတိုင္မီ 

အနည္းဆုံး တစ္လၾကိဳတင္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုံးသတ္ RAP ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအား ကမၻာ့ဘဏ္မွ 

အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးသည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

 

စ်။ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ နစ္နာေၾကး ထုတ္ေပးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

 

DWIR သည္ RPF ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ပံုမွန္ အစီရင္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လိုအပ္ေသာ RAP တြင္ ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံကိန္းအခြဲႏွင့္ ၄င္း၏ RAP 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းအေသးစိတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။  

 

ေျမဖယ္ရွားေပးရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ေျမေနရာ ရယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ 

ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အျခား ေသာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တိုင္ၾကားရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အဆင့္-မ်ိဳးစံု ပါဝင္ေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို RAP တြင္ 

သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ SESA သည္ စီိမံကိန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိခုိက္နစ္နာေၾကးေပးအပ္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို ပုိမိုအေသးစိတ္ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ RAP တြင္ သတ္မွတ္ စီမံကိန္း 

လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းခြဲအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 

 

က) ပထမ အဆင့္တြင္၊ ေျမေနရာ ရယူျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ရြာ သို႔မဟုတ္ 

ျမိဳ႕အဆင့္အတြင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေဒသခံ 

အာဏာပိုင္မ်ားထံ စာေရးသား၍ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိခုိက္နစ္နာမႈကို တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ တိုင္ၾကားမႈကို 

လက္ခံရရိွၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း မေျဖရွင္းေပးပါက လုပ္ငန္းစဥ္ ဒုတိယအဆင့္သို႔ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  

ခ) အဆင့္ ၂၊ ထိခုိက္နစ္နာေသာသူသည္ ပထမအဆင့္ စဥ္းစားေပးမႈ၏ ရလဒ္ကို ေက်နပ္ျခင္းမရိွလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 

ေဒသအဆင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းသည္ အဆိုျပဳေသာ ေျဖရွင္းခ်က္သို႔ မေရာက္ရိွလွ်င္ ထိခုိက္နစ္နာသူသည္ 

အဆိုပါ ျပသနာကို DWIR၊ CPU ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူတို႔မွ 

ေပးထားေသာ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအခြဲအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီထံ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ DWIR၊  CMU သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမွ ဦးစီးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 

တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မႈ မရိွသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ 

ကနဦးအဆင့္ရိွ တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မွ အၾကံျပဳေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းတြင္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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ဂ) အဆင့္ ၃၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကို ထိခုိက္နစ္နာသူမွ ေက်နပ္ျခင္းမရိွေသးလွ်င္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ တရားဝင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုပါ 

ကိစၥရပ္ကို ဆက္လက္ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

DWIR၊ CPU ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူသည္ တိုင္ၾကားသည့္ ျပသနာမ်ားကို 

ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ 

ေကာ္မတီသို႔ ရည္ညႊန္းေသာ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈမ်ားအားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - RAP အတြက္ နမူနာ ဇယားမ်ား  

ဇယား ၁၄ - ေျမႏွင့္ အိမ္ယာကဲ့သုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္း (ထိခုိက္ခံရေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား) 

အိမ္ေထာင္

စု 

အေရအတြ

က္1 

လုပ္ငန္း 

အေရအတြ

က္ 2 

အိမ္ေထာင္ဦးစီး 

(သုိ႔) 

လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ 

၏ အမည္ 

ေျမ 

ဧရိယာ 

 

အိမ္မ်ားႏွင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းကုိ 

အသံုးျပဳမႈမ်ား 

(အိမ္ယာ၊ စီးပြားေရး 

လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အျခား) 

သက္ေရာက္မႈ 

အဆင့္ 

(စုစုေပါင္း၊ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း

၊ အနည္းဆံုး)3 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ အေျခအေနမ်ား 

(အမည္ခံ ပုိင္ရွင္၊ 

စာရြယ္စာတမ္းမရွိေသာ 

ပုိင္ရွင္၊ အိမ္ငွား၊ သီးစား၊ 

အစရွိသျဖင့္)  

လူငယ္မ်ားအား 

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ 

အေျခအေန  

မွတ္ခ်က္မ်ား  

          

          

          

    

    
1အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ အုပ္စုလုိက္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ - အုိးတစ္အုိးထဲမွ အတူစားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စားပြဲတစ္ဝုိင္းထဲတြင္ အတူစားသူမ်ား။ 
2စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ သတ္မွတ္သင့္သည္။  
3 စာရင္းျပဳစုထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ မိသားစု/လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ “တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း”၊ 

ထုိသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမႈေၾကာင့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေန ကုိ “စုစုေပါင္း” ဟု သတ္မွတ္သင့္သည္။ 
4၄င္းတုိ႔သည္ ပုိင္ရွင္မ်ားမဟုတ္လွ်င္ ပုိင္ရွင္၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာကုိ ထည့္သြင္းပါ။ 
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ဇယား ၁၅ - မိသားစုမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဆုိင္ရာ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား 

အိမ္ေထာင္

စုအေရအ

တြက္ 1 

အိမ္ေထာင္ဦး

စီးအမည္  

အိမ္ေထာင္စုရွိ 

လူဦးေရ  

 

၁၃ ႏွစ္ေအာက္ 

ကေလး 

အေရအတြက္  

အသက္ ၆၀ 

ႏွင့္အထက္ 

လူၾကီး 

အေရအတြက္  

ေက်ာင္းသား 

အေရအတြက္  
ဝင္ေငြရရွိ 

သည့္ 

အရင္းအျမစ္  

အလုပ္လုပ္သည့္ 

ေနရာ (သုိ႔) 

ေလ့လာသည့္ေနရ

ာ ႏွင့္ အကြာအေဝး 

ေလ့လာသည့္ေနရာ/ 

အလုပ္ခြင္သုိ႔ 

သြားေရာက္သည့္ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရး 

နည္းလမ္း  

မွတ္ခ်က္မ်ား 

          

          

          

    

    

 

ဇယား ၁၆ - လုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဆုိင္ရာ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား 

လုပ္ငန္းအ

ေရအတြက္ 

လုပ္ငန္းပုိင္

ရွင္ အမည္ 

လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္၏ 

အသက္ 

လုပ္ေဆာင္မႈ 

အမ်ိဳးအစား 

အလုပ္သမား 

ဦးေရ 

ပ်မ္းမွ် လစဥ္ 

ဝင္ေငြ 
ကုန္ပစၥည္း 

ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ 

ေရာင္းခ်သည့္

ေနရာ 

ထိခိုက္ခံရမည့္ ေနရာရွိ 

လုပ္ငန္းတည္ရွိေနမႈ ကာလ 

မွတ္ခ်က္မ်ား 
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ဇယား ၁၇ - ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား (အိမ္ေထာင္စုမ်ား) 

 

အိမ္ေထာင္စု 

အေရအတြက္ 

ေျမဆံုးရံႈးမႈ အိမ္ဆံုးရံႈးမႈ 

 

ဝင္ေငြ ဆံုးရံႈးမႈ 

(သုိ႔) ေလ်ာ့ပါးမႈ 

ပညာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားသုိ႕ 

သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း 

မရွိေတာ့ျခင္း (သုိ႔) 

ခက္ခဲျခင္း 

က်န္းမာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ 

သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း 

မရွိေတာ့ျခင္း 

ျပည္သူ႔ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ 

သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း 

မရွိေတာ့ျခင္း 

လူမႈ 

ကြန္ယက္မ်ား 

ဆံုးရံႈးမႈ 

မွတ္ခ်က္မ်ား 

   

   

         

         

         

 

ဇယား ၁၈ - ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား (လုပ္ငန္းမ်ား) 

လုပ္ငန္း 

အေရအတြက္ 

ေျမဆံုးရံႈးမႈ လုပ္ငန္းေနရာ ဆံုးရံႈးမႈ ဝင္ေငြ ဆံုးရံႈးမႈ (သုိ႔) 

ေလ်ာ့က်မႈ  

စီးပြားေရး ကြန္ယက္မ်ား ဆံုးရံႈးမႈ မွတ္ခ်က္မ်ား 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၇ - ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ကန္႔သတ္မူေဘာင္ 

 

က. နိဒါန္းႏွင့္ စီမံကိန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန(DWIR) မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ဧရာ၀တီဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း (AIRBMP)ကုိဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းနွင့္ အမ်ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္တုိ႔ 

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္မွ ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္မည့္  စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ ပုိမို အားေကာင္းေစရန္ အဆင့္-အမ်ားအျပားျဖင့္ 

ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းပံုစံ (စမံီကိန္း စီးရီးအလိုက္) ျဖင့္ေရးဆြဲထားပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ဘက္စုံျမစ္၀ွမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နွင့္ တုိးခ်ဲ႕ထားေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဇလေဗဒ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နမူနာပုံစံနွင့္ 

ရနိုင္သမွ်ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးပါကမႏၱေလးမွရန္ကုန္သို႔ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္းတိုးခ ဲ်႕ထားမႈမ်ားႏွင့္ 

ဇလေဗဒဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ၾကားျဖတ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ စီမံကိန္း တည္ေနရာမ်ားကို 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။  

 

အဆိုျပဳထားေသာပထမအဆင့္သည္ဒုတိယနွင့္တတိယအဆင့္မ်ားတြင္ျဖစ္လာနိုင္မည့္အၾကီးစား 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ အပုိင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ 

သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္အစိုးရအားျမစ္၀ွမ္းတႏံွတလ်ား အနာဂတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္၊ ၾကီးမားေသာေရရွည္ ေရအေျခခံအေဆာက္အဦး ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရမည့္ အရာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ပုံေဖာ္ရန္ႏွင့္ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ရန္၊ 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္သည့္က်င့္သံုးမႈမ်ားကိုလုိက္နာရန္အတြက္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့့္ပထမဆံုးအဆင့္သည္ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္မည့္ 

အဆင့္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ျမစ္ဝွမ္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေရးဆြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (အထူး စီမံကိန္း) အတြင္း 

ဦးစားေပး သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေသာ ဦးစားေပး အေျခခံအေဆာက္အဦး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အၾကိဳ-ျဖစ္ႏုိင္ေခ်၊ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ အျခား အျခားေသာေရဆန္နည္းပညာ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေထာက္ကူေပးပါမည္။ ဤစာတမ္းတြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ တိက်သည့္ စီမံကိန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္အတူ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္စဥ္အတြင္း မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ျမစ္ဝွမ္း 

အထူးစီမံံကိန္းႏွင့္ အတူ ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ပထမအဆင့္စီမံကိန္းတြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ အစိတ္အပုိင္း သံုးခု 

အျပင္အေရးေပၚကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါကရန္ပံုေငြမ်ားအား အလ်င္အျမန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ခြင့္ ေပးမည့္ အေရးေပၚ 

အေျခအေန အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတို႔ပါ၀င္သည္။ 
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အပိုင္း-၁။    ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္း 

 

အပိုင္းခဲဲြဌာန ၁-၁။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) ရံုးသုံးပရိေဘာဂႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 

အပါအ၀င္ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံးႏွင့္ ေရဆုိင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္နွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳစင္တာ 

အေဆာက္အဦး ပ့ံပုိးပစၥည္းတည္ေဆာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း (ခ) ဌာန အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ 

ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအ၀င္ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ NWRC 

အတြင္းေရးမွဴးရုံး၊ ေရဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္ အကူျပဳစင္တာႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္း (ဂ) AIRBMစီမံကိ္န္းနွင့္ 

သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ဖုိုရမ္တစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ကုိ၊ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ နိုင္ေအာင္ ကမ္းလွမ္းမႈ 

အေ၀းသို႔အေရာက္ပုိ႔မႈႏွင့္ (ဃ) စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိိုင္းခြဲ ၁-၂။  ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသကုိ လႊမ္းၿခံဳေသာပင္မစီမံခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္။ 

ဤအပိုင္းခြဲသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီစဥ္၍ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အစိုးရတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ 

စြမ္းရည္ရိွေနေစရန္ လိုအပ္ေသာလက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ 

မႈမ်ားကို လုံေလာက္စြာနားလည္မႈအေပၚတြင္အေျခခံ၍ သေဘာတူထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ၏ ဘက္စုံဖံြ႕ၿဖဳိးေရးကို စီစဥ္ရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ (က) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ လႊမ္းၿခံဳေသာစီမံခ်က္၊ 

ျမစ္၀ွမ္းေဒသ တစ္ခုလံုး၏ အားနည္းခ်က္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳစနစ္ 

(DSS) တစ္ခုႏွင့္္ AIRBMစီမံကိန္းနွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ခ) ေျမေအာက္ေရ 

စစ္ေဆးေလ့လာမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (ဂ) ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၁-၃။ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း(PFI)။  PFI သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေဒသကုိ လႊမ္းၿခဳံေသာ 

ပင္မဘက္စံုစီမံခ်က္ ( အပိုင္းခြဲ ၁-၁ "က") တြင္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြမႈကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈကို တရား၀င္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း တစ္ခုသည္ 

အစိုးရ၏အတည္ျပဳထားေသာ ODA စီမံကိန္းမ်ား၏ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာဘဏ္၏ 

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းခြဲ၏ေအာက္တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို 

ေရးဆဲြရန္ ရံပံုေငြမ်ားကို ျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုလုံးဖံြ႕ၿဖဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ 

အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ ရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးဆြဲျပဳစုေရး ရန္ပုံေငြကုိ  AIRBM 

စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြက္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  
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အပိုင္းခြဲ ၁-၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကူညီပ့ံပုိးမႈ။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္စဥ္ကုန္က် စရိတ္မ်ား 

ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ၊ ေဘးဆီးရန္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို 

လည္းေကာင္းေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပိုင္း-၂။  မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ မြမ္းမံျခင္း 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၁။  DMH ၏အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ အားျဖည့္ျခင္း၊  စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင္ ့

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပ့ံပုိးမႈ။ ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) ခုိင္မာေသာ တရားဥပေဒ ဆိုင္ရာႏွင့္  ကြပ္ကဲေရး ဆုိင္ရာ 

မူေဘာင္ေဖာ္ထုတ္ေရးအပါအ၀င္ DMH ၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အားျဖည့္မႈ (ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 

DMH ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ (ဂ) DMH စနစ္မ်ားျပဳစု တြက္ခ်က္ျခင္းပုံစံ၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  အပိုင္း-၂ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ေရးမ်ားတြင္ 

နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိး မည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၂။  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ႏွင္ ့

ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။  ဤအပုိင္းခြဲသည္ (က) မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာေရး ကြန္ရက္၏နည္းပညာကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (ခ) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၊ 

အခ်က္အလက္စီမံခန္ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး/ အိုင္တီစနစ္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စံခ်ိန္ကိုက္ညိွျခင္း ပံ့ပုိးပစၥည္းမ်ားကို 

ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (ဂ) ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ပံုစံျပဳတြက္ခ်က္ေသာ မုိးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ဇလေဗဒပုံစံ ေဖာ္ထုတ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၏ တုိးတက္မႈမ်ား  (ဃ) DMH အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား 

ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ ဆင္မြမ္းမံေရး မ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၂-၃။  DMH ၏ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးစနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္း။    ဤအပိုင္းခြဲသည္ DMH ကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

AIRBM စီမံကိန္းနွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး စီမံကိန္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုရရိွမႈ ေသခ်ာေရးအတြက္ ၄င္း၏ 

၀န္ေဆာင္မႈကို ေဇာင္းေပးျခင္းကုိ အားျဖည့္ရာတြင္ DMH ကုိ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ (က) 

လူထုအတြက္ မိုးေလ၀သ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဇလေဗဒ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ေဒသခံ လူထုသို႔ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈ (ခ) ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ား ရွိေသာ 

ျမစ္၀ွမ္းငယ္ကေလးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သူမွ လက္ခံမည့္သူအထိ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္ တုိးခ ဲ်႕ေရးအပါအ၀င္ DRM 

သဘာ၀ ေရေဘးအနၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ (ဂ) စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ရာသီဥတု 

အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ (ဃ) ရာသီဥတုဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသား 

မူေဘာင္တစ္ခု ဖန္တီးေရးမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 
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အပိုင္း-၃။  ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ား။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၃-၁။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမဟာဗ်ဴဟာ (မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။  ဤအပိုင္းခြဲသည္ (က) မႏၱေလးမွ 

ရန္ကုန္သို႔ ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္သြားလာႏုိင္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ 

ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ (၁) အနာဂတ္တြင္ ဘက္စုံပုံစံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပုံစံ အစီအစဥ္တစ္ခု 

ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ျမစ္တစ္ခုလုံး 

အတြက္ လက္ရိွ ကိုးကားေနေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈကို ေခတ္ႏွင့္အညီ 

ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊(၂) ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေသာင္တူးျခင္း၊ ျမစ္ကမ္းပါး ကာကြယ္ 

ျခင္းႏွင့္ တစ္ခုလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၃၀ ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ အေရးတႀကီးအလိုအပ္သည့္ ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ 

ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရလမ္းညြွန ္  အေထာက္အကူမ်ားအပါအ၀င္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ တိုးတက္္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း 

အတိုင္း အတာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္၊ (၃) ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရွ႕ေျပးျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္္ အေသးစိတ္ ဒီဇုိင္းပုံစံကိုေပးမည္၊ (၄) (အပိုင္းခြဲ ၃-၂ "ဂႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ) ျမစ္ေၾကာင္း 

ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေထာက္ခံတင္ျပေပးမည္၊ (ခ)အေကာင္းဆုံးေရေၾကာင္း သြားလာ ေရးကို 

ေရေၾကာင္းတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံး သြားလာနုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ေရယာဥ္စုကုိ ေလ့လာမႈ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

အပုိင္းခြဲ ၃-၂။ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ား ( မႏၱေလးေညာင္ဦးအပိုင္းတြင္ ေဇာင္းေပးမႈပါ၀င္ေသာ မႏၱေလးမွ 

