
 

 

(လ ိုဂ ို ဘဂဂလ ားဒ ေ့အစ ိုားရအဖ  ွဲ့၏) 

 

ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်၏ပြညှ်သ ေ့သမ္မတန ိုငှ်ငအံစ ိုားရ 

 

အဒရားဒြေါ်ဘကှ်စံိုကဏ္ဍကရ ိုဟငှ်င်္ျ အကျြှ်အတညှ်ားတံို ေ့ပြနှ်မ္ှုစီမံ္ချကှ် (EMCRP) 

 

ြတှ်ဝနှ်ားကျငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားဒရားန ငှ်ေ့လ မ္ှုစီမံ္ခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုမ္ ဒဘ ငှ် 
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ဒအဂျငစ်မီျ ားအဒ  ငအ်ထည်ဒဖ ်: 

သဘ ဝဒဘားစီမံခန် ေ့ခ  မှုနငှ်ေ့ ယ်ဆယ်ဒရားဝနက် ီားဌ န (MoDMR)  

ဒ သခံအစ ိုားရအငဂ်ျငန်ယီ ဌ န (LGED) 

ပြညသ် ေ့ ျနာ်းမ ဒရားအငဂ်ျငန်ယီ ဌ န (DPHE) 
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အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                 ESMF 
 

စီမံ္က နှ်ား၏အဓ ကအချကှ်အလကှ်မ္ျ ား 

ဒန ကှ်ခံသမ္ ိုငှ်ား 

သသဂိုတ်လ25,2017ခိုနစှမှ်စ.ရခ ိုငပ်ြညန်ယအ်တ ငာ်း,ပမနမ် ,အတ  ်အစ နာ်းဒရ  ်အသ မ်ားဖ ်မှုဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်၏ဒ  ေ့ဘဇ ားခရ ိုငထ် သ ို ေ့နယစ်ြ်  ို

ပဖတ်ပြီားရ ိုဟငဂ်ျ အသ ိုငာ်းအဝိို  ငာ်းထမှံခန် ေ့မှနာ်းဒပခ727,000''လ ဒတ   ိုဒမ ငာ်းထိုတ်ခ ေ့သည။်ဤသညအ်စိုလ ို အ်ပြံြုံလ ို ်အဒသ  ငာ်း  ို919,0002 

 မဘ ဒြေါ်တ ငအ်လျငပ်မနဆ်ံိုားဖ ံ ွဲ့ ပဖ ြုံားဆ အတငာ်းအ ျြ်ဒနရ ဒရ ွဲ့ဒပြ ငာ်းအ ျြ်အတညာ်းမျ ားတစဦ်ားသညအ်ဘယအ်ရ အတ  ်မှခရ ိုငအ်တ ငာ်းရှ ဒရ ွဲ့

ဒပြ ငာ်း ရ ိုဟငဂ်ျ လ ဦားဒရ(DRP)၏စိုစိုဒြေါငာ်းအဒရအတ   ်တတ၏်။အဆ ိုြေါDRP၏85%အ မ်ရငှအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ်ေ့အတ စိုဒြေါငာ်း ဘ်ဆ် ို ်

မျ ားအတ  ်စိုဒြေါငာ်း ဘ်ဆ် ို ်မျ ားအတ  ်13%ဒနထ ိုငဒ်နနငှ်ေ့အ မ်ရှငလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအတ   ်  ပြ ားဒသ ဆ ို မ်ျ ားအတ  ် 2% ဒနသ သည။် 

Ukhiaနငှ်ေ့တ က န မှ DRPအမျ ားစိုအဒပခချဒနထ ိုငသ် ြေါပြီရှ ရ နစှခ်ိုUpazilasသ တ ို ေ့သံိုားဦား၏အချ ်ဒ ျ အ် ားပဖင်ေ့အ မ်ရငှအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမယလ် ို ေ့တ

ရိုတလ် မှုသ ြပံအ ယ ်မီ။ 
 

နာီးြေါားအဒြေါငျားတ ို ေ့သDRPအစ ဒရ ှငသ်ည ်မဘ ဒြေါ်တ ငအ်က ီားဆံိုား ို ခသညစ်ခနာ်းပဖစလ် သညဒ်သ ြေါဒလ င"်အက ီားစ ားစခနာ်း"တ ငအ်ြေါအဝင်

 မဘ ေ့အမျ ားဆံိုားသ ြ်သညာ်းဒ သမျ ား,အချ ြုံွဲ့အတ  တ်ညခ်ငာ်းဧညဒ်နသ သည။်ဒ  ေ့ဘဇ ားမှ ရှ တ ေ့စိုစိုဒြေါငာ်းလ ဦားဒရရ ေ့သံိုားြံိုတြံို  ို,ပြီားသ ားပြငာ်း

ထနဖံှ် ေ့ဖ  ြုံားတ ိုားတစ နဒ်ခေါ်မှုမျ ားနငှ်ေ့ရငဆ် ိုငဒ်နရခ ေ့ခရ ိုငမ်ျ ားအတ  ်DRPအဒ  င်ေ့။သ တ ို ေ့ဟ အဒပခခံအဒပခခံအဒဆ  အ်အံိုနငှ်ေ့ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ားမှအန

ညာ်းငယမ်ျှသ လ ်လှမ်ားရှ သညန်ငှေ့သ်ဘ ဝဒဘားအနတရ ယအ်ထ ားသပဖင်ေ့ဆ ိုင ်လိုနာ်းနငှ်ေ့ဒရက ီားမှုမှ ျဒရ  ်ဒနတ ေ့ပဖစဒ်သ  ငာ်းဒ သမျ ားအတ  ်

ယ ယအီမ ိုားအ  မျ ားနငှ်ေ့အလ နသ် ြ်သညာ်းအဒပခချခ ိုလှုံဒနသ သည။် စခနာ်းဖ ငေ့သ်တ်မှတ်ဒန  ်ထြ်ဒဘားအနတရ ယမ်ျ ားနငှ်ေ့မိုတ်သိုနမ် ိုားဖ ို ေ့ DRP 

၏အ ားနညာ်းချ တ် ိုားပမြှင်ေ့,လျငပ်မနသ်စဒ်တ ပြြုံနာ်းတီားမှုမှဦားဒဆ ငလ်ျ ်ရှ သည။်ဒပမပြ ြုံပခငာ်းနငှ်ေ့ဒရလ မ်ားမ ိုားပခငာ်းမှအမျ ားဆံိုားအနတရ ယအ် မ်ဒထ ငစ်ို

မျ ား၏ဒနရ ဒပြ ငာ်းဒရ ွဲ့ဆ ပဖစတ်ယ,် ေါဒြမ ေ့ဒတ ငမှ်အပမင်ေ့ဆံိုား-အနတရ ယအ်မျ ြုံားအစ ားထ ားရှ ရနရ်ရှ န ိုငမ်လံိုဒလ  ်ဒသ သ 

င်ေ့ဒလျ ်ဒသ ဒပမလညာ်းပဖစ၏်။ 
 

အဆ ိုြေါဒရ  လ် တညဆ် အဒပခခံအဒဆ  ်အအံိုအချြုံြ်ခနာ်းနငှ်ေ့ပြီားသ ားအရငာ်းအပမစသ်တလ် မှုဒရားဝနဒ်ဆ ငမ်ှုဒြားအြ်ပခငာ်းစနစန်ငှ်ေ့ဒ  ေ့ဘ

ဇ ားခရ ိုငအ်တ ငာ်းက ယဝ်ဒသ သဘ ဝအဒလျ  ်ြတ်ဝနာ်း ျငဒ်လျ ေ့နညာ်းသ  ားဒစန ိုငသ်ည။်လ ရ်ှ ဒရမတှ်အဒြေါ် စ တဖ် စာီးမှုfecalရ ံ ွဲ့ န  မံျ ားစ န် ေ့ြစ်

ပခငာ်းနငှ်ေ့ ိုသမှုစ နဒ်ခေါ်မှုတစရ်ြ်ပဖစလ် သညစ်ဉ်အလိုြ်မပဖစသ် တ ို ေ့ထ  အဒတ ်မျ ားမျ ားrendering,သစ ် ိုဒရ  လ် နငှ်ေ့အတ 20ပခံဒ ျ တ် ိုားပမြှ

င်ေ့လ ို ်ြေါတယ။်အ မ်ဒထ ငစ်ိုထ မှ သ မ်ားထ ားတ ေ့ဒရရ ေ့ 70 ရ ခ ိုငျနှုနျားဒ  ျ ''ညစည်မ်ားသည,် ဆံိုဆ ို ေ့န န ေ့တ ဒရ ဂေါမျ ားပဖစြ်  ားမှု, ဝ ်သ ,် 

နငှ်ေ့ဝမ်ားဒလျှ ရှ ခ ေ့ြေါပြီ။အဆ ိုြေါဒရ  လ် ခရ ိုငဒ်ဆား 

ရံိုနငှ်ေ့နစှခ်ို  ိုUpazila နနျားမ ဒရားရှုြ်ဒထ ားဒနပဖင်ေ့ဒြားအြ်လ  ဒပြ ငာ်းပခငာ်းနငှ်ေ့အတ ငာ်းလ န ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ားအဒြေါ် strain တ ိုားပမြှင်ေ့ခ ေ့သည။် 
 

ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်အတ  ် DRP ၏ 52 ရ ခ ိုငန် ှုနာ်း  ို '' အဘ ို ေ့အဒ  င်ေ့သ   ိုအ ိုားမ ေ့အ မ်မ ေ့အမျ ြုံားသမီားမျ ားနငှ်ေ့မ နာ်း ဒလားမျ ား၏အခ ဒအဒန, 

အထ ားသပဖင်ေ့ခ ်ခ သည။် အဆ ိုြေါ DRP တ ို ေ့တ ငအ်ပမ ြုံားသမီားပမ ား  ိုသ တ ို ေ့ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်မှထ  ်ဒပြားတ မ်ားဒရ ှငြ်ငမ်တ ိုငမီ် ျ ား-based 



အသ မ်ားဖ ်မှု(GBV)အ ားအဒသ  ငာ်းမ ေ့နငှ်ေ့လ  ိုန ် ားမှုအြေါအဝငစ်ခနာ်းဒတ မှ အနတရ ယမှ် ရှ ဒနဆ ခ ေ့သညျ။မ နာ်း ဒလားမျ ားနငှ်ေ့ဒယ  ်ျ ားဒလား

မျ ားမ သ ားစိုဝငမ်ျ ားဦားဒသဆံိုားခ ေ့ပြီား၎ငာ်းတ ို ေ့၏ဒနအ မ်မျ ားချမီားရှု  ွဲ့ရ   ိုပမငလ်ျှငအ်ြေါအဝငပ်မနမ် န ိုငင်ဒံသ   ်မ ်ဖ ယအ်သ မ်ားဖ ်မှုမျ ားမျ ်ပမင်

သ  ေ့သ ို ေ့စ တ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ်  ို ခဆငာ်းရ အလ နြ်ျံွဲ့ န ှံ ေ့ဒနတ ေ့ပဖစြ်ေါတယ။်လ မှုဒရားဖယဖ် ို ေ့အထ ားသပဖင်ေ့အ ားနညာ်းချ ်ပဖစမ်ညျွဲ့သ အမျ ြုံားသမီားဒခေါငာ်းနစှလ်ံိုား

အ မ်ဒထ ငစ်ိုတစခ်ိုအဒတ  ်
 

အမျ ားစိုမှ DRPအမျ ားအ ားပဖင်ေ့ဒ ျားလ ်ဒနဒသ အသာီးသာီး5နငှ်ေ့6အလိုြ်သမ ားသမဂဂ (တ ိုငာ်းပြညအ်တ ငာ်းန မ်ေ့ဆံိုားအဆင်ေ့  ိုဒ သခံအစ ိုားရယ နစ)်, 

ရှ ပခငာ်းနစှခ်ိုခ   districts- တ က န နငှ်ေ့ Ukhiya တ ငတ်ညရ်ှ ြေါသည။် သ ို ေ့ဒသ ် DRPs လညာ်းဒ  ေ့ဘဇ ား Sadar နငှ်ေ့ Ramu Sub-

ခရ ိုငအ်တ ငာ်းတညရ်ှ သည။် အ  နီစှျခိုခ  ခရ ိုင ် (တ က န နငှ်ေ့ Ukhiya) ခိုနစှတ် င ် DRPs ယခိုသံိုားက  မ်ဒ သခံလ ဦားဒရြေါဝငသ်ည။် 

အက ီားဆံိုားအဒပခချ700,000သည်ေ့ရ ိုဟငဂ်ျ နငှ်ေ့ 

အတ Ukhiya၌တညရ်ှ ၏။အချ နအ်လ နတ် ိုဒတ ငာ်းဒသ သ ်တမ်ားအတ ငာ်းလ ဦားဒရအတ  ် လီျငပ်မနပ်မင်ေ့တ ်ပြီားသ ားအ ျြ်အတညာ်း 

 

လ သ ားချငာ်းစ န ဒထ  ထ် ားမှုဆ ိုငရ် အ  အညမီျ ားအဒြေါ်တညဒ်ဆ  ်ပခငာ်း, မဘ ေ့ဘဏတ်ံို ေ့ပြနရ်နဆ် လ် ်ပဖစြ်  ားဒနဒသ စစဆ်ငဒ်ရားချ န်

ညြှ DRP ၏အလယအ်လတ်-သ တ်မ်ားလ ိုအြ်ချ ်မျ ား  ိုဦားစ ားဒြား။ နစှဦ်ား စစဆ်ငဒ်ရားလိုြ်ဖ ို ေ့အြ ိုဒဆ ငာ်းဒင ဒသ ားဒတ န ေ့တ ိုားချ ွဲ့ ခ ေ့သည ်

 

1. ISCG: အဒပခအဒနအစရီငခ်ံစ တ ငရ် ိုဟငဂ်ျ  ို ခသညအ် ျြ်အတညာ်း, (စ တ်ငဘ်  27, 2018) 

2. IOM အလ ိုအြ်တ လ နငှ်ေ့ 11 ြတ်ြတလ်ညပ်ြညသ် ေ့အငအ် ားဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ 

3. ဘဂဂလ ားဒ ေ့လ သ ားချငာ်းစ န ဒထ  ်ထ ားမှုအဒပခအဒနအစရီငခ်ံစ  No.32 (ရ ိုဟငဂ်ျ ဝငလ် ) ယ နဆီ ,် ဒမလ 19, 2018 ။ 

4. ပြညသ် ေ့အငအ် ား Factsheet UNHCR, ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်, ဒ  ေ့ဘဇ ား - 31 သသဂိုတ် 2018 ၏အပဖစ ်
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အဒရားဒြေါ်ဘ စ်ံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမီ ံ နာ်း                                         ESMF 
 

အဆ ိုြေါDRP  ိုဖံိုားလ မာ်း:ဇ နလ်28,2018တ င ်မဘ ေ့ဘဏ ်ဘိုတအ်ဖ  ွဲ့ အတညပ်ြြုံလ ရ်ှ အဒမရ  န$်500သနာ်း နနျားမ ဒရား 

ဏ္ဍြံေ့ြ ိုားမှုစမီ ံ နာ်း(P167672)(HSSP),အဒမရ  နဒ်န  ထ်ြ်ဒင ဒသ ားအတ  $်50သနာ်း,နငှ်ေ့အဒမရ  နအ်ြ ိုဒဆ ငာ်းဒင ဒသ ားအတ 

  ် $ 25 သနာ်း  ိုအဒမရ  နမ်ှစ တ်ငဘ် လ 19, 2018 ရ တ် ငဘ်ိုတအ်ဖ  ွဲ့ အတညပ်ြြုံဒ ျ ငာ်း ဒလားမျ ား (P167870) 

(ROSC) ၏   ြုံား $ 130 သနာ်း။ 
 

အပြ ြုံငခ်ိုနစှတ် င ်မဘ ေ့ဘဏဘ်ဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်န ိုငင် ံအစအီစဉ်တ ငတ်ညဆ် IDAစစဆ်ငဒ်ရားမတှဆင်ေ့ဒ  ေ့ဘဇ ားခရ ိုငရ်ှ အ မရ်ှငအ်သ ို

ငာ်းအဝ ိုငာ်းဒထ  ြံ်ေ့ဒနသည။်ဒအ  မ် ှဒဖေါ် ပြတ ေ့အတ ိုငာ်း မဘ ေ့ဘဏI်DAရငာ်းနှာီးပမြှြုံြ်နှမံှုဒတ  ဒနတဆင်ေ့အ မရ်ှငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြံေ့

ြ ိုားမှုဟ မ   ား,အဒမရ  န$်375သနာ်းအ   မျပမ ားစ ှရညရ် ယခ်ျ သ်ဘ ဝဒဘားအမ ိုားအ  စမီ ံ နာ်း(MDSP)$410သနာ်းစည်ြင်

သ ယ အိုြ်ချြုံြ်ဒရား,အဒမရ  နဒ်ဘားအနတရ ယက်  ြုံတငပ်ြငဆ်ငမ်ှုဒထ  ြံ်ေ့ဒနသညန်ငှ်ေ့ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ားစမီ ံ နာ်း(MGSP)ပမ ြုံ ွဲ့ ပြ

ဒ သခအံဖ  ွဲ့မျ ား(ULBs)ြေါဝငအ်တ  ပ်မြူနစီြီယအ်ိုြ်ချြုံြ်ဒရားနငှ်ေ့အဒပခခပံမ ြုံ ွဲ့ ပြနဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ားတ ိုားတ ဒ်  ငာ်းမ နဒ်ရားသညအ်ဒမရ 

 န ်$ 300 သနာ်းဒ သနတရအိုြ်ချြုံြ်ဒရားြံေ့ြ ိုားမှု စမီ ံ နာ်း (LGSP) 

တ ိုားတ ဒ်စရနအ် မရ်ှငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းဒထ  ြံ်ေ့ဒနသညပ်ြညဒ်ထ ငစ်ိုဒ  ငစ် ီ(UP)ဘဏ္ဍ ဒရားနစှလ်  ဒပြ ငာ်း 



စနစ ်ခ ိုငမ် တ ေ့အဖ  ွဲ့အစညာ်းတစခ်ိုနငှ်ေ့ဒလယ ဉ်မ ားအဒပခခဒံြေါ်မ ှအဓမမလိုြ်အ ားဒြားခ ိုငာ်းဒစမှုမျ ားရှ ဆ မျ ားအတ  ဘ်ဏ္ဍ ဒရားလ  

ဒပြ ငာ်းစနစ ်မ တဆ် န်ငှ်ေ့အသစ ်IDAအဒမရ  န$်175သနာ်းဒရရှညတ်ညတ်ံေ့ဒသ သစဒ်တ မျ ားနငှ်ေ့အသ ဒ်မ ားဝမာ်းဒ ျ ငာ်း

စမီ ံ နာ်း(SUFAL)ပဖစြ်ေါသညြ် ားဒြေါငာ်းဒဆ ငရ်  သ်စဒ်တ စမီခံန် ေ့ခ  ဒရားနငှ်ေ့ြစမ်တှထ် ား ်ဘဆ် ို မ်ျ ားအတ  သ်စဒ်တ   ိုမှခီ ို

လ မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားအတ  အ် ျ ြုံားခစံ ားခ င်ေ့တ ိုားပမြှင်ေ့။တစဥ်ီားတည်ားအဆ ိုပြြုံထ ားရြ်တညခ်ျ အ်ဒရားဒြေါ်ဘ စ်ံို ဏ္ဍ ရ ိုဟင်

ဂျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမီ ံ နာ်းမအှထ ်ြေါစမီံ  နာ်းမျ ားပဖည်ေ့မည်DRPsြစမ်တှထ် ားြေါလ မ်ေ့မယ။် 
 

တှ်ဝနှ်ားကျငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားဒရားန ငှ်ေ့လ မ္ှုစီမံ္ခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုမ္ ဒဘ ငှ် (ESMF) ရသညှ်ေ့အဒ က ငှ်ားရငှ်ားန ငှ်ေ့ရညှ်ရ ယှ်ချကှ်မ္ျ ား 
 

 မဘ ေ့ဘဏဒ်ဘားအနတရ ယ ်   ယဒ်ရားမ ဝေါ မျ ားတ  ျတ ေ့ဝငဒ်ရ  စ်  ဖ် မ်ှု ဘ်ဆ် ို မ်ျ ားနငှ်ေ့ ဇီ ိုငာ်းမျ ား  ိုလ သ မျ ားသ သ

ညမ်ဟိုတဘ်ယမ် ှအ  အ  ယတ် ရ ယ အပဖစE်SMF ၏ပြငဆ်ငမ်ှုလ ိုအြ်သည။် 

ဤစမီ ံ နာ်းမျ ားအတ  ဒ်ဘားအနတရ ယ ်   ယဒ်ရား လှုြ်ရှ  

ိားမှုစမံီ  နာ်းတ ငဒ်ဖ ်ပြထ ားဒသ သ  ေ့သ ို ေ့,ESMF၏ရညရ် ယခ်ျ မ်ျ ားသဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငလ် ိုအြ်ဒသ စမီခံန် ေ့ခ  ဖ ို ေ့သဘ ဝဒဘား

စမီခံန် ေ့ခ  မှုနငှ်ေ့ ယဆ်ယဒ်ရားဝနက် ာီးဌ န(MoDMR),ဒ သခအံစ ိုားရအငဂ်ျငန်ယီ ဌ န(LGED),ပြညသ် ေ့ ျနာ်းမ ဒရားအငဂ်ျငန်ယီ ဌ န

(DPHE)၏ဦားစာီးဌ နမ ှ ညဒီြားဖ ို ေ့ပဖစပ်ြီားလိုြျထံိုားလိုြျနညျားပမ ားနငှျွဲ့အဘယသ် ၏အတ အ ျတညဒ်နရ နငှ်ေ့ ဇီ ိုငာ်းဤအဆင်ေ့မ ှအ

မညမ်သ ပဖစဒ်သ  ငာ်းနငှ်ေ့စမီ ံ နာ်းအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒရား  လအတ ငာ်းဒပြ ငာ်းလ န ိုငြ်ေါသညအ်ဆ ိုပြြုံထ ားခ  စမီ ံ နာ်း  ို  ို  ိုဝ

ငဒ်ရ  စ်  ဖ် ဒ်ရားနငှ်ေ့ခနံ ိုငရ်ညလ်ှုြ်ရှ ားမှုမျ ားအစအီမ(ံသဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားသ ဒ်ရ  ်မှု၏အနတရ ယစ်မီခံန် ေ့ခ  မှု

အြေါအဝင)်လ မှုဒရားစမီခံန် ေ့ခ  မှု။အဆ ိုြေါESMFတစခ်ိုချငာ်းစခီ  စမီ ံ နာ်း၏သဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားစ စစမ် ှဒလျှ  ထ် ားခရံ

ဖ ို ေ့ ၎ငာ်း၏သဘ ဝြတဝ်နာ်း ျင ်ဏ္ဍ,တ  ျဒသ အ  ပဖတပ်ခငာ်းနငှ်ေ့စမီခံန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်ပြငဆ်ငမ်ှု(ESMP)နငှ်ေ့အပခ ားစမီ ံ နာ်း

ဒရားဆ  ပခငာ်းတ ရ ယ  (ဆ ိုလ ိုသညမ် ှ ARAP သ ို ေ့မဟိုတ် RAP) 

၏ပြဋ္ဌ နာ်းခ င်ေ့မျ ားအတ  လ် ိုအြ်ဒသ လမာ်းည နမ်ှုစ ရ  စ် တမာ်းြေါဝငသ်ညန်ညာ်းြည ဆ ိုငရ်  ဇီ ိုငာ်းအဒသားစ တ ် ိုမရရှ န ိုငပ်ဖစ်

လ သည်ေ့အခေါစမီ ံ နာ်းအတ  အ်  ပဖတပ်ခငာ်းနငှ်ေ့ဒရားဆ  ဒရား။တစဥ်ီား သာီးပခ ားပြနလ်ညဒ်နရ ချထ ားဒရားဆ ိုငရ် မ ဝေါ မ ဒဘ င်

  စီမီ ံ နျားအတ ှျြ ငျဆငျလျ ရ်ှ သည။် 
 

ဤသညE်SMFစမီ ံ နာ်းဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားဒရားအရ ဝတတ ြုံ  ို(PDO)ဒအ ငပ်မငမ်ှုပဖစန် ိုငဒ်အ ငရ်ိုြ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ် အ ျငေ့ ် ို ျငေ့ပ်ခငာ်းနငှ်ေ့အဒပခခအံ

ဒဆ  အ်ဦမျ ားသ  ားဝငန်ငှ်ေ့ြတသ် .်EMCRPလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်လမာ်းပြဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားပြီားပဖစြ်ေါတယ။်အဆ ိုြေါစမီ ံ နာ်း

သည ်မဘ ေ့ဘဏ၏်OP/BP4.01ဒအ  မ် ှအမျ ြုံားအစ ားတစခ်ိုပဖစြ်ေါသညန်ငှ်ေ့စမီ ံ နာ်းဒဆ ငရ်  ခ်ျ မ်ျ ားသတသ်တမ်တှ်မတှ ််

ဘဆ် ို မ်ျ ားနငှ်ေ့တညဒ်နရ ဒသားဒဖ ်ထိုတခ် ေ့သ ပြီမဟိုတဒ်ြားထ ား,စမီံ  နာ်းတခိုသဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုစမီခံန် ေ့ခ  မှုမ ဒဘ င(်

ESMF)ပြငဆ်ငထ် ားရနလ် ိုအြ်ြေါသည။် EီSMFဒတ ်အ ားပဖငေ့,်PIUစမီ ံ နာ်း၏ဒရ ားချယမ်ှု,ပြငဆ်ငမ်ှု, ဇီ ိုငာ်းနငှ်ေ့အဒ  ငအ်ထည်

ဒဖ ်မှုသ ို ေ့ဒခတဒ်ရစာီးဒသ  ငာ်းအ ားလံိုား  ိုသဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားစ ိုားရ မြ် ြနရ်ှ တတ၏်။ဘဏစ်မီ ံ နာ်းဒလေ့လ ပြီားြေါလ 

မ်ေ့မယဒ်ရှ ွဲ့ဒတ ်၌ထ ို ESMF ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်နငှ်ေ့ မဘ ေ့ဘဏမ် ှ  ိုပြငဆ်ငအ်တညပ်ြြုံပခငာ်းနငှ်ေ့လ သ  
 

အဆ ိုြေါESMFသ ဆ် ိုငသ် တစလ်မာ်းည နမ်ှုနငှ်ေ့ဆံိုားပဖတခ်ျ ဒ်ထ  ခ်မံှု  ရ ယ တခိုပဖစတ်ယ။်တစခ်ို ျယပ်ြလမာ်းည နစ် ရ  စ် 

တမာ်းသ  ေ့သ ို ေ့, ESMF ဒသ  ငာ်းအ မခဒံြားသည:်  

5 အဆ ိုြေါ PDO အဒပခခဝံနဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ား  ိုလ လ်မှာ်းမတီ ိုားတ ဒ်စပခငာ်းနငှ်ေ့ဒဘား 

ii 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                         ESMF 



 ခိ ိ  မိျိ ိား စမံီ  နာ်းမျ ားအတ  ်ပြနငှေ့အ်ထ ားသပဖငေ့ ်DRP နငှ်ေ့တ ို ရ် ို ် ခိ ိ  မိျိ ိား -စမံီ  နာ်းဒသ  င်ေ့ (အပြြုံသဒဘ သ ို ေ့မဟိုတ်ဆ ိုားရ  ားစ  ) 

ထ ခ ို လ် မ်ေ့မယလ် ို ေ့သ   ို   ပြ ားပခ ားန ားဒသ အ မ်ရငှလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားအတ  ်,အလ ားအလ သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရား  စစ

မျ ားထည်ေ့သ ငာ်းစဉ်ားစ ားလျ ်, 
 

 အြ ိုငာ်းစမံီ  နာ်းမျ ား  ိုလ မှုယဉ်ဒ ျားမှုနငှ်ေ့ ျ ား,မစ တ်ဒတ ,အဆ ိုပြြုံထ ားစမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ား(s)  ိုအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒဆ ငရ်  ်မ

ညပ်ဖစဒ်သ  ငာ်းရှ ရ ဒ သ 
 

 စမံီ  နာ်းအ ားဒရားဆ  ဒရားနငှ်ေ့ ဇီ ိုငာ်းစဉ်အတ ငာ်းဆ ိုားရ  ားဒသ သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားသ ်ဒရ  ်မှုဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားနငှ်ေ့လိုြ်ငနာ်းလ

ညြ်တ်အဆင်ေ့စဉ်အတ ငာ်းထသင်ေ့ဒလျ ်ဒသ စဒခ ငျားငေှါဒလျှ ေ့ချဒရား/တ ိုားပမြှင်ေ့ဒဆ ငရ်  ်မှုမျ ား  ်ဘဆ် ို ်မျ ား   ို-

တ  ျတ ေ့အ  အ  ယတ် ရ ယ ၏အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မှု  ိုဒပခ 
 

 ထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ  ESMP, ဘိုရ ားသံိုားဆ အပဖစသ်ဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားစမံီခန် ေ့ခ  မှုအ  အ  ယတ် ရ ယ မျ ားနငှ်ေ့ ARAP / RAP 

ဒတ ်ပြငဆ်ငထ် ားပဖစသ် ပြီားဒန  ်ဒတ ်သ ို ေ့လ ို ်; နငှေ့ ်
 

 အ  အ ှယျတ ရ ယ သည်ေ့WBြတ်ဝနာ်း ျငဆ် ိုငရ် အ  ပဖတ်(EA)အလညြ်တ်မ ဝေါ မျ ားနငှ်ေ့လိုြ်ထံိုားလိုြ်နညာ်းမျ ားအပဖစအ်စ ိုားရအဒပခ 
 

အဆ ိုြေါESMFDRP,အ မ်ရှငလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့သ ်ဆ ိုငရ်   ယ ရံှငမ်ျ ားနငှေ့တ် ိုငြ်ငလ်ျ ,်တ ိုငာ်းပြညအ်တ ငာ်းနငှ်ေ့စမံီ  နာ်းထ ဒရ  ်မှုမ

တ ိုငမီ် မဘ ေ့ဘဏ၏်ပြငြ် website တ ငထ်ိုတ်ဒဖ ်ခ ေ့သည။် 
 

စီမံ္က နှ်ားက ိုဒ  ှ်ပြချကှ် 
 

အဆ ိုြေါစမံီ  နာ်းသညဖ် ံ ွဲ့ ပဖ ြုံားတ ိုားတ ်ဒရား  ိုရညရ် ယခ်ျ ် (PDO) အဒပခခံဝနဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ား  ိုလ ်လှမ်ားမီတ ိုားတ ်ဒစပခငာ်းနငှ်ေ့ဒဘား 
 

အဆ ိုြေါစမံီ  နာ်းတ ငဒ်အ  ်ြေါအစ တအ်ြ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့ခ  အစ တအ်ြ ိုငာ်းမျ ားရှ ြေါတယ:် 

 စ တျအြ ိုငျား1:အဒပခခံြည နဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ား၏အ ိ ိ ား ြ ို ေ့ပခငာ်း,  ဏခ်ံအဒပခခံအဒဆ  ်အအံို, အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနမ်ှုမျ ားနငှ်ေ့ ျ ား-

အဒပခပြြုံအသ မ်ားဖ ်မှု (GBV)     ယတ် ားဆာီးဒရား 

 အြ ိုငာ်းအစ တ်အြ ိုငာ်း1.A: ဏခံ်ဒရသန် ေ့နငှ်ေ့သန် ေ့ရှငာ်းဒရား 
} 
o အြ ိုငာ်းအစ တ်အြ ိုငာ်း1.B: အဒပခခံြည နဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ား,  ဏခ်အံဒပခခံအဒဆ  အ်အံို, အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနမ်ှုမျ ားနငှ်ေ့ GBV     ယပ်ခငာ်း 

 စ တျအြ ိုငျား 2: အဝနာ်းခံန ိုငရ်ညအ် ိ ိ ား 

o စ တျအြ ိုငျားအစ တ်အြ ိုငာ်း 2.A: အဝနာ်းနဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ား 

o စ တျအြ ိုငျားအစ တ်အြ ိုငာ်း 2.B: အဝနာ်းလိုြ်ငနာ်းခ ငခ် 

 စ တျအြ ိုငျား 3: ဒရ ွဲ့ဒပြ ငာ်း ရ ိုဟငဂ်ျ လ ဦားဒရမှဝနဒ်ဆ ငမ်ှုဒြားပခငာ်း Enhance မှ Institutional စနစမ်ျ ားအ ိ ိ ား 

o ဏတစစ် တတ်စြ် ိုငာ်းအစ တအ်ြ ိုငာ်း 3.A: MoDMR, NTF, RRRC, CIC နငှ်ေ့လ ိုငာ်းနက် ာီးဌ နစနစမ်ျ ားအ ိ ိ ား 

o စ တျအြ ိုငျားအစ တ်အြ ိုငာ်း 3.B: အ ိ ိ ား LGED, DPHE နငှ်ေ့ GBV နဒ်ဆ ငမ်ှုမျ ား 

 စ တျအြ ိုငျား 4: ဆ ်ဒပြ ြေါတယအ်ဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနမ်ှုစ တျအြ ိုငျား (CERC) 
 

ဤစမံီ  နာ်းမျ ား၏ဒြေါငာ်းစံို ဏ္ဍအလ ို သ်ဒဘ သဘ ဝစမံီ  နာ်းအ ျ ြုံားခံစ ားခ င်ေ့ရှ သ မျ ား၏  ိုယဒ်ရားအ ျဉ်ား  ိုအဒတ ်ဒလားရှုြဒထ ားဒသ  ငာ်း

ထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ ပဖစြ်ေါတယ။်အဆ ိုြေါစမံီ  နာ်းအ ျ ြုံားခံစ ားခ င်ေ့ဟ ခန် ေ့မှနာ်းဒပခအ ားပဖင်ေ့900.000 ရ ိုဟငဂ်ျ လ မျ ြုံားသညယ်ခင ်တညဆ် မှတ်ြံိုတငစ်

ခနာ်း(RCs) ြ်လျ ်ပဖစဒ်သ  ငာ်းအလ တ်သဒဘ စခနာ်းမျ ားတ ငအ်ဒပခချဒနထ ိုငသ် သည။်ခန် ေ့မှနာ်းဒပခအ ားပဖင်ေ့720.000ခန် ေ့မှနာ်းဒပခအ ားပဖင်ေ့130,00

0တ က န အတ  ်န ယ ြေါRCနာ်း ျငန်ငှ်ေ့ခန် ေ့မှနာ်းဒပခအ ားပဖင်ေ့50000တ က န အတ  ်သံိုားဒသားငယစ်ခနာ်းမျ ားအတ  ် Ukhia အတ  ်ြေါဒလ င ် RC 

တစဝှ်မ်ားအဒပခချဒနထ ိုငဒ်နသ ြေါတယ။် 
 

အဆ ိုြေါစမံီ  နာ်း  ိုသသဇ လ မ်ားမ ိုားမှုဧရ ယ (PIA)သညစ်မံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားလှုြ်ရ ှားမှုဒြေါ်မ တည.်   ပြ ားြေါလ မ်ေ့မယ။်(ထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ ပြနဒ်ရတ ငာ်း

မျ ားနငှ်ေ့အ မ်သ   ေ့သ ို ေ့)အချ ြုံွဲ့လှုြ်ရှ ားမှုမျ ားသတ်မှတ်ထ ားတ ေ့တညဒ်နရ တ ငရ်ှ ဒြမယ်ေ့,အပခ ားသ မျ ား(ထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ အဆ ိုပြြုံထ ားမ ိုဘ ိုငာ်းချ ြုံထိုတ်စ

 ်ရံိုမျ ားတ ငသ်ံိုားဒသ   ေ့သ ို ေ့)မရှ သ ဒြ။ထ ို ေ့အပြငစ်မံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားအချ ြုံွဲ့  ိုသ တ ို ရ် ို ်သ ်ဒရ  ်မှုထည်ေ့သ ငာ်းစဉ်ားစ ားလျှ



ငဒ်သ  ငာ်းနှု ငာ်းယဉှ်ြ ိုက ီားတ ေ့စမံီ  နာ်း  ိုသသဇ လ မ်ားမ ိုားမှုဧရ ယ ဖ ို ေ့ဦားဒဆ ငလ်မ်ားပြဒသ  ငာ်းသ ယဝ် ို ်သ ်ဒရ  ်မှုရှ န ိုငြ်ေါသည။် ေါဒသ  င်ေ့စမံီ  နာ်း

  ိုသသဇ လ မ်ားမ ိုားမှုဧရ ယ မျ ားအတ  လ်မ်ားည န ်  ပြ ားပခ ားန ားဒသ အလ ားအလ မျ ားအတ  ်ထည်ေ့သ ငာ်းထ ားသည ်

 
 

iii 

 

 

 

 

 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                         ESMF 
 

ြဏ မဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား,ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား,စစဆ်ငဒ်ရားနငှ်ေ့ပြြုံပြငထ် နာ်းသ မ်ားမှုစဉ်အတ ငာ်းသ ်ဒရ  ်မှုအပဖစE်SMFစခီ  စမံီ  နာ်း  ိုလှုြ်ရှ ားမှု 

decommissioning အဆင်ေ့။ အချ ြုံွဲ့  စစမျ ားတ င ်ိုနသ် မ်ားအရငာ်းအပမစတ်ညဒ်နရ   ိုလညာ်းစမံီ 
 

မ္ ဝါ ,ဥြဒ န ငှ်ေ့စညှ်ားမ္ျဉားမ္ ဒဘ ငှ် 

သ ်ဆ ိုငရ် အစ ိုားရအဒပခပြြုံမ ဝေါ မျ ား,တမနဒ်တ ်ဝတထ ြုံ,စညာ်း မ်ားမျ ား,မဟ ဗျြူဟ မျ ားနငှ်ေ့လမ်ားည နခ်ျ ်မျ ားြေါဝငသ်ည:် 

1.ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်၏ပြညသ် ေ့''သမမတန ိုငင်(ံ1972)၏ဖ  ွဲ့စညာ်းြံိုအဒပခခံဥြဒ   ို 

2.သစဒ်တ အ ်ဥြဒ (1927,1990နငှ်ေ့2000ပြငဆ်င)် 

3.အမျ ြုံားသ ားြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားဆ ိုငရ် မ ဝေါ (1992) 

4.ဘဂဂလ ားဒ ေ့ဒတ ရ ိုငာ်းတ ရစဆ န ် (ထ နာ်းသ မ်ားဒရား) အမ န် ေ့, 1973 (1974 ခိုနစှပ်ြဋ္ဌ နာ်းပခငာ်းနငှ်ေ့ 1994 ခိုနစှတ် ငပ်ြငဆ်င)် 

5.အမျ ြုံားသ ားြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားစမံီခန် ေ့ခ  မှုစမံီချ ်(NEMAP,1995) 

6.ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားအ ်ဥြဒ (ECA,1995) 

7.ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားစညာ်း မ်ားမျ ား(ECR,1997) 

8.အမျ ြုံားသ ားဒရဆ ိုငရ် မ ဝေါ (1999)(2010 ခိုနစှ ်updated 2000)  

9.ြတ်ဝနာ်း ျငတ်ရ ားရံို ားအ ်ဥြဒ (2004 ခိုနစှ ်Approved 2001)  

10.အမျ ြုံားသ ားဒရစမံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ် 

11. မာ်းဒပခဇိုနမ် ဝေါ  (CZPo) (2005 ခိုနစှ)် နငှ်ေ့ မာ်းဒပခဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားဒရားမဟ ဗျြူဟ  (2006)  

12.ဒတ ရ ိုငာ်းတ ရစဆ နထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လံိုပခံြုံဒရားအ ်ဥြဒ (2012) 

13.သဘ ဝဒဘားစမံီခန် ေ့ခ  မှုအ ်ဥြဒ (2012) 

14.ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်ဒရအ ်ဥြဒ (2013) 

15.သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငဒ်ဝဖနဧ်ရ ယ စညာ်း မ်ားမျ ား(2016) 

16.ဘဂဂလ ားဒ ေ့ဇီဝမျ ြုံားစံိုမျ ြုံား   အ ်ဥြဒ (2017)ယ များမယ ိုအ မ်ပခံဒပမအ ်ဥြဒ ,201717သ မ်ားယ မှုနငှ်ေ့လ ိုအြ်ချ  ်

18.ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်အလိုြ်သမ ားဥြဒ 2006 

19 ဘဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်အလိုြ်သမ ားစညာ်း မ်ားမျ ား 2015 

 

အဆ ိုြေါစမီ ံ နာ်းတ ငဒ်အ  ြ်ေါ မဘ ေ့ဘဏအ်   
 

• ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားဆ ိုငရ် အ  ပဖတ်မှု (OP / BP 4.01), 



• သဘ ဝ နငျွဲ့ မှု (OP / BP 4.04), 

• သစဒ်တ  (OP / BP 4.36), 

• ရိုြ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ် ယဉ်ဒ ျားမှုအရငာ်းအပမစမ်ျ ား (OP / BP 4.11) နငှ်ေ့ 

• အတငာ်းအဓမမပြနလ်ညဒ်နရ ချထ ားဒရား (OP / BP 4.12) ။ 
 

စ တျအြ ိုငျားစမံီ  နာ်းမျ ား၏typologyအဒြေါ်အဒပခခံပြီားဒအ  ်ြေါ မဘ ေ့ဘဏအ်ိုြ်စိုသညE်HSလမ်ားည နခ်ျ ်မျ ားလညာ်းဒလျှ  လ်  : 

1. အဒထ ဒထ EHSလမ်ားည နခ်ျ ်မျ ားဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားြစစညာ်း လ ို ေ့ဒခေါ်တ ေ့ပဖည ်မျ ားအတ  ်  

2. EHSလမ်ားည နခ်ျ ်မျ ားဒရ & သန် ေ့ဘဂဂလ ားဒ ေ့မျ ားအတ  ်  

3.  EHS လမ်ားည နခ်ျ ်မျ ားပဖစြ်ေါတယ ်

ဒအ  ြ်ေါသ ဆ် ိုငရ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် စ ချြုံြ်မျ ားမလှ မ်တှဒ်ရားထ ိုား: 

• Ramsar  နဗ်ငာ်းရငှာ်း1971 

•  မဘ ေ့အဒမ အနစှ ် နဗ်ငာ်းရှငာ်း1972ဒတ ရ ိုငာ်းြငန်ငှေ့ြ်နာ်းFauna၏အနတရ ယသ် ံြုံမျ ြုံားစ တ်အတ  ်န ိုငင်တံ   ိုနသ် ယဒ်ရားအဒြေါ် 

•   နဗ်ငာ်းရှငာ်း(CITES)1973ခိုနစှ ်

• ဒတ ရ ိုငာ်းတ ရစဆ နမ်ျ ား1979၏ဒရ ွဲ့ဒပြ ငာ်းမျ ြုံားစ တ်မျ ား၏ထ နာ်းသ မ်ားဒရားအဒြေါ်  နဗ်ငာ်းရှငာ်း 

• ဇီဝမတ    ပြ ားပခငာ်း  နဗ်ငာ်းရှငာ်း 1992 

 

iv 

 

 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                         ESMF 
 

ဒမ္  ှ်လငှ်ေ့ထ ားသညှ်ေ့သဘ ဝြတှ်ဝနှ်ားကျငှ်န ငှ်ေ့လ မ္ှု 

အထ ်ဒဖ ်ပြထ ားတ ေ့စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားအဒြေါ်အဒပခခံပြီား,ရိုြ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ် နငှ်ေ့ဇီြတ်ဝနာ်း ျငအ်ဒြေါ်ဒအ  ်ြေါသ ်ဒရ  ်မှု: 

• ဆ ညသံညံစည်မ်ားမှုမျ ားနငှ်ေ့ဒန ှင်ေ့အယ ှ်။ဤသညဒ်မ ်ဒတ ်ယ ဉ်မျ ား,စ ်ြစစညာ်းနငှ်ေ့  ရ ယ မျ ား၏စစဆ်ငဒ်ရားဒသ  င်ေ့ပဖစရ်တ ေ့န ိုငြ်ေါသ

ည။်ဥြမ အ ားပဖငေ့,်လ ြ်ဒခေါငာ်းသ ို ေ့မဟိုတတ် ားဒဖ ်ပခငာ်းလ မျ ားနငှ်ေ့စမံီ  နာ်းဒဆ ငရ်  ်ချ အ်နာီးရှ မနမ်ျ ားမှဒန ှင်ေ့အယ ှ်ပဖစဒ်ြေါ်ဒစန ိုငသ်ည်

  ိုအလ နအ်  ံဆ ညသံ ံဖ စျြှေါားဒစ န ိုငြ်ေါတယ။် 

• ဒလထိုညစည်မ်ားမှု။ ေါဟ သ ်ဒရ  ်မှုဖိုနမ်ှုန် ေ့သ ို ေ့မဟိုတ်ဓေါတ်ဒင ွဲ့ဒရ ဒနဒသ ဒပြ ငာ်းလ မှုထိုတလ် တ်မှုဒသ  င်ေ့ပဖစရ်တ ေ့န ိုငြ်ေါသည။်ဒမ ်

ဒတ ်ယ ဉ်လှုြ်ရှ ားမှုနငှ်ေ့ဒပမယ ရှငာ်းလငာ်းပခငာ်းဒသ  င်ေ့ပဖစရ်တ ေ့ဖိုနမ်ှုန် ေ့မနမ်ျ ားနငှ်ေ့သစြ်ငြ်နာ်းမနအ်ဒြေါ်သ ်ဒရ  ်မှု 

န ိုငြ်ေါတယ။်ဒဆ  ်လိုြ်ဒရားဒမ ်ဒတ ယ် ဉ်မျ ားနငှ်ေ့ဒမ ်ဒတ ်ြစစညာ်း  ရ ယ မျ ားတခိုမှထိုတလ် တ်မှု  ိုလညာ်းယ ယဒီ သခံဒလထိုအရည်

အဒသ ား  ိုသ ်ဒရ  ်မှုန ိုငြ်ေါတယ။်ြတျဝနျား နငျဒရအဒလ ငာ်းဒ  င,်သစြ်ငြ်နာ်းမနမ်ျ ားနငှ်ေ့မနမ်ျ ားထ ခ ို ်အ မ်သ နငှ်ေ့faecalရ ံ ွဲ့ န  ဒံြေါ ်

သ  ားဒသ  င်ေ့ပဖစရ်တ ေ့အနံ ေ့နငှ်ေ့ဒလထိုညစည်မ်ားမှု။ြတျဝနျား နငျမနမ်ျ ားထ ခ ို ်သည်ေ့biogasစ ်ရံိုထ  ဒနမရညရ် ယဒ်သ ဓေါတ်ဒင ွဲ့ဒရ ဒန

ဒသ ဒပြ ငာ်းလ မှုထိုတလ် တ်မှု။ 

• ဒပမဆလီ  ထ ခ ို ်မှု။ဒပမဆလီ  တ ငဓ် တိုယ ိုဖ တ်သ ို ေ့မဟိုတ်စ န် ေ့ြစြ်စစညာ်းမျ ားမဒလျ ် နဒ်သ စ န် ေ့ြစပ်ခငာ်း ဒနတ ို ်စ ားမှုသ ို ေ့မဟိုတ်ညစည်

မ်ားမှုဒသ  င်ေ့ြျ ်စာီးဒစန ိုငသ်ည။်အဆ ိုြေါစ န် ေ့ြစြ်စစညာ်းမျ ားအ မ်သ (fecalရ ံ ွဲ့ န  )ံမှန ိုငြ်ေါတယ;်ဒဆ  ်လိုြ်ဒရားြစစညာ်းမျ ား,ဒ ား   ်ဒလျ ေ့;စ

သညတ် ို ေ့  ိုအဆ ိုြေါသ ်ဒရ  ်မှု(ဥြမ ဒနဒရ ငပ်ခညစ် မ်ားအငသ် ို ေ့မဟိုတဘ် ထ်ရီြျ ်စာီး)သဘ ဝတ ငအ်နတရ ယရ်ှ ဒသ ပဖစသ် ၏စ န် ေ့ြစ်

ြစစညာ်းမျ ားပြငာ်းထနဒ်စန ိုငြ်ေါတယ။်biogasစ ်ရံိုဒ လျ စမံီခန် ေ့ခ  ပခငာ်းနငှ်ေ့စ န် ေ့ြစရ် မှ ျနက် ငာ်းဒသ ဒပမဆလီ  ညစည်မ်ားမှု  ိုပဖစဒ်ြေါ်ဒစန ိုငြ်ေါ

တယ။် 



• တိုနခ်ေါမှုသ ်ဒရ  ်မှုpiling,တ ားဒဖ ်ပခငာ်းနငှ်ေ့မ ိုားသညာ်းထနစ်  ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်လှုြ်ရှ ားမှု  လအတ ငာ်းပဖစြ်  ားန ိုငသ်ည။်မတ်စ 

ိ  ်ဒသ ဒတ ငဒ်စ ငာ်းအနာီးတိုနခ်ေါမှု  ိုလညာ်း(ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားပြီားဆံိုားခ ေ့ြေါသညြ်ငလ်ဒြေါငာ်းမျ ားစ  ပြီားဒန  ်,မိုတ်သိုနရ် သအီတ ငာ်း)ဒပမ

ပြ ြုံမှုအနတရ ယတ် ိုားပမြှငေ့ဒ်ြားန ိုငသ်ည။်အလ နအ်  ံတိုနခ်ေါမှုဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားဆ ို မ်ျ ားသ ို ေ့မဟိုတ်အနာီးအန ားရှ သစဒ်တ ဧရ ယ မျ ားအနာီးတ ငဒ်န

ထ ိုငဒ်သ ဒ သခံအထ ခ ို ်မခံမနမ်ျ ားဒန ှ ်ယ ှန် ိုငြ်ေါတယ။် 

• မျ ်န ှပြင ်ဒရသ ်ဒရ  ်မှုဒသ  င်ေ့အဒရအတ  ်သ ို ေ့မဟိုတ်အရညအ်ဒသ ားအဒပြ ငာ်းအလ တချ ြုံွဲ့ မှပဖစြ်  ားန ိုငသ်ည။်ဥြမ အ ားပဖငေ့,် ်

ဘဆ် ို ်မျ ားမှရညရ် ယတ် ေ့ဒမျ ြေါပခငာ်းမှ ဒရအဒလ ငာ်းဒ  ငမှ်ဒလထိုညစည်မ်ားမှု  ိုပဖစဒ်ြေါ်ဒစပခငာ်းနငှ်ေ့အဘ ဓေါနသ် ို ေ့မဟိုတ်ဒရနိုတ်ဒပမ ငာ်း

အဒဆ  အ်ဦမရှ ပခငာ်းဒသ  င်ေ့ဒရဒနသစြ်ငြ်နာ်းမနမ်ျ ားနငှ်ေ့မနမ်ျ ားထ ခ ို ်ဒစန ိုငြ်ေါတယ။်ထ ို ေ့အပြငခ်ိုနစှ,် 

(ဥြမ မ ိုဘ ိုငာ်းချ ြုံထိုတ်စ ်ရံိုမျ ားတ ငသ်ံိုားဒသ မျ ားအတ  ်) ဒရဒြားဒဝဒရားရညရ် ယခ်ျ ်မျ ားအတ  ်ဒရမျ န် ှပြင၏် abstraction 

ရငာ်းပမစဒ်ရ  ိုယ၌်စာီးဆငာ်းမှုြံိုစ ံ ိုဒပြ ငာ်းလ န ိုငြ်ေါတယ။် ေါေ့အပြငစ်မံီ  နာ်းအ ားသ  ားဝငသ်ဘ ဝဒရနိုတ်ဒပမ ငာ်းြံိုစ ံ(တတံ ားမျ ားနငှ်ေ့ culvert 

၏ဥြမ , ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား) ဒပြ ငာ်းလ ြစန် ိုငြ်ေါတယ။် မ ိုဘ ိုငာ်းချ ြုံထိုတ်စ ရံ်ိုမျ ားတ ငသ်ံိုားဒသ ထမှံ  ိုနခ်ျ 

sအပဖစဒ် လျ ဒဆ  လ်ိုြ်ထ ား/အ မ်သ ဒရမျ န် ှပြငည်စည်မ်ားမှုပဖစဒ်ြေါ်ဒစန ိုငသ်ညထ် နာ်းသ မ်ားထ ားန ိုငခ် ေ့ြေါတယ။် 

စ န် ေ့ြစြ်စစညာ်းမျ ားစနစတ် ျစ န် ေ့ြစခ် ေ့သ ဘယမှ် ဆ ို ်မျ ားမှဒမျ ြေါပခငာ်းမှ ဒရညစည်မ်ားမှုပဖစဒ်ြေါ်ဒစန ိုငသ်ည။် 

• ဒပမဒအ  ်ဒရသ ်ဒရ  ်မှုဒသ  င်ေ့အမျ ြုံားမျ ြုံားဒသ စမံီ  နာ်း  ိုလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားမှပဖစြ်  ားန ိုငသ်ည။်ဥြမ အ ားပဖငေ့,်ဒသ  င်ေ့အရ ်ဒသ  ရ်

ညရ် ယခ်ျ ်မျ ားအတ  ်အလ နအ်  ံဒရထိုတ်ယ ဖ ို ေ့ဒပမဒအ  ်ဒရဇယ ားချဆ  အ  မှီ ရှ န ိုငြ်ေါသည။် ေါေ့အပြငစ် န် ေ့ြစစ် န် ေ့ြစပ်ခငာ်းဆ ို ်မျ ားမှ 

ထ ိုားဒဖ  ်မှု ဒပမဒအ  ်ဒရစိုလ  ၏ဒလထိုညစည်မ်ားမှု  ိုပဖစဒ်ြေါ်ဒစန ိုငြ်ေါတယ။် 

• Flora(အသာီးအရ  ်မျ ား)သ ်ဒရ  ်မှုမျ ားစသညတ် ို ေ့  ိုအသာီးအရ  ်မျ ား,သစြ်ငပ်ဖတ်ဒတ  ်ပခငာ်း၏ရငှာ်းလငာ်းပခငာ်းမှတဆင်ေ့ပဖစဒ်ြေါ် န ိုင်

ြေါတယ ်

• Fauna (တ ရစဆ နမ်ျ ား) သ ်ဒရ  ်မှုမျ ား ျ ်စ ားရ ဒနရ အရှု ံားမှတဆင်ေ့ဒြေါ်ဒြေါ န် ိုငသ်ညဒ်သ  င်ေ့ဒပမယ ရငှာ်းလငာ်းပခငာ်း 

/ဒပြ ငာ်းလ နငှ်ေ့/သ ို ေ့မဟိုတ်သစြ်ငလ်  ျဖ ို ေ့ဒနရငာ်းဒ သမျ ား၏ယ ယသီ ို ေ့မဟိုတအ်ပမ တမ်ားအရှု ံား။riparianနငှ်ေ့ဒရဒနဒဂဟစနစ၏်ဒန ှင်ေ့အယှ

 တ်တံ ား /culvert ဒဆ  ်လိုြ်ဒရား  လအတ ငာ်းပဖစြ်  ားန ိုငသ်ည ်

စ ားြ  တင ်1: အြ ိုငာ်း စီမံ  နာ်း မှြည ရှ သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငဆ် ိုား ျ ြုံားသ ်ဒရ  ်န ိုငမ်ှုမျ ားဒမျှ ်  
 

ြတှ်ဝနှ်ားကျငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားဒရားစ တျအ

ြ ိုငျား(ရိုြှ်ြ ိုငှ်ားဆ ိုငှ်ရ န ငှ်ေ့ဇီဝဒေ ) 

အြ ိုငှ်ား-စမံီ္က နှ်ား 

စငဒ်သ  အ   မျပမ ားစှ ရညရ် ယခ်ျ သ်ဘ ဝ

ဒဘားအမ ိုားအ   

ဝငဒ်ရ  ်ခ ငေ့န်ငှ်ေ့ ယ်ဆယ်ဒရားလမ်ားမျ ား,တတံ ားမျ ား, 

ဒ သခံဒစျား   ်,လမ်ားမီားလံိုားမျ ားနငှ်ေ့လျှြ်စာီး    ယ်မှုစနစ်  

PC OM DE PC OM DE PC OM DE 

ဆ ညံသံ √ √ √ √  √ √ √ √ 

ဒလထိုညစ်ညမ်ားမှု √ √ √ √  √ √ √ √ 

ဒပမဆီလ  မျ ား √ √ √ √  √ √ √ √ 

တိုနခ်ေါ √   √  √ √ √  

ဒရမျ ်န ှပြင ် √ √ √ √ √ √ √ √  

 
 

v 
 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                                  ESMF 

ဒပမဒအ  ်ဒရ √ √ √ √ √ √ √   

Flora √ √ √ √ √ √ √  √ 

Fauna √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

မှတ်ချ :် PC   နြ်ျြူတ  = Pre-ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားနငှ်ေ့ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားအဆင်ေ့; OM = စစဆ်ငဒ်ရားန ေ့ Maintenance အဆင်ေ့; DE = 

decommissioning ဇ တ်စင ်
 

အထ ်ြေါစမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားသ  ားဝငအ်ဒြေါ်အဒပခခံပြီားဒအ  
 



စမံီ  နာ်းစမံီ  နာ်း ဒမျှ ်မှနာ်းသည်ေ့အဒပခခံအဒဆ  အ်ဦမျ ားနငှ်ေ့ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုပြဌ နာ်းချ အ်ဘ ို ေ့အလမ်ားပဖစဒ်စ(စခနာ်းမျ ားအတ ငာ်းအနာီးအန ားဒနရ 

မျ ားအတ  ်အပမနပ်ြနလ်ညထ် ဒထ ငဒ်ရားန ေ့ြတ်သ တ် ေ့,စဒ ား၏စညာ်း မ်ားချ ်မျ ား၌အနညာ်းငယမ်ျှသ ပဖစလ် မ်ေ့မညဟ်ိုဒမျှ ်လင်ေ့)အချ ြုံွဲ့ဒသ 

အဒဆ  အ်ဦမျ ားဒရ ွဲ့သ ို ေ့မဟိုတ်ထ ို ေ့အတ  ်ဖ ို ေ့လ ိုအြ်န ိုငြ်ေါသည။်အ ားလံိုားထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ လိုြ်ဒဆ ငမ်ှုမျ ားတစဦ်ားသ သ် ်သ မ မ ဆနဒအဒလျ 

 ်အဒပခခံဒြေါ်မှ ပြြုံမ ြေါလ မ်ေ့မည,်နငှေ့ဒ်ရ ွဲ့ဒပြ ငာ်းပခငာ်းနငှ်ေ့ပြနလ်ညထ် ဒထ ငဒ်ရားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားပြီားဒန  ်တ ဝနရ်ှ အဖ  ွဲ့အစညာ်းမျ ား (ဒခေါငမ် ိုားအဘ ို ေ့

အြလြ်စတစခ်ငာ်းအ  မျ ားနငှ်ေ့အတ ရ  ်ဖျငတ် မျ ားနငှ်ေ့ဝေါားအဒဆ  ်အဦမျ ားသဘ ဝတ ငယ် ယပီဖစသ် ပြီားလျငပ်မနစ်  ပြနလ်ညတ်ညဒ်ဆ  ်

န ိုငြ်ေါသည)်ပြီားစာီးခ ေ့ဒနသ သည။်အဘယသ် မျှမဒပမယ သ မ်ားဆညာ်းစခနာ်းမျ ားအတ ငာ်းရ အရြ်  ိုယ လ မ်ေ့မည။်သ ို ေ့ဒသ ်ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား/အ မ်ရငှလ် 

မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအတ ငာ်းလ ်ရှ လမ်ားမျ ားသ ို ေ့မဟိုတတ်ံတ ားမျ ားတ ိုားချ ွဲ့,ဆ ိုင ်လိုနာ်းမိုနတ် ိုငာ်းအမ ိုားအ  ၏ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားအချ ြုံွဲ့ဒသ  ျြူားဒ ျ ်

  ိုထ ခ ို ်ဒစန ိုငသ်ည။်ဒဆ  ်လိုြ်ဒရားအ ျငေ့ ် ို ျငေ့စ်ဉ်အတ ငာ်းစမံီ  နာ်း  ိုအပဖစဒ်  ငာ်းစ  အချ ြုံွဲ့ စ ို ်ြျ ြုံားဒရားဒပမယ နငှ်ေ့ြ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမျ ား  ိုထ ခ ို

 ်ဒစလ မ်ေ့မည။်လတ်ဆတတ် ေ့ဒပမယ လ ိုအြ်ြေါ ,စမံီ  နာ်း မ မ ဆနဒအဒလျ  ်အဒပခခံဒြေါ်မှ သ တ ို ေ့အဒပမမျ ား  ိုယ ဖ ို ေ့က  ြုံားစ ားြေါလ မ်ေ့မယ။်ဒပမ

ယ သ မ်ားဆညာ်းအ မ်ရှငလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအတ ငာ်း  ိုမရရှ န ိုငလ်ျှင,်ဝယယ် OP4.12က  ြုံတင ်   ယမ်ှုအပဖစပ်ဖစဒ်ြေါ်မညပ်ဖစပ်ြီားအထ ားသပဖင်ေ့အမှု

၌ြိုဂဂလ  ဒပမမျ ားထ ိုသ ို ေ့သာီးနှအံဘ ို ေ့(ဒ သခံြ ိုငရ်ှငဒ်တ ဒလျ ်ဒသ ားဒြားရနလ် ိုအြ်ြေါသညO်P4.12၏လမ်ားည နခ်ျ ်မျ ားသညဒ်အ  ်ြေါရ အရြျ

  ိုယ .ARIPA2017ပဖစန် ိုငသ်ညl်osses, ေါမှမဟိုတ်စသညတ် ို ေ့  ိုဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားြစစညာ်းမျ ားဒရ ွဲ့လျ ား/စ န် ေ့ြစရ် မှရရှ ရနဆ်ံိုားရှု ံားမှု) ။ 

စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားဇ တ်စငစ်ဉ်အတ ငာ်းအလိုြ်သမ ား ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံဒရားအဒြေါ် ရှ သ မျ ားအြေါ

အဝငဒ်မျှ ်လင်ေ့ထ ားသည်ေ့လ မှုဒရားသ ဒ်ရ  ်မှု, ြေါဝငသ်ည:် 

• စခနာ်းအတ ငာ်းမှ ြ ရ  ်ဖျငတ် /အမ ိုားအ  အ မ်သ ,ဒရြ ို ်လ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့အပခ ားမရှ မပဖစလ် ိုအြ်ဒသ အဒဆ  ်အဦဒဆ  လ်ိုြ်ခ ငေ့ပ်ြြုံမှ

ဒပြ ငာ်းဒရ ွဲ့ခံရဖ ို ေ့လ ိုအြ်န ိုငြ်ေါသည။် ေါ အပမ တမ်ားသ ို ေ့မဟိုတ်ယ ယပီဖစန် ိုငြ်ေါသည(်သ ို ေ့ဒသ ်တငာ်းသ ြ်စ  စခနာ်းအတ ငာ်းနငှ်ေ့ြဏ မတ ိုငြ်င်

ဒဆ ားဒန ားနငှ်ေ့မ မ ဆနဒအဒလျ  ်အဒပခခံဒြေါ်မှ ပဖစလ် မ်ေ့မည)် ။ 

• တြ်နငှေ့ ်ြ်လျ ်အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအတ ငာ်းန မ်ေ့ဆံိုားဒရဒြားဒဝဒရားစနစ၏်ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားစဉ်အတ ငာ်းအချ ြုံွဲ့အ မ်ဒထ ငစ်ိုယ ယထီ ခ ို ်ခံရဒြ

လ မ်ေ့မည။် 

• တြ်  ို ဘ်ဆ် ို ်မျ ားမှဝငဒ်ရ  ်ခ ငေ့ ် ိုတ ိုားတ ်ဒစရနအ်လ ို ေ့င ှလမ်ားမျ ား,တတံ ားမျ ားနငှ်ေ့culverts၏ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား,တြ်ဒ သမျ ားအပြ

ငဘ် ်ြိုဂဂလ  ဒပမမျ ား၏အသံိုားပြြုံမှု  ိုလ ိုအြ်န ိုငြ်ေါသည။် 

• စမံီ  နာ်းဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားအ ျငေ့ ် ို ျငေ့စ်ဉ်အတ ငာ်းယ ယြီိုဂဂလ  ဒပမယ မျ ားအသံိုားပြြုံမှုလ ိုအြ်န ိုငြ်ေါသည ်

• ယငာ်းDRPsသ တ ို ေ့ရ ေ့အခ ဒအနဒြားထ ားဒသ တစဦ်ားအ ားနညာ်းချ လ် ဦားဒရမျ ားမှ , ေါဒြမယ်ေ့ဒတ ငမှ်သ တ ို ေ့  ိုအတ ငာ်းအမျ ြုံားသမီားမျ ား, 

ဒလားမျ ား,မ ဘမ ေ့,etcမသနစ် မ်ားအတ  ရ်ရှ လ တ ေ့ ဏရ် ရှ သ မျ ား  ိုြ ိုမ ိုအ ားနညာ်းချ ်ရှ ြေါတယ။်သ ်ဒရ  ်မှုစနစတ ျအ  ပဖတ်ပခငာ်းနှ

င်ေ့သင်ေ့ဒလျ ်ဒသ ဒလျှ ေ့ချဒရားတ ိုငာ်းတ snotဒဆ ငရ်  ်သ သညမ်ဟိုတ်မယဆ် ိုရင ်စီမံီ  နာ်းလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားအချ ြုံားအစ ားမမျှမ သ တ ို ေ့  ိုထ 

ခ ို ်ဒစလ မ်ေ့မည။် 

• ဆ ည:ံ အလ နအ်  ံအသစံမံီ  နာ်း  ိုသသဇ လ မ်ားမ ိုားမှုဧရ ယ အတ ငာ်းအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းဒန ှ ်ယ ှ်န ိုငြ်ေါတယ။် 

• လ မှုဒရားတငာ်းမ မှုမျ ားဒ သခံရြ်ရ  လ ထို/DRPsနငှ်ေ့ဒဆ  ်လိုြ်ဒရားလိုြ်သ ားမျ ားအသ  ားဒြေါ်ထ နာ်းဒစန ိုငသ်ည။် ျ ားသ ်ဒရ  ်မှုဂရိုတ

စ ို ်အ  ပဖတထ် ားရနလ် ိုအြ်ြေါသည။် 

• ထ ခ ို အ်န တရရရှ မှုသ ို ေ့မဟိုတ်ဒသပခငာ်းတရ ားဒသ  င်ေ့အမျ ြုံားမျ ြုံားဒသ ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားလိုြ်ငနာ်းမျ ားနငှ်ေ့မ ိုားသညာ်းထနစ်  အဖ  ွဲ့ဝငအ်ဒရအတ 

 လ်ှုြ်ရှ ားမှုဒသ  င်ေ့ပဖစရ်တ ေ့ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားဆ ို  ် ိုလှညေ့ြ်တ်မဒတ တ်ဆမှုမှပဖစြ်  ားန ိုငသ်ည။် 

• အက ီားစ ားဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်လှုြ်ရှ ားမှုဒတ စမံီ  နာ်းသသဇ လ မ်ားမ ိုားမှုဒ သမျ ားသ ို ေ့အသ  ားအလ ပဖစဒ်ြေါ်ဒစန ိုငသ်ည ်

• အပမငေ့သ် ံ ိုအဆင်ေ့ဆင်ေ့ ်ဘဆ် ို ်မျ ားလိုြ်သ ားမျ ားမှ ဏရ် သ  ားန ဒစန ိုငျသညျ, 

• မလံိုပခံြုံအလိုြ်လိုြ်အဒပခအဒနမျ ား: ဆ ို မ်ျ ားလိုြ်သ ားမျ ားမှ ျနာ်းမ ဒရားအနတရ ယမ်ျ ား  ိုပဖစဒ်ြေါ်ဒစန ိုငသ်ည။် 

• ညစည်မ်ားဒသ  ်သံိုားဒရနငှ်ေ့ မဟိုတတ် ေ့ ျနာ်းမ ဒရား သန် ေ့ရှငာ်းဒရား ်ဘဆ် ို ်မျ ားလိုြ်သ ားမျ ားမှဒရ ဂေါမျ ားနငှ်ေ့အပခ ား 

vi 



 

 

 

 

 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတည်ားတံို ေ့ပြနမ်ှုစီမံ  နာ်း                                                  ESMF 

• မဒတ တ်ဆမှု:အန တရသ ို ေ့မဟိုတ်ဒသပခငာ်းတရ ားဒသ  င်ေ့မှ/ဆ ို  ်ဒနဒလားလတံတတ် ေ့လှုြ်ရှ ားမှုဒတ လိုြ်ဖ ို ေ့ပဖစြ်  ားန ိုငသ်ည။် 

 ေါ ေ့အပြငသ်င်ေ့ဒလျ ်ဒသ ဆ ိုငာ်းဘိုတန်ငှ်ေ့ပခံစညာ်းရ ို ားဘ ,အမျ ားပြညသ် /DRPs ဏရ် သ ို ေ့မဟိုတ်ဒသပခငာ်းတရ ား ဒီလ  ်စ န ေ့ဒ်ဆ  လ်ိုြ်ဒရားဆ ို

 မ်ျ ားရ ို ်ထည်ေ့ြေါလ မ်ေ့မည။် 

စစဆ်ငဒ်ရားဇ တစ်ငစ်ဉ်အတ ငာ်းအလိုြ်သမ ား ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား 

• Biogasအြင ်ဇီ ိုငာ်း,ြစစညာ်းမျ ားသ ို ေ့မဟိုတထ် နာ်းချြုံြ်မှုအတ  ်အမှ ား၏အမှုတစခ်ိုတ ိုားလ မီား,ဒြေါ  ်  မှုပဖစသ် ို ေ့မဟိုတအ်သ ရ်ှုသ ြ်အနတရ 

ယရ်ှု  ားရ  မီားဒလ ငဒ်ြေါ ်   လ ယတ် ေ့နငှ်ေ့အဆ ြ်ဓ တ်ဒင ွဲ့အဒပမ  ်အပမ ားစမံီဒဆ ငရ်  ်။စ ရံ်ိုမှ အပဖစအ်ြျ ်မျ ား၏ပဖစရ်ြ်မှ ဒတ ေ့

လ ဒတ ြ ိုငဆ် ိုငမ်ှုြျ ်စာီး,  ဏရ် ရဒစပခငာ်းငေှါနငှ်ေ့ြတ်ဝနာ်း ျင ်(ဒလထိုနငှ်ေ့ဒရထို) ညစည်ြူား။ 

• မလံိုပခံြုံအလိုြ်လိုြ်အဒပခအဒနမျ ားဒသ  င်ေ့ ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံဒရားအနတရ ယမ်ျ ား  ိုအ မ်သ ချ ြုံထိုတ်စ ်ရံိုမျ ားတ ငသ်ံိုားဒသ ထ 

နာ်းသ မ်ားအခေါ။ 

• ဒလ င ် မ်ားပခငာ်းသ ို ေ့မဟိုတအ်ဆ ြ်ဓ တဒ်င ွဲ့အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ်ေ့/သ ို ေ့မဟိုတ်ြ ိုငဆ် ိုငမ်ှုြျ ်စာီးဆံိုားရှု ံားမှုြတျဝနျား နငျမှမီား,ဒြေါ  ်  မှု,  ဏရ်  / 

ဒသဒစသည်ေ့ biogas စ ရံ်ိုထ  ဒနလ တ်ဒပမ  ်ဒစန ိုငသ်ည။် 

• အ မ်သ  ဒနဒလထို/ဒပမယ /ဒရညစည်မ်ားမှု,biogasစ ်ရံို က ငာ်းဒသ ချ ြုံထိုတစ် ်ရံိုမျ ားတ ငသ်ံိုားဒသ စ န် ေ့ြစြ်စစညာ်းမျ ား ဒ သခံရြ်ရ  

လ ထိုထ ခ ို ်ဒစန ိုငြ်ေါတယ။် 
 

 ေါဟ အဆ ိုပြြုံစမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ား,ဒဗ anthropological,ဒရှားဒဟ ငာ်းသိုဒတသန,ဗ သို  ,ယဉ်ဒ ျားမှု,သမ ိုငာ်းသ ို ေ့မဟိုတလ် မှုဒရားရှ ပခငာ်းဒနရ 

တစဒ်နရ သ ို ေ့မဟိုတ်အဒဆ  
 

စ စစတ် ေ့ နငှ်ေ့သ ဒ်ရ  မ်ှုဒလျ ေ့ြေါားချဉ်ား ြ် 
 

တစခ်ိုချငာ်းစခီ  စမံီ  နာ်း  ိုသ သ သ သ မဟိုတ်ဒသ အဒနပဖင်ေ့သင်ေ့ဒလျ ်ဒသ ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံလ ိုအြ်ဒမျှ ်မှနာ်းသ ်ဒရ  ်မှုအ  ပဖတ်ထ ား

ြေါသညဒ်ြားဒသ မ လတနာ်းသဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားစ စစ,်မှတဆင်ေ့တနဖ် ိုားပဖတ်ခံရလ မေ့်မည။် ေါ စစဒ်ဆားရမည်ေ့စ ရငာ်းချဉ်ား ြ်အသံိုားပြြုံ.

မ မ တ ို ေ့၏သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအဒပခအဒနတ င(်ြတ်ဝနာ်း ျငဧ်ရ ယ )ဆ ်စြ်.အတ  အ်ဆ ိုပြြုံစမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားခ  

ပခ ားစ တ်ပဖ ပခငာ်းပဖင်ေ့ပြြုံဒသ အမှုပဖစြ်ေါတယ။်ဆငဒ်ရ ွဲ့ဒပြ ငာ်းလမ်ားဒသ  ငာ်း၏ဒ သမျ ားနငှ်ေ့ ျနရ်ှ ဒနဒသားဒသ သစဒ်တ ဧရ ယ မျ ားတ င ်

/တဝ ို ်စခနာ်း ်ဘဆ် ို ်မျ ား ျနရ်ှ ဒနဒသ သစဒ်တ မျ ားအဒြေါ်လ ေ့ဆငြ်ဋ ြ ခ(HEC) 

နငှ်ေ့ဆ ိုားရ  ားဒသ သ ်ဒရ  ်မှုမျ ား  ိုဒရ ှငရ်ှ ားရန,်စ စစမှ်တဆင်ေ့sub¬projectဒ သမျ ားထမှံဒရှ ငရ်ှ ားြေါလ မ်ေ့မည။်ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့

လ မှုစစဒ်ဆားပခငာ်း Form   ိုဒန  ်ဆ တ်   2 တ ငဒ်ြားအြ်သည။် 
 

အဆ ိုြေါESMF၏ဤြို မ်  ိုလညာ်းလ ခံ်န ိုငဖ် ယအ်ဆင်ေ့စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားသ သ သ သ သ ်ဒရ  မ်ှု  ိုဒလျှ ေ့ချဖ ို ေ့န ေ့လညာ်းဘ

ယမှ် ပဖစန် ိုငြ်ေါအ ျ ြုံားခံစ ားခ င်ေ့တ ိုားပမြှင်ေ့ဒြားရနစ်ဉ်ားစ ားသင်ေ့ဒသ  ငာ်းအဆ ိုြေါဒလျှ ေ့ချဒရားချဉ်ား ြ်မှုဒဖ ်ပြသည။်ဒန  ်ဆံိုားြို မ်ခ  သဘ ဝြတ်ဝနာ်း

 ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ  ယဆ် ိုငရ်   စစရြ်မျ ားနငှ်ေ့ြတ်သ ်. နထ်ရ ို ်မျ ား၏   ပြ ားပခ ားန ားဒသ အခနာ်း ဏ္ဍနငှ်ေ့တ ဝနဝ်တတ ရ ားဒဖ ်ပြသ

ည။်အဆ ိုြေါစ စစမ်ှုလိုြ်ငနာ်းစဉ်အတ  ်ဒပခလှမ်ားမျ ားဒအ  တ် ငဒ်ဖ ်ပြ 
 

စ ားြ  တင ်2: ပြဒပခလှမ်ားမျ ား, တ ဝနမ်ျ ားနငှ်ေ့အချ န ်

စ စစှ်တွဲေ့ အဆငှ်ေ့ တ ဝနှ် အချ နှ်က ိုကှ် 



ခှ -စမံီ  နာ်း ခ  ပခ ားဒရ ားထိုတ ်

(ဒန  ဆ် တ်   1 

တ ငဒ်ြားအြ်ြံိုစ)ံ 

ဒအဂျငစ် ီPIU နငှ်ေ့အ  အ ှယျအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ  ်

ြံိုစပံဖည်ေ့စ  ်ရနြံ်ေ့ြ ိုားမှု ိုမပဏတီခို။ 

၏မှတ်ြံိုတငပ်ြီားဒန  ်မှုအတ  ်အ

လ ားအလ တညဒ်နရ (s)   ို 

စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားအဒ  ငအ်ထ

ညဒ်ဖ  ်

စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ား, E&S 

မှစ စစ(်ဒန  ်ဆ တ်   2 

တ ငဒ်ြားအြ်ြံိုစ,ံ) 

ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ ှယျြံေ့ြ ိုားမှု ိုမပဏတီခိုနှ

င်ေ့PIU(နငှ်ေ့အတ ိုငြ်ငခံ်: သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငအ်ထ ား ို; 

လ မှုဒရား  မ်ား ျငသ် ; ျ ားအထ ား ို;အက ီားတနာ်းြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ား

ဒရား  မ်ား ျငသ် နငှ်ေ့အက ီားတနာ်းသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငလ်ိုြ်ဒဆ ငသ်  ားရန်

လ မှုဒရား  မ်ား ျငသ် )နငှ်ေ့လ မှုဒရားစ စစဆ် ို ်သညလ်ညြ်တ်မှုအဒြေါ်အ

ဒပခခံပြီားနငှ်ေ့ဒ သခံနငှ်ေ့အတ  နဦားဒဆ ားဒန ားညြှ နှု ငာ်း 

2ြတ်အတ ငာ်းဒဖ ထ်ိုတအ်လ ားအလ 

တညဒ်နရ (s) •မျ ားအတ   ်

စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားအဒ  ငအ်ထ

ညဒ်ဖ  ်

vii 
 
 
 
 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                                  ESMF 

 ရြ်ရ  လ ထို/DRPsအပဖစဒ်  ငာ်းစ  အပဖစ/်အဆ ိုပြြုံထ ားတညဒ်နရ (

s)  ိုအနာီးအလိုြ်လိုြ်ဒနအပခ ားဒအဂျငစ်မီျ ား။စ စစအ်စရီငခ်ံစ ပြငဆ်

ငထ် ားရနြံ်ေ့ြ ိုားမှု ိုမပဏတီခို   ှယျဒစ ငျွဲ့ဒရှ  ျ။ မဘ ေ့ဘဏအ်

  အ  ယအ်ဖ  ွဲ့သညအ်ထ ားသပဖင်ေ့ဒန  ်ထြ်လ ိုအြ်ြေါတယဒ်သ S

ubစမံီ  နာ်းမျ ားအတ  ,်စ စစရ်လ မ်ျ ား၏နမ န ပြနလ်ညသ်ံိုားသြ်ြေါ

လ မ်ေ့မယအ်  ပဖတ် / အစအီစဉ်မျ ား။ 

 

ဒလျှ ေ့ချဒရား၏ပြငဆ်ငမ်ှု 

အစအီမံ(ဒန  ်ဆ တ်   2)-

ဒန  ်ထြ်အဒသားစ တ်သဘ ဝြ

တ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  ပဖတ်

သ ို ေ့မဟိုတ်ESMPမလ ိုအြ်ြေါရှ ရ  

Sub-စမံီ  နျားအတ ှျ 

ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ ှယျြံေ့ြ ိုားမှု ိုမပဏီ

တခိုနငှ်ေ့PIU(နငှ်ေ့အတ ိုငြ်ငခံ်:သဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငအ်ထ ား ို;လ မှုဒရား

  မ်ား ျငသ် ; ျ ားအထ ား ို;အက ီားတနာ်းြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား

  မ်ား ျငသ် နငှ်ေ့အက ီားတနာ်းဒန  ထ်ြ်အဒသားစ တသ်ဘ ဝြတ်ဝနာ်း

 ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  ပဖတ်သ ို ေ့မဟိုတE်SMPမလ ိုအြ်ြေါရှ ရ ခ  မျ ားစမံီ

  နာ်းအတ  ်ပဖစန် ိုငဒ်လျှ ေ့ချဒရားအစအီမံမျ ားအ  ပဖတရ်နမှ်လ မှုဒရား

  မ်ား ျငသ် )။ မဘ ေ့ဘဏအ်  အ  ယအ်ဖ  ွဲ့ အဆ ိုပြြုံထ ားဒလျှ ေ့

ချဒရားအစအီ 

သ ဒ်ရ  မ်ှုစ စစ ်1ြတအ်တ ငာ်း 

တ  ျတ ေ့အစအီစဉ်ပြငဆ်ငမ်ှု 

နငှ်ေ့တ ရ ယ  (ESIA, ESMP, 

အဆ ိုြေါခ  မျ ားစမံီ  နျားအတ ှျ 

RAP,ARAP)ဘယမှ် ဒန  ်ထြ်အ

ဒသားစ တ်သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့

လ မှုဒရားဒလေ့လ မှုမျ ား 

(ဒန  ဆ် တ်   3, 4, 5 နငှ်ေ့ RPF) 

လ ိုအြ်ြေါသည ်

ထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ ပြညေ့အ်ဝစံိုတ ေ့ESIAနငှ်ေ့ESMPအပဖစထ်ြ်မံအ  ပဖတ်ပခငာ်း

နငှ်ေ့ဆ ်စြ်ဒလေ့လ မှုမျ ားရှ မရှ ဆံိုားပဖတရ်န(်ထ ခ ို အ် ားနညာ်းအ  ပဖ

တ်သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ ှယျြံေ့ြ ိုားမှု ိုမပဏ ီ

M&E  ိုပမ ပမံစ  နငှ်ေ့PIU(အက ီားတနာ်းြတဝ်နာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား  မ်ား

 ျငသ် ,အက ီားတနာ်းလ မှုဒရား  မ်ား ျငသ် နငှ်ေ့အတ ိုငြ်ငခံ်ြတ်ဝနာ်း ျ

ငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား  မ်ား ျငသ် ;လ မှုဒရား  မ်ား ျငသ် ;;  ျ ားအထ ား ို) 

 ျ ားမအဘ ို ေ့နငှေ့ ်GBV,သ ်က ီားရ ယအ် ိုမျ ား, 

နငှ်ေ့အတ  ဒလားမျ ားနငှ်ေ့မ ဘမ ေ့,လ ြိုဂဂ ြုံလမ်ျ ားမသနစ် မ်ားအပခ ားဒဖ ်ထို

1 ြတအ်တ ငာ်း 

မညသ်ည်ေ့ဒလလစံ ရ  စ် တမာ်းမျ ား

ထိုတဒ်ြားမဒီလျှ ေ့ချဒရားအစအီမအံ

ဆံိုားအပဖတန်ငှ်ေ့ နထ်ရ ို စ် ချြုံြ်

မျ ားလ မ်တှဒ်ရားထ ိုား, 

 ေါမမှဟိုတဒ်ဆ  လ်ိုြ်ဒရားလှုြ်ရှ ား

မှုမျ ားစတင ်



တ်အ ားနညာ်းချ ်မျ ား);ဒဂဟစနစသ် ဒ်ရ  ်မှုနငှ်ေ့လ ေ့ဆငြ်ဋ ြ ခအ

ဒြေါ်သ ်ဒရ  ်မှုအ  ပဖတ်သ ို ေ့မဟိုတ်ဒလေ့လ မှုမျ ားလ ိုအြ်မညပ်ဖစ်

သည။်တ  ျတ ေ့အ  အ  ယအ်စအီစဉ်မျ ား/တ ရ ယ ဟ  ESMF 

နငှ်ေ့RPFမှြ ားတ  ြေါToRsသညန်ငှေ့အ်ည ီ ိုပြငဆ်ငြ်ေါလ မ်ေ့မည။် 

 မဘ ေ့ဘဏအ်  အ  ယအ်ဖ  ွဲ့အ  အ  ယတ် ရ ယ ပြနလ်ညသ်ံိုား

သြ်ရနန်ငှ်ေ့ရှငာ်းရှငာ်းလငာ်းလငာ်းြေါလ မ်ေ့မယ။် 

ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံမျ ားနငှ်ေ့အစအီ

စဉ်မျ ား  ိုအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ရ

န ်

အဆ ိုြေါ နထ်ရ ို တ် မျ ားအတ  ်E&Sမှထ  ်သယဒ်ဆ ငြ်ေါလ မ်ေ့မ

ယဒ်လျှ ေ့ချဒရားအစအီမံ/စမံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်မျ ား/တ ရ ယ PIUနငှ်ေ့ န်

ထရ ို တ် မျ ားအသ  ားဥြဒ သဒဘ တ ညခီျ ရ် ေ့အစ တ်အြ ိုငာ်းပဖစ်

လ ြေါလ မ်ေ့မယရ်ဒသ စ စစြံ်ိုစ/ံအပခ ားအအ  အ  ယတ် ရ ယ အရ

သ ရသည။် မဘ ေ့ဘဏအ်  အ  ယအ်သငာ်းမျ ား၏အဆငေ့အ်တနာ်း  ို

ပြနလ်ညသ်ံိုားသြ်ြေါလ မ်ေ့မယမှ်တဆင်ေ့ဒလျှ ေ့ချဒရား/ESMPs 

အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မှုက ီားသ ြ်သ ညေ့ရ်ှု ပခငာ်း။ 

ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားစဉ်အတ ငာ်းနငှ်ေ့ 

စစဆ်ငဒ်ရား 

ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ပခငာ်း,က ီားသ ြ်ဒရားနငှ်ေ့ 

အစရီငခ် ံ

သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျင ်ဒနအ  အညပီဖင်ေ့အဆ ိုြေါPIUနငှ်ေ့လ မှုဒရားအ

ဒထ  အ်ြံေ့  ိုပမ ပမံစ  က ီားသ ြ်  ြ်  မညဒ်လျှ ေ့ချဒရား၏အဒ  င်

အထညဒ်ဖ ်မှုဒစ င်ေ့သ ည်ေ့အစအီမံ/စမံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်မျ ား/တ ရ 

ယ ။PIUတစဦ်ား  ိုလစဉ်ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒလေ့လ ဒရားအစရီငခံ်စ ပြငဆ်င်

မညြ်ေါလ မ်ေ့မယ။် မဘ ေ့ဘဏအ်  အ  ယအ်သငာ်းဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒရား

အစရီငခ်ံစ မျ ား 

မှနမှ်နဒ်နစဉ်အတ ငာ်းဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားနငှ်ေ့

စစဆ်ငဒ်ရား 

 

ရိုြ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ် အ ျငေ့ ် ို ျငေ့ ်/ သ  ားဝငန်ငှ်ေ့အတ စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားစ စစလ် ိုအြ်သည။် တစဦ်ားမသ  မီမျှမျှတတတ  ျဘျဆ ို ျတညဒ်နရ  

(s)  ိုအပဖစခ်  စမံီ  နျားအတ ှျလ သ မျ ား(ဒနသ သည)်ပဖစြ်ေါသညအ်ပဖစသ်ဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ  ယစ် စစစ်မံီ  နာ်းပြငဆ်ငမ်ှု

ဇ တ်စင ် လအတ ငာ်းဒြေါ်ဒြေါ လ် မ်ေ့မယ။် 

 

 

viii 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                                    ESMF 

 

အဆ ိုြေါသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားစ စစြံ်ိုစခံ  စမံီ  နာ်း၏အလ ားအလ သ ်ဒရ  ်မှု၏ြဏ မအ  ပဖတ်ဒြားစ မ်ားသည။် (ဒန  ်ဆ တ်   

1 

နငှ်ေ့2မှ ဒြားအြ်)  ိုြံိုစမံျ ား  ိုလယစ်ံိုစမ်ားစစဒ်ဆားဒနစဉ်အတ ငာ်းမှန ်နဒ်သ  ငာ်းအတညပ်ြြုံန ိုငသ်ညေ့ ် စစရြ်မျ ား  ိုသ ရှ န ိုငဖ် ို ေ့  ညဖီ ို ေ့လညာ်းသ

ဒဘ သဘ ဝနငှ်ေ့ြတသ် ်.ြဏ မစ တ ် ားမျ ား  ိုဒြားစ မ်ားအတ ိုငာ်းအတ မျ ားနငှ်ေ့ဒန  ်ဆ တ်  စဉ်အတ ငာ်း  ိုငတ် ယခံ်ရဖ ို ေ့လ ိုအြ်မယလ် ို ေ့သဘ ဝ

ြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရား  စစမျ ား၏အချ န ် ို ်ြေါလ မ်ေ့မယ ်အဆင်ေ့။  ေါဟ အစ ဇီ ိုငာ်းပဖစစ်ဉ်  ိုသင်ေ့ဒလျ ်စ  အဒသ  ငာ်းသ  ားရမညန် ိုင ်

 

အဆ ိုြေါစ စစြံ်ိုစမံျ ား  ိုလညာ်းစညာ်းမျဉ်ားရှငာ်းလငာ်းဒရား(ရှ ြေါ )ရယ ဘ ို ေ့လ ိုအြ်ဒန  ်ထြ်အ  ပဖတ်ပခငာ်းနငှ်ေ့အချ နအ်ြ ိုငာ်းအပခ ားမျ ား၏အတ ိုငာ်းအ

တ   ိုသ ရှ န ိုငဖ် ို ေ့  ညဒီြားြေါမည။် (ထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ  ESIA, ESMP, RAP, ARAP စသညတ် ို ေ့  ေ့သ ို ေ့) ဒန  ်ထြ်အ  ပဖတ်ပခငာ်းနငှ်ေ့အစအီစဉ်မျ ား  ို 

(ပမင်ေ့မ ားဒသ အနတရ ယစ်မံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားအတ  ်)လ ိုအြ်ဒသ ယ ဆဒနတယဆ် ိုရငအ်  အီစအီစဉ်  ိုToRsသညန်ငှေ့အ်ည ီ ိုပြငဆ်ငြ်ေါလ မ်ေ့မ

ညE်SMF(ဒန  ်ဆ တ်  4နငှ်ေ့5)နငှ်ေ့RPFတ ငထ်ည်ေ့သ ငာ်း။အဆ ိုြေါစ စစo်utput  ိုတစဦ်ားအထ ားသပဖင်ေ့ခ  မျ ားစမံီ  နာ်း  ိုလှုြ်ရှ ားမှုအန မေ့်အနိုတလ် ဏ  



သ ်ဒရ  ်မှုရှ သညဖ် ို ေ့ဒမျှ ်လင်ေ့ထ ားဒသ  ငာ်းည နပ်ြလျှင,်သင်ေ့ဒလျ ်ဒသ ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံဒန  ်ဆ တ်  2,တနညာ်းသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ှ

င်ေ့လ မှုစစဒ်ဆားပခငာ်းအနစှခ်ျြုံြ်၏အစ တအ်ြ ိုငာ်းတစရ်ြ်အပဖစထ်ည်ေ့သ ငာ်းစဉ်ားစ ားရနလ် ိုအြ်သည။် အဆ ိုြေါတ  ျတ ေ့အ  အ  ယတ် ရ ယ နငှ်ေ့ / 

သ ို ေ့မဟိုတ်ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားစစဒ်ဆားပခငာ်းForm  ိုPIUနငှ်ေ့ နထ်ရ ို တ် မျ ားအသ  ားဥြဒ ဒသ  ငာ်းအရသဒဘ တ ညခီျ ်ရ ေ့အစ တအ်

ြ ိုငာ်းပဖစလ် ြေါလ မ်ေ့မယ။် 

 

ဤစမံီ  နာ်းမျ ားတ ငတ်စဦ်ားဒလျ ေ့ြေါားအဆငေ့ဆ်ငေ့ဒ်န  ်ဒတ ်သ ို ေ့လ ို ရ်နလ် ိုအြ်ြေါသည။်အဆ ိုြေါဒလျှ ေ့ချဒရားအဆငေ့ဆ်ငေ့အ်တ  ်ြထမဦားဆံိုားအဆ

င်ေ့စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားဒနရ ချထ ားပခငာ်းသ ို ေ့မဟိုတ်သ ်ဒရ  ်မှု  ိုဒရှ ငရ်ှ ားန ိုင ်ေါထ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ လမ်ားအတ  ်ဒသ  င်ေ့ ဇီ ိုငာ်းပဖစြ်ေါတယ။်သ 

ိ ိ ိို ေ့ဒသျ လညျားအတ  ်/အနာီးြတ်ဝနာ်း ျငအ်ထ ခ ို ်မခံဆ ို မ်ျ ားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားနငှေ့ဆ် ်ဆရံ တ ငလ်ညာ်းအ ားနညာ်းချ အ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ်ေ့အတ 

ပြြုံလိုြ်လံိုားဝအနတရ ယမ်ျ ားနငှ်ေ့သ ်ဒရ  ်မှုမျ ားဒရှ ငရ်ှ ားရနမ်ပဖစန် ိုငြ်ေါဒသ အထ ားသပဖင်ေ့ဤစမံီ  နာ်းမျ ားတ ငအ်ချ ြုံွဲ့ဒသ အဒပခအဒနမျ ားအတ 

 ်။ ေါဒသ  င်ေ့အဆင်ေ့ဆင်ေ့အတ   ်ိုတ ယဒပခလှမ်ား ဇီ ိုငာ်း  ိုထည်ေ့သ ငာ်းစဉ်ားစ ားမှတဆင်ေ့လ ်ခံန ိုငဖ် ယအ်ဆင်ေ့ဆင်ေ့မှအဆ ိုပြြုံထ ားဒသ စမံီ  နာ်းလိုြ်

ငနာ်းခ  မျ ားလှုြ်ရှ ားမှုအလ ားအလ အနတရ ယမ်ျ ားနငှ်ေ့သ ်ဒရ  ်မှု  ိုဒလျှ ေ့ချဖ ို ေ့ပဖစြ်ေါတယ။်မရှ ထြ်မံ ဇီ ိုငာ်းဒပဖရငှာ်းချ ်ပဖစဒ်သ  ငာ်းနငှေ့အ်လ ားအ

လ အနတရ ယမ်ျ ားသ ို ေ့မဟိုတ်သ ်ဒရ  ်မှုသ သ သ သ ဆ လ် တ်ညရ်ှ သညေ့အ်ခေါ,ထ ို ေ့ဒန  အ်ဆင်ေ့ဆင်ေ့အတ  တ်တ ယ  ိုြငစ်ညပ်ဖစန် ိုင်

ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံမျ ားဖ ံ ွဲ့ ပဖ ြုံားတ ိုားတ ဖ် ို ေ့ပဖစြ်ေါတယ။် အသ ံပြြုံဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံ  ီESMF ြို မ် 8 အတ  လ်မ်ားည န ်ESMPs 

အတ  ်ဒထ  ်ြံေ့ဒြားခ ေ့သ သည။်  

အဆ ိုြေါဒလျှ ေ့ချဒရားအဆငေ့ဆ်ငေ့အ်တ  ဒ်န  ်ဆံိုားဒပခလှမ်ား,မညသ်ည်ေ့နညာ်းြည ြ ိုငာ်းအ ားပဖင်ေ့ ျနရ်ှ ဒနဒသ သ သ သ သ  ျနဒ်နတ ေ့သ ်ဒရ  ်

မှု'နငှေ့ဒ်င ဒရားဒသ ားဒရား''ပဖစန် ိုငန်ညာ်းလမ်ားမျ ားoffsetရနပ်ဖစြ်ေါသည။်ဤသညအ်ပခ ားတညဒ်နရ အလ ားတ သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျင/်လ မှုအစ တ်အြ ို

ငာ်း၏ဒလျ ်ဒသ ားသ ို ေ့မဟိုတတ် ိုားပမြှင၏်ြံိုစရံှ န ိုငြ်ေါသည။်ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံမျ ားနငှ်ေ့အတ သ  ေ့သ ို ေ့,တ ိုားပမြှင်ေ့အစအီမံမျ ားဒမျှ ်လင်ေ့ထ ားသည်ေ့ ိုန ်ျ

စရ တ်စမံီ  နာ်း ိုန။်ထ ို ေ့အပြငဒ်စ င်ေ့သ ည်ေ့ဒရားတ ိုားပမြှင်ေ့ဒဆ ငရ်  ်မှုမျ ားစနစတ် ျအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်လျ ်ရှ သညဒ်သ  ငာ်းဒသချ ဒစရနမ်

သ ဒြမယ်ေ့လညာ်း, ဤအစအီမံ၏အ ျ ြုံားဒ ျားဇ ားမျ ားအချ နသ်  လ တ န ေ့အမျှသဒဘ  တနညာ်း  ား, 

ဒစ ငှ်ေ့ ကညှ်ေ့မ္ှု၏ကိုနှ်ကျစရ တှ်စမံီ္က နှ်ားဘတှ်င်္ျကှ် 

 

 နထ်ရ ို တ် မျ ားသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအနတရ ယမ်ျ ားနငှ်ေ့သ ်ဒရ  ်မှု  ိုထ ဒရ  ်စ  ဒလျ ေ့ချပဖစဒ်သ  ငာ်းဒသချ ဒစရနဤ်စမံီ  

နာ်းအတ  ်အဒရားြေါဒသ အခနာ်း ဏ္ဍမှြေါလ မ်ေ့မယ။်သ တ ို ေ့ အစလံိုဒလ  ်ဒသ  ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံဒရားအစအီမံမျ ားဟ သ တ ို ေ့ရ ေ့အ

လိုြျသမ ားပမ ားအတ ှျ ေါဒြမယေ့လ်ညာ်းြတ်ဝနာ်း ျငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ်ေ့DRPsအဘ ို ေ့မသ အရြ်ဌ န၌ထ ားသ သညဒ်သချ အတ  အ်ဒရားြေါဒသ 

အခနာ်း ဏ္ဍမှ။ နထ်ရ ို တ် ရ ေ့အခနာ်း ဏ္ဍနငှ်ေ့တ ဝနဝ်တတ ရ ားဒဆ  ်လိုြ်ဒရားအဆင်ေ့ထ ်ဒ ျ ်လ နခ်ျ ွဲ့ထ ငဒ်စပခငာ်းငေှါအရ ,နိုပြငဆ်ငမ်ှုအဆင်ေ့

မှ စတငျအဒြေါငာ်းတ ို ေ့နငှေ့ဒ်စ င်ေ့သ ည်ေ့တ ဝနမ်ျ ား  ိုအဆံိုားသတ်ချ နအ်ထ ဆ လ် ်။ 

 

 နထ်ရ ို တ် မျ ား သ တ ို ေ့လှုြ်ရှ ားမှုမျ ားသ တ ို ေ့အတ  အ်လိုြ်လိုြ်ဒနသ ြတ်ဝနာ်း ျင ် ိုသ သ နငှ်ေ့ဒန  ်ဒသ  ငာ်းပြနမ်လှညြ်ျ ်စာီးဆံိုားရှု ံားမှုပဖ

စဒ်ြေါ်ဒစြေါဘ ားဆ ိုတ ဒသချ ဖ ို ေ့တ ဝနရ်ှ သည။် သ တ ို ေ့ ဒသချ မြေါ, 

လ မှုဒရားြဋ ြ ခစညာ်းစ မ်၏ထ ဒတ ွဲ့ဆ ဆ်မံှုဒသ  င်ေ့ဒြေါ်ဒြေါ ်ဒစြေါလ မ်ေ့မယ။် 

သ တ ို ေ့ အ မ်ရှငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမှ ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား  လအတ ငာ်းတတန် ိုငသ်မျှစခနာ်းမျ ားနငှ်ေ့ဒ သခံစညာ်းစ မ်အတ ငာ်းစညာ်းစ မ်အပဖစD်RPထ ဒတ ွဲ့ဆ

 ်ဆဖံ ို ေ့က  ြုံားစ ားြေါလ မ်ေ့မယ။်အ ားလံိုားလ ိုအြ်ဒသ အစအီမံမျ ား,ဒရားြံိုစနံငှ်ေ့/သ ို ေ့မဟိုတ်ESMPအတ  ်သတ်မှတ်ထ ားဒသ အပဖစဒ်န  ်ဒတ ်သ ို ေ့လ ို

 ်န ေ့အရြျ၌ထ ားအစအီမံဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ရြေါမည။်အထ ားဒစ င်ေ့ဒရှ  ်မှုစ ်ယနတရ ားနငှေ့ြ်စစညာ်း  ရ ယ မျ ား  ိုအသံိုားပြြုံသည်ေ့အခေါက  ြုံတငဒ်ဆ  ်

လိုြ်ဒရားနငှ်ေ့ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားအဆင်ေ့စဉ်အတ ငာ်းဒခေါ်ဒဆ ငသ်  ားရနလ် ိုအြ်ြေါသည။် ေါေ့အပြငသ်စြ်ငလ်  ျသ ို ေ့မဟိုတ်အသာီးအရ  ်မျ ား၏ဖယရ်ှ ား

ဒရားဂရိုတစ ို ် DRP နငှ်ေ့အ မ်ရငှအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ်ေ့အတ တ ိုငြ်ငမှ်တဆင်ေ့စမံီခန် ေ့ခ  ခံရဖ ို ေ့လ ိုအြ်ြေါတယ။် တ  ျဒသ စမံီခန ေ့ခ်  မှုအစအီစဉ်မျ ား, ဥြမ  

စသညတ် ို ေ့  ိုဒရနိုတ်ဒပမ ငာ်းစမံီခန် ေ့ခ  မှု, traffic   ိုစမံီခန် ေ့ခ  မှု, အဒရားဒြေါ် က  ြုံတငပ်ြငဆ်ငမ်ှုမျ ားနငှ်ေ့တိုန် ေ့ပြန,်   ိုပြငဆ်ငဖ် ို ေ့လ ို 
 



6အဆ ိုပြြုံထ ားအတ ိုငာ်းအတ ဒ သခံအဒပခအဒနမျ ား(ြထဝီ,သဘ ဝ,လ မှုန ိုငင်ဒံရား,အဒပခခံအဒဆ  အ်ဦမျ ား,လံိုပခံြုံဒရားနငှ်ေ့ဒဘားအနတရ ယအ် ားန

ညာ်းချ ်)ဒြားသင်ေ့ဒလျ ်ဒသ   မ်ား ျငမ်ှုမျ ားလ ်ဒတ ွဲ့ ျတ ေ့ဒြားထ ားရရှ န ိုငပ်ဖစရ်နလ် ိုအြ်သညြ်စစညာ်းမျ ား,  ရ ယ မျ ား။အဆ ိုပြြုံထ ားဒသ အ

တ ိုငာ်းအတ ၏ ိုန ်ျစရ တအ်ဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒအဂျငစ်မီျ ားအတ  ်စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားမဟိုတ်တ ေ့အလ ားအလ ဒစသင်ေ့ြေါဘ ား။ 
 

ix 
 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                                    ESMF 
 

မဆ ိုရိုြ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ် အ ျငေ့ ် ို ျငေ့်ိ ေ့မှမတ ိုငမီ်လိုြ်ငနာ်း နထ်ရ ို တ် မျ ား ။ထ ို ေ့အပြင ်နထ်ရ ို ်သင်ေ့ဒလျ ်ဒသ inductionနငှ်ေ့ဒလေ့ ျင်ေ့ဒရားဟ 

သ တ ို ေ့ရ ေ့အလိုြျသမ ားပမ ား၏လ အဒြေါငာ်းတ ို ေ့အ ားဒြားဒတ ်မ ဒသ  ငာ်းဒသချ ဒစရနလ် ိုအြ်ြေါသည။်တစဦ်ား အပြညေ့အ်ဝအချ နအ်ဆ ိုြေါ နထ်ရ ို ်

တ မျ ား  On-ဆ ို  ် ို ESHS အထ ား ို / အနာီးတ ငအ်ထ ားသပဖင်ေ့အထ ခ ို ်မခံသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျင ််ဘဆ် ို ်မျ ားတ ငအ်လိုြ်လိုြ်  ိုင ်

ခ  မျ ားစမံီ  နာ်းမျ ားအတ  လ် ိုအြ်ဒသ လ မ်ေ့မည။်PIUြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအထ ား ိုြံိုမှနအ်လိုြ်သမ ားမျ ား၏အဒပခအဒနမျ ားအလိုြ်လိုြ်အ

ြေါအဝငအ်  အ  ယ ်ဆ ်စြ်ဒသ  လှုြ်ရှ ားမှုမျ ား  ိုဒစ င်ေ့သ ည်ေ့မညပ်ဖစသ်ည။် 
 

အထ ်တ ငဒ်ဖ ်ပြထ ားသ  ေ့သ ို ေ့စစဆ်ငဒ်ရားနငှ်ေ့ပြြုံပြငထ် နာ်းသ မ်ားမှုအပဖစd်ecommissioningအဆင်ေ့  လအတ ငာ်းအလိုြ် နထ်ရ ို တ် မျ ားသ

ဘ ဝြတ်ဝနာ်း 
 

 နထ်ရ ို တ် လညာ်းလ မှုဒရားအနတရ ယမ်ျ ားနငှ်ေ့သ ်ဒရ  ်မှုမျ ားစမံီခန် ေ့ခ  ပဖစဒ်သ  ငာ်းဒသချ ဒစရနအ်ထ ားအဒရားက ီားဒသ အခနာ်း ဏ္ဍနငှ်ေ့တ ဝ

နဝ်တတ ရ ားရှ သည။်ဤအသ ိုငာ်းအဝိို  ငာ်းလ ဒနမှုဖ ို ေ့ဒန ှင်ေ့အယ ှအ်ဒသားအဖ  နငှ်ေ့စမံီ  နာ်းဆ ို (်s)  ိုအနာီးအလိုြ်လိုြ်ဒနမျ ားအတ  လ်ံိုဒလ  ်ဒသ 

အတ ိုငာ်းအတ   ိုယ ပြီားြေါဝငသ်ည။် ေါေ့အပြင ်နထ်ရ ို သ် တ ို ေ့၏အ ျငေ့ ် ို ျငေ့/်အလိုြ်သမ ားနငှ်ေ့အတ ဒ သခံရြ်ရ  လ ထို/DRPsအသ  ားမျှြဋ ြ

 ခမျ ား  ိုရှ ြေါတယဒ်သချ ဖ ို ေ့လ ိုအြ်ြေါတယ။်အဘယမှ် သင်ေ့ဒလျ ်ဒသ , နထ်ရ ို ်က  ြုံတငဒ်ဆ  လ်ိုြ်ဒရားနငှ်ေ့ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားအဆင်ေ့စဉ်အ

တ ငာ်းဒ သခံပြညသ် မျ ားအလိုြျခနျွဲ့ ဖ ို ေ့က  ြုံားစ ားသင်ေ့ြေါတယ။် နထ်ရ ို တ် လညာ်း ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံမှု  ိုသ တ ို ေ့အလိုြျသမ ားနငှျွဲ့အ

သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းလ ဒနမှုတ ဝနရ်ှ သညန်ငှ်ေ့၎ငာ်းတ ို ေ့၏ဆ ို (်s)  ိုအနာီးအလိုြ်လိုြ်ဒနပဖစသ် သည။်သငျွဲ့ဒ လျ ဒသ ဆ ိုငာ်းဘိုတန်ငှ်ေ့ပခံစညာ်းရ ို ားအ ားလံိုားအချ န်

မျ ားတ င ် ိုအသံိုားပြြုံ 

 

အထ ်တ ငဒ်ဖ ်ပြထ ားသ  ေ့သ ို ေ့စစဆ်ငဒ်ရားနငှ်ေ့ပြြုံပြငထ် နာ်းသ မ်ားမှုအပဖစd်ecommissioningအဆင်ေ့  လအတ ငာ်းအလိုြ် နထ်ရ ို လ် မှုဒရားရှု

ဒထ င်ေ့မျ ားစ  ဆငတ် အခနာ်း ဏ္ဍနငှ်ေ့တ ဝနဝ်တတ ရ ားရှ သည။် 
 

 နထ်ရ ို တ် မျ ား,အPIU၏တ ်က စ  ြံေ့ြ ိုား  ညမီှုနငှ်ေ့အတ အလ ားအလ ြဋ ြ ခမျ ား  ိုဒရှ ငရ်ှ ားဒနသ သညန်ငှ်ေ့ထ ခ ို ်နစန်  ဒတ ငာ်းဆ ိုမှု

မျ ားစစမှ်နဒ်သ ထံိုားစ၌ံမ န် ေ့ခ နာ်းဒပြ သ  ားပဖစဒ်သ  ငာ်းထ ို ေ့ဒသ  င်ေ့မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းယနတရ ားထ ဒရ  ်ဒသ ဒသ  ငာ်း  ိုဒသချ ဖ ို ေ့လ ိုအြ်ြေါတ

ယ။် ဒန  ်ထြ်အဒသားစ တ်အချ အ်လ ်မျ ား  ိုြို မ် 7.2 အတ  ်ဒထ  ြံ်ေ့ဒြားလျ ရ်ှ သည။် 
 

 ို ခသညစ်ခနာ်းမျ ားတ ငဒ် သမျ ား(လ မှုဒရား,ယဉ်ဒ ျားမှု,ဘ သ ဒရား,လ င,်မသနစ် မ်ား,မ ဘမ ေ့မျ ားနငှ်ေ့အ ားနညာ်းချ  ်ဒလားဒတ ,အ မ်ရှငအ်သ ိုငာ်းအ

ဝ ိုငာ်းနငှ်ေ့အတ ဆ ်ဆဒံရားမျ ြုံား)တ ငထ် ခ ို လ် ယဒ်ြားမယ်ေ့အ ားနညာ်းချ ်အ  ပဖတ်ဒဆ ငရ်  ်လ မ်ေ့မည။်  ေါဟ  ျ ားမနငှ်ေ့ ျ ား, မအခ ဒြ ြုံ 

အသ မ်ားဖ ်မှုဆ ိုငရ်   စစရြ်မျ ား (စသညတ် ို ေ့  ိုမို  မ်ားမှု, လ  ိုန ် ား, ရိုြ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ် နငှ်ေ့စ တ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ် အသ မ်ားဖ ်မှု,) စမံီ  နာ်းမှတစဆ်င်ေ့ 

ြငမ်စာီး လှုြ်ရှ ားမှုမျ ားအပဖစ ် န ်ရစ ်  ယမ်နှုတ် မှတဆင်ေ့  ိုငတ် ယဒ်ပဖရငှာ်းလျ ်ရှ သညဒ်သ  ငာ်းဒဖ ်ပြခ ေ့တ ေ့န ိုငြ်ေါသည။်  ေါေ့အပြငအ်ဆ ိုြေါ 

DRPsရညရ် ယန်စှခ်ို တပခ ားဘဏဒ်င ဒသ ားဒထ  ်ြံေ့စမံီ  နာ်းမျ ား  ိုဒအ  ်မှ ထ  ်သယဒ်ဆ ငခံ်ရအလ ားတ အ  ပဖတ်ရှ ြေါတယ;်ဤအ  ိုား

  ားနငှ်ေ့ / သ ို ေ့မဟိုတလ် ိုအြ်ဒသ ဘယမှ် အသံိုားပြြုံလ မ်ေ့မည။် 
 

PIUလ ိုအြ်ဒသ ြတ်ဝနာ်း ျငဆ် ိုငရ် နငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ  ယအ်စအီမံြမ ဏ(BOQs)၏သတ်မှတ်ချ ်မျ ားနငှ်ေ့ဥြဒ သ မ်ားတ ငထ်ည်ေ့သ ငာ်းထ ား

ြေါသညန် ိုငဒ်အ ငဒ်လလံစ ရ  ်စ တမ်ားမျ ားပြငဆ်ငထ် ားရနလ် ိုအြ်ြေါတယ။်ဥြမ ,ESMPနငှ်ေ့သ ်ဆ ိုငရ် ဘတ်ဂျ ်ဒလလံစ ရ  ်စ တမ်ားမျ ား

အတ  ်ဒထ  ်ြံေ့ဒြားသင်ေ့ြေါတယ။် 'ီလ ်ဒတ ွဲ့ ျ ျတင ်ေါ   ြုံတငျြ ငျဆငျနငှ်ေ့လညာ်းစမံီ  နာ်းအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မှုစဉ်အတ ငာ်းဒန ှင်ေ့ဒနာှးပခ



ငာ်းနငှ်ေ့ဒစေ့စြ်ညြှ နှု ငာ်းမှု  ိုဒလျ ေ့ချ  ညဒီြားဖ ို ေ့ နထ်ရ ို ်အဒထ  ်အ  ပြြုံြေါလ မ်ေ့မယ။်ဒလလံစ ရ  ်စ တမ်ားမျ ားတ ငထ်ည်ေ့သ ငာ်းခံရဖ ို ေ့လ ိုအြျ

ဒ   ငျားဥြမ အ ား ESMP ြစစညာ်းမျ ားြေါဝငသ်ည:် 

• တ  ျဒသ စမံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်အဘ တ:်စ န် ေ့ြစစ်မံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်  ို; ျနာ်းမ ဒရားဒဘားအနတရ ယ ်ငာ်းရှငာ်းဒရားအစအီစဉ်;ယ ဉ်အသ  ားအ

လ စမံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်  ို; စသညတ် ို ေ့  ို 

• ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားစ န် ေ့ြစြ်စစညာ်းမျ ားဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံပခငာ်းနငှ်ေ့သင်ေ့ဒလျ ်စ န် ေ့ြစပ်ခငာ်းနငှ်ေ့ဆ ်စြ် ိုန ်ျစရ တ်မျ ား 

• ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံမျ ားနငှ်ေ့အတ  ိုန ်ျစရ တတ်  ဖ ်(ဆ ို  ် ိုဒမျ ြေါပခငာ်းမှ စမံီခန် ေ့ခ  မှုအတ  ်အဘ ဓေါနB်undeli;ဒပမမှုန ေ့ ် ိုထ နာ်းချြုံြ်ဒဆ 

ငရ်  ်မှုမျ ား; etc) 

• ြံိုမှနဆ် ညသံနံငှ်ေ့အတ ဆ ်စြ် ိုန ်ျစရ တ်မျ ား, ဒလအရညအ်ဒသ ား, ဒရအရညအ်ဒသ ားနငှ်ေ့ဒပမဆလီ  အရညအ်ဒသ ားအဒစ င်ေ့သ ြ်သ ည်ေ့ရှု  

•  ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံဒရား  ရ ယ မျ ားဥြမ , (PPE, ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံဒရားအတ ားအဆာီးဒတ , etc) 

•  နထ်ရ ို တ် ၏ဒလေ့ ျင်ေ့ဒရားနငှ်ေ့၎ငာ်းတ ို ေ့၏ဝနထ်မ်ားမျ ား 

• (OHS အြေါအဝင)် ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားက ီားသ ြ်ဒရားမ ားမျ ားင ှားရမ်ားပခငာ်းနငှ်ေ့လ မှုဒရားအ 

 

သ ်ဆ ိုငသ် မျ ားထ ဒတ ွဲ့ဆ ်ဆံဒရားနငှ်ေ့ယနတရ ား  ိုငတ် ယ်ပခငာ်းအသ ံပြြုံချ ် 

အတ အလ ားအလ သ ်ဒရ  ်မှုနငှ်ေ့စမံီ  နာ်းမျ ား၏သဒဘ သဘ ဝ,တ ိုငြ်ငဒ်ဆ ားဒန ားနငှ်ေ့ဆ သ် ယဒ်ရားစဉ်ားစ ား   ပြ ားပခ ားန ားဒသ သ ်ဆ ိုင်

သ မျ ားမရှ မပဖစအ်ဒရားြေါသည။်    ပြ ားပခ ားန ားဒသ  4 အစ တ်အြ ိုငာ်းမျ ား  ိုဤစမံီ  နာ်းမျ ားတ ငရ်ှ ြေါတယအ်ပဖစန်ငှ်ေ့ 

 

x 
 

အဒရားဒြေါ်ဘ စ်ံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမီ ံ နာ်း                                                 ESMF 
 

အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒရားဒအဂျငစ်မီျ ား   ပြ ားပခ ားန ားဒသ PIUရ ေ့ဤစမီ ံ နာ်းမျ ား၏ဒအ ငပ်မငဒ်သ အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ရ်န်

အဒရားက ာီးြေါသညအ်သ  ားဆ သ် ယဒ်ရားဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားဆ    ပြ ားပခ ားန ားသ သည။်စမီ ံ နာ်းလိုြ်ငနာ်းမျ ားရနအ်ဒပခခပံမ ြုံ ွဲ့ ပြအဒဆ  အ်ဦ

မျ ား  ိုဒြားစ မာ်းသဘ ဝဒဘားအနတရ ယမ်ျ ားနငှ်ေ့မာီးအနတရ ယ ်ဒနDRPမျ ား၏အ ားနညာ်းချ ဒ်လျှ ေ့ချဖ ို ေ့ဒလ ငစ် ထငာ်းဒြေါ်မ ှဖ အ ား 

ငသ်ံိုားခ ငေ့ ်

  ိုလမာ်းဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား,ဒဘားဥြ  ် ိုအမ ိုားအ  ,ဒရဝငဒ်ရ  စ်  ဖ် မ်ှု,ဒလျ ေ့ချဒရားစတ ဒတ တ ဒသ အဒသားစ ားအဒပခခံ

အဒဆ  အ်အံိုဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားဒရားလိုြ်ငနာ်းတ ို ေ့ြေါဝငသ်ညလ် မ်ေ့မယအ်ပဖစန်စှဦ်ားစလံိုားDRPနငှ်ေ့အ မရ်ှငလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့ြေါဝငသ် မျ ား

၏ထ ဒတ ွဲ့ဆ ဆ်မံှုဒချ ဒမ ွဲ့အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ရ်နအ်ဒရားြေါဒသ အရှ လ မေ့မ်ည,်နစှဦ်ားစလံိုားဒရတ ိုနငှ်ေ့အလယအ်လတ ် လ

မျ ားတ ငဆ် ိုားဆ ိုားဝေါားဝေါားယိုတျညံေ့ြတ်ဝနာ်း ျင ်ပြနဒ်ြား ။ 
 

အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒရားဒအဂျငစ်မီျ ား   ပြ ားပခ ားန ားဒသ PIUရ ေ့ဤစမီ ံ နာ်းမျ ား၏ဒအ ငပ်မငဒ်သ အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ရ်န်

အဒရားက ာီးြေါသညအ်သ  ားဆ သ် ယဒ်ရားဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားဆ    ပြ ားပခ ားန ားသ သည။်စမီ ံ နာ်းလိုြ်ငနာ်းမျ ားရနအ်ဒပခခပံမ ြုံ ွဲ့ ပြအဒဆ  အ်ဦ

မျ ား  ိုဒြားစ မာ်းသဘ ဝဒဘားအနတရ ယမ်ျ ားနငှ်ေ့မာီးအနတရ ယ ်ဒနDRPမျ ား၏အ ားနညာ်းချ ဒ်လျှ ေ့ချဖ ို ေ့ဒလ ငစ် ထငာ်းဒြေါ်မ ှဖ အ ား

ငသ်ံိုားခ ငေ့လ်မာ်းဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား,ဒဘားဥြ  ် ိုအမ ိုားအ  ,ဒရဝငဒ်ရ  စ်  ဖ် မ်ှု,ဒလျ ေ့ချဒရားစတ ဒတ တ ဒသ အဒသားစ ားအ

ဒပခခအံဒဆ  အ်အံိုဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားဒရားလိုြ်ငနာ်းတ ို ေ့ြေါဝငသ်ညလ် မ်ေ့မယအ်ပဖစန်စှဥ်ီားစလံိုားDRPနငှ်ေ့အ မရ်ှငလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့ြေါဝင်

သ မျ ား၏ထ ဒတ ွဲ့ဆ ဆ်မံှုဒချ ဒမ ွဲ့အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ရ်နအ်ဒရားြေါဒသ အရှ လ မေ့မ်ည,်နစှဦ်ားစလံိုားဒရတ ိုနငှ်ေ့အလယအ်လတ်

  လမျ ားတ ငဆ် ိုားဆ ိုားဝေါားဝေါားယိုတျညံေ့ြတဝ်နာ်း ျင ်ပြနဒ်ြား ။ 
 



ရှုဒထ အ  အ  ယ်အမတှ်ထံမဒှသ ေ့  ို  ယ ံရှငမ်ျ ားြေါဝငသ်ည:် 
 

• တ ို ရ် ို စ်မီ ံ နာ်းလိုြ်ငနာ်းမျ ားဒသ  င်ေ့ထ ခ ို ပ်ြညသ် ေ့ / လ မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း 

• သ ယဝ် ို စ်မီံ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းမျ ားဒသ  င်ေ့ထ ခ ို စ်မီ ံ နာ်းသသဇ လ မ်ားမ ိုားမှုဧရ ယ အတ ငာ်းပြညသ် ေ့ / လ မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း / 

အဖ  ွဲ့အစညာ်းမျ ား 

• ဒ သခဒံရ ားဒ   တ်ငဒ်ပမြှ   ် ိုယစ် ားလယှမ်ျ ား (ပြညဒ်ထ ငစ်ိုနငှ်ေ့ရ တြ်ဖ  ွဲ့ဘ တ ရံိုအဆင်ေ့ဆင်ေ့) 

• အစ ိုားရဌ နမျ ား / ဒအဂျငစ်မီျ ား: ြတဝ်နာ်း ျင၏် Dept. နငှ်ေ့သစဒ်တ ဦားစာီးဌ န။ 

• ဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားဒရားမ တဖ် မ်ျ ား 

• ဒ သခလံ မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းဒတ န ေ့အလိုြ်လိုြ်ဒ သခနံငှ်ေ့န ိုငင်တံ  အစ ိုားရမဟိုတဒ်သ အဖ  ွဲ့အစညာ်းမျ ား/DRP 

 

DPHE,LGEDနငှ်ေ့MoDMR   ပြ ားပခ ားန ားဒသ သ ဆ် ိုငသ် မျ ားနငှ်ေ့အတ ဒ   ယ် ညြှ န ှု ငာ်းဒဆ ားဒန ားအဒြေါ်အဒပခခပံြီားတစဦ်ားတ ိုငြ်င်

ဒဆ ားဒန ားနငှ်ေ့ဆ သ် ယဒ်ရားမဟ ဗျြူဟ (CCS)  ိုပြငဆ်ငထ် ားပြီားစသည်တ ို ေ့  ိုDPရ ေ့NGOအဖ  ွဲ့ ရ ေ့အစ ိုားရအဒပခပြြုံ,ISCGအြေါအဝင်

   ပြ ားပခ ားန ားဒသ သ ဆ် ိုငသ် မျ ားနငှ်ေ့အတ ဒတ ်ဒတ ်မျ ားမျ ား 
 

သ တ ို ေ့ပြငဆ်ငမ်ှုနငှ်ေ့အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ြဒရ ဂျ ဆ် စ်ြ်အပဖစD်RPနငှ်ေ့ရြ်ရ  လ တ ို ေ့နငှေ့အ်တ ဒဆ ားဒန ားညြှ န ှု ငာ်းအပမ ဒအ  ြ်ေါ

တ ို ေ့ြေါဝငသ်ညြ်ေါလ မ်ေ့မ 
 

• ရညရ် ယခ်ျ မ်ျ ား,နယြ်ယန်ငှ်ေ့စမီ ံ နာ်း,လ မှုစာီးြ  ားဒရားသ ဒ်ရ  မ်ှုအပဖစk်hasနငှ်ေ့အပခ ားအမျ ားြ ိုငဒ်ပမမျ ားနငှ်ေ့ြိုဂဂလ  

ဒပမြ ိုငရ်ှင၏်အသံိုားပြြုံသ မျ ားအဒြေါ်ဒစဒသ ခရံဖ ို ေ့မျ ားြေါတယဒ်သ ဆ ိုားရ  ားဒသ သ ဒ်ရ  မ်ှုမဒှလားစ ားမှုနငှ်ေ့အတ သ ်

ဒရ  မ်ှုဒတ ; 

• ြိုဂဂလ  ဒပမယ ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား  လအတ ငာ်းသံိုားစ  ဖ ို ေ့လ ိုအြ်န ိုငြ်ေါသည။်အဘယသ် မျှမဒပမယ သ မာ်းဆညာ်းစခနာ်းမျ ားအ

တ ငာ်းရ အရြ်  ိုယ ြေါလ မ်ေ့မယ။်ြိုဂဂလ  ဒပမအ မရ်ှငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းထမံှသံိုားစ  ဖ ို ေ့မလ ိုအြ်ြေါ ,စမီ ံ နာ်း ဒပမြ ိုငရ်ှငမ်ျ ားနငှ်ေ့

စမီ ံ နာ်းအသ  ားန ားလညမ်ှုစ ခ နလ်  မတှဆင်ေ့မ မ ဆနဒအဒလျ  အ်ဒပခခဒံြေါ်မ ှရှ သ မျ ား  ိုအသံိုားဖ ို ေ့က  ြုံားစ ားြေါလ မ်ေ့မယ။်

ဒပမယ သ မာ်းဆညာ်းအ မရ်ှငလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအတ ငာ်းလ  မဒရှ ငသ် ပဖစတ်ယဆ် ိုရငမ် မ ဆနဒအဒလျ  ဒ်ပမယ ဆညာ်းြ ား

ဒနလ ိုအြ်ြေါသညဆ် ိုြေါ စမီ ံ နာ်း OP 4.12 ၏လမာ်းည နန်ငှ်ေ့ ARIPA 

2017ဒအ  ြ်ေါပြညမ်ဆှညာ်းြ ားဒစပခငာ်းငေှါ,PIUဟ မ မ ဆနဒအဒလျ  ဒ်ပမယ အသံိုားပြြုံမှုထိုတဒ်ဖ ်ရဒြမည။် 

• ဒလျ ေ့ချန ိုငမ်ည ် ိုမညသ် ို ေ့ဆ ိုားရ  ားဒသ သ ဒ်ရ  မ်ှုအပဖစအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ်ေ့DRPရ ေ့သ ငာ်းအ ားစို/တံို ေ့ပြနခ်ျ စ်ိုဒဝား; 

ိ ိ ို  ေ့သ ို ေ့ဒသ စသညတ် ို ေ့  ိုအစ ိုားရအဒပခပြြုံ, မဘ ေ့ဘဏ,်အတ ိုငြ်ငခ်အံပဖစအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းသ တ ို ေ့  ိုယ်သ တ ို ေ့နငှ်ေ့ပြငဆ်ငမ်ှုနငှ်ေ့

အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မ ှြေါဝငဒ်နတ ေ့ဒအဂျငစ်မီျ ား၏အစ တအ်ြ ိုငာ်းမျ ားအဒြေါ်နငှ်ေ့အခ င်ေ့အဒရားနငှ်ေ့တ ဝနဝ်တတ ရ ားမျ ား 
 

xi 

 

အဒရားဒြေါ်ဘ စ်ံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမီ ံ နာ်း                                                 ESMF 
 

• အလ ားအလ သ ဒ်ရ  မ်ှုမျ ားနငှ်ေ့အဒပခခအံဒဆ  အ်ဦတညဒ်ဆ  န် ိုငရ်နလ် ိုအြ်ဒသ အရြ်ဘ အ် ျငေ့ ် ို ျငေ့၏်

တညဒ်နရ နငှ်ေ့အ ျယသ် ဆ် ိုငဒ်သ သ တ ို ေ့ရ ေ့သတငာ်းရငာ်းပမစ ်DRP နငှ်ေ့လ မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအ ားြံေ့ြ ိုားန ိုငရ်နအ်တ   ်



• ဒ သခအံဆငေ့န်ငှ်ေ့စမီ ံ နာ်းအဆင်ေ့မ ှဖ  ွဲ့စညာ်းမညပ်ဖစဒ်သ  ငာ်းမဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းယနတရ ားနငှ်ေ့မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းဒ  ်

မတ,ီယငာ်း၏အဖ  ွဲ့ဝငဖ်  ွဲ့စညာ်းမှုန ေ့ြတသ် တ် ေ့အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအသ ဒြား,နငှ်ေ့၎ငာ်း၏လိုြ်ငနာ်းဒဆ ငတ် မျ ားနငှ်ေ့ န် ေ့သတမ်ှု  ိုရှငာ်း

ပြပခငာ်းနငှ်ေ့မည ် ေ့သ ို ေ့တစဖ် လ် တစဦ်ားတ ိုငသ်  ားချ မ်ျ ားနငှ်ေ့မဒ ျနြ်မှုအ ြ်န ိုငက်  ြုံတငပ်ြငဆ်ငဇ် တစ်င ် လအတ ငာ်း

ဒဖ ်ထိုတမ်ယဆ် ိုရင ်

• စမီ ံ နာ်းအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမ နာ်းမနငှေ့သ်ာီးပခ ားဒဆ ားဒန ားညြှ န ှု ငာ်းအမျ ြုံားသမီားDRPနငှ်ေ့အပခ ားအငအ် ားနညာ်းအိုြ်စိုမျ ား  ိုငထ် ားမညပ်ဖစ်

သည။် အဓ  ရညရ် ယခ်ျ မ် ှဒ သခအံမျ ြုံားသမာီးမျ ားနငှ်ေ့ရ ိုဟငဂ်ျ အမျ ြုံားသမီားအ 
 

တစဦ်ား ဒ  ငာ်းမ နစ်  သတ်မတှမ်ဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းပခငာ်းနငှ်ေ့ဆံိုားပဖတခ်ျ မ်ျ ားယနတရ ားအ ားလံိုားသံိုားအစ တအ်ြ ိုငာ်းမျ ား  ိုတစ်

ခိုအချ နမ်နီငှ်ေ့ဒ ျနြ်ထံိုားစ၌ံမဒ ျလညမ်ှုမျ ားနငှ်ေ့တ ိုငသ်  ားမှုမျ ား  ိုဒပဖရှငာ်းဖ ို ေ့စတငတ်ညဒ်ထ ငခ် ေ့ပြီားGRMလ တလ်ြ်ဒသ တတ 

ယြေါတမီတှဆင်ေ့အစ တအ်ြ ိုငာ်း3နစှဒ်အ  ထ် ဒထ ငမ်ညပ်ဖစဒ်သ  ငာ်းလ မ်ေ့မည။်အဆ ိုြေါGRMဒအ  ြ်ေါလိုြ်ငနာ်းလညြ်တအ်ဒပခ

ခမံ ဒအ  တ် ငအ်ဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်လ မေ့မ်ည:် )အ ားလံိုား  စစမျ ားတ ငမ်တှတ်မာ်းတငထ် ားသင်ေ့ြေါတယလ် ခ်ရံရှ ;ii)ဆံိုားပဖတခ်ျ

 ဒ်တ တ ိုငသ်  ားမဆှ သ် ယရ်မည်,နငှ်ေ့iii)အ ားလံိုား  စစမျ ားတ င၎်ငာ်း၏ပြီားစာီးသ ို ေ့မဟိုတတ်နပ်ြနအ်ဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မှုမတှဆင်ေ့

ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့လ မ်ေ့မည။် ေါ အထ ားသပဖင်ေ့အ ားနညာ်းချ မ်ျ ားနငှ်ေ့ခစံ ားခ ေ့ရနငှ်ေ့မျ ားစ  ဒသ   စစရြ်မျ ားတ င,်ဆ  ျ ားအဒပခစ ို အ်လ  

သံိုားစ ားမှုနငှ်ေ့အသ မာ်းဖ မ်ှု ဒနတ တတ်ဆ တခ်ရံဖ ို ေ့ဆ လ် သ် သ  ို ခသညစ်ခနာ်းမျ ားတ ငန်ငှ်ေ့အထ ားသပဖင်ေ့မ နာ်းမမျ ားနငှ်ေ့ပမာီး

ဒ  ငဒ်ြေါ အ်ရ ယမ် နာ်း ဒလားဒတ အတ  အ် ိုားအ မမ် ေ့ ရ ိုဟငဂ်ျ လ မျ ြုံား၏မဒရရ ဒသ အဒပခအဒနအပမငအ်တ  ဒ်ဆ ငရ်  ်

တ ပဖစြ်ေါတယ။် 

ရညရ် ယခ်ျ မ် ှယငာ်းမဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းယနတရ ား(GRM)ညြှ နှု ငာ်းဒဆ ငရ်  ဒ်ြားပခငာ်း,အသ ဒံြားပခငာ်းမျ ားနငှ်ေ့အသ ဒံြားချ  ် ို

တစဥ်ီားပဖစစ်ဉ်  ိုတဆင်ေ့တတန် ိုငသ်ဒလ  ပ်မနပ်မနန်ငှ်ေ့ဒ သခအံဆင်ေ့မ ှအပဖစတ် ိုငတ်နာ်းဒပဖရှငာ်းရနပ်ဖစြ်ေါသည။်အ ားလံိုားထ ခ ို ြ်ို

ဂဂ ြုံလမ်ျ ားဟ သ တ ို ေ့ရ ေ့အခ င်ေ့အဒရား  ိုအပြည်ေ့အဝသတ ထ ားလိုြ်ြေါလ မ်ေ့မည,်နငှေ့အ်ဒသားစ တမ်ဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းလိုြ်ထံိုားလိုြ်န

ညာ်းမျ ားထ ဒရ  တ် ေ့အမျ ားပြညသ် ဆ ိုငရ် အချ အ်လ ်မ ဆ ယစ်ညာ်းရံို ားဒရားမတှစဆ်င်ေ့လ သ ရှငသ်  ားလ မ်ေ့မည။်အဆ ိုြေါမဒ ျန

ြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းပခငာ်းလိုြ်ငနာ်းစဉ်ဒလားခိုအဆင်ေ့ဆင်ေ့ြေါဝငသ်ညဒ်ြမယဆ် စ်ြ်ဒသ မဒ ျနြ်မှုြထမဦားဆံိုားနစှဦ်ား  ိုအဆင်ေ့ဆင်ေ့အ

တ ငာ်းခစံ ားရတ ေ့နစန် မှုပဖစဒ်စ 
 

ြထမ္ဥာီးစ  အဆငှ်ေ့က ို(အစရီငှ်ခအံသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့စခနှ်ားအဆငှ်ေ့က ိုမ္ဒကျနြှ်ချကှ်က ို):မဒ ျလညမ်ှုမျ ားအစ ဒရှ ငပ်ခငာ်းဆံိုားပဖ

တခ်ျ ဒ်တ မျ ားအတ  ြ်ထမဦားဆံိုားအဆင်ေ့နငှ်ေ့အမျ ားဆံိုားသံိုားစ  န ိုငပ်ခငာ်းနငှ်ေ့ချ ခ်ျငာ်းအဆ အ်သ ယစ်ခနာ်းအဆင်ေ့နငှ်ေ့ဒ ျားရ  အဆ

င်ေ့ မ ှဆ ို မ်ျ ားတ ငပ်ဖစလ် မ်ေ့မည။် အစ တအ်ြ ိုငာ်းမျ ား  ို 1 နငှ်ေ့ 2 အဘ ို ေ့အတ ိုငသ်  ားမှုမျ ားဤဒနရ တ ငလ် ခ်ရံရှ လ မ်ေ့မည။် 

ဒသ  င်ေ့စမီ ံ နာ်း၏သဒဘ သဘ ဝရန,် နစှဦ်ား  ိုမဒ ျနြ်ချ  ် ိုအစရီငခ်လံိုြ်ထံိုားလိုြ်နညာ်းမျ ားရှ ရလ မေ့မ်ည။် 

 

1. အ ားပ ငှ်ေ့သတငှ်ားြ ို ေ့မ္ဒကျနြှ်ချကှ်မ္ျ ားDRP:ရ ိုဟငဂ်ျ ဒစတန ေ့ဝနထ်မာ်း  နယ်  ် ိုအဒရားအသ ားထ မ ှနငှ်ေ့န ှုတအ် ားပဖင်ေ့

နစှဥ်ီားစလံိုားမဒ ျလညမ်ှုငျတငျသငှျားဖ ို ေ့DRPsအဘ ို ေ့လယပ်ြင၌်မအှဆငျွဲ့Interfaceိ ိ ိုအပဖစဒ်ဆ ငရ်  ြ်ေါလ မ်ေ့မယ။်  

ငာ်းဆငာ်းအဆင်ေ့  ိုDRPဒစတန ေ့ဝနထ်မာ်းအတ တ  စမီ ံ နာ်း  ိုသ  ားဝငန်ငှ်ေ့အတ GRMနငှ်ေ့လိုြ်ထံိုားလိုြ်နညာ်းမျ ားအဒြေါ်

ဒလေ့ ျင်ေ့သငသ်  ားြေါလ မ်ေ့မည။်လ အ ားလံိုားတ ို ေ့သညဒ်စတန ေ့ဝနထ်မာ်း ရ ိုဟငဂ်ျ ဘ သ စ  ားန ေ့ဘဂဂလ ဘ သ စ

  ားနစှခ်ိုလံိုားအတ   ် မ်ား ျငစ်  ပဖစရ်မည။်သ တ ို ေ့ ဒရားလ ို န်ငှ်ေ့မဒ ျလညမ်ှုမတှတ်မာ်းတငရ်န ် မ်ား ျငသ် ပဖစရ်

မည။်အထ ား ိုဒအဂျငစ်မီ ှအနညာ်းဆံိုား2အထာီးနငှ်ေ့2အမျ ြုံားသမီားဒစတန ေ့ဝနထ်မာ်းရှ လ မေ့မ်ညဘ်ယ်မ ှဒစတန ေ့ဝနထ်မာ်း၏

   ပြ ားပခ ားန ားဒသ အိုြ်စိုမျ ားဖ  ွဲ့စညာ်းြေါလ မ်ေ့မယ။်တစခ်ိုချငာ်းစ ီ ိုအဖ  ွဲ့မဒ ျနြ်မှု,လ ခ်ရံရှ ဒပဖရှငာ်းဒရားနငှ်ေ့မတှတ်မာ်း



တငပ်ခငာ်းအတ  3်00500မDှRPမ သ ားစိုမျ ား  ိုဒထ  ြံ်ေ့ြေါလ မ်ေ့မယ။်ယငာ်းမဒ ျနြ်မှု အီဆငေ့မ် ှဒပဖရှငာ်းမရဒနတယ်

ဆ ိုရင,် စခနာ်းအဆင်ေ့အထ ဒြားြ ို ေ့လ မ်ေ့မည။် 

2. Hostကလ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားကသတငှ်ားြ ို ေ့မ္ဒကျနြှ်ချကှ်မ္ျ ား:မဒ ျနြ်မှုလညာ်းအဓ  အ ားဒသ  င်ေ့စခနာ်းပြငြ်ဒနရ 

တစဒ်နရ ယ လ မ်ေ့မညဟ်ိုဒမျှ ်လင်ေ့ပခငာ်းနငှ်ေ့LGEDနငှ်ေ့၎ငာ်း၏ နထ်ရ ို တ် မျ ား အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒဆ ငရ်  ဒ်န

သ သညတ်ချ ြုံ ွဲ့ရ စမီ ံ နာ်း  ိုလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားမအှ မရ်ှငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းထမံှဒြေါ်ထ  လ် လ မ်ေ့မည။်ဤဒရ ွဲ့  ားမဒ ျနြ်မှု

အထ ားပြြုံဒအဂျငစ်မီျ ား၏မဒ ျနြ်ချ  ် ိုFocalPointသည,်INGO/NGOအဖ  ွဲ့(ရှ ြေါ )မ ှ ိုယစ် ားလယှသ်တငာ်းြ ို ေ့ဒစပခ

ငာ်းငေှါ,LGED/DPHE,LGED ဒန  ိုယစ် ားလယှမ်ျ ားထမံှFocal Point သည ်  ယှျဒစ ငျွဲ့ဒရှ  ျ။ 

ယငာ်းမဒ ျနြ်မှု အီဆင်ေ့မ ှဒပဖရှငာ်းရမဒနတယဆ် ိုရင,် သ တ ို ေ့သညတ်ြ်အဆင်ေ့  ိုရညျညြှနျားြေါလ မ်ေ့မည။် အဆ ိုြေါ focal 

လ တစဦ်ားအပြည်ေ့အဝလ မေ့မ်ည် 

xii 

အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                                 ESMF 
 

ဒအ  ်ြေါအချ ်အလ ်မျ ား  ိုမှတတ်မ်ားတင:်လ တစဦ်ား၏( )အမည ် ား,(ii)ဒန ေ့စ  တ ိုငသ်  ားချ  ် ိုလ ်ခံရရှ ခ ေ့သည;် (iii) 

တ ိုငသ်  ားစ ၏သဒဘ သဘ ဝ; (ဃ) တညဒ်နရ , နငှ်ေ့ (v) တ ိုငသ်  ားချ ်ဒပဖရငှာ်းခ ေ့ြံို။ 
 

 ိုတ ယအဆငှ်ေ့GRM(စခနှ်ားအဆငေ့ှ်):DRP ဒနမဒ ျလညမ်ှု(နစှဦ်ားစလံိုားDRPမျ ားအတ  ်)ဒ သဆ ိုငရ် အဆင်ေ့မှ မဒပဖရငှာ်းန ိုငဆ် လ် တ်ညရ်ှ သ

င်ေ့သည,်DPHE,LGEDသ ို ေ့မဟိုတ်MoDMR  ိုယစ် ားလှယမ်ျ ားပဖစဒ်စထမှံအ  အညပီဖင်ေ့အထ ား ိုဒအဂျငစ်မီျ ား၏ဗဟ ိုအချ ်စခနာ်းအဆင်ေ့  ိုမဒ ျ

နြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းဒ  ်မတ ီ ို (CL-GRC) မှ  ီ စစ  ိုပမြှငေ့ြ်ေါလ မ်ေ့မယ။် ဤဒ ျ မတီ CIC  သဘ ြတ အပဖစဒ်ဆ ငရ်  ်ြေါလ မ်ေ့မည။် 

အမှုဒြေါငာ်းgrievanceမှဆဒီလျ ်မှုနငှ်ေ့အတ လ ိုအြ်အပဖစဒ်  ်မတအီဖ  ွဲ့ဝငမ်ျ ားMajhiရ ေ့,သ ်ဆ ိုငရ်  ရ ိုဟငဂ်ျ ဒစတန ေ့ဝနထ်မ်ား,အထ ားပြြုံဒအဂျ

ငစ်မီျ ား၏စခနာ်းအဆင်ေ့  ိုမဒ ျနြ်ချ  ် ိုပမစငတ် ြ  ြုံင်ေ့ပဖစလ် မ်ေ့မည,် တ  ျတ ေ့ PIU / ဒအဂျငစ်ထီမှံအဖ  ွဲ့ဝငမ်ျ ား သငတ်နာ်းသ ားမျ ား  ို co-

optedလ မ်ေ့မည။်ဥြမ အ ားပဖငေ့,်စညာ်းစ မ်ထမှံလ ်ခရံရှ မညသ်ည်ေ့မဒ ျနြ်မှုသညမှ်နလ်ျှင,် နထ်ရ ို တ် ရ ေ့  ိုယစ် ားလှယသ်  ားန ဒနစဉ်အတ 

ငာ်း  ိုဖ တ်သ  ားလ မ်ေ့မည။် မဒ ျနြ်မှုထ ခ ို ်နစန် ြိုဂဂ ြုံလ်မျ ားနငှ်ေ့အတ စဉ်ဆ ်မပြတ် interaction  တဆင်ေ့ဒပဖရှငာ်းသ လ မ်ေ့မည ် ို၎ငာ်း, focal 

လ တစဦ်ားဒမားပမနာ်းချ ်ဒပဖသ  ားနငှ်ေ့သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငသ် ို ေ့မဟိုတလ် မှုဒရားသ ်ဒရ  ်မှုအြေါအဝငအ်မျ ြုံားမျ ြုံားဒသ   စစမျ ားနငှ်ေ့ ြတသ် .် 

နစန် မှုမျ ား  ိုဒပဖရှငာ်းြေါလ မ်ေ့မယ။်တစဦ်ား ဒဆ ေ့ဖ်ဝ applicationနငှ်ေ့အထ ားဖိုနာ်းလှု ငာ်းလညာ်းမဒ ျနြ်မှုအလီ ်ထဒရ နစန်ညာ်းလမ်ားမျ ားမှတစဆ်

င်ေ့ခံရဖ ို ေ့ခ င်ေ့ပြြုံတညလ် မေ့်မည။်အဆ ိုြေါCICရံို ားအခေါအ ားဒလျ ်စ  အဆ ိုြေါမဒ ျနြ်ချ  ် ိုအမှုဒြေါငာ်းခ ိုငမ် ဒအ ငန်ငှ်ေ့မှတ်ြံိုတငရ်နြ်ေါလ မ်ေ့မယ။် 

တစဦ်ား စခနာ်းမှအဆငျွဲ့မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းဒ  ်မတီ(CL-GRC)တစဦ်ားချငာ်းစစီခနာ်းInsetupမညပ်ဖစပ်ြီားတစဦ်ားချငာ်းစအီမှု  ိုပြနလ်ညသ်ံိုားသ 

ြ်  resolution 

ိ ိ ိုဒြားဘ ို ေ့တ ဝနရ်ှ သ လ မေ့်မည။်ဆံိုားပဖတ်ချ ်မှအညခီိုနစှ,်မဒ ျနြ်ချ  ် ိုအမှုဒြေါငာ်းမှန ်နဒ်သ ဒဆ ငရ်  ်မှုမျ ားမျ ား၏အဒ  ငအ်ထည်

ဒဖ ်မှုမျ ားအတ  ်ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုဒြားသ ို ေ့မဟိုတ်သ ်ဆ ိုငရ် ဒအဂျငစ်ရီညည် နာ်းြေါလ မ်ေ့မည။် 

 

(တ ိုငသ်  ားစ ဒ သခံအဆင်ေ့မှ မဒပဖရှငာ်းန ိုငရ်ှ ဒနဆ လျှင)်Host အဝနာ်းမျ ားအတ  ်,ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား/လ မှုဒရားအ  အ  ယအ်ထ ား

 ို(LGEDPIU)  ိုLGEDဒ  ေ့ဘဇ ားအလိုြ်အမှုဒဆ ငအ်ငဂ်ျငန်ယီ ချြုံြ်ရ ေ့ရံို ားမှ အလိုြ်အမှုဒဆ ငအ်ငဂ်ျငန်ယီ ချြုံြ်အဆင်ေ့မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရငှာ်း

ဒ  ်မတီ(Xen-GRC)မှ  ီ စစ  ိုပမြှငေ့ြ်ေါလ မ်ေ့မယ။်အဆ ိုြေါDPHEဝငဒ်ရ  ်စ  ဖ် ်မှုဟ DPHEဒ  ေ့ဘဇ ားအလိုြ်အမှုဒဆ ငအ်ငဂ်ျ 

ငန်ယီ မျ ားရံို ားဒပြ ငာ်းဒရ ွဲ့ ပခငာ်း  ိုခရံသ လတံေ့မဟိုတ်ဒသ ဒ သဆ ိုငရ် အဆင်ေ့မှ အမှုဒြေါငာ်းဒပဖရှငာ်း။အလိုြ်အမှုဒဆ ငအ်ငဂ်ျငန်ယီ ချြုံြ်   ီ

သ ်ဆ ိုငရ် အဆင်ေ့အထ မှ  GRC ၏ ျငာ်းြအပဖစသ်တ်မှတ်ထ ားဒသ အရ ရှ တဦားပဖစလ် မေ့်မည။် အဖ  ွဲ့ဝငမ်ျ ားသညဒ် သခံအိုြ်ချြုံြ်ဒရား, 

ြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုအဖ  ွဲ့(EST)(သ မျ ား၏အသ ံဒြား) 

ိငှ်ေ့လ ထိုအဒပခပြြုံလ ေ့အဖ  ွဲ့အစညာ်းမျ ားအြေါအဝငလ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့အပခ ားသ ်ဆ ိုငသ် မျ ား  ိုယစ် ားပြြုံဒရ ားချယခံ်ရြေါလ မ်ေ့မယ။် 

အဆ ိုြေါအ  အ  ယအ်ထ ား ိုအပြည်ေ့အဝဒအ  ်ြေါအချ ်အလ ်မျ ား  ိုမှတတ်မ်ားတငလ် မ်ေ့မယ:် လ တစဦ်ား၏ ( ) အမည ် ား, (ii) 



ဒန ေ့စ  တ ိုငသ်  ားချ  ် ိုလ ်ခံရရှ ခ ေ့သည;် (iii) တ ိုငသ်  ားစ ၏သဒဘ သဘ ဝ; (ဃ) 

တညဒ်နရ ,နငှ်ေ့(v)တ ိုငသ်  ားချ ်ဒပဖရှငာ်းခ ေ့ြံို။ဒအ  ်မှ ဒဖေါ် ပြတ ေ့အတ ိုငာ်းGRCနငှ်ေ့အဖ  ွဲ့ဝငမ်ျ ား၏ဖ  ွဲ့စညာ်းတညဒ်ဆ  ်ြံိုပဖစလ် မေ့်မည:် 
 

 ျငာ်းြ အလိုြ်အမှုဒဆ ငအ်ငဂ်ျငန်ယီ ချြုံြ် 

အဖ  ွဲ့ဝငအ်တ ငာ်းဒရားမ ား ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား / လ မှုဒရားအ  အ ှယျအထ ား ို (PIU) 

အဖှ ေ့ဝငျ ဒ သခံအိုြ်ချြုံြ်ဒရား ဒန  ိုယစ် ားလယှ ်

ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လ မှုအဖ  ွဲ့ (EST) အတ ိုငြ်ငခံ်ရ ေ့  ိုယစ် ားလှယ ်

အရြ်ဖ လ် မှုအဖ  ွဲ့အစညာ်း  ိုယစ် ားလယှ ်

 

တတ ယအဆငှ်ေ့(ခရ ိုငှ်အဆငှ်ေ့က RRCGRC):အဆ ိုြေါမဒ ျနြ်ချ  ် ိုစခနာ်းအဆငေ့/်LGEDအလိုြ်အမှုဒဆ ငအ်ငဂ်ျငန်ယီ ချြုံြ်ရံို ားအဆင်ေ့မှ မဒပဖရှငာ်း

န ိုငဆ် လ် တ်ညရ်ှ သင်ေ့ဒသ  ငာ်း MoDMR / LGED PIU, အ RRRC ရ ေ့ရံို ားမှ မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းဒ  ်မတီ (GRC) မှ 

(စ ပဖင်ေ့ဒရားသ ားမှတတ်မ်ားတငန်ငှေ့အ်တ )   စစ  ိုရညည် နာ်းအ ားပဖင်ေ့ GRM ၏တတ ယအဆင်ေ့  ိုသ ်ဝငဒ်စြေါလ မ်ေ့မယ ်

ယငာ်းမဒ ျနြ်မှု၏သံိုားသြ်ချ ်  ိုအဒြေါ်အဒပခခံပြီားထ ားတ ေ့လ မေ့်မည,်ထ ိုDPD,   ှယျဒစ ငျွဲ့ဒရှ  ျအတ ိုငြ်ငခံ်ြရ ိုဂရမ်အတ ိုငြ်ငခံ်နငှ်ေ့မဒ ျ

နြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းအတ ိုငြ်ငခံ်နငှ်ေ့အတ တ ိုငြ်င၌်သ တ ို ေ့  ိုဒပဖရငှာ်း။ဤသညသ် ဆ် ိုငရ် ဒအဂျငစ်မီျ ား၏တ ဝနရ်ှ   ိုယစ် ားလှယ် RRRC 

ရ ေ့ရံို ားမှ ဆ ိုတညဆ် ဒ  ်မတီအသံိုားပြြုံမှုဒစနငှ်ေ့ RRRC ထ ဒတ ွဲ့ဆ ်ဆ,ံ DC  မျ ားနငှ်ေ့ခရ ိုငအ်ဆင်ေ့ြေါလ မ်ေ့မယ:် MoDMR, LGED နငှ်ေ့ DPHE 

အပဖစအ်ခေါလ ိုအြ်ခ ေ့ြေါတယ။် ဤသည ်၎ငာ်း၏သ ်ဆ ိုငရ် ပြနလ်ညသ်ံိုားသြ်န ေ့ resolution အဘ ို ေ့, ခရ ိုငအ်ဆင်ေ့မှ ဖ င်ေ့လှစြ်ေါလ မ်ေ့မည။် တစဦ်ား  

software   ိုအခ ဒြ ြုံ စနစအ်တ  ်မဒ ျနြ်ချ  ် ိုအမှုဒြေါငာ်းမှတ်ြံိုတငပ်ြီားဒန  ်ဆ တ်  အထ တ ိုားတ ်ဖ ံွဲ့ ပဖ ြုံားြေါလ မ်ေ့မည။် Parallelly, လ စ်   

စနစအ်တ  ်စမံီ  နာ်း၏ နဦားအဆင်ေ့မျ ားတ ငလ်ိုြ်ဒဆ ငန် ိုငစ် မ်ား  ိုအ မခံမှဒန  ်ဒတ ်သ ို ေ့လ ို ်သ လ မ်ေ့မညအ်ပဖစဒ်ြေါ် ပဖစဒ်ြေါ်၏အမှု၌တစဦ်ား

 ျဆံိုားဒ ျ မှုစနစအ်ပဖစအ်ဒစခံရန။်အဆ ိုြေါGRM ဇီ ိုငာ်း၏အစ တ်အြ ိုငာ်းတစခ်ိုအပဖစ,်မဒ ျနြ်ချ  ် ိုအမျ ြုံားအစ ားအစိုတခိုမှထိုတလ်ိုြ်ြေါလ မ်ေ့

မည ်
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အဒရားဒြေါ်ဘ ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမံီ  နာ်း                                                 ESMF 
 

 

တစဦ်ား  ဒဆ ေ့ဖျဝ အခ ဒြ ြုံ အထ ားဖိုနာ်းလှု ငာ်း   ိုလညာ်းစိုဒဆ ငာ်းနငှ်ေ့သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ  ယ ် ဆ ်စြ်ဒသ  

မဒ ျနြ်မှုတံို ေ့ပြနြ်ေါလ မ်ေ့မယစ်တ ဒတ အမှုဒြေါငာ်းဦားစ ားဒြားအပဖစမ်ဒ ျနြ်မှုြဒရ ဂျ န်ငှ်ေ့ဆ ်စြ်သည်ေ့အမျ ားအပြ ားအမျ ြုံားအစ ားြေါဝငသ်ည်

ထ ားတ ေ့သ တ ို ေ့ရ ေ့ခံစ ားရတ ေ့နစန် မှုဒတ   ိုလ ယ ် ဒချ ဒမ ွဲ့, GVB ဆ ်စြ်ဒသ  မဒ ျနြ်မှု, ဆ ်စြ်ဒသ  မဒ ျနြ်မှု   ှယျဒစ ငျွဲ့ဒရှ  ျ။ 
 

စတိုတထ အဆငှ်ေ့(အမ္ျ  ားသ ားအဆငှ်ေ့): တစဦ်ားမဒ ျနြ်ချ  ် ိုမဟိုတ်တ ေ့ခရ ိုငအ်ဆငေ့မှ် ဒပဖရှငာ်း ျနက် ငာ်းလျှင၎်ငာ်းမဒ ျနြ်ချ  ် ို 

MoDMRရ ေ့လှုြ်ရ ှားမှုမျ ားနငှ်ေ့ြတ်သ .်လျှင,် န ိုငင်ဒံတ ်အဆင်ေ့တနညာ်းMoDMRမှ ဒလားစ ားဖ ယဒ်အဂျငစ်မီျ ားရညည် နာ်းလ မ်ေ့မည ် LGED, 

ထ ိုမဒ ျနြ်ချ  ် ို LGED ရ ေ့လှုြ်ရှ ားမှုမျ ားနငှ်ေ့ ြတသ် .် ဒနသညလ်ျှင,် နငှ်ေ့ DPHE, ထ ိုမဒ ျနြ်ချ ်  ို DPHE ရ ေ့လှုြ်ရှ ားမှုမျ ားနငှ်ေ့ ြတ်သ .် 

လျှင။် တစခ်ိုချငာ်းစ ီ ိုဒအဂျငစ်ပီြီားဒတ ေ့သ တ ို ေ့ရ ေ့တညဆ် မဒ ျနြ်မှု resolution   ို protocol မျ ား  ို အသံိုားပြြုံ. 