ရန္ကုန္)။   ဤအပိုင္းခြဲသည္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ 

ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအမ်ားဆုံး (မႏၱေလးမွေညာင္ဦး)အပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသည္တင္ႏွင့္ ကုန္တင္ေရယာဥ္ 

ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ေရနည္းေသာ ရာသီအတြင္း အနည္းဆံုးရႏႈိင္ေသာ ေရစူးသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ တိုးျမွင့္ရန္ 

ေရေၾကာင္းသြားလာေရး တိုးတက္မႈမ်ားကို  ကူညီပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (က) 

ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရး တိုးျမွင့္မႈမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၏အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျမစ္ပုံစံ 

ကြန္ပ်ဴတာပုံစံတြက္ခ်က္ျခင္း(1 dimensional & 2  dimensional modelling ) (ခ) အဆိုျပဳထား ေသာ  

ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ EMP တစ္ခုအပါအ၀င္ EIA တစ္ခုေရးဆြဲျခင္း (ဂ) အေသးစိတ္ 

ပုံစံမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ (ဃ) ျမစ္ေၾကာင္းဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အတိုင္းအတာကို ဧရာ၀တီျမစ္၏ 

မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းအေပၚတြင္ ေဇာင္းေပး၍ ေညာင္ဦး ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းရွိ အျခားအေရးႀကီး ေသာ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို 

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ ၃-၃။  ေရလမ္းေၾကာင္းအမွတ္အသားျပသျခင္းလုပ္ငန္း (ညအခ်ိန္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးပါ၀င္ေသာ 

မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းကိုေဇာင္းေပးထားသည့္ မႏၱေလး-ရန္ကုန္ေရလမ္း)။ ဤအပိုင္းသည္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ 

ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေျမပုံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္၏ မႏၱေလး-ရန္ကုန္အပုိင္း 

တစ္ေလွ်ာက္ထိေရာက္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကိုျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အားျဖည့္ထားေသာ ေခတ္မီေရေၾကာင္း 

သြားလာေရး ေရွ႕ေျပးစနစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ ေရလမ္းညြွန္အမွတ္အသားျပျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား 
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၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းသည္ မႏၱေလး-ေညာင္ဦးအပိုင္းတြင္ 

ညအခ်ိန္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဥပမာအားျဖင့္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတြင္ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အပိုင္းခြဲ  ၃-၄။    အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပ့ံပုိးမႈ။  ဤအပိုင္းသည္ 

(က)အပုိင္း-၃ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ (ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

အသစ္မ်ားအေပၚ သိရွိေစရန္အျမင္နွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပုိင္းခြဲ ၃-၅။    ေျမေပၚရွိေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး စနစ္ပုံစံနွင့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ။    

ဤအပိုင္းတြင္ (က)ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ ျမစ္၏အရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ စခန္းမ်ား၏ 

ကြန္ယက္ပံုစံေရးဆြဲျခင္း (ခ) ေရွ႕ေျပးစခန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (ဂ) ေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကပ္ 

စစ္ေဆးမႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အပိုင္း-၄။   အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈ 

 

 ဤ ( အစပိုင္းတြင္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြေထာက္ပံံ့မႈ ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းမွ မပါေသာ) " အရံ အပုိင္း "သည္ အရန္ 

သင့္ရိွမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး  အႏၱရာယ္၊ အေရးေပၚ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကပ္ဆိုက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို လိုအပ္သလို လ်င္ျမန္ 

ေသာ တု႔ံျပန္ကူညီမႈေပးရန္အတြက္ အျခားအပိုင္းမ်ားမွရန္ပံုေငြမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာေသာျပန္လည္ခြဲေ၀ ခ်ထားနုိင္ရန္ 

ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈကုိ အသက္သြင္းလိုက္ေသာအခ်္ိန္တြင္ ရန္ပုံေငြမ်ား စီးဆင္း ထုတ္ေပး ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ခ. IPPF ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား 

 

ေနရင္း ေဒသခံ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ OP 4.10ျဖစ္ေသာ IPPF ၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္  ေဒသတစ္ခု၏ လူနည္းစု အတြက္ 

ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ထုိလူနည္းစုအေပၚ 

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမျဖစ္ေပၚေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (သုိ႕မဟုတ္) အဆုိပါ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား 

မေရွာင္လြႊဲႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အနည္းဆံုးႏွင့္ အေလ်ာ့နည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ေဒသတစ္ခု၏ လူနည္းစုအတြက္ကုိ ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစ သက္ေရာက္ေစေသာ စီမံကိန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လူမႈ၀န္းက်င္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားေသာ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈ္င္းမႈတြင္ အေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။  
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ဧရာ၀တီျမစ္ဝွမ္းသည္သည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ၍ ေနထုိင္သူ ေဒသခံ လူမ်ိဴးစု အမ်ိဳးမ်ိဳး 

တုိ႕အတြက္ အိမ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းသည္ အဆုိပါလူမ်ိဳးစုတို႕၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္အေပၚ မီခုိ 

ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပံုစံမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစမည့္ ျမစ္ဝွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပုံစံကို သိသိသာသာ 

ထင္ထင္ရွားရွား တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈသည္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ေဒသခံ 

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပုိ၍အားနည္းျပီး ထိခုိက္ခံရသည့္ 

ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တုိးတက္ေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္ 

တိုင္ပင္ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ သို႔မွသာ တိုးျမႇင့္ထားေသာ ျမစ္ဝွမ္းစီမံကိန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို 

ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ လူမ်ိဳးစုတို႕အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အဆုိပါစီမံကိန္းေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ အမ်ားအျပားကို သတ္မွတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းအရ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေဒသခံ လူမ်ိဳးစုအား ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။  

 

စီမံကိန္းအရ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏တိက်ေသာေနရာမ်ားကုိ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ 

ကာလတြင္းတြင္သာ သိရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေနရင္း ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ 

ကန္႔သတ္မူေဘာင္ (IPPF) တြင္ အဆုိပါ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ မ်ားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ မွ သတ္မွတ္ထားေသာ OP4.10 ကုိ 

လုိက္နာေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မူ၀ါဒ နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  

 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု လူမ်ိဳးစုတုိ႕အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

 

ဤစီမံကိန္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိတ္အပုိင္း (၃) အရ 

ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေသာင္တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဧရာ၀တီျမစ္၏ မႏၲေလး - ေညာင္ဦး အပုိင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျပဳလုပ္မည့္ ကနဦးအဆင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုဆ္ုိင္ရာ 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းတြင္ အဆုိပါ ေသာင္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရိယာတစ္၀ုိက္ရွိ ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုကုိ ေဖာ္ျပသြား 

မည္မဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ ကာလအတြင္းတြင္မူ 

မ်ိဳးႏြယ္စု စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းကို ႏံွ႕ႏံွ႕စပ္စပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စမု်ားကုိ ေတြ႕ရိွပါက ေနရင္း 

ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ (IPP) ကို ESMF ႏွင့္ OP 4.10 တို႕ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ထုိ႕ျပင္ အစိတ္အပုိင္း (၂) ႏွင့္ အစိတ္အပုိင္း (၁) ေအာက္တြင္ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ အေျခခံအေဆာက္အဦးကုိ 

ေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႕ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံးႏွင့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စင္တာ ရုံးခ်ဳပ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႔တြင္ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္မည့္ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ လူမ်ိဳးစုအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုမူ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း သိရိွမည္ မဟုတ္ေပ။  
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အပုိင္း(၁) ေအာက္တြင္ ေလ့လာမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး ရလဒ္ေပၚမူတည္၍ ၁၀ နွစ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

စီမံကိန္းအပါအ၀င္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္း စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါအစီအစဥ္ကို ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား တည္ရိွသည့္ေနရာ (သုိ႕မဟုတ္) ပူးေပါင္းေနထုိင္သည့္ ေနရာတို႔တြင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီး ေယဘုယ် အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိ 

ထိခုိက္ႏုိင္ေပသည္။ PPF အရ ေထာက္ပံ့ေပးေသာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ေျမေနရာ ရယူျခင္းကဲ့သုိ႔ လူမႈဆိုင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါသည္။  

ဂ.  ဥပေဒေရးရာ၊ မူ၀ါဒ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ 

 

တရား၀င္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူလူဦးေရသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၆၀ နီးပါးရွိပါသည္။ ဗမာ 

လူမ်ိဳးသည္ ေနထုိင္မႈလူဦးေရ၏ သုံးပံုႏွစ္ပံုခန္႕ ျဖစ္ျပီး လူမ်ိဳးစုမ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆုံးလူဦးေရရိွ လူမ်ိဳးျဖစ္ကာ 

အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ က်န္ရွိသည့္ သံုးပုံတစ္ပံုသာျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံလူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္သည့္ (ကယား၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ 

မြန္၊ ရခုိင္၊ ႏွင့္ ရွမ္း) တို႕သည္ ျပည္နယ္(၇) ခု ရိွ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဓိက ေနထုိင္ၿပီး အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ 

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံအလယ္ပုိင္း ႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္  ေနထုိင္ၾကသည္။ အဓိက 

မိ်ဳးႏြယ္စု လူမ်ိဳးမ်ားကုိ တရားဝင္ အၾကမ္းဖ်င္း စစ္တမ္း ေကာက္ခ်က္အရ - ရွမ္း (၉%)၊ ကရင္/ကယန္း (၇%)၊ ရခုိင္ (၄.၅%)၊ 

ခ်င္း (၂%)၊ မြန္ (၂%) ကခ်င္ (၁.၄%)၊ ကယား (၁%) တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးေသာ ဗမာလူမ်ိဳးအပါအ၀င္ 

လူမ်ိဳးစု (၈) စု အား လူမ်ိဳးစု အခြဲမ်ားအျဖစ္ (၁၃၅) မ်ိဳးအထိ တရား၀င္ ခြဲထားျပီး မတူညီသည့္ ဘာသာစကား (၅) 

မ်ိဳးေျပာဆိုသည့္ (တိဘက္တို-ဗားမန္း၊ မြန္-ခမာ၊ တိုင္-ကဒိုင္း၊ မႈန္-မီယန္ ႏွင့္ မလရို-ပိုလိုနီးရွန္း) အုပ္စုဝင္ မိသားစုမ်ားျဖစ္ၿပီး 

ေဒသခံလူမ်ိဳးစုအခြဲမ်ားအတြက္ လူဦးေရ အေရအတြက္ကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။1 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဴးသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အနုပညာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ရန္  ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ကတိက၀တ္ ျပဳပါေၾကာင္း 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ငယ္ (၂၂) အခန္း (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္သည္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 

(က) အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုတုိ႕၏ဘာသာစကား၊စာေပ၊ေကာင္းမြန္ေသာအနုပညာနွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။ 

(ခ) အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈ နွင့္ ေလးစားမႈ နွင့္ 

အခ်င္းခ်င္းကူညီရုိင္းပင္းမႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္။ 

(ဂ) ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနည္းေသာအမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ 

အပါအ၀င္ လူမႈ-စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္။ 

 

                                                
1ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ အစိုးရသည္ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ 
ခုကို အသုံးျပဳၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ အေရအတြက္ အတိအက်ကိုမူ မထုတ္ျပန္ေသးေပ။  
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အဆုိပါဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဴးသားလူမ်ိဳးစုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားကုိ တူညီေသာ 

ခံစားခြင့္ေပးျပီး ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာရိွသည့္အနက္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ရုိးရာအစဥ္အလာမ်ားကုိ နားလည္ျပီး ထိန္းသိမ္းေစရန္၊ နွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူရင္း 

ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ကာ နုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား နုိင္ငံေတာ္အေပၚ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အသိစိတ္ အားေကာင္းေစရန္ အတြက္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 

အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး တကၠသုိလ္ကို တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။2 

 

ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ တာ၀န္ရိွသည့္ ဗဟုိအစိုးရအဖြဲ႕မရိွေပ။ 

အလြန္မ်ားျပားလွေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ျပည္နယ္ (၇) ခုတြင္ ေနထုိင္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႕ 

မ်ိဳးႏြယ္စုအလုိက္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာေနထုိင္ၾကပါသည္။ ယခင္က ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕ေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္ေဒသတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကို္ယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရထားပါသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ အျခား လူထု၀န္္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုအာဏာရ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ NGO မ်ားမွ အေထာက္အပ့ံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ေနရာေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 

လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္္တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေပးထားျပီး သက္ဆိုင္ရာမ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ ပါတီမ်ား အသင္းအဖြဲ႕မ်ား 

ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသရိွ ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႕တြင္ ပို၍အေရးပါေသာ 

အခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္နုိင္ရန္ လက္ရိွအစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာ လြဲအပ္ျခင္းမွတဆင့္လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  

ဃ. စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

OP. 4.10 အရ လူမ်ိဳုးစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အထူးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အထူး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲသည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပို၍ တိတိက်က် ေျပာရပါလွ်င္ ဤမူဝါဒသည္ လူမႈဆုိင္ရာ 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ လူမ်ိဳးႏြယ္ အနည္းစုမ်ားမွ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ 

လြတ္လပ္ၿပီး ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းခြဲအတြက္ ေနရင္း ေဒသခံ လူမ်ားအတြက္ 

အစီအစဥ္ (IPP) ပုံစံျဖင့္ ရိွရွင္းစြဲ လူမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ 

ေယဘူယ်အားျဖင့္လူမႈဆုိင္ရာခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္းIPP ကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။  

 

                                                
2 http://www.burmalibrary.org/docs15/1991-SLORC_Law1991-09-
University_for_the_Development_of_the_National_Races_Law-en.pdf 
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ဃ. ၁ မူဝါဒအစပ်ိဳးျခင္းကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

 

မူဝါဒကုိအစပ်ိဳးထားျခင္း ရိွမရိွကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္သည္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မူဝါဒ အစပ်ိဳးျခင္း 

သည္စီမံကိန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူမ်ိဳးစုမ်ား ရိွေနျခင္းေပၚမူတည္ပါသည္။ OP 4.01 ႏွင့္ OP 4.12 

တို႔ႏွင့္မတူညီဘဲစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမေနရာ ရယူျခင္းကဲ့သို႔ ဆုိးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွသည့္အခါ OP 4.10 

အစပ်ိဳးျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ခံရျခင္း မရိွသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္သည့္ 

ဧရိယာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္အခါ မူဝါဒကို အစပ်ိဳးပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေသာ စီမံကိန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပထမ အဆင့္တစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားစီမံကိန္းနယ္ပယ္တြင္ 

ေနထိုငျ္ခင္းရွိမရိွ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ သက္ေရာက္ျခင္း ရွိမရိွကို ဆံုုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။  

 

ေခ်းငွားသူႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိွဳင္းၿပီး အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကမၻာ့ဘဏ္မွ 

ျပဳလုပ္ပါသည္။ လုိအပ္ပါက လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈဆုိင္ရာအကဲျဖတ္ 

ဆန္းစစ္မႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးညႇိႏုိွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ IPP ကို ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ရေစရန္ 

ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေစာစီးစြာခ်သင့္ပါသည္။လူမ်ိဳးစု အနည္းငယ္သည္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးတုိ႕ ကြဲျပားျခားနားျပီး ေျပာင္းလဲေနေသာမတူညီသည့္ ေနရာေဒသအတြင္း 

ေနထုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား သတ္မွတ္ရန္ တိက်ၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးညီညြတ္မႈရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ေတြ႔မည္မဟုတ္ဘ ဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အေျခအေနအရတစ္ေနရာတည္းတြင္ 

တျပိဳင္နက္တည္း တူညီစြာအသုံးခ်ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား (သုိ႕) မ်ိဳးႏြယ္စုကုိ “ေဒသခံလူမ်ိဳးႏြယ္စု”၊ 

“ေတာင္ေပၚမ်ိဳးႏြယ္စု”၊ “လူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံသားမ်ား” ႏွင့္“လူမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ား” အစရိွသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရည္ညႊန္း 

ေျပာဆုိၾကပါသည္။ OP 4.10 အရ အုပ္စုကို ရွိရင္းစြဲ ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ မသတ္မွတ္မည္ကို 

ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ ဝိေသသလကၡဏာ ေလးခ်က္ျဖင့္ အဆင့္အလိုက္ ကိုးကားၿပီး ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

(က) ထင္ရွားေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈအုပ္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

ထုိသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အျခားသူမ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ 

(ခ) ပထဝီအားျဖင့္ ထင္ရွားေသာ လူတို႕ေနထုိင္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ား သုိ႕မဟုတ္ စီမံကိန္း နယ္ေျမထဲရွိ 

ဘုိးေဘးဘီဘင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူႏွင့္ အဆုိပါေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားထဲရိွ 

လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ားစသည္တုိ႕ႏွင့္ စုေပါင္းဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္ျခင္း။ 

(ဂ) အင္အားၾကီးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႕ႏွင့္ မတူညီေသာ ထုံးတမ္းဓေလ့အစဥ္အလာ     ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ျခင္း။ 

(ဃ) ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသသုံးရုံးသံုးဘာသာစကားႏွင့္လုံးဝမတူညီေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးဘာသာစကားတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳျခင္း (OP 4.10၊ စာပိုဒ္ ၄) 
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AIRBMP စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည့္္ သက္ဆုိင္ေသာစီမံကိန္း 

လွဳပ္ရွားခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၏ အေစာပုိင္းအဆင့္အတြင္း စီမံကိန္း အတြက္ အေထာက္အကူေပးရမည့္ 

စီမံကိန္းလွဳပ္ရွားခ်က္မ်ားအားလုံးအတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ၾကြယ္ဝေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ အၾကိဳပမာဏ သုံးသပ္ျခင္းတုိ႕ေပၚ အေျခခံၿပီး AIRBMP 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈ လွဳပ္ရွားခ်က္မ်ား အတြက္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတည္ရွိမႈ စိစစ္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစိတ္အပိုင္း ၁.၂ ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း အထူးစီမံကိန္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေထာက္ကူေပးေရးစနစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ 