ရညည် နာ်းမဒ ျနြ်မှုဒပဖရှငာ်းြေါလ မ်ေ့မယ။် သ ်ဆ ိုငရ် ဒအဂျငစ်မီျ ား၏အ  အ  ယ ် focal 

အချ ်မျ ားဆံိုားပဖတ်ချ ်ပဖစစ်ဉ်  ိုလ ယ ် ဒချ ဒမ ွဲ့ဒစမည်ေ့တ ဝနရ်ှ သညပ်ဖစလ် မေ့်မည။် တစဦ်ားအထ ားသပဖင်ေ့အမှု (အဆငျွဲ့ 1-

အဆငေ့3်)အ ားလံိုားသညအ်စညာ်းအဒဝားမ နစသ်  ားန မတ ိုငမီ်တငပ်ြရြေါမည။်အဆ ိုြေါသ  ားန ပခငာ်းနငှ်ေ့ဒထ  ်ြံေ့စ ရ  ်စ တမ်ားအဒြေါ်အဒပခခံပြီား

ဒ  ်မတ ီ စစရြ်မျ ား  ိုဒပဖရှငာ်းန ိုငြ်ေါလ မ်ေ့မယ။်မညသ်ည်ေ့အလိုြ်သမ ား၏အမှု၌  စစမျ ားဝမ်ားဒပမ  ,်စညာ်းစ မ်  ိုတ ို ရ် ို  ်နထ်ရ ို ်တ မျ ားနှ



င်ေ့ နထ်ရ ို တ် မှတ ိုငသ်  ားန ိုငြ်ေါတယဘ်ဂဂလ ားဒ ေ့ရှ်အလိုြ်သမ ားဥြ 2006အလိုြ်သမ ားဒရားရ မျ ား ချ ်ချငာ်းပြဿန မျ ား  ိုဒပဖရငှာ်းန ိုငမှ်ခ

 ညျဒန ှငျဒနသ သညထ် ို ေ့အပြင,်DRPနငှ်ေ့အ မ်ရှငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း  ိုလညာ်းတ ို ်ရ ို ်မဆ ိုအဆင်ေ့အထ တ ိုငသ်  ားခ င်ေ့ပြြုံထ ားြေါသည။် 

ထ ို ေ့အပြငခ်ိုနစှ,် ယံိုသ ညသ် အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့တစဦ်ားချငာ်းစ ီ ိုသ တ ို ေ့ဆ ိုားရ  ားစ  ဒသ  င်ေ့ထ ခ ို ်ဒနသ ဒသ ဤ မဘ ေ့ဘဏ ်(WB) 

  ိုမြံေ့ြ ိုားစမံီ  နာ်း  ိုလ ်ရှ စမံီ  နာ်း  ိုမှအဆငျွဲ့မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းယနတရ ားမျ ား ေါမှမဟိုတW်Bရ ေ့မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရငှာ်းဝနဒ်ဆ ငမ်ှု(GRS)မှတ ို

ငတ်နာ်းတငပ်ြဒစန ိုငသ်ည။်အဆ ိုြေါGRSလ ်ခရံရှ တ ိုငသ်  ားမှုမျ ားချ ်ချငာ်းစမံီ  နာ်း  ိုနငှေ့ဆ် န်  ယစ် ိုားရ မ်ြ ြနမ်ှုမျ ားဒပဖရှငာ်းန ိုငရ်နအ်တ  ်ပြနလ်ည်

သံိုားသြ်ပဖစဒ်သ  ငာ်းဒသချ ။စမံီ  နာ်းထ ခ ို လ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့တစဦ်ားချငာ်းစထီ ခ ို ်မှုပဖစြ်  ားခ ေ့သညရ်ှ မရှ ဆံိုားပဖတ်ရဒသ သည်ေ့WBရ ေ့လ တ်

လြ်ဒသ စစဒ်ဆားဒရားPanel  ို၎ငာ်းတ ို ေ့၏တ ိုငသ်  ားချ တ်ငပ်ြရနဒ်စပခငာ်းငေှါ, 

 ေါမှမဟိုတ်ဒြေါ်ဒြေါ ်န ိုငဒ်သ  ငာ်း၎ငာ်း၏မ ဝေါ မျ ားနငှ်ေ့လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားမျ ားနငှ်ေ့အတ WB Non-လ ို ်န မှု၏ရလ အ်ပဖစ်။စ ိုားရ မ်ြ ြနမ်ှုမျ  

ိား  ို မဘ ေ့ဘဏ၏်အ ရံို  ိုတ ို ရ် ို ယ် ဒဆ ငခ် ေ့သ နငှ်ေ့ဘဏစ်မံီခန် ေ့ခ  မှုတံို ေ့ပြနရ်နအ်ခ င်ေ့အလမ်ားဒြားဒသ ထ ားပြီားပြီားဒန  တ် ိုငသ်  ားမှုမျ ားသညေ့အ်

ချ နတ် ငမ်ဆ ိုတငသ် ငာ်းန ိုငြ်ေါသည။် 
 

ထ ို ေ့ပြင၎်ငာ်းတ ို ေ့သညဆ် ိုားရ  ားစ    ီမဘ ေ့ဘဏ(်WB)  ိုမြံေ့ြ ိုားစမံီ  နာ်းဒသ  င်ေ့ထ ခ ို သ်ညဟ်ိုယံိုသ ညသ် အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့တစဦ်ားချငာ်းစအီတှ စမံီ  

နျား  ို-Level မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းယနတရ ားမျ ား ေါမှမဟိုတ် WB ရ ေ့မဒ ျနြ်မှုမျ ားဒပဖရှငာ်းဝနဒ်ဆ ငမ်ှု (GRS) 

မှတ ိုငတ်နာ်းတငပ်ြဒစန ိုငသ်ည။်အဆ ိုြေါGRSလ ်ခံရရှ တ ိုငသ်  ားမှုမျ ားချ ်ချငာ်းစမံီ  နာ်း  ိုrelatedစ ိုားရ မ်ြ ြနမ်ှုမျ ားဒပဖရငှာ်းန ိုငရ်နအ်တ  ်ပြနလ်ည်

သံိုားသြ်ပဖစဒ်သ  ငာ်းဒသချ ။စမံီ  နာ်းထ ခ ို လ် မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမျ ားနငှ်ေ့တစဦ်ားချငာ်းစထီ ခ ို ်မှုပဖစြ်  ားခ ေ့သညရ်ှ မရှ ဆံိုားပဖတ်ရဒသ သည်ေ့WBရ ေ့လ တ်

လြ်ဒသ စစဒ်ဆားဒရားPanel  ို၎ငာ်းတ ို ေ့၏တ ိုငသ်  ားချ တ်ငပ်ြရနဒ်စပခငာ်းငေှါ, ေါမှမဟိုတ်ဒြေါ်ဒြေါ ်န ိုငဒ်သ  ငာ်း၎ငာ်း၏မ ဝေါ မျ ားနငှ်ေ့လိုြ်ထံိုားလိုြ်နညာ်း

မျ ားနငှ်ေ့အတ WBNonလ ို ်န မှု၏ရလ အ်ပဖစ။်စ ိုားရ မ်ြ ြနမ်ှုမျ ား  ို မဘ ေ့ဘဏ၏်အ ရံို  ိုတ ို ရ် ို ်ယ ဒဆ ငခ် ေ့သ နငှ်ေ့ဘဏစ်မံီခန် ေ့ခ  မှုတံို ေ့ပြနရ်နအ်ခ 

င်ေ့အလမ်ားဒြားဒသ ထ ားပြီားပြီားဒန  တ် ိုငသ်  ားမှုမျ ားသညေ့အ်ချ နတ် ငမ်ဆ ိုတငသ် ငာ်းန ိုငြ်ေါသည။် 
 

ြတဝ်နာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လ မှုစမီခံန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်လမာ်းည နခ်ျ မ်ျ ား 

ဤသညE်SMFမတ ညဒီသ Subစမံီ  နာ်းမျ ားအတ  ်ြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုစမံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်(ESMPs)ရ ်ဒန ေ့တ ငလ်မ်ားည နခ်ျ ်မျ ားဒြားသည။်ဤ

ဒရ ွဲ့  ားလများညြှနျခအလတ်စ ားအနတရ ယစ်မံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားမှအန မေ့်အဘ ို ေ့, ေါမှမဟိုတ်ဒန  ်ထြ်အ  ပဖတသ် ို ေ့မဟိုတ်စမံီခန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်မျ ား

လ ိုအြ်ြ ိုမ ိုပမင်ေ့မ ားအနတရ ယန်ငှ်ေ့အတ Subစမံီ  နာ်းမျ ားအတ  E်&Sမှဒလျ ေ့ြေါားသ ်သ ဒစအစအီမံပြငဆ်ငထ် ားရနသ်ံိုားန ိုငတ်ယ။် တစဦ်ား ESMP 

စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒရားအဆငေ့လ်ှုြ်ရ ှားမှုမျ ားအဒြေါ်အဒလားဒြား 

ြဏ မဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား,ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား,စစဆ်ငဒ်ရား&ပြြုံပြငထ် နာ်းသ မ်ားမှုမျ ားနငှ်ေ့decommissioning)နငှ်ေ့စမံီ  နာ်းသ ဒ်ရ  ်မှုလ ်ခံန ိုငဖ် ယအ်

ဆင်ေ့ဆင်ေ့ဒလျှ ေ့ချပဖစဒ်သ  ငာ်းဒသချ ။ထ ို ေ့ဒသ  ငေ့E်SMPအ ားလံိုားဒရှွဲ့ ခ  ပခမ်ားစ တ်ပဖ အဆ ိုပြြုံထ ားစမံီ  နျား၏သသဇ လ မ်ားမ ိုားမှုဧရ ယ အတ ငာ်းပခံြုံငံိုသ

ဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငအ်ရညအ်ဒသ ား  ိုထ နာ်းသ မ်ားဒစ ငေ့ဒ်ရှ  ်သ ို ေ့မဟိုတ်တ ိုားတ ဒ်စရနအ်သံိုားပြြုံသညဒ်သချ ဘ ို ေ့စ ရ  ်စ တမ်ားပဖစလ် သည။် 

အဆ ိုြေါESMP,ရှငာ်းရှငာ်းလငာ်းလငာ်းလ ိုရငာ်းတ ိုအလိုြ်သမ ားမျ ားနငှ်ေ့အလိုြ်သမ ားဒရ  ်လ ၏အဒပခအဒနမျ ားအလိုြ်လိုြ်  ိုင,်ဆ ိုားရ  ားဒသ လ မှုဒရားနငှ်ေ့သဘ ဝြတ်ဝနာ်း

 ျငဆ် ိုငရ် အ ျ ြုံားသ ်ဒရ  ်မှုဒဖ ်ပြ,GBVသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပဖစ်သင်ေ့,ဤအစီအမံမျ ားအဒ  ငအ်ထည်ဒဖ ်ဒဆ ငရ်  ်ရ တ ငမ်ျ ားအတ  ်လ ်ခံန ိုငဖ် ယ်အဆင်ေ့

နငှ်ေ့ဘ လ ဆ ိုဒတ ေ့အချ န ်ဒရ  ်ဒစဖ ို ေ့ဒလျှ ေ့ချဒရားအစီအမဒရ ားချယ်ထ ားသ သည်။အဆ ိုြေါESMPအ ားလံိုားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ား၏လ ို ်န မှုနငှ်ေ့အတ အဆ ိုပြြုံစီမံ  နာ်းအ ားအ

ဒ  ငအ်ထည်ဒဖ ်ဒရား  လအတ ငာ်းဒဆ င်ရ  ်ဒသ  င်ားဒသချ ဒစရနရ်ည်ရ ယ်ြေါသည် 
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အဒရားဒြေါ်ဘ စ်ံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမီ ံ နာ်း                                                 ESMF 
 

 မဘ ေ့ဘဏန်ငှ်ေ့အစ ိုားရအဒပခပြြုံ၏ြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ  ယလ် ိုအြ်ချ ်မျ ား  ို။တစဦ်ားစမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားပြငဆ်ငထ် ားရနလ် ိုအြ်

ြေါသညသ်ည်ေ့ ESMP ၏ဖ  ွဲ့စညာ်းြံိုအဒြေါ်အဒပခခံသည:် 



 

1.    အတ တ တဦားတညာ်းသ ို ေ့မဟိုတ်အပခ ားတ ိုငာ်းတ ဒလျှ  ်ထ ားလ ိုအတ ငာ်းအဒပခအဒနမျ ားနငှ်ေ့အဆင်ေ့နငှေ့အ်တ ၎ငတ ို ေ့၏ဒြေါငာ်းစ   

ညာ်းမှုနငှ်ေ့အတ အလ ားအလ ဆ ိုားရ  ားဒသ ဒဖ ်ထိုတ်သ ်ဒရ  ်မှုနငှ်ေ့ဒမ ားစ ားခံရဖ ို ေ့ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံမျ ား, 
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4. အ ားလံိုားအထ ်ြေါလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားမျ ားအတ  ်ဘတ်ဂျ ်ခ  တမ်ား။ 

5. အဖ  ွဲ့အစညာ်းဆ ိုငရ် တစဦ်ားချငာ်းစလီှုြ်ရှ ားမှုမျ ားအတ  ်အစအီစဉ်မျ ားနငှ်ေ့ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံ။ 

6. အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒရားဦားချငာ်းစလီှုြ်ရှ ားမှုအဘ ို ေ့အအချ နဇ်ယ ားနငှ်ေ့စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းခ  မျ ားအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒရား 

ဘ လ ဆ ိုဒတ ေ့အချ နန်ငှ်ေ့အတ ၎ငာ်း၏ဒြေါငာ်းစညာ်းမှု။ 

7. သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရား  စစမျ ားနငှ်ေ့ြတ်သ ်ဒသ ခံစ ားရတ ေ့နစန် မှုမဒ ျနြ်မှုမျ ား 

အတ  ်အြေါအဝငလ်ိုြ်ထံိုားလိုြ်နညာ်းမျ ား, အစရီငခ်ံဒနသည။် 

ပြငဆ်ငထ် ားရနထ်ြ်မံလမ်ားည နမ်ှု ESMP ဒန  ်ဆ တ်   5 ဒြားအြ်သည။် 

အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားဆ ိုငှ်ရ န ငှ်ေ့ဒစ ငှ်ေ့ ကညှ်ေ့ဒလေ့လ ဒရားအစအီစဉ 

အစ ိုားရသည၎်ငာ်း၏ဒ သဆ ိုငရ် အစ ိုားရဝနက် ီားဌ န,ဒ ျားလ ်ဒ သဖ ံ ွဲ့ ပဖ ြုံားဒရားနငှ်ေ့သမဝေါယမ(MoLGRD&C)နငှ်ေ့သဘ ဝဒဘားစမံီခန် ေ့ခ  မှုနငှ်ေ့ ယဆ်

ယဒ်ရားဝနက် ီားဌ န(MoDMR)မှတဆင်ေ့စမံီ  နာ်းအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မှုနငှ်ေ့စမံီခန် ေ့ခ  မှုအတ  ်ပခံြုံငံိုတ ဝနရ်ြေါလ မ်ေ့မယ။် 

အဆ ိုြေါစမံီ  နာ်း  ိုသံိုားစမံီ  နာ်းအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒရားယ နစ ် (PIUs) မှတဆင်ေ့ LGED, DPHEနငှ်ေ့ MoDMR 

 အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒဆ ငရ်  လ် မ်ေ့မည။်LGEDနငှ်ေ့DPHEအဆ ိုြေါMoLGRD&C အတ ငာ်းဒအဂျငစ်မီျ ားအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ လ်ျ ရ်ှ သည။် 

အ ားလံိုားလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားလယပ်ြငအ်ဆငေ့မှ်  ို ခသည ်ယဆ်ယဒ်ရားနငှ်ေ့ဒနရြ်မျ ားသ ို ေ့ပြနလ်ညြ် ို ေ့ဒဆ ငဒ်  ်မရှငန်  (RRRC)  ညြှ နှု ငာ်းလ မ်ေ့မည။် 

အဆ ိုပြြုံထ ားအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မှုဖ  ွဲ့စညာ်းြံိုမှ ချမှတ်မျ ားအတ   ်ျ ြုံားဒသ  ငာ်းဆငပ်ခင ် ထ တ င ် ိုက  ြုံားတနာ်း DRP 

အ  အညနီငှ်ေ့ညြှ နှု ငာ်းမျ ားအတ  လ်ိုြ်ငနာ်းစညာ်းမျဉ်ားစညာ်း မ်ားဒတ   ိုအတ အစ ိုားရဒအဂျငစ်မီျ ားမျ ား၏လိုြ်ြ ိုငခ် င်ေ့မျ ားနငှ်ေ့အညပီဖစရ်နန်ငှ်ေ့အဒ  

င်ေ့သ ို ေ့ပြညတ် ငာ်းဒရားအစ ိုားရက ီားသ ြ်အိုြ်ချြုံြ်ရှငာ်းလငာ်းဒရားလိုြ်ထံိုားလိုြ်နညာ်းမျ ား  ိုယ ပြီားအထ ဒရ  ်ဆံိုားဆံိုားပဖတ်ချ ်ချ enable လိုြ်ဖ ို ေ့ 

ရနပ်ဖစြ်ေါသည။် 

စာီးြ  ားဒရားဒအ  ်ြေါအစ ိုားရအဒပခပြြုံရ ေ့စညာ်း မ်ားမျ ား,အဒဆားပြ ား၏စမံီ  နာ်း ေါရ ို တ်   ိုတ ို ရ် ို ်သ တ ို ေ့ရ ေ့သ ်ဆ ိုငရ် ဝနက် ီားမျ ားစမံီ  နာ်းစတီ

ယ ရငဒ်  ်မတီ (PSC)  မှသတငာ်းြ ို ေ့မျ ားအတ  ်ဒအဂျငစ်မီျ ား ( ို ခသညမ်ျ ားဆ ိုငရ် ဆ လ်၏အာီး / ဌ နမ ား) 

၏ဦားဒခေါငာ်း ဒနတဆင်ေ့တ ဝနရ်ှ သ လ မေ့်မည။် အဆ ိုြေါအက ီားတနာ်းအတ ငာ်းဒရားမ ား / အတ ငာ်းဒရားမ ား LGD, MoLGRD & C 

နငှ်ေ့အက ီားတနာ်းအတ ငာ်းဒရားမ ား/အတ ငာ်းဒရားမ ားMoDMR သဘ ြတ အပဖစဒ်ဆ ငရ်  တ် ေ့PSC  သဘ ြတ အပဖစဒ်ဆ ငရ်  တ် ေ့ PSC 

ရှ လ မေ့်မည,် တစဦ်ားချငာ်းစ ီPIU   ိုယစ် ားလှယမ်ျ ားနစှဦ်ားစလံိုား PSC အစညာ်းအဒဝားဒတ မှ ြစစြုံြပနပ်ဖစလ် မေ့်မည။် 

DPHE စ တျအြ ိုငျား la နငှ်ေ့အစ တအ်ြ ိုငာ်း 3B ၏အစ တအ်ြ ိုငာ်းတစခ်ို၏အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒအဂျငစ်ပီဖစလ် မေ့်မည။် DPHE PIU 

တစဦ်ားဆ ် ြ်အြ်နှစံမံီ  နာ်း ေါရ ို တ် နငှ်ေ့နစှခ်ို  ို DPDs ရြေါလ မ်ေ့မယ။် 

LGED စ တျအြ ိုငျားဒြေါငန်ငှ်ေ့အစ တ်အြ ိုငာ်း 3B ၏အစ တအ်ြ ိုငာ်းတစခ်ို၏အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒအဂျငစ်ပီဖစလ် မေ့်မည။် LGED ထ ားပြီား IDA 

အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ လ်ျ ရ်ှ သည ် ိုအဒမရ  န ် $ 375 သနာ်းအ   မျပမ ားစှ ရညရ် ယခ်ျ သ်ဘ ဝဒဘား ခ ိုလှံရ ဒနရ  စမံီ  နာ်း (MDSP) 

ဒင ဒသ ားအပဖစဒ်လ ဒလ ဆယ,် ရှ ပြီားသ ားစမံီ  နာ်း ေါရ ို တ် , PIU နငှ်ေ့ဒ  ေ့ဘဇ ားခရ ိုငအ်တ ငာ်းဝငဒ်ရ  ်စ  ်ဖ ်ဒရားနငှ်ေ့အတ  တညဆ်  

MDSP PD ၏ PD ပဖစလ် မေ့်မညသ်ဒဘ တ ညခီ ေ့ခ ေ့သည ်အဆ ိုပြြုံထ ားဒသ စမံီ  နာ်း  ိုရ ေ့ LGED ဆ န် ယသ်ည်ေ့ အစ တ်အြ ိုငာ်းနငှ်ေ့တညဆ်  MDSP 

PIU နငှ်ေ့ MDSP ြစစညာ်းဝယယ် ဒရား Panel   ိုစမံီ  နာ်းမှလ ိုအြ်ဒသ ြံေ့ြ ိုားမှုဒြားလ မ်ေ့မယ။် ဤသည ် setup   ို MDSP 

၏ဆ ်လ ်ဒအ ငပ်မငဒ်သ အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ရ်နဆ် ိုသ ်ဒရ  ်မှုရှ သညဖ် ို ေ့ဒမျှ ်လင်ေ့ထ ားပခငာ်းမရှ ြေါ။ ဤသညတ်ညဆ်  MDSP 



PIUအဆ ိုပြြုံထ ားစမံီ  နာ်းဒအ  တ် ငအ်ဆ ိုပြြုံထ ားဒန  ်ထြ်လှုြ်ရ ှားမှုမျ ားအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ခ ိုငခံ်ေ့ဒစ၏မညပ်ဖစသ်ည။် MDSP 

နငှ်ေ့ဤအဆ ိုပြြုံထ ားဒသ စမံီ  နာ်းသာီးပခ ား ိုတ ယဝနက် ီားစမံီ  နာ်း ေါရ ို တ်  (DPDs)   ိုထ နာ်းသ မ်ားရနလ် မ်ေ့မယ။် 

xv 
 
 
 
 
 
 

အဒရားဒြေါ်ဘ စ်ံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငဂ်ျ အ ျြ်အတညာ်းတံို ေ့ပြနမ်ှုစမီ ံ နာ်း                                                 ESMF 
 

MoDMR စ တျအြ ိုငျား 2 န ေ့စ တျအြ ိုငျား 3A မျ ားအတ  ်အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ဒအဂျငစ်ပီဖစလ် မေ့်မည။် 

တစဦ်ား ဆ  ်ြ်အြ်နှမံဟိုတတ်  ဖ အ်တ ငာ်းဒရားမ ား၏ရ ထ ားဒအ  တ် ငဒ်ဖ ပ်ြထ ားဒသ  PD, နစှဒ်ယ  ် DPDs 

ဒချ ဒမ ွဲ့စမံီ  နာ်းအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ မ်ှုနငှ်ေ့က ီားသ ြ်မှုဒသချ ဒစရနအ်ပဖစခ်န ေ့အ်ြ်ခံရြေါလ မ်ေ့မယ။် တစဦ်ား  PIU စမံီ  နာ်း  ိုစမံီခန် ေ့ခ  မှုအတ  ် 

PD   ညနီ ိုငရ်န ်ို ခသညမ်ျ ားဆ ိုငရ် ဆ လ်အတ ငာ်းဖ င်ေ့လှစြ်ေါလ မ်ေ့မည။် 
 

အဆ ိုြေါ ို ခသညဆ် လ်မျ ားနငှ်ေ့Inစ ြ်စ  ချ ်စခနာ်း/ ို ခသညမ်ျ ားဆ ိုငရ် , ယဆ်ယဒ်ရားနငှ်ေ့ဒနရြ်မျ ားသ ို ေ့ပြနလ်ညြ် ို ေ့ဒဆ ငဒ်  ်မရှင ်(RRRC) 

   ိုယစ် ားပြြုံသည၎်ငာ်း၏လယ ် ိုအဆငေ့အ်သငာ်းလညာ်းတစဒ်န ေ့-to-ဒန ေ့    ိုသသ  န တ် နငှ်ေ့စမံီခန် ေ့ခ  ရန,် 

အထ ားဒအဂျငစ်မီျ ားအြေါအဝငအ်ရညအ်ချငာ်းပြညေ့မီ်ဝနဒ်ဆ ငမ်ှုဒြား (s)  ဒထ  ်ခံလ မ်ေ့မည ်  ီcomponent တစခ်ိုဒအ  ်မှ လှုြ်ရ ှားမှုမျ ား။ 
 

တစဦ်ား ဒစ င်ေ့သ ြ်သ ည်ေ့ရှုမ ဒဘ င ်  ီESMF အတ  ်အသ ံပြြုံသည။် ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒလေ့လ ဒရားမ ဒဘ င၏်ရညရ် ယခ်ျ ်မှ , 

တ ားဆာီးဒလျှ ေ့ချရနန်ငှ်ေ့အဘယမှ် ပဖစန် ိုငြ်ေါစမံီ  နာ်းဘဝမှတတ် ိုငသ်သံရ စ ်ဝ ိုငာ်းတစဒ်လျှ  ်လံိုားသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားသ ်ဒရ  ်

မှုအဒြေါ်ဆ ိုားရ  ားဒသ မညသ်ည်ေ့သ သ ထငရ်ှ ားဒသ   ိုဒထမှထိုတလ်ိုြ်ထ ားတ ေ့ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံဒသ  ငာ်းဒသချ ဒစ 
 

တစဦ်ား ဒ တ ဒဘေ့စသည်ေ့အဒရအတ  ်ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒလေ့လ ဒရား၏ရလ မ်ျ ား  ိုသ ိုဒလှ ငဘ် ို ေ့PSC၏အ  အညပီဖင်ေ့PIU တီထ ငမ်ညပ်ဖစသ်ည်

။အဆ ိုြေါစ ရံ်ိုသညဒ်အ  ်ြေါအချ အ်လ ်ဒတ   ိုဒြားစ ရငာ်းပြြုံစိုထ ားဒသ အြတ်စဉ်နငှ်ေ့လစဉ်အစရီငခံ်စ မျ ား  ိုထိုတလ်ိုြ်န ိုငစ် မ်ားြေါလ မ်ေ့မ

ယ:် 
 

• နမ န ဒ  အချ ်မျ ား; 

• နမ န စိုဒဆ ငာ်းမှု၏ဒန ေ့စ  မျ ားနငှ်ေ့က  မ်; 

• စမ်ားသြ်မှုရလ ဒ်တ   ို; 

• ထ နာ်းချြုံြ်ဒရား န် ေ့သတ်; 

• ဒပခလှမ်ားမျ ားထ နာ်းချြုံြ်မှုန် ေ့သတ်ချ ်မျ ား၏ခေါနာီးဒဖ  ဖ်ျ ်    ယတ် ားဆာီးဖ ို ေ့ဒခေါ်ဒဆ ငသ်  ားရမညပ်ဖစသ်ည်ေ့အချ နတ် င ်

"လှုြ်ရှ ားမှု န် ေ့သတ်"; နငှေ့ ်

• ရှငာ်းလငာ်းချ ်မရရှ န ိုငလ်ျှငအ်ြေါအဝငထ် နာ်းချြုံြ်မှု န် ေ့သတ်မဆ ိုဒတ ်ပြ ြုံြျ ရ် ။ 

 

ထ ိုသ ို ေ့ခံဒနသညအ်ပဖစ ် ိုလိုြ်ငနာ်းမျ ား၌အချ ်အလ ်မျ ား၏တစဦ်ားတညဒ်ဆ  ်ဖ င်ေ့  ိုဒရှ ငသ် ဉ်သ  ေ့သ ို ေ့ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒလေ့လ ဒရားဒ တ အစ

ဉ်မပြတ်,အPIUအ ားပဖင်ေ့လိုြ်ငနာ်းမျ ား၌မညပ်ဖစသ်ည။်အဆ ိုြေါPIUအဆ ိုြေါPSCတငသ် ငာ်းခံရဖ ို ေ့လစဉ်အစရီငခံ်စ မျ ားပြငဆ်ငမ်ညြ်ေါလ မ်ေ့မယ ်

 

ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ  ယသ်ငတ်နာ်းESMFနငှေ့ဒ်န  ဆ် တ်  ESIAနငှ်ေ့ESMPမျ ား၏လ ိုအြ်ချ ်မျ ား  ိုရှငာ်းရှငာ်းလငာ်းလ

ငာ်းစမံီ  နာ်း  လတဒလျှ  လ်ံိုားအ ားလံိုားစမံီ  နာ်း  ိို ထ်မ်ားမျ ား န ားလညသ်ဒဘ ဒြေါ ်ပခငာ်းနငှ်ေ့ဒန  ်ဒတ ်သ ို ေ့လ ို ်သ သည။် 

ဒသချ   ညဒီြားြေါမည ် အဆ ိုြေါ PIU သညဤ်ဒလေ့ ျင်ေ့ဒရားအ ားလံိုား စမံီ  နာ်းမှြိုဂဂ ြုံလ်မျ ားမှဒထ  ်ြံေ့ဒြားသ သည,် ထ ို PSC နငှ်ေ့အတ ြ ားဒြေါငာ်း, 

ဒသချ ြေါလ မ်ေ့မယ။်  အဆ ိုြေါသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားဒလေ့ ျင်ေ့ဒရားအစ ီ

အဆ ိုြေါဒလေ့ ျင်ေ့ဒရားအတ  ်DPHEနထ်မ်ားမျ ား,အMoDMRနထ်မ်ားမျ ား,ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား နထ်ရ ို ်တ မျ ားနငှ်ေ့အပခ ားဝနထ်မ်ားစမံီ  နာ်းအတ  ်



ဒစေ့စြ်ပခငာ်း, LGED နထ်မ်ားမျ ားဒြားလ မ်ေ့မည။်     ဒလေ့ ျင်ေ့ဒရားစမံီခန် ေ့ခ  မှုနငှ်ေ့က ီားသ ြ်ဒရားမ ား ဒန  မ်ား ျင ် 

သငတ်နာ်း၏နယြ်ယဧ်ရ ယ ၏,ြတျဝနျား နငျဆ ိုငျရ လ မှုဒရားနငှ်ေ့လ ငရ်ှုဒထ င်ေ့မှစမံီ  နာ်းနထ်မ်ားမျ ားအတ ငာ်းမလ  မဒသ အဒြေါ်အထ ားအဒလားဒြား

အတ ဒယဘိုယျသဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအသ အပမငန်ငှ်ေ့ ESMF, ESIA (ဘယမှ် သ ်ဆ ိုငရ် ) နငှ်ေ့ ESMP 

၏လ ိုအြ်ချ ်မျ ား  ိုဖံိုားလ မ်ားလ မ်ေ့မယဒ်အ  ်ဒဖ ်ပြြေါဇယ ားသညဤ်ဒဆ  လ်ိုြ်ဆ ဒ   ်ယ ဖ ို ေ့သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအ  အ

  ယသ်ငတ်နာ်းအမျ ြုံားမျ ြုံား  ိုရှုဒထ င်ေ့တစဦ်ားအ ျဉ်ားချြုံြ်ဒြားသည။် လ ိုအြ်ဒသ အပဖစ ်PSC / PIU 

စမံီ  နာ်းအဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်မှုစဉ်အတ ငာ်းအစအီစဉ်  ိုပြန ်

စ ားြ  တင ်3: သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှု   ှယျဒစ ငျွဲ့ဒရှ  ျဒလေ့ နငျွဲ့ဒရား 

မ္ တ က  သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ားက ို တ ဝနှ် ဇယ ား 

အဒထ ဒထ သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုစာီးြ  ားအသ အ

ပမင;်စမံီ  နာ်းဧရ ယ ၏သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရား 

ထ ခ ို လ် ယ;် 

ဒရ ားချယထ် ားသညေ့L်GED နငှ်ေ့ 

DPHEနငှ်ေ့MoDMR နထ်မ်ားမျ ား, 

PSC စမံီ  နာ်းလိုြ်ငနာ်းမျ ားစတငမ်တ ိုငမီ် ။ 

(လ ိုအြ်ြေါ အပဖစအ်က  မ်က  မ်ခရံရန)် 
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မ္ တ က  သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ားက ို တ ဝနှ် ဇယ ား 

ESIA (ဘယမှ် သ ်ဆ ိုငရ် ) ၏အဓ  ဒတ ွဲ့ ရှ ချ ်; 

ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံ; 

 

ESMP; 

အဆ ိုြေါဧရ ယ ၏လ မှုဒရားနငှ်ေ့ယဉ်ဒ ျားမှုတနဖ် ိုားမျ ား။ 

PSC; PIU,  နထ်ရ ို  ်   

အဒထ ဒထ သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုစာီးြ  ားအသ အ

ပမင;်စမံီ  နာ်းဧရ ယ ၏သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရား 

ထ ခ ို လ် ယ;် ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံ;ရြ်ရ    စစမျ ား; 

GBV, 

အ ားနညာ်းချ ်,ဒစTransmitterဒရ ဂေါမျ ားလ မှုဒရားနငှ်ေ့

ယဉ်ဒ ျားမှုတနဖ် ိုားမျ ားြ  ား။ 

PSC; PIU; 

ဒရ ားချယထ် ားသညေ့် 

 နထ်ရ ို တ်  '' 

သဒဘဂ သ ား 

PSC လယပ်ြငလ်ှုြ်ရှ ားမှုမျ ားစတင ်

မတ ိုငမ် ီ။(လ ိုအြ်ြေါ အပဖစအ်က  

မက်  မခ်ရံရန)် 

ESMP; 

စ န် ေ့ြစစ် န် ေ့ြစပ်ခငာ်း,HSEအလိုြ်လိုြ်အလိုြ်သမ ားမျ ား၏

အဒပခအဒနနငှ်ေ့အလိုြ်သမ ားဒရ  လ်  

 နထ်ရ ို တ် မျ ား,

ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားသ

ဒဘဂ သ ား 

PIU ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားလိုြ်ငနာ်းမျ ားစတငန် ို

ငရ်နမ်တ ိုငမ် ီ။ 

(လ ိုအြ်ြေါ အပဖစအ်က  မက်  မခ်ရံရ

န)် 

လမာ်းမက ီားဒဘား ငာ်းလံိုပခြံုံမှု;ခိုခ ံ   ယဒ်မ ငာ်း

နငှမ်ှု;စ န် ေ့ြစစ် န် ေ့ြစပ်ခငာ်း,ယဉ်ဒ ျားမှုတနဖ် ိုားမျ ားနငှ်ေ့

လ မှုဒရား ထ ခ ို လ် ယ။် 

ဒမ ငာ်းသ   နထ်ရ ို ်

တ မျ ား 

မပဖစမ်နီငှ်ေ့ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရားလှုြ်ရှ ားမှု

မျ ား  လအတ ငာ်း။(လ ိုအြ်ြေါ အပဖ

စအ်က  မက်  မခ်ရံရန)် 



ပြနလ်ညထ် ဒထ ငဒ်ရားလ ိုအြ်ချ ်မျ ား  ို; 

စ န် ေ့ြစစ် န် ေ့ြစပ်ခငာ်း။ 

ပြနလ်ညထ် ဒထ ငဒ်ရား

အဖ  ွဲ့မျ ား 

 နထ်ရ ို ်

တ မျ ား 

ြ နျလညျထ ဒထ ငျလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားစ

တငခ်ငမ် ှ။ 

HSE စစဆ်ငဒ်ရားအဆင်ေ့စဉ်အတ ငာ်း  ဒရ ားချယထ် ားသညေ့ ်

LGED နငှ်ေ့ DPHE နငှ်ေ့ 

MoDMR နထ်မာ်းမျ ား 

PSC အဆ ိုြေါစမီ ံ နာ်းစစဆ်ငဒ်ရားစတင်

ဒသ အခေါစစဆ်ငဒ်ရားအ 

SMFဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒလေ့လ ဒရား(ဒအ  တ် ငစ် ားြ  ဒြေါ်မ ှသ ည်ေ့ြေါ)ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီစဉ်မျ ား  ိုမနှမ်နှန် ေ့ထ ထ ဒရ  ဒ်ရ  အ်

ဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်ပဖစဒ်သ  ငာ်းဒသချ ဒစရနဒ်ဆ ငရ်  ြ်ေါလ မ်ေ့မည။်အဆ ိုြေါPIUြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ မှုဒရားအထ ား ိုအဆ ိုြေါ

ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီစဉ်မျ ား  ိုထ ထ ဒရ  ဒ်ရ  အ်ဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်လျ ရ်ှ သညဒ်သ  ငာ်းဒသချ ဒစရနE်SMFဒစ င်ေ့သ ည်ေ့

ဒလေ့လ ဒရားထ  သ်ယဒ်ဆ ငမ်ည်, နငှ်ေ့ြံိုမနှ ် ငာ်းဆငာ်းဒလေ့လ မှုမျ ားလိုြ်ဒဆ ငြ်ေါလ မ်ေ့မယ။် 
 

စမံီ္က နှ်ားအ

ဆငှ်ေ့ 

ဘ  ဘယှ်ဒတ ေ့လွဲ အဘယှ်သ သညှ် ဘယှ်လ ိုလွဲ 

ပြငဆ်ငမ်ှု သငတ်နာ်းနငှ်ေ့စ မာ်းဒဆ ငရ်ည်

အဒဆ  အ်အံိုလှုြ်ရှ ားမှု

မျ ား 

န ားညံေ့ဒသ စ ရ  စ် တမာ်း

မျ ား၏ပြငဆ်ငမ်ှုခငမ် ှ 

PDအတ   

ြတဝ်နာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား

နငှ်ေ့လ မှုအဒထ  အ်  ပြြုံ

အဖ  ွဲ့လမာ်းတတံ ား 

ဆနာ်းစစပ်ခငာ်းသငတ်နာ်း 

မတှတ်မာ်းမျ ား 

ပြငဆ်ငမ်ှု ၏စစဒ်ဆားပခငာ်းဒသချ  

ြတဝ်နာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား

နငှ်ေ့လ မှု 

  စစမျ ား 

တညဒ်နရ ပြီားဒန  န်ငှ်ေ့ 

ညြှ ဒြားမှုပဖစသ် သည ်

PD  အတညပ်ြြုံ 

အတ  PIU 

သဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့လ 

မှုဒရားဆ ိုငရ်  

 ိုမပဏမီျ ား 

ဆနာ်းစစပ်ခငာ်း 

ပြီားစာီးခ ေ့စစဒ်ဆားပခငာ်း 

ချြ်မျ ား 

ဒဆ  လ်ိုြ်

ဒရား 

သငတ်နာ်းနငှ်ေ့စ မာ်းဒဆ ငည် ်

အဒဆ  အ်အံိုလှုြ်ရှ ားမှု

မျ ား 

လစဉ် PD အတ  

ြတဝ်နာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရား

နငှ်ေ့လ မှုလမာ်းတတံ ား 

ဆနာ်းစစပ်ခငာ်းသငတ်နာ်း 

မတှတ်မာ်းမျ ား 
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စမံီ္က နှ်ားအဆငှ်ေ့ ဘ  ဘယှ်ဒတ ေ့လွဲ အဘယှ်သ သညှ် ဘယှ်လ ိုလွဲ 

ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား မဒ ျနြ်မှုမှတ်တမ်ား လစဉ် PD အတ   

သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့

လ မှုဒရားဆ ိုငရ်  

 ိုမပဏမီျ ား 

ပြနလ်ညသ်ံိုားသြ်ရန ်

GRM စ ရငာ်း 

ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လ မှုဒရား 

ဒလျှ ေ့ချဒရား / တ ိုားပမြှင်ေ့ 

( ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံဒရားအစအီမံ

လစဉ် PD အတ   

သဘ ဝြတ်ဝနာ်း ျငန်ငှ်ေ့

လ မှုဒရားဆ ိုငရ်  

ပြနလ်ညသ်ံိုားသြ်ရန ်

ESMP ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့မှု  

စ ရ  ်စ တမ်ားမျ ား 



မျ ားအြေါအဝင)် အစအီမံဟ ESMP 

  ြ်ထ ားတယန်ငှ်ေ့တင ်ေါဒလလံစ ရ  စ် တ

မ်ားမျ ားနငှ်ေ့အတညပ်ြြုံ နထ်ရ ို ်အတ  ထ်

ည်ေ့သ ငာ်း။ 

 ိုမပဏမီျ ား 

စစဆ်ငဒ်ရားနငှ်ေ့ 

ထ နာ်းသ မ်ားဒစ င်ေ့ဒရှ  ်မှု 

မဒ ျနြ်မှုမှတ်တမ်ား လစဉ် PIU ပြနလ်ညသ်ံိုားသြ်ရန ်

GRM စ ရငာ်း 

စစဆ်ငဒ်ရားနငှ်ေ့ 

ထ နာ်းသ မ်ားဒစ င်ေ့ဒရှ  ်မှု 

ြတ်ဝနာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့လ မှုဒရား 

ဒလျှ ေ့ချဒရား / တ ိုားပမြှင်ေ့ 

( ျနာ်းမ ဒရားနငှ်ေ့ဒဘား ငာ်းလံိုပခံြုံဒရားအစအီမံ

မျ ားအြေါအဝင)် အစအီမံဟ  ESMP 

  ြ်ထ ားတယ ်

လစဉ် PIU ပြနလ်ညသ်ံိုားသြ်ရန ်

ESMP ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့မှု  

စ ရ  ်စ တမ်ားမျ ား 

 
 

အဆ ိုြေါPIUအဆ ိုြေါPSCတငသ် ငာ်းခရံဖ ို ေ့လစဉ်အစရီငခ်စံ ပြငဆ်ငမ်ညြ်ေါလ မ်ေ့မယ။်ဤဒရ ွဲ့  ားအစရီငခ်စံ မျ ားတ ငဒ်အ  ြ်ေါအ

 ျဉ်ားချြုံြ်ြေါလ မ်ေ့မယ:် 
 

• ဤ ESMF နငှ်ေ့ဒန  ဆ် တ်   ESIA, ESMP အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ ်အတ  တ် ိုားတ မ်ှု, RAP / ARAP စသညတ် ို ေ့ .; 

• ထ နာ်းချြုံြ်မှုစခံျ နစ်ညံ နာ်းမျ ား,အ ရ်ှငအ်ဆင်ေ့ဆင်ေ့သ ို ေ့မဟိုတဒ်ယဘိုယျဆ ို  ် ိုစမီခံန် ေ့ခ  မှု၏စခံျ နစ်ညံ နာ်းမဆ ိုချ ြုံားဒဖ  မ်ှု

အဒြေါ်အဒလားဒြားနငှ်ေ့အတ ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒလေ့လ ဒရားအစအီစဉ်မျ ားဒတ ွဲ့ ရှ ချ ,် 

• သတငာ်းအချ အ်လ သ် ို ေ့မဟိုတဒ် တ စိုဒဆ ငာ်းဘယမ် ှမဆ ိုထ နာ်းသစစ်  စစရြ်မျ ား  ိုအဆ ိုြေါြတဝ်နာ်း ျငထ် နာ်းသ 

မာ်းဒရားနငှ်ေ့ / သ ို ေ့မဟိုတလ် မှုဒရားအ  ပဖတအ်စရီငခ်သံည်ေ့အဒပခခဒံ တ  ဒနသ သ သ သ    ပြ ားပခ ားန ားလျ ရ်ှ ၏  

• ယ ခရံဖ ို ေ့ / ဒခေါ်ဒဆ ငသ်  ားပြငြ်အဒလ ငာ်းနငှ်ေ့လိုြ်ရြ်မျ ားအ ားပဖင်ေ့မညသ်ည်ေ့တ ိုငသ်  ားမှုမျ ား၏အနစှခ်ျြုံြ်; နငှေ့် 

• သ ဆ် ိုငရ် ဒပြ ငာ်းလ မှုမျ ားသ ို ေ့မဟိုတဥ်ြဒ စညာ်းမျဉ်ားမျ ားနငှ်ေ့န ိုငင်တံ  အဒလေ့အ ျင်ေ့အတ  ပ်ဖစန် ိုငသ်မျှအဒပြ 

ငာ်းအလ မျ ား  ို။  

 

အြ ိုဒဆ ငာ်းအစရီငခ်လံ ိုအြ်ချ မ်ျ ား  ိုဒအ   ် ဇယ ားအ ျဉ်ားချံြုံားထ ားြေါသည။် 

စ ားြ  တင ်5: ESMF အစရီငခ်လံ ိုအြ်ချ မ်ျ ား 
 

အစရီငခ်စံ  / 

စ ရ  စ် တမာ်း 

ဒဖေါ် ပြချ  ် မအှသင်ေ့ပြငဆ်ငထ် ားသည ် ရန ်

တငပ်ြခ ေ့ 

ဘယဒ်တ ေ့လ  

ဒလေ့ ျင်ေ့ဒရားမတှတ်

မာ်း 

အ ားလံိုားသငတ်နာ်းမျ ား၏မတှ်ြံို

တငမ်ညန်ငှ်ေ့စ မာ်းဒဆ ငရ်ညတ်

ညဒ်ဆ  ပ်ခငာ်းလှုြ်ရှ ားမှုမျ ားစီ

မ ံ နာ်းဒအ  တ် ငဒ်   ယ်  

သဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့ 

PIUသ ို ေ့မဟိုတအ်တ ိုငြ်ငခ်၏ံလ 

မှုဆ လ ်

PD မညသ်ည်ေ့ဒလေ့ ျင်ေ့ဒရား/

စ မာ်းရညအ်ဒဆ  အ်ဦ

လှုြ်ရှ ားမှု3ြတအ်တ ငာ်း 

ပြီားစာီးအ  အ  ယ ်

စ စစြံ်ိုစမံျ ားနငှ်ေ့သ ်

ဆ ိုငသ် မျ ားတ ိုငြ်င်

ဒဆ ားဒန ားအစညာ်းအ

အလ ားအလ သတမ်တှဒ်ဖေါ် ပြ 

ြတဝ်နာ်း ျငထ် နာ်းသ မ်ားဒရားနငှ်ေ့

လ မှု  စစမျ ား 

သဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့ 

PIUသ ို ေ့မဟိုတအ်တ ိုငြ်ငခ်၏ံလ 

မှုဆ လ ်

PD ြံိုစမံျ ား  ိုပဖည်ေ့ပြီားဒန 

  ်



ဒဝားမျ ား 

xviii 
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GRM မတှတ်မာ်း မဒ ျလညမ်ှုမျ ားမတှြံ်ိုတငမ်

ည ်

လ ခ်ရံရှ ပခငာ်းနငှ်ေ့လိုြ်ရြ်မျ ား

ယ  

GRC သ ို ေ့မဟိုတအ်တ ိုငြ်ငခ် ံ

ဒဆ  လ်ိုြ်ဒရား  လအ

တ ငာ်းအဆငေ့ပ်ြီားဒတ ေ့ 

သ ဆ် ိုငရ်  

အဒ  ငအ်ထညဒ်ဖ  ်

ဒအဂျငစ်အီရ ရှ  

ထ ိုဒန   ်

PD လစဉ် 

ESMP ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ 

မတှတ်မာ်းမျ ား 

အဆ ိုြေါ ESMP 

အတ  သ်တမ်တှထ် ားဒသ အ

ပဖစဒ် တ ဒစ င်ေ့သ ည်ေ့ဒလေ့လ 

ပခငာ်း 

 နထ်ရ ို တ် , 

ြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့ 

PIU ၏လ မှုဆ လ ်

နငှေ့ ်/သ ို ေ့မဟိုတအ်တ ိုငြ်ငခ် ံ

PD လစဉ်သ ို ေ့မဟိုတအ်ပဖစ ်

ESMP နှုနာ်း 

လ ိုအြ်ချ မ်ျ ား 

တ  ျတ ေ့ 

စမီခံန် ေ့ခ  မှု 

အစအီစဉ်မျ ား / 

တ ရ ယ  

ပမင်ေ့မ ားအနတရ ယ ်အ ယ.် 

ခ  မျ ား 

စမီ ံ နာ်းမျ ား  ိုရနလ် ိုအြ်သည် 

တ  ျတ ေ့   ြုံတငျြ ငျဆငျ 

အ  ပဖတ ်/ 

စမီခံန် ေ့ခ  မှုအစအီစဉ်မျ ား / 

တ ရ ယ ထ ိုဒထ  ြံ်ေ့ရြေါမည ်

သဘ ဝြတဝ်နာ်း ျငန်ငှ်ေ့ 

PIU ၏လ မှုဆ လ ်

 

မျ ားနငှေ့ ်E&S 

မြံှေ့ြ ိုားခ ိုငပ်မ ဒသ  

PD အပဖစလ် ိုအြ်ဒသ  
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အတ ိုဒက ကှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ိုဒက ကှ်ဒဝါဟ ရမ္ျ ား 

ADB အ ရှဖ ံ ွဲ့ ပဖ ြုံားဒရားဘဏ ်

ADC အြ ိုဒဆ ငာ်းလ ်ဒထ  ်ဒ  ်မရှငန်  

ACF 

(ပြငသ်စ)် 
ငတ်မ တ်ဒခေါငာ်းြေါားမှု ဆန် ေ့ ျငလ်ှုြ်ရှ ားမှု 

AF အြ ိုဒဆ ငာ်းဘဏ္ဍ ဒရား 

ARAP အတ ိုဒ   ်ပြနလ်ညဒ်နရ ချထ ားဒရား လိုြ်ငနာ်းစမံီချ ် 

ARIPO ယ များမယ ိုအ မ်ပခံဒပမမျ ားသ မ်ားယ မှုနငှ်ေ့လ ိုအြ်ချ ်ထံိုားစံ 

BBS စ ရငာ်းအငာ်းမျ ားဘဂဂလ ားဒ ေ့ဗျြူရ ို 

BCC အြပိိိုအမ ြပိဒိိ ငိ်ိ ားလ ခပိငိ်ိ ားဆ ိသ်ိ ယိဒ်ရား 

BP ဘဏိဒ်ြိေါိလ်စီ 

C&AG Comptroller နိငှိ်ိ ေ့စ ရငိ်ိ ားစစိခ်ိျိိုြိ ်

CERC ဆ ိြ်ပိဒိိ ြိေါတယိအ်ဒရားဒြိေါိတ်ံို ေ့ြပိနိမ်ိှိ ိုစ တိျ 

CESIA တ ိုားြိ ိ  ိားလ ဒသ သဘ ဝြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိန်ိငှိ်ိ ေ့လ မိှိ ိုဆ ိုား ိျိ ိ ိုိားသ ိဒ်ရ  ိန် ိုငိမ်ိှ

ိိုမိျိ ိားအ  ဖပိတိ ်

CIC တ ဝနိခ်ံအတိ  ိစ်ခနိ်ိ ား 

CONTASA ြပိဒိိ ငိ်ိ ားလ  Taka အထ ားအဒ  ငိ်ိ ေ့ 

CPF တ ိုငိ်ိ ားြပိညိမ် တိဖ် ိမ် ဒဘ ငိ ်

CPP ဆ ိုငိ ်လိုနိ်ိ ား ပိိ ိ ိုတငိြ်ပိငိဆ်ငိအ်စီအစဉိ ်

CPTU ဗဟ ိုြစစညိ်ိ ားဝယိယ် ဒရားနညိ်ိ ားြည ယ နစိ ်

CZPo  မိ်ိ ားရ ို ားတနိ်ိ ားဇံိုဒြိေါိလ်စီ 

DA သတိမ်ိတှိခ် ေ့ အဒ  ငိ်ိ ေ့ 



DC ခရ ိုငိဒ်  ိမ်ရိငှိန်  

D&S  ဇီ ိုငိ်ိ ားနိငှိ်ိ ေ့ ပိိီိ ား ပိြိ ်

DDM သဘ ဝဒဘားစီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုဌ န 

D  L  I ငိ ဒိဒြားခိျဒိ-နိငှိ်ိ ေ့ဆ ိစ်ြိအ်ညိ ိနှိ်ိ ား  နိ်ိ ား 

DoE ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရားဦားစာီးဌ န 

DPD  ိုတ ယဝနိ ်ပိိီိ ားစီမံ  နိ်ိ ား ိေါရ ို ိတ်  

DPHE ြပိညိသ် ေ့ ိျနိ်ိ ားမ ဒရားအငိဂ်ိျငိန်ယီ ဌ န 

DRC   နိ်ိ ားမတိ ်ို ခသညိဒ်  ငိစ်ီ 

DRM သဘ ဝဒဘားအနတရ ယိစ်ီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိို 

DRP အ ိုားမ ေ့အ မိမ် ေ့ ရ ိုဟငိဂ်ိျိ လ ဦားဒရ 

ECA ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရားအ ိဥ်ြဒ  

 
xx 
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အတ ိုဒက ကှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ိုဒက ကှ်ဒဝါဟ ရမ္ျ ား 

ECC ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရားရိငှိ်ိ ားလငိ်ိ ားခပိငိ်ိ ားလ 

ECHO ဥဒရ ြလ ထိုအခပိဒိြပိိို   ိ ယိဒ်စ ငိ်ိ ေ့ရိဒှိိ  ိဒ်ရားနိငှိ်ိ ေ့လ သ ား 

ECR  ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရားစညိ်ိ ား မိ်ိ ားမိျိ ိား 

E&S  ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရားနိငှိ်ိ ေ့လ မိှိ ို 

ESMF  ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရားနိငှိ်ိ ေ့လ မိှိ ိုစီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုမ ဒဘ ငိ ်

ERD  စာီးြိ ိ  ိားဆ ိသ်ိ ယိဒ်ရားဌ နခိ ိ   

ES  ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရား ပိိီိ ား ပိြိဒ်ရားမိှိ  ိ ား 

EWARS  အဒစ ြ ိုငိ်ိ ားသတ ဒြားအခိျ ိဒ်ြားနိှငိ်ိ ေ့တံို ေ့ြပိနိမ်ိှိ ိုစနစိ ်

FAO  စ ားနြိရ်  ခ နိငှိ်ိ ေ့စ ို ိြ်ိျိ ိ ိုိားဒရားအဖိ ိ  ိ ေ့ 

FAPAD န ိုငိင်ခံပိိ ိားဒရား  ညခီ ေ့ Project မိစှ ရငိ်ိ ားစစိည်ိ ိ ှနိ ်ပိိ ိားမိှိ ို 

FSCD  မီားနိဒ်ဆ ငိမ်ိှိ ိုမိျိ ိားနိငှိ်ိ ေ့မပိိ ိ ိုိ ေ့ြပိ   ိ ယိဒ်ရား 

FSM  Fecal ရိ ိှိံိ ေ့နိ ိ စံီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ို 

GBV   ိျိ ိား-အခပိဒိခံြပိိီိ ားအ ပိမိ်ိ ားဖ ိမ်ိှိ ို 

GDP  စိုစိုဒြိေါငိ်ိ ားြပိညိတ်ိ ငိ်ိ ားထိုတိ ်ိုနိ ်



GoB  ဘငိ်ိ  ဂလ ားဒ ေ့ရိှိအ်စ ိုားရ 

GRM  မ ိျဒိနြိမ်ိှိ ိုမိျိ ိားဖပိဒိရိငှိ်ိ ားယနတရ ား 

GRS  မ ိျဒိနြိမ်ိှိ ိုမိျိ ိားဖပိဒိရိငှိ်ိ ားဝနိဒ်ဆ ငိမ်ိှိ ို 

HEC  လ ေ့ဆငိြ်ဋ ြ ခ 

HIES  အ မိသ် အ မိသ် ားဝငိင်ိ ဒိခိ နိန်ိငှိ်ိ ေ့အသံိုားစရ တိစ်စိတ်မိ်ိ ား 

Hr  န ရီ 

HSSP   နိျပိိားမ ဒရား ဏ္ဍြံေ့ြ ိုားမိှိ ိုစီမံ  နိ်ိ ား 

HWC  လ ေ့ဒတ ရ ိုငိ်ိ ားြဋ ြ ခ 

IA  ဒအဂိျငိစ်အီဒ  ငိအ်ထညိဒ်ဖ ိ ်

ICT  သတငိ်ိ ားအခိျ ိအ်လ ိန်ိငှိ်ိ ေ့ဆ ိသ်ိ ယိဒ်ရားနညိ်ိ ားြည  

IDA  န ိုငိင်တံ  ဖိ ိ ံိ ေ့ဖပိိ ိ ိို ားဒရားအစညိ်ိ ားအရံိုား 

IDP ြပိညိတ်ိ ငိ်ိ ားရိ ိ ဒှိိ ေ့ြပိဒိိ ငိ်ိ ားြပိညိသ် ေ့ 

IEC  ြပိနိ ်ပိိ ိားဒရား, ြည ဒရားနိငှိ်ိ ေ့ဆ ိသ်ိ ယိဒ်ရား 

INGO  န ိုငိင်တံ  အစ ိုားရမဟိုတိဒ်သ အဖိ ိ  ိ ေ့အစညိ်ိ ား 

IOM  ရိ ိ ဒှိိ ေ့ြပိဒိိ ငိ်ိ ားမိှိ ိုအတိ  ိအ်ြပိညိြ်ပိညိဆ် ိုငိရ် အ 

IPF  ရငိ်ိ ားနိှိ ီိ ားမပိိှိိုြိန်ိှိ မံိှိ ိုစီမံ  နိ်ိ ားဘဏ္ဍ ဒရား 

IRR  သ ို ေ့ြပိနိသ်ိ ိ  ိား၏ ဌ နတိ ငိ်ိ ား နိှိ ိုနိ်ိ ား 
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ISCG  အငိတ် မီလနိ ်ဏ္ဍညိှိ  နိှိ  ိ ိုငိ်ိ ားဒရား Group မိ ှ

IUFR   ပိိ ိားဖပိတိအ်စ ိုားရဘဏ္ဍ ဒရားအစရီငိခ်ံစ သညိစ် ရငိ်ိ ားစစိ ်

IYCF  မိ ဒိိား ငိ်ိ ားစ ဒလားမိျိ ိားနိငှိ်ိ ေ့ ဒလားသ ငယိန် ို ေ့တ ို ိ ်ိျိ ဒိိား 

JRP  ြ ားတိ ိ တံို ေ့ြပိနိမ်ိှိ ိုအစအီစဉိ ်

kL  ီလ ိုလီတ  (1000 လီတ ) 

Km   ီလ ိုမမီတ  

LGD  ဒ သခံအစ ိုားရတ ိုငိ်ိ ား 

LGED  ဒ သခံအစ ိုားရအငိဂ်ိျငိန်ယီ ဌ န 

LGI  ဒ သခံအစ ိုားရ Institution မိ ှ



LIPW  အလိုြိသ်မ ားဒရားရ  Intensive ြပိညိသ် ေ့ 

LPG  အရညိ ် ိုဒရနဓံ တိင်ိ ဒိိ ေ့ 

M&E  ဒစ ငိ်ိ ေ့ ပိညိ်ိ ေ့ဒလေ့လ ခပိငိ်ိ ားနိငှိ်ိ ေ့အ  ဖပိတိ ်

MDSP  ဘ ိစ်ံိုသံိုား သဘ ဝဒဘား    ိ ယိဒ်ရားဒဂ စီမံ  နိ်ိ ား 

MEB  အန မေ့ိအ်သံိုားစရ တိဒ်တ ငိ်ိ ား 

MIS  စမံီခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုသတငိ်ိ ားအခိျ ိအ်လ ိစ်နစိ ်

MoDMR သဘ ဝဒဘားစီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုနိငှိ်ိ ေ့ ယိဆ်ယိဒ်ရားဝနိ ်ပိိီိ ားဌ န 

MoEFC  ြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရား, 

သစိဒ်တ နိငှိ်ိ ေ့ရ သဦတိုြပိဒိိ ငိ်ိ ားလ မိှိ ို၏နိ ်ပိိီိ ားဌ န 

MoFA န ိုငိင်ခံပိိ ိားဒရားဝနိ ်ပိိီိ ားဌ န 

MoHA  ြပိညိထ် ဒရားဝနိ ်ပိိီိ ားဌ န 

MoHFW  ိျနိ်ိ ားမ ဒရားနိငှိ်ိ ေ့မ သ ားစိုလ မိှိ ိုဖ လံိုဒရားဝနိ ်ပိိီိ ားဌ န 

ဒ သခံအစ ိုားရ, 

MoLGRD&C ဒ သခံအစ ိုားရ,  ိျဒိိားလ ိဒ် သဖိ ိ ံိ ေ့ဖပိိ ိ ိို ားဒရားနိငှိ်ိ ေ့သမဝိေါယမဝနိ ်ပိိီိ ားဌ န 

MoPME  မ လတနိ်ိ ားနိငှိ်ိ ေ့ Mass ြည ဒရားဝနိ ်ပိိီိ ားဌ န 

MoU  န ားလညိမ်ိှိ ိုစ ခိျိ နိလ်ိ ိှိ  

MoWCA  အမိျိ ိ ိို ားသမီားမိျိ ိားနိငှိ်ိ ေ့ ဒလားမိျိ ိားဒရားရ ဝနိ ်ပိိီိ ားဌ န 

NBSAP  အမိျိ ိ ိို ားသ ားဇီဝမိျိ ိ ိုိားစံိုမိျိ ိ ိို ား ိ ိ  မဟ ဗိျိ ဟ နိငှိ်ိ ေ့ 

NCB  အမိျိ ိ ိို ားသ ား မီ ို ဒရစအီဖိ ိ  ိ ေ့ခိျိိုြိယ်ိဉှိြ်ပိိ ိ ိုငိစ်ိျဒိိားြပိိ ိ ိုငိ ်

NEMAP  အမိျိ ိ ိို ားသ ားြတိဝ်နိ်ိ ား ိျငိထ် နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားဒရားစီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုအစအီစဉိ ်

NFI non-စ ားနြိရ်  ခ  ြစစညိ်ိ ား 

NGO  non-အစ ိုားရမဟိုတိဒ်သ အဖိ ိ  ိ ေ့ 

NPV    ို ိ နိရ်ိ  ိလ် ိရ်ိှိ  တနိဖ် ိုား 
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NTF  National Task Force 
NWMP  အမိျိ ိ ိို ားသ ားဒရစီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုအစအီစဉိ ်

O&M  စစိဆ်ငိဒ်ရားနိငှိ်ိ ေ့ထ နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားခပိငိ်ိ ား 



OP  စစိဆ်ငိဒ်ရားဒြိေါိလ်စီ 

O&M  စစိဆ်ငိဒ်ရားနိငှိ်ိ ေ့ထ နိ်ိ ားသ မိ်ိ ားခပိငိ်ိ ား 

PAD  စမံီ  နိ်ိ ားစ စစိဒ်ရားစ ရိ  ိစ် တမိ်ိ ား 

PD  စမံီ  နိ်ိ ား ိေါရ ို ိတ်  

PDO  စမံီ  နိ်ိ ားဖိ ိ ံိ ေ့ဖပိိ ိ ိို ားဒရားရညိရ်ိ ယိခ်ိျ ိ ်

PIA စမံီ  နိ်ိ ားအ ားသပိဇ လိ ိ ှမိ်ိ ားမ ိုားမိှိ ိုဧရ ယ  

PIC  စမံီ  နိ်ိ ားအဒ  ငိအ်ထညိဒ်ဖ ိဒ်ရားဒ  ိမ်တီ 

PIU  စမံီ  နိ်ိ ားအဒ  ငိအ်ထညိဒ်ဖ ိဒ်ရားယ နစိ ်

PMU  စမံီ  နိ်ိ ားအ ားစမံီခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုယ နစိ ်

PSC  စမံီ  နိ်ိ ားစတီယ ရငိဒ်  ိမ်တီ 

RAP  ြပိနိလ်ညိဒ်နရ ခိျထ ားဒရား စမံီခိျ ိ ်

ROSC   ိျဒိိ ငိ်ိ ား ဒလားမိျိ ိားထ  ဒရ  ိရ်ိှိ   

RRRC   ို ခသညိ ်ယိဆ်ယိဒ်ရားနိငှိ်ိ ေ့ဒနရြိမ်ိျိ ိားသ ို ေ့ြပိနိလ်ညိြ် ို ေ့ဒဆ ငိဒ်  ိမ်ရိငှိ ်

SCD  စနစိတ် ိျန ိုငိင် ံဒရ ဂိေါရိှိ  ဖိ ဒိဒဖ ိထ်ိုတိ ်

SEG  မဟ ဗိျိ ဟ အလိုြိအ်မိှိ ိုဒဆ ငိ ်Group မိ ှ

SCI  ဝနိဒ်ဆ ငိမ်ိှိ ိုမပိိ ိ ိို ေ့ြပိအငိတ် ဒနရိငှိန်ယိ ်

SMC   ိျဒိိ ငိ်ိ ားစ အိုြိစ်မံီခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ိုဒ  ိမ်တီ 

STEP ြစစညိ်ိ ားဝယိယ် ဒရားအတိ  ိအ်ြပိနိအ်လိနှိဖ်လိယှိမ်ိှိ ိုမိျိ ိား၏စနစိတ် ိျခပိဒိ

ရ ဒ   ိ ်

SWM  အစ ိုငိအ်ခ စိ နိ်ိ ေ့ြစိစ်ီမံခနိ်ိ ေ့ခိ ိ  မိှိ ို 

TA  နညိ်ိ ားြည ြ ိုငိ်ိ ားဆ ိုငိရ်   ညဒီစ ငိ်ိ ေ့ရိဒှိိ  ိဒ်ရား 

tbc အတညိြ်ပိိိုခံရဖ ို ေ့ 

ToR    ိုား  ားစရ ၏စညိ်ိ ားမိျဉိ်ိ ားမိျိ ိား 

ToT  သငိတ်နိ်ိ ား 

TPP  လ မိျိ ိ ိို ားစိုြပိညိသ် ေ့အစီအစဉိ ်

TWS  တ က န ဒဘားမ ေ့ဒတ  

UN   ိုလသမဂဂ 

UNDP   ိုလသမဂဂဖိ ိ ံိ ေ့ဖပိိ ိ ိုိားဒရားအစအီစဉိ ် 

UNFPA   ိုလသမဂဂလ ဦားဒရရနိြံ်ိုငိ ဒိအဖိ ိ  ိ ေ့ 
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UN-Habitat  ိုလသမဂဂလ ေ့မပိိ ိ ိုိ ေ့ရိ ိ  အစအီစဉိ ်

UNICEF   ိုလသမဂဂ ဒလားမိျိ ိားရနိြံ်ိုငိ ဒိအဖိ ိ  ိ ေ့ 

UNHCR   ို ခသညိမ်ိျိ ိားဆ ိုငိရ်  ိုလသမဂဂမဟ မငိ်ိ ား ပိိီိ ားရံို ား 

UN-Women  ိျိ ိားမတနိ်ိ ားတ ဒရားနိငှိ်ိ ေ့အမိျိ ိ ိို ားသမီားမိျိ ိား၏လိုြိြ် ိုငိခ်ိ ငိ်ိ ေ့မိျိ ိားအတိ  

ိ ်ိုလသမဂဂ၏  ိုမပဏခီိ ိ  မိျိ ိား၏ 

USD  ယ န ို ိတ် ိစ်တ တိဒ် ိေါိလ်  

WASH  ဒရ, သနိ်ိ ေ့နိငှိ်ိ ေ့သနိ်ိ ေ့ရိငှိ်ိ ားဒရား 

WB   မဘ ေ့ဘဏိ ်

WBG   မဘ ေ့ဘဏိအ်ိုြိစ်ို 

WHO   မဘ ေ့ ိျနိ်ိ ားမ ဒရားအဖိ ိ  ိ ေ့ 

WFP   မဘ ေ့စ ားနြိရ်  ခ အစီအစဉိ ်
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1 ။ နိဒါ နါ ါ  

11. နနောကါ ခံသမိိုငါ ါ  

သပ ဂုံတ လ်25,2017ခုံန  စ မ်  စ. ခိုံင ပ်ပ ည န်ယ အ်တ  င  ်ေး,မပ န မ်ျာ,အတ  က အ်စ  န  ်ေးရ ျာက အ်ကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံဘ

င  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိုံင ထ်သဲိုံ ုံ့နယ စ်ပ က်ိုံဖပ တ ပ်ပ   ီေးရိုံဟင ဂ် ျ ျာအသိုံင  ်ေးအဝုံ ငိ  ်ေးထမံ  ခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ 

ရ 727,0008လူတ  ရ ကိုံရမျာင  ်ေးထုံတ ခ်ဲုံ့သည ။်ဤသည အ်စုံလိုံက အ်ပပ  ုံ လံိုံက အ်ကပ ရ  ျာင  ်ေးကိုံ919,0009ကမဘျာရပ   ်

တ  င အ်လ ျင မ်ပ န ဆ်ံုံေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးဆအဲတင  ်ေးအက ျပ ရ်န ျာ     ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးအက ျပ အ်တည  ်ေးမ ျ ျာ ေးတစ ်

ဦေးသည အ်ဘယ အ် ျာအတ  က မ်  ခရိုံင အ်တ  င  ်ေး     ိ    ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးကရိုံဟင ဂ် ျ ျာလူဦေးရ (DRP)၏စုံစုံရပ  င  ်ေး

အရ အတ  က က်တတ ၏်။ရ ျာက မ်   ုံန   ုံန  ်ေးသသိသိျာသျာလ ျရ  ျာ ုံ့နည  ်ေးသ   ျာ ေးခဲုံ့ရသျာ လ်ည  ်ေးရနဆဘဲင  ် ဂလျာေး

ရ ုံ့    အ်တ  က ရ် ျာက  ်   လိျာရသျာအခ ျ  ိုံ ုံ့ ုံကခသည မ် ျ ျာ ေးအစ ီင ခ်ံစျာမ ျ ျာ ေး''    ပိ  တယ ။်အဆိုံပ  DRP၏85%အိ

မ  ်  င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့အတူစုံ  င  ်ေးက ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးအတ  က စ်ုံရပ  င  ်ေးက ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးအတ  က ်

13%ရနထိုံင ရ်နန  င  ် ုံ့အိမ  ်  င လ်ူမ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအတ  က က်   ပဲပ  ျာ ေးရသျာဆိုံ  မ် ျ ျာ ေးအတ  က  ်2% 

ရနကပ သည ။် 

Ukhiaန  င  ် ုံ့တကက နျာမ   ျာDRPအမ ျ ျာ ေးစုံအခပ ရ ခ ျရနထိုံင က်ပ ပ  ပပ   ီ    ိျာန  စ ခ်ုံUpazilasသူတိုံ ုံ့သံုံေးဦေး၏အခ ျက က် ျ

ရ  ျာ အ်ျာေးဖပ င  ် ုံ့အမိ  ်  င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးမယ လ်ိုံ ုံ့တရုံတ လ်ူမ   ုံသိပပံအကယ  ်မီ။ 
 

1.1.1 DRP အက ျပ အ်တည  ်ေး 

ရလျာရလျာဆယ ယ်င  ်ေးခရိုံင အ်တ  င  ်ေး     ိ    ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးကရိုံဟင ဂ် ျ ျာလူဦေးရ (DRP)၏စုံစုံရပ  င  ်ေးအရ အတ  

က က်အကပ ရ  ျာင  ်ေးကိုံ900.000ခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးသည န်  ငုံ့ အ်ခ  ရအနကမဘျာရပ   မ်   ျာအဓိကအတင  ်ေးအက ျပ ရ်န ျာ     

ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးအက ျပ အ်တည  ်ေးမ ျ ျာ ေးဖပ စ လ်ျာခဲုံ့ပ  သည ။် Ukhia န  င  ် ုံ့တကက နျာ (ပံုံ 1-

ကိုံကပ ည  ် ုံ့ပ  )ခုံန  စ ,်န  စ ခ်ုံUpazilas (Sub-ခရိုံင )်ကိုံDRPရလေးရယျာက န်ေီးပ   ေးတစ အ်ခ ျက အ်ျာေး ဖပ င  ် ုံ့အိမ  ်  င  ်

(ရ သခံ) 

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးမယ လ်ိုံ ုံ့တရုံတ လ်ူမ   ုံသိပပံအကယ  ်မီ။အဆိုံပ  DRPနေီးပ   ေး90%သည လ်က  ်   တိ  င အ်ိမ  ်  င လ်ူမ   ုံ

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအကပ  ျာ ေးunplannedစခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က ျန  ်   ရိသျာတိုံက ရိ်ုံက ထ်ုံတ လ်    အခပ ရ ခ ျရနကပ 

သည ။်သူတိုံ ုံ့ဟျာအခပ ရ ခံအခပ ရ ခံအရဆျာက အ်အံုံန  င  ် ုံ့ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးမ  အနည  ်ေးငယ မ် ျ  သျာလက လ်  မ ်

 ေး    သိည န်  ငုံ့ သ်ဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ အ်ထေူးသဖပ င  ် ုံ့ဆိုံင က်လုံန  ်ေးန  င  ် ုံ့ရ ကပ   ီေးမ   ုံမ  က ျရ ျာက ရ်နတဲုံ့ဖပ စ က်

ပ ရ  ျာင  ်ေးရ သမ ျ ျာ ေးအတ  က ယ်ျာယီအခပ ရ ခ ျခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့အလ  န သ်ပိ သ်ည  ်ေးအမိုံေးအကျာအတ  က ခ်ိုံလ   ုံ ရံန

ကပ သည ။်စခန  ်ေးဖ  ငုံ့ သ်တ မ်  တ ရ်နျာက ထ်ပ ထ်ိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာမပ ရ ပပ   ိုံမ   ုံအဖပ စ သ်ဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ  ်န D်RP၏

အျာေးနည  ်ေးခ ျက တ်ိုံေးမပ   င  ် ုံ့,လ ျင မ်ပ န သ်စ ရ်တျာပပ  ုံန  ်ေးတီေးမ   ုံမ  ဦေးရဆျာင လ် ျက  ်   သိည ။်တည ဆ်ဲပ  ရလျာင

 စ်ခန  ်ေးလ ျ  င မ်ပ န စ်   ျာသစ ရ်တျာဧ ိယျာမ ျ ျာ ေးသိုံ ုံ့တိုံေးခ ျ  ဲ ုံ့ခဲုံ့ပပ   ီေးယခုံအခ  ကမဘျာရပ   တ်  င အ်ကပ   ီေးဆံုံေး ုံကခသ

ည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏တဦေးတည  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေးသည ။်မပ ရ ပပ   ိုံခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ရ လ    မ  ်ေးမိုံေးခပ င  ်ေးမ  မ   ျာအန္တ ျာယ ်

အ    ဆိံုံေး၏အိမ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏ရန ျာပပ ရ  ျာင  ်ေး     ရ  ုံ့ဆဖဲပ စ ပ်  သည  ်  ရပမယ  ် ုံ့ရတျာင မ်  အမပ င  ် ုံ့ဆံုံေးအန္တ

 ျာယ အ်မ ျ  ိုံ ေးအစျာေးထျာေး     ိန  ်    နိ္ိုံင မ်လံုံရလျာက ရ်သျာသင  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ရ်သျာမပ ရ လည  ်ေးဖပ စ ပ်  တယ  ်
 

အမ ျ ျာ ေးစုံမ   ျာ DRP အမ ျ  ိုံ ေးသမီေးမ ျ ျာ ေးကိုံလိင ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာခ ျရ မ   ုံန  ်ေးရ ေး, 

လူကုံန က်ူေးခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့အကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံ''၏အန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးကိုံတ  ရ ကိုံလ ျရ  ျာ ုံ့က ျရစပပ   ီေးလုံပ ဖိ်ုံ ုံ့

လူမ   ုံရ ေးစခံ ျ နိ စ်ံည    န  ်ေးမ ျ ျာ ေးကပ ရ  ျာင  ် ုံ့၎င  ်ေးတိုံ ုံ့၏အမိုံေးအကျာရနအဖပ စ ။်ဤသည ,်ရ သခံန  င  ် ုံ့န္ိုံင င်တံကျာN

GOမ ျ ျာ ေးကဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်စိုံေး အရနဖပ င  ် ုံ့ရထျာက ပံ်ုံ့ကယ ဆ်ယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့ရထျာက ခ်ံမ   ုံန ရ်ဆျာင မ်   ုံကိုံ ယူ

သံုံေး၏စည  ်ေးကမ  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေး၌, 

DRPအမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏16 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးcomposeရသျာမိန  ်ေးမတိုံ ုံ့ရခ  င  ်ေးန  စ လ်ံုံေးအမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က ်

ကပ ရ  ျာင  ် ုံ့အထေူးသဖပ င  ် ုံ့ခက ခ်ဲရစရတျာ မ်ူပပ  ။ီ 

 



DRP ၏ရ ျာက လ်ျာရ သခံစေီးပ   ျာ ေးရ ေးအရပ   တ်စ ဥ်ီေးအခ ျ  ိုံ ေးအစျာေးမညမီ ျ  မ   ုံသက ရ် ျာက မ်   ုံ    ခိပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ 

DRP န  င  ် ုံ့အိမ  ်  င လ်ူမ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအကပ  ျာ ေးတင  ်ေးမျာမ   ုံမ ျ ျာ ေးတိုံေးပ   ျာ ေးလျာရနသည ။် အဆိုံပ   DRP 

လူဦေးရ ၏ 90  ျာခိုံင ျန   ုံန ျ ေးက ျပ ရ  ျာဝင ျင  ရ အဘယ သ်ူမ ျ  မသတင  ်ေး င  ်ေးမပ စ  ်   သိည ။် ခပ  ုံ ငံံုံ DRP 

၏အနည  ်ေးဆံုံေး 80 

 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးမပ င  ် ုံ့မျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ လ်ံုံေးဝက ျန  ်   ရိသျာ20 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးအရနဖပ င  ် ုံ့ပပ င ပ်အကူအညမီ ျ ျာ ေးအရပ   ်

မ   ခီိုံသျာတစ စ်တိ တ်စ ပိ်ုံင  ်ေးဖပ ရ    င  ်ေးမဟျာဗ ျ ူဟျာမ ျ ျာ ေးမ  တဆင  ် ုံ့၎င  ်ေးတိုံ ုံ့၏လိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံဖပ ည ်

 ုံ့ဆည  ်ေးရပေးန္ိုံင သ်ည ။်ရပမယ  ် ုံ့တင  ်ေးကပ ပ စ်   ျာအမ ျ ျာ ေးအျာေးဖပ င  ် ုံ့ရယျာက  ်ျ ျာ ေးမကပ  ျာခဏတစ ဝ်က ပံ်ုံမ  န ်

န   ုံန  ်ေးထျာေးမ ျ ျာ ေးရအျာက တ်  င ရ်ဖျာ ပ်ပ ထျာေးရသျာလုံပ ခ်ကိုံလက ျခံ,ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး,လယ ယ်ျာစိုံက ပ် ျ  ိုံ ေး,င   ေးဖ

မ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးန  င  ် ုံ့စျာေးရသျာက ဆ်ိုံင အ်တ  က အ်လုံပ အ်ကိုံင အ်ခ  င  ် ုံ့အတက ယ်ူရနကပ သည ,်ထိုံစခန  ်ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ ်

အလုံပ စ်  န  ် ုံ့ခ   ျာ န ခ်  င  ် ုံ့ပပ  ုံထျာေးရသျာ 

DRPအဖ    ဲ ုံ့ဝင အ်ခ ျ  ိုံ ုံ့မဟုံတ ပ်  ဘူေး။လုံပ ခ်၌ဤက ျဆင  ်ေးမ   ုံ,စ ျရ  ေးန   ုံန  ်ေးမပ င  ် ုံ့တက န်  င  ် ုံ့ဝန ရ်ဆျာင မ်  

 ုံမ ျ ျာ ေးရပေး န တ်င  ်ေးမျာရန access ကိုံအိမ  ်  င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့ DRP 

အကပ  ျာ ေးတင  ်ေးမျာမ   ုံမ ျ ျာ ေးတိုံေးပ   ျာ ေးလျာခဲုံ့သည ။် အကပ ရ  ျာင  ်ေးကိုံ 

336,00013မ   ျာခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ ရ  ုံကခသည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င ၏်ခ ျက ခ် ျင  ်ေးဝန ျ ေးကင ျပ တ  င ျနရထိုံင ျရသျာအ

Hostကလူမ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေး,ပိုံင  ်ေးတ  င ထ်  က ပ်ပ ရ  ေးလျာရသျာလူတ  ရ ကပ   ိုံဆိုံရပမယ  ် ုံ့သူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့အခ ျ နိ က်ပ  ျာ

မပ င  ် ုံ့စ   ျာရနထိုံင လ်ူ ုံ့အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးန  စ ခ်ုံအကပ  ျာ ေးဆက ဆ်ရံ ေးတင  ်ေးမျာလ ျက  ်   သိည ။် 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ပံုံ 1-1: Ukhiya န  င  ် ုံ့ Tekhnaf Upazila ၏အလုံပ သ်မျာေး 

1.1.2 ကမဘျာုံ့ဘဏ တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံ 

လူသျာေးခ ျင  ်ေးစျာနျာရထျာက ထ်ျာေးမ   ုံဆိုံင  ်ျာအကူအညမီ ျ ျာ ေးအရပ   အ်ရဆျာက အ်အံုံကမဘျာုံ့ဘဏ D်RP၏ဦေးစျာေးရပေးအလတ ်

စျာေးသက တ်မ  ်ေးလိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံတံုံ ုံ့ပပ န  ်န ဆ်က လ်က ဖ်ပ စ ပ်   ျာ ေးရနရသျာစစ ဆ်င ရ် ေးခ ျ နိ ည်   ။ိန  စ ်

ဦေးအျာေးစစ ဆ်င ရ် ေးအတ  က D်RPကိုံဖံုံေးလ    မ  ်ေး န အ်ပိုံရဆျာင  ်ေးင  ရ ကပ ရ  ေးတ  ရ နဲ ုံ့တိုံေးခ ျ  ဲ ုံ့ခဲုံ့ကပ သည :်အရမ ိကန

 ရ်နျာက ထ်ပ င်  ရ ကပ ရ  ေးအတ  က  ် $ 50 သန  ်ေးဇ  န လ် 28, 2018 ကမဘျာုံ့ Bank 

၏ဘုံတ အ်ဖ    ဲ ုံ့ကအတည ပ်ပ  ုံလက  ်   အိရမ ိကန  ် $ 500 သန  ်ေးကန ျပ  ေးမျာရ ေးကဏ္ဍပံုံ့ပိုံေးမ   ုံစီမံကိန  ်ေး (P167672) 

 



(HSSP),  န ,် န  င  ် ုံ့အရမ ိကန အ်ပိုံရဆျာင  ်ေးင  ရ ကပ ရ  ေးအတ  က  ် $ 25 သန  ်ေးကိုံအရမ ိကန မ်  စက တ်င ဘ်ျာလ 19, 

2018  က တ်  င ဘ်ုံတ အ်ဖ    ဲ ုံ့ကအတည ပ်ပ  ုံက ျရ  ျာင  ်ေးကရလေးမ ျ ျာ ေး (P167870) (ROSC) ၏က    ိုံ ေး $ 130 သန  ်ေး။ 

 

အပပ   ိုံင ခ်ုံန  စ တ်  င က်မဘျာုံ့ဘဏ ဘ်င  ် ဂလျာေးရ ုံ့    န်္ိုံင င်ကံအစအီစဉ တ်  င တ်ည ဆ်IဲDAစစ ဆ်င ရ် ေးမ  တဆင  ် ုံ့

ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိုံင  ်   အိမိ  ်  င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးရထျာက ပံ်ုံ့ရနသည ။်ရအျာက မ်   ျာရဖ   ပ်ပ တဲုံ့အတိုံင  ်ေးကမဘျာုံ့ဘဏ I်DA 

င  ်ေးန    ီေးမပ    ုံပ န်   မံ   ုံတ  ရ ကရနတဆင  ် ုံ့အမိ  ်  င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးပံုံ့ပိုံေးမ   ုံဟူမကူျာေး,အရမ ိကန $်375သန  ်ေးအ

က   မိ ျမပ  ျာ ေးစ   ျာ ည  ်  ယ ခ် ျက သ်ဘျာဝရဘေး ကျာက  ယ ရ် ေးရဂ စမံီကိန  ်ေး (MDSP) $ 410 

သန  ်ေးစည ပ်င သ်ျာယျာအုံပ ခ် ျ ုံပ ရ် ေး, 

အရမ ိကန ရ်ဘေးအန္တ ျာယ က်ပ   ိုံတင ပ်ပ င ဆ်င မ်   ုံရထျာက ပံ်ုံ့ရနသည န်  င  ် ုံ့ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးစမံီကိန  ်ေး 

(MGSP) 

မပ   ိုံ ုံ့ပပ ရ သခံအဖ    ဲ ုံ့မ ျ ျာ ေး(ULBs)ပ  ဝင အ်တ  က မ်ပ  ူနစီီပယ အ်ုံပ ခ် ျ ုံပ ရ် ေးန  င  ် ုံ့အခပ ရ ခံမပ   ိုံ ုံ့ပပ န ရ်ဆျာ

င မ်   ုံမ ျ ျာ ေးတိုံေးတက ရ်ကျာင  ်ေးမ  န ရ် ေးသည အ်ရမ ိကန  ် $ 300 သန  ်ေးရ သန္တ အုံပ ခ် ျ ုံပ ရ် ေးပံုံ့ပိုံေးမ   ုံ စမံီကိန  ်ေး 

(LGSP) ပပ ည ရ်ထျာင စ်ုံ Parishad (UP) ဘဏ္ဍျာရ ေးန  စ လ်     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးစနစ က် institutionalizing 

န  င  ် ုံ့ရလယျာဉ မ်    ူေးအခပ ရ ခံရပ   မ်   ျာ Pourashavas 

မ ျ ျာ ေးအတ  က ဘ်ဏ္ဍျာရ ေးလ     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးစနစ က်မိတ ဆ်က န်  င  ် ုံ့အသစ က်IDAအရမ ိကန $်175သန  ်ေးရ    ည ်

တည တ်ံုံ့ရသျာသစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အသက မ်  ရ  ေးဝမ  ်ေးက ျရ  ျာင  ်ေးစီမံကိန  ်ေး(SUFAL)တိုံေးတက ရ်စ န အ်ိမ  ်  င ်

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးရထျာက ပံ်ုံ့သည ပ်ေူးရပ  င  ်ေးရဆျာင  ်  က သ်စ ရ်တျာစီမံခန  ် ုံ့ခ   ရဲ ေးန  င  ် ုံ့ပစ မ်  တ ထ်ျာေးက ဘ် ဆ်ိုံက

 မ် ျ ျာ ေးအတ  က သ်စ ရ်တျာ-မ   ခီိုံလူမ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်က ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့တိုံေးမပ   င  ် ုံ့။ 

အဆိုံပပ  ုံထျာေးသည  ် ုံ့stand-alone 

အရ ေးရပ   အ်က   မိ ျမပ  ျာ ေးစ   ျာကဏ္ဍကရိုံဟင ဂ် ျ ျာအက ျပ အ်တည  ်ေးတံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံစမံီကိန  ်ေးမ  အထက ပ်  စမံီကိန

  ်ေးမ ျ ျာ ေးဖပ ည  ် ုံ့မည  ်DRPs ပစ မ်  တ ထ်ျာေးပ  လိမ  ် ုံ့မယ ။် 

 

အဆိုံပ  JRPန  ငုံ့ အ်ည,ီဘဏ  ဲ် ုံ့အကဲဖပ တ အ်တ  က ဖ်ပ ရ    င  ်ေးခံ ဖိုံ ုံ့အဓိကရသျာုံ့ခ ျက လ်ိုံအပ ခ် ျက အ်ရတျာ မ် ျ ျာ ေးမ

 ျ ျာ ေးရဖျာ ထ်ုံတ ထ်ျာေးပ  တယ လ်တ သ်က တ်မ  ်ေး(3န  စ )်။သူတိုံ ုံ့ကပ  ဝင သ်ည :်ရသျာက သ်ံုံေးရ န  င  ် ုံ့လံုံရလျာက ရ်သျာ

သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးမ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ ;် ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့  ်

2 

 
 

က ျန  ်ေးမျာရ ေးန  င  ် ုံ့အျာဟျာ ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အလျာေးအလျာ    ရိသျာရ ျာဂ  ဖပ စ ပ်   ျာ ေးမ   ုံမ  တံုံ ုံ့ပပ န မ်  

 ုံ; 

အန္တ ျာယ န်ဲ ုံ့ပ  တ သ်က တ်ဲုံ့ကပ   ံ ုံ့ကပ   ံ ုံ့ခတံံုံ ုံ့ပပ န ;်ရလျာင စ်ျာဆမီ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဆက စ်ပ ရ်နရသျာသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျ

င ၏်လ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေးမ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ ;်န  င  ် ုံ့တန ဖိ်ုံေး     ိ   လိ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးတ  င ပ်  ဝင အ်ခပ ရ ခံဝ

န ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံလိုံက လ် ျရ  ျာ န န်  င  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးသမီေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ကရလေးမ ျ ျာ ေး၏လိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး

န  င  ် ုံ့အျာေးနည  ်ေးခ ျက ဖ်ပ ရ    င  ်ေး န အ်ဖပ စ စ်တိ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာပပ ဿနျာမ ျ ျာ ေးကိုံတံုံ ုံ့ပပ န  ်န ။်ဤစိန ရ်ခ   မ်   ုံ

မ ျ ျာ ေးကိုံအမ ျ ျာ ေးစုံဟျာအကပ  ျာ ေးဆက စ်ပ ဖ်ပ စ က်ပ သည က်ိုံ၎င  ်ေး, သယံဇျာတ, 

ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံရပေးအပ ခ်ပ င  ်ေးအတ  က က်   ျာဟခ ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လ   ုံပ ဖိ်ုံ ုံ့ထတိ  ရ  ုံ့မ   ုံအရပ    ်

တင ျ ေးရအျာင ျဆ   ခဲ  င ျ ေး တိုံက ရိ်ုံက အ်မိ  ်  င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့ DRP 

အကပ  ျာ ေးဆက ဆ်ရံ ေးကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေး။ 
 

အဆိုံပ  ခပ  ုံ ငံံုံဘဏ တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံထခိိုံက န်စ န်ျာအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေး,DRPန  င  ် ုံ့ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးမိတ ဖ်က မ် ျ ျာ ေးကရ 

သခံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဗဟိုံအစိုံေး န  င  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးမ ျ  ိုံ ေးရသျာလိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံအကဲဖပ တ န်  င  ် ုံ့အတူဆ  ရ  ေးန  ရ 

 ေးည   နိ    ိုံင  ်ေးရနစဉ အ်တ  င  ်ေးရဖျာ ထ်ုံတ ခ်ုံနစ ျပ   ေးကိုံဦေးစျာေးရပေးရ သမ ျ ျာ ေးရပ   တ်  င အ်ျာရံုံစိုံက ။် 

ဤရ သမ ျ ျာ ေးဖပ စ က်ပ သည :် (ဈ) က ျန  ်ေးမျာရ ေးန  င  ် ုံ့အျာဟျာ ; 

(ii)ရ ,မိလလ ျာစနစ န်  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေး;(iii)လူမ   ုံရ ေးကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက မ်   ုံ,(ဃ)သဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ စ်ီမံခ



န  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံ,(v)ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ;်(vi)က ျ ျာ ေး,မ,န  င  ် ုံ့(VII)ပညျာရ ေး။အဆိုံပပ  ုံထျာေးအစအီစဉ ၏်က ျန အ်တ  က လ်ိုံအပ ်

ခ ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံဖပ ရ    င  ်ေး    ပိပ   ီေးသျာေးက ျန  ်ေးမျာရ ေး,အျာဟျာ န  င  ် ုံ့လူဦေးရ ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ပညျာ

ရ ေးအတ  က စ်မံီကိန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအဖပ စ  ်မီ ျ  ိုံ ေးစံုံကဏ္ဍစမံီခ ျက ၏်ပပ န လ်ည ဖ်    ဲ ုံ့စည  ်ေး/အပိုံရဆျာင  ်ေးင  ရ ကပ ရ 

 ေးရပ  င  ်ေးစပ မ်  တဆင  ် ုံ့ဝင ရ် ျာက စ်  က ဖ်က မ်   ုံဤဦေးစျာေးရပေးရ သမ ျ ျာ ေးကိုံင တ်  ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေးအတ  က အ်

စိုံေး အခပ ရ ပပ  ုံပံုံ့ပိုံေးရပေး န  ်ည  ်  ယ ဥ်ီေးစျာေးရပေးကဏ္ဍမ ျ ျာ ေး။ 
 

ဘဏ န်  စ ခ်ုံကန ျပ  ေးမျာရ ေးန  င  ် ုံ့ပညျာရ ေးအတ  က ရ်နျာက ထ်ပ င်  ရ ကပ ရ  ေးစီမံကိန  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အပ  အဝင  ်မီ

 ျ  ိုံ ေးစံုံကဏ္ဍစီမံကိန  ်ေးကိုံနဲ ုံ့စတင ပ်ပ   ီေးတစ ဥ်ီေးအပိုံင  ်ေးလိုံက ခ် ျဉ  ်ေးကပ န်ည  ်ေးယူပ  လိမ  ် ုံ့မယ  ်အီခပ ရ အရနကရန

ထုံတ လ်ုံပ လ်ိုံက တ်ဲုံ့ခ ျက ခ် ျင  ်ေးန  င  ် ုံ့အလတ စ်ျာေးသက တ်မ  ်ေးသက ရ် ျာက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ

 ေးကိုံဖပ ည  ် ုံ့န  စ ဥ်ီေးစလံုံေးဖပ ရ    င  ်ေး န :်(ဈ)မပ ငုံ့ မ်ျာေးသက ရ် ျာက မ်   ုံတစ ခ်ုံမပ င  ် ုံ့တက ,်လူသျာေးခ ျင  ်ေးစျာနျာရထျာ

က ထ်ျာေးမ   ုံဆိုံင  ်ျာလုံပ င်န  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ   ဖဲက အ်တ  က ဆ်က လ်က ရ်နစဉ ဘ်ဝတ  ရ ကိုံန  င  ် ုံ့စေီးပ   ျာ ေးရ ေးခံန္ိုံင  ်ည

 ပ်ပ န လ်ည တ်ည ရ်ဆျာက ရ် ေးန  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးအျာေးနည  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံင တ်  ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ်

တည င်ပ  မိ မ် ျ ျာ ေး၏ကျာလ၌ရစျာရစျာပိုံင  ်ေးတ  င ပ်ပ န လ်ည န်ျာလန ထ်ကူပ  ျာ ေးဝင ;်န  င  ် ုံ့(ii)အလတ စ်ျာေးရဝ  ဟျာ ကိုံ

ပပ န လ်ည န်ျာလန ထ်ခူပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ခံန္ိုံင  ်ည ဆ်သီိုံ ုံ့တဖပ ည  ်ေးဖပ ည  ်ေးအသ  င က်ူေးပပ ရ  ျာင  ်ေးအခပ ရ ခံဝန ရ်ဆျာင ်

မ   ုံရပေးအပ ခ်ပ င  ်ေးတိုံေးတက မ်   ုံ,တန ဖိ်ုံေး     ိ   မိပ   ိုံ ုံ့ရတျာ ,်ပတ ျဝန ျ ေးကင ျပ ဆိုံင ျ ျာန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င ်

 ုံ့လူမ   ုံရ ေးအခပ ရ ခံအရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးတ  င  ်င  ်ေးန    ီေးမပ    ုံပ န်   မံ   ုံမ ျ ျာ ေးမ  တဆင  ် ုံ့တည ရ်ဆျာက ခ်ပ င ်

 ေးန  င  ် ုံ့အစိုံေး စနစ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ည   နိ    ိုံင  ်ေးခိုံင ခ်ံုံ့ရစ။ 
 

အဆိုံပပ  ုံထျာေးထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံတစ ခ်ုံရိုံဟင ဂ် ျ ျာအခပ ရ အရနစီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအရပ   အ်စိုံေး န  င  ် ုံ့အတူဆက လ်

က ဖ်ပ စ ပ်   ျာ ေးရနရသျာတ  ရ  ုံ့ဆံုံဆ  ရ  ေးန  ရ  ေးမ   ုံအဖပ စ ဆ်င  ်ေး ဲန  မ  ်ေးပ   ေးမ   ုံန  င  ် ုံ့အျာေးနည  ်ေးခ ျက ခ်   ခဲ

ပ မ  ်ေးစတိ ဖ်ပ  ျာအလုံပ ဖ်ပ ငုံ့ လ်ိုံက ပ်  သ   ျာ ေးပ  လိမ  ် ုံ့မည ။် 

တ  ရ  ုံ့ဆံုံဆ  ရ  ေးန  ရ  ေးရ ေးပပ ရ  ျာင  ်ေးလဲရနတဲုံ့ခ  ရအနမပ ရ  ျာ ေးကိုံထင ဟ်ပ  ်န န်  ငုံ့ န်ေီးကပ စ်   ျာ UNHCR 

ကအပ  အဝင အ်ခပ  ျာ ေးကျာယကံ   င မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတူည   နိ    ိုံင  ်ေးခံ ဖိုံ ုံ့အခ ျ နိ က်ပ  ျာလျာတျာနဲ ုံ့အမ ျ  တဖပ ည  ်ေး

ဖပ ည  ်ေးတိုံေးတက ပ်ပ ရ  ျာင  ်ေးလဲ န မ် ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့ရနသည ။်အဆိုံပ  မူဝ   သည တ်  ရ  ုံ့ဆံုံဆ  ရ  ေးန  ရ  ေးရ ေးအ

ထေူးပပ  ုံရအဂ ျင စ်ီမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတူအနေီးကပ ပ်ေူးရပ  င  ်ေးရဆျာင  ်  က မ်   ုံအတ  က လ်ံုံရလျာက ရ်သျာကျာက  ယ မ်   ုံမူ

ရဘျာင မ် ျ ျာ ေးပပ  ုံပပ င ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးမ   ုံရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့အျာရံုံစိုံက ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ ;်ရနျာက ထ်ပ က်ျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့

   ရ  ျာက ရ် ေးမရူဘျာင တ်ိုံေးမပ   င  ် ုံ့ခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့အက ျပ အ်တည  ်ေးစီမံခန  ် ုံ့ခ    ဲန ၎်င  ်ေး၏အရ ေးယူမ   ုံအစအီစဉ ်

ကိုံဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးဆအဲတ  က အ်စိုံေး ရထျာက ပံ်ုံ့;မပ ရ ပပ င ရ်ပ   တ်  င ည်   နိ    ိုံင  ်ေးခိုံင မ်ျာရစ န ၎်င  ်ေးတိုံ ုံ့၏အျာေးထုံတ ်

မ   ုံအတ  က အ်ျာဏျာပိုံင မ် ျ ျာ ေးကူညရီပေးရန;န  င  ် ုံ့(ဥပမျာ,ကရလေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လူငယ မ် ျ ျာ ေးအတ  က သ်င ယ်ူလူမ   ုံ

ရ ေးမပ   ိုံ ုံ့ရတျာ ၏်ပပ န လ်ည တ်ည ရ်ဆျာက ရ် ေး)ရနျာက ဆ်ံုံေးပပ န ပိ်ုံ ုံ့အရပ   ဘ်င  ် ဂလျာေးရ ုံ့     ဲ် ုံ့အရနအထျာေးကိုံထခိိုံက ခ်

ပ င  ်ေးမ    ဘိရိဲုံဟင ဂ် ျ ျာအကပ  ျာ ေးဆင  ်ေး ဲမ   ရဲတမ   ုံလ ျရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေးတိုံ ုံ့အတ  က ခ်  င  ် ုံ့ပပ  ုံအစအီမံခ ျမ  တ  ်န

 အ်စိုံေး မ  အျာေးရပေးအျာေးမပ   ရ  ျာက ။် 

အဆိုံပ   EMCRP ရအျာက ပ်  အစတိ အ်ပိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေး    ပိ  တယ :် 

• စတိ ျအပိုံင ျ ေး 1: အခပ ရ ခံပညျာန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး၏အျာ ူ ေး ပိုံ ုံ့ရဆျာင မ်   ုံ,  ဏ ခ်ံအခပ ရ ခံအရဆျာက အ်အံုံ, 

အရ ေးရပ   တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး-အခပ ရ ပပ  ုံအကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံ (GBV) ကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးရ ေး 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 1.A:  ဏ ခ်ံရ သန  ် ုံ့န  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေး 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးLB:အခပ ရ ခံပညျာန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး, ဏ ခ်ံအခပ ရ ခံအရဆျာက အ်အံုံ,အရ ေးရပ  

တံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ GBV ကျာက  ယ ခ်ပ င  ်ေး 

•   စတိ ျအပိုံင ျ ေး 2: အဝန  ်ေးခံန္ိုံင  ်ည အ်ျာ  ူေး 

ဏSub-အစတိ အ်ပိုံင  ်ေး2.A:အဝန  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး 

တစ ဥ်ီေး Sub-အစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 2.B: အဝန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ  င ခ် 



•   စတိ ျအပိုံင ျ ေး 3:      ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးကရိုံဟင ဂ် ျ ျာလူဦေးရ မ  ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံရပေးခပ င  ်ေး 

ကိုံပိုံမိုံရကျာင  ်ေးရအျာင လ်ုံပ ရ်ဆျာင  ်မ    

    တကကသိုံလ မ် ျ ျာ ေးဆိုံင  ်ျာ စနစ မ် ျ ျာ ေးအျာ ူ ေး                                                                                                   3 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 3.A: MoDMR, NTF, RRRC, CIC န  င  ် ုံ့လိုံင  ်ေးန က်ပ   ီေးဌျာနစနစ မ် ျ ျာ ေးအျာ  ူေး 

 ။ ဂ) ပုံ  မ်ခ   အဲစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 3.B: LGED, DPHE န  င  ် ုံ့ GBV န ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးအျာ  ူေး 

•စတိ ျအပိုံင ျ ေး4:ဆက ပ်ပ ရ  ျာပ  တယ အ်ရ ေးရပ   တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံစတိ ျအပိုံင ျ ေး(CERC)ရနျာက ထ်ပ အ်ရသေးစတိ အ်ခ ျက

 အ်လက မ် ျ ျာ ေးကိုံပုံ  မ် 2 မ   ျာရထျာက ပံ်ုံ့ရပေးရနကပ တယ ,် 

1.2 ESMF ရသညါ ါ  အကြါနါါောငါ ါ ရငါ ါ နါ ငါ ါ  ရညါ ရါ ယါ ခါ ကါ မါ ါောါ  

ကမဘျာုံ့ဘဏ ရ်ဘေးအန္တ ျာယ က်ျာက  ယ ရ် ေးမဝူ   မ ျ ျာ ေးတိက ျတဲုံ့ဝင ရ် ျာက စ်  က ဖ်က မ်   ုံက ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့

 ဇိီုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံလူသိမ ျ ျာ ေးကပ သည မ်ဟုံတ ဘ်ယ မ်   ျာအကျာအက  ယ တ်ူ ိယျာအဖပ စ  ် ESMF 

၏ပပ င ဆ်င မ်   ုံလိုံအပ သ်ည ။်  

ဤစမံီကိန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ရ်ဘေးအန္တ ျာယ က်ျာက  ယ ရ် ေး စမံီခ ျက  ် တ  င ရ်ဖျာ ပ်ပ ထျာေးရသျာသကဲုံ့သိုံ ုံ့, ESMF 

၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင လ်ိုံအပ ရ်သျာစီမံခန  ် ုံ့ခ   ဖိဲုံ ုံ့သဘျာဝရဘေးစီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံန  င  ် ုံ့က

ယ ဆ်ယ ရ် ေးဝန က်ပ   ီေးဌျာန (MoDMR), ရ သခံအစိုံေး အင ဂ် ျင န်ယီျာဌျာန (LGED), 

ပပ ည သ်ူ ုံ့က ျန  ်ေးမျာရ ေးအင ဂ် ျင န်ယီျာဌျာန (DPHE) 

၏ဦေးစေီးဌျာနမ  ကူညရီပေးဖိုံ ုံ့ဖပ စ ပ်ပ   ီေးလုံပ ျထံုံေးလုံပ ျနည ျ ေးမပ  ျာ ေးန  င ျ ုံ့အဘယ သ်ူ၏အတိအက ျတည ရ်န ျာန  င  ် ုံ့ ဇိီုံင

  ်ေးဤအဆင  ် ုံ့မ   ျာအမည မ်သဖိပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့စမံီကိန  ်ေးအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေးကျာလအတ  င  ်ေးပပ ရ 

 ျာင  ်ေးလဲန္ိုံင ပ်  သည အ်ဆိုံပပ  ုံစီမံကိန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေး(s)ကိုံဝင ရ် ျာက စ်  က ဖ်က ရ် ေးန  င  ် ုံ့ခံန္ိုံင  ်ည လ်   ုံ

ပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအစီအမံ(သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးသက ရ် ျာက မ်   ုံ၏အန္တ ျာယ စ်ီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံ

အပ  အဝင )်လူမ   ုံရ ေးစီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံ။အဆိုံပ  ESMFလမ  ်ေးည    န မ်   ုံသက ရ် ျာက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့တစ ဥ်ီေးခ ျင ်

 ေးစခီ   စဲမံီကိန  ်ေး၏အန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေး၏သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးစိစစ မ်   ုံအတ  က လ်ိုံအပ သ်

ည  ် ုံ့စျာ   က စ်ျာတမ  ်ေး,သက ဆ်ိုံင  ်ျာစမံီခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအစအီစဉ ၏်အသေီးအသေီးခ   စဲမံီကိန  ်ေးပပ င ဆ်င မ်   ုံ,အရကျာင ်

အထည ရ်ဖျာ မ်   ုံန  င  ် ုံ့ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင အ်မ ျ  ိုံ ေးအစျာေး၏ပပ ဌျာန  ်ေးခ  င  ် ုံ့န  င  ် ုံ့အခ

ပ  ျာ ေးစီမံကိန  ်ေးရ ေးဆ   ခဲပ င  ်ေးတူ ိယျာ(ဆိုံလိုံသည မ်   ျာARAPပ  ဝင သ်ည သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ န်ည  ်ေးပညျာပိုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာ ဇိီုံင  ်ေး

အရသေးစတိ က်ိုံမ     နိ္ိုံင ဖ်ပ စ လ်ျာသည  ် ုံ့အခ  စမံီကိန  ်ေးအတ  က အ်ကဲဖပ တ ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ရ ေးဆ   ရဲ ေးမ   ျာလ ျ  

ရ  ျာက ထ်ျာေးခံ ဖိုံ ုံ့RAP)။တစ ဥ်ီေးကသေီးခပ  ျာ ေးပပ န လ်ည ရ်န ျာခ ျထျာေးရ ေးဆိုံင  ်ျာမဝူ   မရူဘျာင က် စီမံီကိန ျ ေးအတ  က ျပ

  င ျဆင ျလ ျက  ်   သိည ။် 
 

ဤသည E်SMFစီမံကိန  ်ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးObjectကိုံ(PDO)ရအျာင မ်ပ င န်္ိုံင ပ်  သည  ်  ကပ ရ  ျာင '်'ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအ

က ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့ ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့အခပ ရ ခံအရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးကပ  ျာ ေးဝင န်  င  ် ုံ့ပတ သ်က .်EMCRPလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ  

 ုံမ ျ ျာ ေးအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ လ်မ  ်ေးပပ ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးပပ   ီေးဖပ စ ပ်  တယ ။်အဆိုံပ  စီမံကိန  ်ေးသည က်မဘျာုံ့ဘဏ ၏်

သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ခ်   ခဲပ  ျာ ေးရအျာက မ်   ျာအမ ျ  ိုံ ေးအစျာေးတစ ခ်ုံဖပ စ ပ်  သည န်  င  ် ုံ့စီမံကိန  ်ေးရဆျာင  ်  က ်

ခ ျက မ် ျ ျာ ေးသတ သ်တ မ်  တ မ်  တ က် ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့တည ရ်န ျာရသေးရဖျာ ထ်ုံတ ခ်ဲုံ့ကပ ပပ  မီဟုံတ ရ်ပေး

ထျာေး,စမံီကိန  ်ေးတခုံသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လူမ   ုံစမံီခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံမရူဘျာင  ် (ESMF) 

ပပ င ဆ်င ထ်ျာေး န လ်ိုံအပ ပ်  သည ။်   ီ ESMF ရတျာ အ်ျာေးဖပ ငုံ့ ,် PIU စီမံကိန  ်ေး၏   ရ  ေးခ ျယ မ်   ုံ, 

ပပ င ဆ်င မ်   ုံ, ဇိီုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ မ်   ုံသိုံ ုံ့ရခတ ရ် စေီးကပ ရ  ျာင  ်ေးအျာေးလံုံေးကိုံသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင

 န်  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးစိုံေး ိမ ပ်ူပန  ်   ျာတတ ၏်။ဘဏ စ်မံီကိန  ်ေးရလုံ့လျာပပ   ီေးပ  လိမ  ် ုံ့မယ  ်  ရ  ုံ့ရတျာ ၌်ထိုံESMFဘင  ် 

ဂလျာေးရ ုံ့    န်  င  ် ုံ့ကမဘျာုံ့ဘဏ မ်   ျာကိုံပပ င ဆ်င အ်တည ပ်ပ  ုံခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့လူသိ   င က်ပ  ျာ ေးထုံတ ရ်ဖျာ  ်မည ဖ်ပ စ

 သ်ည ။် 
 



အဆိုံပ  ESMFသက ဆ်ိုံင သ်တူစ လ်မ  ်ေးည    န မ်   ုံန  င  ် ုံ့ဆံုံေးဖပ တ ခ် ျက -်

ရထျာက ခ်မံ   ုံက ိိယျာတခုံဖပ စ တ်ယ ။် တစ ခ်ုံက ျယ ပ်ပ လမ  ်ေးည    န စ်ျာ   က စ်ျာတမ  ်ေးသကဲုံ့သိုံ ုံ့, ESMF 

ကပ ရ  ျာင  ်ေးအျာမခရံပေးသည :် 
 

• ခ   မဲ ျ ျာ ေး-စမံီကိန  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထေူးသဖပ င  ် ုံ့တိုံက ရိ်ုံက  ် ခ   မဲ ျ ျာ ေးစီမံကိန  ်ေးကပ ရ  ျာင  ် ုံ့ 

(အပပ  ုံသရဘျာသိုံ ုံ့မဟုံတ ဆ်ိုံေး    ျာ ေးစ   ျာ) 

ထခိိုံက လ်ိမ  ် ုံ့မယ လ်ိုံ ုံ့သူကိုံက   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးရသျာလူမ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ,် 

အလျာေးအလျာသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးကိစစမ ျ ျာ ေးထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး; 

• ခ   မဲ ျ ျာ ေး-စမံီကိန  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံလူမ   ုံယဉ က် ျရ  ေးမ   ုံန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး, မစတိ တ်  ရ , 

အဆိုံပပ  ုံထျာေးစီမံကိန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေး (s) 

ကိုံအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ်ဆျာင  ်  က မ်ည ဖ်ပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေး     ိျာရ သမ ျ ျာ ေး    ရိ ပန  ်ေးစျာေးသဘျာဝပတ ဝ်

န  ်ေးက ျင ဆ်ိုံင  ်ျာတန ဖိ်ုံေးမ ျ ျာ ေးကိုံရစုံ့ရစုံ့ဆင ခ်ပ င က်ပ ရလျာုံ့ 

• စမံီကိန  ်ေးအျာေးရ ေးဆ   ရဲ ေးန  င  ် ုံ့ ဇိီုံင  ်ေးစဉ အ်တ  င  ်ေးဆိုံေး    ျာ ေးရသျာသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးသ

က ရ် ျာက မ်   ုံရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးန  င  ် ုံ့လုံပ င်န  ်ေးလည ပ်တ အ်ဆင  ် ုံ့စဉ အ်တ  င  ်ေးထသင  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ရ်သျာစခ  

ရ င ျ ေးင    လ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေး/တိုံေးမပ   င  ် ုံ့ရဆျာင  ်  က မ်   ုံမ ျ ျာ ေးsiteကိုံတိက ျတဲုံ့အကျာအက  ယ တ်ူ ိယျာ၏အ

ရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ မ်   ုံကိုံခပ ရ  ျာခံဖိုံ ုံ့တီထ  င တ်ဲုံ့ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရလုံ့လျာမ   ုံအစီအစဉ န်  င  ် ုံ့အတူ ဇိီုံင  ်ေးရ ေးဆ  

 ခဲံ ဖိုံ ုံ့လိုံအပ ပ်  တယ ;် 

• ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာ ESMP 

အဖပ စ သ်ဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးစီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအကျာအက  ယ တ်ူ ိယျာမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ 

ARAP/RAPရတျာ ပ်ပ င ဆ်င ထ်ျာေးဖပ စ က်ပ ပပ   ီေးရနျာက ရ်တျာ သ်ိုံ ုံ့လိုံက ;် န  ငုံ့  ်

• အကျာအက  ယ ျတူ ိယျာကမဘျာုံ့ဘဏ သ်ဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင  ်

အဆိုံပ  ESMF,DRP,အမိ  ်  င လ်ူမ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သက ဆ်ိုံင  ်ျာကျာယကံ   င မ် ျ ျာ ေးန  ငုံ့ တ်ိုံင ပ်င ်

လ ျက ,်တိုံင  ်ေးပပ ည အ်တ  င  ်ေးန  င  ် ုံ့စီမံကိန  ်ေးထရိ ျာက မ်   ုံမတိုံင မီ်ကမဘျာုံ့ဘဏ ၏်ပပ င ပ်ဝက ဆ်ိုံက တ်  င ထ်ုံတ ်

ရဖျာ ခ်ဲုံ့သည ။် 
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14.PDOအခပ ရ ခံဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံလက လ်  မ  ်ေးမီတိုံေးတက ရ်စခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ရဘေးအန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အိုံေးမဲုံ့

အမိ မဲ်ုံ့ကရိုံဟင ဂ် ျ ျာလူဦေးရ  ဲ ုံ့လူမ   ုံရ ေးခံန္ိုံင  ်ည တ်ည ရ်ဆျာက  ်န ဘ်င  ် ဂလျာေးရ ုံ့    စ်နစ မ် ျ ျာ ေးအစိုံေး ခိုံင မ်ျာရစ န

 ဖ်ပ စ ပ်  သည ။် 

1.3 ထိုံ ESMF ၏ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံ 

ရအျာက မ်   ျာရဖ   ပ်ပ တဲုံ့အတိုံင  ်ေး ESMF ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံမ   ျာထျာေးပပ   ီေး: 

 

• ပုံ  မ် 2 

အဆိုံပပ  ုံစမီကံနိ  ်ေးန  င  ် ုံ့ယင  ်ေး၏အမ ျ  ိုံ ေးမ ျ  ိုံ ေးရသျာအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးရဖျာ ပ်ပ ခ ျက ရ်ပေးပ

  သည ။် 

• ပုံ  မ်3သက ဆ်ိုံင  ်ျာမူဝ   မ ျ ျာ ေး, စီမီံကနိ ျ ေးအတ  က ျဥပရ ပပ  ုံရ ေးန  င  ် ုံ့စည  ်ေးမ ျဉ  ်ေးမူရဘျာင ်

ရဖျာ ပ်ပ ထျာေးပ  တယ  ်

• ပုံ  မ် 

4မည ဟ်ုံမ ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့စမံီကနိ  ်ေးကိုံလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံရ သမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်ခပ ရ ခအံခပ ရ အရန

မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ ပတ သ်က .် သတင  ်ေးအခ ျက အ်လက ရ်ပေးသည  ်



• ပုံ  မ်5ပ ျရ   လ  င ျအဆိုံပပ  ုံထျာေး ခ   မဲ ျ ျာ ေး--

စမီံကနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေးကရနမ ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့ထျာေးသည  ် ုံ့သဘျာဝပတ ဝ်န 

  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လမူ   ုံရ ေးသက ရ် ျာက မ်   ုံ 

• ပုံ  မ် 6 

စမီံကနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့၎င  ်ေးတိုံ ုံ့၏လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးစစိစ အ်ရပ   လ်မ  ်ေးည    

န 

 မ်   ုံပ      သိည က်ိုံလည  ်ေးလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေးအစအီမံမ ျ ျာ ေးထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေးမ ျ ျာ ေးအတ  

က သ်င  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ရ်သျာခ ျဉ  ်ေးကပ န်ည  ်ေးရဖျာ ပ်ပ ထျာေးပ  တယ  ်

• ပုံ  မ် 7 

င သ်က ဆ်ိုံင ည်   နိ    ိုံင  ်ေးယရန ုံ့အထရိဆျာင  ်  က က်ိုံလည  ်ေးစမီံကနိ ျ ေးအတ  က ျအဆိုံပပ  ုံထျာေး 

အက ျဉ  ်ေးခ ျ ုံပ  ်

• ပုံ  မ် 8 က   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးရသျာ Sub-စမီံကနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က  ်ESMPs 

အရပ   လ်မ  ်ေးည    န ခ် ျက ရ်ပေးသည  ်

• ပုံ  မ် 9 

စမီံကနိ ျ ေးအတ  က ျအဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆိုံင  ်ျာန  င  ် ုံ့ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့အစအီစဉ မ် ျ ျာ ေးရဖျာ ပ်ပ ထျာေး 

ပ  တယ  ်

• အမ ျ  ိုံ ေးမ ျ  ိုံ ေးရသျာရနျာက ဆ်က တ်   ကဲရတျာုံ့ PIU န  င  ် ုံ့ PIU 

အတိုံင ပ်င ခ်အံသံုံေးပပ  ုံရသျာခ ံဖိုံ ုံ့ ည ည်    န  ်ေး 

၏ပံုံစမံ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့စည  ်ေးကမ  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံပ  ရထျာက ပံ်ုံ့ရပေးလ ျက  ်   သိည ။် 
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2. စမံီကိန  ်ေးမ  ရဖျာ ပ်ပ ခ ျက  ်

2.1 ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေး ည  ်  ယ ခ် ျက  ်

အဆိုံပ  စီမံကိန  ်ေးသည ဖ်    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက ရ် ေးကိုံ ည  ်  ယ ခ် ျက (်PDO)အခပ ရ ခံဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံလက ်

လ  မ  ်ေးမီတိုံေးတက ရ်စခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ရဘေးအန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အိုံေးမဲုံ့အိမ မဲ်ုံ့ကရိုံဟင ဂ် ျ ျာလူဦေးရ  ဲ ုံ့လူမ   ုံရ ေးခံန္ိုံင  ်ည



 တ်ည ရ်ဆျာက  ်န ဘ်င  ် ဂလျာေးရ ုံ့    စ်နစ မ် ျ ျာ ေးအစိုံေး ခိုံင မ်ျာရစ န ဖ်ပ စ ပ်  သည ။်ဤအခပ ရ အရနတ  င ဤ်ESMF

မ ျ ျာ ေးတ  င အ်သံုံေးပပ  ုံကပ သည  ်ကီေးကိုံအဓိပပျာယ  ်   ပိ  တယ :် 
 

• "အခပ ရ ခံဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံ"ရ ,မိလလ ျာစနစ ,်လမ  ်ေး,လမ  ်ေးအလင  ်ေးရ ျာင န်  င  ် ုံ့လ ျ  ပ စ်ေီးကျာက  ယ မ်  

 ုံစနစ မ် ျ ျာ ေးအဖပ စ သ်တ မ်  တ တ်ျာဖပ စ ပ်  တယ  ်

• "သဘျာဝရဘေးခံန္ိုံင  ်ည "် ျာသဦတုံ ဏ ခ်ံဘက စ်ံုံသံုံေးရဘေးအန္တ ျာယ အ်မိုံေးအကျာ, ဏ ခ်ံလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လ ျ  ရ  ျာ

 ုံ့ခ ျ ျာသဦတုံအျာေးနည  ်ေးခ ျက ,်မ ျ  ိုံ ေးစံုံအန္တ ျာယ အ်န္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးအဖပ စ တ်ိုံေးမပ   င  ် ုံ့ ယူသံုံေးရ ေးန  င  ် ုံ့အလိုံက ်

အထိုံက ရ်နတတ  ်    လိျာတဲုံ့ကယ ဆ်ယ ရ် ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေးမ  တိုံေးမပ   င  ် ုံ့     မိ   ုံအဖပ စ သ်တ မ်  တ ်

ထျာေးသည ။် 

• "လူမ   ုံခံန္ိုံင  ်ည "်က ျ ျာ ေးမထခိိုံက မ်ခံတဲုံ့အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံအတ  က တ်ိုံေးမပ   င  ် ုံ့     မိ   ုံန  င  ် ုံ့ပ

  ဝင မ်   ုံအဖပ စ အ်ပ ျက သ်ရဘျာကိုံင တ်  ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေးအပပ  ုံအမအူတ  က ထ်တိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံ,အသိုံင ်

 ေးအဝိုံင  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး,မအခ  ပ  ရ  ုံအကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးရ ေးန  င  ် ုံ့

တုံန  ် ုံ့ပပ န မ်   ုံအန္တ ျာယ က်ိုံလ ျရ  ျာ ုံ့ပ   ေးရစသည အ်လုံပ ခ်လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးသတ မ်  တ ထ်ျာေးသည ။် 

• "အစိုံေး စနစ မ် ျ ျာ ေး"အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေး,က ျ  မ  ်ေးက ျင မ်   ုံန  င  ် ုံ့ပစစုပပန န်  င  ် ုံ့ရ    ည မ်   ျာအတ  က ်

အက ျပ အ်တ 

ရအျာက ပ်   PDO အဆင  ် ုံ့အည    န  ်ေးကနိ  ်ေးအဆိုံပပ  ုံထျာေးစမီံကနိ  ်ေး၏ထရိ ျာက မ်   ုံအ 

• စမံီကိန  ်ေး(က ျ ျာ ေး,မမ ျ ျာ ေးကdisစုံစည  ်ေး)၏ လ  အ်ဖပ စ တ်ိုံေးတက လ်ျာရသျာအမ ျ ျာ ေးပပ ည သ်ူအခပ ရ ခံအရဆျာ

က အ်ဦမ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ န်  ငုံ့ အ်တူလူအရ အတ  က ။် 

• စမံီကိန  ်ေး(က ျ ျာ ေး,မမ ျ ျာ ေးကdisစုံစည  ်ေး)၏ လ  အ်ဖပ စ  ်ျာသဦတုံ ဏ ခ်ံမ ျ  ိုံ ေးစံုံ ည  ်  ယ ခ် ျက ရ်ဘေးအန္တ

 ျာယ အ်မိုံေးအကျာမ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ န်  ငုံ့ အ်တူလူအရ အတ  က ။် 

• အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအလုံပ ခ်န  င  ် ုံ့ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးပ  ဝင အ်မိ ရ်ထျာင စ်ုံ။ 

• တစ ဥ်ီေး DRP စခန  ်ေးစီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံစနစ ၏်ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးရကျာင စ်။ီ 

2.2 စမံီကိန  ်ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေး 

အဆိုံပပ  ုံထျာေးစီမံကိန  ်ေး၏ရလေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံရအျာက တ်  င ရ်ဖျာ ပ်ပ ရလုံ့    သိည ။် 

အစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 1: အခပ ရ ခံပညျာန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး၏အျာ ူ ေး ပိုံ ုံ့ရဆျာင မ်   ုံ,  ဏ ခ်ံအခပ ရ ခံအရဆျာက အ်အံုံ, 

အရ ေးရပ   တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး-အခပ ရ ခံပပ   ီေးအကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးရ ေး 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး LA က:  ဏ ခ်ံရ သန  ် ုံ့န  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေး 
 

 ခီ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ်   ျာအဖပ စ တ်စ က်ိုံယ  ်ည သ်န  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးဟျာက ျ ျာ ေးမအတ  

က မ်ပ   င  ် ုံ့တင ရ် ေးန  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးအ အျာေးလံုံေးပ  ဝင န်္ိုံင ထ်ံုံေးစ(ံ ျာသဦတုံအျာေးနည  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သဘျာဝရဘေး

အန္တ ျာယ  ်န အ်န္တ ျာယ က်ိုံလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျန္ိုံင ဖိ်ုံ ုံ့ ျာသဦတုံ ဏ ခ်ံ အင  ်ျဂ   န  ငုံ့ အ်တူ) 

လံုံခပ  ုံ ရံ န  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးမ  တိုံေးတက လ်ျာရသျာ ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့  ်ကိုံရထျာက ျပံုံ့ဖိုံ ုံ့ဖပ စ ပ်  တယ ။် 
 

ဤသည ခ်   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေး    ုံရထျာင ျ ုံ့,မိုံေး ိတ သ်မိ  ်ေးရပ  င  ်ေးစပ န်  င  ် ုံ့အတူတိုံေးတက ်

လျာရသျာရ ရပေးရဝရ ေးဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံတည ရ်ထျာင  ်န န်  င  ် ုံ့ရ ရပေးရဝရ ေးစနစ မ် ျ ျာ ေးကိုံpipedပ  လိမ  ် ုံ့မယ ။်အဆိုံပ  

ရ ရပေးရဝရ ေးအစအီစဉ ၏်ပ  ဝင ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ :်(ဈ) ဏ ခ်ံminiကိုံ(ရ လ    မ  ်ေးမိုံေးမ ျက န်   ျာပပ င အ်ထက မ်ပ ငုံ့ မ်ျာေး

ရသျာပလက ရ်ဖျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့အတူရနရ ျာင ခ်ပ ည စ်  မ  ်ေးအင သ်ံုံေးသိမ  တ စ် ျာ(PV)မပ စ ရ် တင စ်ီမံကိန  ်ေးစနစ မ် ျ ျာ ေးန

  င  ် ုံ့အတူခ ျ တိ ဆ်က တ်ည ဆ်ဲပပ   န ရ် တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏ပပ န လ်ည ထ်ရူထျာင ရ် ေးအပ  အဝင )်ရ ရပေးရဝရ ေးအစအီ

စဉ မ် ျ ျာ ေးpiped;(ii) ဏ ခ်ံပပ   န ရ် တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေး(ရ လ    မ  ်ေးမိုံေးမ ျက န်   ျာပပ င အ်ထက မ်ပ ငုံ့ မ်ျာေးရသျာပလက ်

ရဖျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့အတူလက  ်   ပိပ   န ရ် တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏ပပ န လ်ည ထ်ရူထျာင ရ် ေး);(iii)တကက နျာအတ  က မိ်ုံဘိုံင  ်ေးခ ျ ိ

 ုံထုံတ စ်က ရံ်ုံမ ျ ျာ ေးတ  င သ်ံုံေးရသျာ; ျာသီဥတုံအျာေးနည  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အစ  န  ်ေးရ ျာက  ်ျာသဦတုံအခပ ရ အရနမ

 ျ ျာ ေးစဉ  ်ေးစျာေးရ အ င  ်ေးအမပ စ  ်    နိ္ိုံင မ်   ုံအပ  အဝင (်ဃ)ရ သယံဇျာတမပ ရ ပံုံန  င  ် ုံ့ရ  ဲ ုံ့အ ည အ်သ  ရ  ေးရစျာင

  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရ ေး;န  င  ် ုံ့(v)Fecal       ံ ုံ့န   နံ  င  ် ုံ့အစိုံင အ်ခဲစ  န  ် ုံ့ပစ စ်ီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံစနစ တ်စ ခ်ုံဖပ စ န်္ိုံင ခ်ပ ရ ရလုံ့



လျာမ   ုံန  င  ် ုံ့ ဇိီုံင  ်ေး။ဤ   ရ  ုံ့ကျာေးကပ  ျာ ေးဝင ,်အ ည အ်သ  ရ  ေး,ခံန္ိုံင  ်ည န်  င  ် ုံ့ရ န ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးရ    ည

 တ်ည တ်ံုံ့အဖပ စ အ်ကူအညီနဲ ုံ့တိုံေးတက ရ်ကျာင  ်ေးမ  န ရ်အျာင D်RPဘိုံ ုံ့ရ ဆံုံေး    ုံ  ံေးမ   ုံကိုံလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျ န မ် ျ  ရ  ျာ ်

လင  ် ုံ့ရနကပ သည ။် 

ဤသည  ်ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးလည  ်ေး ဏ ခ်ံန  င  ် ုံ့ ရဂဟစနစ ဆ်ိုံင  ်ျာန  င  ် ုံ့အလ  မ  ်ေးသင  ် ုံ့ 

ရ    ည တ်ည တ်ံုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးမ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ က်ိုံတိုံေးတက ရ်စ န  ်ည  ်  ယ ထ်ျာေးပ  လိမ  ် ုံ့မယ ။် 

   ဟျာတစ ျခုံလံုံေးကိုံသန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံက  င  ်ေးဆက အ်ျာရံုံစိုံက လ်ံုံခပ  ုံ ပံပ   ီေးလက ခ်ံန္ိုံင ဖ်  ယ သ်န  ် ုံ့   

င  ်ေးရ ေးဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံင  ရ ကပ ရ  ေးရထျာက ပံ်ုံ့ပ  လိမ  ် ုံ့မယ  ်                                                                     6 

ဤသည ခ်   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးကိုံလည  ်ေးက ျ ျာ ေးအခပ ရ ပပ  ုံအကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံ(GBV)လ     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးလမ

  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့ဆက စ်ပ လ်ိမ  ် ုံ့မယ လ်ိုံ ုံ့အ ျာ(ရ လ    မ  ်ေးမိုံေးရသျာမ ျက န်   ျာပပ င အ်ထက )်မ  င ျ ုံ့မျာေးပလက ်

ရဖျာင  ်ေးအပ  အဝင အ်ခ ျ  ိုံ ုံ့ရသျာ ဏ ခ်ံအင  ်ျဂ   ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးက ျ ျာ ေးရဖျာ  ်  ရ ရန ျာမ ျ ျာ ေး၏ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးခပ 

င  ်ေးန  င  ် ုံ့လုံပ င်န  ်ေးလည ပ်တ မ်   ုံင  ရ ကပ ရ  ေးန  င  ် ုံ့မ ျ ျာ ေးအတ  က လ်ံုံခပ  ုံ အံျာကျာသဖ  စ ျလိမ ျ ုံ့မည ျ 

အမ ျ  ိုံ ေးသမီေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဆယ က် ျရ  ျာ သ်က  ်  ယ မိ်န  ်ေးကရလေးမ ျ ျာ ေးသည ။် 

ဤသည အ်စ  န  ်ေးရ ျာက h်ydrometeorologicalဖပ စ  ်ပ မ် ျ ျာ ေးအပ  အဝင အ်တျာေးအဆေီးဆံုံေးဖပ တ  ်န G်BVကပ   ိုံတင ်

ကျာက  ယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့ကုံသမ   ုံမိန  ်ေးမမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ကရလေးမ ျ ျာ ေးစင တ်ျာမ ျ ျာ ေးမ  တဆင  ် ုံ့ကယ န်   ုံတ ခ်ံ ဖိုံ ုံ့ဝန ်

ရဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး, 

တံခ   ေးကိုံန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ  တံခ   ေး,န  င  ် ုံ့အထ  ရ ထ  ရ န  င  ် ုံ့သေီးခပ  ျာ ေးအကပ ရ  ျာင  ်ေးအ ျာမ ျ ျာ ေးအရပ   အ်ပပ န

 အ်လ  န အ်က ျ  ိုံ ေးသက ရ် ျာက မ်   ုံအလုံပ ရံ်ုံဆ  ရ  ေးန  ရ  ေးပ   ,ဲ အကဲဖပ တ တ်စ စ်ရကေး-Up 

ကိုံယ စ်ျာေးပပ  ုံအဖပ စ g်eo-

ပ  လိမ  ် ုံ့မယ ရ်ုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာစခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  ငုံ့ သ်ူတိုံ ုံ့ကိုံဖပ ရ    င  ်ေး န န်ည  ်ေးလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအတ  က ဝ်န ်

ရဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံဝင ရ် ျာက ဖိ်ုံ ုံ့အန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးန  ငုံ့ D်RPsန  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးလုံပ င်န  ်ေးရအဂ ျင စ်ီ

မ ျ ျာ ေးကအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ်ဆျာင  ်  က လ် ျက  ်   တိည ဆ်လဲ     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး၏ရထျာက

 ခ်ံမ   ုံအတ  က ဆ်က လ်က ဖ်ပ စ ပ်   ျာ ေးရနရသျာဘဏ င်  ရ ကပ ရ  ေးအရထျာက အ်ပံုံ့ကန ျပ  ေးမျာရ ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ

 ျာ ေးစမံီကိန  ်ေးန  င  ် ုံ့အတူလငုံ့ ထ်ျာေးသည လ်ိမ  ် ုံ့မယ တ်ဲုံ့ GBV 

လ     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး၏ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက မ်   ုံန  င  ် ုံ့ 

ဆယ က် ျရ  ျာ သ်က ရ်ယျာက  ်ျ ျာ ေးရလေးမ ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က  ်GBV 

ကပ   ိုံတင က်ျာက  ယ ရ် ေးအစအီစဉ ၏်ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက မ်   ုံန  င  ် ုံ့အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေး။ 
 

တစ ဥ်ီေးက ျ ျာ ေးအကပ ရ  ျာင  ်ေးကပ  ျာ ေးထံုံေးစံ၌(ဈ) ဇိီုံင  ်ေးဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သင  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ရ်သျာပစ မ်  တ

 ခ် ျဉ  ်ေးကပ မ်   ုံမ  တဆင  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးသမီေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့မိန  ်ေးကရလေးငယ မ် ျ ျာ ေးကိုံရ ျာက  ်   ;ိစီမံကိန  ်ေး၏အက ျ

  ိုံ ေးက ျရ  ေးဇူေးမ ျ ျာ ေးအရနနဲ ုံ့အျာေးလံုံေးပ  ဝင န်္ိုံင ထ်ံုံေးစ၌ံလူတိုံင  ်ေးလက လ်  မ  ်ေးမ   ကီပ ရ  ျာင  ်ေးရသခ ျ ျာရစ န ,်တစ ်

ဦေးကပ   ိုံ ေးပမ  ်ေးရစပ  လိမ  ် ုံ့မည (်ii)ကရလေးရဖျာ  ်  ရ မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံရပေးအပ ခ်ပ င  ်ေးမ  မသန စ်  မ  ်ေး

ရဖျာ  ်  ရ ခ ျဉ  ်ေးကပ ၏်မပ   င  ် ုံ့တင ရ် ေး, (iii) အစတိ အ်ပိုံင  ်ေး2 

န  စ ရ်အျာက ရ်အျာက တ်  င ရ်ဖျာ ပ်ပ ထျာေးရသျာရဖျာ ပ်ပ ထျာေးတဲုံ့အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေး

အသံုံေးပပ  ုံခပ င  ်ေးမ  တဆင  ် ုံ့အ    ဆိံုံေးအျာေးနည  ်ေးခ ျက အ်ုံပ စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏ပ  ဝင မ်   ုံန  င  ် ုံ့ပ  ဝင ရ်စ န ရ် သခံလူမ   ုံ

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးစည  ်ေးရံုံေး;(ဃ)O&Mဘိုံ ုံ့ရ န  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးရကျာ မ်တီမ ျ ျာ ေးဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့

ရသျာအမိ ရ်ထျာင စ်ုံရလျာင စ်ျာထင  ်ေးမ ျ ျာ ေးစုံရဆျာင  ်ေးခပ င  ်ေးအဖပ စ အ်မ ျ  ိုံ ေးသမီေးမ   ခီိုံစည  ်ေးစမိ ထ်ကဲရနလ  တ မ်

ပ ရ  ျာက န်္ိုံင ဖိ်ုံ ုံ့ ဏ ခ်ံန  ငုံ့  ်ျာသဦတုံရဖျာ  ်  ရ အင  ် ဂ   ပ မ် ျ ျာ ေး ( ေး) ကရလေးမ  ရ  ေးစျာေးခပ င  ်ေး။ 
 

အစတိ အ်ပိုံင  ်ေး2:အဝန  ်ေးခံန္ိုံင  ်ည အ်ျာ  ူေး 

ဤအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အလုံပ ခ်အစအီစဉ မ် ျ ျာ ေးမ   ျာသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့ထတိ  ရ  ုံ့ဆက

 ဆ်မံ   ုံမ  တဆင  ် ုံ့အျာေးနည  ်ေးခ ျက ၏်စေီးပ   ျာ ေးရ ေးန  င  ် ုံ့လူမ   ုံရ ေးခံန္ိုံင  ်ည ဖ်ပ ရ    င  ်ေးပ  လိမ  ် ုံ့မယ ။် အီစတိ ်

အပိုံင  ်ေးလက ရ်အျာက တ်  င D်RPအိမ ရ်ထျာင စ်ုံအဆိုံပ  အျာေးနည  ်ေးခ ျက (်မိန  ်ေးမ,ကရလေးတ  ရ ,မသန စ်  မ  ်ေးမ ျ ျာ ေးန



  င  ် ုံ့သက က်ပ   ီေး   ယ အ်ိုံမ ျ ျာ ေး) 

အတ  က အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံမပ   င  ် ုံ့တင  ်န  ်ည  ်  ယ s်ubprojectsန  င  ် ုံ့လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးတ

  င ပ်  ဝင ရ်ဆျာင  ်  က လ်ိမ  ် ုံ့မည (်စည  ်ေးရံုံေးခပ င  ်ေး,အရဝေးရ ျာက န်  င  ် ုံ့GRMလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးမ  တဆင  ် ုံ့

)သူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံယန္တ ျာေးမ ျ ျာ ေးကိုံခိုံင ခ်ံုံ့; ျာသဦတုံန  င  ် ုံ့သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင အ်န္တ ျာယ လ် ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျ

ရ ေးကိုံအရထျာက အ်ကူဖပ စ ရ်စ,သန  ် ုံ့စင ပ်တ ဝ်န  ်ေးက ျင မ်   ျာမ  တဆင  ် ုံ့စခန  ်ေးလူရနမ   ုံအခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေးတိုံေး

တက ရ်ကျာင  ်ေးမ  န လ်ျာရစ န န်  င  ် ုံ့ဆန  ် ုံ့က ျင လ်ူမ   ုံရ ေးအပပ  ုံအမတူျာေးဆေီး။ 
 

အက ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့    သိူမ ျ ျာ ေးတစ ဥ်ီေးဝယ လ်ိုံအျာေးအရပ   အ်ခပ ရ ခံ.လုံပ ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့subprojectsတ

  င ပ်  ဝင ရ်ဆျာင  ်  က  ်န D်RPအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးထဲမ     ရ  ေးခယ ျပ ထျာေးလိမ  ် ုံ့မည ။် ပ  ်   ျာအလုံပ ခ်အစအီစဉ မ်

 ျ ျာ ေးလိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံရ ပန  ်ေးစျာေးအရပ   အ်ခပ ရ ခံပပ   ီေးစခန  ်ေးအျာဏျာပိုံင မ် ျ ျာ ေးကရဖျာ ထ်ုံတ ပ်  လိမ  ် ုံ့မ

ည ရ်နစဉ အ်ျာေးလံုံေးပ  ဝင န်္ိုံင အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး, 

အျာေးနည  ်ေးခ ျက အ်ုံပ စ်ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က ဝ်န ရ်ဆျာင မ်   ုံက   ျာဟခ ျက က်ိုံဖပ ည  ် ုံ့ကပ ရ  ျာင  ်ေးsubprojects 

ဦေးစျာေးရပေးလိမ  ် ုံ့မယ ။်အသိပညျာ/အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးစည  ်ေးရံုံေးခပ င  ်ေးအစည  ်ေးအရဝေးမ ျ ျာ ေးအတ  က သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ အ်လုံပ ခ်

အစအီစဉ မ် ျ ျာ ေးအတ  က ပ်  ဝင ရ်ဆျာင  ်  က  ်

လံုံရလျာက ရ်သျာရလုံ့က ျင  ် ုံ့ရ ေးဟျာသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့သက ဆ်ိုံင  ်ျာလိုံက န်ျာမ   ုံအစအီမံအရပ   ပ်  ဝင D်RPအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအဖ   ဲ

 ုံ့ဝင မ် ျ ျာ ေးမ  ရပေးအပ မ်ည ဖ်ပ စ ပ်ပ   ီေးပ  ဝင မ်   ုံရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့လိမ  ် ုံ့မည ။်ပ  ဝင မ်   ုံလံုံခပ  ုံ ပံပ   ီေးဂုံဏ သ်ိ

ကချာ     ိ   ပိတ ဝ်န  ်ေးက ျင တ်  င အ်စျာေးအစျာန  င  ် ုံ့အစျာေးအစျာမဟုံတ ရ်သျာပစစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးဝယ ယ်ူ န အ်ိမ ရ်ထျာင စ်ုံe

nableလိမ  ် ုံ့မယ တ်ဲုံ့,လံုံခပ  ုံ ပံ  င  ် ုံ့လင  ်ေးခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့လက လ်  မ  ်ေးယန္တ ျာေးမ  တဆင  ် ုံ့ရထျာက ပံ်ုံ့ရပေးလိမ  ် ုံ့မယ ,် 

သူတိုံ ုံ့အဘိုံ ုံ့အပညျာသင ရ်ထျာက ပံ်ုံ့ကပ ရ  ေး။ 
 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 2.A: အဝန  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး 

  ီခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ်   ျာခ ျ တိ ဆ်က န်  င  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးသမီေးထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်,ံ 

ကရလေးမ ျ ျာ ေး, 

သက က်ပ   ီေး   ယ အ်ိုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အျာေးနည  ်ေးခ ျက လ်ူဦေးရ မ  ဆင ယ်င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန ရ်ဆျာင မ်   ုံအတ  က မ်

သန စ်  မ  ်ေးသူမ ျ ျာ ေးအတ  က  ်န ဖ်ပ စ ပ်  သည ။်ဤ   ရ  ုံ့ကျာေးအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်ံမ   ုံလ   ုံပ  ်  

 ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးတ  င ရိ်ုံဟင ဂ် ျ ျာရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးက  န ယ်က မ်  တဆင  ် ုံ့ထ  က သ်ယ ရ်ဆျာင မ်ည ဖ်ပ စ ပ်ပ   ီေးအ

ကပ ရ  ျာင  ်ေးကိုံ 60,000 

အက ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့    အိမိ ရ်ထျာင စ်ုံကိုံဖံုံေးလ    မ  ်ေးလိမ  ် ုံ့မယ ။်   ဟျာင  ရ ကပ ရ  ေးပ  လိမ  ် ုံ့မယ :်သင တ်န  ်ေး

သျာေးမ ျ ျာ ေးကိုံမ ျ ျာ ေးအတ  က (်ဈ)ပညျာသင ရ်ထျာက ပံ်ုံ့ကပ ရ  ေး;(ii)ရထျာက ပံ်ုံ့ပစစည  ်ေးမ ျ ျာ ေး,န  င  ် ုံ့(စမံီကိန  ်ေးရ ေးဆ  

 ခဲပ င  ်ေးတိုံ ုံ့ပ  ဝင သ်ည ရ်သျာအက ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့    သိူမ ျ ျာ ေး၏   ရ  ေးခ ျယ မ်   ုံ,ပ  ဝင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ပညျာ

သင ရ်ထျာက ပံ်ုံ့ကပ ရ  ေးမ ျ ျာ ေးရပေးအပ ခ်ပ င  ်ေး၏ကပ   ီေးကပ ပ မ်   ုံ) (iii) စီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး။ 
 

အဆိုံပ  ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးအသပိညျာမ ျ  ိုံ ေးဆက လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးတ  င ၏်ပပ ဋ္ဌျာန  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ

 ေးန  င  ် ုံ့ပ  ဝင မ်   ုံကိုံရထျာက ျပံုံ့ပ  လိမ  ် ုံ့မယ အ်ပ  အဝင ဖံ်ုံေးအုံပ က်ိစစမ ျ ျာ ေး: ျာသဦတုံန  င  ် ုံ့သဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ ခ်ံန္ိုံ

င  ်ည သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ လ် ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေး;လူထုံအခပ ရ ပပ  ုံအရစျာပိုံင  ်ေးဆိုံင က်လုံန  ်ေး,ရ လ    မ  ်ေးမိုံေးန  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးသ

ဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ ၏်သတိရပေးစနစ မ် ျ ျာ ေး, ခ ျက ပ်ပ  ုံတ ဘ်ိုံ ုံ့သန ုံ့  ်  င  ်ေးရသျာစ  မ  ်ေးအင က်ရလေးမ  ရ  ေးစျာေးခပ င  ်ေး 
 

ထင  ်ေးစုံရဆျာင  ်ေးခပ င  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က သ်စ ရ်တျာပပ  ုံန  ်ေးတီေးမ   ုံလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျ န အ်ရစခံမည သ်ညုံ့ ;်အစျာအျာဟျာ

 ,ကရလေးကအလ   သဲံုံေးစျာေးမ   ုံ,ကရလေးအမိ ရ်ထျာင ရ် ေး,GBV,လိင ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာန  ရ  ျာင  ် ုံ့ယ  က ခ်ပ င  ်ေး,အမ ျ  ိုံ ေးသမီေး

မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ကရလေးမ ျ ျာ ေး၏လူကုံန က်ူေးမ   ုံကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးရ ေး;တ ျာေးမဝင မ်ူေးယစ ရ်ဆေးကုံန သ်  ယ မ်   ုံ။အခ   ျာ ေး

ရသျာလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးကရလေးရစျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေးန  င  ် ုံ့သက က်ပ   ီေး   ယ အ်ိုံမ ျ ျာ ေးရထျာက ခ်ံမ   ုံန ်

ရဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးပ  ပပ ဋ္ဌျာန  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးပ  ဝင က်ပ လိမ  ် ုံ့မည  ်

လူမ   ုံရ ေးက  န  ်က မ် ျ ျာ ေးအျာေးရကျာင  ်ေးလျာရစ န အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအုံပ စ်ုံသည ပံ်ုံ့ပိုံေးကူညခီပ င  ်ေး, 

မက ျရ နပ ခ် ျက က်ိုံစမံီခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးအဖ    ဲ ုံ့မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးဆက သ်  ယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့အရဝေး



ရ ျာက လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး။ 

ဤ   ရ  ုံ့ကျာေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးသင တ်န  ်ေးသျာေးမ ျ ျာ ေးကိုံတက ရ် ျာက  ်န အ်တ  က အ်ရကျာင  ်ေးဆံုံေးသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့

ရပေးပိုံ ုံ့ဖိုံ ုံ့သင  ် ုံ့ရတျာ ပ်  တယ န်  င  ် ုံ့အဆင ပ်ပ ရ ဖပ စ ဖိ်ုံ ုံ့ရဖျာ ထ်ုံတ ရ်န ျာမ ျ ျာ ေးတ  င ရ်သေးငယ တ်ဲုံ့အုံပ ျစုံတ  င ျကင ျ

ပ  ေးပခဲုံ့ပ  လိမ  ် ုံ့မည ။် ပ  ဝင အ်ိမ ရ်ထျာင စ်ုံမ  င  ရ ခ ျရ မ   ုံ WFP မ  ကရထျာက ခ်ံ e-

ရဘျာက ခ် ျ ျာအစီအစဉ မ်  တဆင  ် ုံ့လုံပ ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ ။် 

အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေးကုံလသမဂဂရအဂ ျင စ်နီဲ ုံ့တစ ခ်ုံသိုံ ုံ့မဟုံတ  ်အ ပ ဖ်က လ်ူမ   ုံအဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေး 

အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေး (CSO) ကရထျာက ခ်ံမည ဖ်ပ စ ပ်ပ   ီေးအစည  ်ေးအရဝေးမ ျ ျာ ေး, 

ရထျာက ပံ်ုံ့ပိုံ ုံ့ရဆျာင ရ် ေးန  င  ် ုံ့ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏အရသေးစတိ စ်ီမံကိန  ်ေးလက စ်   တဲ  င ရ်ဖျာ ပ်ပ ထျာေးပ  လိမ ်

 ုံ့မယ ။် 
 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 2.8: လထူုံလုံပ င်န  ်ေးခ  င ခ် 
 

ဤသည ခ်   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးအခပ ရ ခံ ျာသဦတုံအျာေးနည  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ရဘေးဥပ  က်ိုံအန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးကိုံ

လ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျ န က်ိုံကူညီလိမ  ် ုံ့မယ လ်ိုံ ုံ့အခပ ရ ခံအရဆျာက အ်အံုံပပ  ုံပပ င ထ်ိန  ်ေးသမိ  ်ေးမ   ုံအဖပ စ စ်ခန  ်ေးသန  ် ုံ့ 

  င  ်ေးရ ေးန  င  ် ုံ့ပပ  ုံပပ င ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးမ   ုံလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအရပ   အ်လုံပ က်ိုံခအတ  က သ်ူတိုံ ုံ့ကိုံထတိ  ရ  ုံ့

ဆက ဆ်ရံနဖပ င  ် ုံ့ဆန  ် ုံ့က ျင လ်ူမ   ုံရ ေးအပပ  ုံအမူမ   ျာ-အန္တ ျာယ -်လူငယ မ် ျ ျာ ေးသည  ်'' 

ပ  ဝင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး၏ဖပ စ န်္ိုံင ခ်ပ ရ ကိုံလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျမ   ျာ ည မ်  န  ်ေး ။ ပပ  ုံပပ င -်

အသက အ်   ယ လ်ူငယ ပ်  ဝင ျလည  ်ေးစခန  ်ေး livability မပ   င  ် ုံ့တင  ်န အ်ရစခံကပ ရ  ျာင  ်ေးအလုံပ သ်မျာေးခံန္ိုံင  ်ည  ်

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးတ  င ၎်င  ်ေးတိုံ ုံ့၏ပ  ဝင မ်   ုံကတဆင  ် ုံ့တိုံေးတက စ်တိ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာန  င  ် ုံ့စတိ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင ်

 ျာသျာယျာဝပပ ရ  ျာရ ေးကိုံဦေးတည အ်ရထျာက အ်ကူဖပ စ ရ်စန္ိုံင ပ်  တယ ။် ဤသည  ်

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးင  ရ ကပ ရ  ေးပ  လိမ  ် ုံ့မယ :် 

အကိုံသူတိုံ ုံ့ရနထိုံင  ်ျာပတ ဝ်န  ်ေးက ျင သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ စ်ခန  ်ေးပိုံင ဆ်ိုံင မ်   ုံပပ န လ်ည ထ်ူရထျာင ရ် ေးလုံပ င်န  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င

 သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ ထ်နိ  ်ေးသိမ  ်ေးခပ င  ်ေးအတ  က သ်ူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့အလုံပ အ်တ  က လ်ဲလ  ယ အ်တ  က အ်က ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့မ ျ ျာ ေးအ

တ  က  ်(ဈ) 

လုံပ ခ်;(ii)မပ   ိုံ ုံ့ရတျာ အ်တ  က ခ်   မဲ ျ ျာ ေးစီမံကိန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က သ်  င  ်ေးအျာေးစုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ပ  ဝင မ်   ုံမ ျ ျာ

 ေးန  င  ် ုံ့လုံပ ခ်မ ျ ျာ ေးဖပ န  ် ုံ့ရဝ၏(iii)ကပ   ီေးကပ ပ မ်   ုံ။အဆိုံပ  လုံပ ခ်န   ုံန  ်ေးDRPမ ျ ျာ ေးအတ  က ရ် ပန  ်ေးစျာေးအ ျာ

    တိဦေးကနမိ  ် ုံ့ဆံုံေးလုံပ အ်ျာေးခမ   ျာသတ မ်  တ ထ်ျာေးန  င  ် ုံ့ခရိုံင အ်ျာဏျာပိုံင မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ISCGကဆံုံေးဖပ တ အ်ဖပ စ ပ်  

လိမ  ် ုံ့မည ။်တစ ခ်ုံခ ျင  ်ေးစကီိုံအက ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့အမိ ရ်ထျာင စ်ုံကိုံယ စ်ျာေးလ  ယ သ်ံုံေးန  စ က်ပ  ျာတဲုံ့ကျာလအတ  က 1်

20လူတစ ဥ်ီေး က ရ်ပ  င  ်ေးဦေးရ အမ ျ ျာ ေးဆံုံေးအလုံပ လ်ုံပ ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ ။်သဘျာဝအျာေးဖပ င  ် ုံ့က ျ  မ  ်ေးက ျင မ်   ုံမ    ိ

ရသျာအလုံပ သ်မျာေးပပ င  ်ေးထန စ်   ျာဖပ စ ပ်   ျာ ေးထျာေးတဲုံ့ရိုံ ေး   င  ်ေးတဲုံ့အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအလုံပ ခ်,(အရသေးစျာေး)ဆင ခ်ပ ရ 

လ ျ  ရ  ျာအကျာအက  ယ အ်က ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့ ,်မုံန တ်ိုံင  ်ေးရ န္ုံတ မ်ပ ရ  ျာင  ်ေးက  န ယ်က က်ိုံအဖပ စ မ်ပ ရ ဆလီ     ျာကိုံ

ကိုံဆက ထ်နိ  ်ေးထျာေးခပ င  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သစ ပ်င စ်ိုံက ခ်င  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်ိတ ဥ်ယ ျ ျာဉ  ်

/အသေီးအ   က မ် ျ ျာ ေးပ  ဝင သ်ည ။်ဤ   ရ  ုံ့ကျာေးကပ  ျာ ေးဝင ,်မပ ရ ပပ   ိုံမ   ုံန  င  ် ုံ့မပ ရ ဆလီ     ျာတိုံက စ်ျာေးမ   ုံဖိုံ ုံ့

အျာေးနည  ်ေးခ ျက လ် ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျတပ က်ိုံက ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ကျာဗ  န စ်ုံပ ထ်မဲ   ျာအသေီးအ   က မ် ျ ျာ ေးဖံုံေးမ ျ ျာ

 ေးကိုံရပေးစ  မ  ်ေးအဖပ စ D်RPစခန  ်ေးဧ ိယျာအတ  င  ်ေး၌အလ  န အ်က ျ   မိံုံေးရ ခ ျ နိ က်ရနတိုံေးမပ   င  ် ုံ့မ ျက န်   ျာပပ င r်

un¬offစစ ထ်ုံတ ဖိ်ုံ ုံ့အတ  က ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ ။် 

ဤအအခပ ရ ခံအရဆျာက အ်အံုံမ ျ ျာ ေးရဆျာက လ်ုံပ ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ပပ  ုံပပ င ထ်ိန  ်ေးသမိ  ်ေးခပ င  ်ေးအတ  က အ်လုံပ သ်

မျာေးခံန္ိုံင  ်ည န်ည  ်ေးပညျာမ ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေးအသံုံေးပပ  ုံမ   ုံတ  င လ်ည  ်ေးမဟုံတ  ်င စ်က က်ပ   ီေးစိုံေးရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး/ပပ  ုံ

ပပ င ထ်ိန  ်ေးသိမ  ်ေးမ   ုံအတ  က လ် ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျဖန လ်ံုံအမိ ဓ်ျာတ င်  ရ  ုံ့ထုံတ လ်    တ မ်   ုံမ  ကူညသီည ။် 
 

အသေီးအသေီးတပ ၌်အက ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့    သိူမ ျ ျာ ေးအရ အတ  က က်၎င  ်ေး၏ဆ  ရ မ ျ  ိုံ ေးလူဦေးရ အ သိ သည  ်  

ရ  ေးခယ ျပ ထျာေးလိမ  ် ုံ့မည ။် ရ ပန  ်ေးစျာေးလုံပ အ်ျာေးခန   ုံန  ်ေးမ   ျာ Self-select 

လုံပ ပ်  အလုံပ လ်ုံပ ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ လ်က ျခံဖိုံ ုံ့ဆန္ဒ     ိ(18 မ  29 



အသက )်န္ိုံင ျခဲုံ့bodyလူကပ   ီေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတခူန ုံ့ မ်  န  ်ေးခပ ရ အျာေးဖပ ငုံ့ 4်0000အမိ ရ်ထျာင စ်ုံ။ပ  ဝင ရ်ဆျာင  ်  က ်

 န ဆ်န္ဒ    အိ ည အ်ခ ျင  ်ေးပပ ည  ် ုံ့မီလူမ ျ ျာ ေး၏အရ အတ  က အ်ခ  င  ် ုံ့အလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး     နိ္ိုံင ထ်က က် ျရ  ျာ ်

လ  န ပ်  လ ျ  င တ်စ ဥ်ီေးပထမဦေးဆံုံေးအရစခံလျာပထမဦေးဆံုံေးခ ျဉ  ်ေးကပ မ်   ုံအက ျ  ိုံ ေးခံစျာေး selectလုံပ ဖိ်ုံ ုံ့အသံုံေးပပ  ုံလိမ  ် ုံ့

မည ။်တစ ဥ်ီေးကရစျာင  ် ုံ့ဆိုံင  ်ေးစျာ င  ်ေးပ  ဝင သ်ူလည ပ်တ င်  ရ ကပ ရ  ေးကပ ရ  ျာငုံ့ ဘ်ိုံ ုံ့ရစျာငုံ့ ရ်စပ  လိမ  ် ုံ့မယ ။်တစ

 ခ်ုံခ ျင  ်ေးစကီိုံအိမ ရ်ထျာင စ်ုံမလူတန  ်ေးအမိ ရ်ထျာင စ်ုံကိုံယ စ်ျာေးလ  ယ အ်ခပ  ျာ ေးအက ျငုံ့ လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးတ

  င စ်ဉ ဆ်က မ်ပပ တ ပ်  ဝင မ်   ုံန  င  ် ုံ့င  ရ ရပေးခ ျရ မ   ုံကိုံအျာမခံ န သ်ူ/သူမ၏ခမည  ်ေးရတျာ အ် ျာ၌အလုံပ မ်လုံပ န်္ိုံ

င ခ်ပ င  ်ေး,မ     နိ္ိုံင ဘ်ယ မ်   ျာအခ  သမယအရပ   ရ်စ န အ်ခပ  ျာ ေးသင တ်န  ်ေး 
 

 ပ  ်   ျာစီမံကိန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေးရထျာက ခ်ံ န လ်ိမ  ် ုံ့မည ဟ်ုံကုံလသမဂဂရအဂ ျင စ် ီ

/ CSO 

န  င  ် ုံ့တ   ဖဲက .်အတ  က C်iCsခပ င  ်ေးဖပ င  ် ုံ့ရဖျာ ထ်ုံတ ပ်  လိမ  ် ုံ့မည ။်အဆိုံပ  RRRCစခန  ်ေးထမဲ   ျာရပ  င  ်ေးစပ စ်မံီ

ကိန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေး '' အသံုံေးစ ိတ ၏် 80 

 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးနမိ  ် ုံ့ဆံုံေးကရတျာုံ့ပ  ဝင ဆ်င  ်ေး ဲရသျာအမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ  E-ရဘျာက ခ် ျ ျာကိုံ 

အသံုံေးပပ  ုံ.လုံပ ခ်အဖပ စ ရ်ပေးရဆျာင က်ပ လိမ  ် ုံ့မည ဖ်ပ စ သ်ည ။်အဆိုံပ  သတ မ်  တ ခ် ျက တ်  ရ  ုံ့ဆံုံန္ိုံင ဖိ်ုံ ုံ့ဘျာသျာ ပ

 အ်ရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ခ်ံ ဖိုံ ုံ့စမံီကိန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးအတည ပ်ပ  ုံပ  လိမ  ် ုံ့မယ  ်ုံကခသည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးမ   

  ရ  ေးခ ျယ ထ်ျာေးသည  ် ုံ့အ ည အ်ခ ျင  ်ေးပပ ည  ် ုံ့မီစီမံကိန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးအက ျ  ိုံ ေးခံစျာေးခ  င  ် ုံ့အသိုံင  ်ေးအ

ဝိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏လိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အက ျ  ိုံ ေးစေီးပ   ျာ ေးတျာဝန ထ်မ  ်ေးရဆျာင ဖ်ပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးရသခ ျ ျာ

ရစ န လ်ူမ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့အတအူတည ပ်ပ  ုံလိမ  ် ုံ့မည ။်အ ည အ်ခ ျင  ်ေးပပ ည  ် ုံ့မီမ ျ ျာ ေးအတ  က မ်    ိ

မဖပ စ လ်ိုံအပ ခ် ျက အ်ဖပ စ ,်စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င အ်လ  ညုံ့ အ်တ  က အ်ိမ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က ရ်နျာက ထ်ပ အ်

လုံပ အ်ခ  င  ် ုံ့အလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံထုံတ လ်ုံပ ဖိ်ုံ ုံ့တံုံ့ရသျာ,ပိုံင ဆ်ိုံင မ်   ုံစီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအတ  က  ်ျာအ ပ ျမပ  ျာ ေးန  င ျ ုံ့

စခံ ျ နိ အ်စအီစဉ မ် ျ ျာ ေးအတ  က ထ်ျာေး န လ်ိုံအပ သ်ည လ်ိမ  ် ုံ့မည ။်လူထုံအခပ ရ ပပ  ုံအဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးပိုံင ်

ဆိုံင မ်   ုံ၏အ ည အ်သ  ရ  ေးအျာမခံခ ျက ရ်ပေးရစုံ့စပ လ်ိမ  ် ုံ့မည ။် ပ  ဝင အ်ိမ ရ်ထျာင စ်ုံမ  င  ရ ခ ျရ မ   ုံ WFP 

မ  ကရထျာက ခ်ံe-

ရဘျာက ခ် ျ ျာအစီအစဉ မ်  တဆင  ် ုံ့လုံပ ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ ။်စမံီကိန  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ ထိုံက ခ်  င 

  ် ုံ့သတ မ်  တ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး၏တ  ရ  ုံ့ တဲုံ့မီန္ေူးထကဲအရသေးစတိ စ်မံီကိန  ်ေးအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေးလက စ်   ထဲမဲ   ျာ

အရသေးစတိ လ်ိမ  ် ုံ့မည ။် 
 

component3:ရါ ါ နါါ  ပြါနါါောငါ ါ ကရိိုဟငါ ဂါ ါောလဥူ  နရမါ ဝနါ န ောငါ မါ ါိုနပ ခြါငါ ါ ကိိုပိိုမိိုနကောငါ ါ နအောင

ါ လိုပါ န ောငါ  မါ  ပြါဋ္ဌောနါ ါ ခါ ကါ  ိိုငါ ရော စနစါ မါ ါောါ အောါါူ  
 

 အီစတိ အ်ပိုံင  ်ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ်   ျာ(ရဘေးအန္တ ျာယ တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံအပ  အဝင )်DRPတံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံစီစဉ မ် ျ ျာ ေးန  င ်

 ုံ့ည   နိ    ိုံင  ်ေးဖိုံ ုံ့အစိုံေး အခပ ရ ပပ  ုံမယ  ် ုံ့စ  မ  ်ေး ည က်ိုံခိုံင ခ်ံုံ့န  င  ် ုံ့စီမံကိန  ်ေးအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေးစမံီခန  ် ုံ့ခ  

 ခဲပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ည   နိ    ိုံင  ်ေးဖိုံ ုံ့ဖပ စ ပ်  တယ ။်ဤသည တ်စ ဟ်ုံန ထ်ိုံေးစ  မ  ်ေး ည ပ်စစည  ်ေးကိ ိယျာမ ျ ျာ ေးမ  တဆင ်

 ုံ့တိုံေးစနစ မ် ျ ျာ ေး,န  ငုံ့  ်ျာသဦတုံအျာေးနည  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ  ်န အ်န္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးအပ  အဝင ်

DRPမ ျ ျာ ေး၏လိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးဖပ ရ    င  ်ေး န ဝ်န ထ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေးပ  ဝင သ်ည ။် 
 

ခါ ါ မါ ါောါ အစတိါ အပိိုငါ ါ  3.A: MoDMR, NTF, RRRC, CIC နါ ငါ ါ  လိိုငါ ါ နါ ကြါါ ါ ဌောနစနစါ မါ ါောါ အောါါူ  

MoDMRသမိုံင  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေးဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့အလျာေးတူရ ျာက လ်ျာစမံီခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအတ  က အ်ရ ေးပ  ရသျာအခန  ်ေးကဏ္ဍ

ကစျာေးခဲုံ့သည ။်MoDMR ဲ ုံ့ ုံကခသည မ် ျ ျာ ေးဆိုံင  ်ျာဆလဲ  ်ုံကခသည န်ဲ ုံ့ပ  တ သ်က တ်ဲုံ့အစပ ျ  ိုံ ေး၏ည   နိ    ိုံင  ်ေးပိုံ ုံ့ရဆျာင ်

ခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ ုံကခသည က်ယ ဆ်ယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့ရန ပ မ် ျ ျာ ေးသိုံ ုံ့ပပ န လ်ည ပိ်ုံ ုံ့ရဆျာင ရ်ကျာ မ်   င န်ျာ 

(ထိုံစခန  ်ေးအဆင ျ ုံ့မ   ျာ CiCs ကကိုံယ စ်ျာေး ပပ  ုံထျာေးတဲုံ့ခရိုံင အ်ဆငုံ့ မ်   ျာ RRRC) 

၏တိုံက ရိ်ုံက က်ပ   ီေးကပ ပ  ်   ပိ  တယ ။် စေီးပ   ျာ ေးရ ေးအစိုံေး အခပ ရ ပပ  ုံ ဲ ုံ့ခ   ရဲဝ(တည  ်ေး 

ဖပ တ မ်ူ ဇီင ဘ်ျာ2014)'၏အဆိုံအ MoDMRရဘေးအန္တ ျာယ စ်ီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံမ  တပ   ေးအရ ေးရပ   တ်ုံန  ် ုံ့ပပ န စ်ီမံခန  ် ုံ့ခ   ဲ

မ   ုံန  င  ် ုံ့ဆက စ်ပ ရ်သျာအျာေးလံုံေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး ကိုံသပ  နီတိ  ်မ  ပပ ဌျာန  ်ေးထျာေးသည ။် 



သိုံ ုံ့ရသျာ လ်က  ်   ရိ ျာက လ်ျာအက ျပ အ်တည  ်ေး၌ဤဗဟိုံည   နိ    ိုံင  ်ေးရ ေးအခန  ်ေးကဏ္ဍကိုံဖပ ည  ် ုံ့ဆည  ်ေးဖိုံ ုံ့, MoDMR 

 ဲ ုံ့စ  မ  ်ေး  ည ဟ်ျာအမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ ေး, 

ခရိုံင န်  င  ် ုံ့စခန  ်ေးအဆင  ် ုံ့မ   ျာခိုံင ခ်ံုံ့ရစ၏အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆိုံင  ်ျာန  င  ် ုံ့အုံပ ခ် ျ ုံပ ရ် ေးစနစ မ် ျ ျာ ေး 

မ  တဆင  ် ုံ့တိုံေးမပ   င  ် ုံ့ခံ ဖိုံ ုံ့လိုံအပ ပ်  တယ ။် 

အမါ ါါိိုါ သော ဒ မိိုကနရစ အဖါ ါ ါ  ခါ ါိုပါ  (ဈ): အဆိုံပ  အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးအဆင  ် ုံ့မ   ျာ,   ီ

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး,စစီဉ ည်   နိ    ိုံင  ်ေးခပ င  ်ေး 

န  င  ် ုံ့မ  တဆင  ် ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးဧ ိယျာထဲမ   ျာအထေူးသဖပ င  ် ုံ့ ုံကခသည မ် ျ ျာ ေးကိုံထခိိုံက က်ပ ရ  ျာင  ်ေးအစ  န  ်ေးရ ျာက  ်

hydromet ဖပ စ  ်ပ မ် ျ ျာ ေးအပပ   ီေးအပ  အဝင  ်DRP မ ျ ျာ ေး၏လိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံတံုံ ုံ့ပပ န  ်န  ်MoDMR န  င  ် ုံ့ 

NTF ၏စ  မ  ်ေး 

 ည မ်ပ   င  ် ုံ့တင  ်န  ်ည  ်  ယ ထ်ျာေးအရ ေးရပ   အ်ခပ ရ အရနန  င  ် ုံ့ ုံကခသည စ်ီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအရပ   မ်ူဝ   အတ  

ရ  ုံ့ဆံုံဆ  ရ  ေး န  ရ  ေးရ ေး, တံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ည   နိ    ိုံင  ်ေးရထျာက ခ်ံမ   ုံ; 16 (ii) 

လဲလ  ယ ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့အသပိညျာ ုံကခသည စ်မံီခန  ် ုံ့ခ   ရဲ ေး 

န  င  ် ုံ့တုံန  ် ုံ့ပပ န မ် ျ ျာ ေးအတ  က အ်ရကျာင  ်ေးဆံုံေးအရလုံ့အက ျင  ် ုံ့အရပ   အ်လျာေးတူအတ  ရ  ုံ့အကပ  ုံ မံ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့

အတူအခပ  ျာ ေးန္ိုံင င်မံ ျ ျာ ေးမ  န  င  ် ုံ့အတူမ ျ  ရဝ; (iii) (v)  ုံကခသည -်

အက ျပ အ်တည  ်ေးမ ျ ျာ ေးသတင  ်ေးအခ ျက အ်လက စ်မံီခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံစနစ မ် ျ ျာ ေး 

ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက မ်   ုံအဖပ စ အ်က ျ  ိုံ ေးအတ  က လ်     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးယန္တ ျာေး;န  င  ် ုံ့(vi)ဗဟိုံအဆင  ် ုံ့ဆက သ်  ယ

 ရ် ေးန  င  ် ုံ့အစ ီင ခ်ံရ ေးယန္တ ျာေး,  
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RRRC: ကိုံသပ  နိတိ  ် ဤယူနစ  ဲ် ုံ့စ  မ  ်ေး ည က်ိုံခိုံင ခ်ံုံ့ကပ   ီေးကပ ပ  ်   သိည န်  ငုံ့ အ်ပ  အဝင ရ်ကျာုံ့ဘဇျာေး 

(အဖပ စ ရ်ကျာင  ်ေး စ   ျာရဘေးအန္တ ျာယ ပ်ပ   ီေးရနျာက  ် / ကျာလအတ  င  ်ေး) 

တ  င လ်ယ က်  င  ်ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအရပ   သ်တင  ်ေးပိုံ ုံ့ န :် 

စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  င  ်ေးမ ျ  ိုံ ေးစံုံရအဂ ျင စ်လီ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအစအီစဉ ရ် ေးဆ   ခဲပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့စီမံခန  ် ုံ့ခ   ဲ

မ   ုံတိုံေးတက ရ်စ န  ် (ဈ) 

နည  ်ေးပညျာဆိုံင  ်ျာအက   ဉံျာဏ ျ;(ii)သတင  ်ေးအခ ျက အ်လက စ်နစ မ် ျ ျာ ေး,ထိုံအစ ီင ခ်ံရ ေးယန္တ ျာေးကိုံစီမံခန  ် ုံ့ခ   ဖိဲုံ ုံ့ပစစ

ည  ်ေး 

ကိ ိယျာန  ငုံ့ ရ်လုံ့က ျငုံ့ ရ် ေး,အက ျ  ိုံ ေးအတ  က လ်     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးကပ   ီေးကပ ပ န်  င  ် ုံ့ ုံကခသည r်egistryကိုံ;(iii)ရထျာ

က ပံ်ုံ့ပိုံ ုံ့ရဆျာင ရ် ေးန  င  ် ုံ့တိုံေးတက လ်ျာရသျာည   နိ    ိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က န်ည  ်ေးပညျာပံုံ့ပိုံေးမ   ုံ;န  င  ် ုံ့(ဃ)RRRCမ   ျာည  

 နိ    ိုံင  ်ေးရ ေးမ    ူေးမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်တိုံင ပ်င ခ်ံလုံပ ခ်။ 

စခနါ ါ အ င ါ :CiCs''အုံပ ခ် ျ ုံပ မ်   ုံန  င  ် ုံ့(ရဘေးအန္တ ျာယ အ်ရ ေးရပ   တ်ုံန  ် ုံ့ပပ န အ်ပ  အဝင )်DRPထတိ  ရ  ုံ့ဆက ်

ဆမံ   ုံစ  မ  ်ေး ည က်ိုံခိုံင ခ်ံုံ့အဖပ စ ရိ်ုံဟင ဂ် ျ ျာရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးက  န ယ်က ၏်တိုံေးမပ   င  ် ုံ့မ  တဆင  ် ုံ့အသိုံင  ်ေးအဝိုံ

င  ်ေးပ  ဝင မ်   ုံမပ   င  ် ုံ့တင ရ် ေး န ။်ဤသည လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံင  ရ ကပ ရ  ေးပ  လိမ  ် ုံ့မယ :်အCICအဆငုံ့ (်GRMဘိုံ ုံ့

တန  င  ် ုံ့တဦေးတည  ်ေးရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေး က  န ယ်က က်ိုံကပ   ီေးကပ ပ ရ် ေးမ    ူေး) မ   ျာ (ဈ) န  စ ခ်ုံန ထ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေး, 

(ii) မက ျရ နပ ခ် ျက က်ိုံစီမံခန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံ,  ပ  ်   ျာထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး, မ 

ပင မ်စေီးကပ ရ  ျာင  ်ေး အရပ   သ်င တ်န  ်ေးန  င  ် ုံ့နည  ်ေးပညျာအကူအည;ီ အဆိုံပ   RRRC မ   ျာ။ 

 



DRP ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်ရံ ေးဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံ (ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးက  န ယ်က )် ။ လက  ်   တိ  င အ်ဆိုံပ   CIC  ထ်မ  ်ေး 

(Majhi အဖပ စ လ်ူသမိ ျ ျာ ေး) 

ကရိုံဟင ဂ် ျ ျာအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးရခ  င  ်ေးရဆျာင မ် ျ ျာ ေးပ  ဝင တ်ဲုံ့ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးက  န  ်က မ်  တဆင  ် ုံ့ DRP 

စည  ်ေးရံုံေး။ ဤစီမံကိန  ်ေးအ ျာမ  တဆင  ် ုံ့ LGED, DPHE ပပ   ီေးခဲုံ့သည  ် ုံ့မိုံင ရ်ပေးပိုံ ုံ့ tool အဖပ စ အ်ရစခံပ  လိမ  ် ုံ့မယ ,် န  င  ် ုံ့ 

MoDMR အဖပ စ ရ်ကျာင  ်ေးစ   ျာ (TOT မဟျာဗ ျ ဟူျာမ ျ ျာ ေးတဆင  ် ုံ့) အရဝေးရ ျာက ,် 

အပပ  ုံအမပူပ ရ  ျာင  ်ေးလဲမ   ုံကိုံဆက သ်  ယ ရ် ေး ခ ျရ  ျာမ  ရ  ုံ့တံုံ့ရသျာအစိုံေး ၏အဓိက DRP 

ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံအဖပ စ အ်ရစခံဖိုံ ုံ့ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးက  န ယ်က ၏်တိုံေး 

မပ   င  ် ုံ့ပံုံ့ပိုံေးကူညကီပ လိမ  ် ုံ့မည  ် မက ျရ နပ မ်   ုံမ ျ ျာ ေးဖပ ရ    င  ်ေးခပ င  ်ေးယန္တ ျာေးအဖပ စ ။် 

အဆိုံပ  ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးအမ ျ  ိုံ ေး 

သမီေးန  င  ် ုံ့ဤလုံပ င်န  ်ေးစဉ အ်တ  က အ်ခပ  ျာ ေးအင အ်ျာေးနည  ်ေးအုံပ စ်ုံမ ျ ျာ ေးကပ ရ  ျာင  ် ုံ့ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး

ရပေးခပ င  ်ေးတစ ဥ်ီေး, ပ  င  ် ုံ့လင  ်ေးအျာေးလံုံေးပ  ဝင န်္ိုံင န်  င  ် ုံ့ကိုံယ စ်ျာေးလ  ယ ထ်ံုံေးစံ၌   ရ  ေးရကျာက ရ်တျာ မ်လူိမ  ် ုံ့မည ။် 

အဆိုံပ   DRP ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံ, 

လူဦေးရ မ  လူမ   ုံရ ေးခံန္ိုံင  ်ည လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးရပေးသ   ျာ ေးမ   ျာပ  မသျာ 

 
 

ဝန က်ပ   ီေးအဖ    ဲ ုံ့ဌျာနခ   ,ဲ ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဖပ စ ပ်  တယ ။် လူဦေးရ , 

အတင  ်ေးအဓရ    ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေး (MoDMR ဦေးရဆျာင ရ်သျာ) မပ န မ်ျာန္ိုံင င်သံျာေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ ေး 

လုံပ င်န  ်ေးအင အ်ျာေးစုံ(MoFAကဦေးရဆျာင )်အတ  က လ်ူသျာေးခ ျင  ်ေးစျာနျာရထျာက ထ်ျာေးမ   ုံဆိုံင  ်ျာကူညရီစျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ်

ရ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး ရသ ဏ စ် ီင ,် ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရလုံ့လျာခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ည   နိ    ိုံင  ်ေးရ ေးအရပ    ် 16 

Inter-န က်ပ   ီေးဌျာနအစည  ်ေးအရဝေး။ 
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမီကံနိေ်း                                                                     ESMF 

အထေူးသဖပ င  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးသမေီးတ  ရ  (ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 2A 

အျာေးလံုံေးပ  ဝင န်္ိုံင အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံရသျာ လ်ည  ်ေးရထျာက ခ်)ံ,    ရပမယ  ် ုံ့က DRPs 

၏ယဉ က် ျရ  ေးမ   ုံန  င  ် ုံ့ဘျာသျာစကျာေးဖိုံ ုံ့ မက ရ်ဆုံ့ခ  ်ျကိုံ န  င  ် ုံ့အသပိညျာ-ပပ  ုံစုံပ ျ  ိုံ ေးရထျာင လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး၏ 

ဆက စ်ပ ရ်စ ဘိုံ ုံ့ခ  င  ် ုံ့ပပ  ုံပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။်  ည  ်  ယ ခ် ျက အ်ဘိုံ ုံ့,   ီ ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး-ကိုံ set up န  င  ် ုံ့ DRP 

ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံစနစ ၏်လုံပ င်န  ်ေးရဆျာင တ်ျာအဆင ပ်ပ ရ ခ ျရ  ျာမ  ရ  ုံ့ရစ န တ်စ ဦ်ေးအထေူးပပ  ုံရအဂ ျင စ်(ီSCO) 

၏ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံင   ရ ကပ ရ  ေးပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် အဆိုံပ   SCO 

မက ျရ နပ မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ ပ  ်   ျာမ  တံုံ ုံ့ပပ န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံမ  တ တ်မ  ်ေးတင မ် ျ ျာ ေးအတ  က  ် CIC 

ရံုံေးမ   ျာရန ျာခ ျခ ံဖိုံ ုံ့အတ  ရ  ုံ့အကပ  ုံ  ံ   ဝိန ထ်မ  ်ေးင   ျာ ေး မ  ်ေးပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် အဆိုံပ  ရအဂ ျင စ်လီည  ်ေးပ  ဝင သ်ည ရ်သျာ 

DRP ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံယန္တ ျာေး, လ  ယ က်ခူ ျရ  ျာမ  ရ  ုံ့ကပ   ီေးကပ ပ က်  ပ က်ခဲပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့မည :် 



ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေး (ဈ)    ရ  ေးခ ျယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့သင တ်န  ်ေးမ ျ ျာ ေး; (ii) 

ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရ ေးန  င  ် ုံ့အစ ီင ခ်လံ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး; (iii) သည  ် Periodic CIC-ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးအစည  ်ေးအရဝေးမ ျ ျာ ေး; 

န  င  ် ုံ့ (ဃ) IEC ပစစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးဖပ န  ် ုံ့ဖပ   ူေး။ 
 

ခါ ါ မါ ါောါ အစတိါ အပိိုငါ ါ  3.B: LGED, DPHE နါ ငါ ါ   GBV နါ န ောငါ မါ ါိုမါ ါောါ အောါါူ  
 

ဤသည ခ်   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးDRPဖိုံ ုံ့မ    မိဖပ စ န် ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံအလျာေးအလျာအရ ေးရပ   အ်ခပ ရ အရနန  င  ် ုံ့အထေူးသဖ

ပ င  ် ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးဧ ိယျာ၌အစ  န  ်ေးရ ျာက ရ် အျာေးလ ျ  ပ စ်စ -် 

မိုံေးရလဝသဖပ စ  ်ပ မ် ျ ျာ ေးမ  ထရိ ျာက စ်   ျာတံုံ ုံ့ပပ န  ်န အ်စိုံေး ရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေး မ ျ ျာ ေး၏စ  မ  ်ေး ည က်ိုံခိုံင ခ်ံုံ့ရစပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် 

အဆိုံပ   ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး DRP 

ဘိုံ ုံ့သဟဇျာတသိုံ ုံ့မဟုံတ လ်     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးကုံလသမဂဂအခပ  ျာ ေးအထေူးပပ  ုံရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အစိုံေး အခပ ရ ပပ  ုံအကပ  ျာ ေးစနစ ်

မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့စ  မ  ်ေး ည ၏်အခပ ရ ခနံ ရ်ဆျာင မ်   ုံအျာေးယျာယရီန ျာခ ျထျာေးအတ  က အ်ခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံတိုံေးတက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန

  င  ် ုံ့အရ ေးရပ   တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံန ရ်ဆျာင မ်   ုံအျာေးရပေးကပ လမိ  ် ုံ့မည လ်ည  ်ေးဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံတဖပ ည  ်ေးဖပ ည  ်ေးအကေူးအပပ ရ  ျာင  ်ေး