က်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ (SESA)၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား သေဘာတူညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဃ. ၂ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈ 

 

သက္ဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ လႊမ္းမိုးမႈနယ္ပယ္ႏွင့္စုေပါင္းဆက္ႏြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ 

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ရိွေနသည္ကို  ေတြ႕ရိွရပါလွ်င္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒကုိ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျပီးေနရင္း 

ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရးတြင္ ထိခိုက္ခံရေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္အတူ 

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈဆိုသည္မွာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းျခင္း၊ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ပုိင္းဆုိင္ရာ အရသက္ဆိုင္ရာ လူမႈေရးသတင္း အခ်က္အလက္တို႕ကို 

အသုံးျပဳျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။ 

ဃ. ၂ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈ 

သက္ဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ လႊမ္းမုိးမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ စုေပါင္းဆက္ႏြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ 

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ရိွေနသည္ကို  ေတြ႕ရိွရပါလွ်င္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒကုိ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျပီး 

ေနရင္းေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးတြင္ ထိခုိက္ခံရေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္အတူ 

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူမႈ ဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈဆုိသည္မွာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းျခင္း၊ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ပုိင္းဆုိင္ရာအရ သက္ဆိုင္ရာလူမႈေရး သတင္း အခ်က္အလက္တို႕ကုိ 

အသုံးျပဳျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။3 

                                                
3လူမႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနာက္ထပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
www.worldbank.org/socialanalysis ကို ၾကည့္ပါ။ အဓိက စာတမ္းမ်ားတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လူမႈဆိုင္ရာ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ပင္ရင္းစာအုပ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ 
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 စီမံကိန္းတြင္ အဓိကစိတ္ပါဝင္စားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္  စီမံခ်က္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 

စီစဥ္ေရးဆြဲမႈဒီဇုိင္း၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းတုိ႕တြင္ 

၄င္းတို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္။ 

 စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ပ့ံပုိးေပးမည့္ အရာမ်ားသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရိွရန္ရည္ရြယ္ေသာ 

လူမ်ားအတြက္ လက္ခံေစႏုိင္ျပီး အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈေရး ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကုိ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။ 

 ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းမ်ား၏ လူမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႕အား မည္သုိ႕ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္၊ မည္က့ဲသုိ႕ ေလ်ာ့ခ်ရမည္ (သုိ႕) လံုးဝေလ်ာ့ပါးေစရန္ 

မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္စသည္တို႕ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္။ 

 စီမံကိန္းအက်ိဳးရလဒ္မ်ားတုိင္းတာရန္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေျခခံ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိပ့ံပိုးေပးရန္။ 

 ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္စီမံကိန္းပုိ႕ေဆာင္ေရးအတြက္လိုအပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကုိအကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ 

ေဖာ္ျပရန္ 

 ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္၊ ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပးျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ 

လူမႈေရးအရ သင့္ေတာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့က်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္။ 

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈတို႕သည္ အေၾကာင္းအရာ တိက်မႈရွိေသာေၾကာင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈအတြက္ တူညီေသာ (သုိ႕မဟုတ္) စံခ်ိန္မွီေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အၾကံျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊နည္းပညာ၊အရာဝတၱဳႏွင့္လုူမႈဆိုင္ရာ 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ၏နက္နဲမႈသည္အဆိုျပဳစီမံကိန္း၏ဒီဇုိင္း၊မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလက္ရွိ

အခ်က္အလက္၊ဗဟုသုတတုိ႕ႏွင့္က႑အလိုက္ ျပဳလုပ္မည့္ ပမာဏႏွင့္ သဘာဝတရားတို႔ျဖင့္ အခ်ိဳးက်သင့္ပါသည္။ ခ်င့္တြက္ 

အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ -  

 

၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ပမာဏျဖင့္ ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးတုိ႕အတြက္ 

အသုံးခ်ႏုိင္ေသာဥပေဒေရးရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာကန္႕သတ္မူေဘာင္၏ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္။ 

သင့္ေလ်ာ္ပါကအဆုိပါသုံးသပ္ခ်က္တြင္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမည့္ ဥပေဒေရးရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္သည္ ေနရင္းေဒသခံ 

လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင္း ၄င္းကန္႔သတ္မူေဘာင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈ 
                                                                                                                                                       
အသုံးျပဳသူလမ္းညႊန္စာအုပ္၊ ပူးေပါင္းပါဝႈ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈ၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာမ်ား ပါဝင္သည္။  
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ပါဝင္သင့္သည္။ အက်ံဳးဝင္ သက္ဆိုင္ေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသုိ႕မဟုတ္ အက်ံဳးဝင္လာႏုိင္သည့္ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈကုိ စီမံကိန္းခြဲ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈႏွင့္IPP 

တို႔ကုိ အေၾကာင္းၾကားမည့္ SESA တြင္ ထည့္သြင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၂။ စီမံကိန္းတြင္ အဓိကစိတ္ပါဝင္စား ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာက်န္းမာေရးလွဳပ္ရွားခ်က္မ်ားႏွင့္အဆင့္မ်ားတြင္အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

၃။ ဆုိးက်ိဳးခံစားေနရေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဝိေသသ လကၡဏာမ်ား၊ 

ေဒသတခုအတြင္းဖြား၊နာ၊ေသစသည္တို႕ကုိ ေလ့လာမႈ၊ရုိးရာစဥ္ဆက္ပိုင္ဆိုင္လာခ့ဲေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ 

ေနထိုင္ခဲ့ေသာေျမမ်ားႏွင့္ေဒသမ်ား၊ ၄င္းတို႔ မွီခိုေနရေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား စသည့္ 

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ကုိစုစည္းျခင္း။ 

၄။ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရရိွႏိုင္ေသာလူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ထုိသို႔ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိထိခုိက္ေစေသာအဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကုိေလ့လာဆန္းစစ္မႈ။ 

၅။ ထိခိုက္ခံရေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားနွင့္အတူ လြတ္လပ္ေသာ၊ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင ္

အေျခခံၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈ။  

၆။ ထိခုိက္ခံရေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားနွင့္အတူ လြတ္လပ္ေသာ၊ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားေသာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ 

အေျခခံၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ စီမံကိန္း ဒီဇုိင္း အသြင္အျပင္မ်ားအား ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ လိုအပ္ပါက 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္/စီမံကိန္းအခြဲတုိ႔မွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို 

ေပးစြမ္းေၾကာင္း၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားေၾကာင္းႏွင့္၊ စီမံကိန္း သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ေလ်ာ့က်မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ဆုိးက်ိဳး ေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္း။  

၇။ ေအာင္ျမင္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

လိုအပ္ေသာ 

နည္းပညာမ်ား၊နည္းလမ္းမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္း၊နည္းပညာအကူအ

ညီအေထာက္အပ့ံတုိ႔ အပါအဝင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္/စီမံကိန္းအခြဲမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကာလအတြင္း 

ေဆြးေႏြးညိွႏုိွင္းျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္လွဳပ္ရွားျခင္းအတြက္ယဥ္ေက်းမႈပုိင္းအားျဖင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုသတ္မွ

တ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ျခင္း။ 

ဃ. ၃. လြတ္လပ္ၿပီး ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္း။ 

ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွထားရိွေသာ မူ၀ါဒအရကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေသာ လူမ်ိဳးစုအနည္းငယ္၏ လူထုမွ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ပ့ံေပးမႈကုိ ရရိွေစမည့္ လြတ္လပ္ၿပီး ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုိအပ္သည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ နစ္နာမႈရိွေသာ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ 
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ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈကုိရႏိုင္ေစသည့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမွတဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္လာေသာ လူမ်ိဳးစုအနည္းငယ္သာရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္အရသင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ ၾကား၀င္ျခင္းပုံစံေရးဆြဲျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပြဲမ်ားကုိ လူမႈဆုိင္ရာ 

ခ်င့္တြကအ္ကဲျဖတ္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးအလားတူ ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 

ေဒသဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးက်လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသင့္သည္။ 

 

ေဆြးေႏြးညိွႏႈိုင္းျခင္း နည္းပညာသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္နစ္နာေစေသာ သုိ႕မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေစေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္မူတည္သည္။ (ဥပမာ - ၄င္းတို႔၏ အားနည္းခ်က္၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကို 

လႊမ္းမုိးေနေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အနီးအနားရိွ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ)။ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္သင့္သည္။ 

 စီမံကိန္းျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္အျခား စီမံကိန္းအားစိတ္ပါ၀င္စား 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ အက်ပ္ကုိင္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ကင္းလြတ္ျခင္း။ 

 အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ဓေလ့ထံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စုံေအာင္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။ 

 စီမကိံန္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍ နားလည္လြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

၄င္းထံမွရရိိွႏုိင္ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ၊ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားအားလုံးအတြက္ 

ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။  

 လူထုအဖြဲ႔အစည္းရိွ ထိခုိက္ခံစားရေသာ အုပ္စုမ်ားပါဝင္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ဘာသာစကားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး 

စီမံကိန္း၏အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆုံးရံႈးတန္စြမ္းမ်ားကို ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ရာတြင္ 

လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း။  

 ထိခိုက္ခံရေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အခ်က္အလက္မ်ားကို အတြင္းက်က် ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 

အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္ေစရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ထြက္ေပၚလာမည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကို ခြင့္ျပဳျခင္း။ ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းပြဲမ်ားအတြက္ 

လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ကုိေပးျပီး  စီမံကိန္းျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေသာကုိယ္စားလွယ္ကုိလည္း 

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုိ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ အခ်ိန္ေပးျခင္း။ 

 သာတူညီမွ်ရွိၿပီး ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ ညႇွိႏိႈင္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း။   

 လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နည္းလမ္း၊ ျဖစ္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔အား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပုံ၊ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းထံမွ ေထာက္ပံ့မႈကုိ ရရိွပုံကို ေဖာ္ျပေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အပါအဝင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ 

ရယူျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ (မည္သူ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အရာ) တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 
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ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္ၿပီး စီမံကိန္း အေျခအေန၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

ေဒသခံ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ အေျခအေနအရ အံဝင္ဂြင္က် 

စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္မွာ - 

 လူထု အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ အုပ္စုခြဲမ်ားအပါအဝင္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း အစည္းအေဝး 

 အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အာရံုစိုက္မႈ 

 စီမံကိန္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား အစရိွသျဖင့္ ပုံစံအျပည့္ ႏွင့္ ပုိစတာမ်ားႏွင့္ 

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေဒသ ဘာသာစကားကို သံုးထားေသာ ရုပ္-သံ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ ရုိးရွင္းသည့္ ပုံစံမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္း 

အခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ေဝျခင္း။ 

 လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း (ႏီွးေႏွာဖလွယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အဓိပၸါယ္ရွိရိွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ၄င္းတုိ႔၏ စြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ သင္တန္းမ်ားသည္ 

သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္သည္) 

 ၄င္းတို႔ တည္ရိွသည့္ေနရာတြင္ရွိၿပီး ေဒသခံ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရိွထားသည့္ လူမ်ိဳးစု 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ။ 

 ေဒသခံ NGO မ်ား၊ သုေတသန အဖြဲ႔မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္မႈ။ (ထုိသို႔ ပါဝင္ျခင္းကို ေဒသခံ 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လက္ခံၿပီး ယံုၾကည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။) 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းကို သက္ဆုုိင္ရာ လူမ်ိဳးစုတုိ႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးသင့္ျပီး အနည္းဆုံး 

အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္ေပးၿပီး ထိခိုက္ခံရေသာ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ IPP မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

အျပည့္အဝအေၾကာင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 

 

ဃ. ၄ ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

လူမႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွ 

ရရိွလာေသာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ DWIR၊ CMU သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းပါတနာသည္ လူမ်ိဳးစုအနည္းစုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံစီမံကိန္း အတြက္ ေနရင္း ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ 

အစီအစဥ္ (IPP) ကို ျပင္ဆင္လိမ့္မည္။ IPP ကုိ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရိွၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ ပုံစံမ်ိိဳးျဖင့္သာ ျပင္ဆင္သင့္ျပီး 

ျဖစ္လာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား၏သေဘာ သဘာ၀ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ေအာက္ခံစီမံကိန္း တို႕အေပၚမူတည္၍ ၄င္း၏ 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ IPP တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား 

လုိအပ္သလုိပါ၀င္သင့္သည္ - 

 

(က) စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအနည္းစုႏွင့္စပ္ဆက္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ 
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(ခ) လူမ်ိဳးစုအနည္းစုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ 

(ဂ) လူမ်ိဳးစုအနည္းစုမီွခိုေနေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၄င္းတုိ႔ သိမ္းပုိက္အသုံးျပဳေနေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပုိင္နက္မ်ား ၊ေျမမ်ား ႏွင့္ နစ္နာေသာလူမ်ိဳးစုအနည္းစုတုိ႔၏ သန္ေခါင္စာရင္း၊ 

လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ၏ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ လူမႈဆုိင္ရာ 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ 

(ဃ) စီမံကိန္းအတြက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းထံမွ ပုိမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ပ့ံမႈ ရေစမည့္ ထိခိုက္ခံရေသာ 

လူမ်ိဳးစုအနည္းစုႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္။  

(င)သက္ဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလအတြင္း နစ္နာေသာ လူမ်ိဳးစုအနည္းစုႏွင့္ 

လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ ကန္႔သတ္မူေဘာင္။  

(စ)  နစ္နာေသာလူမ်ိဳးစုအနည္းစုသည္ယဥ္ေက်းမႈအရသင့္ေလ်ာ္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြးေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား  

ရရိွသည္ကိုေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

(ဆ) ဆိုးရြားသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိေရွာင္ရွားရန္၊ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ ေလ်ာ့ေပါ့ေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ 

(ဇ)  IPP အတြက္ခန္႔မွန္းေခ် ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္။ 

(စ်) ထိခိုက္နစ္နာေသာ လူမ်ိဳးစုအနည္းစုသုိ႔ ေရာက္ရွိမည့္ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား။ 

(ည) IPP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ေစာင္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္ႏွင့္အစီရင္ခံျခင္း။ 

 

IPP ကုိအဂၤလိပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ျပီး သင့္ေတာ္ရာ 

လူမ်ိဳးစုတုိ႔၏ဘာသာစကားသုိ႔ဘာသာျပန္သင့္သည္။ IPP ကုိျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပင္ဆင္ထားလွ်င္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းကုိအဂၤလိပ္ ဘာသာသုိ႔ဘာသာျပန္သင့္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကမၻာ့ဘဏ္မွ 

သေဘာတူသည့္အတိုင္း ဘာသာျပန္ဆိုသင့္သည္။  

 

ဃ.၅ ကမာၻဘဏ္မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း။ 

 

နစ္နာေသာ လူမ်ိဳးစုအနည္းစုမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ IPP မူၾကမ္းကုိ လူထု အဖြဲ႔အစည္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား 

နားလည္ႏုိိင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ဘာသာစကား၊ပုံစံႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႕ လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ မွ်ေ၀ရမည္။ 

 

သတ္မွတ္ စီမံကိန္း/လက္ေအာက္ခံ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတည္မျပဳမီ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမွ 

၄င္းတို႔ကုိကုိ ထိခုိက္ေစေသာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ IPP မူၾကမ္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း 

DWIR မအွတည္ျပဳျပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ DWIR သည္ ကမာၻဘဏ္မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္တြက္ IPP 

မူၾကမ္းကုိတင္သြင္းလိမ့္မည္။ 

 

နစ္နာေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားထံမွ အဖြဲ႔အစည္းေထာက္ပ့ံမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရိွရန္ မေသခ်ာလွ်င္ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 
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ဃ. ၆ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

 

စီမံကိန္းဒါရုိက္တာမ်ားအဖြဲ႕ (PDU) သည္ စီမံကိန္းအရ ေဘးရန္ဆီးကာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေလးစားလ္ုိက္နာျခင္း အတြက္ 

အလုံးစံု တာ၀န္ရိွသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ 

အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ IPPF ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းအဖြဲ႕ (CPU) သို႔ 

တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးလိမ့္မည္။  

 

ဃ. ၇ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကို ပ့ံပုိးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး IPP ကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးကို ေထမိေစေရးအတြက္ DWIR သည္ 

တာဝန္ယူူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ IPPF အရ ျပင္ဆင္ထားေသာ IPP သည္ IPP ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

က႑မ်ားအားလုံးအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားမႈ လုိအပ္လိမ့္မည္။ 

 

ဃ.၈ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

 

DWIR သည္ IPPF၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ကမၻာ့ဘဏ္သုိ႔ ပုံမွန္ အစီရင္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္ေသာ IPP တြင္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္း/လက္ေအာက္ခံ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၄င္း၏ IPPလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။  

 

လူမ်ိိဳးစုအနည္းစုအတြက္ သီးျခားတုိးတက္မႈကုိ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ၊ အကဲျဖတ္ 

တြက္ခ်က္ျခင္းတုိ႔ကဲ့ေသာေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အထူးေလ့လာျခင္းမ်ား၊ 

လူမႈဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 

ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာကုိယ္စားလွယ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေသာ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း အဖြဲ႔မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ မႈရိွျပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

NGO မ်ားပါ ပါ၀င္ ပတ္သတ္ႏိုင္သည္။ ဘာသာစကား၊ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမွရရိွလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္အတြက္ 

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ အရည္အခ်င္းအလုိက္ 

အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရုံမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းကို အာရုံစိုက္ျခင္း ၊ 
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ထုံးတမ္းစဥ္လာအတုိင္းမဟုတ္ေသာ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ၊ ေျမပုံထုတ္ယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခား 

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ထိခုိက္နစ္နာေသာလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 

ပုိမို၍တို္က္ရိုက္က်ေသာ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

 

နစ္နာေသာလူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ စီမံကိန္း/ လက္ေအာက္ခံစီမံကိန္းႏွင့္ IPP 