ကိုံအျာရံုံစိုံက ပ်  လမိ  ် ုံ့မယ  ်တိုံင  ်ေး ပပ ည စ်နစ မ် ျ ျာ ေးကိုံမ  လသူျာေးခ ျင  ်ေးစျာနျာရထျာက ထ်ျာေးမ   ုံထမံ  ရပေးပိုံ ုံ့။ 
 

DPHE    ကျာ, စစ တ်ရကျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့ Khulna ၏ရ န  င  ် ုံ့ Sewerage အျာဏျာပိုံင  ် (WASA) ၏တ ျာေးစ ီင ပိ်ုံင ခ်  င  ် ုံ့ထကဲ 

ရနဆတိ က်  ယ  ်ျာတိုံင  ်ေးပပ ည အ်တ  င  ်ေးရ ရပေးရဝရ ေးန  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးမရသျာက ဘ်ိုံ ုံ့တျာဝန ယ်ဥူီေးရဆျာင ရ်အဂ ျင စ်ဖီပ စ ပ်

  တယ ။် တိုံေးတက န်  င  ် ုံ့ DRP ရနဖပ င  ် ုံ့ ျာသဦတုံ ဏ ခ်ရံ ရပေးရဝရ ေးန  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေး ရ ေးအရဆျာက အ်အထေူး 

သဖပ င  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးသမေီးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့မနိ  ်ေးကရလေးငယ မ် ျ ျာ ေးအျာေးဖပ င  ် ုံ့ဘ   ျာ ေးထမ  ်ေး   က  ် ကိုံင တ်  ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေး 

အျာေးဖပ င  ် ုံ့ DRP 

အကပ  ျာ ေးဆင  ်ေး ဲမ   ရဲတမ   ုံလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေးန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေးမညမီ ျ  မ   ုံကိုံအရထျာက အ်ကဖူပ စ ရ်စမယ လ်ိုံ ုံ့မ ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့ 

ပ  တယ ဖိ်ုံ ုံ့ လက လ်  မ  ်ေး။ 
 

ဤသည  ် ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးကရနတဆင  ် ုံ့ DRP မ  န ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံ DPHE ၏အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆိုံင  ်ျာစ  မ  ်ေး 

 ည မ်ပ   င  ် ုံ့တင  ်န ပ်  လမိ  ် ုံ့မယ :် DPHE န ထ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏ (ဈ) နည  ်ေးပညျာဆိုံင  ်ျာသင တ်န  ်ေး, (ii) 

ကိုံစခန  ်ေးသန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေး, fecal        ံ ုံ့န   စံမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံန  င  ် ုံ့ရဘေးကင  ်ေးလံုံခပ  ုံ ရံ အသံုံေးပပ  ုံမ   ုံတိုံေးတက လ်ျာဖိုံ ုံ့ DPHE 

၏နည  ်ေးပညျာဆိုံင  ်ျာစ  မ  ်ေး ည ခ်ိုံင မ်ျာရ ေး; (iii)    ရ  ုံ့တန  ်ေးပပ ည သ်ူ ုံ့က ျန  ်ေးမျာရ ေးလုံပ သ်ျာေးတ  ရ  ဲ ုံ့ရလုံ့က ျင  ် ုံ့ရ ေး; (ဃ) 

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးရ စမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအရပ   ရ်လုံ့က ျင  ် ုံ့ရ ေး။ 
 

LGED က ျရ  ေးလက န်  င  ် ုံ့မပ   ိုံ ုံ့ပပ အခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံအဖပ စ အ်ရသေးစျာေး-

ရ အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေးကိုံဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက ဖိ်ုံ ုံ့ဦေး ရဆျာင ရ်အဂ  ျင စ်ဖီပ စ ပ်  တယ ။် 

ထိုံ ုံ့ပပ င ၎်င  ်ေးတိုံ ုံ့သည မ်လူတန  ်ေးက ျရ  ျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးတည ရ်ဆျာက အ်ရပ  င  ်ေးတိုံ ုံ့န  ငုံ့ တ်က  ဘဏ မ်  င  ရ ကပ ရ  ေး 

အရထျာက အ်ပံုံ့မ ျ  ိုံ ေးစံုံ ည  ်  ယ ခ် ျက ရ်ဘေးအန္တ ျာယ အ်မိုံေးအကျာမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်ရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ်အဂ ျင စ်ခီဲုံ့ကပ ပပ  ။ီသူ

တိုံ ုံ့ကအစလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး, တတံျာေးမ ျ ျာ ေး, culverts အဖပ စ အ်ရ ေးရပ   ရ်ဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး, ပပ  ုံပပ င န်  င  ် ုံ့ရဘေး 

အန္တ ျာယ ပ်ပ   ီေးရနျာက ပ်ပ  ုံပပ င ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးမ   ုံတျာဝန  ်   သိည ။် ဤသည  ် ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးကရနတဆင  ် ုံ့ DRP 

စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေး န  င  ် ုံ့အနေီးတဝိုံက အ်လုံပ လ်ုံပ  ် LGED  ဲ ုံ့ဝန ထ်မ  ်ေး၏စ  မ  ်ေး ည မ်ပ   င  ် ုံ့တင  ်န ပ်  လမိ  ် ုံ့မယ :် (ဈ) LGED 

န ထ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏နည  ်ေး ပညျာပိုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာသင တ်န  ်ေး, (ii) ကိုံ DRP 

စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ပတ လ်ည  ်   လိမ  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဆက စ်ပ ရ် န္ုံတ မ်ပ ရ  ျာင  ်ေး က  န ယ်က အ်တ  က အ်န္တ ျာယ -်

အကပ ရ  ျာင  ်ေးကပ  ျာ ေးပပ  ုံပပ င ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးမ   ုံလမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက ဖိ်ုံ ုံ့ LGED 

၏နည  ်ေးပညျာဆိုံင  ်ျာစ  မ  ်ေး ည ခ်ိုံင မ်ျာရ ေး; (iii) LGED ရနျာက ထ်ပ ခ်နံ္ိုံင  ်ည -်

တိုံေးမပ   င  ် ုံ့ရဆျာင  ်  က မ်   ုံမ ျ ျာ ေးအကဖဲပ တ  ်န န်  င  ် ုံ့ DRP စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အနေီးတဝိုံက  ် geohazards 

(ငလ ျင န်  င  ် ုံ့မပ ရ ပပ   ိုံ) အန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးအရပ   လ်မ  ်ေး 

အက ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့ ၏် ဇိီုံင  ်ေးမ   ျာခနံ္ိုံင  ်ည စ်ဉ  ်ေးစျာေး န လ်မ  ်ေးည    န ပ်ပ င ဆ်င ထ်ျာေး န မ် ျ ျာ ေးအတ  က သ်င တ်န  ်ေးန  င  ် ုံ့စ  မ

  ်ေး ည အ်ရဆျာက အ်ဦအစအီစဉ က်ိုံဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေး; န  င  ် ုံ့ (ဃ) DRP မ  ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံရပေးအပ ခ်ပ င  ်ေးအသစ  ် site 

ကိုံအစအီစဉ မ် ျ ျာ ေးကိုံရထျာက ပံ်ုံ့န  င  ် ုံ့ (ပပ ည တ်  င  ်ေးရ ေးလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး, 

ရနရ ျာင ခ်ပ ည စ်  မ  ်ေးအင သ်ံုံေးလမ  ်ေးရပ   အ်လင  ်ေးအမိ ,် လ ျ  ပ စ်ေီးကျာက  ယ မ်   ုံစနစ မ် ျ ျာ ေး, ရ န္ုံတ မ်ပ ရ  ျာင  ်ေး, 

စ ျရ  ေးက  က )် လိုံအပ ရ်သျာအခပ ရ ခအံရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးသ ိ   နိ္ိုံင ဖိ်ုံ ုံ့နည  ်ေးပညျာပိုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအကအူညမီ ျ ျာ ေး။ အဆိုံပ   DRP 

၏ ျာသဦတုံအျာေးနည  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ရဘေးဥပ  က်ိုံအန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးကိုံထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး,   ီ

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးလည  ်ေး (ဈ) အန္တ ျာယ ,် 



အျာေးနည  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့စ  န  ် ုံ့စျာေးမ   ုံအရပ   စ်  မ  ်ေး ည အ်ရဆျာက အ်ဦအစည  ်ေးအရဝေးမ ျ ျာ ေးရပေးရတျာ မ်မူည  ် အဆိုံပ   

DRP စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င သ်ဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ စ်ဉ န်  င  ် ုံ့ (ii), အရ ေးရပ   အ်က ျပ အ်တည  ်ေးတံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံ။ 
 

GBV ၏ကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးရ ေးအဘိုံ ုံ့အအျာ  ူေးဖန ရ်ဆျာင မ်   ုံ။   ီ ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေးလက ရ်အျာက တ်  င  ် LGED တစ  ် GBV 

ထ  က သ်ယ ရ်ဆျာင  ်န တ်စ အ်ထေူးပပ  ုံရအဂ ျင စ်ထီတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်ပံ  လမိ  ် ုံ့မယ G်BVန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က လ်က  ်   ိ

လ   ိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံဖပ ည  ် ုံ့, လ    မ  ်ေးခပ  ုံ နံ  င  ် ုံ့အ ည အ်သ  ရ  ေး, န  င  ် ုံ့က   ျာဟခ ျက အ်ကဖဲပ တ ဆ်ံုံေး ဖပ တ  ်န န်   

င  ် ုံ့ ျာသဦတုံန  င  ် ုံ့သဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ အ်န္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးကရန     လိျာတဲုံ့က ျ ျာ ေးအခ  ပ  ရ  ုံအတျာေးအဆေီးဖပ ရ    င  ်ေး န အ်ကဖဲပ 

တ လ်   ိုံအပ ပ်  သည ။် ဤသည အ်ကဖဲပ တ  ် စမီကံနိ  ်ေးမ   မ  လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး အကပ ရ  ျာင  ်ေးကပ  ျာ ေး 

အဖပ စ က်ပ  ျာ ေးတ  င အ်ပ  အဝင ရ်ကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  က ပိ်ုံပပ   ီေးပပ ည  ် ုံ့စံုံ GBV ကပ   ိုံတင က်ျာက  ယ ရ် ေး န  င  ် ုံ့ကုံသမ   ုံခ ျဉ  ်ေး 

ကပ  ်ဇိီုံင  ်ေးအခပ ရ ခအံဖပ စ အ်ရစခပံ  လမိ  ် ုံ့မယ  ် 

11 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမီကံနိေ်း                                                                     ESMF 
 

အခပ  ျာ ေးသမူ ျ ျာ ေးကိုံရ သခအံလုံပ သ်မျာေးပ  ဝင မ်   ုံမဟျာဗ ျ ဟူျာမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လထူုံအခပ ရ ပပ  ုံစျာခ ျ ုံပ မ် ျ ျာ ေးတ  င ထ်ည  ် ုံ့သ

  င  ်ေးခ ံဖိုံ ုံ့လိုံအ ျာအလုံပ သ်မျာေးစုံရဆျာင  ်ေးခပ င  ်ေး / စမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံနည  ်ေးဗ ျ ဟူျာမ ျ ျာ ေး။ ဤသည လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံတိုံက ရ်ိုံက  ်

GBV ကပ   ိုံတင က်ျာက  ယ ရ် ေး န  င  ် ုံ့ကုံသမ   ုံန ရ်ဆျာင မ်   ုံအစအီစဉ ၏်အစတိ အ်ပိုံင  ်ေးရပ  င ဝ်င ရ် ျာက စ်  က ဖ်က မ်   ုံ, 

စရကေး-Up န  င  ် ုံ့အတခူ ျ တိ ဆ်က ထ်ျာေး ပ  သည ။် 
 

component 4: ဆက ပ်ပ ရ  ျာပ  တယ အ်ရ ေးရပ   တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံ Component ကိုံ (CERC) 

 

  ီ

ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ်   ျာမမပ င န်္ိုံင တ်ဲုံ့အရ ေးရပ   လ်ိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံဖပ ည  ် ုံ့တင  ်ေး န ဖ်ပ စ ပ်

  သည ။် အဓကိကသဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ ၏်အမ   ုံ၌, အစိုံေး  DRP မ ျ ျာ ေး၏အက ျ  ိုံ ေးအတ  က တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံမ ျ ျာ ေး န  င  ် ုံ့ပပ န 

 လ်ည တ်ည ရ်ဆျာက ရ် ေးပံုံ့ပိုံေးရပေး န  ် (လက  ်   တိစ သ်ုံညခ   ရဲဝသယ ရ်ဆျာင ရ်ပေးရသျာ)  အီစတိ အ်ပိုံင  ်ေးမ   re-ခ   ရဲဝခ ျထျာေးရပေး 

 န စ်မီကံနိ  ်ေးအတ  က  ်န ပံ်ုံင  ရ မ  ဘဏ က်ိုံရတျာင  ်ေးဆိုံလမိ  ် ုံ့မည ။် CERC ရအျာက မ်   ျာင  ရ ထုံတ ရ်ပေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး 

ကိုံရအျာက ပ်  အခပ ရ  အရနမ ျ ျာ ေး၏ပပ ညုံ့ စ်ံုံအရပ   သ်ိုံ ုံ့ကဆက ပ်ပ ရ  ျာပ  တယ ဖ်ပ စ လ်မိုံ့ မ်ည :် (ဈ) 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်စိုံေး အရနနဲ ုံ့အ ည အ်ခ ျင  ်ေး 

ပပ ည  ် ုံ့မအီက ျပ အ်တည  ်ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ အ်ရ ေးရပ   ဖ်ပ စ ပ်   ျာ ေးခဲုံ့သည မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဘဏ သ်ရဘျာတညူခီဲုံ့သည ဟ်ုံစတိ ပိ်ုံင  ်ေးဖပ တ

 န်  င  ် ုံ့အစိုံေး အကပ ရ  ျာင  ်ေးကပ  ျာ ေးရတျာ မ်ပူပ   ီ (ii) ဘဏ္ဍျာရ ေးဝန က်ပ   ီေးဌျာနကိုံပပ င ဆ်င ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ဘဏ န်  င  ် ုံ့ 

အတသူရဘျာတညူခီ   ဲ ုံ့ရသျာကဆက ပ်ပ ရ  ျာပ  တယ အ်ရ ေးရပ   တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံ (CER) အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေး 

စမီကံနိ  ်ေးမ  ရ  ေးစျာေးရတျာ မ်ပူပ   ီ (iii) LGED, DPHE န  င  ် ုံ့ MoDMR, ကိုံပပ င ဆ်င အ်တည ပ်ပ  ုံခဲုံ့, န  ငုံ့  ် CERC 

ရအျာက မ်   ျာအ ည အ်ခ ျင  ်ေးပပ ည  ် ုံ့မငီ  ရ ကပ ရ  ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က  ် CER 

အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေးအစအီစဉ က်ရနအျာေးလံုံေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ဘ်ဏ လ်မ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးန  

 ုံန  ်ေးအဖပ စ လ်ိုံအပ ရ်သျာအကျာအက  ယ တ် ူိယျာထုံတ ရ်ဖျာ က်ပ ပပ   ီ န  င  ် ုံ့ (ဃ) 

အစတိ အ်ပိုံင  ်ေးရအျာက  ်   အိသံုံေးစ ိတ မ် ျ ျာ ေးအတ  က  ်DRP အကပ   ိုံ ေး    လိမိုံ့ မ်ည ။်  
 

2.3 စမီံကနိ  ်ေးအက ျ  ိုံ ေးခစံျာေး သမူ ျ ျာ ေး 
 

စမီကံနိ  ်ေးအျာေးအက ျ  ိုံ ေးခစံျာေးခ  င  ် ုံ့ဟျာခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ ရ အျာေးဖပ င  ် ုံ့ 900.000 

ကရိုံဟင ဂ် ျ ျာလမူ ျ  ိုံ ေးသည ယ်ခင က်တည ဆ်မဲ  တ ပံ်ုံတင စ်ခန  ်ေး (RCs) 

ကပ လ် ျက ဖ်ပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးအလ  တ သ်ရဘျာစခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င အ်ခပ ရ ခ ျရနထိုံင ရ်နကပ ပ  တယ ။် 

ခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ ရ အျာေးဖပ င  ် ုံ့ 720.000 ခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ ရ အျာေးဖပ င  ် ုံ့ 130,000 တကက နျာအတ  က န်ျာယျာပ   RC 

န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့ခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ ရ အျာေးဖပ င  ် ုံ့ 50000 တကက နျာအတ  က သ်ံုံေးရသေးငယ စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က  ် Ukhia 

အတ  က ပ်  ရလျာင  ်RC တစ ဝ်  မ  ်ေးအခပ ရ ခ ျရနထိုံင ရ်နကပ ပ  တယ ။်  
 

ကပ ရ  ျာင  ် ုံ့ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေးသည  ် ုံ့ င  ်ေးန    ီေးမပ    ုံပ န်   မံ   ုံမ ျ ျာ ေးဖပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးရသခ ျ ျာရစ န ရ်ပေးထျာေးပ  လိ

မ  ် ုံ့မည တ်ကိ ျတဲုံ့ င  ်ေးန    ီေးမပ    ုံပ န်   မံ   ုံမ ျ ျာ ေး၏   ရ  ေးခ ျယ ရ် ေးအတ  က  ် Components မ ျ ျာ ေး 1 န  င  ် ုံ့ 2, for: (ဈ) 

လိုံအပ ရ်သျာ၎ င  ်ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး ရအျာင မ်ပ င  ်န စ်မီကံနိ  ်ေးအတ  က ;် (ii) တိုံက ရ်ိုံက  ် DRP 

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအက ျ  ိုံ ေးအမပ တ ;် (iii) စမီကံနိ  ်ေး၏ကျာလအတ  င  ်ေး သျာ. က    ီေးမ  တ ျဖ    ံ ုံ့ဖ    ိုံ ေးတိုံေးတ လ  မ် ျ ျာ ေးကိုံ; 

န  င  ် ုံ့ (ဃ) လက  ်   အိဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆိုံင  ်ျာစနစ မ် ျ ျာ ေး ကိုံစဉ  ်ေးစျာေးသည  ် ုံ့ င  ်ေး 



န    ီေးမပ    ုံပ န်   မံ   ုံမ ျ ျာ ေး၏ဖပ စ န်္ိုံင ခ်ပ ရ ။ 

   ရ  ေးခ ျယ ထ်ျာေး င  ်ေးန    ီေးမပ    ုံပ န်   မံ   ုံမ ျ ျာ ေး င  ်ေးန    ီေးမပ    ုံပ န်   မံ   ုံတကိ ျတဲုံ့အလျာေးအလျာပတ ဝ်န  ်ေး 

က ျင န်  င  ် ုံ့လမူ   ုံရ ေးအန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သက ရ် ျာက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးစစီဉ ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ုံ့ပ   ေး န ပ်တ ဝ်န  ်ေးက ျင ်

ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးန  င  ် ုံ့လမူ   ုံစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံမရူဘျာင  ် (ESMF) 

တ  င သ်တ မ်  တ ထ်ျာေးရသျာခ ံဖိုံ ုံ့သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လမူ   ုံရ ေး စစိစ လ်ုံပ ထ်ံုံေး လုံပ န်ည  ်ေးမ ျ ျာ ေးအရပ    ် အခပ ရ ခ.ံ 

ပပ ပ  လမိ  ် ုံ့မည ။် 
 

အမိ သ်အူမိ သ်ျာေးအမိ သ်ျာ၏   ရ  ေးခ ျယ ရ် ေးစခံ ျ နိ ,် စညံ    န  ်ေးစိုံေး ိမ ပ်ပူန တ်ျာဝန ခ်အံတ  က စ်ခန  ်ေး (CIC) န  င  ် ုံ့ RRRC 

န  င  ် ုံ့အတညူ   နိ    ိုံင  ်ေးထမဲ   ျာ    သိကဲုံ့သိုံ ုံ့ရကျာင  ်ေးစ   ျာအဖပ စ  ် ISCG န  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးရ ကဏ္ဍကစျာေးသမျာေး 

တ  ရ နဲ ုံ့တိုံင ပ်င ဆ်  ရ  ေး န  ရ  ေးအတ  က  ် DPHE ကတထီ  င ပ်  လမိ  ် ုံ့မည ။်    ရ  ေးခ ျယ ရ် ေးစခံ ျ နိ ,် 

စညံ    န  ်ေးမ ျ ျာ ေးပ  ဝင သ်ည ရ်ပမယ  ် ုံ့ကန  ် ုံ့သတ မ် : အသံုံေးမဝင ရ်တျာုံ့တစ ဥ်ီေးခ ျင  ်ေးစအီမိ သ်ျာအဖပ စ  ်

(ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာမသန စ်  မ  ်ေးသ)ူ က   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေး abled ပုံဂဂို လ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတအူမိ သ်အူမိ သ်ျာေး။ RRRC 

က   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေး abled ပုံဂဂို လ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတအူမိ ရ်ထျာင စ်ုံအခ ျက  ်

အလက မ် ျ ျာ ေး၏ပပ ည  ် ုံ့စံုံရသျာစျာ င  ်ေး    ပိ  တယ ။် 
 

2.4 စမီံကနိ  ်ေးမ  သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာ 
 

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာ (PIA) သည စ်မီကံနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံရပ    ် မတူည .် 

က   ပဲပ  ျာ ေး ပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် (ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာပပ   န ရ် တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အမိ သ်ျာကဲုံ့သိုံ ုံ့) အခ ျ  ိုံ ုံ့လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး 

ကပ   န ျ ုံပ ျတိုံ ုံ့ပ  င ျရပေးထျာေးသ တည ရ်န ျာတ  င  ်   ရိပမယ  ် ုံ့, အခပ  ျာ ေးသမူ ျ ျာ ေး 

(ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအဆိုံပပ  ုံထျာေးမိုံဘိုံင  ်ေးခ ျ  ိုံထုံတ စ်က ရ်ံုံမ ျ ျာ ေးတ  င သ်ံုံေးရသျာသကဲုံ့သိုံ ုံ့, 

အခ ျ  ိုံ ုံ့ရသျာရဘေးအန္တ ျာယ အ်မိုံေးအကျာအတ  င  ်ေးရန ျာမ    ခိပ င  ်ေးမ    ရိစ န  ်ုံကခသည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င အ်ပပ င ဘ်က  ်

ရဆျာက ျ ခ ံဖိုံ ုံ့) မ    ကိပ ရပ။ 

ထိုံ ုံ့အပပ င စ်မီကံနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအခ ျ  ိုံ ုံ့ကိုံသျာတိုံက ရ်ိုံက သ်က ရ် ျာက မ်   ုံထည  ် ုံ့သ  င  ်ေး 

စဉ  ်ေးစျာေးလ ျ  င က်ပ ရ  ျာင  ်ေးန    ိုံင  ်ေးယ  ဉ ပိ်ုံကပ   ီေးတဲုံ့စမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာဖိုံ ုံ့ဦေးရဆျာင လ်မ  ်ေးပပ ကပ ရ  ျာ

င  ်ေးသ  ယ ဝ်ိုံက သ်က ရ် ျာက မ်   ုံ    နိ္ိုံင ပ်  သည ။် 

   ကပ ရ  ျာင  ် ုံ့စမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာမ ျ ျာ ေးအတ  က လ်မ  ်ေးည    န က်   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေး ရသျာအလျာေးအလျာ 

Pre-ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး, ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး, စစ ဆ်င ရ် ေး & ပပ  ုံပပ င ထ်နိ  ်ေး သမိ 0် ေး မ   ုံစဉ အ်တ  င  ်ေး 

သက ရ် ျာက မ်   ုံအဖပ စ တ်စ ဥ်ီေးခ ျင  ်ေးစခီ   စဲမီကံနိ  ်ေးကိုံလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံ decommissioning အဆင  ် ုံ့အဘိုံ ုံ့လိုံအပ ပ်  သည ။် 

အခ ျ  ိုံ ုံ့ကစိစမ ျ ျာ ေးတ  င က်ုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာကိုံလည  ်ေးစမီကံနိ  ်ေးအတ  င  ်ေးထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး န ်

လိုံအပ သ်ည  ် 
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သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာ။ စျာေးပ   တဲင  ်2-1 

အဓိကစမီံကနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေး 

အတ  က သ်ပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေးဘိုံ ုံ့လမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးသည ။် 
 

စျာေးပ   တဲင  ်2-1: စီမံကိန  ်ေးမ  သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာလမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးစမီံကနိ  ်ေးမ  လုံပ

 ရ်ဆျာင ခ် ျက  ်

က   ပဲပ  ျာ ေးတဲုံ့အခ ျက တ်  ရ ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ

  ်ေးစျာေး မညုံ့  ်

သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာဆံုံေးဖပ တ  ်န  ်

အကပ  ပံပ  ုံ တန ဖိ်ုံေး '' 

component 1: အခပ ရ ခပံညျာန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး၏အျာ  ူေး ပိုံ ုံ့ရဆျာင မ်   ုံ,  ဏ ခ်အံခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံ, 

အရ ေးရပ   တ်ံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး-အခပ ရ ပပ  ုံအကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံ (GBV) 



ကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးရ ေး 

ပပ   န ရ် တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေး 

ပပ န ယ်ပူ   

ရအျာင  ်ေးလ     ျာ၏ဆင  ်ေးကိုံခပ ဘ်မူရိဗ ဆိုံင  ်ျာအရပ   မ်တူ

ည  ်

ဝရိသသလကခဏျာမ ျ ျာ ေး,ထုံတ ယ်ခူပ င  ်ေး၏န   ုံန  ်ေးမ   ျာနဲ ုံ့အခ

ပ  ျာ ေး 

အစတိတ ဇလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးတဖပ ည  ်ေးဖပ ည  ်ေးတိုံေးပ  

 ျာ ေးလျာဆိုံေးက ျ  ိုံ ေးမ ျ ျာ ေး။ ပပ   န -်

ရကျာင  ်ေးစ   ျာနက န်ရဲသျာပင လ်ယ  ် "800 

ခ  ရကိုံန  ်ေးက ျင  ်   လိမိုံ့ မ်ည ။် 

ရ တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏အမ  တ

 :် 400 ထုံတ ယ်မူ   ုံန   ုံန  ်ေး : 

2-4L / s နဲ ုံ့PIA အကပ  ပံပ  ုံ: 30-

50m 

ပပ   န ပ်တ လ်ည မ်   ျာရကျာ

င  ်ေးမ  န စ်   ျာ။ 

မိုံဘိုံင  ်ေးခ ျ  ိုံထုံတ စ်က ရ်ံုံမ ျ ျာ ေး

တ  င သ်ံုံေးရသျာ Installing 

ရ မ ျက န်   ျာပပ င အ် င  ်ေးအမပ စ လ် ျရ  ျာ ုံ့နည  ်ေးက ျဆ

င  ်ေးန္ိုံင ပ်  တယ  ် ကမပ စ တ်စ ခ်ုံသိုံ ုံ့မဟုံတ အ်ဓကိ khal 

မ  ခ ျ တိ  ် ဆက မ်ဖပ စ ပ်  တယ သ်သိသိျာသျာလ ျ  င ။် 

မပ ရ ရအျာက ရ်  အ င  ်ေးအမပ စ  ် (ရအျာင  ်ေးလ     ျာမ ျ ျာ ေး) 

ဘမူရိဗ ဆိုံင   ်ျာဝရိသသလကခဏျာမ ျ ျာ ေးရပ   မ်တူည .် 

 ျာရပ  င  ်ေး 

မ ျ ျာ ေးစ   ျာရသျာမတီျာမ  တိုံေးခ ျ  ဲ ုံ့ကိုံလည  ်ေးထုံတ ယ်နူ   ုံန  ်ေး

အဖပ စ ရ်ကျာင  ်ေးစ   ျာကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအခပ  ျာ ေးစတိတ ဇလ   ုံပ  ်   ျာ

 ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးလည  ်ေးတဖပ ည  ်ေးဖပ ည  ်ေးတိုံေးပ   ျာ ေးလျာဆိုံေးက

 ျ  ိုံ ေးမ ျ ျာ ေးန္ိုံင ပ်  တယ ဆ်င  ်ေးဆ   ပဲ  ။ 

ဆျာေး ည အ်ိုံင ရ်ပ    ် မတူည .်  ျာရပ  င  ်ေး မ ျ ျာ ေး 

စ   ျာရသျာမတီျာသသိသိျာသျာဆျာေးငန အ်ဆင  ် ုံ့ဆင  ် ုံ့မပ   င  ် ုံ့တင

 န်္ိုံင ပ်  တယ င်ပ င  ်ေးပယ  ်   ုံ့အပပ င ၏်ဘယ တ်ုံန  ်ေးကမ  

စ  န  ်

 ျာသအီလိုံက န်  င  ် ုံ့ရ ကိုံယ ျခန ဓ်ျာအခ  ရအရနကိုံခ ံကပ ၏။ 

ကိုံ un-encroached အမ ျ ျာ ေးပပ ည သ် ူ အပပ ည ပ်ပ ည  ်

     နိ္ိုံင မ်   ုံ     ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးခ ံ   ရ  ျာင  ်   ျာ ေး န ပ်

ထမဦေးဆံုံေးဦေးစျာေးရပေးဖပ စ လ်မိုံ့ မ်ည ။် 

ယင  ်ေးအသံုံေးပပ  ုံန္ိုံင စ်  မ  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး 

န  င  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေး သမေီးမ ျ ျာ ေး, 

ကရလေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေး 

န္ိုံင ပ်  ကလအူဘိုံ ုံ့ရဘေးကင  ်ေးလံုံခပ  ုံ မံ   ုံ,ပတ ျဝန ျ ေးကင ျပ 

ရ သမ ျ ျာ ေး သိုံ ုံ့အရသေးစတိ စ်စိစ ရ်ကျာက ယ်လူမိ  ် ုံ့မည ။် 

အပင ၏်အမ  တ :် 4 

စက ရ်ံုံစ  မ  ်ေးရဆျာင  ်ည :် 

10kL / ရန ုံ့PIA အကပ  ပံပ  ုံ:  

300-500m ရ စတိတ ဇ point 

 ဲ ုံ့မပ စ ရ်အျာက ပိ်ုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့

ဆျာေး ည အ်ိုံင  ်ိနျာစ   တဲည ်

ရန ျာ 

ရသေးငယ တ်ဲုံ့အစတိ အ်ပိုံင  ်ေးသျာလ

 ျ  င ပိ်ုံက ရ် ရပေးရဝရ ေးစနစ  ်

(မ ျ  ိုံ ေး က   မဲ ျ ျာ ေးအပ  အဝင ။် 

ပပ   န ရ် တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေး, 

စုံပ စ်က  ်

အမိ ,် OHT, ပိုံက က်  န ယ်က  ်

ရ ရလကပ ရ  ျာင  ်ေးလိုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့

ရနရ ျာင ခ်ပ ည  ်panel က) 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာစမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ ဇျာ

လ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာအတ  င  ်ေးလျာကပ ၏။ ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး 

န  င  ် ုံ့လုံပ င်န  ်ေးလည ပ်တ မ်   ုံအဆင  ် ုံ့စဉ အ်တ  င  ်ေးသပ 

ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအက ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့  ်

/ လ   ုံပ  ်   ျာ ေး မ   ုံမ ျ ျာ ေးမတီျာရသျာင  ်ေးခ ျ အီတ  င  ်ေး 

တ  င သ်ျာဖ ပ စ သ်င  ် ုံ့ပ  တယ ။် 

အရတျာ က်ပ  ျာကလီိုံမတီျာအတ  င  ်ေးပပ   ီေးစေီး 

မည ဟ်ုံမ ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့ရ ရလကပ ရ  ျာင  ်ေးလိုံင  ်ေးဖပ ငုံ့ ဖံ်ုံေး

လ    မ  ်ေးအရဝေးသင ။်အဆိုံပ  ,လရူနအမိ စ်ေီးပ   ျာ ေးဖပ စ န် 

  င  ် ုံ့ပုံဂဂလကိမပ ရ ယျာကိုံ   ရ  ျာင  ်   ျာ ေးပထမဦေးဆံုံေးဦေးစျာေးရပေး

ဖပ စ လ်မိုံ့ မ်ည ။် 

စနစ မ် ျ ျာ ေးအမ  တ :်28စ  မ

  ်ေး ရဆျာင  ်ည :် 30k1 / နျာ  ီ

ရ ရလကပ ရ  ျာင  ်ေးလိုံင  ်ေး

၏အမ  တ :်5 

ရ တင သ်င  ် ရဘျာ စ  မ  ်ေး 

 ည :် 3kL PIA  အကပ  ပံပ  ုံ: 

ပိုံက  ်ည   ရိပေးမ   ုံ, 

OHTန  ်ေးက ျင 5်0အခ ျင  ်ေးဝ

က ,် ဘံုံဘိုံင အ်မိ ရ်တျာ 

 ပ်တ လ်ည  ်100-200m 

အခ ျင  ်ေးဝက ,် ရ တင သ်င 

  ် ရဘျာလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး

၏ 10 တစ ဖ်က ,် 



ကုံန က်ပ မ  ်ေး အ င  ်ေး 

အမပ စ န်  င  ် ုံ့ 10 

တစ ခ်ုံခုံကိုံသယ ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင ်

ရ ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး၏

ရဘေးထ  က န်  ်ေးက ျင  ်50 

အခ ျင  ်ေး ဝက ၏် 5 

သန  ်ေးနဲ ုံ့တစ ဖ်က  ်

တစ ခ် ျက  ်

17 22, ဇူလိုံင လ် 2018 အရပ    ်DPHE အ ျာ    မိ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဆ  ရ  ေးန  ရ  ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအရပ    ်အခပ ရ ခ.ံ ။  

13 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမီကံနိေ်း                                                                     ESMF 

 

ခ   မဲ ျ ျာ ေးစမီကံနိ  ်ေးမ  လုံပ ်

ရဆျာင ခ် ျက  ်

က   ပဲပ  ျာ ေးတဲုံ့အခ ျက တ်  ရ ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး မညုံ့  ်

သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာဆံုံေးဖပ တ  ်န  ်

အကပ  ပံပ  ုံ တန ဖိ်ုံေး '' 

ရ သယဇံျာတမပ ရ ပံုံ အဘယ သ်မူ ျ  မသက ရ် ျာက မ်   ုံမ ျ  ရ  ျာ မ်  န  ်ေးထျာေးသည ်

။ 

N/A 

FSM န  င  ် ုံ့ SWM 

ဘိုံ ုံ့ဖပ စ န်္ိုံင ခ်ပ ရ ရလုံ့လျာမ   ုံ 

လယ ပ်ပ င စ်စ တ်မ  ်ေးအလုံပ စ်ဉ အ်တ  င  ်ေးတခ ျ  ိုံ ုံ့ကအ

ရသေးစျာေးလူမ   ုံသက  ်

N/A 

ရ  ဲ ုံ့အ ည အ်သ  ရ  ေးရစျာင  ် ုံ့

ကပ ည  ် ုံ့မ   ုံ 

ရ သယဇံျာတအပ  အဝင  ်

အသံုံေးပပ  ုံန္ိုံင မ်   ုံ 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာလျာ စမီကံနိ  ်ေး 

ကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေး မိုံေးမ   ုံဧ ယိျာအတ  င  ်ေး။ သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေး 

မ   ုံဧ ိယျာရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအက ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့  ် / 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေး မ   ုံမ ျ ျာ ေး 

မတီျာရသျာင  ်ေးခ ျ အီတ  င  ်ေးတ  င သ်ျာဖ ပ စ သ်င  ် ုံ့ပ 

  တယ ။် 

ရ ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး 

အ ည အ်သ  ရ  ေးအမ ျ  ိုံ ေးအ

စျာေးအျာေး ဖပ င  ် ုံ့ မ  တ :် 428 

ရ တ  င  ်ေး မ ျ ျာ ေးPIA 

အကပ  ပံပ  ုံ:20-40m 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာ၏အခ ျင  ်ေးဝ

က အ်က ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့ /်လ   ုံပ ်

    ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး,50ကုံန က်ပ 

မ  ်ေးအ င  ်ေး အမပ စ န်  င  ် ုံ့ 10 

ဝန  ်ေးက ျင  ်

အခ ျင  ်ေးဝက သ်ယ ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင

 ရ် ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး၏တ

စ ဖ်က တ်စ ခ် ျက  ်

တိုံေးတက လ်ျာရသျာ၏ပပ န လ်ည

 ထ်ရူထျာင ရ် ေး / 

နယေူးရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး 

တစ ဥ်ီေးခ ျင  ်ေးစအီမိ သ်ျာ 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာလျာစမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ  

ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာအတ  င  ်ေး။ စဉ အ်တ  င  ်ေး 

ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးန  င  ် ုံ့လုံပ င်န  ်ေးလည ပ်တ မ်   ုံအဆင  ် ုံ့, 

သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာ၏မတီျာရသျာင  ်ေးခ ျ အီတ  င  ်ေး 

တ  င သ်ျာဖပ စ သ်င  ် ုံ့ပ  တယ ရ်ုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအက ျငုံ့  ်

ကိုံက ျငုံ့  ် / လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး။ သိုံ ုံ့ရသျာ လ် ျ  င  ်

အမိ သ်ျာပပ   ီေးရတျာုံ့သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာရ ခန္ဓျာကိုံယ ်

စေီးဆင  ်ေးမ   ုံအခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေးလက ခ် ံ    ရိပ    ် မတူည .် 

 ျာရပ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေးစ   ျာရသျာမတီျာသိုံ ုံ့မဟုံတ ထ်ိုံထက ပိ်ုံမ  တိုံေးခ

 ျ  ဲ ုံ့န္ိုံင ပ်  တယ ရ် တင  ်ေးက ျပ စ်   ျာမ    ကိပ ရပ။ 

အမ ျ  ိုံ ေးသမေီးမ ျ ျာ ေး, 

ကရလေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့က   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးန္ိုံင ပ်  ကလမူ ျ ျာ

 ေးအတ  က အ်သံုံေးပပ  ုံန္ိုံင စ်  မ  ်ေးန  င  ် ုံ့ရဘေးကင  ်ေးလံုံခပ  ုံ ံ

ရ ေးစဉ  ်ေးစျာေး, 

အမိ သ်ျာစ  မ  ်ေး ည န်  င  ် ုံ့ 

အရ အတ  က :် 3000 

PIA အကပ  ပံပ  ုံ: 20-40m 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာ၏အခ ျင  ်ေးဝ

က အ်က ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့ /်လ   ုံပ ်

    ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး, ရ  300-

500m 

အတ  င  ်ေးအရလျာင  ်ေးတ  ရ , 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ ်

န  င  ် ုံ့ 10 ဝန  ်ေးက ျင  ် 50 

အခ ျင  ်ေးဝက သ်ယ ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင

 ရ် ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး၏တ

စ ဖ်က တ်စ ခ် ျက  ်



ပတ ျဝန ျ ေးကင ျပ ရ သမ ျ ျာ ေးသိုံ ုံ့အရသေးစတိ စ်စိစ တ်စ ဥ်ီေးခ ျ

င  ်ေးစအီမိ သ်ျာရဆျာက လ်ုံပ မ်တိုံင မ်ရီကျာက ယ်လူမိ  ် ုံ့မည ။် 

အခန  ်ေးထကဲ၏ရဆျာက လ်ုံပ ်

ရ ေး 

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအမိ သ်ျာ 

(နဲ ုံ့အတ ူ

ရ အ င  ်ေးအမပ စ )်, 

မလိလ ျာကန င်  ် ုံ့ကျာေးမ ျ ျာ ေး 

န  င  ် ုံ့ရနရ ျာင ခ်ပ ည ရ်ထျာက ်

ခမံ   ုံ 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာ 

(မ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေး အပ  အဝင ။် 

ရနရ ျာင ခ်ပ ည စ်  မ  ်ေးအင သ်ံုံေးပစစည  ်ေးက ိိယျာ)  

စမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံအတ  င  ်ေးလျာ ဧ ိယျာ။ 

ရဆျာက  ်

လုံပ ရ် ေးန  င  ် ုံ့လုံပ င်န  ်ေးလည ပ်တ မ်   ုံအဆင  ် ုံ့စဉ အ်တ  င

  ်ေးသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ယိျာရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအက ျငုံ့ က်ိုံ

က ျငုံ့  ် / 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးမတီျာရသျာင  ်ေးခ ျ အီတ  င  ်ေးတ  င ်

သျာဖပ စ သ်င  ် ုံ့ပ  တယ ။် 

အဆိုံပ  အမိ သ်ျာရ တင  ်ေးက ျပ စ်   ျာမဟုံတ  လ် 

 ျ  င မ်ည သ်ိုံ ုံ့ပင ဆ်ိုံ, 

ထိုံ ုံ့ရနျာက သ်ပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာရ ခ 

န္ဓျာကိုံယ စ်ေီးဆင  ်ေးမ   ုံအခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေးလက ခ် ံ    ရိပ   မ်ူ

တည .် 

 ျာရပ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေးစ   ျာရသျာမတီျာမ  တိုံေးခ ျ  ဲ ုံ့သိုံ ုံ့မဟုံတ ထ်ိုံထက

 ပိ်ုံန္ိုံင ပ်  ။ 

အမိ သ်ျာအရ အတ  က :် 70 

အမိ သ်ျာစ  မ  ်ေး ည :်20လတူ  

ရ  

PIA အကပ  ပံပ  ုံ: 20-40m 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာ၏အခ ျင  ်ေးဝ

က အ်က ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့ /်လ   ုံပ ်

    ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး, 

ရ အရလျာင  ်ေး 800-1,000m 

အတ  င  ်ေး, 50 အခ ျင  ်ေး 

ဝက က်ုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမ

ပ စ န်  င  ် ုံ့ 10 တစ ခ်ုံခုံကိုံသယ 

 ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင ရ် ေးလမ  ်ေးကပ ရ 

 ျာင  ်ေး၏ရဘေးထ  က န်  ်ေးက ျင

  ်

တစ ဦ်ေးဆ  ရ  ေးနဲ ုံ့ biogas 

စက ရ်ံုံရဆျာက လ်ုံပ ခ်ပ င  ်ေး  

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာ (အပ  အဝင  ်

ဆ  ရ  ေး ဖပ စ ပ်စစည  ်ေးမ ျ ျာ ေး) အတ  င  ်ေးလျာ စမီကံနိ  ်ေး 

ကိုံသပ ဇ  ျာလ    မ  ်ေး မိုံေးမ   ုံဧ ိယျာ။ 

ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးအဆင  ် ုံ့စဉ အ်တ  င  ်ေး 

သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအက ျငုံ့ က်ိုံက ျ

ငုံ့  ် / 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးမတီျာရသျာင  ်ေးခ ျ အီတ  င  ်ေးတ  င ်

သျာဖပ စ သ်င  ် ုံ့ပ  တယ ။် 

စစ ဆ်င ရ် ေးအဆင  ် ုံ့တ  င သ်ပ ဇျာလ    မ  ်ေး 

မိုံေးမ   ုံဧ ိယျာရပ   မ်တူည အ်မ ျ ျာ ေးအပပ  ျာ ေးကလီိုံမတီျာမ   ျာ

ရပ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေးစ   ျာရသျာမတီျာ    နိ္ိုံင ပ်  သည  ်

biogas အပင အ်မ  တ :် 30 

 က စ်က ရ်ံုံစ  မ  ်ေး ည :် 30 

မ ျ ျာ ေးအတ  က အ်မိ သ်ျာအသေီး 

အသေီး PIA အကပ  ပံပ  ုံ: 20-40m 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာ၏အခ ျင  ်ေးဝ

က  ် အက ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့  ် / 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး, ရ  
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ခ   မဲ ျ ျာ ေးစမီကံနိ  ်ေးမ  လုံပ ်

ရဆျာင ခ် ျက  ်

က   ပဲပ  ျာ ေးတဲုံ့အခ ျက တ်  ရ ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး 

မညုံ့  ်

သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာဆံုံေးဖပ တ  ်န  ်

အကပ  ပံပ  ုံ တန ဖိ်ုံေး '' 

 လမ  ်ေးဆက သ်  ယ မ်   ုံန  င  ် ုံ့သံုံေးစ   သဲမူ ျ ျာ ေး၏မလူအစ 

/ ဦေးတည  ်ျာရပ    ်မတူည .် ကလီိုံမတီျာ။ 

လမ  ်ေး ည   ရိပေးမ   ုံ, 50 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးန  ်ေးက ျင အ်ခ ျင ်

 ေးဝက ပ်စစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးအ င  ်ေး 

အမပ စ  ်န  င  ် ုံ့ 10 တစ ခ်ုံခုံကိုံသယ 

 ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင ရ် ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင

  ်ေး၏ရဘေးထ  က  ်

စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င လ်မ  ်ေးမ ျ လမ  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ footpaths ၏ width ။ စုံစုံရပ  င  ်ေးအ   ည :် 25km ။ 



 ျာ ေးန  င  ် ုံ့ Footpaths 

 ျာသဦတုံ၏ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး 

 ဏ ခ် ံ လက လ်  မ  ်ေးန  င  ် ုံ့ 

ကယ ဆ်ယ ရ် ေးတတံျာေးမ ျ ျာ ေး 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာစမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ 

ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာအတ  င  ်ေးလျာကပ ၏။ မပ စ ည်ျာ 

န  င  ် ုံ့မပ စ ရ်အျာက ပိ်ုံင  ်ေးကိုံတိုံက ရ်ိုံက န်  င  ် ုံ့သ  ယ ဝ်ိုံ

က သ်က ရ် ျာက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံစေီးဆင  ်ေးမ   ုံကိုံရ အရလျာ

င  ်ေးရကျာင မ် ျ ျာ ေး၏ပံုံစအံဖပ စ မ်ပ စ ဧ် ိယျာ    အိခပ  ျာ

 ေးhydrologicဝရိသသလကခဏျာမ ျ ျာ ေး ရပ    ် မတူည .် 

 ျာရပ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေးစ   ျာရသျာမတီျာမ  တိုံေး 

ခ ျ  ဲ ုံ့န္ိုံင ပ်  တယ  ်၏မပ စ ရ်အျာက ပိ်ုံင  ်ေး 

တတံျာေးမ ျ ျာ ေးအရ အတ  က :် 10 

PIA အကပ  ပံပ  ုံ: 20-40m 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာ၏အခ ျင  ်ေးဝက

 အ်က ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့ /် 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး,300-

500 အထက န်  င  ် ုံ့culvert/တတံျာေး, 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ န်  

င  ် ုံ့10 တစ ခ်ုံခုံကိုံသယ ယ်ပိူုံ ုံ့ 

ရဆျာင ရ် ေးလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေးမ

 ျ ျာ ေးဘက မ်   50 အခ ျင  ်ေးဝက  ်

ပပ ည တ်  င  ်ေးစ ျရ  ေးက  က ်

တိုံေးတက  ်

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ တ်ည ရ်န ျာ (အပ  အဝင  ်

စ ျရ  ေးက  က က်ုံန ပ်စစည  ်ေးမ ျ ျာ ေး) 

စမီကံနိ  ်ေးကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေး မိုံေးမ   ုံအတ  င  ်ေးလျာ ဧ ိယျာ။ 

ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး 

အဆင  ် ုံ့သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံစဉ အ်တ  င  ်ေး 

ဧ ိယျာ၏မတီျာသ ရ  ျာင  ်ေး ခ ျ အီတ  င  ်ေးတ  င သ်ျာဖပ စ  ်

သင  ် ုံ့ပ  တယ  ် ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေး ဆိုံင  ်ျာ အက ျငုံ့ က်ိုံက ျငုံ့  ်

/လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး။ စစ ဆ်င ရ် ေး 

အဆင  ် ုံ့တ  င သ်ပ ဇျာလ    မ  ်ေး မိုံေးမ   ုံဧ ိယျာ 

စ ျရ  ေးက  က အ်သံုံေးပပ  ုံသမူ ျ ျာ ေးသည ရ်ပ   မ်တူည .် 

အမ ျ ျာ ေး အပပ  ျာ ေးကလီိုံမတီျာမ   ျာရပ  င  ်ေး 

မ ျ ျာ ေးစ   ျာရသျာမ ီတျာ    နိ္ိုံင  ပ်  သည ။် 

စ ျရ  ေးက  က ၏်အမ  တ :်6 PIA 

အကပ  ပံပ  ုံ:20-40m ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေး 

ဆိုံင  ်ျာ၏အခ ျင  ်ေးဝက အ်က ျငုံ့

  ် ကိုံက ျငုံ့  ် / 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး, 1-3km 

စ ျရ  ေးက  က ၏်ခ ျင  ်ေးဝက ,် 

ကုံန က်ပ မ  ်ေးအ င  ်ေးအမပ စ န်  

င  ် ုံ့ 10 ကရန 50 အခ ျင  ်ေး 

ဝက သ်ယ ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင ရ် ေးလမ  ်ေး

ကပ ရ  ျာင  ်ေး၏တစ ဖ်က တ်စ ခ်

 ျ 

ရနရ ျာင ခ်ပ ည လ်မ  ်ေး၏ 

installation 

အလင  ်ေးအမိ  ်

လမ  ်ေးရပ   က်အလင  ်ေးရ ျာင ရ်ပ   လ်မ  ်ေးည    န ခ် ျက

 မ် ျ ျာ ေးအထက က်ပ ည  ် ုံ့    ုံပ  ။ 

အမ  တ  ်1500 

လ ျ  ပ စ်ေီး၏ installation 

ကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက မ်  

 ုံစနစ မ် ျ ျာ ေးကိုံ 

စနစ မ် ျ ျာ ေး 

ရကျာင  ်ေးရသျာမပ ရ ကပ   ီေးတပပ င ဂ်ုံဏ သ်တတ မိ ျ ျာ ေး 

န  င  ် ုံ့အတရူန ျာမ ျ ျာ ေးမ   ျာ installed  ပ  မည ။် 

အဘယ သ်မူ ျ  မ .: 375 PIA NA 

အကပ  ုံ  ံ

သိုံလ  ရ  ျာင ရ်ံုံမ ျ ျာ ေးရဆျာက ်

လုံပ ခ်ပ င  ်ေး 

မေီးသတ သ်မျာေးမ ျ ျာ ေး 

န  င  ် ုံ့    ျာဖ  ရ ရ ေး & 

ကယ ဆ်ယ ရ် ေးပစစည  ်ေးက ိိယျာမ

 ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က  ်

အမိုံေးအကျာအရပ   လ်မ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးအထက ်

ကပ  

ဘတူျာ၏အမ  တ :် 9 

အမိုံေးအကျာန  င  ် ုံ့ဆက စ်ပ ရ်သျာ

တန ဖိ်ုံေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထက က်ပ ည ်

 ုံ့    ုံပ   

component 2: အဝနါ ါ ခနံိိုငါ ရညါ အောါါူ  

လုံပ င်န  ်ေးခ  င ခ်အစအီစဉ  ်

(အမ ျ ျာ ေးပပ ည သ် ူ

ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအမ   ုံရတျာ တ်ိုံ ုံ့ကိုံ 

ခန  ် ုံ့ ။  န မ် ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့ 40,000 DRP 

အမိ ရ်ထျာင စ်ုံရပ  င  ်ေး 

အကပ   ိုံ ေးခစံျာေး မည ။် DRP အရ အတ  က မ်   ျာ-

အန္တ ျာယ -်လငူယ အ်ခ ျ  ိုံ ုံ့ basic- 

မ ျ ျာ ေးအတ  က အ်စအီစဉ  ် အတ  က ရ်စုံ့စပ  ်

အခပ ရ ခအံရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေး ပပ  ုံပပ င ထ်နိ  ်ေး 

သမိ  ်ေးရ ေးန  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေး 

မ   ုံမ ျ ျာ ေး။ ဤသည  ် ခ   မဲ ျ ျာ ေးအစတိ အ်ပိုံင  ်ေး 

သတူိုံ ုံ့ရနထိုံင  ်ျာပတ ဝ်န  ်ေးက ျင သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ စ်ခန  ်ေးပိုံင ဆ်ိုံင

အစအီစဉ အ်ရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ်

သည အ်ဘယ မ်   ျာ    စိခန  ်ေးဧ ိ

ယျာ 

 

 



 မ်   ုံပပ န လ်ည ထ်ရူထျာင ရ် ေးလုံပ င်န  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င သ်ိုံ ုံ့

မဟုံတ ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးခပ င  ်ေးဟျာသတူိုံ ုံ့ ဲ ုံ့အလုံပ အ်တ  က ်

လလဲ  ယ အ်တ  က အ်က ျ  ိုံ ေးခစံျာေးခ  င  ် ုံ့မ ျ ျာ ေးအတ  က

 (်ဈ) လုံပ  ်ခင   ရ ကပ ရ  ေးရတျာ မ်မူည  ်
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ခ   မဲ ျ ျာ ေးစမီကံနိ  ်ေးမ  လုံပ ်

ရဆျာင ခ် ျက  ်

က   ပဲပ  ျာ ေးတဲုံ့အခ ျက တ်  ရ ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေး မညုံ့  ်

သပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာဆံုံေးဖပ တ  ်န  ်

အကပ  ပံပ  ုံ တန ဖိ်ုံေး '' 

 (ii) ကိုံခ   စဲမီကံနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က မ်ပ   ိုံ ုံ့ရတျာ သ်  င  ်ေးအျာေးစုံ; 

န  ငုံ့  ်

(iii) အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအလုံပ ခ်၏ကပ   ီေးကပ ပ မ်   ုံ။ 

 

 ပ  ်   ျာန ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး 

((ဈ) လုံပ ခ်လစျာ 

စမီကံနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေး

သင တ်န  ်ေးသျာေးမ ျ ျာ ေးသည  ်

ဖပ စ .် , (ii) 

ရထျာက ပံ်ုံ့ရ ေးက ိိယျာမ ျ ျာ ေးန  င ်

 ုံ့ 

သင ရ်ထျာက က်ပူစစည  ်ေးမ ျ ျာ ေး; 

န  င  ် ုံ့ (iii) 

စမီကံနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေး 

စမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ

   ုံမ ျ ျာ ေး) 

ခန ုံ့ မ်  န  ်ေးခပ ရ  ။  န မ် ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့ 60,000 DRP 

အမိ ရ်ထျာင စ်ုံရပ  င  ်ေးအရ အတ  က ရ်ပ    ် မတူည .် 

အကပ   ိုံ ေးခစံျာေး  မည  ် အမ ျ  ိုံ ေးသမေီးမ ျ ျာ ေး, 

အလုံပ လ်ုံပ ရ်နအ   ယ က်ရလေးမ ျ ျာ ေး, 

သက က်ပ   ီေး   ယ အ်ိုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတ  က ရ်စုံ့စပ မ်သန စ်  မ

  ်ေး သမူ ျ ျာ ေးအတ  က  ်

စမီကံနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး: 

ကရလေးသငူယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက မ်   ုံန  င  ် ုံ့သက က်ပ   ီေး   ယ ်

အိုံမ ျ ျာ ေး 

ရထျာက ခ်မံ   ုံန ရ်ဆျာင မ်   ုံ;အသအိမပ င မ် ျ  ိုံ ေးဆက /်န  ရ  ျာငုံ့

 အ်ယ  က အ်ပပ  ုံအမကူပ   ိုံတင က်ျာက  ယ ရ် ေး(ပပ ည  ် ုံ့တန 

 ဆ်ျာလုံပ င်န  ်ေး, 

မေူးယစ ရ်ဆေးဝ   ေးအလ   သဲံုံေးမ   ုံ,လကူုံန က်ေူး,ပပ န ရ်ပေးဆ   ,ဲ etc); 

တိုံေးတက ခ် ျက ပ်ပ  ုံတ မ်ေီးဖိုံ / LPG, 

အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအုံပ စ်ုံတစ စ်ုံ-

ပံုံ့ပိုံေးအသံုံေးပပ  ုံမ   ုံအရပ   သ်င တ်န  ်ေး, 

မက ျရ နပ ခ် ျက က်ိုံစမီခံန 

  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးအုံပ စ်ုံမ ျ ျာ ေး; 

ဆက သ်  ယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့ 

အရဝေးရ ျာက လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအဖပ စ အ်သအိမပ င -်

ပပ  ုံစုံပ ျ  ိုံ ေးရထျာင လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး။ခပ  ျာ ေး   ရ  ေး

ခ ျယ စ် ျာရလျာင စ်ျာ င  ်ေးမပ စ  ် PIA 

အတ  က ထ်ည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေး စျာေး န လ်ိုံ အပ သ်ည ။် LPG 

သိုံ ုံ့မဟုံတ အ်ခပ  ျာ ေးအခပ  ျာ ေး   ရ  ေး 

ခ ျယ စ် ျာရလျာင စ်ျာဖပ န  ် ုံ့ရဝလ ျက  ်   သိည ဘ်ယ မ်   ျာမေီးအ

န္တ ျာယ ၏်အန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးကိုံတိုံေးမပ   င  ် ုံ့ရစန္ိုံင သ်ည ။် 

 

မ  တ စ်ုံမ ျ ျာ ေး: 

တစ ဦ်ေး။ အကပ  ပံပ  ုံတန ဖိ်ုံေးမ ျ ျာ ေးကိုံ ဇိီုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ မ်   ုံစဉ အ်တ  င  ်ေးလယ ပ်ပ င န်  ငုံ့  ်ဇိီုံင  ်ေး 

အခ  ရအရနပ ျရ   တ  င ျအခ  ရခမံ  န က်န က်ပ ရ  ျာင  ်ေးအတည ပ်ပ  ုံထျာေး န လ်ိုံအပ ပ်  သည ။် 

ခ။ OHT = အရပ   မ်  င  က မ်ပ င က်  င  ်ေးအကပ  ရံပေးအဖ    ဲ ုံ့, DRP = ပိုံ ုံ့ရဆျာင မ်   ုံ န  င  ် ုံ့ခနံ္ိုံင  ်ည စ်မီကံနိ  ်ေး 
 

စမီကံနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေး၏သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လမူ   ုံရ ေးစစိစ ၏်တစ စ်တိ ်

တစ ပိ်ုံင  ်ေးအဖပ စ တ်စ စ်မီကံနိ  ်ေးကိုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံဧ ိယျာ (PIA) 

မပ ရ ပံုံရ သခအံသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့အတတူိုံင ပ်င အ်တ  က န်ည  ်ေးပညျာပိုံင  ်ေးအ ည အ်ခ ျင  ်ေးပပ ညုံ့ မ်ပီညျာ   င မ် ျ ျာ ေးကပပ င

 ဆ်င  ်ပ  မည ။်    ကလက ရ် ေးဆ   ပံဲုံကပ မ  ်ေးန္ိုံင ပ်  တယ ။် ဥပမျာတစ ခ်ုံပပ ပံုံ 2-1 မ   ျာပပ သတျာဖပ စ ပ်  တယ ။် 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံုံ 2-1: ဥပမျာစမီံကနိ  ်ေးဧ ိယျာ Sketch မပ ရ ပံုံသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေး  
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 
 

3 နပါ ါ လစ , ဥပနဒနါ ငါ ါ  စညါ ါ မါ ဉါ ါ မူန ောငါ  

3.1 ဥပရ မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့၏စည  ်ေးမ ျဉ  ်ေးမ ျ ျာ ေး 

3.1.1 သက ဆ်ိုံင  ်ျာပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးဥပရ န  င  ် ုံ့စည  ်ေးမ ျဉ  ်ေးမ ျ ျာ ေး 

သက ဆ်ိုံင  ်ျာအစိုံေး အခပ ရ ပပ  ုံမဝူ   မ ျ ျာ ေး,တမန ရ်တျာ ဝ်တထ ု,စည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး,မဟျာဗ ျ ဟူျာမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လမ  ်ေးည    န ခ် ျ

က မ် ျ ျာ ေးပ  ဝင သ်ည :် 

1.  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်ပပ ည သ်ူ ုံ့ '' သမမတန္ိုံင င် ံ(1972) ၏ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံအခပ ရ ခဥံပရ ကိုံ 

2.  သစ ရ်တျာအက ဥ်ပရ  (1927, 1990 န  င  ် ုံ့ 2000 ပပ င ဆ်င )် 

3.  အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးဆိုံင  ်ျာမဝူ    (1992) 

4.  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန (်ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေး) အမနိ  ် ုံ့, 1973(1974 ခုံန  စ ပ်ပ ဋ္ဌျာန  ်ေးခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ 1994 

ခုံန  စ တ်  င ပ်ပ င ဆ်င )် 

5.  အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံစမီခံ ျက  ်(NEMAP, 1995) 

6.  ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးအက ဥ်ပရ  (ECA, 1995) 

7. ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးစည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး (ECR, 1997) 

8.  အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ ဆိုံင  ်ျာမဝူ    (1999)(2010 ခုံန  စ  ်ကိုံအပ  ်တိ လ်ုံပ  ်2000)  

9.  ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင တ် ျာေးရံုံ ေးအက ဥ်ပရ (2004 ခုံန  စ  ်သရဘျာတပူပ   ီေးရသျာ 2001)  

10.  အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ စမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအစအီစဉ  ်

11.  ကမ  ်ေးခပ ရ ဇုံန မ်ဝူ    (CZPo) (2005) န  င  ် ုံ့ကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးမဟျာဗ ျ ဟူျာ (2006) 

12.  ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးန  င  ် ုံ့လံုံခပ  ုံ ရံ ေးအက ဥ်ပရ  (2012) 

13.  သဘျာဝရဘေးစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအက ဥ်ပရ  (2012) 

14.  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ရ် အက ဥ်ပရ  (2013) 

15.  သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ရ်ဝဖန ဧ် ိယျာစည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး (2016) 

 



16.  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   အဲက ဥ်ပရ  (2017) 

17. ယမိ ျ ေးမယိုံအမိ ခ်ပ  မံပ ရ အက ဥ်ပရ  2017 ၏ 17 သမိ  ်ေးယမူ   ုံန  င  ် ုံ့လိုံအပ ခ် ျက  ်

18.  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်လုံပ သ်မျာေးဥပရ  2006 

19. ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်လုံပ သ်မျာေးစည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး 2015 
 

အဆိုံပ  လမူ ျ ျာ ေး၏ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံအခပ ရ ခဥံပရ ပုံ  မ် 18A သဘျာဝသယဇံျာတမ ျ ျာ ေး, ဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေး, စမိ ျ ုံ့မ  ရ , 

သစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရစျာငုံ့  ်  ရ  ျာက ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက သ်ကဲုံ့သိုံ ုံ့

ရကျာင  ်ေးစ   ျာသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင က်ျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေးတိုံ ုံ့ပ  ဝင သ်ည မ်   

'(ပပ င ဆ်င ခ် ျက ဘ်င  ် ဂလျာေးရ ုံ့    သ်မမတန္ိုံင င်,ံ 2012 15) အတ  က ပ်ပ င ဆ်င ခ်ဲုံ့ပ  တယ '် '။ 

 အီကတသိစစျာကိုံတင ပ်ပ ခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့အနျာဂတ သ်ျာေးစဉ မ်ပ ရ  ေးဆက ဖိ်ုံ ုံ့ဖပ စ ပ်  တယ ။် 
 

သစ ရ်တျာအက ဥ်ပရ  (1927 န  င  ် ုံ့ 1990 ပပ ည  ် ုံ့န  စ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ 2000 အတ  က ပ်ပ င ဆ်င )် ကိုံအစိုံေး  ခ ျ ုံပ ထ်နိ  ်ေးထျာေးသည  ်

အဖပ စ သ်စ ရ်တျာမဆိုံဧ ိယျာကပ ရ ညျာ န န်္ိုံင ပ်  တယ ။် 

ဤသည အ်စိုံေး ၏ဇီဝမတကူ   ပဲပ  ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရစျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေး 

တိုံ ုံ့အတ  က အ်စအီမယံခူ  င  ် ုံ့ပပ  ုံပ  တယ ။်အစိုံေး ကိုံလည  ်ေးပုံဂဂလကိသစ ရ်တျာOrdinanceမ  တဆင  ် ုံ့ပုံဂဂလကိသစ ရ်တျာက ျရ  ျာ တ်ခ

 ျ  ိုံ ုံ့ထနိ  ်ေး ခ ျ ုံပ မ်   ုံတည ရ်ထျာင  ်န န်္ိုံင ပ်  တယ ။် အဆိုံပ  အ ံ၏သဘျာဝသယဇံျာတန  င  ် ုံ့ကျာက  ယ ထ်ျာေးသစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေး အျာေး 

ထခိိုံက မ်ည သ်ည  ် ုံ့လုံပ  ်ပ သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ ပ် ျက က်  က ,် 

သစ ရ်တျာမပ ရ မ ျ ျာ ေး   င  ်ေးလင  ်ေးရ ေးက ျ  န  ်ေးသစ ဖ်ယ  ်   ျာ ေးခပ င  ်ေး, 

မေီးရလျာင ခ်ပ င  ်ေး,က ျဆင  ်ေးသ   ျာ ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ မ်ဟုံတ  ်င ထ်ခိိုံက သ်စ ပ်င မ် ျ ျာ ေးတိုံ ုံ့ကိုံသတ မ်  တ ခ်ပ င  ်ေး,စိုံက ပ် ျ  ိုံ ေးခပ င  ်ေး

သိုံ ုံ့မဟုံတ အ်ခပ  ျာ ေး  ည  ်  ယ ခ် ျက ,် 

အမလဲိုံက န်  င  ် ုံ့ရလထုံညစ ည်မ  ်ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က မ်ည သ်ည  ် ုံ့မပ ရ ယျာ   င  ်ေးလင  ်ေး ရ ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ တ်က ခ်ပ   ိုံ ေး 

ရဖျာက ျအပ  အဝင တ်ျာေးမပ စ သ်ည  ်ရ ။ 
 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်မ ျ  ိုံ ေးသျာေးပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးဆိုံင  ်ျာမဝူ    (အစိုံေး အခပ ရ ပပ  ုံ, 

1992)သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင က်ျာက  ယ  ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က မ်ရူဘျာင ရ်ပေးပ  သည ။် 

အဆိုံပ  မဝူ   သည ရ်ဂဟစနစ ဟ်န ခ် ျက ၏်ပပ  ုံပပ င ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေး 

မ   ုံအဖပ စ ပ်တ ဝ်န  ်ေးက ျင ၏်ကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက မ်   ုံန  င  ် ုံ့တိုံေးတက မ်   ုံကရနတဆင  ် ုံ့တိုံင  ်ေးပပ ည ဖ်    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေး

ရ ေးကိုံအျာရံုံစိုံက ။် 

အဆိုံပ  မဝူ   သည လ်ည ျ ေးတဖန ျကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေးဘိုံ ုံ့လိုံအပ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးသဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ န်  င  ် ုံ့သဘျာဝအ 

င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေးရ    ည တ်ည တ်ံုံ့အသံုံေးပပ  ုံမ   ုံကိုံမေီးရမျာင  ်ေးထိုံေးပပ ။ 
 

အဆိုံပ  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန  ်(ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေး) အမနိ  ် ုံ့, 1973 (1974 

ခုံန  စ တ်စ ဦ်ေးအက ဥ်ပရ အဖပ စ ရ်ဖျာ စ်ပ ခ်ပ င  ်ေး န  င  ် ုံ့ 1994 ခုံန  စ တ်  င ပ်ပ င ဆ်င )် အနိ္ဒယိန္ိုံင င် ံဲ ုံ့ 1972 ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန  ်

(ကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေး) အက ဥ်ပ ရ ရပ   တ်  င အ်ခပ ရ ခခံဲုံ့သည ။် 

အဆိုံပ  ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရစျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက န်္ိုံင  ်န အ်တ  က က်ျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေးသစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေး, 

ရဘေးမဲုံ့ရတျာန  င  ် ုံ့ဂမိ  ်ေးသိုံက အ်ျာရံုံစိုံက ။် အဆိုံပ  အမနိ  ် ုံ့မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အက ဥ်ပရ ဘနိ  ်ေးစိုံက ပ် ျ  ိုံ ေးမ   ုံတျာေးမပ စ ;် 

အသေီးအ   က မ် ျ ျာ ေး ၏ပ ျက စ်ေီးဆံုံေး    ုံ  ံေးမ   ုံ/ပက ျပ စေီးခ  င ျ ေး; ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန သ်တ ဖ်ပ တ သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ ဖ်မ  ်ေးယ;ူ 

ဤရ သမ ျ ျာ ေးအတ  က ရ် ညစ ည်မ  ်ေးမ   ုံ။ 

    ုံ့အပပ င အ်ဆိုံပ  ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးအလိုံ ုံ့င   ျာ(န  င  ် ုံ့ရနျာက ဆ်က တ်   အဲက ဥ်ပရ )အတ  င  ်ေးရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန စ်က ဝ်ိုံင  ်ေးထူ

ရထျာင ၏်အခပ ရ ခဖံ    ဲ ုံ့စည  ်ေးခဲုံ့   
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အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံ Action Plan (NEMAP, 1995) 

အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေး ရ ေး ဆိုံင  ်ျာမဝူ   အရပ   တ်ည ရ်ဆျာက ။် NEMAP 

ကိုံလည  ်ေးအမ ျ  ိုံ ေးသျာေးထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးမဟျာဗ ျ ဟူျာအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ မ် ျ ျာ ေး အတ  က  ် မရူဘျာင ရ်ပေးပ  သည ။် 

အဆိုံပ  အစအီစဉ က်ိုံအုံပ ျစုံမပ  ျာ ေး action ကိုံပစစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံရလေးအမ ျ  ိုံ ေးအစျာေးမ ျ ျာ ေးသိုံ ုံ့: အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆိုံင  ်ျာ, 



ကဏ္ဍအလိုံက ,် တည ရ်န ျာသတ သ်တ မ်  တ မ်  တ န်  င  ် ုံ့ရ    ည ပ်ပ ဿနျာမ ျ ျာ ေးကိုံ။ 

အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆိုံင  ်ျာလုံပ  ်ပ မ် ျ ျာ ေးပတ ဝ်န  ်ေး 

က ျင ဆ်ိုံင  ်ျာပပ ဿနျာမ ျ ျာ ေးကိုံင တ်  ယ  ်န အ်ခ ျင  ်ေးခ ျင  ်ေးကဏ္ဍအလိုံက ပ်ေူးရပ  င  ်ေးရဆျာင  ်  က မ်   ုံဘိုံ ုံ့လိုံအပ က်ပ ရ  ျာင ်

 ေးကိုံထင ဟ်ပ ။် 

အဆိုံပ  ကဏ္ဍအလိုံက လ်ုံပ ရ်ဆျာင ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံဝန က်ပ   ီေးဌျာနမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေးစည  ်ေးရံုံ ေးရနရသျာလမ  ်ေးကိုံဖပ ရ 

   င  ်ေး 

 န န်  င  ် ုံ့လ  ယ က်အူကပ  ပံပ  ုံထျာေးတဲုံ့လုံပ  ်ပ တ်  ရ ထ  က သ်ယ ရ်ဆျာင  ်န တ်ျာဝန  ်   သိည ရ်အဂ ျင စ်ကီိုံသ ိ   နိ္ိုံင ဖိ်ုံ ုံ့ရစသည

 ။် တည ရ်န ျာသတ သ်တ မ်  တ မ်  တ လ်ုံပ  ်ပ မ် ျ ျာ ေး ရသျာုံ့ခ 

ကိုံရ သအဆင  ် ုံ့ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ဆ်ိုံင  ်ျာပပ ဿနျာမ ျ ျာ ေးအျာရံုံစေူးစိုံက ။် 

ရ    ည လ်ုံပ  ်ပ တ်  ရ ကိုံသမိ  ခ ျက ခ် ျင  ်ေးမယလူ ျ  င ပိ်ုံပပ   ီေးရလေးနက ဖ်ပ စ လ်ျာလမိ  ် ုံ့မည ဟ်ုံမ ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့သည ဟ်ုံသ

ဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ဆ်ိုံင  ်ျာကစိစမ ျ ျာ ေးဖပ ရ    င  ်ေး န ။် 

 

ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးအက ဥ်ပရ  (ECA, 1995) ရအျာက ပ်  ရသျာုံ့ခ ျက ရ် သမ ျ ျာ ေးအမ   ျာစကျာေး: 

 

a) ရဂဟရဗ အရ ေးပ  ရသျာရ သမ ျ ျာ ေး၏ကပ ရ ညျာစျာတမ  ်ေးန  င  ် ုံ့စစ ဆ်င ရ် ေးန  င  ် ုံ့လုံပ င်န  ်ေးစဉ အ်ရပ   က်

န  ် ုံ့သတ ,် သယ ရ်ဆျာင န်္ိုံင ပ်  တယ  ်  မ  မဟုံတ ရ်ဂဟရဗ အရ ေးပ  ဧ ိယျာထမဲ   ျာစတင မ် န္ိုံင ျရသျာ။ 

b) ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင က်ိုံအဘိုံ ုံ့အအန္တ ျာယ ဖ်ပ စ န်္ိုံင ရ်မျာ ရ်တျာ ယ်ျာဉ ထ်ုံတ လ်    တ အ်ခိုံေးအင  ရ  ုံ့န  င  ် ုံ့စပ လ် ျဉ  ်ေးစည  ်ေးမ

 ျဉ  ်ေး။ 

c) အျာေးလံုံေးစက မ်   ုံယနူစ န်  င  ် ုံ့စမံီကနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ပ်တ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေး   င  ်ေး

လင  ်ေးရ ေး။ 

d) အဆိုံပ  စက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးလုံပ င်န  ်ေးလုံပ ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးအရပ   စ်ည  ်ေးမ

 ျဉ  ်ေး - ဥတုံပ  မစ ။် 

e) က   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးရသျာ ည  ်  ယ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးအတ  က ရ်လကပ ရ  ျာင  ်ေး န ,် ရ , 

f) စ  န  ် ုံ့ပစ ပ်ပ န လ်    တ ရ်ပေးခဲုံ့သည န်  င  ် ုံ့ထုံတ လ်    တ အ်ဘိုံ ုံ့စနံ  ် ုံ့သတ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး၏ Promulgation ။ 

g) ရ ေးဆ   နဲ  င  ် ုံ့သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင လ်မ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး၏ကပ ရ ငပ  ျာ။ 

h) Non-လိုံက န်ျာမ   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က ပ်ပ စ မ်   ုံဆိုံင  ်ျာအစအီမ။ံ 

 

အဆိုံပ  ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးစည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး (ECR, 1997) အဓကိအျာေးဆံုံ့: 
 

a) ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ရ်လထုံမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်မ ျ  ိုံ ေးသျာေးပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးအ ည အ်သ  ရ  ေးစခံ ျ နိ စ်ညံ

    န  ်ေး, etc ရ , စက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေး effluent, ထုံတ လ်    တ မ်   ုံ, ဆညူသံ,ံ အဖ    ဲ ုံ့ဝင အ်ရ အတ  က အ်ပိ ရ်ဇျာ, 

အမ ျ  ိုံ ေးမ ျ  ိုံ ေး 

b) သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင  ်  င  ်ေးလင  ်ေးရ ေး      ိန လ်ိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လုံပ ထ်ံုံေးလုံပ န်ည  ်ေးမ ျ ျာ ေး။ 

c) စက မ်   ုံဇုံန န်  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးလုံပ င်န  ်ေးရဆျာင  ်  က ခ် ျက ၏်အမ ျ  ိုံ ေးအစျာေးန  ငုံ့ အ်ညကီနဦေးပတ ဝ်န ်

 ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးစျာရမေးပ    ဲ(IEE) န  င  ် ုံ့ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ဆ်ိုံင  ်ျာသက ရ် ျာက မ်   ုံအကဖဲပ တ  ်(EIA) 

အတ  က လ်ိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး။ 

 

 

အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ ဆိုံင  ်ျာမဝူ    (1999) ရ ပ ျက စ်ေီးခပ င  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သစ ရ်တျာပပ  ုံန  ်ေးတေီးမ   ုံအရပ   အ်ျာရံုံစိုံက ;် 

ဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေး 

၏လ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေး,စိုံစ  တ ရ် သမ ျ ျာ ေးအ    ုံ  ံေးန  င  ် ုံ့ကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးဇံုံရန င  ်ေးရ သမ ျ ျာ ေးဆံုံေး    ုံ  ံေးခပ င  ်ေး။မဝူ   ကိုံလည ်

 ေးပင လ်ယ မ်  ဆျာေးငန မ် ျ ျာ ေး 

၏က ျ  ူေးက ျရ  ျာ ခ်ပ င  ်ေးဖပ င  ် ုံ့ခပ  မိ  ်ေးခပ ရ  ျာက က်မ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးမပ စ ဝ်ရဂဟစနစ က်ိုံထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးဖိုံ ုံ့ရ လိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေး 

အတ  က လ်ံုံရလျာက  ် ရသျာရတျာင ရ်ပ   စ်ေီးဆင  ်ေးမ   ုံမ    ရိစ န ပ်  ဝင သ်ည ။် အဆိုံပ  မဝူ   သည က်ိုံလည  ်ေးရ ညစ ည်မ  ်ေးမ   ုံ, 

မလိလ ျာစနစ န်  င  ် ုံ့ရသျာက သ်ံုံေး ရ     ုံရထျာင  ် ုံ့အမ   ျာစကျာေးပပ ရ  ျာကပ  ျာ ေး။ 
 

အဆိုံပ  ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင တ် ျာေးရံုံ ေးအက ဥ်ပရ  (2010 ခုံန  စ  ်က စ်   ပဲ  တက -်2000)တ ျာေးစ ီင ရ် ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး 

မ  တဆင  ် ုံ့ 

ပတ ဝ်န  ်ေး က ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးအက ဥ်ပရ  (1995) န  င  ် ုံ့သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးစည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး 

(1997) 



၏အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ရ် ေးရထျာက ခ် ံန  ်ည  ်  ယ သ်ည ။်ဤသည အ်က ဥ်ပရ ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ

  ်ေးသမိ  ်ေး 

ရစျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးခပ င  ်ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးအတ  က သ်ဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ည်စ ည်မ ်

 ေး မ   ုံန  င  ် ုံ့ဆက စ်ပ သ်ည  ် ုံ့ပပ စ မ်   ုံမ ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေး၏စ  န  ် ုံ့ပစ ခ်ပ င  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ပ်တ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေး 

(အစမိ  ်ေးရ ျာင )် 

တ ျာေးရံုံ ေးမ ျ ျာ ေးတည ရ်ထျာင ခ်ဲုံ့သည ။်တစ ခ်ုံပတ ဝ်န  ်ေးက ျင အ်ယခူတံ ျာေးရံုံ ေးတပပ င လ်ံုံေးကိုံဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့မ ျ ျာ ေးအတ  က  ်  ကျာမ  

 ျာတည ရ်ထျာင ခ်ဲုံ့ပ  သည ။် 2000 

၏အက ဥ်ပရ ကိုံလည  ်ေး ဏ င်  ရ သိုံ ုံ့မဟုံတ န်  စ ခ်ုံစလံုံေးအဖပ စ ထ်က န်ည  ်ေးန  စ ခ်ုံမ   ျာတစ န်  စ  ်ဲ ုံ့ရထျာင  ်  ဏ သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ  ် taka 

10000 န  င  ် ုံ့အတအူပပ စ ရ်ပေးသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ပ်ပ စ မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတကူိုံင တ်  ယ  ်န ပ်ထမဦေး 

ဆံုံေးလတူန  ်ေးစျာေးမ ျ ျာ ေး၏ရအျာက သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ  ် မပ   ိုံ ုံ့ရတျာ  ် ရအျာက အ်ျာဏျာအပ န်  င  ်ေး။ အဆိုံပ  အက ဥ်ပရ သ ူ / 

သမူ၏သျာမန လ်ုံပ င်န  ်ေး 

ရဆျာင တ်ျာအပပ င တ်စ ပ်တ ဝ်န  ်ေးက ျင တ် ျာေးရံုံ ေး၏တ ျာေးသကူပ   ီေးအဖပ စ ရ်ဆျာင  ်  က မ်ယ  ် ုံ့ဌျာနခ   မဲ ျ ျာ ေးအတ  က ပ်ေူးတ   ခဲရိုံ

င တ် ျာေးသကူပ   ီေး / s ကိုံခ  င  ် ုံ့ပပ  ုံပ   န  ် 2002 ခုံန  စ တ်  င ပ်ပ င ဆ်င ခ်ဲုံ့ပ  တယ ။် 2010 

ခုံန  စ တ်  င တ်စ ဦ်ေးလတ ဆ်တ တ်ဲုံ့ပတ ဝ်န  ်ေး က ျင တ် ျာေး ရံုံေးအက ဥ်ပရ  (ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင တ် ျာေးရံုံ ေးအက ဥ်ပရ , 

2010) က ျရ  ျာ သ်   ျာ ေးပပ  ခီဲုံ့ပပ   ီေး 2000 ၏အက ဥ်ပ ရ ရုံပ သ်မိ  ်ေးခဲုံ့တျာဖပ စ ပ်  တယ ။်2010 

အက ဥ်ပရ ပေူးတ   ခဲရိုံင တ် ျာေးသကူပ   ီေးန  င  ် ုံ့အတအူသေီးအသေီးခရိုံင တ်ဦ  ေးတည  ်ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ  ် ထိုံထက ပိ်ုံပတ ဝ်န  ်ေးက ျင တ် ျာေးရံုံ ေး / s 

ကိုံတည ရ်ထျာင  ်န  ်ည  ်  ယ သ်ည ။် တ ျာေးသကူပ   ီေး, သျာမန လ်ုံပ င်န  ်ေးရဆျာင တ်ျာအပပ င ,် 

သက ဆ်ိုံင  ်ျာပတ ဝ်န  ်ေးက ျင တ် ျာေးရံုံ ေး၏တ ျာေးစ ီင ပိ်ုံင ခ်  င  ် ုံ့အတ  င  ်ေးက ျကပ ရသျာအမ   ုံရပ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေးဖယ  ်   ျာ ေး   င  ်ေး

လင  ်ေးရ ေး လမိုံ့ မ်ည ။် အပပ င တ် ျာေးရံုံ ေးမ ျ ျာ ေးဤန  စ မ် ျ  ိုံ ေးကရနသတူိုံ ုံ့ကသမိ  ယနူ္ိုံင ပ်  တယ မ်ိုံဘိုံင  ်ေးတ ျာေးရံုံ ေးအက ဥ်ပရ , 2009 

ရအျာက မ်   ျာ လည ပ်တ အ်လုံပ အ်မ   ုံရဆျာင ရ်အျာက  ်   ပိ  တယ  ် 
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အခပ   ိုံ ုံ့ရသျာအစက အ်ပပ ရ  ျာက မ်   ျာပပ စ မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သ ူ / သမူ၏ဝန ခ်၏ံအခပ ရ ခရံပ   တ်  င စ်  ပ စ်   ပဲပ စ  ်ဏ ခ် ျ။ 

အျာေးလံုံေးနေီးပ   ေး ဟျာသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ဆ်ိုံင  ်ျာဥပရ မ ျ ျာ ေးရအျာက မ်   ျာမိုံဘိုံင  ်ေးတ ျာေးရံုံ ေးကိုံ run 

ဖိုံ ုံ့ပပ ဌျာန  ်ေးခ ျက  ်   ပိ  တယ ။် 
 

(2004 ခုံန  စ  ် ခ  ငုံ့ ပ်ပ  ုံပပ   ီေး 2001) အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ စမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအစအီစဉ က်ိုံသက ဆ်ိုံင  ်ျာဝန က်ပ   ီေးဌျာနမ ျ ျာ 

 ေးလမ  ်ေးပပ မရူဘျာင  ် အစအီစဉ အ်ဖပ စ ပ်ပ င ဆ်င ထ်ျာေးခဲုံ့သည ;် ရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေး, 

ဦေးစေီးဌျာနန  င  ် ုံ့ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့၌ရ အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက ရ် ေး 

န  င  ် ုံ့ပတ သ်က ရ်သျာစမီကံနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံပပ င ဆ်င ထ်ျာေး န ရ် သခအံရလျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံ။ အဆိုံပ   NWMP တိုံသက တ်မ  ်ေး (2001-

2006) ခုံန  စ တ်  င အ်ရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ခ် ံဖိုံ ုံ့ခ ျက ခ် ျင  ်ေးအစအီစဉ ,် အလတ စ်ျာေးသက တ်မ  ်ေး(2006-2011)မ ျ ျာ ေး အတ  က ပ် 

ပ မည  ်  ုံ့အစအီစဉ န်  င  ် ုံ့ရ    ည  ် (2011-2025) မ ျ ျာ ေးအတ  က  ်   ုံရထျာင  ် ုံ့အစအီစဉ က်ိုံထျာေး    ရိ ေး။ 

အဆိုံပ  အစအီစဉ အ်ဘိုံ ုံ့   စ ပ် ပ   တ ရ်အျာက တ်  င  ်84 အစအီစဉ မ် ျ ျာ ေးပ  ဝင သ်ည  ်

 

အဆိုံပ  ကမ  ်ေးခပ ရ ဇုံန မ်ဝူ    (CZPo) (2005) 

ကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးရ သမ ျ ျာ ေး    ၎ိင  ်ေးတိုံ ုံ့၏လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံက ည်ခီပ င  ်ေး န  င  ် ုံ့ည   နိ    ိုံင  ်ေး ဖိုံ ုံ့, 

က   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးရသျာဝန က်ပ   ီေးဌျာနမ ျ ျာ ေး၏သရဘျာတညူခီ ျက မ်  တဆင  ် ုံ့ကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးဇံုံ၏ဘက ရ်ပ  င  ်ေးစံုံစမီခံန  ် ုံ့ခ  

 မဲ   ုံအမ   ျာစကျာ  ေးပပ ရ  ျာကပ  ျာ ေးဦေးစေီးဌျာနမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေး။ CZPo 

အရပ   အ်ခပ ရ ခပံပ   ီေးရသျာကမ  ်ေးခပ ရ ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးမဟျာဗ ျ ဟူျာ (2006), 

သက ဆ်ိုံင  ်ျာဝန က်ပ   ီေးဌျာနမ ျ ျာ ေး၏ကဏ္ဍအလိုံက မ်ဝူ   မ ျ ျာ ေးကိုံကိုံက ည်နီ  င  ် ုံ့ကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးဇံုံအျာေးလံုံေးကိုံဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေးကိုံ

အလုံပ တ်စ ခ်ုံဘက ရ်ပ  င  ်ေးစံုံကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးဇုံန စ်မီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံမရူဘျာင မ် ျ ျာ ေးကိုံ ည  ်  ယ သ်ည ။် 
 

ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးန  င  ် ုံ့လံုံခပ  ုံ ရံ ေးအက ဥ်ပရ  (2012) ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့အတ  က ရ်တျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန ၏်ထနိ  ်ေး 

သမိ  ်ေးရစျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်ထ  တ ဥ်ပရ ပပ ဌျာန  ်ေးဖပ စ ပ်  တယ ။် ယင  ်ေးလုံပ  ်ပ မ်ဆိုံအစိုံေး 

 ပိုံင သ်စ ရ်တျာမပ ရ လက  ် ရအျာက တ်  င ,် မပ ရ ယျာသိုံ ုံ့မဟုံတ ရ် -ခန္ဓျာကိုံယ တ်စ ခ်ုံeco¬park, Safari ပန  ်ေးခပ  ,ံ 



ရုံကခရဗ ဥယ ျ ျာဉ သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ မ်  ရ  ေးမပ  ရူ ေး ခိုံင ခ်ိုံင လ်ံုံလံုံကပ ရ ငပ  ျာန္ိုံင ပ်  သည ။် ထိုံသိုံ ုံ့ရသျာမပ ရ ယျာလည  ်ေးအစိုံေး  ပပ န တ်မ  ်ေး 

သဖပ င  ် ုံ့အ ံမပ ရ ယျာကပ ရ ငပ  ျာန္ိုံင ပ်  သည ။် အဆိုံပ  လုံပ  ်ပ တ်   ျာ ေးသ   ျာ ေးသတတ ဝ  ၏ကုံန ျ ေးရနရ ရန, 154 မ ျ  ိုံ ေးစတိ  ် 32 

မ ျ  ိုံ ေးစတိ န်္ိုံ ုံ့တိုံက သ်တတ ဝ  မ ျ ျာ ေး၏ 113 မ ျ  ိုံ ေးစတိ ,် င   ေး၏ 52 မ ျ  ိုံ ေးစတိ သ်န္တျာ၏ 32 မ ျ  ိုံ ေးစတိ  ် mollusk ၏ 137 

မ ျ  ိုံ ေးစတိ  ် crustacean 22 မ ျ  ိုံ ေးစတိ အ်င  ်ေးဆက ပိ်ုံေးမ     ျာ ေး 24 မ ျ  ိုံ ေးစတိ က် ပ   က ခ်ပ ရ  ျာက မ် ျ  ိုံ ေးစတိ ,် 41 

မ ျ  ိုံ ေးစတိ သ်တ မ်  တ ရ်ဖ   ပ်ပ  စက ရ်ံုံန  ငုံ့ သ်စ ခ်   13 မ ျ  ိုံ ေးစတိ ။် လယ ယ်ျာစိုံက ပ် ျ  ိုံ ေး, ပပ  ုံ ,ံ 

မေီးရလျာင  ်ျာန  င  ် ုံ့ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးသစ ရ်တျာသိုံက န်  င  ် ုံ့ခ ျ  ိုံ ေးရဖျာက အ်ရပ   ပိ်တ ပ်င တ်ျာေးမပ စ သ်ည အ်ထနိ  စ န်  စ ရ်ထျာင ်

ခ ျန္ိုံင ပ်  တယ ။် အဆိုံပ  အက ဥ်ပရ အထခိုံနစ န်  စ  ် Taka 200,000 အထနိ  င  ် ုံ့ရထျာင  ်ဏ အ်သံုံေးအန   ုံန  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏ 

 ဏ င်  ရ ပ  ဝင  ရ်သျာရတျာရိုံင  ်ေး တ ိစဆျာန မ် ျ ျာ ေး၏အမလဲိုံက သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ သ်တ ဖ်ပ တ ဘ်ိုံ ုံ့တကိ ျတဲုံ့ပပ စ  ်ဏ မ် ျ ျာ ေးရပေးသည ။် 
 

အဆိုံပ  သဘျာဝရဘေးစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအက ဥ်ပရ  (2012) ကကပ   ိုံတင ပ်ပ င ဆ်င မ်   ုံ, 

တံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့န္ိုံင င်တံ  င  ်ေး    သိဘျာဝရဘေး 

အန္တ ျာယ န်  ငုံ့ ဆ်က စ်ပ ရ်သျာအရ ေးရပ   စ်မီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က ဥ်ပရ ပပ  ုံမရူဘျာင ရ်ပေးပ  သည ။်အဆိုံပ  အက ဥ်ပရ ကဲုံ့

သိုံ ုံ့ရသျာရဘေး 

ဥပ  က်ိုံစမီခံန ုံ့ ခ်   မဲ   ုံန  ငုံ့ ဆ်က စ်ပ အ်မ ျ  ိုံ ေးမ ျ  ိုံ ေးရသျာလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးလုံပ ရ်ဆျာင ဝ်န က်ပ   ီေးဌျာနမ ျ ျာ ေး, 

ဌျာနမ ျ ျာ ေး, ရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေး, 

ရ သခအံရလျာင  ်ေးတ  ရ နဲ ုံ့တကိ ျတဲုံ့ရကျာ မ်တမီ ျ ျာ ေးမ  အခန  ်ေးကဏ္ဍန  င  ် ုံ့တျာဝန မ် ျ ျာ ေးပပ ဌျာန  ်ေးထျာေးပ  တယ :် 

အန္တ ျာယ လ် ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေးရဆျာင  ်  က ခ် ျက ;်postကိုံရဘေးဥပ  က်ိုံအရ ေးရပ   တ်ုံန  ် ုံ့ပပ န ၏်ထရိ ျာက ရ်သျာအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ

 မ်   ုံ;ပပ န လ်ည ထ်ရူထျာင ရ် ေးန  င  ် ုံ့ပပ န လ်ည န်ျာလန ထ်အူစအီမ;ံအမ ျ ျာ ေးဆံုံေးအျာေးနည  ်ေးခ ျက အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးလတူ  ရ ကိုံအ

ရ ေးရပ   လ်သူျာေးခ ျင  ်ေးစျာနျာရထျာက ထ်ျာေးမ   ုံအကအူညမီ ျ ျာ ေး၏ပပ ဌျာန  ်ေးခ ျက ;်ရဘေးဥပ  က်ိုံစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံ၏ထရိ ျာက ရ်သျာည  

 နိ    ိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်ဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေး 

ဆိုံင  ်ျာစ  မ  ်ေး ည မ် ျ ျာ ေး၏ခိုံင မ်ျာအစိုံေး န  င  ် ုံ့အစိုံေး မဟုံတ သ်ည  ် ုံ့အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးပ  ဝင ရ်သျာန  င  ် ုံ့တိုံင  ်ေး 

ပပ ည အ်တ  က အ်ျာေးလံုံေးရဘေးအန္တ ျာယ က်ိုံင တ်  ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေးန္ိုံင စ်  မ  ်ေးတဲုံ့ရဘေးအန္တ ျာယ စ်မီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံစနစ အ်ထရူထျာင ။် 

အဆိုံပ  အက ဥ်ပရ ကိုံလည  ်ေးကပ ရ်ဘေးအရပ   အ်မပ  တဲမ  ်ေးအမနိ  ် ုံ့(ပပ  ုံတ )်န  ငုံ့ ဆ်က စ်ပ ရ်သျာသတ သ်တ မ်  တ မ်  တ ရ်ဆျာင

  ်ေးပ   ေးတ  ရ     ပိ  တယ ။် 
 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ရ် အက ဥ်ပရ  (2013) အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ အ င  ်ေးအမပ စ အ်စအီစဉ ၏်ပပ င ဆ်င မ်   ုံန  င  ် ုံ့အရကျာင အ်ထည ဖ် 

ရ  ျာ ရ်နတဆင  ် ုံ့န္ိုံင င်အံတ  င  ်ေး    ဘိက ရ်ပ  င  ်ေးစံုံရ အ င  ်ေးအမပ စ ဖ်    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက ရ် ေးတိုံ ုံ့အတ  က  ်ည  ်  ယ သ်ည ။် 

ဝန က်ပ   ီေး ခ ျ ုံပ က်ဥကက ဌန  င  ် ုံ့အဖ    ဲ ုံ့ဝင မ် ျ ျာ ေးအဖပ စ  ် 12 

ဝန က်ပ   ီေးမ ျ ျာ ေး,၏သင  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ရ်သျာကျာက  ယ မ်   ုံ၏သင  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ရ်သျာဖပ န  ် ုံ့ဖပ   ူေးမ ျ ျာ ေး 

၏ရဘေးကင  ်ေးလံုံခပ  ုံ စံတိတ ဇ၏သင ျ ုံ့လ ျပ ရ  ျာရသျာအသံုံေးပပ  ုံမ   ုံကိုံ 

"အတ  က ဖ်ပ ည  ် ုံ့တင  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေးဤကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအစအီစဉ မ် ျ ျာ ေး 

ကိုံအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ အ်တည ပ်ပ  ုံခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ရသခ ျ ျာရစ န အ်ခ  င  ် ုံ့အျာဏျာ    ပိ  သည သ်ည  ် ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ အ င  ်ေး

အမပ စ ရ်ကျာင စ်,ီ န  င  ် ုံ့ရ အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေးကိုံ "(ပုံ  မ် 

5)၏သင  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရစျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေး။အဆိုံပ  အက ဥ်ပရ တစ က်ိုံယ  ်ည  ်

သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးန  င  ် ုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးတိုံ ုံ့အတ  က ရ်သျာက သ်ံုံေးရ အဖပ စ ရ် မ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ အ်မပ င  ် ုံ့ဆံုံေးဦေးစျာေးရပေး (ပုံ  မ် 3, 

အပိုံ   ် 2) ရပေးသည ။် အဆိုံပ  အစိုံေး , အမ   ုံရဆျာင ရ်ကျာ မ်တမီ  တစ ဆ်င  ် ုံ့,, 

ရ လ  ကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးဖိုံ ုံ့ပုံဂဂလကိမပ ရ ပိုံင  ်  င မ် ျ ျာ ေးမ  တစ ဦ်ေး 

"ကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေးအမနိ  ် ုံ့"ထုံတ အ်လ   သဲံုံေးစျာေးလုံပ ,်ကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက အ်ဖပ စ ရ် ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရစျာင ်

 ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေး (ပုံ  မ် 3, အပိုံ   ်3) န္ိုံင ပ်  တယ ။် 
 

ရဂဟစနစ ရ်ဝဖန ဧ် ိယျာစည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး (2016) သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင အ်ျာေးနည  ်ေးခ ျက န်ဲ ုံ့အထခိိုံက မ်ခဆံိုံ  

 မ် ျ ျာ ေးပတ သ်တ ပ်ပ   ီေး န  င  ် ုံ့အတ ူ ECA 1995 န  င  ် ုံ့ ECR 1997 ဘိုံ ုံ့ရနျာက ထ်ပ စ်ည  ်ေးမ ျဉ  ်ေးအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ မ်   ုံ tools 

တ  ရ ကိုံရပေးပ  သည ။် 1999 ခုံန  စ တ်  င အ်စိုံေး မ  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့အတ  က  ် ECAs, ဥပမျာ, ရကျာုံ့ဘဇျာေးန  င  ် ုံ့တကက နျာက ျ  န  ်ေးဆ  ယ ,် 

စနိ  ် ုံ့မျာတင က် ျ  န  ်ေး, Sonadia က ျ  န  ်ေး Hakaluki Haor, Tanguar Haor န  င  ် ုံ့ Marjat Baor, Gulshan-Baridhara Lake န  င  ် ုံ့ Sundarbans 

အဖပ စ  ်8 ရ သမ ျ ျာ ေးအဖပ စ က်ပ ရ ညျာ  
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ရနျာက ပိ်ုံင  ်ေးတ  င  ် 2009 ခုံန  စ ,်    ကျာမပ   ိုံ ုံ့ပတ ပ်တ လ်ည  ် 4 မပ စ မ် ျ ျာ ေး (Buriganga, Sitalakhya, ဘလီေူးခ ျရ  ျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့ 

Turag) ECAs အဖပ စ က်ပ ရ ငပ  ျာခဲုံ့သည ။် ရပမယ  ် ုံ့ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ၏်ဦေးစေီးဌျာန (DOE) က ျရ  ေး    ျာအဆင  ် ုံ့ဆင  ် ုံ့အရနနဲ ုံ့ ECAs, 

အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးထမံ   ECAs ၏စမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က  ် ECA 2016 

စည  ်ေးမ ျဉ  ်ေးစည  ်ေးကမ  ်ေးတ  ရ ကိုံလုံပ ပိ်ုံင ခ်  င  ် ုံ့ရကျာ မ်တကီစနစ မ် ျ ျာ ေး 

ကိုံစမီခံန  ် ုံ့ခ   ဖိဲုံ ုံ့ပပ ဌျာန  ်ေးခန္ဓျာကိုံယ ဖ်ပ စ ပ်  တယ ။် ECAs န  င  ် ုံ့အတခူရိုံင ထ်မဲ   ျာ, စည  ်ေးကမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး, အထေူး 

သဖပ င  ် ုံ့ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေး ဆိုံင  ်ျာအစအီစဉ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့Doeအျာေးဖပ င  ် ုံ့ရခ   ရ်ဆျာင သ်   ျာ ေးကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ရ် ေး 

အစအီမမံ ျ ျာ ေး အရကျာင  ် အထည ရ်ဖျာ ပ်တ သ်တ ပ်ပ   ီေး န  င  ် ုံ့အတပံူုံမ  န က် ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးကိုံရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ဖိုံ ုံ့, 

တစ န်  စ အ်တ  က  ် 3 ကပ  မိ တ်  ရ  ုံ့ဆံုံ န  ထ်င ရ်သျာခရိုံင ရ်ကျာ မ်တမီ ျ ျာ ေး, ဥပရ ပပ ဌျာန  ်ေးထျာေးသည ။် အဆိုံပ  ခရိုံင ရ်ကျာ မ်တ ီ

က ျ  ူေးလ  န  ် ဆိုံလတူစ ဦ်ေး သိုံ ုံ့မဟုံတ အ်ဖ     ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆန  ် ုံ့က ျင လ်ိုံအပ ရ်သျာဥပရ ရ ေး ျာလုံပ  ်ပ မ် ျ ျာ ေးယထူျာေးပပ   ီေး, 

   မ  မဟုံတ တ်စ ဦ်ေး ECA အတ  က မ်ဆိုံတျာေး မပ စ သ်ည လ်   ုံပ  ်   ျာ ေး မ   ုံမ ျ ျာ ေးက ျ  ူေးလ  န ဖိ်ုံ ုံ့ကပ   ိုံ ေးစျာေးခဲုံ့တယ ။် 
 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   အဲက ဥ်ပရ  (2017) 

ဖ  ငုံ့ တ်ပ ဆ်င ဇီ်ဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေးစမီခံန  ် ုံ့ခ   ရဲ ေးန  င  ် ုံ့ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး 

ရကျာ မ်တမီ ျ ျာ ေးမ  တကိ ျရသျာလမ  ်ေးည  န ရ် သခအံရလျာင  ်ေးတ  ရ ရပေးပ  သည ။် 

ဤ   ရ  ုံ့ကျာေးရကျာ မ်တမီ ျ ျာ ေးဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေး 

၏မ  တ ပံ်ုံတင မ်ည ပ်ပ င ဆ်င ဇီ်ဝပစစည  ်ေးက   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးရသျာအသံုံေးပပ  ုံမ   ုံအရသေးစတိ အ်ခ ျက အ်လက တ်ိုံ ုံ့ပ  ဝင သ်ည  ်

လမိုံ့ မ်ည  ် အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲဟျာဗ ျ ဟူျာန  င  ် ုံ့ Action Plan (အစတိ ျ) 

၏ပံုံ့ပိုံေးကညူမီ   ုံအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ မ်   ုံ; အသအိမပ င မ်ပ   ငုံ့ ;် 

သတတ ရဟျာုံ့စရပ   ုံ့အဖပ စ ဇီ်ဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေးရစခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခ ျက ပ် ျက စ်ေီးဆံုံေး    ုံ  ံေးမ   ုံရဖျာ ထ်ုံတ က်ျာက  ယ ရ်ပေး

သည ။် 

ထိုံ ုံ့အပပ င ထ်ိုံအက ဥ်ပရ ကိုံအစျာေးထိုံေးအသက မ်  ရ  ေးမ   ုံအစအီစဉ မ် ျ ျာ ေးသတတအ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေးကိုံထခိိုံက လ်မူ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံ

င  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ရ် သခအံဆင  ် ုံ့မ   ျာစစီဉ ရ်ပေးသင  ် ုံ့ကပ ရ  ျာင  ်ေးရဖျာ ပ်ပ ထျာေးသည ။် 
 

3.1.2သက ဆ်ိုံင  ်ျာလူမ   ုံဥပရ မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့စည  ်ေးမ ျဉ  ်ေးမ ျ ျာ ေးအဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးကိုံလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးရနျာက ဆ်ံုံေး

မ   ျာအခပ ရ ခမံပ   ိုံ ုံ့ပပ မ ျ ျာ ေး ကိုံရပေး စ  မ  ်ေးသဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့မေီးအန္တ ျာယ က်ရန DRP မ ျ ျာ ေး၏အျာေး နည  ်ေး 

ခ ျက က်ိုံလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ  ျမည သ်ညုံ့ လ်က လ်  မ  ်ေးလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး, ရဘေးဥပ  က်ိုံအမိုံေးအကျာ, etc ရလျာင စ်ျာထင  ်ေးရပ   မ်   ျာဖိအျာေး 

WASH ဝင ရ် ျာက စ်  က ဖ်က မ်   ုံ, လ ျရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေး၏ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးတရူသျာအရသေးစျာေးအခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးရ ေး 

လုံပ င်န  ်ေးတိုံ ုံ့ပ  ဝင သ်ည ပ်  လမိ  ် ုံ့မယ  ် အရဆျာက အ်ဦ DRP န  င  ် ုံ့အမိ  ်  င လ်မူ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန  စ ခ်ုံလံုံေးန  င  ် ုံ့န  စ ဦ်ေး 

စလံုံေးရ တိုံန  င  ် ုံ့အလယ  ်အလတ  ်ကျာလမ ျ ျာ ေးတ  င ဆ်ိုံေးဆိုံေးဝ   ေးဝ   ေးယုံတ ျညံုံ့ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင  ်ပပ န ရ်ပေး ။ 
 

အဆိုံပပ  ုံထျာေးအခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံအခ ျ  ိုံ ုံ့မ   ျာ ုံကခသည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င က် ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးအတ  င  ်ေးတိုံေးတက ဖ်    ံ ုံ့

ဖပ   ိုံ ေးပ  လမိ  ် ုံ့မည ။် ပ  ရလျာင မ်   ျာအဓကိမ  တ ပံ်ုံတင စ်ခန  ်ေးလံုံေးဝအမ ျ ျာ ေးပပ ည သ်မူပ ရ ယျာ 

(သစ ရ်တျာဦေးစေီးဌျာနအပ  အဝင အ်မ ျ  ိုံ ေး မ ျ  ိုံ ေးရသျာအဖ    ဲ ုံ့ 

အစည  ်ေးမ ျ ျာ ေး)တ  င ဖ်ပ စ ပ်  သည ရ်နစဉ ,်တကက နျာအတ  က မ်  တ ပံ်ုံတင မ်ထျာေးတဲုံ့ ုံကခသည စ်ခန  ်ေးအခ ျ  ိုံ ုံ့ပုံဂဂလကိမပ ရ မ ျ ျာ

 ေး  ရပ    တ်  င ဖ်ပ စ က်ပ သည ။် DRPs ဤပပ ည အ်ရပ   တ်ည  ်ေးခိုံဘိုံ ုံ့အမည ခ်ငံ   ျာ ေးရပေးရဆျာင အ်ခ ျ  ိုံ ုံ့ကစိစ၌    ကိပ ၏။ စခန  ်ေး 

က ဘ်  ် ဆိုံက မ် ျ ျာ ေးအတ  င  ်ေးဝယ ယ်ထူျာေးတဲုံ့စမီကံနိ  ်ေး (ထိုံဝင ရ် ျာက စ်  က ဖ်က မ်   ုံမ ျ ျာ ေးအရ ေးရပ   သ်ဘျာဝရပေး ထျာေးရသျာ 

န  င  ် ုံ့အမိ  ်  င မ် ျ ျာ ေး န  င  ် ုံ့ DRPs အကပ  ျာ ေးဆက ဆ်ရံ ေးကိုံစမီခံန  ် ုံ့ခ   ဖိဲုံ ုံ့လိုံအပ ခ် ျက တ်  ရ ) အတ  က  ်    ရ  ေးခ ျယ စ် ျာ, 

ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာ နျာေးလည မ်   ုံစျာခ ျ  န လ်     ျာန  င  ် ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ င်   ျာ ေး မ  ်ေး / င   ျာ ေး မ  ်ေး 

(ဘယ မ်   ျာသင  ် ုံ့လ ျရ  ျာ ရ်သျာအဖပ စ မ်မိဆိန   အလ ျရ  ျာက  ် အစအီစဉ မ် ျ ျာ ေး, ထိုံကပ ရ  ျာငုံ့ အ်မဖ  စ ျန္ိုံင ျကတည  ်ေးက 

ကပ  ျာ ေးဝင အ်ျာေးလံုံေး ကိုံလပ     ိုံ ုံ့ ဖပ စ ရ်ပမယ  ် ုံ့စတျာတ  ရ က  န ယ်က က်ိုံတင ရ်သျာ, ရ ရပေးရဝရ ေးပိုံက လ်ိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏ပံုံစကံိုံယ)ူ 

ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေးလမိ  ် ုံ့မည မ်ဟုံတ ရ်ပမည ။် မပ ရ ယျာသမိ  ်ေးဆည  ်ေးခပ င  ်ေး 

တပ က်ိုံဧ ိယျာမ ျ ျာ ေးတ  င ခ်  င  ် ုံ့ပပ  ုံလမိ  ် ုံ့မည မ်ဟုံတ ပ်  တခ ျ  ိုံ ုံ့ယျာယအီသက မ်  ရ  ေးမ   ုံသက ရ် ျာက မ်   ုံ OP 4.12 

န   ုံန  ်ေး 

အဖပ စ လ် ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျရ ေးအစအီမလံိုံအပ မ်ည အ်ကပ ရ  ျာင  ်ေးအ ျာ၏ဖပ စ  ်ပ အ်တ  က က်ပ ရ  ျာင  ် ုံ့လထူုံအခပ ရ ပပ  ုံက ျငုံ့ ်

ရသျာအက ျငုံ့ ဖ်ပ စ ရ်ပ   ရ်စန္ိုံင သ်ည ။် 
 

လအူရပ  င  ်ေးတိုံ ုံ့သည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေး    ကိစမီကံနိ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ် ုံ့မ ျ  ရ  ျာ မ်  န  ်ေးသည  ် ုံ့အခပ ရ ခအံရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့

ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံပပ ဌျာန  ်ေးခ ျက အ်ဘိုံ ုံ့အလမ  ်ေးဖပ စ ရ်စပပ ရ  ျာင  ်ေးလ ဲန သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ  ်



(စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  င  ်ေးအနေီးအနျာေးရန ျာမ ျ ျာ ေးအတ  က  ် အမပ န ပ်ပ န လ်ည  ် ထရူထျာင ရ် ေး နဲ ုံ့ပတ သ်က တ်ဲုံ့, 

စရကေး၏စည  ်ေးကမ  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေး၌အနည  ်ေးငယ မ် ျ  သျာဖပ စ လ်မိ  ် ုံ့မည ဟ်ုံမ ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့) အခ ျ  ိုံ ုံ့ရသျာ 

အရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးပပ န လ်ည  ် ခ ျ နိ ည်    ိ  န လ်ိုံအပ ရ်သျာဖပ စ န်္ိုံင သ်ည  ် ။   ုံကခသည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င အ်တ  င  ်ေး 

အရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေး / 

အမိုံေးအကျာမဆိုံတည ရ်ဆျာက မ်   ုံန  င  ် ုံ့ရန ျာပပ ရ  ျာင  ်ေး     ရ  ုံ့ပလပ စ်တစ န်  င  ် ုံ့အတတူမဲ ျ ျာ ေးန  ငုံ့ ဝ်    ေးအရဆျာက  ်

အဦမ ျ ျာ ေး 

((ရကျာင  ်ေးစ   ျာမ  တ တ်မ  ်ေးတင တ်ိုံင ပ်င ဆ်  ရ  ေးန  ရ  ေးမ   ုံလုံပ င်န  ်ေးစဉ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ထခိိုံက န်စ န်ျာပ  တမီ ျ ျာ ေး န  င  ် ုံ့ 

အတသူဘ ရ  ျာတညူခီ ျက န်  ငုံ့ အ်တ)ူ တစ ဦ်ေးသက သ်က သ်ျာမမိဆိန္ဒအလ ျရ  ျာက အ်ခပ ရ ခရံပ   မ်   ျာပပ  ုံမပိ  လမိ  ် ုံ့မည ,် 

န  ငုံ့  ်  ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးခပ င  ်ေး 

န  င  ် ုံ့ပပ န လ်ည ထ်ရူထျာင ရ် ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးပပ   ီေးစေီးကပ သည ပ်ပ   ီေးမ  သျာရခ  င မ်ိုံေးဘိုံ ုံ့စျာ   က သ်ရဘျာသဘျာဝအတ  

က အ်ရ ေးရပ   န်  င  ် ုံ့အလ ျင အ်မပ န တ်ျာဝန  ်   အိဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးက) ပပ န လ်ည တ်ည ရ်ဆျာက န်္ိုံင ပ်  တယ ။် 
 

စမီကံနိ  ်ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးအတ  က ရ်ဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးကိုံစတင န်္ိုံင ပ်  တယ  ်  ရ  ုံ့ရတျာ ၌်ထိုံအရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးအပ

ပ ည  ် ုံ့အဝ (မသိျာေးစုံ / မသိျာေးစုံမ ျ ျာ ေးအတ  က ယ်ျာယအီမိုံေးအကျာမ ျ ျာ ေးပပ ဋ္ဌျာန  ်ေးခ ျက န်  ငုံ့ အ်တ)ူ 

ပပ ရ  ျာင  ်ေး     ရ  ုံ့ မည ဖ်ပ စ သ်ည ။် သျာ. ရကျာင  ်ေး သည မ်ဟုံတ ပ်  လ ျ  င  ် (တင  ်ေးကပ ပ စ်   ျာအတတူပူင စ်ခန  ်ေး 

ဆိုံ  က်ိုံအတ  င  ်ေး) ကိုံရန ျာပပ ရ  ျာင  ်ေး     ရ  ုံ့က ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးကအိုံေး အမိ မ်ဲုံ့ရသျာထမံ  တည ရ်န ျာကိုံန    ိုံင  ်ေးယ  ဉ ,် 

တန  ်ေးတအူသံုံေးပပ  ုံန္ိုံင စ်  မ  ်ေးန  င  ် ုံ့လံုံခပ  ုံ ရံ ေး     ိမည ။် အစိုံေး အမပ    ုံတ မ်ဆိုံသက  ် ရ ျာက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က  ် DRPs 

မ ျ ျာ ေးအတ  က င်  ရ သျာေးလ ျရ  ျာ က်ပ ရ  ေးခ  င  ် ုံ့မပပ  ုံရစခပ င  ်ေးင    , DRPs အရပ   ဤ်အ ပ မ်  အျာေးလံုံေး ဆိုံေး    ျာ ေးရသျာ, 

အတင  ်ေးအဓမမပပ န လ်ည ရ်န ျာခ ျထျာေးရ ေး န  ငုံ့ ဆ်က စ်ပ ရ်သျာ သက ရ် ျာက မ်   ုံ   ရ  ျာင က်ပ ဉ ခ် ံဖိုံ ုံ့    သိည ။် 

 ုံကခသည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င အ်တ  င  ်ေးအရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေး / 

အမိုံေးအကျာပပ ရ  ျာင  ်ေးလခဲပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ပပ န လ်ည တ်ည ရ်ဆျာက ရ် ေး ၏ကုံန က် ျစ တိ စ်မီကံနိ  ်ေးကရနဘ   ျာ ေးခ ံဖိုံ ုံ့    သိည ။် 

ကုံလသမဂဂရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေးဖပ စ ခ်ပ င  ်ေးရနကပ တယ  ် 
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အစိုံေး အခပ ရ ပပ  ုံရအျာက မ်   ျာအခ ျ  ိုံ ုံ့လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ  ်ျာတ  င ထ်ည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေးကန ်

ထရိုံက ထ်ုံတ ပ်ပ န ခ်ဲုံ့သည ။် သတူိုံ ုံ့က  ီ ESMF အပ  အဝင အ်ျာေးလံုံေး WB 

အကျာအက  ယ မ်ဝူ   မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အကျာအက  ယ စ်ျာ   က စ်ျာတမ  ်ေး မ ျ ျာ ေးလိုံက  ်နျာပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် 
 

တခ ျ  ိုံ ုံ့ကဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ လ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့မ ျ  ိုံ ေးစံုံ ည  ်  ယ ခ် ျက ရ်ဘေးအန္တ ျာယ အ်မိုံေးအကျာအသံုံေးပပ  ုံန္ိုံင စ်  မ  ်ေးတိုံေးတ

က ရ်စန  င  ် ုံ့အရ ေးရပ    ် / ရဘေးဥပ  က်ိုံအခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေးစဉ အ်တ  င  ်ေးအမိုံေးအကျာအဘိုံ ုံ့ပပ ဌျာန  ်ေးခ ျက ရ်အျာင  ်ုံကခသည စ်ခန  ်ေး 

အပပ င ဘ်က က်ိုံတ ည ရ်ဆျာက န်္ိုံင ပ်  သည ။် တခ ျ  ိုံ ုံ့ကတည ဆ်အဲစိုံေး အရဆျာက အ်ဥ ီ တိုံေးခ ျ  ဲ ုံ့မ   ုံကိုံလိုံအပ န်္ိုံင ပ်  သည ။် 

အဆိုံပ  လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး အစိုံေး ပိုံင မ်ပ ရ မ ျ ျာ ေးရပ   န်  ငုံ့ လ်က  ်    ိ Align လုံပ ခ်ပ င  ်ေး 

တလ ျ  ရ  ျာက တ်  င အ် ပ ဌ်ျာနယလူမိ  ် ုံ့မည ဟ်ုံမ ျ  ရ  ျာ လ်င  ် ုံ့ရနကပ သည ;် 

သိုံ ုံ့ ျာတ  င ပ်ုံဂဂလကိမပ ရ မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လပူုံဂဂို လ မ် ျ ျာ ေးအရပ   သ်က ရ် ျာက မ်   ုံ အီဆင  ် ုံ့မ   ျာထ  က အ်ုံပ ခ် ျ ုံပ  ်န္ိုံင မ်   ျာမဟုံ

တ ဘ်ေူး။  

ခ ျဉ  ်ေးကပ လ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေး, တတံျာေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ culverts, 

တည ဆ်အဲရဆျာက အ်ဥ၏ီတိုံေးခ ျ  ဲ ုံ့မ   ုံ၏ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးအတ  က ပ်ုံဂဂလကိမပ ရ မ ျ ျာ ေး (အမပ  တဲမ  ်ေးအတ  က သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ ယ်ျာယ)ီ 

လိုံအပ န်္ိုံင ပ်  သည ။် ပပ ည သ်ူ ုံ့မပ ရ မ ျ ျာ ေး In-တကယ ရ်တျာုံ့စမီကံနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏အရ ေး 

ရပ   သ်ဘျာဝရပေးထျာေးရသျာမပ ရ ယျာသမိ  ်ေးဆည  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က ခ်က ခ်သဲည  ် ုံ့ကစိစအခ ျ နိ ဇ်ယျာေးအတိုံင  ်ေးလိုံက န်ျာ န အ်လ  န ်

ခက ခ်ပဲ  လမိ  ် ုံ့မည ,် အဖပ စ ရ်ဝေးန္ိုံင သ်မ ျ  အဖပ စ အ်သံုံေးပပ  ုံလမိ  ် ုံ့မည ။် ။ ပုံဂဂလကိမပ ရ မ ျ ျာ ေးထခိိုံက ရ်နကပ သည န်  င  ် ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတ က် ျ  ူေး က ျရ  ျာ  ် (အမ ျ ျာ ေးပပ ည သ်သူိုံ ုံ့မဟုံတ ပ်ုံဂဂလကိမပ ရ မ ျ ျာ ေးရပ   တ်  င )် ထခိိုံက လ် ျ  င မ်ည သ်ိုံ ုံ့ပင ဆ်ိုံ, 

နစ န်ျာကပ ရ  ေးရပေးဖိုံ ုံ့လ ျ  ရ  ျာက ထ်ျာေး 

သတူ  ရ ကိုံအပ  အဝင O်P4.12အရပ  င ျ ေးတိုံ ုံ့သသရဘျာတ ျာေး,ARIPA2017OP4.12န  င  ် ုံ့အတရူနျာက ရ်တျာ သ်ိုံ ုံ့လိုံက က်ပ လမိ  ် ုံ့မည စ်မီကံိ

န  ်ေး အတ  က အ်စပ ျ  ိုံ ေးသည ။် အထက ရ်ဖျာ ပ်ပ ပ  လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေးအတ  က လ်မ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး / 

ဆိုံ  မ် ျ ျာ ေး အီဆင  ် ုံ့မ   ျာဆံုံေး 

ဖပ တ ထ်ျာေးကပ သည မ်ဟုံတ ။်တစ ဦ်ေးကပပ န လ်ည ရ်န ျာခ ျထျာေးရ ေးဆိုံင  ်ျာမဝူ   မရူဘျာင (်RPF)ပပ ည ,်က ျ  ူေးက ျရ  ျာ အ်ရပ   သ်



က ရ် ျာက မ်   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က လ် ျရ  ျာ ုံ့ပ   ေးရစ န ဤ် ESMF 

၏တစ စ်တိ တ်စ ပိ်ုံင  ်ေးအဖပ စ က်ိုံပပ င ဆ်င လ်ိုံက ပ်  ပပ  အီသက မ်  ရ  ေးမ   ုံ 

န  င  ် ုံ့ပတ သ်က သ်ည  ် ုံ့သက ရ် ျာက မ်   ုံကိုံသတူိုံ ုံ့ဖပ စ ရ်ပ   သ်င  ် ုံ့ပ  တယ ။် 
 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိုံင  ်   ရိပမယ  ် ုံ့မရပေးစမီကံနိ  ်ေးရ သမ ျ ျာ ေး    ပိစစု ပပန ဌ်ျာရနလတူ  ရ     ပိ  တယ ။် ထိုံ ုံ့ကပ ရ  ျာငုံ့ ,် OP 4.10 

ဖပ စ ရ်ပ   လ်မိ  ် ုံ့မ ည မ်ဟုံတ ။် 
 

 ုံကခသည စ်ခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးတ  င ရ် သမ ျ ျာ ေး (လမူ   ုံရ ေး, ယဉ က် ျရ  ေးမ   ုံ, ဘျာသျာရ ေး, လငိ ,် မသန စ်  မ  ်ေး, မဘိမဲုံ့မ ျ ျာ ေး 

န  င  ် ုံ့အျာေး 

နည  ်ေးခ ျက က်ရလေးတ  ရ ,အမိ  ်  င အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့အတဆူက ဆ်ရံ ေးမ ျ  ိုံ ေး)တ  င ထ်ခိိုံက လ်  ယ ရ်ပေးထျာေး,အဆံုံေးစ  န ်

ရသျာရဖျာ ပ်ပ ထျာေး ခပ င  ်ေးအကပ ရ  ျာင  ်ေးအ ျာမ ျ ျာ ေး (န  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးမည သ်ညုံ့ ရ်ဖျာ ထ်ုံတ က်စိစမ ျ ျာ ေး) 

ကိုံဖံုံေးအုံပ ရ်နတဲုံ့အျာေးနည  ်ေး ခ ျက အ်ကဖဲ ပ တ ရ်ဆျာင  ်  က လ်မိ  ် ုံ့မည ။်    ဟျာက ျ ျာ ေးမန  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး, မအခ  ပ  ရ  ုံ 

အကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံဆိုံင  ်ျာကစိစ ပ မ် ျ ျာ ေး (စသည တ်ိုံ ုံ့ကိုံမုံ မိ  ်ေးမ   ုံ, လကူုံန က်ေူး, 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာန  င  ် ုံ့စတိ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာအကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံ,) စမီကံနိ  ်ေးမ  တစ ဆ်င  ် ုံ့ ပင မ်စေီး ကပ ရ  ျာင  ်ေး 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအဖပ စ က်  န က် စ  ် ကယ မ်လ    တ  ် မ  တဆင  ် ုံ့ကိုံင တ်  ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေး လ ျက  ်

    သိည က်ပ ရ  ျာင  ်ေးရဖျာ ပ်ပ ခဲုံ့တဲုံ့န္ိုံင ပ်  သည ။်     ုံ့အပပ င အ်ဆိုံပ   DRPs  ည  ်  ယ န်  စ ခ်ုံကတခပ  ျာ ေး 

ဘဏ င်  ရ ကပ ရ  ေးရထျာက ပံ်ုံ့စမီကံနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံရအျာက မ်   ျာထ  က သ်ယ ရ်ဆျာင ခ် ံအလျာေးတအူကဖဲပ တ  ်   ပိ  တယ ;် 

ဤအကိုံေးကျာေးန  င  ် ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ လ်ိုံအပ ရ်သျာဘယ မ်   ျာအသံုံေးပပ  ုံလမိ  ် ုံ့မည ။်လမူ   ုံရ ေးပ  ဝင  ် ကိုံင တ်  ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေး, 

က ျ ျာ ေးမဆိုံင  ်ျာကစိစ ပ မ် ျ ျာ ေး န  င  ် ုံ့က ျ ျာ ေး, မ-based အကပ မ  ်ေးဖက မ်   ုံတျာေးဆေီးက ျ ျာ ေး ပင မ်စေီးကပ ရ  ျာင  ်ေး 

ကိုံလ    မ  ်ေးမိုံေးလမိုံ့ မ်ည သ်ည  ် ုံ့အတိုံင ပ်င ခ်အံထုံပ မ် ျ ျာ ေး န  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးပ  ဝင န်ဲ ုံ့က ျ ျာ ေး, 

မလုံပ  ်ပ မ် ျ ျာ ေး၏ ဇိီုံင  ်ေးန  င  ် ုံ့အရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ မ်   ုံမ  တဆင  ် ုံ့ကိုံင တ်  ယ လ် ျက  ်   သိည ။် 

အဆိုံပ  အတိုံင ပ်င ခ်အံဖပ စ  ် GBV ဖပ စ ပ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က လ်     ပဲပ ရ  ျာင  ်ေးစနစ မ် ျ ျာ ေး 

ကိုံတည ရ်ဆျာက မ်ည ဖ်ပ စ ပ်ပ   ီေး လိုံအပ သ်ည  ် ုံ့အခ  ,    ရပမယ  ် ုံ့ DRPs 

အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ ေးဥပရ မ ျ ျာ ေးဘျာသျာ ပ မ်ဟုံတ က်တည  ်ေးကအဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေး သည လ် ျရ  ျာ ုံ့ပ   ေးမ  ရ သခစံနစ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ 

(အခပ  ျာ ေးကုံလသမဂဂရအဂ ျင စ်မီ ျ ျာ ေးကအသံုံေးပပ  ုံလ ျက  ်   သိည က်ဲုံ့သိုံ ုံ့)  ပ  ်   ျာအခပ ရ ပ 

ပ  ုံခ ျဉ  ်ေးကပ မ်   ုံအရပ   အ်ျာေးကိုံေးလမိ  ် ုံ့မယ  ်ပပ ဿနျာမ ျ ျာ ေးကိုံ။ 
 

တစ ဦ်ေးကစမီကံနိ  ်ေးကိုံတကိ ျရသျာ GRM တတ န်္ိုံင သ်မ ျ  စခန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအတ  င  ်ေးလက  ်   အိုံပ ခ် ျ ုံပ ယ်န္တ ျာေး 

၏အခပ ရ ခရံပ   မ်   ျာစတိ ျ အပိုံင ျ ေး 3 ၏အစတိ အ်ပိုံင  ်ေးတစ ခ်ုံအဖပ စ တ်ည လ်မိုံ့ မ်ည ။် လက  ်   တိ  င အ်ဆိုံပ   CIC  ထ်မ  ်ေး 

(Majhi အဖပ စ လ်သူမိ ျ ျာ ေး) 

ကရိုံဟင ဂ် ျ ျာအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးရခ  င  ်ေးရဆျာင မ် ျ ျာ ေးပ  ဝင တ်ဲုံ့ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးက  န  ်က မ်  တဆင  ် ုံ့ DRP စည  ်ေးရံုံ ေး။ 

ဤစမီကံနိ  ်ေး အ ျာမ  တဆင  ် ုံ့ LGED, DPHE ပပ   ီေးခဲုံ့သည  ် ုံ့မိုံင ရ်ပေးပိုံ ုံ့ tool အဖပ စ အ်ရစခပံ  လမိ  ် ုံ့မယ ,် န  င  ် ုံ့ MoDMR 

အဖပ စ ရ်ကျာင  ်ေးစ   ျာ (TOT မဟျာဗ ျ ဟူျာမ ျ ျာ ေးတဆင  ် ုံ့) အရဝေးရ ျာက ,် 

အပပ  ုံအမပူပ ရ  ျာင  ်ေးလမဲ   ုံကိုံဆက သ်  ယ ရ် ေးခ ျရ  ျာမ  ရ  ုံ့တံုံ့ရသျာအစိုံေး ၏အဓကိ DRP 

ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံအဖပ စ အ်ရစခဖိံုံ ုံ့ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးက  န ယ်က ၏်တိုံေးမပ   င  ် ုံ့ပံုံ့ပိုံေးကညူကီပ လမိ  ် ုံ့မည  ်

မက ျရ နပ မ်   ုံမ ျ ျာ ေး 

ဖပ ရ    င  ်ေးခပ င  ်ေးယန္တ ျာေးအဖပ စ ။်အဆိုံပ  ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးအမ ျ  ိုံ ေးသမေီးန  င  ် ုံ့ဤလုံပ င်န  ်ေးစဉ အ်တ  က အ်ခပ  ျာ ေးအင ်

အျာေးနည  ်ေးအုံပ စ်ုံမ ျ ျာ ေးကပ ရ  ျာင  ် ုံ့ထည  ် ုံ့သ  င  ်ေးစဉ  ်ေးစျာေးရပေးခပ င  ်ေးတစ ဦ်ေး, 

ပ  င  ် ုံ့လင  ်ေးအျာေးလံုံေးပ  ဝင န်္ိုံင န်  င  ် ုံ့ကိုံယ စ်ျာေးလ  ယ ထ်ံုံေး စ၌ံ   ရ  ေးရကျာက  ် ရတျာ မ်လူမိ  ် ုံ့မည ။် Project ကိုံ-ကိုံ set up န  င  ် ုံ့ DRP 

ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံစနစ ၏်လုံပ င်န  ်ေး ရဆျာင တ်ျာ အဆင ပ် ပ ရ ခ ျရ  ျာမ  ရ  ုံ့ရစ န တ်စ ဦ်ေးအထေူးပပ  ုံရအဂ ျင စ် ီ (SA) 

၏ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံင  ရ ကပ ရ  ေးပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် အဆိုံပ  အထေူး ပပ  ုံရအဂ ျင စ်မီက ျရ  

နပ မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ ပ  ်   ျာမ  တံုံ ုံ့ပပ န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံမ  တ တ်မ  ်ေးတင မ် ျ ျာ ေးအတ  က C်ICရံုံေးမ   ျာရန ျာခ ျခ ံဖိုံ ုံ့အတ  ရ  ုံ့အ

ကပ  ုံ  ံ   ဝိန ထ်မ  ်ေး င   ျာ ေး မ  ်ေးပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် အဆိုံပ  ရအဂ ျင စ်လီည  ်ေးပ  ဝင သ်ည ရ်သျာ DRP 

ထတိ  ရ  ုံ့ဆက ဆ်မံ   ုံယန္တ ျာေး, လ  ယ က်ခူ ျရ  ျာ မ  ရ  ုံ့ကပ   ီေးကပ ပ က်  ပ က်ခဲပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့မည :် 

ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေး (ဈ)    ရ  ေးခ ျယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့သင တ်န  ်ေးမ ျ ျာ ေး; (ii) 

ရစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ရ ေးန  င  ် ုံ့အစ ီင ခ်လံ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး; (iii) သည  ် Periodic CIC-ရစတနျာုံ့ဝန ထ်မ  ်ေးအစည  ်ေးအရဝေးမ ျ ျာ ေး; 



န  င  ် ုံ့ (ဃ) IEC ပစစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးဖပ န  ် ုံ့ဖပ   ူေး။ စမီကံနိ  ်ေး ဲ ုံ့ GRM ထရူစျာင  ် ုံ့ကပ ည  ် ုံ့ခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ခ ျရ  ျာမ  ရ  ုံ့န္ိုံင  ်န အ်တ  က ,် 

ရအျာက ပ်  အဆင  ် ုံ့တ  ရ ကိုံယလူမိုံ့ မ်ည :်   
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(ဈ) protocol ကိုံ ဇိီုံင  ်ေး; (ii) ငုံ့ သ်တ မ်  တ မ်   ုံ-တက လ်က စ်   စဲျာအုံပ  ် စနစ  ် (လက စ်   စဲျာအုံပ ပံ်ုံစမံ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့မ  တ ပံ်ုံတင ,် 

သင တ်န  ်ေးန  င  ် ုံ့အရဝေးရ ျာက )်; (iii) GRM စမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံစ  မ  ်ေး ည ဖ်    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေး; (ဃ)  စ ဂ် ျစ တ်ယ စ်နစ ဖ်    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးမ   ုံ 

(ရဆျာုံ့ဖ ဝ်,ဲ က  န ပ် ျ တူျာမ ျ ျာ ေး, ပ င တ်ျာ, တယ လ်ဖီုံန  ်ေး, မိုံဘိုံင  ်ေး ပလရီကေး   င  ်ေး, အင တ်ျာနက န်  င  ် ုံ့လ ျ  ပ စ်စ မ်ေီး); (v) 

စစ ဆ်င ရ် ေးအျာကျာသ (စျာသင ခ်ံုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ကုံလျာေးထိုံင )်; န  င  ် ုံ့ (vi) မက ျရ နပ ခ် ျက က်ိုံ အထေူးဖုံန  ်ေးလ    ိုံင  ်ေး 

(ဝန ရ်ဆျာင မ်   ုံကိုံစျာခ ျ ုံပ )် ။ 
 

စမီကံနိ  ်ေးအျာေးအမိ  ်  င လ်မူ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအတ  င  ်ေးအခ ျ  ိုံ ုံ့ရသျာလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး ပ  လမိ  ် ုံ့မယ ။် LGED 

ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး 

လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေး ပ  လမိ  ် ုံ့မယ အ်သိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးလတူ  ရ ကိုံထခိိုံက ရ်စခပ င  ်ေးင    အဘယ အ် ပ ဆ်ိုံင က်လုံန  ်ေး 

အမိုံေးအကျာ, လမ  ်ေး, တတံျာေး,culvertsစတျာတ  ရ ရပ   ယ်ျာယ။ီစမီကံနိ  ်ေးလည  ်ေးမက ျရ လည မ်   ုံဖန တ်ေီး 

 ရသျာရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးကျာလအတ  င  ်ေး မ   ျာရ သခစံည  ်ေး 

စမိ လ်ိုံအပ န်္ိုံင ပ်  သည အ်လုံပ သ်မျာေးဥပရ မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့လုံပ င်န  ်ေးခ  င က် ျန  ်ေးမျာရ ေးန  င  ် ုံ့ရဘေးအန္တ ျာယ က်င  ်ေး   င  ်ေးရ ေးပပ 

ဿနျာမ ျ ျာ ေး၏ မဟုံတ သ်မူ ျ ျာ ေးကိုံလိုံက န်ျာမ   ုံသည ။် 
 

ကန ထ်ရိုံက တ်ျာကရနတဆင  ် ုံ့မည သ်ည  ် ုံ့ကရလေးအလုံပ သ်မျာေးမ ျ ျာ ေး၏ကျာက  ယ တ်ျာေးဆေီးရ ေးအပ  အဝင အ်လုံပ သ်မျာေး

န  င  ် ုံ့အလုံပ သ်မျာေးရ ျာက လ်ျာကိစစ ပ မ် ျ ျာ ေးကိုံလည  ်ေးOHSconsidertaionန  င  ် ုံ့Nonလိုံက န်ျာမ   ုံကုံစျာေးပ  ဝင သ်ည တ်ံုံ့

ရသျာဝယ ယ်ူရ ေး အထုံပ ရ်အျာက မ်   ျာကန ထ်ရိုံက တ်ျာတျာဝန ဝ်တတ  ျာေး၏ ESMF န  င  ် ုံ့ပပ န လ်ည သ်ံုံေး 

သပ မ်  တဆင  ် ုံ့ကိုံင တ်   ယ ဖ်ပ ရ    င  ်ေးပ  လိမ  ် ုံ့မည ။် အဆိုံပ  အလုံပ ျခ 

အစအီစဉ က်ိုံအဘယ သ်ူမ ျ  မအန္တ ျာယ  ်   ရိသျာအလုံပ  ်-18 14 အက 

ပ  ျာ ေးန  င  ် ုံ့၎င  ်ေးတိုံ ုံ့၏ပညျာရ ေးလမ  ်ေးမ    ရိသျာထခိိုံက ရ်သျာမည သ်ည  ် ုံ့ကရလေးမ ျ ျာ ေးလ     အဲပ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးအပ

ပ ည  ် ုံ့အဝသမိ  ဖပ စ လ်ိမ  ် ုံ့မည ။် 14 

န  စ ရ်အျာက အ်ဘယ သ်ူမ ျ  မကရလေးတ  ရ အလုံပ ခ်ပရိုံဂ မ သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ အ်လုံပ က်ပ မ  ်ေး ကိုံအခပ  ျာ ေး 

အမ ျ  ိုံ ေးအစျာေးတ  င ပ်  ဝင ပ်  လိမ  ် ုံ့မယ ။် 
 

3.2 သည  ် ုံ့ WB အကျာအက  ယ ျမူဝ   မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ကမဘျာုံ့ဘဏ အ်ုံပ စ်ုံသည  ်EHS 

လမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး 

3.2.1 အကျာအက  ယ ျမူဝ   မ ျ ျာ ေး 
 

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးအတ  က ပ်တ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးဆိုံင  ်ျာအကဖဲပ တ မ်   ုံ (OP / BP 4.01), သဘျာဝ ဌျာန ျ ေး (OP / BP 4.04), 

သစ ရ်တျာ(OP/BP 4.36), 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာယဉ က် ျရ  ေးမ   ုံအ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေး(OP/BP4.11),အတင  ်ေးအဓမမပပ န လ်ည ရ်န ျာခ ျထျာေးရ ေး  (OP / BP 4.12) 

န  င  ် ုံ့ကိုံ BP ဖပ စ ရ်ပ   ပ်  လမိ  ် ုံ့မယ  ်/OP7.50 (အပပ ည ပ်ပ ည ဆ်ိုံင  ်ျာရ နည  ်ေးလမ  ်ေးတ  ရ အရပ   စ်မီကံနိ  ်ေးမ ျ ျာ ေး) ။ riparian 

အကပ ရ  ျာင  ်ေးကပ  ျာ ေးစျာမ  ခပ   င  ်ေးခ ျက အ်ဘိုံ ုံ့အခ  င  ် ုံ့ပပ  ုံခ ျက က်ိုံစက တ်င ဘ်ျာလ 6, 2018  က တ်  င  ် Bank 

၏ရ သဆိုံင  ်ျာ ုံတယိသမမတထမံ       ရိသျာခဲုံ့သည ။် 

3.2.2 

ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးက ျန  ်ေးမျာရ ေးန  င  ် ုံ့ရဘေးကင  ်ေးလံုံခပ  ုံ ရံ ေးလမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ

 ေး 

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးသဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့မေီးအန္တ ျာယ ဖိ်ုံ ုံ့ DRP မ ျ ျာ ေး၏အျာေးနည  ်ေးခ ျက က်ိုံလ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျ, 

   ရပမယုံ့ လ်ည  ်ေး 

အခပ ရ ခအံရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးကိုံန  င  ် ုံ့တိုံေးတက ရ်ကျာင  ်ေးမ  န ရ်အျာင က်ညူရီပေးပ  မည သ်ျာဖပ စ ရ်သျာသစ ရ်တျာပပ  ုံန  ်ေးတေီးမ   ုံလ

 ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျ န လ်က လ်  မ  ်ေးလမ  ်ေးရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး, ရဘေးဥပ  က်ိုံအမိုံေးအကျာ, ရ , 

ရ န္ုံတ မ်ပ ရ  ျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေး   ရ  ေးခ ျယ စ် ျာခ ျက ပ်ပ  ုံတ မ်ေီး ဖိုံ၏န ိ  န  ်ေးပ  ဝင ျမည ျ ယုံတ ျညံုံ့ပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ။် 



ဝင ရ် ျာက စ်  က ဖ်က မ်   ုံအမ ျ  ိုံ ေးအစျာေးရပ   အ်ခပ ရ ခပံပ   ီေးရအျာက ပ်   EHS 

န  င  ် ုံ့စက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေးကဏ္ဍလမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးစမီကံနိ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးခ   မဲ ျ ျာ ေး၏ typology အရပ   အ်ခပ ရ ခပံပ   ီေး 

သက ဆ်ိုံင ပ်  သည ။် 
 

1. အထ  ရ ထ  ရ  EHs လမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး ရဆျာက လ်ုံပ ရ် ေးပစစည  ်ေးထုံတ ယ်ဘူိုံ ုံ့  

2. EHS လမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးရ  & သန  ် ုံ့မ ျ ျာ ေးအတ  က  ် 

3. EHS လမ  ်ေးည    န ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး 
 

3.3 သက ဆ်ိုံင  ်ျာအပပ ည ပ်ပ ည ဆ်ိုံင  ်ျာဥပရ မ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့စျာခ ျ ုံပ မ် ျ ျာ ေး 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    န်္ိုံင င်တံကျာဆက ဆ်ရံ ေးပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ထ်နိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးသရဘျာတညူခီ ျက မ် ျ ျာ ေး(MEAs)၏အရ အတ  က လ်

က မ်  တ ရ် ေးထိုံေးသည ။် ဤ   ရ  ုံ့ကျာေး MEAs သည ဤ်သရဘျာတညူခီ ျက မ် ျ ျာ ေး ၏ ည  ်  ယ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေး ကိုံဖပ ည  ် ုံ့ဆည  ်ေး 

န္ိုံင ဖိ်ုံ ုံ့အတ  က အ်ဖ    ဲ ုံ့ဝင န်္ိုံင င်မံ ျ ျာ ေးအရပ   သ်ိုံ ုံ့အမ ျ  ိုံ ေးမ ျ  ိုံ ေး ဂီ ီ၏လိုံအပ ခ် ျက မ် ျ ျာ ေးကိုံန  င  ် ုံ့ကန  ် ုံ့သတ ပ်ပ ဌျာန  ်ေး။ 

သိုံ ုံ့ရသျာ ဤ် MEAs အမ ျ ျာ ေးစုံတိုံ ုံ့အတ  က အ်ရကျာင အ်ထည ရ်ဖျာ ယ်န္တ ျာေးဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    န်  င  ် ုံ့အဖ    ဲ ုံ့အစည  ်ေးဆိုံင  ်ျာ 

ဖ  ငုံ့ တ်ပ ဆ်င အ်မ ျ ျာ ေးအျာေးဖပ င  ် ုံ့ မဟုံတ သ်ည  ် ုံ့တည  ်   အိတ  က အ်ျာေးနည  ်ေးရနတယ ။် 

ရအျာက ပ်  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    တ်ိုံ ုံ့ကအတည ပ်ပ  ုံပပ  သီက ဆ်ိုံင  ်ျာ အပပ ည ပ် 

ပ ည ဆ်ိုံင  ်ျာစျာခ ျ ုံပ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့စည  ်ေးရဝေးကပ   ီေးမ ျ ျာ ေးဖပ စ က်ပ သည ။် အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာ CITES 

၏ရနျာက ဆ်က တ်   ငဲ  စျာ င  ်ေး ဝင ရ်သျာမ ျ  ိုံ ေးသုံဉ  ်ေး န အ်န္တ ျာယ  ်   အိျာ   ဆင ၏်အဓကိက ျက စ်ျာေး ျာရန ျာပ  ဝင သ်ည ။် 

ရနျာက ျဆက ျတ   ငဲ   CITES-စျာ င  ်ေး 

ဝင တ် ိစဆျာန မ် ျ ျာ ေးန  ငုံ့ အ်ပင တ်ိုံ ုံ့တ  င အ်မ ျ ျာ ေးဆံုံေးမ ျ  ိုံ ေးသုံဉ  ်ေး န အ်န္တ ျာယ  ်   ဖိပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးမ ျ  ိုံ ေးစတိ စ်ျာ င  ်ေးပ

ပ  ုံလုံပ ထ်ျာေးသည ။် 

သတူိုံ ုံ့ကမ ျ  ိုံ ေးသုံဉ  ်ေးနဲ ုံ့အတခူပ  မိ  ်ေးခပ ရ  ျာက ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့သ  င  ်ေးကုံန မ် ျ ျာ ေး၏ ည  ်  ယ ခ် ျက သ်ပိပံနည  ်ေးက ျသုံရတသန

အဘိုံ ုံ့ဥပမျာ, စေီးပ   ျာ ေး ဖပ စ မ်ပ  ရသျာအခ   မ  လ   .ဲ ဤအမ ျ  ိုံ ေးစတိ န်မနူျာန္ိုံင င်တံကျာကုံန သ်  ယ မ်   ုံတျာေးမပ စ ထ်ျာေး CITES 

ရနကပ သည ။် 
 

• Ramsar က  န ဗ်င  ်ေး   င  ်ေး 1971 

• ကမဘျာုံ့အမ  ရ အန  စ က်  န ဗ်င  ်ေး   င  ်ေး 1972 

• ရတျာရိုံင  ်ေးပင န်  ငုံ့ ပ်န  ်ေး Fauna 

၏အန္တ ျာယ က်ပ  ုံ မံ ျ  ိုံ ေးစတိ အ်တ  က န်္ိုံင င်တံကျာကုံန သ်  ယ ရ် ေးအရပ   •်က  န ဗ်င  ်ေး   င  ်ေး (CITES) 1973 ခုံန  စ  ်
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                                  ESMF 

 

•ရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန မ် ျ ျာ ေး 1979 ၏     ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးမ ျ  ိုံ ေးစတိ မ် ျ ျာ ေး၏ထနိ  ်ေးသမိ  ်ေးရ ေးအရပ   က်  န ဗ်င  ်ေး   င  ်ေး 

•ဇီဝမတကူ   ပဲပ  ျာ ေးခပ င  ်ေးက  န ဗ်င  ်ေး   င  ်ေး 1992 

 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ,် ဤဖ ျရ  ျာပ  အပပ ည ပ်ပ ည ဆ်ိုံင  ်ျာဥပရ ရ ေး ျာတ ူိယျာအျာေးလံုံေးကိုံလက မ်  တ ရ် ေးထိုံေးပ  တဖီပ စ ပ်  တယ ။်   
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                                  ESMF 

 

4 သ ောဝပတါ ဝနါ ါ ကါ ငါ နါ ငါ ါ  လမူါ ါိုအခြါနါခံ 
 

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာ၏သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင န်  င  ် ုံ့လမူ   ုံရ ေးအခပ ရ ခမံ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ထခိိုံက န်စ န်ျာကလကူ  ီSection 

မ   ျာရထျာက ပံ်ုံ့ရပေး လ ျက  ်   သိည ။် 
 

4.1 ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာပတ ဝ်န  ်ေးက ျင အ်ခပ ရ ခ ံ

4.1.1  ျာသဦတုံ 
 

ဤရ သ၏ ျာသဦတုံ 4  ျာသတီစ ပ်ပ ရ  ျာင  ်ေးလမဲ   ုံအျာေးဖပ င  ် ုံ့သ  င ပ်ပ င လ်ကခဏျာမိုံေး ျာသအီတအူပပိူုံင  ်ေးဖပ စ ၏် Pre-မုံတ သ်ုံန  ်

(ရမမ  မတ လ်), မုံတ သ်ံုံရလ (စက တ်င ဘ်ျာလမ  ဇ  န လ်), post ကိုံမုံတ သ်ုံန  ် (န္ိုံဝင ဘ်ျာလမ  ရအျာက တ်ိုံဘျာလ), 

န  င  ် ုံ့ခပ ရ  ျာက သ်  ရ  ုံ့ရသျာ ျာသ ီ (ရဖရဖျာ ဝ်   ီလမ   ဇီင ဘ်ျာလ) ။ အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာအပပိူုံင  ်ေးဆိုံင က်လုံန  ်ေးမုံန တ်ိုံင  ်ေး 

န  င  ် ုံ့မုံန တ်ိုံင  ်ေး န အ်လ  န အ်မင  ်ေးဖပ စ ရ်ပ   န်္ိုံင သ်ည ။် 

ဆိုံင က်လုံန  ်ေးမုံန တ်ိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးရယဘုံယ ျအျာေးဖပ င  ် ုံ့ဧပပ  လီထမဲ   ျာ, ဘင  ် ဂလျာေးပင လ်ယ ရ်အျာ ထ်မဲ   ျာဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေး - 

ရမလန  င  ် ုံ့ရအျာက တ်ိုံဘျာန္ိုံဝင ဘ်ျာ,  ံဖန  ်ံခ  ကမ  ်ေးမ  လျာမယ  ် ုံ့န  င  ် ုံ့လူ ုံ့အခပ ရ ခ ျခပ င  ်ေး 

န  င  ် ုံ့အသေီးအ   က မ် ျ ျာ ေးမ  ပပ င  ်ေးထန ရ်သျာထခိိုံက ပ် ျက စ်ေီးမ   ုံဖပ စ ရ်စတဲုံ့။ 

 
 

စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာန  င  ် ုံ့တိုံင  ်ေးပပ ည အ်တ  င  ်ေးပံုံမ  န လ်စဉ မ်ိုံေးရ ခ ျ နိ ပံ်ုံစပံံုံ 4-1 မ   ျာပပ သတျာဖပ စ ပ်  တယ ။် 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ပံုံ 4-1: အကဖဲပ တ ဧ် ိယျာမ ျ ျာ ေးတ  င မ်ိုံေးရ ခ ျ နိ စ်နံမနူျာ 

 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးမပ   ိုံ ုံ့တ  င န်  စ စ်ဉ မ်ိုံေးရ ခ ျ နိ အ်မ ျ  ိုံ ေးသျာေးပ ျ  မ  ်ေးမ ျ  န    ိုံင  ်ေးယ  ဉ အ်ကပ ရ  ျာင  ်ေးကိုံ 45% 

ပိုံမိုံမပ င  ် ုံ့မျာေးသည ။် တကက နျာန  စ  စ်ဉ မ်ိုံေးရ ခ ျ နိ အ်မ ျ  ိုံ ေးသျာေးပ ျ  မ  ်ေးမ ျ  န    ိုံင  ်ေးယ  ဉ  ် 63% ပိုံမိုံမပ င  ် ုံ့မျာေးသည ။် 

န  စ ဥ်ီေးစလံုံေးရန ျာမ ျ ျာ ေးတ  င မ်ုံတ သ်ံုံမိုံေး    ျာသ  န  ်ေး 

မ   ုံ၏မပ င  ် ုံ့မျာေးရသျာပပ င  ်ေးထန မ်   ုံအမ ျ  ိုံ ေးသျာေးပ ျ  မ  ်ေးမ ျ  န    ိုံင  ်ေးယ  ဉ ,် သသိျာသည ။် 

ရနျာက ထ်ပ  ်  င  ်ေး   င  ်ေးလင  ်ေးလင  ်ေးပံုံစမံိုံေး 

    ျာသ  န  ်ေးမ   ုံတိုံင  ်ေးပပ ည အ် ျာကပ   င  ်ေးရလန    ိုံင  ်ေးယ  ဉ ရ်ကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  က ရ်နျာက ပိ်ုံင  ်ေးတ  င စ်တင က်ပ ရ  ျာင  ်ေးက

ပ ရ  ျာင  ် ုံ့ (မ ျ ျာ ေးရသျာအျာေးဖပ င  ် ုံ့ဇ  န လ်အတ  က )် တ 

 

4.1.2 ဇလရဗ  
 

စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာ၏ဇလရဗ ဟျာက   ပဲပ  ျာ ေးမပ ရ ပပ င အ်ရနအထျာေးန  င  ် ုံ့မပ ရ မ ျက န်   ျာသ  င ပ်ပ င မ် ျ ျာ ေးက    ုံပ ထ်  ရ  ေးရန

သည ။်     သိည  ်

လတ ဆ်တ သ်ည  ် ုံ့မပ စ အ်ထက ပိ်ုံင  ်ေးထထူပ ရ်သျာရ သမ ျ ျာ ေးတ  င ထ်မံ  စေီးဆင  ်ေးရ န  င  ် ုံ့ထမံ  စေီးဆင  ်ေးသတိင  ်ေးကပ  ျာ ေးက

အပပ န အ်လ  န ဘ်င  ် ဂလျာေးပင လ်ယ ရ်အျာ ။်လ  င ပ်ပ င ၏်ကယ ဆ်ယ ရ် ေးပံုံစနံ  င  ် ုံ့အတကူပ လ် ျက က်ုံန  ်ေးမပ င  ် ုံ့ကရနမိုံေးရ ခ ျ

 နိ မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့မ ျရ  ျာပ  ခပ င  ်ေးမ   ျာ 
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                                  ESMF 
 

သစ ရ်တျာဧ ိယျာမ ျ ျာ ေးအတ  င  ်ေးမ ျက န်   ျာပပ င ဇ်လရဗ ထနိ  ်ေးည   ။ိ အဆိုံပ  ဧ ိယျာဖပ စ ရ်သျာနတ မ်ပ စ  ်

'ဖိုံ ုံ့အ   ရ  ုံ့ပိုံင  ်ေးအခပ မ  ်ေးစေီး ဆင  ်ေးမ   ုံမ   ျာ 149 စေီးအျာေးဖပ င  ် ုံ့ဖပ တ က် ျရ  ျာ ခ် ျ  ိုံငုံ့ ,် gullies ကလက ဆ်   ဖဲပ စ ပ်  တယ ။် 

 

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာမပ ရ  ျာက မ်ပ  ျာ ေးစ   ျာ chorrhas အ   ရ  ုံ့အရနျာက ဘ်က န်  င  ် ုံ့နတ မ်ပ စ ရ်ပ   တ်  င ဘ်င  ် ဂလျာေး 

ပင လ်ယ ရ်အျာ သ်ိုံ ုံ့ဦေးတည ဆ်င ခ်ပ ရ လ ျ  ရ  ျာခ ျစေီးဆင  ်ေးဘယ မ်   ျာပံုံမ  န ရ်တျာင က်ုံန  ်ေးဆင ခ်ပ ရ လ ျ  ရ  ျာဇလရဗ ၏ကိုံယ ်

စျာေးလ  ယ ဖ်ပ စ ပ်  တယ ။် ကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးဘက  ် (အရနျာက ပိ်ုံင  ်ေး) တ  င ,် အရသေးစျာေးန  င  ် ုံ့အကပ   ီေးစျာေး khals 

မ ျ ျာ ေးစ   ျာကိုံပင လ်ယ  ် ရအျာ ဖိ်ုံ ုံ့ထထူပ က်ုံန  ်ေးတ  င  ်ေးပိုံင  ်ေးမပ   ိုံ ုံ့တ  ရ မ   ျာလည  ်ေးအရနဖပ င  ် ုံ့ run ပ  ။ အဓကိ khals 

ရနရသျာရခ  င  ်ေးစဉ :် Reju, Inani, Mankhali, Rajarchora န  င  ် ုံ့ Mathabhanga ။ 

ရ သခအံသက မ်  ရ  ေးဝမ  ်ေးက ျရ  ျာင  ်ေးမ   ုံအတ  က  ်    ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေး င  က န်ဲ ုံ့င   ေး မ  စမိ ျ ုံ့မ  ရ ရပေး 

ဧ ိယျာထမဲ   ျာရတျာ ရ်တျာ မ် ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေးရ တမိ ပိ်ုံင  ်ေးစတိ  ်   ပိ  တယ ။် 
 

4.1.3 Hydrogeology 
 

စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာအတ  င  ်ေးမပ ရ ရအျာက ရ် စနစ က်တိုံင  ်ေးပပ ည အ် ျာကပ   င  ်ေးရလန  င  ် ုံ့န    ိုံင  ်ေးယ  ဉ လ် ျ  င အ်ရတျာ ရ်လေးက

   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးသည ။် အဆိုံပ  ဧ ိယျာဓျာတ အ်ျာေးပပ   ီေးန  င  ် ုံ့အတကူ ျရ  ျာက ဖ်    ဲ ုံ့စည  ်ေးမ   ုံ၏ lithology, 

အထနူဲ ုံ့ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးပံုံမ   ျာအရပ   အ်ခပ ရ ခပံပ   ီေး န  င  ် ုံ့ဝရိသသလကခဏျာမ ျ ျာ ေး aquifer ရသျာကုံလသမဂဂ DP  ဲ ုံ့ 1982 ခ   ခဲပ  ျာ ေး, 

ရအျာက ျဇုံန  ် N ကိုံ၏အစတိ အ်ပိုံင  ်ေးတစ ခ်ုံဖပ စ ပ်  တယ ။် 

အဆိုံပ  ဧ ိယျာရခ  က တ်ကကသိုံလ အ်နည တ်စ  ်   ုံပ ထ်  ရ  ေးဘမူရိဗ ဖပ ငုံ့ သ်  င ပ်ပ င လ်ကခဏျာ    ုံပ ထ်  ရ  ေးမပ ရ ရအျာက ရ် အ

ခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေး    ရိနသည ။် 

အဘယ သ်မူ ျ  မအျာဆင  ်ေးနစ ပ်ပ ဿနျာအကဖဲပ တ ဧ် ိယျာ၏မပ ရ ရအျာက ရ် စနစ က်အစ ီင ခ်နံ  င  ် ုံ့ရ အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေး 

faecal ညစ ည်မ  ်ေးမ   ုံအမ  တ သ်တင  ်ေး င  ်ေးမပ စ  ် 19 

မ  အမ ျ ျာ ေးအျာေးဖပ င  ် ုံ့ဆက စ်ပ ဖ်ပ စ  ်   ျာတ  ရ  ုံ့ခဲုံ့သည ပံ်ုံ    ပိ  တယ ။် 

အမပ ငုံ့ မ်ပ ရ ရအျာက ရ် ဆျာေးငန ဘ်င  ် ဂလျာေးပင လ်ယ ရ်အျာ န်  င  ် ုံ့နေီးစပ သ်ည  ် ုံ့ရ သမ ျ ျာ ေးတ  င တ်ည  ်   ။ိ အဆိုံပ  တကက  

နျာဧ ိယျာရ တမိ ပိ်ုံင  ်ေးရ တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေး (400ft ထက လ် ျရ  ျာ ုံ့နည  ်ေး) အတ  က ရ်ယဘုံယ ျအျာေးဖပ င  ် ုံ့မသင  ် ုံ့ရတျာ သ်ည ။် 



ရယဘုံယ ျအျာေးတကက နျာဧ ိယျာ 20 

အကပ   ီေးစျာေးမပ ရ ရအျာက ရ် ဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးတိုံေးတက မ်   ုံအတ  က အ်နမိုံ့ အ်လျာေးအလျာ    ရိနပ  သည ။် 
 

4.1.4 ရ သတင  ်ေး ပ က်  က မ် ျ ျာ ေး 
 

ရ သခလံမူ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကအသံုံေးပပ  ုံတဲုံ့အဓကိရ  င  ်ေးမပ စ မ် ျ ျာ ေးဖပ စ က်ပ သည :် မ ျက န်   ျာပပ င  ် (khal 

သိုံ ုံ့မဟုံတ  ် chorrha, ရ ကန ,် ရ ျာ ဘ်ျာဆည )်; မပ ရ ရအျာက ရ်  (artesian ရကျာင  ်ေးစ   ျာ, ရကျာင  ်ေးစ   ျာ (kua) သိုံ ုံ့မဟုံတ လ်က  ်

tubewell တေူးန  ငုံ့ မ် ျက န်   ျာပပ င န်  င  ် ုံ့မပ ရ ရအျာက ရ်  (chorrha န  င  ် ုံ့ kua ၏ရပ  င  ်ေးစပ ;် ။ သိုံ ုံ့မဟုံတ ရ် ကန န်  င  ် ုံ့ kua) ကိုံ 

DRP 

မ ျ ျာ ေးအတ  က ရ် အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေးကိုံအဓကိအျာေးပပ   န ရ် တ  င  ်ေးမ ျ ျာ ေးဖပ စ က်ပ ပပ   ီေးအခ ျ  ိုံ ုံ့ကစိစမ ျ ျာ ေးတ  င ရ် 

အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေးကိုံအဘယ မ်   ျာ     ိkhals ။ DRP န  င  ် ုံ့ရ သခလံမူ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအကပ  ျာ ေးဘံုံ, အကန  ် ုံ့သတ အ် င  ်ေး 

အမပ စ မ် ျ ျာ ေး အရပ   စ်ဉ  ်ေးစျာေးဆင ခ်ပ င စ် ျာဖိအျာေးလည  ်ေးမ    ။ိ 
 

4.1.5 Air ကိုံအ ည အ်သ  ရ  ေး 
 

ရယဘုံယ ျအျာေးဖပ ငုံ့ စ်မီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာထမဲ   ျာရလထုံအ ည အ်သ  ရ  ေးကိုံကပ ရ  ျာင  ် ုံ့စက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ ပ်ပ င  ်ေးထန ်

ရသျာအဖ    ဲ ုံ့ဝင အ်ရ အတ  က လ်   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ    ခိပ င  ်ေးပပ င  ်ေးထန ရ်သျာညစ ည်မ  ်ေးမ   ုံဖပ စ ရ်ပ   န်္ိုံင ဘ်ေူး။ 

အခ ျ  ိုံ ုံ့ကရ သခစံနံ   ုံန  ်ေးသတ မ်  တ ထ်ျာေး ရသျာဖုံန မ်   ုံန  ် ုံ့ညစ ည်မ  ်ေးမ   ုံယျာယ ီ (ရမမ  န္ိုံဝင ဘ်ျာလ) 

ခပ ရ  ျာက သ်  ရ  ုံ့ ျာသမီ ျ ျာ ေး တ  င ရ်ဆျာက လ်ုံပ ရ် ေး က ဘ် ဆ်ိုံက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အုံတ မ်ေီးဖိုံအနေီးတ  င တ်  ရ  ုံ့    နိ္ိုံင ပ်  သည ။် 

ရလထုံအ ည အ်သ  ရ  ေးရပ   အ်ခပ ရ ခ ံ ရ တျာမ ျ ျာ ေးအရသေး 

စတိ ထ်ပိ ခ် ီေးသ   ျာ ေးကျာလအတ  င  ်ေးမ   ျာတကက နျာရ သမ ျ ျာ ေးသိုံ ုံ့အခ ျ  ိုံ ုံ့ကဆညူသံမံ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးမ   ျာ    တိဲုံ့လမ  ်ေး

ရဘေးတစ လ် ျ  ရ  ျာက တ်  င အ်ဖ    ဲ ုံ့ဝင အ်ရ အတ  က ည်စ ည်မ  ်ေးမ   ုံတိုံေးလက  ်   တိ  င မ်     နိ္ိုံင ။် 

 

4.1.6 မပ ရ ဆလီ     ျာန  င  ် ုံ့မပ ရ မ ျက န်   ျာသ  င ပ်ပ င  ်
 

ယင  ်ေးရ သ၏မပ ရ ဆလီ     ျာမ ျ ျာ ေးအထေူးသဖပ င  ် ုံ့ရတျာင င်ယ တ်ိုံ ုံ့သည အ်မ ျ ျာ ေးအျာေးဖပ င  ် ုံ့ကပ မ  ်ေးပစစည  ်ေးမ ျ ျာ ေးရ ေးစပ န်ည

  ်ေး င  ် ုံ့က ျက ဖ်ပ စ ပ်  တယ ရ်နကပ တယ တ်ိုံင  ်ေးပပ ည က်တခပ  ျာ ေးကမ  ်ေးရိုံ ေးတန  ်ေးရ သထက န်  င  ် ုံ့တိုံက စ်ျာေးမ   ုံန  င  ် ုံ့မပ 

ရ ပပ   ိုံမ   ုံမ  ဖပ စ ရ်ပ   န်္ိုံင ဖ်ပ စ က်ပ သည ။် အဆိုံပ  ရ သ    ပိ  တယ  ်

 

 
 

18 Arannayk ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေးမ  ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ,် ပထမဦေးစ   ျာ edn ၏ ကျာက  ယ ထ်ျာေးရသျာ နယ ပ်ယ မ် ျ ျာ ေး ၏ (2013) 

ဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   ။ဲ အဆိုံပ   Arannayk ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေး    ကျာ။ 

19 UNHCR မ   (2016) ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဘမူရိဗ ဆိုံင  ်ျာက  င  ်ေးဆင  ်ေးမစ  ်  င အ်စ ီင ခ်စံျာ။ 

UNDP မ   (1982) မပ ရ ရအျာက ရ် စစ တ်မ  ်ေး, ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်လဘမူရိဗ ဆိုံင  ်ျာအခပ ရ အရန။ UNDP 

မ  နည  ်ေးပညျာဆိုံင  ်ျာအစ ီင ခ်စံျာ DP / ဦေး -N / BG D-74-009 / 1 

20 Ahmedက,K.အမ (်2003)ကန ုံ့ သ်တ ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့အတ  က ရ်    ည တ်ည တ်ံုံ့မပ ရ ရအျာက ရ် ထုံတ ယ်၏ူကစိစ  

ပ မ် ျ ျာ ေး ကိုံ။ အျာ   , Okayama တကကသိုံလ ,် ဂ ျပန ,် စစအတ  က မ်ပ ရ ဆလီ     ျာ & မပ ရ ရအျာက ရ် အ င  ်ေးအမပ စ မ် ျ ျာ ေး၏ကိုံ 

လံုံခ   ုံ ရံသျာ 

န  င  ် ုံ့ရ    ည တ်ည တ်ံုံ့ရသျာအသံုံေးခ ျလ   ုံ  ံ ုံ့ရဆျာ မ်   ုံမ ျ ျာ ေးကိုံအရပ   န်္ိုံင င်တံကျာစျာတမ  ်ေးဖတ ပ်   ၏ဲတ ျာေးစ   ဆဲိုံမ   ုံ။ 44-52 

27 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                                  ESMF 

 

မပ ရ ပပ   ိုံမ   ုံတစ ခ်ုံ   ည လ် ျ ျာ ေးရသျာသမိုံင  ်ေး။ 

ဥပမျာတပ က်ိုံရ သမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အနေီးတဝိုံက မ်ပ ရ ပပ   ိုံမ   ုံ၏မကပ  ျာရသေးမအီစ ီင ခ်စံျာမ ျ ျာ ေး     ခိဲုံ့သည  ် 21 

အရ ေးအခင  ်ေးရအျာက တ်ိုံဘျာလ, 201821 31 ကျာလ 16 အစ ီင ခ်ခံဲုံ့သည ။် 

 

အဆိုံပ  မပ ရ ဆလီ     ျာမ ျ ျာ ေးထထူပ မ်ပ ရ ရပ   တ်  င  ်      ံ ုံ့ထကဲရနအဆင  ် ုံ့ကိုံမပ ရ ပပ င ရ်ပ   တ်  င  ် clayey loam  န န်  ငုံ့ သ် ဲ

loam ထမံ  ကပ မ  ်ေးသအဲထ။ိ သစ ရ်တျာဧ ိယျာမ ျ ျာ ေးထမဲ   ျာ, clayey န  င  ် ုံ့သ ဲ loarns မပ ရ သပ ဇျာဖပ စ က်ပ သည က်ိုံ၎င  ်ေး, 

သမဲပ ရ ဆလီ     ျာကိုံမကပ  ျာခဏအနရီ ျာင သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ အ်ဝ  ရ ျာင  ် Ting 



အတ  က  ်    လိျာတဲုံ့သနံ  င  ် ုံ့အတထူံုံမ    န  ်ေးဖပ စ ပ်  တယ ။် 

သတူိုံ ုံ့အရပ  င  ်ေးစုံက ျရ  ျာက တ်ိုံ ုံ့မ  ရတျာင က်ုံန  ်ေးရပ   တ်  င ဖ်ပ စ ရ်ပ   ရ်နစဉ က်ိုံ un-

စုံစည  ်ေးက ျရ  ျာက တ်ိုံ ုံ့မ  တထီ  င ထ်ထူပ ရ်သျာမ ပ ရ ဆလီ     ျာ, အလ  န အ်က ျ   ရံကျာင  ်ေးစ   ျာည  စ ,် 

ရယဘုံယ ျအျာေးဖပ င  ် ုံ့နက  ်    ိုံင  ်ေးရသျာ, ဤရ သတ  င ဖ်ပ စ ရ်ကျာင  ်ေး အသက အ်ကပ   ီေး 

ဆံုံေးမပ ရ ဆလီ     ျာမ ျ ျာ ေးမ  အတန အ်သငုံ့ ရ်ကျာင  ်ေးစ   ျာမ ျ ျာ ေးမ   ျာ ျာသဦတုံမ   ျာသကဲ ျရ  ျာက မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ siltstones22 

ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေး ခ ံဖိုံ ုံ့ရလုံ့    ပိ  တယ ။် 

 ျာသဦတုံမ   ျာသကဲရနဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးဆအဲဆိုံပ  မပ ရ ဆလီ     ျာမ ျ ျာ ေးသ ဲ      ံ ုံ့မပ က ခ်င  ်ေးပပ င ဖိ်ုံ ုံ့ loams န  င  ် ုံ့ Shale silty 

       ံ ုံ့ခ ျရ  ေးင  ရ မ ျ ျာ ေးအတ  က သ်မူ ျ ျာ ေးဖပ စ ရ်လုံ့    ပိ  တယ ။် ရယဘုံယ ျအျာေးဖပ င  ် ုံ့ Tipam Surma 

ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးမ   ုံ၏မပ ရ ဆလီ     ျာမ ျ ျာ ေး Dupitila 

ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးမ   ုံ၏မပ ရ ဆလီ     ျာမ ျ ျာ ေးမ  ဆ  ရ မ ျ  ိုံ ေးတံုံ ုံ့ပပ န မ်   ုံအတ  က လ် ျရ  ျာ ုံ့နည  ်ေးအက ဆ်စ ဖ်ပ  

 

အဆိုံပ   Ukhia န  င  ် ုံ့တကက နျာသစ ရ်တျာပပံအမ ျ ျာ ေးအပပ  ျာ ေးက   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးရသျာဘမူရိဗ ဆိုံင  ်ျာဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေး 

မ   ုံပ  ဝင ရ်သျာညင ည်င  သ်ျာသျာ sloping ရတျာင က်ုံန  ်ေးကိုံဖံုံေးလ    မ  ်ေး။ ဤ   ရ  ုံ့ကျာေး Pliocene န  င  ် ုံ့ Miocene ဖပ စ က်ပ သည ။် 

အဆိုံပ  ရတျာင က်ုံန  ်ေးသံုံေး ကိုံယ စ်ျာေးလ  ယ စ်ေီး ီေး-Surma, Tipam န  င  ် ုံ့ Dhupitila န  င  ် ုံ့အတအူထက ရ်ကျာလပိ ,် တကကသိုံလ ,် 

က ျရ  ျာက ပ်  ဝင သ်ည ။် အဆိုံပ   Pliocene mottled siltstones န  င  ် ုံ့ Shale, plinthitic န  င  ် ုံ့ lateritic အလ     ျာန  ငုံ့ ရ် ျာ, 

ကပ မ  ်ေးသကဲ ျရ  ျာက မ်  ရခ  က ,် ခ ျရ  ျာ၏အဓကိအျာေး ပ  ဝင ပ်  သည ရ်သျာ Dupitila ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးခပ င  ်ေးကိုံဖံုံေးလ    မ  ်ေး။ 

အဆိုံပ  အနည ခ်ိုံင မ်ျာတဲုံ့တိုံက စ်ျာေးမ   ုံမ  ဘျာသျာ ပ ဖ်ပ စ က်ပ သည ။် အဆိုံပ   Miocene ခ ျ  ိုံငုံ့ သ်ျာေးရအျာက ခ်ပ ရ မ   anticlines 

န  င  ် ုံ့မ ျက န်   ျာပပ င ၏်အလယ ဗ်ဟိုံတ  င တ်ည  ်   ပိပ   ီေးရသျာ   ရ  ေးအက ျဆံုံေး Surma ဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးခပ င  ်ေးကိုံဖံုံေးလ    မ  ်ေး။ 

 

4.1.7 သဘျာဝရဘေးအန္တ ျာယ  ်
 

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာတ  င ရ်အျာက ပ်  သဘျာဝရဘေး၏စခံ ျ နိ  ်   ပိ  တယ :် မပ စ ရ် ကပ   ီေးမ   ုံ, ရ ကပ   ီေးမ   ုံ, 

မပ ရ ပပ   ိုံမုံန တ်ိုံင  ်ေး, ငလ ျင န်  င  ် ုံ့ဆျာေးငန ဝ်င ရ် ျာက မ်   ုံ '' surges ။ စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာထမဲ   ျာ, 

မပ စ ရ် ကပ   ီေးမ   ုံစက တ်င ဘ်ျာလမ  ဇူလိုံင လ်အတ  င  ်ေး မ   ျာအဓကိအျာေးဖပ င  ် ုံ့ရပ   ရ်ပ  က ပ်  တယ ။် Flash 

ကိုံရ ကပ   ီေးမ   ုံန  င  ် ုံ့မပ ရ ပပ   ိုံဧပပ  လီန  င  ် ုံ့ရမလတ  င ရ်ပ   ရ်ပ  က ပ်  တယ ။် မုံန တ်ိုံင  ်ေးရမလ, ဇ  န လ်, 

ရအျာက တ်ိုံဘျာသိုံ ုံ့မဟုံတ န်္ိုံဝင ဘ်ျာလအတ  င  ်ေးဖပ စ ပ်   ျာ ေးန္ိုံင သ်ည  ် surges ။ ဆျာေး ငန ဝ်င  ် ရ  ျာက  မ်   ုံ ဇီင 

 ဘ်ျာလမ  ရမလမ  ဖပ စ ရ်ပ   ရ်လုံ့    တိယ ။် 

 

BBS 2011 ခုံန  စ သ်န  ်ေးရခ  င စ်ျာ င  ်ေးအခ ျက အ်လက မ် ျ ျာ ေးအ  Ukhia 

မဟုံတ သ်လိုံတကက နျာမမီေးသတ တ်ပ ဖ်    ဲ ုံ့ဘူတျာရံုံ ''     သိည ။် 

4.2 ဇီဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင အ်ခပ ရ ခ ံ

4.2.1 မပ ရ ပပ င အ်ခပ ရ စိုံက အ်ပင န်  ငုံ့ ပ်န  ်ေး Fauna 

Ukhia န  င  ် ုံ့တကက နျာအတ  က သ်စ ရ်တျာမပ ရ  upazilas အပပိူုံင  ်ေးအမပ  စဲမိ  ်ေးန  င  ် ုံ့ Garjan ကလ    မ  ်ေးမိုံေး Semi-

အမပ  စဲမိ  ်ေးသစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေး ဖပ ငုံ့ ဖံ်ုံေးလ    မ  ်ေးရနသည  ် (Dipterocarpus spp ။ ) နက  ်    ိုံင  ်ေးရသျာခ ျ  ိုံငုံ့ ခ်ပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ shaded 

ရတျာင ရ်စျာင  ်ေး '၌ဖပ စ ရ်ပ   ။် လူ ုံ့လ   ုံပ  ်   ျာ ေး မ   ုံမ ျ ျာ ေး sungrass, 

ဟင  ်ေးသေီးဟင  ်ေး   က န်  ငုံ့ ခ် ျ ုံ ဖံုံတ မ် ျ ျာ ေးကပပ န လ်ည သ်မိ  ်ေးပိုံက ခ်ဲုံ့ကပ  ရသျာရတျာင က်ုံန  ်ေး ၏အမ ျ ျာ ေးဆံုံေး 

အစတိ အ်ပိုံင  ်ေး denuded ပ  ပပ  ။ီ သိုံ ုံ့တိုံင ထ်ိုံရ သတ  င အ်ထေူးသဖပ င  ် ုံ့ကျာက  ယ ထ်ျာေးရ သမ ျ ျာ ေး (PA ဆိုံပပ   ီေး) အတ  င  ်ေး, 

ကပ   ယ ဝ်ရသျာဇီဝမ ျ  ိုံ ေးက    ဲတျာဟျာ။ 

 

ပပ   ီေးခဲုံ့သည  ် ုံ့ဆယ စ်ုံန  စ န်  စ ခ်ုံအတ  င  ်ေး, Ukhia န  င  ် ုံ့တကက နျာအတ  က သ်စ ရ်တျာဧ ယိျာမ ျ ျာ ေးညံုံ့ဖ ျင  ်ေး မ   ုံဖပ စ လ်ျာက 

ပ ပ  ပ ပ  သီိုံ ုံ့မဟုံတ က်ပ ရ  ျာင  ် ုံ့လူ ုံ့အကပ ရ  ျာင  ်ေးတ ျာေးမ ျ ျာ ေးမ     င  ်ေးလင  ်ေးခဲုံ့ကပ သည ။် 1989 ခုံန  စ န်  င  ် ုံ့ 2009 

ခုံန  စ အ်ကပ  ျာ ေး, တကက နျာရတျာရိုံင  ်ေးတ ိစဆျာန မ် ျ ျာ ေး၏သစ ရ်တျာလ    မ  ်ေးခပ  ုံ  ံ

 

21 UNHCR မ   (2018) စစ ဆ်င ရ် ေးအတ  က  ်ကိုံမ  မ  ်ေးမ ံန ,် 16-31 ရအျာက တ်ိုံဘျာလ 2018 ။ 

22 Canonizado, J.A. (1999) ရပ  င  ်ေးစည  ်ေးသစ ရ်တျာစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအစအီစဉ ,် Noakhali ကိုံ C / A တိုံင  ်ေး (1999-2008), FRMP က TA 

စတိ ျအပိုံင ျ ေး။ Mandala Agril ။ dev ။ သေီးန    ံ/ FD / MOEF ။ 



23 UNDP မ   (2014) ဘက စ်ံုံသဘျာဝရဘေးစမီခံန  ် ုံ့ခ   မဲ   ုံအစအီစဉ ရ်နျာက ဆ်ံုံေးအစ ီင ခ်စံျာကုံလသမဂဂဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးမ   ုံအစအီစဉ ,် 

Bangaldesh ။ 

24 BBS (2013) ခရိုံင စ်ျာ င  ်ေးအင  ်ေး 2011 - ရကျာုံ့ဘဇျာေး, စျာ င  ်ေးအင  ်ေး၏ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဗ ျ ရူိုံ, စမီကံနိ  ်ေးဝန က်ပ   ီေးဌျာန, 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်ပပ ည သ်ူ ုံ့ '' သမမတန္ိုံင င်အံစိုံေး ။ 

25 IUCN ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏် (2002) ဇီဝရဟဇုံန ။် IUCN ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    န်္ိုံင င်ရံံုံ ေး,    ကျာ 

 

 

27 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 
 

သန ုံ့  ်  င  ်ေး ျာဌျာန (TWS) ထျာေးရသျာ 3,304 ဟက တ်ျာထျာေးရသျာ 1,794 မ  ဟက တ်ျာကရန 46% အထလိ ျ  ရ  ျာ ုံ့ခ ျခဲုံ့သည ။်    ရပမယ 

  ် ုံ့သစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေး၏ခ ျ ုံ အံမ ျ  ိုံ ေးအစျာေး 6,263 ဟက တ်ျာကရန 7.824 ဟက တ်ျာ 26 မ   25% တိုံေးခဲုံ့သည ။် 
 

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာမပ ရ  ျာက မ်ပ  ျာ ေးစ   ျာသဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ပိ်ုံင ဆ်ိုံင မ်   ုံမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့သျာယျာလ  ပအလ  အပန  င  ် ုံ့

အတဇီူဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေးရပ  ကပ   ယ ဝ်သည ။် 

အဆိုံပ  ရ သအမ ျ  ိုံ ေးမ ျ  ိုံ ေးရသျာခ ီေးသ   ျာ ေးဆ   ရဲဆျာင မ်   ုံ    ပိ  တယ ။်  ရ် ျာက လ်ျာဧ ိယျာ၏ဆ   ရဲဆျာင မ်   

 ုံအ    ဆိံုံေးအင  ် ဂ   ပ တ်ဦေးတည  ်ေးလမ  ်ေးပိုံင  ်ေးအတ  က က်မဘျာုံ့အ   ည ဆ်ံုံေးဖပ စ ရ်သျာတစ ဦ်ေးပ  ကမ  ်ေးခပ ရ မ   ျာဖပ စ ပ်  တယ

 ။် အဆိုံပ  ပင လ်ယ က်မ  ်ေးခပ ရ လည  ်ေးသလံ  င  ် ridley လပိ  ် (Lepidochelys olivacea), အစမိ  ်ေးရ ျာင လ်ပိ  ် (Chelonia mydas), 

hawksbill လပိ  ် (Eretmochelys imbricate), loggerhead လိပ  ် (Caretta caretta) န  င  ် ုံ့သျာေးရ ကိုံပပ န လ်ပိ  ် (Dermochelys coriacea) 

အပ  အဝင ပ်င လ်ယ လ်ပိ င်   ေးခုံမ ျ  ိုံ ေးစတိ ရ်ထျာက ခ်ပံ  တယ ။် ပင လ်ယ က်ိုံကမ  ်ေးခပ ရ ကိုံဖပ တ ပ်ပ   ီေး Mudflats 

န  င  ် ုံ့သခဲံုံစမီကံနိ  ်ေး ဧ ိယျာ၏အခပ  ျာ ေးန  စ ဥ်ီေးကိုံပတ ဝ်န  ်ေးက ျင ဆ်ိုံင  ်ျာပိုံင ဆ်ိုံင မ်   ုံဖပ စ က်ပ သည ။် အဆိုံပ   Ipomoea PES-

caprae 

ရသျာမပ ရ ဆလီ     ျာတိုံက စ်ျာေးမ   ုံကရနကမ  ်ေးခပ ရ ကိုံကျာက  ယ ရ်ပေး န န်  င  ် ုံ့ကမ  ်ေးခပ ရ ၏မပ ငုံ့ တ်ိုံေးပ   ျာ ေးလျာဘိုံ ုံ့သစဲုံရဆျာင  ်ေး

တကက နျာကတဆင  ် ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေး၏ကမ  ်ေးလိုံင  ်ေးအတ  က သ်သဲခဲံုံအသေီးအ   က မ် ျ ျာ ေးကပ   ီေးစိုံေး။ 

   ဟျာလပိ ၏်မ  ရ  ေးမပ  ရူ ေးရထျာက ခ်ပံ  တယ ။် အ ဲမီ   ျာပင လ်ယ က်မ  ်ေးခပ ရ တစ သ်သိသိျာသျာပပ ည  ် Jhau (Casuarina 

equisetifolia) နျာေးမ   ျာစိုံက ခ် ံဖိုံ ုံ့တ  ရ  ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးဇုံန အ်တ  က  ် Baen (Avicennia officinalis) သစ ပ်င ။် 

ကပ ရ  ျာင  ် ုံ့ စီိုံက ခ်င  ်ေးမ  တစ ဦ်ေးကကပ   ီေးမျာေးရသျာအ   ယ အ်စျာေးသသဲခဲံုံဖ    ဲ ုံ့စည  ်ေးရ ေး '' ရစျာငုံ့ က် ပ ညုံ့ ရ်လုံ့လျာခဲုံ့သည ။် 
 

1980 ခုံန  စ က်ကပ ရ ညျာ Himchari အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးဥယ ျ ျာဉ ,် ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်တ  က အ်ရ ေးကပ   ီေးရသျာ protected 

ရ သမ ျ ျာ ေး၏တဦေး တည  ်ေးဖပ စ ၏်။    ဟျာဧ ိယျာ 1729 

ဟက တ်ျာဖံုံေးအုံပ ထ်ျာေးသည  ် ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးရတျာင သ်စ ရ်တျာဌျာနခ   ၏ဲရအျာက တ်  င တ်ည  ်   သိည ။်    က Himchari 

၏စုံစုံရပ  င  ်ေးအလ  တ ျာေးနဲ ုံ့အကပ   ီေးအအရလေးခ ျ နိ က်ထပ ပ်ပ ရ  ျာသည တ်   ျာ ေးသ   ျာ ေး၏ 56 မ ျ  ိုံ ေးစတိ ,် 13 ရနရ ရန, 286 

င  က န်  င  ် ုံ့သစ ပ်င ,် ခ ျ ုံ ,ံ မပ က ,် ကပ  ,ံ ဝ   ေး, အတန က်ပ  ျာခစံျာေးခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့ဟင  ်ေးသေီးဟင  ်ေး   က မ် ျ ျာ ေး 100 

က ျရ  ျာ မ် ျ  ိုံ ေးစတိ ,် etc ရ တခံ  န ၏်မလူရန ျာဖပ စ သ်ည  ် အမ ျ  ိုံ ေးသျာေးဥယ ျ ျာဉ ။် 

   ဟျာန  စ သ်န  ်ေးက ျရ  ျာ ဧ်ည  ် ုံ့သည မ် ျ ျာ ေးန  စ စ်ဉ ဆ်   ရဲဆျာင ။်  ပီန  ်ေး ခပ  ၏ံဇီဝမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေးစ   ျာကိုံ 

anthropogenic အခ ျက မ် ျ ျာ ေးကခပ  မိ  ်ေးခပ ရ  ျာက ရ်နသည ။် ရိုံဟင ဂ် ျ ျာမ ျ ျာ ေးသည ရ် ျာက လ်ျာလည  ်ေး 

 သီစ ရ်တျာအရပ   တ်စ ဦ်ေးရဝေးလရံသျာသပ ဇျာလ    မ  ်ေးမိုံေးမ   ုံ    ပိ  တယ ။် အထေူးသဖပ င  ် ုံ့, ဝ   ေးန  င  ် ုံ့ရလျာင စ်ျာသစ သ်ျာေး 

ကုံန သ်ည တ် ျာေး 

မဝင  ်သီစ ရ်တျာထကဲရနဝ   ေးန  င  ် ုံ့ရလျာင စ်ျာရတျာစုံရဆျာင  ်ေးရိုံဟင ဂ် ျ ျာအသိုံင  ်ေးအဝုံ ငိ  ်ေးမ  ထ  က ရ် ျာင  ်ေးအျာေးဖပ ငုံ့  ်သီစ ်

ရတျာရဂဟစနစ အ်ရပ   ထ်ခိိုံက ။် 

 

Inani "3°-21 17'N လတတ °ီန  င  ် ုံ့ 92",26 ကလီိုံမတီျာက   ျာရကျာုံ့ဘဇျာေးမပ   ိုံ ုံ့ မ  စ.,ရကျာုံ့ဘဇျာေးရတျာင သ်စ ရ်တျာဌျာနခ   ၏ဲ ရအျာက 

 မ်   ျာဧ ိယျာ protected 21 ° 6 အကပ  ျာ ေးတည  ်   သိည  ် -92 ° 7 "E ကိုံရလျာင ဂ် ျ တီ    ။်    ဟျာတစ ဦ်ေးဧ ိယျာဖံုံေးလ    မ  ်ေး 

အ ံသစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေး၏ 7.700 ဟက တ်ျာ၏အမပ  စဲမိ  ်ေးန  င  ် ုံ့ semi-အမပ  စဲမိ  ်ေးအပပိူုံင  ်ေးသစ ရ်တျာဇုံန ရ်အျာက မ်   ျာက ျဆင  ်ေး။ 

   ဟျာ Inani န  င  ် ုံ့ Ukhia န  စ ဥ်ီေးစလံုံေးသစ ရ်တျာအက   ျာအရဝေးပ  ဝင သ်ည ။် Inani သစ ရ်တျာဧ ိယျာအရစျာပိုံင  ်ေး ကဇီဝမ ျ  ိုံ ေး 

စံုံမ ျ  ိုံ ေးက   မဲ ျ ျာ ေး ရပ  ကပ   ယ ဝ်ခဲုံ့ရပမယ  ် ုံ့လက  ်   ကိ ျပင ျအဖံုံေးဟင  ်ေးသေီးဟင  ်ေး   က ,် sungrass, 

ခ ျ ုံ ဖံုံတ က်လ    မ  ်ေးမိုံေးလ ျက  ်   သိည ရ်ပမယ  ် ုံ့ န  ငုံ့ ခ် ျ ုံ ။ံ အမပ ငုံ့ ဆ်ံုံေးရသျာသစ ရ်တျာပပ   ီေးခဲုံ့သည  ် ုံ့ဆယ စ်ုံန  စ သ်ံုံေးခုံ '' 

အဘိုံ ုံ့ထက န်ည  ်ေး 30% မ   70% ကရနက ျ ုံ  ံ ုံ့ထျာေးသည ။် ခ ျ ုံ ဖံုံတ ထ်မဲ   ျာ, sungrass 



န  င  ် ုံ့ဝ   ေးအဆိုံပ      ုံခင  ်ေးကပ   ီေးစိုံေးခပ ယ လ်  ယ ရ်နကပ သည ။် Inani ဧ ိယျာ 93 မသိျာေးစုံမ ျ ျာ ေးရအျာက တ်  င  ် 443 

စက ရ်ံုံမ ျ  ိုံ ေးစတိ ပိ်ုံင ဆ်ိုံင က်ျာက  ယ ရ်ပေးခဲုံ့တယ ။် တစ ဥ်ေီးက gymnospermic သစ ပ်င မ် ျ  ိုံ ေးစတိ  ် Banspata (Podocarpus nerifolia 

အ) တုံန  ်ေးပဲ သီစ ရ်တျာ၌တ  ရ  ုံ့ရသျာ    ျာ ေးပ   ေးသစ ပ်င တ်စ ခ်ုံဖပ စ ပ်  သည ။် စက ရ်ံုံမ ျ  ိုံ ေးစတိ တ်  ရ ထမဲ   ျာ, 

ဟင  ်ေးသေီးဟင  ်ေး   က  ် 140 (32%)     ပိ  တယ ,် ခ ျ ုံ သံစ ပ်င မ် ျ ျာ ေး 151 (34%) ဖပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေး, 85 (19%) 

ဖပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေး, ရတျာင တ်က သ်မျာေး 7 (2%) 60 (13%) န  င  ် ုံ့ epiphytes ဖပ စ က်ပ ၏။ 

ဤသည သ်စ ရ်တျာခပ ရ  ျာက လ်မသိျာေးစုံမ ျ ျာ ေးရအျာက မ်   ျာရနရ ရန 29 မ ျ  ိုံ ေးစတိ  ်တျာဟျာ။ 

အဆိုံပ  ရနရ ရနမ ျ ျာ ေးအနက အ်မ ျ ျာ ေးဆံုံေးမ ျ  ိုံ ေးစတိ ,် 12,     ျာ ေးပ   ေး, 9 ဘံုံဖပ စ က်ပ ပပ   ီေး 8 အလ  န ဘ်ံုံဖပ စ က်ပ သည ။် 

   ဟျာ 5 လပိ န်  င  ် ုံ့လပိ  ် (9%), 21 အမိ ျမ    ရ  ျာ (36%) ဖပ စ က်ပ သည က်ိုံ၎င  ်ေး, 32 မပ   ရ  (55%) 

    ပိ  တယ ရ်နရသျာ၏တ   ျာ ေးသ   ျာ ေး၏ 58 မ ျ  ိုံ ေးစတိ က်ပိုံင ဆ်ိုံင သ်ည ။် Arannyak 

ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေးမ   သီစ ရ်တျာတ  ရ ထမဲ   ျာတ  ရ  ုံ့န္ိုံင ပ်  တယ  ် 34 တ   ျာ ေးသ   ျာ ေး (60%) 18 (31%) ဘံုံဖပ စ က်ပ ပပ   ီေး 6 (10%) 

ကအ မ  ်ေးဘံုံမ ျ ျာ ေးမ   ျာ    ျာ ေးပ   ေးဖပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေးအတည ပ်ပ  ုံပပ ရ  ျာကပ  ျာ ေးခဲုံ့သည ။်    ဟျာ 195 ရနထိုံင သ်မူ ျ ျာ ေး 

(77%) ဖပ စ က်ပ ပပ   ီေးက ျန အ်ပိုံင  ်ေး 58 (23%)      ရ  ုံ့ပပ ရ  ျာင  ်ေးရနကပ သည မ် ျ  ိုံ ေးစတိ  ်ျာ 253 င  က တ်ိုံ ုံ့သည လ်ည  ်ေး 

ရထျာက ခ်ပံ  တယ ။် င  က တ်  ရ ထမဲ   ျာ, 44 မ ျ  ိုံ ေးစတိ  ် (23%) သည အ်လ  န  ်   ျာ ေးပ   ေးရသျာဖပ စ က်ပ ပပ   ီေး 68 (35%) 

    ျာ ေးပ   ေး ဖပ စ က်ပ သည ။် 39 န္ိုံ ုံ့တိုံက သ်တတ ဝ  မ ျ ျာ ေး၏တစ ဦ်ေးစုံစုံရပ  င  ်ေး သီစ ရ်တျာ၌တ  ရ  ုံ့ရနကပ ပ  တယ ။် 

အဆိုံပ  န္ိုံ ုံ့တိုံက သ်တတ ဝ  မ ျ ျာ ေး အနက ,်12,11 ကပ   က အ်သျာေးစျာေးဖပ စ က်ပ ၏, 7 လင  ်ေးန္ိုံ ုံ့ဖပ စ က်ပ ပပ   ီေး 4 

မ ျရ  ျာက ဝ်မံ ျ ျာ ေးဖပ စ က်ပ သည ။် သိုံ ုံ့ရသျာ ဤ်သစ ရ်တျာမ ျ ျာ ေး ၏စုံစုံရပ  င  ်ေးန္ိုံ ုံ့တိုံက သ်တတ ဝ  မ ျ ျာ ေး၏ 61% 

    ျာ ေးပ   ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ အ်လ  န  ်   ျာ ေးပ   ေးမ ျ  ိုံ ေးစတိ  ် (Arannyak ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေးမ   2016) ဖပ စ ရ်စဖပ စ က်ပ သည ။် 

လက  ်   ကိရိုံဟင ဂ် ျ ျာမ   ုံသည  ် Inani ကျာက  ယ ထ်ျာေးဧ ိယျာရပ   မ်ဆိုံတိုံက ရ်ိုံက သ်ပ ဇျာလ    မ  ်ေး မိုံေး 

မ   ုံ    သိည ပ်  ဘေူးရပမယ  ် ုံ့ရနဆအဲခ ျ  ိုံ ုံ့ယဆူခ ျက  ်   ပိ  တယ ် 

 
26 Arannyak ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေး (2013) ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့     ်Protected Areas ၏ဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   ,ဲ ပထမဦေးဆံုံေးထုံတ ရ်ဝ။ အဆိုံပ   

Arannyak ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေး   ကျာ။ 

27. DRP ရ ျာက လ်ျာ၏သဘျာဝပတ ဝ်န  ်ေးက ျင သ်က ရ် ျာက မ်   ုံအရပ    ်UNDP မ   (2017) အစ ီင ခ်စံျာ။ 

28 Arannyak ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေးမ   Inani ၏ (2016) ဇီဝမ ျ  ိုံ ေးစံုံမ ျ  ိုံ ေးက   သဲစ ရ်တျာ Protected ။ အဆိုံပ   Arannyak 

ရဖျာင ရ် ေး   င  ်ေး   ကျာ။   

28 
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ကပ ရ  ျာင  ်ေးဝ   ေးန  င  ် ုံ့ရလျာင စ်ျာရတျာပုံInaniထမံ  ထုံတ ယ်လူ ျက  ်   သိည ရ် သမ ျ ျာ ေးကျာက  ယ ရ်စျာင  ် ုံ့   ရ  ျာက ခ်ပ င  ်ေးန

  င  ် ုံ့ရိုံဟင ဂ် ျ ျာ အသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအဘိုံ ုံ့အထ  က က်ိုံရ ျာင  ်ေးမခ ံ။ 

 

IUCN (2016) အ , (တကက နျာအတ  က  ်Ukhiya န  င  ် ုံ့ 4 မ   ျာ 5 သစ ရ်တျာပပံပ  ဝင ပ်  သည )် ကိုံရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိုံင ရ်တျာင ပိ်ုံင  ်ေး ရ သတ  င  ်

50-78 ဆင  ် 29     ပိ  တယ ။် ဤအ ျာက 40 န  ်ေးက ျင  ် DRP30 ၏ရုံတ တ် က ရ် ျာက လ်ျာမ   ုံကပ ရ  ျာင  ် ုံ့စခန  ်ေး 

မ ျ ျာ ေးအတ  င  ်ေးန  င  ် ုံ့ပတ ပ်တ လ်ည ပိ်တ မ်ရိနကပ သည ။် မကပ  ျာရသေးမကီ IUCN (ပံုံ 4-2 နဲ ုံ့ပံုံ 4-3 ကိုံကပ ည  ် ုံ့ပ  )  ုံကခသည စ်ခန  ်ေး 

န  င  ် ုံ့အနေီးတဝိုံက ဆ်င  ်   ရိနခပ င  ်ေး၏က ျယ ပ်ပ န  ် ုံ့စစ တ်မ  ်ေးမ ျ ျာ ေးရကျာက ယ်ကူပ သည ။်  င  ်ေးမပ စ :် IUCN (2018) " 



 
 

 

4-2 ပံုံ :  Ukhiya ဧ ိယျာအတ  င  ်ေး    စိခန  ်ေးအနေီးဆင ရ် ျာက  ်   ခိပ င  ်ေး၏တည ရ်န ျာ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

29. ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်တ  က အ်ျာ   ဆင မ် ျ ျာ ေး၏ IUCN (2016) အခပ ရ အရန။ 

30. IUCN ၏မစစတျာ Motaleb န  င  ် ုံ့အတပူုံဂဂို လ ရ် ေးဆက သ်  ယ ရ် ေး။ 

31. IUCN (2018) က  င  ်ေးဆင  ်ေးစစ တ်မ  ်ေးရကျာက  ်https: //www.iucn.orgjasia/countries/bangladesh/human-elephant-conflict¬mitigation-

around-refugee-camp-coxs-bazar 
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4-3 ပံုံ : တကက နျာဧ ိယျာအတ  င  ်ေး    စိခန  ်ေးအနေီးဆင ရ် ျာက  ်   ခိပ င  ်ေး၏တည ရ်န ျာမ ျ ျာ ေး 

 

4.2.2   ရ ရနအပင န်  ငုံ့ ပ်န  ်ေး Fauna 

1990  ဲ ုံ့အတ  င  ်ေး Naaf မပ စ မ်ပ စ ဝ်၏င   ေးလုံပ င်န  ်ေးမန မ် ျ ျာ ေး၏စစ တ်မ  ်ေးကဏန  ်ေး 3 

မ ျ  ိုံ ေးစတိ န်  င  ် ုံ့က ျရ  ျာက ပ်ုံစ  န -်3 2 မ ျ  ိုံ ေးစတိ  ် '', ပုံစ  န မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ပုံစ  န ၏် 20 မ ျ  ိုံ ေးစတိ  ် 123 

င   ေးမ ျ  ိုံ ေးစတိ မ်  တ တ်မ  ်ေးတင ခ်ဲုံ့တယ ။် အဆိုံပ  ကပ   ီေးစိုံေးအုံပ စ်ုံသည အ်နည  ်ေးငယ ရ်သေး 

ငယ တ်ဲုံ့အ   ယ အ်စျာေးင   ေးကကိုံယ စ်ျာေးပပ  ုံခဲုံ့ပ  တယ ။် 

ပင လ်ယ က်ိုံဖိုံ ုံ့နေီးကပ န်ေီးကပ ပ်ပ န ရ်    ရ  ုံ့မ  ရ  ျာက တ်  င ထ်ည  ် ုံ့သ  င  ်ေး စဉ  ်ေးစျာေးခပ င  ်ေး, ရ သ    လိ ူ pisciculture 

န  င  ် ုံ့ပုံစ  န ယ်ဉ က် ျရ  ေးမ   ုံ၌ habituated ရနကပ သည ။် လမူ ျ ျာ ေးတိုံ ုံ့သည လ်ည  ်ေးဆျာေး လယ ယ်ျာစိုံက ပ် ျ  ိုံ ေးက ျင  ် ုံ့သံုံေးပ  ။ 

 

4.3 လမူ   ုံစေီးပ   ျာ ေးအခပ ရ ခ ံ

4.3.1 လမူ   ုံစေီးပ   ျာ ေးအခပ ရ အရန 

Ukhiya န  င  ် ုံ့တကက နျာ Upazilas မ ျ ျာ ေးအတ  က အ်ခပ ရ ခလံမူ   ုံစေီးပ   ျာ ေးအခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေး 2011 

ခုံန  စ သ်န  ်ေးရခ  င စ်ျာ င  ်ေးရ တျာမ ျ ျာ ေး ရပ   တ်  င အ်ခပ ရ ခရံအျာက က် ဇယျာေးက  က အ်က ျဉ  ်ေးခ ျ ုံ  ံေးထျာေးပ  သည ။် 

 

စျာေးပ   တဲင  ်4-1: 2011 ခုံန  စ သ်န  ်ေးရခ  င စ်ျာ င  ်ေးထကဲရနလမူ   ုံစေီးပ   ျာ ေးရ တျာမ ျ ျာ ေး၏အက ျဉ  ်ေးခ ျ ုံပ  ်

စောရငါ ါ ဇယော  Ukhiya တကက နော 

အလုံပ သ်မျာေးသမဂဂအရ အတ  က  ် 5   6    

Mouzas အရ အတ  က  ် 13    12   

က ျရ  ေး    ျာအရ အတ  က  ် 54   146   

ပပ ည သ်ူ ုံ့အင အ်ျာေး 207,379   264,389    

ဧ ိယျာ (ဧက) 64,694  

လဥူီေးရ သပိ သ်ည  ်ေးဆ (လတူ  ရ ကိုံ / sqkm 792  680   
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စောရငါ ါ ဇယော  Ukhiy
a 

တကက

နော 

အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး 37.940 46,328 

အထေီးပပ ည သ်ူ ုံ့အင အ်ျာေး 104,56

7 

133,106 

အမ ျ  ိုံ ေးသမေီးလဥူီေးရ  102,81

2 

131,283 

လငိ အ်ခ ျ  ိုံ ေး 102 101 

ပ ျမ  ်ေးမ ျ  အမိ ရ်ထျာင စ်ုံအ   ယ အ်စျာေး 5.4 5.7 

စျာတတ မ်ပ ရ  ျာက ရ် ေးန   ုံန  ်ေး 36.3 26.7 

မဆဲန္ဒ   င တ်  ရ အရ အတ  က  ် 100,00

0 

117,000 

မ  တ စ် လ်င  ်(လမူ ျ  ိုံ ေး၏နပံ  တ )် 189,82

1 

258,245 

ဟနိ္ဒူ  (လမူ ျ  ိုံ ေး၏နပံ  တ )် 4,340 2,967 

ဗုံ ဓဘျာသျာ (လမူ ျ  ိုံ ေး၏နပံ  တ )် 13,000 3,089 

ခ စ ယ်ျာန  ်(လမူ ျ  ိုံ ေး၏နပံ  တ )် 31 9 

အခပ  ျာ ေးသမူ ျ ျာ ေးက (လမူ ျ ျာ ေး၏နပံ  တ )် 87 79 

အမိ ရ်ထျာင သ်ည အ်မ ျ  ိုံ ေးသျာေး (ရဟျာင  ်ေး 10 yrs အထက လ်ဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 53.1 52.6 

လက မ်ထပ  ်ရသေးအမ ျ  ိုံ ေးသျာေး (10 yrs ရဟျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထက လ်ဥူီေး ရ  ဲ ုံ့%) 46.4 47.0 

အမိ ရ်ထျာင သ်ည အ်မ ျ  ိုံ ေးသမေီး (ရဟျာင  ်ေး 10 yrs အထက လ်ဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 60.1 60.3 

လက မ်ထပ  ်ရသေးအမ ျ  ိုံ ေးသမေီး (10 yrs ရဟျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထက လ်ဥူီေး ရ  ဲ ုံ့%) 33.7 34.2 

မုံဆိုံေးမအမ ျ  ိုံ ေးသျာေး (10 yrs ရဟျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထက လ်ဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 5.2 4.7 

က   ျာ   င  ်ေးအမ ျ  ိုံ ေးသျာေး (10 yrs ရဟျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထက လ်ဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.4 0.4 

က   ျာ   င  ်ေးအမ ျ  ိုံ ေးသျာေး (10 yrs ရဟျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထက လ်ဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.1 0.1 

မုံဆိုံေးမအမ ျ  ိုံ ေးသမေီး (ရဟျာင  ်ေး 10 yrs အထက လ်ဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 5.2 4.7 

က   ျာ   င  ်ေးအမ ျ  ိုံ ေးသမေီး (10 yrs ရဟျာင  ်ေးမ ျ ျာ ေးကိုံအထက လ်ဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.9 0.7 

မနိ  ် ုံ့ခ  န  ်ေးမသန စ်  မ  ်ေးသမူ ျ ျာ ေး (လဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.2 0.2 

ဗပ  ျာ တိ ျရူပ  ရံုံမသန စ်  မ  ်ေးသမူ ျ ျာ ေး (လဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.2 0.2 

မသန စ်  မ  ်ေးသမူ ျ ျာ ေး (လဦူေးရ  ဲ ုံ့%) အကပ  ျာ ေးအျာရံုံ 0.1 0.1 

ရုံပ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာမသန စ်  မ  ်ေးသမူ ျ ျာ ေး (လဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.4 0.6 

စတိ ပိ်ုံင  ်ေးဆိုံင  ်ျာမသန စ်  မ  ်ေးသမူ ျ ျာ ေး (လဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.1 0.2 

Autistic (လဦူေးရ  ဲ ုံ့%) 0.1 0.1 

အမိ တ်  င  ်ေးစက မ်   ုံလက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေး   င မ် ျ ျာ ေးယနူစ အ်ရ အတ   519 98 

အမိ တ်  င  ်ေးစက မ်   ုံလက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေး   င မ် ျ ျာ ေးအတ  က  ်Engaged 

ပပ ည သ်ူ ုံ့စုံစုံရပ  င  ်ေးအရ အတ  က  ်

1,038 306 

ဝ   ေး & မသ   ျာ ေးခင စ်က မ်   ုံလက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေး   င မ် ျ ျာ ေးယနူစ အ်ရ အတ  က  ် 480 38 

ဝ   ေး&မသ   ျာ ေးခင စ်က မ်   ုံလက မ်   ုံလုံပ င်န  ်ေး   င မ် ျ ျာ ေးအတ  က E်ngagedပပ ည သ်ူ ုံ့စုံစုံရပ  င  ်ေးအရ အ

တ  က  ်

1,000 114 

သစ သ်ျာေးပ ိရဘျာဂယနူစ အ်ရ အတ  က  ် 150 70 

သစ သ်ျာေးပ ိရဘျာဂယနူစ အ်တ  က  ်Engaged ပပ ည သ်ူ ုံ့စုံစုံရပ  င  ်ေးအရ အတ  က  ် 970 280 

 င  ်ေးမပ စ :် BBS (2014) 2011 လဥူီေးရ န  င  ် ုံ့အမိ အ်ကပ ရ  ျာင  ်ေးအ ျာသန  ်ေးရခ  င စ်ျာ င  ်ေး၏အဝန  ်ေးအစ ီင ခ်စံျာ - 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်ပ ပ ည သ်ူ ုံ့ '' သမမတန္ိုံင င်ရံကျာုံ့ဘဇျာေးခရိုံင ,် စျာ င  ်ေးအင  ်ေး၏ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဗ ျ ရူိုံ, စမီကံနိ  ်ေးဝန က်ပ   ီေးဌျာန, 



အစိုံေး ။ BBS (2013) ခရိုံင စ်ျာ င  ်ေး အင  ်ေး2011 ခုံန  စ -်Cox 

ဇျာေး,စျာ င  ်ေးအင  ်ေး၏ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဗ ျ ရူိုံ,စမီကံနိ  ်ေးဝန က်ပ   ီေးဌျာန,ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်ပပ ည သ်ူ ုံ့''သမမတန္ိုံင င်အံစိုံေး ။  
 

စျာေးပ   တဲင  ် 4-2: 2011 

ခုံန  စ သ်န  ်ေးရခ  င စ်ျာ င  ်ေးကရနအခပ ရ ခအံရဆျာက အ်ဦမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ ရ်ဆျာင မ်   ုံမ ျ ျာ ေး၏အက ျဉ  ်ေးခ ျ ုံပ  ်

စောရငါ ါ ဇယော  Ukhiya တကက နော 

လမ  ်ေးမ ျ ျာ ေးစုံစုံရပ  င  ်ေးအလ ျ ျာ ေး (ကလီိုံမတီျာ) 459 513.14 

သတတ ု လမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏အ   ည  ်(ကလီိုံမတီျာ) 94 80.49 

Semi-သတတ ု လမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး၏အ   ည  ်(ကလီိုံမတီျာ 108 74.39 

Unmetalled ၏အ   ည  ်(kacha) လမ  ်ေး (ကလီိုံမတီျာ) 284 258.26 

တျာတမလံမ  ်ေးအ   ည  ်(ကလီိုံမတီျာ) 0 22 

စုံစုံရပ  င  ်ေးမေီး ထျာေးအလ ျ ျာ ေး (ကလီိုံမတီျာ) 0 0 

မုံတ သ်ံုံရလအတ  က ရ် လမ  ်ေး၏အ   ည  ်(မပ စ န်  င  ် ုံ့တေူးမပ ရ  ျာင  ်ေး, ကလီိုံမတီျာ) 15 28 

က ျရ  ျာ ုံ့ပပ န  ် အတ  က ရ် လမ  ်ေး၏အ   ည တ်စ န်  စ တ်ျာ (မပ စ န်  င  ် ုံ့တေူးမပ ရ  ျာင  ်ေး, 

ကလီိုံမတီျာ) 

15 28 

အစိုံေး ရဆေးရံုံတ  ရ အရ အတ  က  ် 0 1 

non-အစိုံေး ရဆေးရံုံတ  ရ အရ အတ  က  ် 0 7 

 ပ  ်   ျာရဆေးခန  ်ေးအရ အတ  က  ် 15 12 

ရသျာက သ်ံုံေးရ  င  ်ေးမပ စ  ်- Tap (အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏%) 0.8 1.1  

31 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

စောရငါ ါ ဇယော  Ukhiya တကက နော 

ဝမ  ်ေးရခ  င  ်ေး ရကျာင  ်ေးစ   ျာ (အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏%) - ရ အ င  ်ေးအမပ စ က်ိုံရသျာက သ်ံုံေး 82.8 78.7 

လ ျ  ပ စ်စ ဆ်က သ်  ယ မ်   ုံ 23.2 25.5 

ရ အထမိ  ်ေးအမ  တ တ်ံဆပိ (်အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏%)န  င  ် ုံ့အတကူ ျန  ်ေးမျာရ ေးန  င  ် ုံ့ညညီ  တ ရ်သျာအမိ သ်ျာမ ျ ျာ

 ေး 

6.1 7.7 

ရ အထမိ  ်ေးအမ  တ တ်ံဆပိ မ်ပ  ဘကဲ ျန  ်ေးမျာရ ေးန  င  ် ုံ့ညညီ  တ ရ်သျာအမိ သ်ျာမ ျ ျာ ေး(အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏%) 28.0 36.7 

မဟုံတ တ်ဲုံ့သန  ် ုံ့   င  ်ေးအမိ သ်ျာ (အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏%) 43.6 42.2 

အဘယ သ်မူ ျ  မသန  ် ုံ့ ရ ေးအရဆျာက အ်ဦေး (အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏%) 22.3 13.4 

  

 င  ်ေးမပ စ :် BBS (2014) 2011 လဥူီေးရ န  င  ် ုံ့အမိ အ်ကပ ရ  ျာင  ်ေးအ ျာသန  ်ေးရခ  င စ်ျာ င  ်ေး၏အဝန  ်ေးအစ ီင ခ်စံျာ - ဘင  ် ဂလျာေး 

ရ ုံ့    ၏်ပပ ည သ်ူ ုံ့ '' သမမတန္ိုံင င်ရံကျာုံ့ဘဇျာေးခရိုံင ,် စျာ င  ်ေးအင  ်ေး၏ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဗ ျ ရူိုံ, စမီကံနိ  ်ေးဝန က်ပ   ီေးဌျာန, အစိုံေး ။ BBS 

(2013) ခရိုံင စ်ျာ င  ်ေးအင  ်ေး 2011 - ရကျာုံ့ဘဇျာေး, စျာ င  ်ေးအင  ်ေး၏ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့ဗ ျ ရူိုံ, စမီကံနိ  ်ေးဝန က်ပ   ီေးဌျာန, 

ဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့    ၏်ပပ ည သ်ူ ုံ့ '' သမမတန္ိုံင င်အံစိုံေး ။ 
 

င   ေးဖမ  ်ေး Ukhiya ၏ရ သခလံတူိုံ ုံ့တ  င အ်ဓကိစေီးပ   ျာ ေးရ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံဖပ စ ပ်  တယ ။် 60 nos 

၏တစ ဦ်ေးကမကပ  ျာရသေးခင က်စစ တ်မ  ်ေး။ တငံ  သည န်ေီးပ   ေး 50% 

မ ျ  တ ျာေးဝင ပ်ညျာရ ေး    သိည န်  ငုံ့ ယ်င  ်ေးကိုံမ ျ   ျာ ေးရသျာတငံ  သျာ 4.7% '' အလယ တ်န  ်ေးပညျာရ ေး 

    သိည တ်  ရ  ုံ့    ခိဲုံ့ပ  တယ ။် အဆိုံပ  ဖပ ရ ဆိုံသ၏ူ 52% တစ ပိ်ုံင  ်ေး pacca အမိ မ် ျ ျာ ေးတ  င ျနရထိုံင ျ; 70% ပပ   န ရ် တ  င  ်ေး 

ကရနရသျာက သ်ံုံေးရ ဝင ရ် ျာက န်  င  ် ုံ့ 71 သန  ် ုံ့   င  ်ေးရ ေးစနစ ၏်အခ ျ  ိုံ ုံ့ပံုံစ ံ   ခိဲုံ့ပ  တယ ။် အဆိုံပ  ဖပ ရ ဆိုံသတူစ ဝ်  မ  ်ေး 20% 

ဟျာသန  ် ုံ့   င  ်ေးအမိ သ်ျာမ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့  ်   သိည မ်ဟုံတ ခ်ဲုံ့ရပ။ 

တက ျ ပိ န်  စ ပ်   ေးရသျာလမ ျ ျာ ေးင   ေးဖမ  ်ေးလုံပ င်န  ်ေးမ ျ ျာ ေး 

န  င  ် ုံ့အခပ  ျာ ေးစေီးပ   ျာ ေးရ ေးလ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအရပ   အ်ခပ ရ ခပံပ   ီေးသတူိုံ ုံ့ ဲ ုံ့လစဉ ဝ်င င်  ရ  TK 

အကပ  ျာ ေးမ ရသေးသည လ်ည  ်ေး    သိည ။် TK မ   3000 ။ 6000 (45.5% ဖပ ရ ဆိုံသ)ူ ။ 
 

တကက နျာအတ  က  ် 105 တငံ  သည မ် ျ ျာ ေး၏စစ တ်မ  ်ေးတစ ဝ်  မ  ်ေး 60% န  စ ရ်ပ  င  ်ေး 30 ရအျာက တ်  င ရ်ဖျာ ပ်ပ ထျာေး 

ရသျာခဲုံ့ကပ သည ,် 30% 30  က န်  င  ် ုံ့ 39 န  စ အ်ကပ  ျာ ေးခဲုံ့ကပ သည ,် က ျန  ်   ရိနရသေးရသျာ 10% '' န  စ ရ်ပ  င  ်ေး 40 

က ျရ  ျာ အ်ရဟျာင  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေးတ  ရ  ုံ့    ခိဲုံ့ သည ။် ပညျာရ ေးအဆင  ် ုံ့ဆင  ် ုံ့၏စည  ်ေးကမ  ်ေးခ ျက မ် ျ ျာ ေး၌, က 63% 



စျာမတတ သ်ဖူပ စ က်ပ ရ  ျာင  ်ေး, 19%, 15% မလူတန  ်ေးအဆင  ် ုံ့ပညျာရ ေးကိုံတက လ်က ခ် ံ    ခိဲုံ့ကပ ရ  ျာင  ်ေးန  င  ် ုံ့ 4% 

အလယ တ်န  ်ေး ပညျာရ ေးကိုံလက ခ် ံ    ခိဲုံ့ပပ   ီေး, ၎င  ်ေးတိုံ ုံ့၏အမည မ် ျ ျာ ေးကိုံရ ေးသျာေးန္ိုံင ျ    ျာတ  ရ  ုံ့ခဲုံ့သည ။် 

ဝင င်  ရ ခ  န ဖ်ပ န  ် ုံ့ဖပ   ူေး အုံပ စ်ုံတစ စ်ုံင   ေး ဖမ  ်ေးထမံ  မဖပ စ စ်ရလျာက န်ဲ ုံ့ Non-

မဖပ စ စ်ရလျာက င်   ေးဖမ  ်ေးသမျာေးမ ျ ျာ ေးအကပ  ျာ ေးသသိသိျာသျာမညမီ ျ  မ   ုံပပ သခဲုံ့သည ။် 

အဆိုံပ  စစ တ်မ  ်ေးကိုံလည  ်ေးသန  ် ုံ့   င  ်ေးအမိ သ်ျာ 25% င   ေးဖမ  ်ေးသမျာေး Semi-

ရဆျာက လ်ုံပ ထ်ျာေးပပ  တီ  ရ  ုံ့    ခိဲုံ့န  င  ် ုံ့ရ လုံပ သ်ျာေးမ ျ ျာ ေး၏ 10% မ ျ  မသန ုံ့  ်  င  ်ေးရ ေးအရဆျာက အ်ဦ    ခိဲုံ့ပ  တယ ။် 

အဆိုံပ  င   ေးဖမ  ်ေးသမျာေး (65%) အမ ျ ျာ ေးစုံဟျာ un-ရဆျာက လ်ုံပ ထ်ျာေးသန ုံ့  ်  င  ်ေး ရ ေးအရဆျာက အ်ဦ    သိည ။် 
 

4.3.2 ရိုပါ ပိိုငါ ါ  ိိုငါ ရောနါ ငါ ါ  ယဉါ ကါ နါါ မါ ါိုအရငါ ါ အမြါစါ မါ ါောါ  

အဆိုံပ  စမီကံနိ  ်ေးဧ ိယျာကပ   ယ ဝ်ရသျာ   ရ  ေးရဟျာင  ်ေးသုံရတသနကပ   ယ ဝ်တဲုံ့    ပိပ   ီေးနျာမည က်ပ   ီေးခ ီေးသ   ျာ ေးဧည  ် ုံ့တည ်

ရန ျာဖပ စ ပ်  တယ ။် Ukhiya Upazila ခုံန  စ တ်  င ,် (Raja Palong ပပ ည ရ်ထျာင စ်ုံမ   ျာ) Zadimura ဗုံ ဓဘျာသျာဝဟိျာ သည  ်   ၏ိ, 

Painyasia Jamie ဗလ,ီ Ukhia ဗဟိုံ Jamie ဗလ,ီ Kali Mandir, 18 ကလီိုံမတီျာ   ည လ် ျ ျာ ေး Tek Pathar ၏ Enani 

ပင လ်ယ သ်ရဲသျာင ပ်ပ င မ် ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ပုံထိုံေးရတျာ က်ပ   ီေး (Patua) ။ တကက နျာ Upazila တစ ဦ်ေးဗုံ ဓဘျာသျာဘုံ ျာေးက ျရ  ျာင  ်ေး (Naitong 

ရဟေးလ )်, (ရကျာင  ်ေးစ   ျာ Mathin, 1854 ၏) Mathiner Kup န  င  ် ုံ့ Kana Rajar ဥမင လ်ိုံဏ ရ်ခ  င  ်ေးလည  ်ေးမ    ။ိ 

အမ ျ ျာ ေးအပပ  ျာ ေး   ရ  ေးရဟျာင  ်ေးသုံရတသန site န  ငုံ့ ခ် ီေးသ   ျာ ေးဧည  ် ုံ့န  င  ် ုံ့အတရူ ကပ ရ  ျာင  ်ေး drive 

ကိုံန  စ ဥ်ီေးစလံုံေးဆက သ်  ယ ရ် ေးန  င  ် ုံ့ခ ီေးသ   ျာ ေးလုံပ င်န  ်ေးမပ   င  ် ုံ့တင ရ် ေးတိုံ ုံ့အတ  က အ်ခပ  ျာ ေးထေူးခပ  ျာ ေးရသျာအခပ ရ ခ ံ

အရဆျာက  ် အအံုံဖပ စ ပ်  တယ  ် spots ။ ကမ ဘ်ျာပ ျရ   တ  င ျမ  တ အ်   ည ဆ်ံုံေးကမ  ်ေးခပ ရ န  င  ် ုံ့အတရူကျာုံ့ဘဇျာေး, 

   ည လ် ျ ျာ ေးအမ ျ  ိုံ ေးသျာေး ရ   ေးခ ီေး 

သ   ျာ ေးဧည  ် ုံ့ဦေးတည  ်ျာဖပ စ ခ်ဲုံ့သည ။်ပပ   ီေးခဲုံ့သည  ် ုံ့န  စ အ်နည  ်ေးငယ အ်တ  င  ်ေးရကျာုံ့ဘဇျာေးဧည  ် ုံ့သည မ် ျ ျာ ေး၏ကပ   ီေးမျာေးတဲုံ့

တိုံေးလျာခဲုံ့သည က်ိုံတ  ရ  ုံ့ သည န်  င  ် ုံ့ရ သခမံ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့အတဆူ  ရ  ေးန  ရ  ေးသည န်  ငုံ့ အ်ည,ီ 

ကတိုံေးပ   ျာ ေးလျာလမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေးသစ ဆ်က လ်က သ်င ယ်ခူဲုံ့သည ။် 

ဧည  ် ုံ့သည ၏်အခပ ရ ခခံ ီေးစဉ မ်ပ န မ်ျာင ျ ေးကုံအတ  က က်မ  ်ေးခပ ရ , 

ပင လ်ယ ရ် ခ ျ  ိုံ ေးန  င  ် ုံ့စ ျရ  ေးဝယ တ်လ ျ  ရ  ျာက လ်မ  ်ေး လ ျ  ရ  ျာက  ပ်  ဝင သ်ည ။် Laboni အမ  တ မ်   ျာကမ  ်ေးခပ ရ , 

Kolatoli အခ ျက န်  င  ် ုံ့ကပ လ် ျက  ် Inani န  င  ် ုံ့ Himchari ဥယ ျ ျာဉ မ် ျ ျာ ေး 

အျာေးဖပ င  ် ုံ့ခ ီေးသ   ျာ ေးဧည  ် ုံ့သဖပ င  ် ုံ့သ   ျာ ေးရ ျာက က်ပ ည  ် ုံ့    ုံရနကပ သည ။် 

အဆိုံပ  ဧည  ် ုံ့သည အ်ရတျာ မ် ျ ျာ ေးမ ျ ျာ ေးဟျာလည  ်ေး 

အဖပ စ ရ်ကျာင  ်ေးစ   ျာအပန  ်ေးဖပ ရ ခပ င  ်ေးန  င  ် ုံ့အခ ျ  ိုံ ုံ့အလည အ်ပတ ခ် ီေးစနိ  ် ုံ့မျာတင မ် ျ ျာ ေးအတ  က  ် Moheshkhali 

က ျ  န  ်ေး တကက နျာသ   ျာ ေးရ ျာက က်ပ ည  ် ုံ့    ုံ။ 
 

4.4 လမူါ ါိုနရ အခြါနါခံ 

4.4.1 လဥူ  နရအခါ ါါိိုါ အစော အခြါနါအနနမါ ါောါ  
 

တစ န်  စ ခ်   သဲန  ်ေးအမိ ရ်ထျာင စ်ုံရပ  င  ်ေး2.7သန  ်ေးခန  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ ရ လဥူီေးရ န  င  ် ုံ့အတရူကျာုံ့ဘဇျာေးမပ   ိုံ ုံ့တ  င ရ်နထိုံင ရ်ံုံမ,ီဘင

  ် ဂလျာေးရ ုံ့    အ်တ  က စ်ုံစုံရပ  င  ်ေးလဦူေးရ  ဲ ုံ့ 1.7  ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးကိုံပ  ဝင ။် တကက နျာန  င  ် ုံ့ Ukhiya တစ ရ်န ျာ ျာမ   ျာလ ဲ

 
 

34  Osman et al Ukhiya အတ  က  ် Rezu khal မ ျ ျာ ေး၏င   ေးဖမ  ်ေးအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေး (2016) လမူ   ုံစေီးပ   ျာ ေးရ ေးအခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေး, 

ရကျာုံ့ဘဇျာေး။     ျာဖ  ရ တ  ရ  ုံ့    မိ   ုံ, 52 (250), စစ 1933-1946 ။ 

Ghosh et al (2015) တကက နျာအတ  က င်   ေးဖမ  ်ေးသမျာေးမ ျ ျာ ေး၏လမူ   ုံစေီးပ   ျာ ေးအခပ ရ အရနမ ျ ျာ ေးအရပ   ရ်လုံ့လျာ, es ။ Agric ။ 

အသက  ်  င ။် င   ေး။ vol ။ 2, အမ  တ  ်3, စစ။ 483-489 ။    
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အသေီးသေီးအကပ ရ  ျာင  ်ေးကိုံ၌ 0.31 သန  ်ေးန  င  ် ုံ့ 0,24 

သန  ်ေး၏လဥူီေးရ န  င  ် ုံ့အတရူကျာုံ့ဘဇျာေး၏အနည  ်ေးဆံုံေးလဥူီေးရ ခ   ခဲရိုံင မ်  အမ ျ ျာ ေး 

စုံ၏အက   ျာအရဝေးအတ  င  ်ေးအနမိ  ် ုံ့အလယ မ်   ျာ။ အ ဲနီ  စ ျခုံခ   ခဲရိုံင ခ်န  ် ုံ့မ  န  ်ေးခပ ရ လဥူီေးရ သပိ သ်ည  ်ေးဆအသေီးသေီး sq.km. 

န   ုံန  ်ေး 791 န  င  ် ုံ့ 921 ပုံဂဂို လ မ် ျ ျာ ေးဖပ စ က်ပ သည  ်

ရကျာုံ့ဘဇျာေး၏လဦူေးရ ဆိုံင  ်ျာသ  င ပ်ပ င လ်ကခဏျာမ ျ ျာ ေးခပ  ုံ ငံံုံတိုံင  ်ေးပပ ည က်ရနအနည  ်  ေးငယ က်   ပဲပ  ျာ ေးခပ  ျာ ေးနျာေးပ  သည ။် 



ရကျာုံ့ဘဇျာေးဘိုံ ုံ့,  ကီိန  ်ေးဂဏန  ်ေးတကက နျာန  င  ် ုံ့ Ukhiya ရနထိုံင သ်ည  ် ုံ့လဦူေးရ အဘိုံ ုံ့အ ျာခုံနစ ပ်   ေး 

 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေး မ  တ မ်ပ င  ် ုံ့မျာေးရနခ ျ နိ တ်  င ဘ်င  ် ဂလျာေးရ ုံ့အတ  က စ်ုံစုံရပ  င  ်ေးလဦူေးရ  ဲ ုံ့အကပ ရ  ျာင  ်ေး one- တတယိ, 

အသက  ် အုံပ စ်ုံတ  င  ် 0-14 ထမဲ   ျာက ျဆင  ်ေး, သျာေးဖပ စ က်ပ ၏။ ဤရ သတ  င က်ရလေးမ ျ ျာ ေးန  င  ် ုံ့ငယ  ်  ယ လ်ဥူီေး 

ရ ၏အရတျာ ရ်လေး 

ကပ   ီေးမျာေးတဲုံ့အခ ျ  ိုံ ေးအစျာေးတိုံေးလျာပညျာရ ေးန  င  ် ုံ့က ျန  ်ေးမျာရ ေးအရပ    ်င  ်ေးန    ီေးမပ  ုံပ န်   မံ   ုံန  င  ် ုံ့မဟုံတ ရ်သျာအလုံပ လ်ုံပ

 သ်ိုံ ုံ့မဟုံတ မ်   ခီိုံအဖ    ဲ ုံ့ဝင ပိ်ုံမိုံမပ င  ် ုံ့မျာေးအရ အတ  က က်ိုံန  င  ် ုံ့အတမူသိျာေးစုံမ ျ ျာ ေးအတ  က အ်ရထျာက အ်ပံုံ့အရ ေးကပ   ီေးရသျာမဝူ

   ကသက ရ် ျာက မ်   ုံ    နိ္ိုံင ပ်  သည ။် 
 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  င  ်ေး     ိ ုံကခသည ရ်ခတ ပ် ျက ပ်ပ  ျာ ေး 

 
ပံုံ 4-4: ရကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  င  ်ေး     ိ ုံကခသည မ် ျ ျာ ေးဆိုံင  ်ျာ 

 

4.4.2 အခြါနါခံအန ောကါ အအံို 
 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  င  ်ေး    လိ ျ  ပ စ်စ မ်ေီးဆက သ်  ယ မ်   ုံရဝေးအမ ျ  ိုံ ေးသျာေးရ ေးပ ျမ  ်ေးမ ျ  အျာေးရအျာက တ်  င ရ်ဖျာ ပ်ပ ထျာေးသည ။် 

ဘင  ် ဂလျာေး ရ ုံ့အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏ 82.5 

 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးကိုံလ ျ  ပ စ်စ မ်ေီးဆက သ်  ယ မ်   ုံ    စိဉ တ်ျာဝန  ်   သိတူဦေးကစျာ င  ်ေးဇယျာေးန   ုံန  ်ေး ဖပ စ သ်ကဲုံ့သိုံ ုံ့, 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးအမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏သျာသံုံေးပံုံန  စ ပံ်ုံကအမ ျ  ိုံ ေးသျာေးဇယျာေးက  က ထ်ကဲရနလ ျ  ပ စ်စ ဓ်ျာတ အ်ျာေးလက လ်  မ  ်ေး 

    သိည ။် တကက နျာန  င  ် ုံ့ Ukhiya အဘိုံ ုံ့, န    ိုံင  ်ေးယ  ဉ က်နိ  ်ေးဂဏန  ်ေးမ ျ ျာ ေးအသေီးသေီး 60  ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးန  င  ် ုံ့ 40 

 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးဝန  ်ေး က ျင  ်   ပိ  တယ ။် ပပ န လ်ည ပ်ပ ည  ် ုံ့ဖပ   ိုံ ေးမပ  စဲ  မ  ်ေးအင  ် (အဓကိအျာေးဖပ င  ် ုံ့ဆိုံလျာပပ  ျာ ေးမ ျ ျာ ေး) 

တကက နျာ၏ 4.2  ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးန  င  ် ုံ့ Ukhiya အမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏ 12.3  ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးကိုံအသံုံေးပပ  ုံသည ။် 
 

ရလျာင စ်ျာဆခီ ျက ပ်ပ  ုံတ ဘ်ိုံ ုံ့ထင  ်ေးအရပ   မ်   ခီိုံရကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  က အ်လ  န မ်ပ ငုံ့ မ်ျာေးသည န်  င  ် ုံ့န   ုံန  ်ေးအရသေးစတိ အ်စ ီင ခ်ံ

စျာ ဲ ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးရ ျာက  ်   လိျာခဲုံ့ပပ   ီေးရနျာက သ်သိသိျာသျာတိုံေးပ   ျာ ေးလျာခဲုံ့သည ။် ရကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  င  ်ေး    အိမိ ရ်ထျာင စ်ုံမ ျ ျာ ေး၏ 92 

 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေး ခန  ် ုံ့သကဲုံ့သိုံ ုံ့မပ ငုံ့ မ်ျာေးရသျာအဓကိအျာေးခ ျက ပ်ပ  ုံတ ဘ်ိုံ ုံ့ထင  ်ေးအရပ   အ်ျာေးကိုံေး။ 

   ဟျာအလံုံေးစံုံဘင  ် ဂလျာေးရ ုံ့မ ျ ျာ ေးအတ  က  ် 44 

 ျာခိုံင န်   ုံန  ်ေးန  င  ် ုံ့န    ိုံင  ်ေးယ  ဉ သ်ည ။်အခပ  ျာ ေး   ရ  ေးခ ျယ စ် ျာရလျာင စ်ျာန  င  ် ုံ့သစ ရ်တျာသယဇံျာတမ ျ ျာ ေးလ  ယ က်ရူသျာ

     မိ   ုံမ  ဝင ရ် ျာက ခ်  ငုံ့ မ်    ခိပ င  ်ေးထင  ်ေးရပ   မ်   ျာဤမ   ခီိုံဖိုံ ုံ့လ    ူ  န  ်ေးခဲုံ့ကပ ရပလမိ  ် ုံ့မည ။်   ဟျာမကပ  ျာရသေးခင က်ခ

 ျက ပ်ပ  ုံတ အ်စံုံန  င  ် ုံ့အတအူကပ ရ  ျာင  ်ေးကိုံ 7000 LPG ဆလင  ်   '' DRP မ  ဖပ န  ် ုံ့ရဝခဲုံ့ကပ ကပ ရ  ျာင  ်ေးအစ ီင ခ်ခံဲုံ့သည ။် 
 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးအတ  က သ်ယ ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင ရ် ေးစနစ က်ရကျာင  ်ေးရကျာင  ်ေးဖ    ံ ုံ့ဖပ   ိုံ ေးမဟုံတ ပ်  ဘေူး။ အပပ င  ် Chakoria မ   ျာရနတဲုံ့, 

မပ ရ လမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး ရကျာုံ့ ဲ ုံ့ Bzaar အျာေးလံုံေးကိုံ ခ   မဲ ျ ျာ ေး-ခရိုံင သ်ယ ယ်ပိူုံ ုံ့ရဆျာင ရ် ေးက  န  ်က က်သျာကပ   ီေးစိုံေးခဲုံ့သည ။် 

သိုံ ုံ့သ ျရ  ျာလည ျ ေး အခပ   ိုံ ုံ့ရသျာ အသစ ရ်သျာဖပ စ ရ်ပ   တ်ိုံေးတက မ်   ုံရ သအကပ   ိုံ ေးခစံျာေးကပ ပပ  ။ီ ဥပမျာအျာေးဖပ ငုံ့ ,် 

ဘင  ် ဂလျာေးပင လ်ယ ရ်အျာ တ်စ လ် ျ  ရ  ျာက  ် 80 ကလီိုံမတီျာ   ည လ် ျ ျာ ေးအဏဏ ဝ   ရမျာင  ်ေး 

ကိုံလမ  ်ေးမကပ   ီေးသည ယ်ခုံအခ  ရကျာုံ့ဘဇျာေးမ   Ukhiya န  င  ် ုံ့တကက နျာကိုံဆက သ်  ယ မ်ယ  ် ုံ့ အဓကိလမ  ်ေးမကပ   ီေးဖပ စ ပ်  သည ။် 

အခပ  ျာ ေးသတူ  ရ အကပ  ျာ ေး, Chattogram-ရကျာုံ့ ဲ ုံ့ Bazar- Ghumdum ရန 129,6 ကလီိုံမတီျာ ထျာေး လမ  ်ေး 

လမ  ်ေးကပ ရ  ျာင  ်ေး၏အရဆျာက အ်ဦဆဖဲပ စ ပ်  တယ ။် 
 

4.4.3  အခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံအရပ   သ်က ရ် ျာက မ်   ုံ 



အမိ  ်  င လ်မူ   ုံအသိုံင  ်ေးအဝိုံင  ်ေးအတ  က အ်ခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံမ ျ ျာ ေးကပ ရ  ျာငုံ့ ဝ်င လ်ျာဖိုံ ုံ့ထခိိုံက လ် ျက  ်   သိည ။် 

၏မလူတန  ်ေး အဆင  ် ုံ့ကရနစဉ အ်တ  င  ်ေး ရ် ျာက လ်ျာ, DRPs 

ထင  ်   ျာ ေးတဲုံ့ပ ျက စ်ေီးဆံုံေး    ုံ  ံေးမ   ုံအတ  က  ်လ  ဖ်ပ စ ရ်သျာလမ  ်ေးမ ျ ျာ ေး, ဆည မ် ျ ျာ ေး 

န  င  ် ုံ့တတံျာေးမ ျ ျာ ေးရပ   တ်  င အ်မိုံေးအကျာယခူဲုံ့ပ  တယ ။်ဗိုံလ မ်    ူေးအခပ ရ ခအံရဆျာက အ်အံုံပ ျက စ်ေီးဆံုံေး    ုံ  ံေးမ   ုံကပ ရ  ျာင  ် ုံ့

သတူိုံ ုံ့ ဲ ုံ့အကေူးအပပ ရ  ျာင  ်ေးအတ  က  ် DRP 

မ ျ ျာ ေး၏လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံန  င  ် ုံ့လ   ုံပ  ်   ျာ ေးမ   ုံမ ျ ျာ ေးအတ  က ဖ်ပ စ ပ်   ျာ ေးခဲုံ့သည ် 
 

 

UNHCR မ   (2018) အထစိစ ဆ်င ရ် ေးအတ  က  ်က စ်   ,ဲ 16-31 ရအျာက တ်ိုံဘျာလ 2018 ။   

33 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 

မိုံေးသညေ်းထနစ် ျာ-တျာဝန၏်လူသျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှုဆိုံင ်ျာတံုံ ုံ့ပပနမ်ှု (UNDP မ  / ကုံလအမျိုေးသမီေးအဖ ဲွဲ့) 

မျျာေးတ ငအ်သံုံေးပပုသယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာင။် အထေူးသပဖင်ုံ့ Rajapalong-Ukhiya Bazar¬Kutupalong-Balukhali- Whykong- Noapara 

ဧ ိယျာကရန, ရကျာုံ့ဘဇျာေးအရဝေး ရပပေးလမ်ေး မကကီေးမျျာေးန္ င်ုံ့ Dakshin Nhila ကရနတကက နျာမ  - 

လမ်ေးပိတ်ဆိုံ ုံ့မှုကိုံတကက နျာအတ က်လ နက်ဲကဲတိုံေး ပ ျာေးလျာပ ပပီ။ ကျဉေးရပမျာငေ်းတဲုံ့လမ်ေးရ ကျာငေ်း 

န္ င်ုံ့အတူလမ်ေးမျျာေးမ ကျာခဏလူသျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှုလှုပ်ရ ျာေး 

မှုမျျာေးမျျာေးအတ က်ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉမျျာေးတငရ်ဆျာငက်ယ်ဆယ်ရ ေးမျျာေး ကပိတ်ဆိုံ ုံ့ထျာေးပ သည။်  ကဧ ိယျာ၌ 

အမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမ ယခငက်မသ ိရသျာမ ကျာခဏယျာဉရ ကျာပိတ်ဆိုံ ုံ့မှုအတ က် လ မ်ျျာေး။ အပပငအ်ရ ေးကကီ 

 ေးရသျာန္ိုံငင်ပံချာေးကိုံယ်စျာေးလ ယ်မျျာေးန္ င်ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်န္ိုံငင်ရံ ေးရခ ငေ်းရဆျာငမ်ျျာေးအျာေးပဖင်ုံ့မ ကျာခဏလည်ပတ်မှုမ ကျာခဏပံုံမ နသ်ယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာငရ် ေး 

၏ ပ်ဆိုံငေ်းမှုပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငပ် တယ်။ ထက်ပိုံမိုံသံုံေးပံုံန္ စ်ပံုံလမ်ေးအရပခအရနဆိုံေး  ျာေးစဉေးစျာေးရနချိနမ် ျာတကက နျာန္ င်ုံ့ Ukhiya 

အတ က်အမ်ိရထျာငစ်ုံ, ၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏သက်ဆိုံင ်ျာရ သအတ က်လမ်ေးရ ကျာပိတ်ဆိုံ ုံ့မှုကိုံတိုံေးပမြှင်ုံ့ခဲုံ့ရ ကျာငေ်းအစ ီငခ်ံခဲုံ့သည.် 

 

4.4.4  အလုံပ်သမျာေးရစျေးက ကအ်ရပေါ်သကရ် ျာကမ်ှု 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးမ ျာရ ိတဲုံ့လုံပ်သျာေးအငအ်ျာေးပ ဝငမ်ှုန္ှုနေ်း (LFPR) 58.2  ျာခိုံငန်္ှုနေ်းကအမျိုေးသျာေးပျမ်ေးမျှထက်အရ ကျာငေ်းကိုံ 3.4 

 ျာခိုံငန်္ှုနေ်း မ တ်အနမ်ိုံ့, 54,8  ျာခိုံငန်္ှုနေ်းခန် ုံ့မ ျာခန် ုံ့မ နေ်းထျာေးသည။် 

ဤအရပခအရနသည်အမျိုေးသမီေးလုံပ်သျာေးအငအ်ျာေးပ ဝငမ်ှုန္ှုနေ်းကိုံစဉေးစျာေးရသျာအခ ပိုံဆိုံေးသည။်   ဟျာ 36,3 

 ျာခိုံငန်္ှုနေ်းအမျိုေးသျာေးပျမ်ေးမျှထက်နေီးပ ေး 10  ျာခိုံငန်္ှုနေ်း မ တ်အနမ်ိုံ့သည။် ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အတ က်အမျိုေးသမီေးလုံပ်သျာေးအငအ်ျာေး ပ ဝငမ်ှုန္ှုနေ်း 

သညက်မဘျာုံ့ အအိုံငအ်ယ်လ်အိုံအျာေးပဖင်ုံ့ခန် ုံ့မ နေ်းရပခအပဖစ ်2018 ခုံန္ စတ် င ်48,5  ျာခိုံငန်္ှုနေ်းပျမ်ေးမျှအျာေးန္ င်ုံ့ဖ ံ ွဲ့ ပဖိုေးဆနဲ္ိုံငင်မံျျာေး 69,3  ျာခိုံငန်္ှုနေ်းကိုံ 

(IL0,2018) ၏ပျှမ်ေး မျှအမျိုေးသမီေး LFPR နေီးပ ေးထက်ဝက်ထက်အမျျာေးကကီေးနမ်ိုံ့သည။် အလုံပ်ခ ငန်္ င်ုံ့ဆငေ်း ဲသျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ကျျာေး, 

မထံုံထိုံအမျျာေးပပညသ်ူသယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာငရ် ေး စနစက်မ ျာသင်ုံ့ 

 

4.4.5  အလုံပ်သမျာေးန္ င်ုံ့လုံပ်ခအရပေါ်သကရ် ျာကမ်ှု 

အမျျာေးဆံုံေးကျယ်ပပန် ုံ့က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာသက်ဆိုံငသ်ူမျျာေးန္ င်ုံ့အတူတိုံငပ်ငအ်စညေ်းအရဝေးမျျာေးမ တဆင်ုံ့အသအိမ တ်ပပုခဲုံ့ ကရသျာအကျိုေးဆ

က်မျျာေးထဲမ တစဥ်ီေးလုံပ်ခလစျာကျသ ျာေးပခငေ်းပဖစသ်ည။် 

 ရီလုံ့လျာမှု၏အစတိ်အပိုံငေ်းတစ ်ပ်အပဖစရ်ကျာက်ယူရသျာအသိုံငေ်းအဝုံ ငိေ်းကလူရတ နဲ ုံ့အျာေးလံုံေးတိုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန္ ေး 

အစညေ်းအရဝေးမျျာေးအတ က်ဖ င်ုံ့လျာ၏။ 

တညဆ်အဲလယ်တနေ်းစျာ  က်စျာတမ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့အ ညအ်ရသ ေးရလုံ့လျာမှုမျျာေးအရတျ်ာမျျာေးမျျာေးလည်ေးလုံပ်အျာေးန္ှုနေ်း 

ကိုံအတ က်အရပပျာငေ်းအလဲမျျာေးအရပေါ်အစ ီငခ်ံတငပ်ပ ကပ ပပီ။ 

 ပ်  ျာကလူအမျျာေးစုံမ ျာလုံပ်အျာေးန္ှုနေ်းကိုံ ပ်  ျာလူမျျာေး၏စျာေးဝတ်ရနရ ေးရလျျာုံ့ကျလျာ ျာ BDT 200 မ  BDT 500 

မ ဆငေ်းသ ျာေးရ ကျာငေ်းသတငေ်းထုံတ်ပပနခ်ဲုံ့သည။် တချိုွဲ့ကအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းကိုံလညေ်းသူတိုံ ုံ့ DRP မရ ိရ ိရနပခငေ်းအ ပ်၌သည်အပချာေး ခ ဲမျျာေး-

ခရိုံငအ်တ ငေ်းရ ိအလုံပ်သမျာေးန္ှုနေ်းကိုံပငပ်မင်ုံ့မျာေးရသျာအချိုွဲ့ကိစစမျျာေးတ င,်အ ငက်ဲုံ့သိုံ ုံ့အတူတူပငပ်ဖစပ် သညB်DT350.နေ်းကျငက်ိုံလက်ခံ ရ ိပဖစ ်



ရ ကျာငေ်းရပပျာဆိုံထျာေးသညက်ကိုေးစျာေးအျာေးထုံတ်။ 

 ပီချာေးနျာေးရတ ွဲ့ ရ ိချက်အဘိုံ ုံ့တစခ်ုံမ ျာစတိ်ကူေးရ ငေ်းပပချက်ရိုံဟငဂ်ျျာအမျျာေးစုံကသူတိုံ ုံ့စခနေ်းရ သမျျာေးသိုံ ုံ့အနေီး 

ကပ်အလုံပ်လုံပ်ရန ကရသျာရက ျာငျွဲ့ ဖ စျသညျ။ , ထိုံလယ်အလုံပ်စဉအတ ငေ်းလမ်ေးကငေ်းလ ည်ုံ့ပခငေ်းန္ င်ုံ့ပိုံ ုံ့စမ်ျျာေးကိုံစစရ်ဆေးပဖစန်္ိုံငသ်ည ်DRPs 

အဘိုံ ုံ့ အခက်ခဲခ ီေးသ ျာေးလျာရ ညလ်ျျာေးရသျာအက ျာအရဝေး ရအျာငစ်စဆ်ငရ် ေးအတ ငေ်းပဖစရ်တ ွဲ့ ရ ိခဲုံ့သည။် အပချာေးတစဖ်က်တ င,် 

လုံပ်အျာေးခအလုံပ်လုံပ်ငနေ်း စဉမျျာေးနဲ ုံ့ကကိုေးပမ်ေးရဆျာင ် က်တကက နျာန္ င်ုံ့ Ukhiya 

န္ င်ုံ့ ုံကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတ ငအ်နေီးအနျာေးမ ျာအမျျာေးကကီေးပိုံလ ယ်ပဖစ်ဖ ယ်ရ ိသည။် 

 

4.4.6  အမျိုေးသျာေးန္ င်ုံ့အမျိုေးသမီေးမျျာေးကသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအမိ်ရထျာငစ်ုံရခ ငေ်းန္ စလ်ံုံေး 

က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာအလယ်တနေ်းအချက်အလက်မျျာေးအ ပျမ်ေးမျှအျာေးပဖင်ုံ့အမျိုေးသမီေးရတ ရခ ငေ်းန္ စလ်ံုံေးအိမ်ရထျာငစ်ုံလူတိုံ ုံ့သညျရခ ငေ်းန္ စ်

လံုံေးအမ်ိရထျာငစ်ုံလုံပ်ရပေးထက်နေီးပ ေး 25  ျာခိုံငန်္ှုနေ်းရလျျာုံ့နညေ်းဝငရ်င ။   ဟျာအစအလုံပ်သမျာေးမဟုံတ်ရသျာရန ုံ့ကအလုံပ်သမျာေးကဦေး 

ရဆျာငအ်ိမ်ရထျာငစ်ုံထက်သသိိ သျာသျာရလျျာုံ့နညေ်း ရ ိအိမ်ရထျာငစ်ုံရခ ငေ်းန္ စ်လံုံေးထိုံရန ုံ့ က်ရလုံ့လျာရတ ွဲ့ ရ ိထျာေးပ သည။် 

ပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုကျငေ်းပန္ိုံင ်နအ်ပပုသရဘျာအပဖစရ်ကျာငေ်း စ ျာအမ်ိရထ  ျာငစ်ုံဝငရ်င နဲ ုံ့ဆက်စပ်ခံ ဖိုံ ုံ့ကိုံရတ ွဲ့ ရ ိခဲုံ့တျာပဖစပ် တယ်။ 

 

အဆိုံပ တိုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန္ ေးန္ င်ုံ့က ငေ်းဆငေ်းရလုံ့လျာရ ေးသိုံ ုံ့ရသျ်ာအထေီးန္ င်ုံ့ DRP 

သက်ရ ျာက်မှုရ ကျာင်ုံ့အမျိုေးသမီေးရခ ငေ်းန္ စလ်ံုံေးအမ်ိရထျာငစ်ုံမျျာေးအ ကျာေး 

အမ်ိရထျာငစ်ုံတစဥ်ီေးချငေ်းဝငရ်င ရပေါ်မဆိုံသသိျာက ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာအကျိုေးသက်ရ ျာက်မှုကိုံမရတ ုံ့န္ိုံငျတယျ။ 

က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာလူမှုအသိုံငေ်း 

အဝိုံငေ်းထမံ လူရတ ကအရသေးစိတ်အစ ီငခ်ံစျာ ဲ ုံ့အချိုွဲ့ စိုံက်ပျိုေးရ ေးလုံပ်ငနေ်းအရနပဖင်ုံ့၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏ဝငရ်င အရပေါ်သက်ရ ျာက်မှုကိုံပဖစ်ရပေါ်ရစ ျာ

လူရနအမ်ိ ည ် ယ်ချက်မျျာေးအဘိုံ ုံ့မိမိတိုံ ုံ့စိုံက်ပျိုေးရပမမျျာေးကိုံသမ်ိေးပိုံက်ခဲုံ့သည။် အခိုံငအ်မျာပ ပပီ ထိုံမ တပ ေး, 

စိုံက်ပျိုေးရပမက၎ငေ်း၏ထုံတ်လုံပ်မှုဆံုံေးရှု ံေးရနပ တယ်။ 

 

4.4.7 ကနန္ျေးမျာရ ေး, ရ န္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းအရပေါ်သကရ် ျာကမ်ှု 

ရသျာတိုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန္ ေးအစညေ်းအရဝေးမျျာေးန္ င်ုံ့အလယ်တနေ်းရ တျာကရနရဖျ်ာထုံတ်အပဖစ,် 

ရကျာုံ့ ဲ ုံ့ကနန္ျေးမျာရ ေးန္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး၏ပပည်နယ်ပပီေးသျာေး အျာေး နညေ်းခဲုံ့ပ တယ်န္ င်ုံ့ DRPs 

၏ဆိုံက်ရ ျာက်ဤဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအရပေါ်သသိသိျာသျာရနျာက်ထပ်ဝနထ်ုံပ်ဝနပိ်ုံေးထျာေးရ ိခဲုံ့ပ သည။် ။ အရပခအရနကမျျာေး 

ရ ကျာငုံ့မ်ျက်န္ ျာပပငန်္ င်ုံ့ရပမပပငရ် ရလ ျာငက်နထ်မဲ ျာ faecal ညစည်မ်ေးမှုမ Balukhali¬Kutupalongအကကီေးစျာေးစခနေ်း 

၏ ပ်က က်မ ျာရ ိတဲုံ့အထေူး သပဖင်ုံ့စိုံေး ိမ်ဖ ယ်ပဖစ်ပ သည။် အဆိုံပ  faecal ညစ်ညမ်ေးမှုမိုံဃေ်း  ျာရစသရ ကိုံမျျာေးန္ င်ုံ့ပပန် ုံ့ပ ျာေးရ ရ ျာဂ မျျာေးအျာေး 

ပဖင်ုံ့ချရဆေး ရ ကျာ ကသညအ်တိုံငေ်း ပပဿနျာကိုံ ပိုံ.  ငျွဲ့။ 

ရ သခံပပညသ်ူမျျာေးထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့အဝတ်ရလျှျ်ာသကဲုံ့သိုံ ုံ့မိမိတိုံ ုံ့၏ရန ုံ့စဉလိုံအပ်ချက်မျျာေးအတ က်ကန,် တူေးရပမျာငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ရ တ ငေ်း မျျာေး 

မ ရ ကိုံသံုံေးပ    
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

 

ဗတ်ယူအဝတ်, cookeries န္ င်ုံ့။ ဤအ ငေ်းပမစ်မျျာေးမ ရ ပပငေ်းထနစ် ျာပိုံေးပဖစလ်ျာသည။် တကက နျာန္ င်ုံ့ Ukhiya အတ က်အစည်ေးအရဝေးမျျာေး 

အတ က်သငတ်နေ်းသျာေးမျျာေးကိုံသူတိုံ ုံ့အဓိကရ မျက်န္ ျာပပငက်ိုံရ ညစည်မ်ေးမှုရ ကျာင်ုံ့အ ငေ်းအပမစ်, 

ရပမပပငက်ိုံရ ရတ ပျက်စေီးမှုန္ င်ုံ့ရ အ ငေ်းအပမစ်မျျာေး ကိုံ အရပေါ်တိုံေးပမြှင်ုံ့ဖိအျာေးကိုံရပပျာငေ်းလဲခဲုံ့ရ ကျာငေ်းသတငေ်းထုံတ်ပပနခ်ဲုံ့သည။် 

သူတိုံ ုံ့ကထ က်အရပချာက် ကံုရန သူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့ရ တ ငေ်းမျျာေးအပဖစက်ျဆငေ်း ရနရပမအ ရ  ျာက်ရ အဆင်ုံ့ကိုံမ ရပေါ်ရပ က်ပပဿနျာမျျာေး, ပပန-်

ရ တ ငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ရ တိမ်ပိုံငေ်းပန် ုံ့မျျာေးကရဖျ်ာပပခဲုံ့သညပ် ပပီ။ အမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအမ်ိရထျာငစ်ုံမျျာေး ၏ A 