ႏွင့္စပ္ဆက္ေနေသာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းၾကားရန္ နည္းလမ္းမ်ားရိွသည္ကို ေသခ်ာမႈရွိေစရန္   

အဆင့္-မ်ိဳးစံု ပါဝင္ေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို IPP တြင္ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာ နည္းလမ္းကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ 

တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ SESA သည္ စီမံကိန္းအတြက္ ပုိ၍အေသးစိတ္က်၍ 

သင့္ေတာ္ေသာ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး ေပးအပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး  လုိအပ္ေသာ IPP 

တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၄င္း သီးျခားစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို 

အျပည့္အစုံေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ထိခုိက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ - 

 

က) ပထမ အဆင့္တြင္၊ ေျမေနရာ ရယူျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ရြာ သုိ႔မဟုတ္ ျမိဳ႕အဆင့္အတြင္း၊ 

၄င္းတို႔သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားထံ စာေရးသား၍ ျဖစ္ေစ၊ 

ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိခုိက္နစ္နာမႈကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ တုိင္ၾကားမႈကို လက္ခံရရိွၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း မေျဖရွင္းေပးပါက 

လုပ္ငန္းစဥ္ ဒုတိယအဆင့္သုိ႔ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  

 

ခ) အဆင့္ ၂၊ ထိခိုက္နစ္နာေသာသူသည္ ပထမအဆင့္ စဥ္းစားေပးမႈ၏ ရလဒ္ကို ေက်နပ္ျခင္းမရိွလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 

ေဒသအဆင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ အဆိုျပဳေသာ ေျဖရွင္းခ်က္သုိ႔ မေရာက္ရိွလွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ အဆိုပါ 

ျပသနာကို DWIR၊ CPU ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူတုိ႔မွ ေပးထားေသာ 

စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအခြဲအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီထံ 

တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ DWIR၊  CPU သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူမွ ဦးစီးၿပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မႈ မရိွသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ ကနဦးအဆင့္ရိွ တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မွ အၾကံျပဳေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းတြင္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ဂ) အဆင့္ ၃၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကို ထိခုိက္နစ္နာသူမွ ေက်နပ္ျခင္းမရိွေသးလွ်င္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ တရားဝင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိပါ ကိစၥရပ္ကုိ 

ဆက္လက္ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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DWIR၊ CPU ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူသည္ တိုင္ၾကားသည့္ ျပသနာမ်ားကို 

ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားအပါအဝင္ ထိခုိက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ 

ရည္ညႊန္းေသာ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈမ်ားအားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္း (ေမလ ၂၀၁၄) မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား 

ကိစၥရပ္မ်ား/မွတ္ခ်က္မ်ား တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္

အေထြေထြ 
 ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းကုိ 

ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္၏ 
အေရးၾကီးပံုကို အထူးအေလးထားသည္။ 

 စီမံကိန္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ အလုပ္မ်ား 
ထပ္ေနျခင္း မရိွေစရန္ ပညာရွင္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ 
သုေတသနႏွင့္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးသည္ 
DWIR အတြက္ အေရးၾကီးသည္။ 

စီမံကိန္း ဒါရိုက္တာမွ ေရႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ လက္ရွိ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၄ ခု၏ 

ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ 

ထိပ္သီးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အမ်ိဴသားေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ (NWRC) အား ဇူလိုင္လ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ၏ စီရင္ျပဌာန္းခ်က္အရ 

တည္ေထာင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ AIRBM ၏ 

အကူအညီျဖင့္အတူ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို 

ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

တိုးျမႇင့္ထားေသာ စြမ္းရည္တို႔ျဖင့္  NWRC အား အျပည့္အဝ 

ျဖည့္စြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေရေနကုန္းတန္းႏွင့္ ေရအရည္အေသြး 
 ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေရအရည္အေသြးကို 

ထိန္းသိမး္ျခင္းႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ျမစ္ဝွမ္းရိွ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
ေရေနကုန္းတန္းမ်ား၏  အေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး၏ 
အေရးၾကီးပံုကို အထူးအသားေပးေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 

 

 အထက္ပိုင္းရိွ ေရေနကုန္းတမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ 
လြန္ကဲေသာ သဲႏုန္းမ်ားျဖစ္ေစသည့္ 

NWRC သည္ ေရအရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဧရာဝတီ 

ျမစ္ဝွမ္းတြင္ ေရေနကုန္းတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို 

တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးၾကီးပံုကုိ 

သိရွိထားသည္။ NWRC သည္ ေရႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

ညႊန္ၾကားမည့္ ကန္႔သတ္မႈ မူေဘာင္တစ္ခုကို မၾကာမီက 

မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ေရဥပေဒကုိ အၾကမ္းေရးဆြဲေနေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ NWRC 

အေနျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ 
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အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ 
ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။  

 

 ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကာကြယ္ေစေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
ေရအရည္အေသြးႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ အစိုးရထံမွ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

ျမစ္ဝွမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တည္ေထာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ AIRBM ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး DWIR ႏွင့္ 

DMH တို႔သည္ ေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ 

စနစ္မ်ား (အစိတ္အပုိင္း ၂ အရ) ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး 

ေရဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ 

ဥပေဒေရးရာ ကန္႔သတ္မူမႈေဘာင္မ်ား ( အစိတ္အပိုင္း ၁ 

အရ)ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကုိ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  

 

ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစိတ္မ်ား 
 ဧရာ၀တီျမစ္သည္ အပင္မ်ားႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ား ေနထုိင္ရာ 
ရွင္သန္ရာ အရပ္ေဒသျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုအလုိက္ တစ္ေနရာမွ 
တစ္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စားသည့္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားပါဝင္ေသာေဂဟစနစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္ 
ေနသည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား 
ကုိထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

 ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ ေရစုန္ေဒသမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာမ်ားခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းျခင္းသည္ အဓိက 
ျဖစ္ေပၚေနေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳ AIRBM 
စီမံကိန္း အယူအဆ တြင္ မည့္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လံုေလာက္သည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ရွင္းလင္းခ်က္ကုိေတာင္းခံခဲ့သည္။ 

 

 
 

ေဂဟစနစ္မ်ား၊ တစ္ေနရာမွ တစေ္နရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 

က်က္စားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ငါးေမြးျမဴေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားသည္အလြန္အေရးပါျပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ အပုိင္း ၁ 

ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိမ္းဆည္းထားရမည္ ဆိုေသာ 

အခ်က္ကုိ ရွင္းျပျပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

အားလုံးသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ေဘးရန္ဆီးကာမူ၀ါဒမ်ား၊လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရမည္။ 

 

 စီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ စီမံကိန္းပုံစံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

ေထာက္ပံ့ရန္ အေကာင္းဆုံး အသုံး၀င္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားရိွသည္ဆိုေသာအခ်က္ကုိ ေသခ်ာေစရန္ 

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ မွ်ေဝထားေသာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္ အလက္မ်ားအားလုံးကို 

ၾကိဳဆုိပါသည္။  

စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ား၊ေရေ၀ကုန္းတန္းေဒသ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး  ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ 
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စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိေသခ်ာေစရန္ 

ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္DWIR တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး ဤ 

က႑တြင္လည္း လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ ဆိုသည္ကုိ 

စီမံကိန္းဒါရုိက္တာမွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေျမေအာက္ေရ 
 ေျမေအာက္ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဗဟုသုကို တုိးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ 
ရိွသည္။  

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းသည္ ေျမေအာက္ေရ အမ်ားအျပားျဖင့္ 

ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ သို႔ေသာ္ 

အမွန္တကယ္ အေရအတြက္၊ အရည္အေသြးႏွင့္ 

ေပးေဝမႈတုိ႔ကိုမူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိရေပ။ ေျမေအာက္ေရ 

စီမံ ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္ၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ၿပီး 

အေၾကာင္းၾကားထားေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 

အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ေရေအာင္းလႊာ၏ ဝိေသသ 

လကၡဏာမ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ သေဘာေပါက္ေစရန္ 

အစိတ္အပိုင္း-ခြဲ ၁.၂ အရ၊ ေျမေအာက္ေရ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကုိ  ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
 ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 

အားသြန္ခြန္စုိက္ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ 
တုန္႔ျပန္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အေရးၾကီးပုံကုိ အထူး 
အာရုံစိုက္ခဲ့ပါသည္။ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ စီမံကိန္း၏ 
အက်ိဳး အျမတ္မ်ား ပိုမုိမ်ားျပားေစရန္၊ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
အျမင္မ်ားႏွင့္ ျပသနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ပုိမိုေဝးလံေသာ ေဒသရိွ 
လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္အစုိးရ 
ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ပါဝင္ၿပီး ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။  
 

 ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ကမၻာ့ဘဏ္မွေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ဆ ဲ
အစီအစဥ္မ်ား/စီမံကိန္းမ်ားအၾကား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ 
ထင္ရွားလွေသာ မဆီေလ်ာ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းျပရန္ 
ကမၻာ့ဘဏ္အား ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။  

ကမၻာ့ဘဏ္မွ အဆိုပါ အထူးသတ္မွတ္ျပဳလုပ္ေသာ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ESMF အတြက္ TOR မူၾကမ္းမ်ား 

ေပၚထြက္ေစေရးအတြက္ အထူးအာရုံစိုက္ထားသည္ဟု 

ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ESMF သည္ 

ကနဦးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေသာ၊ 

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွွတ္ေသာ၊ 

စီမံကိန္းအစပိုင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ကန္႔သတ္မႈ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ 

ပ့ံပုိးေပးေသာ အစိုးရစာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္/ ၾသဂုတ္လတြင္ ေနာက္ထပ္ 

အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ျခင္း 

အထူးသျဖင့္ ESMF မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

ေတာင္းခံရန္ ဒုတိယအၾကိမ္ တုိငပ္င္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ 

ရယူျခင္းကုိ က်င္းပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ AIRBM ကို တရားဝင္ 
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စတင္သတ္မွတ္ျပီးသည္ႏွင့္ သတ္မွတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 

စတင္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ထပ္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ 

လူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 

ျပဳလုပ္က်င္းပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ AIRBM ကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကာလတေလွ်ာက္လုံး 

စီမကိံန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလုံးထံမွ 

အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ထံမွ ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ား 

ဆက္လက္ရရိွေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား 

ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ 

စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း 

ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႔မွ ထိုသို႔ေသာ သတ္မွတ္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့ဘဏ္မွ 

ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစားေပး သတ္မွတ္ရာတြင္ 

ကူညီေပးမည့္ စနစ္က် ေသာ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ 

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွာေဖြျခင္း (SCD) အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ေနဆ ဲ

အျခားေသာ  ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ အဓိက 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား ကြာဟမႈကို 

ရွင္းျပခဲ့သည္။ SCD သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ 

က႑တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အျပည့္အစံု 

တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ 

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ဦးစားေပးအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SCD ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသည္ 

လူမႈေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ SCD ၏ သေဘာသဘာဝအရ AIRBM ကဲ့သို႔ 

တိက်ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
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တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ

ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ အဓိက 

ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ပိုမုိေသာ 

ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SCD 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 

မတူဘ ဲ ကြဲျပားေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ SCD တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး AIRBM ၏ ESMF 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အစိုးရမွ ျပဳလုပ္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေပသည္။  

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရလမ္းေၾကာင္းသြားလာမႈ 
 ဧရာဝတီျမစ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ေရလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ စိုးရိမ္ရမည့္ 

ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ 

တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရလမ္းေၾကာင္း မူူဝါဒကို 

ကမၻာ့ဘဏ္ ISDS တြင္ အစပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ 

ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ျမစ္လက္တက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တရုတ္ 

အမည္မ်ားကို ESMF ၏ TOR မ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ 

အသုံးျပဳခဲ့သနည္းဆိုသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို 

ရွာေဖြခဲ့သည္။  

ဧရာဝတီျမစ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေဘးရန္ဆီးကား 

ေဆာင္ရြက္ေရး မူဝါဒ ( OP 7.50 - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားရိွ စီမံကိန္းမ်ား) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ပထဝီဝင္အေန အထားဆိုင္ရာ 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနေၾကာင္း 

ရွင္းျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ (ေမခ ႏွင့္ 

ေမလိခ) ျမစ္မ်ား၏ ျမစ္လက္တက္မ်ား အစျပဳေသာ 

သတ္မွတ္နယ္ေျမ၏ အစိတ္အပုိင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ 

တည္ရွိေနသည္။ ေမလိခ ျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္အခြဲမ်ားသည္ 

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ စတင္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ စုစုေပါင္း 

စီးဆင္းမႈသည္ ၀.၃% ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး က်န္ရွိသည့္ 

၉၉.၇ % သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 

ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ စုေပါင္း စီးဆင္းေနသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ 

ပထဝီဝင္အေနအထားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရလမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္သည္ OP 

7.50 ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အက်ံဳဳးဝင္ 

သက္ဆိုင္ေပသည္။ 

ထို႔အျပင္ ျမစ္လက္တက္မ်ား၏ အမည္မ်ားကိုလည္း ေယဘုယ် 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတြင္ က်င့္သုံးေခၚဆိုေနသည့္အတုိင္း 

အသုံးျပဳထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ တုိင္းျပည္မွ 
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တဆင့္ ျဖတ္၍ စီးဆင္းေသာ ျမစ္ကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုသည့္အခါ 

အဆိုပါ တိုင္းျပည္၏ အမည္ကို အသုံးျပဳသည္ (ဥပမာ - 

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စီးဆင္းေနေသာ အဆိုပါ ျမစ္လက္တက္မ်ား၏ 

အစိတ္အပိုင္းကို တရုတ္အမည္မ်ားျဖင့္သာ ပုံမွန္ 

သတ္မွတ္ပါသည္။) သုိ႔ေသာ္ ထုိသို႔သံုးႏႈန္းမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပသနာမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႔မွ 

အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။  

အဆိုပါ ျပသနာမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားရန္အတြက္၊ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္၏ 

ကန္႔သတ္ထားေသာ သေဘာသဘာဝကို ရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ 

အနာဂတ္ AIRBM စီမံကိန္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားတမ္းမ်ားတြင္ 

အဆိုပါ ျမစ္လက္တက္မ်ားအားလုံးအတြက္ ျမန္မာ 

အမည္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ 

စီမံကိန္း မွတ္တမ္းတင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္၍ စစ္ေဆး 

ၾကည့္ရႈေနပါသည္။  
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ  
 AIRBM မွ စုစည္းၿပီး ေကာက္ယူထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းဆုိင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈကို ပုိမိုျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ 
ျပည္သူလူထုထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာသင့္သည္။  

အစိုးရ ဌာနမ်ားအတြင္း ေရ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ရာသီဥတု 

အေျခအေနမ်ားကို ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ မွ်ေဝရန္  

စီမံကိန္းအရ ထင္ရွားေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို 

ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုိမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖင့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို 

အစိတ္အပိုင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္  

ေရနွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာကို 

တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေရ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 

ပတ္သတ္ၿပီး ပုိမိုမ်ားျပားေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ 

ျပည္သူလူထုမွ ပိုမုိသတိထားမိေစေရးကို အေထာက္အကူ 

ျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အစိတ္အပိုင္း ၁ 

 ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အစိတ္အပုိင္း ၁
ျမစ္ဝွမ္း နမူနာပုံစံ ထားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ထားေသာ 
ရလဒ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။  
 

ျမစ္ဝွမ္းဆုိင္ရာ နမူနာပုံစံ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္  HIC ႏွင့္ 

NWRC အတြင္းေရးမွဴးရုံးကို ၾကဳိတင္အေၾကာင္းၾကားထားေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမစ္အား 
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 ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ၾကီးမားေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း 
အဘယ္ေၾကာင့္ မရိွသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကို 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။  

အနာဂတ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနေရာက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကုိ ခ်င့္တြက္ အကဲျဖတ္ရာတြင္ 

ျဖည့္စြက္ေပးမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေထာက္ကူျပဳစနစ္ (ဥပမာ -  

ပထဝီအေနအထားဆိုင္ရာ ကိုးကားခ်က္ အခ်က္အလက္ 

အေျခခံ၊ အထူးျပဳ ပံုစံမ်ား၏ ေရႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ပုံစံႏွင့္ 

အျခားတြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား) ကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပင္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာျခင္းကို ျမစ္ဝွမ္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။ 

အဆင့္အလိုက္ သုေတသနျပဳလုပ္မႈႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 

မည္သည့္အခါမွ် ေနာင္တရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစပ်ိဳးလ်က္ 

ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ အဆိုပါ 

လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ၾကီးမားေသာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို အနာဂတ္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈအတြက္ 

စဥ္းစားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရိွစီမံကိန္းတြင္မူ 

ထိုသို႔ေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ 

စီစဥ္ထားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် 

ရည္ညႊန္းေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။  

အစိတ္အပိုင္း ၃ 

 ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေရွ႕ေျပး 
အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ မႏၱေလး မွ ေညာင္ဦး လမ္းပုိင္းရွိ 
ေရေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

ထိုေနရာသည္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အလုပ္အမ်ားဆုံး 

လမ္းပိုင္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ 

တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ မ်ားျပားလွေသာ ေနရာမ်ားရိွသည့္ 

လမ္းပိုင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ေျပးေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို 

အစိုးရမွ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစေရး ေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္

 ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေဘးရန္ဆီးကာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ EIA အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 

စီမံကိန္းဒါရိုက္တာမွွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
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အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစေရး ေသခ်ာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခ်င့္တြက္ 

အကဲျဖတ္မႈ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ 

ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

AIRBM အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ရန္ 

လိုအပေ္နေသးသည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ EIA ႏွင့္ ESMF 

ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ခုကို္ 

ဖြဲ႔စည္းလိမ့္မည္။ 

 ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ AIRBM အတြက္ 
မည္သုိ႔ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 

အစည္းအေဝးတြင္ စီမံကိန္းအား ကမၻာ့ဘဏ္၏ 

ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 