ရကျာငေ်းဆံုံေးအရ အတ က်ကသူတိုံ ုံ့လတ်ဆတ်တဲုံ့ရသျာက်သံုံေးရ  ဖိုံ ုံ့ထက်ပိုံမိုံမိနစ ် 30 လမ်ေးရလျှျာက် နရ် ိသညက်သတငေ်းပိုံ ုံ့သည။် 



အဆိုံပ ညစ်ညမ်ေးပခငေ်းန္ င်ုံ့စ န် ုံ့ပစ်အနညလ်ညေ်းဆညရ်ပမျာငေ်းလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးဟန် ုံ့တျာေး ကသည။် ရ ရ ျာဂ မျျာေး (ဥပမျာဝမ်ေးရ ျာဂ , 

ရသ ေးထ က်သယံိုံဝမ်ေး ရလျှျာ, အူရ ျာငင်နေ်းဖျျာေး, အသညေ်းရ ျာငအ်သျာေးဝ ဘ,ီ E, etc) စခနေ်းန္ င်ုံ့အိမ်ရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအမ်ိရထျာငစ်ုံ 

(အထေူးသပဖင်ုံ့ DRP စခနေ်းမျျာေး တ င၏် ပ်က က်အတ ငေ်းရနထိုံငသ်ူတိုံ ုံ့အထခိိုံက်ခံပမင်ုံ့မျာေးအန္တ ျာယ်မျျာေးကိုံဘ ျာေး) 

တ ငအ်ဓိကစိုံေး ိမ်ပူပနခ်ဲုံ့ ကပပီ။ 

 

DRP လညေ်းသူတိုံ ုံ့လတ်ဆတ်တဲုံ့ရသျာက်သံုံေးရ ရ ျာေးပ ေးမှုရ ိသညအ်စ ီငခ်ံခဲုံ့သည။် 

သူတိုံ ုံ့လက်ခံ ရ ိရန ကတယ်ရ ပမျာဏကိုံရ ချိုေးယူန္ င်ုံ့အပချာေး အမ်ိရထျာငစ်ုံအကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့ဖိ်ုံ ုံ့လံုံရလျာက်တဲုံ့မရ ိ ကရပ။ 

 

ကနဦေးအဆင်ုံ့မ ျာရ သခံကျနေ်းမျာရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးသညပ်ပငေ်းထနရ်သျာဖိအျာေးရအျာက်မ ျာလျာ၏။ သိုံ ုံ့ရသျ်ာ NG0s / INGO 

မျျာေးအရနပဖင်ုံ့ရထျာက်ခံမှု အပဖစတ်ိုံေးတက်အရပခအရနကရ ျာက်ရ ိလျာခဲုံ့သည။် 

အမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းထံမ ပပည်သူ ုံ့စခနေ်းကျနေ်းမျာရ ေးစငတ်ျာမျျာေး မ ဝငရ် ျာက်ခ ငုံ့ရ် ိသည။် အရ  

 ေးပ သည်ုံ့ရိုံဟငဂ်ျျာလူနျာအ ဲမီ ျာကုံသရန ကသညအ်ပဖစသ်ိုံ ုံ့ရသျ်ာခရိုံငရ်ယဘုံယျရဆေးရံုံန္ င်ုံ့ upazila ကျနေ်းမျာရ ေးရှုပ်ရထ ေး 

ရသျာဆန ုံ့ရ်ကျျ်ာပဖစ   ်ကသည။် 

အမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းလူရတ ကိုံယခုံနရ်ဆျာငမ်ှု ရ ိ န ်ကျာ ကျာရစျာင်ုံ့ဆိုံငေ်း နရ် ိသည်မျျာေးန္ င်ုံ့ပျမ်ေးမျှရစျာင်ုံ့ဆိုံငေ်း အချိနသ်သိသိျာသျာ 50 

 ျာခိုံငန်္ှုနေ်းတိုံေးရ ိသညဟ်ုံသ ိသည။် 

 

4.4.8  ပညျာရ ေးအရပေါ်သကရ် ျာကမ်ှု 

ရိုံဟငဂ်ျျာအ ကပ်အတညေ်းရကျာုံ့ဘဇျာေးမ ျာရ ိတဲုံ့အိမ်ရ ငလ်ူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအတ က်ပညျာရ ေးကဏ္ဍတ ငထ်ခိိုံက်ခဲုံ့သည။်ရလျာရလျာလတ်လတ်

ရ ျာက်ရ ိလျာခဲုံ့ DRPs 

မျျာေးအတ က်ယျာယီစခနေ်းမျျာေးအရပခခံအရဆျာက်အအံုံပျက်စေီးဆံုံေးရှု ံေးမှုန္ င်ုံ့ပညျာရ ေးကိ ိယျာမျျာေးဆံုံေးရှု ံေးခံစျာေးခဲုံ့ အပဖစအ်သံုံေး ပပု ကသညဟ်ုံ 

အမျျာေးအပပျာေးကပညျာရ ေးဆိုံင ်ျာအဖ ဲွဲ့အစညေ်းမျျာေး။ထိုံရကျျာငေ်းမျျာေးအတ က်ပံုံမ နပ်ညျာရ ေးဆိုံင ်ျာလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးလရပ ငေ်းမျျာေးစ ျာရန္ ျာင်ုံ့အယ 

က်ခဲုံ့ ကသည။် 

ပငစ်ခနေ်းမျျာေးခိုံလှုံ ျာရန ျာရပပျာငေ်းရရ ွဲ့ ပပီေးရနျာက်လိုံအပ်ရသျာပပုပပငန်္ င်ုံ့ပပနလ်ညပ်ပုပပငမ် မ်ေးမံအလုံပ်ချက်ချငေ်းပံုံမ နရ်ကျျာငေ်းကလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေး

ပပနလ်ည်စတငဖိ်ုံ ုံ့ ျာအ ပျမယူခဲုံ့ပ ဘူေး။ 

တချိုွဲ့ကရကျျာငေ်းမျျာေးလူသျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှုစမံီကိနေ်းမျျာေးတ ငပ် ဝငပ်တ်သက်ရနရသျာအမျိုေးမျိုေး ရသျာရအဂျငစ် ီထ်မ်ေး မျျာေးက 

DRP-ဆက်စပ်ရထျာက်ခံမှု / ညြှနိ္ှုငိေ်းစငတ်ျာမျျာေးအပဖစအ်သံုံေးပပုခံ ဖိုံ ုံ့ဆက်လက်။ ထိုံရကျျာငေ်းမျျာေးအတ က်ပညျာရ ေးဆိုံင ်ျာလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေး 

ရကျျာငေ်းဝုံဏ၏်အစတိ်အပိုံငေ်းမျျာေးကိုံဆက်လက်ရန ကသည။် 

 

အရတျ်ာမျျာေးမျျာေးကအဲနဂ်ျီအိုံမျျာေးန္ င်ုံ့အပချာေးရအဂျငစ်ီမျျာေးရကျျာငေ်းသျာေးမျျာေးကိုံသ ျာေးရကျျာငေ်းကိုံ / ရကျာလိပ်ကရနရ သခံစညေ်းရံုံေးရ ေးမ ေးမျျာေး 

န္ င်ုံ့ဘျာသျာ ပပနမ်ျျာေးင ျာေး မ်ေးထျာေးပ သည။်   ဟျာပမင်ုံ့မျာေးတဲုံ့ပျက်က က်ယခုံအမျျာေးအပပျာေးအဖ ဲွဲ့အစညေ်းမျျာေးအျာေး ပဖင်ုံ့ ငဆ်ိုံငရ်န ရသျာ 

အဓိကပပဿနျာက ပ ရ  ျာငေ်း အစ ီငခ်ံခဲုံ့သည။် အလယ်တနေ်းသတငေ်းအချက်အလက် ဲ ုံ့အဆိုံအ တကက နျာန္ င်ုံ့ Ukhiya 

ရကျျာငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ရကျာလိပ်မျျာေးအတ က်ပျက်က က်အထ ိ 60  ျာခိုံငန်္ှုနေ်းပမင်ုံ့တက်ခဲုံ့ပ တယ်။   ဟျာအစအချိုွဲ့ရကျျာငေ်းမျျာေးတ င ် / 

ရကျာလိပ်မျျာေးအတ က် 70 မ တက် ျာခိုံငန်္ှုနေ်းကဆ ျာ, ဆ ျာမပိုံပပီေးအကျိုေး အပမတ်အနဂ်ျီအိုံ / INGO 

အလုံပ်အကိုံငမ်ျျာေးမျျာေးအတ က်အလုံပ်အကိုံငအ်ခ င်ုံ့အကျနက်ကငေ်းရစပပီရ ကျာငေ်းမီေးရမျာငေ်းထိုံေးပပခဲုံ့သည။် ဤအပဖစရ်ပေါ်တိုံေး 

တက်မှုသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့တိုံေးပမြှင်ုံ့ဝငရ်င -ဝငရ်င အခ င်ုံ့အလမ်ေးမျျာေးကိုံ၏စညေ်းကမ်ေးချက်မျျာေး၌လူအပခိုွဲ့အတ ကျအကကိုေးပပုပ ရနစဉ, သူတိုံ ုံ့ကအမ်ိရ င ်

အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း အတ က်ပခံုငံုံပညျာရ ေးဆိုံင ်ျာလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအကျိုေးသက်ရ ျာက်ရစသည။် 

မုံနတ်ိုံငေ်း ဏခ်ံစျာသငရ်ကျျာငေ်းကရနရကျျာငေ်းသျာေးမျျာေးအမျျာေး ပပညသ်ူစျာရမေး ပ ဲမျျာေးအတ က်ညံုံ့ဖျငေ်းရဖျျ်ာရပဖခဲုံ့ ကသည။် 

ညြှနိ္ှုငိေ်းရဆ ေးရန္ ေးစဉအတ ငေ်း, မျျာေးစ ျာရသျာသငတ်နေ်းသျာေးမျျာေးကိုံအထေူးမိနေ်း ကရလေးမျျာေး န္ င်ုံ့အမျိုေးသမီေးမျျာေးကိုံ မ ျာရရ ွဲ့ရပပျာငေ်းသ ျာေးလျာရ ေး 

ထခိိုံက်ပခငေ်း, DRP ရ ျာက်လျာ ျာမ ရပေါ်ထ က်လျာရသျာလံုံပခံုရ ေးစိုံေး ိမ်ပူပနမ်ှုမျျာေးကရဖျ်ာပပခဲုံ့သည။် အပခိုွဲ့ရသျာသငတ်နေ်း 

သျာေးမျျာေးအဆိုံအ ရ ကျာင်ုံ့လည်ေးရကျျာငေ်းမ ျာရ ိရနပခငေ်းန္ှုနေ်းထျာေးမျျာေးထခိိုံက် ကရပလိမ်ုံ့မည။် 



 

 ရ် ျာက်လျာမီ, ကရိုံဟငဂ်ျျာလူမျိုေးသညပ်ညျာရ ေးတညဆ်ရဲ သခံဘျာသျာစကျာေးအပဖစအ်တူတူပငပ်ဖစသ်ကဲုံ့သိုံ ုံ့ DRP, 

ပညျာရ ေးသငရိ်ုံေးည နေ်းတမ်ေး ၏ဘျာသျာစကျာေးကိုံအရပေါ် စိုံေး ိမ်ပပူနက်ကီေးပပငေ်းခဲုံ့သည။် သိုံ ုံ့ရသျ်ာ 2017 ကရန, 

အစိုံေး ရိုံဟငဂ်ျျာလူမျျာေးအတ က်ပညျာရ ေး အလတ်အ ပဖစဘ်ဂဂလျာဘျာသျာစကျာေးခ င်ုံ့ပပုမထျာေးရပ။ 

သငရိ်ုံေးည နေ်းတမ်ေးရပပျာငေ်းပခငေ်းတကယ်ကရိုံဟငဂ်ျျာသျာေးသမီေးမျျာေး၏ပညျာရ ေးဟန် ုံ့တျာေးသည။် ထိုံ ုံ့အပပငစ်ခနေ်း 

မျျာေးမ ျာတိုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန္ ေးစဉအတ ငေ်းရိုံဟငဂ်ျျာလူမျိုေးသညရိ်ုံဟငဂ်ျျာအမျျာေးအပပျာေးကရလေးရတ ပပီေးသျာေးမလူတနေ်းန္ င်ုံ့အလယ်တနေ်းပညျာရ ေးပပီေး

စေီးခဲုံ့ပပီဟုံရပပျာဆိုံထျာေးသည။် သူတိုံ ုံ့ပခစ ်ျာကရနမစတင ်မညပ်ဖစသ်ညလ်ျှင ်Now ကိုံ, ဤဆိုံေး  ျာေးစ ျာသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့ရကျျာငေ်းပညျာရ ေးအချိနဇ်ယျာေး 

တ ငအ်ကျိုေးသက်ရ ျာက် လိမုံ့်မညသ်ူတိုံ ုံ့ပညျာရ ေးမ ျာစတိ်ဝငစ်ျာေးမှုကိုံဆံုံေးရှု ံေးပ လိမ်ုံ့မယ်။    

 

35 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

 

4.4.9 ပဖစန်္ိုံငပ် ုံ့မလျာေးလမူှုပဋပိကခ 

ကနဦေးအဆင်ုံ့မ ျာ, အမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းကရိုံဟငဂ်ျျာလမူျိုေးသည ်နအ်လ နစ်ျာနျာကကေီးန္ င်ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ ် DRPs 

မ  ကငန်ျာအကအူညမီျျာေး အတ ကအ်မိုံေးအကျာမျျာေးန္ င်ုံ့ရင သျာေးရထျာကပံ်ုံ့ရပေးခဲုံ့သည။် 

သိုံ ုံ့ရသျ်ာအချိန ်ကျာလျာတျာနဲ ုံ့အမျှမရကျနပ်မှုကကေီးထ ျာေးလျာခဲုံ့သည။်   ဟျာစိုံ  ေး ိမ်ပပူနမ်ှုကိုံလညေ်း J ကိုံ RP 2018 

တ ငျရဖျျာပ ထျာေးလျကရ် ိသညန်္ င်ုံ့ဤပပဿနျာကိုံရပဖရ ငေ်း နအ်မျျာေး အပပျာေး အစအီစဉမျျာေး ကိုံရဆျာင ် ကခ်ဲုံ့ ကသည။် 

 

ရဆ ေးရန္ ေးညြှနိ္ ှုငိေ်းရနစဉအတ ငေ်းအမျျာေးအပပျာေးပ ဝငသ်မူျျာေးအျာေးပဖင်ုံ့ရဖျ်ာပပခဲုံ့တဲုံ့အတိုံငေ်းရ သခလံမူျျာေး၏မရကျနပ်မှုအမျျာေးအပပျာေး

က ပဲပျာေးပချာေးနျာေးရသျာအချကမ်ျျာေးအရနပဖင်ုံ့ရပေါ်ရပ က။် 

ကျသ ျာေးလုံပ်ခလစျာအထေူးသပဖင်ုံ့ဆငေ်း ဲရသျာအမ်ိရထျာငစ်ုံမျျာေး ကျာေးတကက နျာ-Ukhiya ကျွနေ်း 

ဆ ယအ်တ ကအ်ဓိကပပဿနျာပဖစ ်ကသည။် တကက နျာ, Ukhiya 

မျျာေးတ ငအ်မျျာေးအပပျာေးဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အမ်ိရထျာငစ်ုံသတူိုံ ုံ့ ဲ ုံ့ရကျာကပဲ်သေီး န္ မံျျာေးဆံုံေးရှု ံေးခဲုံ့ ပခငေ်းန္ င်ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတရ် ကျာငုံ့ရ် ျာကလ်ျာ၏တိုံကရိ်ုံကထ်ခိိုံကန်စန်ျာပဖစလ်ျာခဲုံ့သည။် တချိုွဲ့ကအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအဖ ဲွဲ့ဝငလ်ညေ်း 

ပိုံပိုံပပီေးကရိုံဟငဂ်ျျာလမူျိုေးသည ် ပိုံ. ပိုံ. ကုံနသ် ယမ်ှုတ ငပ် ဝငပ်တသ်ကပ်ဖစလ်ျာန္ င်ုံ့အသကရ်မ ေးဝမ်ေးရကျျာငေ်းလုံပ်ငနေ်းမျျာေးတိုံေး 

ပမြှင်ုံ့ယ ဉ  ပ်ပိုငမ်ှုအပဖစရ်ှု ပမငခ် ံခဲုံ့သည်ုံ့ ုံကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတ င,် 

ကပ်လျကရ်စျေးက ကရ်သျာရန ျာမျျာေးအတ ကရ်စျေးဆိုံငမ်ျျာေးအရပပေးခဲုံ့ရလုံ့လျာသည။် တကက နျာန္ င်ုံ့ Ukhiya 

မျျာေးတ ငအ်မျျာေးဆံုံေးအမ်ိရထျာငစ်ုံထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာရပမပပငက်ိုံရ န္ င်ုံ့သစရ်တျာအပဖစသ်ဘျာဝသယဇံျာတမျျာေး မျှရဝမှု 

အတ ကတ်ိုံေးပမြှင်ုံ့ယ ဉပပိုငဘ်ိုံ ုံ့အရ ကျာငေ်းမရ ိအပဖစရိ်ုံဟငဂ်ျျာစဉေးစျာေးပ ။ 

 

DRP ၏ရ ျာကရ် ိကတညေ်းကပမင်ုံ့တကပ်ပစမ်ှုမျျာေး၏ရ သခပံမိုွဲ့သျာေးတိုံ ုံ့အ ကျာေးတစဦ်ေးကျယပ်ပန် ုံ့အပမငလ်ညေ်းရ ိပ သည။် 

ရ သခပံပညသ်မူျျာေး 

၏ခိုံေးယမူှုသညန်္ င်ုံ့လုံယကမ်ှုကိုံသတူိုံ ုံ့ရ သအတ ကတ်ိုံေးပ ျာေးလျာပပီတိုံင ်ကျာေး။ဤတိုံင ်ကျာေးချကစ်စမ် နတ်ဲုံ့သကရ်သပပန္ိုံငပ် တယ်

သိုံ ုံ့မဟုံတမ်,  မီ ကျာခဏလမူှုရ ေးရပ ငေ်းစညေ်းညညီ တမ်ှုရိုံကျလကခ်ဏျာဖ စျတဲုံ့ထျာေးတဲုံ့ရယဘုံယျအပမင,် ပဖစခ်ဲုံ့သညရ် ိမရ ိန္  င်ုံ့ 

ပတသ်က.် မဟုံတပ် ဘေူး။ တပချာေးရန ျာကရနရတ ွဲ့ ရ ိချကက်ိုံလညေ်းမလံုံပခံု မှုမျျာေးန္ င်ုံ့ ျာဇဝတမ်ှုမျျာေး (UNHCR က 1997 န္ င်ုံ့ 



2017) အတ က ် DRP အပပစတ်ငဖိ်ုံ ုံ့  ရ သခပံပညသ်မူျျာေး၏ရယဘုံယျသရဘျာရ ိရက ျာငျေးရဖျျာပ ပ ။ 

အမ်ိရ ငလ်မူှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ DRP, DRP န္ င်ုံ့ဥပရ စိုံေးမိုံေး ရ ေး 

အျာဏျာပိုံငမ်ျျာေးအ ကျာေးတိုံကပ် ဲမျျာေး၏အစ ီငခ်စံျာမျျာေးရ ိခဲုံ့သည။် အစျာေးအစျာပဖန် ုံ့ပဖူေးစငတ်ျာမျျာေးမ ျာ DRP ရ  သန္ င်ုံ့အ ကမ်ေး 

ဖကမ်ှုပဖစစ်ဉမျျာေးတငေ်းမျာမှုရတ လညေ်းပျံွဲ့ ပပီ။ 

 

အရတျ်ာမျျာေးမျျာေးကအမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအမ်ိရထျာငစ်ုံဆငေ်း ဲသျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့အျာေးနညေ်းချကရ် ိပ တယ။် ထိုံသအူရပ ငေ်းတိုံ ုံ့က 

အကအူညနီ္ င်ုံ့ အျာရံုံစေူးစိုံကမ်ှုကိုံ DRP 

ရပေးလျကရ် ိသညရ် ကျာငုံ့ရ် ကျာင်ုံ့ရ သခအံသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း ဲ ုံ့ပပဿနျာမျျာေးကိုံဦေးစျာေးရပေးမ  ကဘေူးထငပ် နဲ ုံ့။   
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5 ရမျှျာ်မ နေ်းသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုဆိုံေးကျိုေးသကရ် ျာက်န္ိုံငမ်ှုမျျာေး 

အဆိုံပ ESMF၏ဤပုံ မ်အမျိုေးမျိုေးစီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ်ဖျ်ာထမံ ရမျှျ်ာလင်ုံ့ထျာေးသည်ုံ့(အလျာေးအလျာ)သ

ဘျာဝပတ်ဝနေ်း ကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးသက်ရ ျာက်မှုစျာ ငေ်းပပုလုံပ်ထျာေးသည။်ထည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေးအဓိကစမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးရနရသျာရခ ငေ်းစဉ: 

 

•  ဏခ်ံရ , မိလလ ျာစနစ်န္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးစမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေး 

o  ဏခ်ံနမ်ိုံ့ဆံုံေး(ရနရ ျာငပ်ခည်စ မ်ေးအငသ်ံုံေးသမိ တ်စ ျာ(PV)ပမစရ် တငစ်ီမံကိနေ်းစနစမ်ျျာေးန္ င်ုံ့အတူချိတ်ဆက်တညဆ်ပဲပနရ် တ 

ငေ်းမျျာေး၏ပပနလ်ည်ထရူထျာငရ် ေးအပ အဝင)် ရ ရပေးရဝရ ေးအစီအစဉမျျာေး ပပန ်



o  ဏခ်ံပပနရ် တ ငေ်းမျျာေး (တညဆ်ဲပပနရ် တ ငေ်းမျျာေး၏ပပနလ်ည်ထူရထျာငရ် ေး); 

o တကက နျာအတ က်မိုံဘိုံငေ်းချိုထုံတ်စက်ရံုံမျျာေးတ ငသ်ံုံေးရသျာ; 

o ရ သယံဇျာတ ရ ိမှုအပ အဝငရ် သယံဇျာတရပမပံုံန္ င်ုံ့ရ  ဲ ုံ့အ ညအ်ရသ ေးရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့မှု 

o တစပ်ဖစန်္ိုံငရ်ပခရလုံ့လျာမှုန္ င်ုံ့ ဇိီုံငေ်း Fecal ရ ံ ွဲ့ န္ နံ္  င်ုံ့အစိုံငအ်ခဲစ န် ုံ့ပစစ်ီမံခန် ုံ့ခ ဲမှုစနစ။် 

o တိုံေးတက်လျာရသျာတစဥ်ီေးချငေ်းစီအမ်ိသျာ၏ပပနလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေး 

o (; ရ အ ငေ်းအပမစ,် 

မိလလ ျာကနင််ုံ့ကျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ရနရ ျာငပ်ခညအ်လငေ်းရ ျာငစ်နစပ်ဖင်ုံ့ရ ချိုေးန္ င်ုံ့အထညအ်ဝတ်ရလျှျ်ာအရဆျာက်အဦ, ကျျာေး, 

မခ ဲပချာေးဆက်ဆဘံိုံ ုံ့အစအီမံအပ အဝင)် 

 ျာသဦတုံ ဏခ်ံတိုံေးတက်လျာရသျာအခနေ်းထကဲအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအမ်ိသျာ၏ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး; 

စခနေ်းမျျာေးအတ ငေ်းစ မ်ေးအငအ်ဘိုံ ုံ့အမီသနိေ်းကိုံဖမ်ေးယူပခငေ်းန္ င်ုံ့ရလျာငက်ျွမ်ေးပခငေ်းမ  biogas အပငတ်စရ်ဆျာက်လုံပ်ရ ေး; 

o ဘက်ရပ ငေ်းစံုံစ န် ုံ့ပစ်န္ င်ုံ့ fecal ရ ံ ွဲ့ န္ စံီမံခန် ုံ့ခ ဲမှုစနစ်မျျာေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေး 

o အဆိုံပ ရ  ကျာေးဝင၏်တစက်ိုံယ် ညသ်န် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးပမြှင်ုံ့တငရ် ေး, မိလလ ျာစနစ,် FSM 

န္ င်ုံ့လံုံပခံုရ အသံုံေးပပုမှုအရပေါ်အသအိပမငအ်စီအစဉစစ်ဆငရ် ေးထနိေ်းသမ်ိေးပခငေ်း အရပေါ်သငတ်နေ်း (O & M) 

 

• အရပခခံပညျာနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး,  ဏခ်ံအရပခခံအရဆျာက်အအံုံ, အရ ေးရပေါ်တံုံ ုံ့ပပနမ်ှုမျျာေးန္ င်ုံ့ကျျာေး-

အရပခပပုအ ကမ်ေးဖက်မှုကျာက ယ်တျာေးဆေီးရ ေးစမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေး 

• FSCD မျျာေးအတ က်အက ိမျပမျာေးစ ျာ ည ် ယ်ချက်သဘျာဝရဘေးအမိုံေးအကျာန္ င်ုံ့သိုံရလ ျာငရံ်ုံ  

လမ်ေးမျျာေးချိတ်ဆက် ျာသဦတုံ ဏခ်ံအက ိမျပမျာေးစ ျာ ည ် ယ်ချက်ရဘေးအန္တ ျာယ်အမိုံေးအကျာ၏ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး / 

မလူတနေ်းရကျျာငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့မိုံေးရ  ိတ်သမ်ိေးအပ အဝင ်ျာသဦတုံ ဏခ်ံမျိုေးစံုံ ည ် ယ်ချက်ရဘေးအန္တ ျာယ်အမိုံေးအကျာ / 

အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းဝနရ်ဆျာငမ်ှုစငတ်ျာမျျာေး, ရနရ ျာငပ်ခည်စ မ်ေးအငသ်ံုံေးမီေးလံုံေးမျျာေးန္ င်ုံ့ ျာသဦတုံဆိုံင ်ျာအရထျာက်အထျာေး 

o ကယ်ဆယ်ရ ေးန္ င်ုံ့အရ ေးရပေါ် ကကိုတငပ်ပငဆ်ငမ်ှုမျျာေးအတ က်အရ ေးရပေါ် စမံီကိနေ်းရ ေးဆ ပဲခငေ်း, 

o hydrometeorological ရဘေးအန္တ ျာယ်မျျာေးအတ က်လူထုံအရပခပပုကကိုတငသ်တိရပေးစနစ်မျျာေးကိုံခိုံငခ်ံုံ့ရစ; 

o ပစစညေ်းကိ ိယျာမျျာေးန္ င်ုံ့ပထမဦေးဆံုံေးတံုံ ုံ့ပ န္ျမီေးသတ်ဝနရ်ဆျာငမ်ှုန္ င်ုံ့ပမိုွဲ့ ပပကျာက ယ်ရ ေး (FSCD) 

၏ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအပ အဝငတ်ိုံေးတက်ရ ျာရဖ ရ ေး & ကယ်ဆယ်ရ ေးလုံပ်ငနေ်းမျျာေး 

o မီေးသတ်သမျာေးမျျာေးအတ က်သိုံရလ ျာငရံ်ုံ၏ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးန္ င်ုံ့ရ ျာရဖ ကယ်ဆယ်ရ ေးပစစညေ်းကိ ိယျာမျျာေးကိုံတညရ်ဆျာက်ခဲုံ့သ

ည။် 

 

•  ျာသဦတုံ ဏခ်ံလက်လ မ်ေးန္ င်ုံ့ကယ်ဆယ်ရ ေးလမ်ေးမျျာေး, တံတျာေးမျျာေး, ရ သခံရစျေးက က်, 

လမ်ေးမီေးလံုံေးမျျာေးန္ င်ုံ့လျှပ်စေီးကျာက ယ်မှုစနစက် 

ဆက်စပ်မုံနတ်ိုံငေ်း-

ရ န္ုံတ်ရပမျာငေ်းက နယ်က်န္ င်ုံ့ဆငရ်ပခရလျှျာအကျာအက ယ်အကျငုံ့န်္  ငုံ့ရ် ိသမျှရသျာ ျာသဦတုံ ဏခ်ံလက်လ မ်ေးန္ င်ုံ့ကယ်ဆယ်ရ ေးလ

မ်ေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေး 

o ဆက်စပ်မုံနတ်ိုံငေ်း-ရ န္ုံတ်ရပမျာငေ်းက နယ်က်န္ င်ုံ့ဆငရ်ပခရလျှျာအကျာအက ယ်အကျငုံ့န်္  ငုံ့ပ်ပညတ် ငေ်းရ ေးလမ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့ 

footpaths ၏တိုံေးတက်မှု, 

o  ျာသဦတုံ ဏခ်ံ culverts န္ င်ုံ့တံတျာေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေး 

o DRPs မျျာေးအတ က်ရကျေးလက်ရ သရစျေးက က်၏ပပုပပင,် ပပနလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးန္ င်ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး 

o DRP စခနေ်းမျျာေးတ ငရ်နရ ျာငပ်ခညစ် မ်ေးအငသ်ံုံေးလမ်ေးရပေါ်အလငေ်းအမ်ိတပ်ဆင် 

o DRP စခနေ်းအတ ငေ်းရ ိလျှပ်စေီးကျာက ယ်မှုစနစ်မျျာေးတပ်ဆငပ်ခငေ်း 

• ကျျာေးအရပခခံပပီေးအ ကမ်ေးဖက်မှုကျာက ယ်တျာေးဆေီးရ ေး 



o  ဇိီုံငေ်းနရ်ဆျာငမ်ှုတစခ်ုံကျျာေး- 

အရ ကျာငေ်း ကျာေးထံုံေးစနံ္ င်ုံ့သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာပစ်မ တ်ချဉေးကပ်မှုမ တဆင်ုံ့အမျိုေးသမီေးမျျာေးန္ င်ုံ့မိနေ်းကရလေးငယ်မျျာေးကိုံရ ျာက်ရ ိ; 

ရပေးပိုံ ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုရပေးဖိုံ ုံ့ကရလေးရဖျ်ာရ  မျျာေးန္ င်ုံ့မသနစ် မ်ေးရဖျ်ာရ  ချဉေးကပ်၏ပမြှင်ုံ့တငရ် ေး 
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o စတိျအပိုံငျေး 2 န္ စရ်အျာက်ရအျာက်တ ငရ်ဖျ်ာပပထျာေးရသျာရဖျ်ာပပထျာေးတဲုံ့အဖ ဲ ွဲ့အစညေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေးမျျာေးအသံုံေးပပုပခငေ်း 

မ တဆင်ုံ့ အရ ိဆံုံေးအျာေးနညေ်းချက်အုံပ်စုံမျျာေး၏ပ ဝငမ်ှုန္ င်ုံ့ပ ဝငရ်စ နရ် သခံလူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းစညေ်းရံုံေး; 

o O & M ဘိုံ ုံ့ရ န္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးရကျ်ာမတီမျျာေးဖ ဲ ွဲ့စညေ်းပခငေ်းန္ င်ုံ့ 

o ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအမ်ိရထျာငစ်ုံရလျာငစ်ျာထငေ်းမျျာေးစုံရဆျာငေ်းပခငေ်းအပဖစအ်မျိုေးသမီေးမ ီခိုံစညေ်းစိမ်ထကဲရနလ တ်ရပမျာက်န္ိုံငဖိ်ုံ ုံ့ ဏခ်ံန္ 

ငုံ့ ်ျာသဦတုံ-ရဖျာ်ရ  အဂဂ   ပ်မျျာေးချမ တ်။ 

5.1 သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိုံေးကျိုေးသက်ရ ျာကန်္ိုံငမ်ှုမျျာေး 

အထက်ရဖျာ်ပပထျာေးတဲုံ့စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအရပေါ်အရပခခံပပီေး,ရုံပ်ပိုံငေ်းဆိုံင ်ျာန္ င်ုံ့ဇီပတ်ဝနေ်းကျငအ်ရပေါ်ရအျာက်ပ သက်ရ ျာ

က်မှုရမျှျ်ာလင်ုံ့ထျာေးန္ိုံငပ် တယ်: 

•  ညူသံညံစ ညမ  မှု  န္ င်ုံ့ရန္ ျာင်ုံ့အယ က်။ ဤသညရ်မျ်ာရတျ်ာယျာဉမျျာေး, 

စက်ပစစညေ်းန္ င်ုံ့ကိ ိယျာမျျာေး၏စစဆ်ငရ် ေးရ ကျာင်ုံ့ပဖစ ်တဲုံ့န္ိုံငပ် သည။် ဥပမျာအျာေးပဖငုံ့,် 

လိပ်ရခ ငေ်းသိုံ ုံ့မဟုံတ်တူေးရဖျ်ာပခငေ်းလူမျျာေးန္ င်ုံ့စမံီကိနေ်းရဆျာင ် က်ချက်အနေီးရ ိမနမ်ျျာေးမ ရန္ ျာင်ုံ့အယ က်ပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငသ်ညက်ိုံအ 

လ နအ်ကျံွဆူညသံ ံကိုံထုံတ်လုံပ်ဖိုံ ုံ့ န္ိုံငပ် တယ်။ 

• နလထိုညစ ညမ  မှု။  

  ဟျာသက်ရ ျာက်မှုဖုံနမ်ှုန် ုံ့သိုံ ုံ့မဟုံတ်ဓ တ်ရင ွဲ့ရ ျာရနရသျာရပပျာငေ်းလဲမှုထုံတ်လ တ်မှုရ ကျာင်ုံ့ပဖစ် တဲုံ့န္ိုံငပ် သည။် 

ရမျ်ာရတျ်ာယျာဉလှုပ်ရ ျာေးမှုန္ င်ုံ့ရပမယျာရ ငေ်းလငေ်းပခငေ်းရ ကျာင်ုံ့ပဖစ ်တဲုံ့ဖုံနမ်ှုန် ုံ့မနမ်ျျာေးန္ င်ုံ့သစပ်ငပ်နေ်းမနအ်ရပေါ် 

တ ငအ်ကျိုေးသက်ရ ျာက် န္ိုံငပ် တယ်။ 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးရမျာ်ရတျာ်ယျာဉမျျာေးန္ င်ုံ့ရမျ်ာရတျ်ာပစစညေ်းကိ ိယျာမျျာေးတခုံမ ထုံတ်လ တ်မှုကိုံလညေ်းယျာယီရ သခံရလထုံ 

အ ညအ်ရသ ေးကိုံ တ ငအ်ကျိုေးသက်ရ ျာက် န္ိုံငပ် တယ်။ ပတျဝန္ျေးကနငျရ အရလျာငေ်းရကျာင,် 

သစပ်ငပ်နေ်းမနမ်ျျာေးန္ င်ုံ့မနမ်ျျာေးထိခိုံက် အမ်ိသျာန္ င်ုံ့ faecal ရ ံ ွဲ့ န္ ရံပ က် ကျာေးရ ကျာင်ုံ့ပဖစ ်တဲုံ့အနံ ုံ့န္ င်ုံ့ရလထုံညစ်ညမ်ေးမှု။ 

ပတျဝန္ျေးကနငျမနမ်ျျာေးထခိိုံက်သည်ုံ့ biogas စက်ရံုံထကဲရနမ ည ် ယ်ရသျာဓ တ်ရင ွဲ့ရ ျာရနရသျာရပပျာငေ်းလဲမှုထုံတ်လ တ်မှု။ 

• နြမ  လ ောထခိိိုက မှု။ရပမဆလီ ျာတ ငဓ်ျာတုံယိုံဖိတ်သိုံ ုံ့မဟုံတ်စ န် ုံ့ပစပ်စစညေ်းမျျာေးမရလျျ်ာကနရ်သျာစ န် ုံ့ပစပ်ခငေ်းကရနတိုံက်စျာေးမှုသိုံ ုံ့မဟုံ

တ်ညစည်မ်ေးမှုရ ကျာင်ုံ့ပျက်စေီးရစန္ိုံငသ်ည။် အဆိုံပ စ န် ုံ့ပစ်ပစစည်ေးမျျာေးအိမ်သျာ (fecal ရ ံ ွဲ့ န္ )ံ မ န္ိုံငပ် တယ်; 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးပစစညေ်းမျျာေး, ရဈေးက က်ရလျျာုံ့; စသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံ အဆိုံပ သက်ရ ျာက်မှု 

(ဥပမျာရနရ ျာငပ်ခည်စ မ်ေးအငသ်ိုံ ုံ့မဟုံတ်ဘက်ထ ီပျက်စေီး) သဘျာဝတ ငအ်န္တ ျာယ်ရ ိရသျာပဖစ ်က၏စ န   ် ုံ့ပစ်ပစစညေ်းမျျာေး 

ပပငေ်းထနရ်စန္ိုံငပ် တယ်။ biogas စက်ရံုံရ လျျာစီမံခန် ုံ့ခ ဲပခငေ်းန္ င်ုံ့စ န် ုံ့ပစ ်ျာမ ကျနက်ကငေ်းရသျာရပမဆီလ ျာညစ်ညမ်ေး မှုကိုံပဖစ ်

ရပေါ်ရစန္ိုံငပ် တယ်။ တစဥ်ီေး။ 

• တိုန ခ မှုသက နရောက မှု piling, တူေးရဖျ်ာပခငေ်းန္ င်ုံ့မိုံေးသညေ်းထနစ် ျာရမျ်ာရတျ်ာယျာဉလှုပ်ရ ျာေးမှုကျာလအတ ငေ်းပဖစ်ပ ျာေးန္ိုံငသ်ည။် 

မတ်ရစျာက်ရသျာ ရတျာငရ်စျာငေ်းအနေီးတုံနခ် မှုကိုံလညေ်း (ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးပပီေးဆံုံေးခဲုံ့ပ သည်ပငလ်ရပ ငေ်းမျျာေးစ ျာပပီေးရနျာက်, 

မုံတ်သုံန ်ျာသီအတ ငေ်း) ရပမပပိုမှု အန္တ ျာယ်တိုံေးပမြှငုံ့ရ်ပေးန္ိုံငသ်ည။် 

အလ နအ်ကျံွတုံနခ် မှုရဆျာက်လုံပ်ရ ေးဆိုံ မ်ျျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်အနေီးအနျာေးရ ိသစရ်တျာဧ ိယျာမျျာေးအနေီးတ ငရ်နထိုံင 

 ရ်သျာရ သခံအထိခိုံက်မခံမနမ်ျျာေးရန္ ျာက်ယ က်န္ိုံငပ် တယ်။ 



• Surface ကနရသက နရောက မှုရ ကျာင်ုံ့အရ အတ က်သိုံ ုံ့မဟုံတ်အ ညအ်ရသ ေးအရပပျာငေ်းအလဲတချိုွဲ့ မ ပဖစပ် ျာေးန္ိုံငသ်ည။် 

ဥပမျာအျာေးပဖငုံ့,် site မ  ည ် ယ်တဲုံ့ရမျျာပ ပခငေ်းမ ျာရ အရလျာငေ်းရကျာငမ် ရလထုံညစည်မ်ေးမှုကိုံပဖစရ်ပေါ်ရစပခငေ်းန္ င်ုံ့ Bundeli 

သိုံ ုံ့မဟုံတရ် န္ုံတ်ရပမျာငေ်းအရဆျာက် အဦမရ ိပခငေ်းရ ကျာင်ုံ့ရ ရနသစပ်ငပ်နေ်းမနမ်ျျာေးန္ င်ုံ့မနမ်ျျာေးထိခိုံက်ရစန္ိုံငပ် တယ်။   ုံ့အပပင ်

(ဥပမျာမိုံဘိုံငေ်းချိုထုံတ်စက်ရံုံမျျာေးတ ငသ်ံုံေးရသျာမျျာေး အတ က်) ရ ရပေးရဝရ ေး ည ် ယ်ချက်မျျာေးအတ က်ရ မျက်န္ ျာပပင၏် စျာည နေ်း 

 ငေ်းပမစရ် ကိုံယ်၌စေီးဆငေ်းမှုပံုံစံကိုံရပပျာငေ်းလဲန္ိုံငပ် တယ်။   ုံ့အပပငစ်မံီကိနေ်းအျာေး ကျာေးဝငသ်ဘျာဝရ န္ုံတ်ရပမျာငေ်းပံုံစ ံ

(တံတျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ culvers ၏ဥပမျာ, ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး) ရပပျာငေ်းလဲပစ်န္ိုံငပ် တယ်။ မိုံဘိုံငေ်းချိုထုံတ်စက်ရံုံမျျာေးတ ငသ်ံုံေးရသျာထံမ  

ဆငေ်းပခငေ်း အပဖစရ် လျျာရဆျာက်လုံပ်ထျာေး / အိမ်သျာရ မျက်န္ ျာပပငည်စ်ညမ်ေးမှုပဖစ် ရပေါ် ရစန္ိုံငသ်ညထ်နိေ်းသိမ်ေးထျာေးန္ိုံငခ်ဲုံ့ပ တယ်။ 

စ န် ုံ့ပစ်ပစစညေ်းမျျာေးစနစတ်ကျစ န် ုံ့ပစခ်ဲုံ့ ကဘယ်မ ျာဆိုံက်မျျာေးမ ရမျျာပ ပခငေ်းမ ျာရ ညစ်ညမ်ေးမှုပဖစရ်ပေါ် ရစန္ိုံငသ်ည။် 

• နြမနအောက နရသက နရောက မှုရ ကျာင်ုံ့အမျိုေးမျိုေးရသျာစီမံကိနေ်းကိုံလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးမ ပဖစပ် ျာေးန္ိုံငသ်ည်။ ဥပမျာအျာေးပဖငုံ့,် 

ရ ကျာင်ုံ့အ က်ရသျာက   ်ည ် ယ်ချက်မျျာေးအတ က်အလ နအ်ကျံွရ ထုံတ်ယူဖိုံ ုံ့ရပမရအျာက်ရ ဇယျာေးချဆ ဲအ ဲမီ ျာရ ိန္ိုံငပ် သည။် 

  ုံ့အပပငစ် န် ုံ့ပစစ် န် ုံ့ပစပ်ခငေ်းဆိုံက်မျျာေးမ  percolation ရပမရအျာက်ရ စုံလ ျာ၏ရလထုံညစ်ညမ်ေးမှုကိုံပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငပ် တယ်။  

• သစ ပင ပန  မန  (အသ  အရ က မ ော ) သက နရောက မှုမ ော စသည်တိုံ ုံ့ကိုံအသေီးအ  က်မျျာေး၏ရ ငေ်းလငေ်းပခငေ်း, 

သစပ်ငပ်ဖတ်ရတျာက်ပခငေ်း, မ တစဆ်င်ုံ့ပဖစပ် ျာေးန္ိုံငသ်ည် 

• Fauna (တရိစဆောန မ ော ) သက နရောက မှုမ ော ရ ကျာင်ုံ့ရပမယျာရ ငေ်းလငေ်းပခငေ်း / ရပပျာငေ်းလဲန္ င်ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်သစ်ပငလ်ဲကျဖိုံ ုံ့ရန ငေ်းရ သမျျာေး ၏ယျာယီသိုံ ုံ့မဟုံတ်အပမဲတမ်ေးအရှု ံေး - 

ကျက်စျာေး ျာရန ျာအရှု ံေးမ တဆင်ုံ့ပဖစပ် ျာေးန္ိုံငသ်ည။်riparianန္ င်ုံ့ရ ရနရဂဟစနစ၏်ရန္ ျာင်ုံ့အယ က်တံတျာေး  / culvert 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးကျာလအတ ငေ်းပဖစပ် ျာေးန္ိုံငသ်ည။် အဆိုံပ sub¬projectက်ဘ်ဆိုံက်မျျာေးစနစတ်ကျရ  ေးချယ်ထျာေးသည်ုံ့ ကသ 

ညမ်ဟုံတ်ပ လျှငလ်ူ ုံ့ဆငပ်ဋပိကခမျျာေးကိုံ။   
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စျာေးပ ဲတင ်5-1: ခ ဲမျျာေးစမံီကိနေ်းမ ပညျာရ ိရမျှျာ်မ နေ်းသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိုံေးကျိုေးသက်ရ ျာက  န်္ိုံငမ်ှုမျျာေး 

ပတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသိမ်ေးရ ေးစတိျအပိုံ

ငျေး (ရုံပ်ပိုံငေ်းဆိုံင ်ျာန္ င်ုံ့ဇီဝရဗ ) 

ခ ဲမျျာေးစမံီကိနေ်း 

WASH ဘက်စံုံသံုံေး သဘျာဝရဘေး 

အမိုံေးအကျာ 

လက်လ မ်ေးန္ င်ုံ့ကယ်ဆယ်ရ ေးလမ်ေး

မျျာေး,တံတျာေးမျျာေး,ရ သခံရစျေး 

က က်, လမ်ေးမီေးလံုံေးမျျာေးန္ င်ုံ့လျှပ်စီေး 

ကျာက  ယ်မှုစနစက် 

PC OM DE PC OM DE PC OM DE 

ဆူညသံံ √ √ √ √  √ √ √ √ 

ရလထုံညစ်ညမ်ေးမှု √ √ √ √  √ √ √ √ 

ရပမဆလီ ျာမျျာေး √ √ √ √  √ √ √ √ 

တုံနခ်  √   √  √ √ √  

ရ မျက်န္ ျာပပင ် √ √ √ √ √ √ √ √  

ရပမရအျာက်ရ  √ √ √ √ √ √ √   

ဖရလျာ် √ √ √ √  √ √  v 



မနမ်ျျာေး √ √ √ √ √ √ √ √ v 

 

မ တ်ချက်: PC က နပ်ျူတျာ = ကကိုတငမ် ျာရဆျာက်လုံပ်ရ ေးန္ င်ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအဆင်ုံ့; OM = စစဆ်ငရ် ေးထိနေ်းသမ်ိေးပခငေ်း အဆင်ုံ့; DE = 

decommissioning ဇျာတ်စင ်

 

5.2 လူမှုရ ေးဆိုံေးကျိုေးသက်ရ ျာက်န္ိုံငမ်ှုမျျာေး 

5.2.1  ဏခ်ံရ သန် ုံ့န္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး (WASH) ခ ဲမျျာေး-စီမံကိနေ်းကိုံ 

စမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေးဇျာတ်စငစ်ဉအတ ငေ်းအလုံပ်သမျာေးကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးအရပေါ်ရမျှျ်ာလင်ုံ့

ထျာေးသည်ုံ့သက်ရ ျာက်မှုမျျာေးပ ဝငသ်ည:် 

 

• ရ ကိုံတပ်အတ ငေ်းမ ျာပဲ  က်ဖျငတ်ဲရဆျာက်လုံပ်ရ ေးကျာလအတ ငေ်းရပပျာငေ်းလဲဖိုံ ုံ့လိုံအပ်ရပလိမ်ုံ့မည။် 

• တပ်န္ ငုံ့က်ပ်လျက်အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအတ ငေ်းနမ်ိုံ့ဆံုံေးရ ရပေးရဝရ ေးစနစ၏်ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးစဉအတ ငေ်းအချိုွဲ့အိမ်ရထျာငစ်ုံယျာယီထခိိုံ

က်ခံ ရပလိမ်ုံ့မည။် 

• စမံီကိနေ်းရကျေး  ျာအဆင်ုံ့မ ျာရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့စ်ဉအတ ငေ်းယျာယီပုံဂဂလိကရပမကိုံအသံုံေးပပု နလ်ိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။် 

ရပမယျာသမ်ိေး ဆညေ်းရကျေး  ျာအဆင်ုံ့ ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး 

အကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့မ် ျာလ ဲမရရ ျာငသ်ျာပဖစတ်ယ်ဆိုံ င,်ရနျာက်ဆံုံေးoptionကိုံအပဖစရ်ပမယျာဆညေ်း ပေူးဖိုံ ုံ့လိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။် 

• ပပငပ်အလုံပ်ထသဲိုံ ုံ့ဝငရ် ျာက်လျာပဋပိကခပမြှငုံ့ရ်စပခငေ်းင   

• ထခိိုံက်အနျာတ  ရ ိမှုသိုံ ုံ့မဟုံတ်ရသပခငေ်းတ ျာေးရ ကျာင်ုံ့အမျိုေးမျိုေးရသျာရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလုံပ်ငနေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့မိုံေးသညေ်းထနစ် ျာအဖ ဲွဲ့ဝငအ်

ရ အတ က်လှုပ်ရ ျာေးမှုရ ကျာင်ုံ့ပဖစ ်တဲုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးဆိုံ က်ိုံလ ညုံ့ပ်တ်မရတျ်ာတဆမှုမ ပဖစပ် ျာေးန္ိုံငသ်ည။် 

• အကကီေးစျာေးရမျ်ာရတျ်ာယျာဉလှုပ်ရ ျာေးမှုရတ စီမံကိနေ်း သဇျာလ မ်ေးမိုံေးမှုရ သမျျာေးသိုံ ုံ့အသ ျာေးအလျာပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငသ်ညန်္ ငုံ့မိ်နေ်းမန္ စရ်ယျာ

က်တညေ်းကိုံန္ င်ုံ့ရကျျာငေ်းသ ျာေးကရလေးမျျာေးအန္တ ျာယ်မကငေ်းခံစျာေး ရပမည် 

• အပမငုံ့သ်ကံိုံအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့ ဆိုံက်သညအ်လုံပျသမျာေးမ  ဏ ်ျာ ကျာေးနျာရစန္ိုံငပ် တယ်။ 

• မလံုံပခံုအလုံပ်လုံပ်အရပခအရနမျျာေးဆိုံက်သညအ်လုံပျသမျာေးမ ကျနေ်းမျာရ ေးအန္တ ျာယ်မျျာေးကိုံပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငပ် တယ်။အလုံပ်သမျာေး

မျျာေးကိုံစမံီကိနေ်း  သဇျာလ မ်ေးမိုံေးမှုဧ ိယျာပပငပ် 

• ညစည်မ်ေးရသျာက်သံုံေးရ န္ င်ုံ့unhygienicသန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးဆိုံ က်ိုံအလုံပျသမျာေးမ ရ ျာဂ မျျာေးန္ င်ုံ့အပချာေးကျနေ်းမျာရ ေးအန္တ ျာယ်မျျာေးကိုံပဖ

စရ်ပေါ်ရစန္ိုံငသ်ည။် 

အဆိုံပ ရ အရပခခံအရဆျာက်အဦမျျာေးစစ်ဆငရ် ေးဇျာတ်စငစ်ဉအတ ငေ်းအလုံပ်သမျာေးကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးအရပေါ်အလျာေးအ

လျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးပ ဝငသ်ည:် 

•  Biogas အပင ်ဇိီုံငေ်း, ပစစညေ်းမျျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်ထနိေ်းချုပ်မှုအတ က်အမ ျာေး၏အမှုတစခ်ုံတိုံေးလျာမီေး, 

ရပ က်က ဲမှုပဖစသ်ိုံ ုံ့မဟုံတ်အသက်ရှု ကပ် အန္တ 

 ျာယ်ရှု ိေး ျာကမီေးရလျာငရ်ပ က်က ဲလ ယ်တဲုံ့န္ င်ုံ့အဆိပ်ဓျာတ်ရင ွဲ့အရပမျာက်အပမျာေးစမံီရဆျာင ် က် ။ 

စက်ရံုံမ ျာအပဖစအ်ပျက်မျျာေး၏ပဖစ ်ပ်မ ျာ ရတျာုံ့လူရတ ပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုပျက်စေီး,  ဏ ်ျာ ရစပခငေ်းင  န္ င်ုံ့ပတ်ဝနေ်းကျင ်(ရလထုံန္ င်ုံ့ရ ထုံ) 

ညစည်ူေး။ 

• မလံုံပခံုအလုံပ်လုံပ်အရပခအရနမျျာေးရ ကျာင်ုံ့ကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးအန္တ ျာယ်မျျာေးကိုံအမ်ိသျာချိုထုံတ်စက်ရံုံမျျာေးတ င်

သံုံေးရသျာထနိေ်းသိမ်ေးအခ ။   

39 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးဇျာတ်စငစ်ဉအတ ငေ်းအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးအရပေါ်အလျာေးအလျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးပ ဝငသ်ည:် 



 

• မရတျာ်တဆမှု: အနျာတ သိုံ ုံ့မဟုံတ်ရသပခငေ်းတ ျာေးရ ကျာင်ုံ့မ  / 

ဆိုံက်ကရနရလေးလံတတ်တဲုံ့လှုပ်ရ ျာေးမှုရတ လုံပ်ဖိုံ ုံ့ပဖစပ် ျာေးန္ိုံငသ်ည်။   ုံ့အ ပပငသ်င်ုံ့ရလျျ်ာရသျာဆိုံငေ်းဘုံတ်န္ င်ုံ့ပခံစညေ်းရိုံေးဘ,ဲ 

အမျျာေးပပညသ်ူ / DRPs  ဏ ်ျာသိုံ ုံ့မဟုံတ်ရသပခငေ်းတ ျာေး ရီလျာက်စ န ုံ့ရ်ဆျာက်လုံပ်ရ ေး ဆိုံက်သညရိ်ုံက်ထည်ုံ့ပ လိမ်ုံ့မည။် 

• ဆူည:ံ အလ နအ်ကျံွအသံစမံီကိနေ်းကိုံ သဇျာလ မ်ေးမိုံေးမှုဧ ိယျာအတ ငေ်းအသိုံငေ်းအဝိုံင ် ေးရန္ ျာက်ယ က်န္ိုံငပ် တယ်။ 

• အလုံပ်သမျာေးရ ျာက်လျာ: လူမှုရ ေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးရ သခံ ပ်  ျာလူထုံ / DRP န္ င်ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလုံပ်သျာေးမျျာေးအ ကျာေးရပေါ်ထ နေ်း 

ရစန္ိုံငသ်ည။် GBV ၏အန္တ ျာယ်တိုံေးပမြှင်ုံ့ရစန္ိုံငသ်ည။် 

 

စစဆ်ငရ် ေးဇျာတ်စငစ်ဉအတ ငေ်းအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးအရပေါ်အလျာေးအလျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးပ ဝငသ်ည:် 

• ရလျာငက်ျွမ်ေးပခငေ်းသိုံ ုံ့မဟုံတ်အဆပ်ိဓျာတ်ရင ွဲ့အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းန္ င်ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ်ပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုပျက်စေီးဆံုံေးရှု ံေးမှုပတျဝန္ျေးကနငျမ မီေး, 

ရပ က်က ဲမှု,  ဏ ်ျာ / ရသရစသည်ုံ့ biogas စက်ရံုံထကဲရနလ တ်ရပမျာက်ရစန္ိုံငသ်ည။် 

• အမ်ိသျာကရနရလထုံ / ရပမယျာ / ရ ညစ်ညမ်ေးမှု, biogas စက်ရံုံ ကကငေ်းရသျာချိုထုံတ်စက်ရံုံမျျာေးတ ငသ်ံုံေးရသျာစ န် ုံ့ပစ်ပစစညေ်းမျျာေး 

ကရ သခံ ပ်  ျာလူထုံထခိိုံက်ရစန္ိုံငပ် တယ်။ 

  ဟျာအဆိုံပပုစမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးပစစုပပနန်္ င်ုံ့အနျာဂတ်သျာေးစဉရပမေးဆက်အဘိုံ ုံ့အရဗ , anthropological, ရရ ေးရဟျာငေ်းသုံရတသန, 

ဗိသုံကျာ, 

ယဉရကျေးမှု,သမိုံငေ်းသိုံ ုံ့မဟုံတ်လူမှုရ ေးအရ ေးပ မှုသိုံ ုံ့မဟုံတ်အပချာေးအထေူးတနဖိ်ုံေးကိုံရ ိပခငေ်းရန ျာတစရ်န ျာသိုံ ုံ့မဟုံတ်အရဆျာက်အဦေးတခုံတခုံ

အရပေါ်မ ျာအကျိုေးသက်ရ ျာက်မှုရ ိသညမ်ဟုံတ် ကဘူေးဆိုံတျာရသချျာ နအ်ရ ေးကကီေးပ သညပ်ဖစလ်ိမုံ့်မည။် 

ရ သခံယဉရကျေးမှုအရ ေးပ မှု၏ဆိုံ မ်ျျာေး(ဆိုံလိုံသန် ုံ့ရ ငေ်း ရသျာဆိုံ မ်ျျာေး,  သုံဿျာန)် 

န္ င်ုံ့ရရ ေးရဟျာငေ်းသုံရတသနက်ဘ်ဆိုံက်မျျာေးခ ဲစီမံကိနေ်းဧ ိယျာအတ ငေ်း/အနေီးတ ငတ်ညရ် ိ န ်(ရသေးစေူးစမျေးရ ျာရဖ ရ ေးမပ ု ရသေး ရသျာအပဖစ)် 

သိုံ ုံ့ရသျျာအဘိုံ ုံ့ပဖစန်္ိုံငရ်ပခတစခ်ုံရ ိပ တယ်ရနဆပဲဖစသ်ည။် ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာကိစစမျျာေးတ ငအ်ခ င်ုံ့အလမ်ေးရ ျာရဖ မှုလုံပ်ထံုံေးလုံပ်နညေ်းမျျာေး 

ရနျာက်ရတျ်ာသိုံ ုံ့လိုံက်  ပ မည ်(ESMP အပိုံငေ်းကိုံ ကည်ုံ့ပ ) ။ 

 

အဆိုံပ စခနေ်းအတ ငေ်းအဘယ်သူမျှမရပမယျာသိမ်ေးဆညေ်းခ င်ုံ့ပပုခဲုံ့ပခငေ်းပဖစသ်ည။် 

သိုံ ုံ့ရသျျာလညျေးအပခိုွဲ့ရသျာလက်လ မ်ေးလမ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့ဘက်စံုံသံုံေးရဘေး အန္တ ျာယ်အမိုံေးအကျာအသံုံေးပပုန္ိုံငစ် မ်ေးတိုံေးတက်ရစန္ င်ုံ့အရ ေးရပေါ် / 

ရဘေးဥပ က်ိုံအရပခအရနမျျာေးစဉအတ ငေ်းအမိုံေးအကျာအဘိုံ ုံ့ပပဌျာနေ်းချက် ရအျာင ်ုံ ကခသည်စခနေ်းအပပငဘ်က်ကိုံတညရ်ဆျာက်န္ိုံငပ် သည။် 

တချိုွဲ့ကတညဆ်ဲအစိုံေး အရဆျာက်အဦ တိုံေးချဲွဲ့ မှုကိုံလိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။် အဆိုံပ လှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေး အစိုံေး ပိုံငရ်ပမမျျာေးရပေါ်န္ ငုံ့လ်က်ရ ိ align 

တရလျှျာက်တ ငအ် ပ်ဌျာနယူလိမ်ုံ့မညဟ်ုံရမျှျ်ာလင်ုံ့ရန ကသည;် သိုံ ုံ့ ျာတ ငပ်ုံဂဂလိကရပမမျျာေးန္ င်ုံ့လူပုံဂဂိုလ်မျျာေး 

အရပေါ်သက်ရ ျာက်မှု အီဆင်ုံ့မ ျာထ က်အုံပ်ချုပ် န္ိုံငမ် ျာမဟုံတ်ဘူေး။ ချဉေးကပ်လမ်ေးမျျာေး, တံတျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ culverts, 

တညဆ်အဲရဆျာက်အဦ၏တိုံေး ချဲွဲ့ မှု၏ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအတ က်ပုံဂဂလိကရပမမျျာေး (အပမဲတမ်ေးအတ က်သိုံ ုံ့မဟုံတ်ယျာယီ) လိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။်  

ပပညသ်ူ ုံ့ရပမမျျာေး In-တကယ်ရတျာုံ့စီမံကိနေ်း 

မျျာေး၏အရ ေးရပေါ်သဘျာဝရပေးထျာေးရသျာရပမယျာသမ်ိေးဆညေ်းမျျာေးအတ က်ခက်ခဲသည်ုံ့ကိစစအချိနဇ်ယျာေးအတိုံငေ်းလိုံက်နျာ နအ်လ နခ်က်ခဲပ လိ

မ်ုံ့မည,် အပဖစ်ရဝေးန္ိုံငသ်မျှအပဖစ်အသံုံေးပပုလိမ်ုံ့မည။် (အမျျာေးပပညသ်ူသိုံ ုံ့မဟုံတ်ပုံဂဂလိကရပမမျျာေးရပေါ်တ င)် 

ပုံဂဂလိကရပမမျျာေးထခိိုံက်ရန ကသညန်္ င်ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ်ကျူေးရကျျ်ာထခိိုံက်လျှငမ်ညသ်ိုံ ုံ့ပငဆ်ိုံ, 

နစ်နျာရ ကေးရပေးဖိုံ ုံ့ရလျှျာက်ထျာေးသူရတ ကိုံအပ အဝင ်OP 4.12 အရပ ငျေးတိုံ ုံ့သသရဘျာတ ျာေး, FSCD မျျာေးအတ က် ARIPA 2017 ဘက်စံုံသံုံေး 

သဘျာဝရဘေးအမိုံေးအကျာန္ င်ုံ့သိုံရလ ျာငရံ်ုံန္ င်ုံ့အတူရနျာက်ရတျ်ာသိုံ ုံ့လိုံက် ကလိမ်ုံ့မည် 

 

စစဆ်ငရ် ေးဇျာတ်စငစ်ဉအတ ငေ်းအလျာေးအလျာလူမှုရ ေးသက်ရ ျာက်မှုပ ဝငန်္ိုံငပ် သည:် 

 

• ရ အလ နထ်ထူပ်ရ သခံလူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအတ က်စတိ်ဖိစေီးမှုန္ င်ုံ့ပဋပိကခပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငသ်ညအ်မိုံေးအကျာ၏ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးစဉ

အတ ငေ်း 



• တဲယျာယီသိုံ ုံ့မဟုံတ်အပမဲတမ်ေးရန ျာရပပျာငေ်းရရ ွဲ့လိုံအပ်န္ိုံငပ် သည ်

• က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာမလူတနေ်းရကျျာငေ်းမျျာေးမ ျာအမိုံေးအကျာရဆျာက်လုံပ်ပခငေ်းလူတနေ်းစျာေးအချိနက်ျာလအတ ငေ်းဆူညသံမံျျာေးန္ င်ုံ့ရန္ ျာင်ုံ့

အယ က်ပဖစရ်စန္ိုံငပ် သည် 

• ဆိုံငက်လုံနေ်းမုံနတ်ိုံငေ်း, DRP 

န္ င်ုံ့ ပ်  ျာကလူနဲ ုံ့တူပပငေ်းထနရ်ဘေးအန္တ ျာယ်စဉအတ ငေ်းန္ စ်ဦေးစလံုံေးမုံနတ်ိုံငေ်းအမိုံေးအကျာသံုံေးစ ဖိဲုံ ုံ့လိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။် 

ထိုံကိစစတ ငပ်ဋပိကခမျျာေးပဖစ်န္ိုံငရ်ပခရ ိပ တယ်။ 

 

5.2.2  ျာသဦတုံ ဏခ်လံကလ် မ်ေးန္ င်ုံ့ကယဆ်ယရ် ေးလမ်ေးမျျာေး, တတံျာေးမျျာေး, ရ သခရံစျေးက က,် လမ်ေးမီေးလံုံေးမျျာေးန္ င်ုံ့လျှပ်စေီး  

      ကျာက ယမ်ှုစနစက် 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးဇျာတ်စငစ်ဉအတ ငေ်းအလျာေးအလျာလူမှုရ ေးသက်ရ ျာက်မှုရ ိန္ိုံငပ် သည:်  
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

• အမျျာေးပပညသ်ူရပမမျျာေးလူရတ အရပေါ်ရပမယျာသိမ်ေးဆညေ်းပခငေ်းန္ င်ုံ့အတငေ်းအဓမမသက်ရ ျာက်မှုကိုံရရ ျာငရ် ျာေးန္ိုံင ်နအ်တ က်ပဖစန်္ိုံငသ်

မျှအတိုံငေ်းအတျာဖိုံ ုံ့အသံုံေးပပုလိမ်ုံ့မညပ်ဖစရ်သျ်ာလညေ်းပုံဂဂလိကရပမမျျာေး၏အပမဲတမ်ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်ယျာယီအသံုံေးပပုမှု, 

လိုံအပ်မညအ်ရ ကျာငေ်း, 

• ကုံနက်ျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ရမျ်ာရတျ်ာယျာဉမျျာေးအတ က်ကပ်လျက်အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းပဖတ်သနေ်းပ လိမ်ုံ့မည။် 

ယျာဉမရတျ်ာတဆမှုန္ င်ုံ့ ပ်  ျာလူရတ ကိုံရဘေး ကငေ်း လံုံပခံုမခံစျာေး လိမ်ုံ့မယ်၏အန္တ ျာယ်ရ ိပ တယ်ပဖစလ်ိမုံ့်မည။် 

• ဝငရ် ျာက်ခ ငုံ့လ်မ်ေးမျျာေးကျယ်လျာပပီေးလျှငက်ျူေးရကျျ်ာရနထိုံငသ်ူထခိိုံက်ရစပခငေ်းင  ,  မ မဟုံတ်သူတိုံ ုံ့ထမံ အသက်ရမ ေးမှုဝငရ်င /ရနထိုံ

ငရ်န ကသည်ရ ိ ျာအရဆျာက်အဦအမျျာေးပပည်သူသိုံ ုံ့မဟုံတ်ပုံဂဂလိကရပမမျျာေးရပေါ်တ ငတ်ညရ်ဆျာက်ခဲုံ့သည။် 

 

5.3 အပိုံထည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေး 

5.3.1 လူ ုံ့ဆငပ်ဋပိကခ 

40 ခန် ုံ့ဆငသ်ညလ်က်ရ ိတ င ်DRP37 ၏ရုံတ်တ က်ရ ျာက်လျာမှုရ ကျာင်ုံ့စခနေ်းမျျာေးပဖစ ်ကသည်။ 

 ရ် ျာက်လျာအတ က်ကတညေ်းကလူ ုံ့ဆငပ်ဋပိကခမျျာေး ရ ကျာင်ုံ့ 13 ရသဆံုံေးခဲုံ့ပပီေးရ ိအစ ီငခ်ံတငပ်ပခဲုံ့ ကသည။် 

ရဖျ်ာထုံတ်ပဋပိကခရ သမျျာေး၏တညရ်န ျာမျျာေးန္ င်ုံ့အရသေးစတိ်အချက်အလက်မျျာေးကိုံပံုံ 5-1 မ ျာပပသလျက်ရ ိသည။်   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 IUCN ၏မစစတျာ Motaleb န္ င်ုံ့အတူပုံဂဂိုလ်ရ ေးဆက်သ ယ်ရ ေး။ 
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ပံုံ 5-1: ပ ရလျာငစ်ခနေ်း, Ukhiya အနေီးလူ ုံ့ဆငပ်ဋပိကခမျျာေး၏တည်ရန ျာမျျာေး 

အရ ကျာငေ်း ငေ်းဧပပီ 2018. တစ်ခုံမ ျာ IUCN 

ရနပဖင်ုံ့အမျျာေးအပပျာေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးတညရ်ထျာငပ်ခငေ်းခဲုံ့စဉကတညေ်းကမညသ်ည်ုံ့ပဖစစ်ဉမျျာေး 

ရ ိပ သညအ်စ ီငခ်ံထျာေး ကပပီမဟုံတ်။ ဤရ  ွဲ့ကျာေးမျျာေးပ ဝငသ်ည:် 

o လူသမိျျာေးရရ ွဲ့ရပပျာငေ်းလမ်ေးရ ကျာငေ်းအနေီးတ င ်200-500m က ျာဟမှုန္ င်ုံ့အတူ (အရ ကျာငေ်းကိုံ BDT 1.5 ချိပ် / 

တစဥ်ီေးချငေ်းစ၏ီကုံနက်ျစ ိတ်မ ျာ) ကငေ်းရမျှျာ်စငရ်ဆျာက်လုံပ်ရ ေး - ဤ (ISCG စတိ်ပိုံငေ်းပဖတ်န္ှုနေ်းထျာေးမျျာေးန္ှုနေ်းအပဖစ ်IUCN 

အျာေးပဖင်ုံ့ရပေးရဆျာင)် ကိုံညဥ်ုံ့ 2  ုံကခသညမ်ျျာေးအျာေးပဖင်ုံ့လိုံက်ပ ရန က   

 

 

 



38 IUCN (2018) က ငေ်းဆငေ်းစစ်တမ်ေးရကျာက်https://www.iucn.org/asia/countries/bangladesh/human-elephant-

conflict¬mitigation-around-refugee-camp-coxs-bazar 
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o ဆင၏်ဖုံ  ိ ုံ့ နလ်ညေ်းရမျှျ်ာစငအ် ကျာေးပိုံရကျာငေ်းတဲုံ့ပမငက် ငေ်းခ င်ုံ့ပပုပ  န ်

o (ခန် ုံ့မ နေ်းရပခအျာေးပဖင်ုံ့ BDT 8 ချိပ် / ကီလိုံမီတျာကုံနက်ျစ ိတ်မ ျာ) စခနေ်းမျျာေးသိုံ ုံ့လ ညုံ့ပ်တ်ရနရ ျာငပ်ခညစ် မ်ေးအငသ်ံုံေးလျှပ်စစပ်ခံ 

o ည ရစျာင်ုံ့တပ်ဖ ဲ ွဲ့, ဆင၏်ရရ ွဲ့ရမ ျာက်တ င၏်သတိရပေးချက်သစရ်တျာဦေးစေီးဌျာနန္ င်ုံ့ CIC, လူအစုံအရဝေးစီမံခန် ုံ့ခ ဲမှု, 

ပပနလ်ျာ နဆ်ငက်ူည ီန:် အဘယ်သူ၏အခနေ်းကဏ္ဍ / တျာဝနဝ်တတ  ျာေးမျျာေးပ ဝငသ်ည ်10-12  ုံကခသညပ် ဝငသ်ညဟ်ုံ 

(အရ ကျာငေ်းကိုံ BDT 3 ချိပ် / အသငေ်း ၏ကုံနက်ျစ ိတ်မ ျာ) ဆငတ်ံုံ ုံ့ပပနမ်ှုသငေ်း,  တည်ရထျာငပ်ခငေ်း သစရ်တျာမ  

 

ပံုံ 5-2: စခနေ်းမျျာေးမ နေ်းကျင ်IUCN, Ukhiya ရနပဖင်ုံ့စတငတ်ညရ်ထျာငရ် ိ ငေ်းစ ကဲငေ်းရမျှျာ်စင ်

အထက်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးတပ်ဆငပ်ခငေ်းန္ င်ုံ့အတူအိမ်ရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအရပခချရနထိုံငမ်ှုန္ င်ုံ့အနေီးတဝိုံက်HECတစအ်လျာေးအလျာ

တိုံေးပမြှင်ုံ့စ န် ုံ့စျာေး မှုလညေ်းမရ ိ။ 

ထိုံ ုံ့ရ ကျာင်ုံ့အထက်ပ ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံအချိုွဲ့ကိုံလညေ်းအိမ်ရ ငလ်ူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမျျာေးအတ က်လိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။် IUCN 

ကိုံလညေ်းပိတ်မိဆငထ်ပ်မံသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့လှုပ်ရ ျာေးမှုပံုံစမံျျာေးကိုံနျာေးလည ်နန်္ င်ုံ့ရနျာက်ဆံုံေးမ ျာသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့သဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရ သမျျာေး၎ငေ်းတိုံ ုံ့

၏ပပနလ်ျာအတညပ်ပုရပေး နရ်ပခ ျာခံ / ရကျာ်လျာ။ အရပေါ် စီစဉရန ကသည။် 

5.3.2  ကျျာေးကစိစမျျာေး 



အထက်သက်ရ ျာက်မှုရဖျ်ာပပခဲုံ့တဲုံ့ထက်အပချာေး, အကျပ်အတညေ်း၏ကျျာေးမန္ င်ုံ့လူမှုရ ေးပ ဝငအ်တိုံငေ်းအတျာ, 

မျက်န္ ျာစျာအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့ရပပျာငေ်း လဲပဖစရ်ပေါ်လျာန္ င်ုံ့အထေူးသပဖင်ုံ့စိနရ်ခေါ်မှုရ ိပ တယ်။ အဆိုံပ  DRP နေီးပ ေး 60% စုံစုံရပ ငေ်း၏ 51% 15 

န္ စရ်အျာက်ပဖစ ်ကသညရ် ိမိဘမဲုံ့၏ကကီေးမျာေး ရသျာနပံ တ်မျျာေးပဖစရ် ကျာငေ်းန္ ငုံ့မိ်နေ်းမန္ စရ်ယျာက်တညေ်းကိုံ / 

အပမိုေးသျာေးတိုံ ုံ့စခနေ်းမျျာေးရ ိအိမ်ရထျာငစ်ုံရခ ငေ်းန္ စလ်ံုံေး, အမျိုေးသမီေးပဖစ ်ကသည။် ထိုံ ုံ့အပပငခ်ုံန္ စ,် 

သသိျာနပံ တ်မျျာေးရနဆပဲပငေ်းထနစ်တိ်ပိုံငေ်းဆိုံင ်ျာစတိ် ဏ ်ျာန္ င်ုံ့ရလေးနက်ရသျာ ဏ ်ျာ၏အမျာ  တ်မျျာေးသယ်။ ထိုံ ုံ့ရ ကျာငုံ့,် ကျျာေး 

မန္ င်ုံ့ကျျာေး, မ- ကိုံအရပခခံပပီေး 

အ ကမ်ေးဖက်မှုကိစစမျျာေးရပဖရ ငေ်းအပဖစအ်မျိုေးသမီေးမျျာေးပ ဝငမ်ှု,ကရလေးမျျာေး,လူငယ်,သက်ကကီေး  ယ်အိုံန္ င်ုံ့က ဲပပျာေးပချာေးနျာေး တတ်န္ိုံင ်

ရနရသျာသူတိုံ ုံ့ကိုံရသချျာအပဖစ ်  
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 
 

တစဥ်ီေးသျာတူညီမျှထံုံေးစံ၌စီမံကိနေ်းကိုံအကျိုေးအပမတ်လက်ခံသူမျျာေးရကျနပ်စီမံကိနေ်းကိုံ လ မ်ျျာေးရ ျာက်ရ ိ နအ်ရ ေးကကီေးပ သည။် 
 

DPHEတျာဝနခ်ံ(CIC)န္ င်ုံ့RRRCထမဲ ျာရ ိသကဲုံ့သိုံ ုံ့ရကျာငေ်းစ ျာအပဖစI်SCG 

န္ င်ုံ့အပချာေးရ ကဏ္ဍကစျာေးသမျာေးရတ နဲ ုံ့တိုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန္ ေးအတ က်စိုံေး ိမ်ပူပနစ်ခနေ်း 

န္ င်ုံ့ညြှနိ္ ှုငိေ်းကျာအိမ်ရထျာငစ်ုံအမ်ိသျာအကျိုေးခံစျာေးခ င်ုံ့မျျာေးအတ က်ရ  ေးချယ်ရ ေးစခံျိန,် စံည နေ်းဖ ံ ွဲ့ ပဖိုေးတိုံေးတက်ပ လိမ်ုံ့မယ်။ ရ  ေးချယ်ရ ေးစခံျိန,် 

စညံ နေ်းမျျာေး ပ ဝငသ်ညရ်ပမယ်ုံ့ကန် ုံ့သတ်မ : အသံုံေးမဝငရ်တျာုံ့တစဥ်ီေးချငေ်းစအီိမ်သျာအပဖစ ် (ရုံပ်ပိုံငေ်းဆိုံင ်ျာမသနစ် မ်ေးသူ) 

က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးန္ိုံငပ် ပုံဂဂိုလ်မျျာေးန္ င်ုံ့ အတူအမ်ိသူအိမ်သျာေး။ RRRC 

က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးန္ိုံငပ် ပုံဂဂိုလ်မျျာေးန္ င်ုံ့အတူအိမ်ရထျာငစ်ုံအချက်အလက်မျျာေး၏ပပည်ုံ့စံုံရသျာစျာ ငေ်းရ ိပ တယ်။  

 

ကကိုတငသ်တိရပေးစနစ်မျျာေးန္ င်ုံ့အသပိညျာအရဆျာက်အဦမျျာေးအတ က်ရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေး၏စည်ေးကမ်ေးချက်မျျာေး၌, 

အနညေ်းဆံုံေး1အမျိုေးသမီေးရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေး ရဘေးအန္တ ျာယ်အချိနက်ျာလအတ ငေ်း 50 မိသျာေးစုံမျျာေးကိုံရထျာက်ပံုံ့ဖိုံ ုံ့င ျာေး မ်ေးထျာေးလိမ်ုံ့မည။် 

ပတ်ပတ်လညက်ိုံ 50 မိသျာေးစုံမျျာေးအတ က်အနညေ်း ဆံုံေးသံုံေး ရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေး (2 အထေီးန္ ငုံ့တ်စ်အမျိုေးသမီေး)  

 

ရနျာက်ထပ်ရဘေးအန္တ ျာယ်အချိနက်ျာလအတ ငေ်းတစဥ်ီေးချငေ်းမိသျာေးစုံမျျာေးကိုံလမ်ေးပပန္ိုံငသ်ူကကိုတငသ်တိရပေးမှုစနစအ်ရပေါ်ရလုံ့ကျင်ုံ့သင ်ကျာေး

ပ လိမ်ုံ့မည။် 

 

စျာေးပ ဲတင ်5-2: ကျျာေးန္ င်ုံ့လူမှု ပ ဝငပ်တ်သက်ပခငေ်း မရူဘျာင ်

လှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေး ည နက်ိနေ်း / ပစမ် တ် အရကျာငအ်ထညရ်ဖျာ်

ရ ေး 

လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နညေ်း 

တျာဝန ်

component: 1 အရပခခံပညျာနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး,  ဏခ်ံအရပခခံအရဆျာက်အအံုံ, 

အရ ေးရပေါ်တံုံ ုံ့ပပနမ်ှုမျျာေး န္ င်ုံ့ကျျာေး-အရပခခံပပီေးအ 

 ကမ်ေးဖက်မှုကျာက ယ်တျာေးဆေီးရ ေး၏အျာ ူ ေး ပိုံ ုံ့ရဆျာငမ်ှု 

i. (ချိတဆ်ကထ်ျာေးတဲုံ့ တညဆ်ပဲပနရ် တ ငေ်းမျျာေး 

၏ပပနလ်ည ်

ထရူထျာငရ် ေးအပ အဝင ်ဏခ်ရံသေးငယတ်ဲုံ့အစတိအ်ပိုံငေ်း

သျာလျှငပိ်ုံကရ် ရပေးရဝရ ေးအစအီစဉမျျာေးရနရ ျာငပ်ခညစ် 

မေ်း အငသ်ံုံေး သမိ တစ် ျာ န္ င်ုံ့အတ(ူPV) 

• လအူရ အတ ကဝ်ငရ် ျာကခ် ငုံ့န်္  

င်ုံ့ 

အတတူိုံေးတကရ်  လ အ်ပဖစ်

သတငေ်း ငေ်းပမစစ်မီကံနိေ်း(ကနပံ 

တ)်အ ျာ 52% 

• အိုံေးမဲုံ့အမိမ်ဲုံ့ကရိုံဟငဂ်ျျာ 

ရယျာကျ်ျာေးန္ ငုံ့မ်နိေ်းမန္ စ်

ရယျာကတ်ညေ်းကိုံအလိုံ

ရတျာ် 

မတိုံငမ် တီိုံငပ်ငပ်ခငေ်းကိုံ 

DPHE, LGED, 

MoDMR, အနဂ်ျီအိုံ, 

ကျျာေးန္ င်ုံ့လမူှုရ ေး 

အထေူးပညျာရ င ်



ပမစရ် တငစ်မီကံနိေ်း စနစမ်ျျာေး) ။ ရ ိပ တယအ်မျိုေးသမေီးရတ ။ ရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေး။ 

•  ပ်  ျာကလတူိုံငပ်င ်ဦေးမ

ညခ်န် ုံ့အရ ကျာငေ်း ကျာေး 

စမီကံနိေ်း ည ် ယခ်ျကမ်ျျာေး

န္ င်ုံ့ ညမ် နေ်းချကမ်ျျာေး။ 

ii.  ဏခ်ပံပနရ် တ ငေ်းမျျာေး(လကရ် ိပပနရ် တ ငေ်းမျျာေး 

၏ပပနလ် ညထ်ရူထျာငရ် ေး); 

iii. အတ ကမ်ိုံဘိုံငေ်းချိုထုံတ်စကရ်ံုံမျျာေးတ ငသ်ံုံေးရသျာ 

တကက နျာ; 

• လအူရ အတ ကဝ်ငရ် ျာကခ် ငုံ့န်္  

င်ုံ့အတတူိုံေးတကက်ျမေ်းမျာရအျာင်

ရဆျာင ် ကပ်ခငေ်းတစဥ်ီေးအပဖစ်

ရပေးအပ် 

၏ လ 5်2%အမျိုေးသမီေးရတ ပဖ

စ ်ကစမီကံနိေ်းကိုံ (နပံ တ)်  ျာ၏။ 

• DRPန္ င်ုံ့ ပ်  ျာလပူဖစ ်ကလိ

မုံ့မ်ညစ်မီကံနိေ်းန္ င်ုံ့ပတသ်

က.် အသရိပေး ကျာေးဝင။် 

• အလုံပ်သမျာေးရ ျာကလ်ျာ

ရရ ျာငရ် ျာေး န,်အသိုံငေ်းအဝိုံ

ငေ်းကလဦူေးစျာေးရပေးလမိ်ုံ့မည်

။ 

 

iv.ရ သယဇံျာတ ရ ိမှုအပ အဝငရ် သယဇံျာတရပမပံုံန္ င်ုံ့

ရ  ဲ ုံ့အ ညအ်ရသ ေးရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ရ ေး။ 

 

v. တစဦ်ေးကပဖစန်္ိုံငရ်ပခရလုံ့လျာမှုန္ င်ုံ့ ဇိီုံငေ်း Fecal ရ ံ ွဲ့ န္  နံ္  င်ုံ့ 

အစိုံငအ်ခစဲ န် ုံ့ပစစ်မီခံန် ုံ့ခ ဲမှုစနစ။် 

 

vi.တိုံေးတကလ်ျာရသျာတစဥ်ီေးချငေ်းစအီမိသ်ျာ၏ပပနလ်ညထ်ူ

ရထျာငရ် ေး။ 

•  ျာသဦတုံ ဏခ်ဘံကစ်ံုံသံုံေး 

ရဘေးဥပ က်ိုံအမိုံေးအကျာ / 

မလူတနေ်းရကျျာငေ်းမျျာေး 

(နပံ တ)် 

ကိုံတညရ်ဆျာကခ်ဲုံ့သည။် 

• ရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးစဉအတ 

ငေ်းအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းပိုံကလ်ိုံငေ်း, 

ရပမယျာလျှငအ်သံုံေးပပုရသျာ

 နလ်ိုံအပ်ပ ကမမိဆိန္ဒ

ရလျျာကအ်ရပခခမံျျာေးန္ င်ုံ့ထိ

ခိုံကန်စန်ျာအ ကျာေးစျာချုပ်

ပဖစ ်ပ မညန်ျာ ီန္ င်ုံ့ PIU 

ရကျာကယ် ူမညပ်ဖစသ်ည်

။ 

 

vii.ကျျာေး, မခ ပဲချာေးဆကဆ်ဘံိုံ ုံ့အစအီမအံပ အဝင ်ျာသဦတ 

 ုံ ဏခ်တံိုံေးတကလ်ျာရသျာအခနေ်းထကဲအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအမိ်

သျာ 

(ရဆျာကလ်ုံပ်ပခငေ်း;ရ ချိုေးန္ င်ုံ့အတအူထညအ်ဝတရ်လျှျာ်

အရဆျာကအ်ဦ,ရ အ ငေ်းအပမစ,်မလိလ ျာကနင််ုံ့ကျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့

ရနရ ျာငပ်ခညအ်လငေ်းရ ျာငသ်ည်ုံ့စနစ)်; 

 

viii.စခနေ်းမျျာေးအတ ငေ်းစ မ်ေးအငအ်ဘိုံ ုံ့အမသီနိေ်းကိုံဖမ်ေးယပူခ

ငေ်းန္ င်ုံ့ရလျာငက်ျွမေ်းပခငေ်းမ  biogas အပငရ်ဆျာကလ်ုံပ်ရ ေး; 

•  ျာသဦတုံ ဏခ်ဘံကစ်ံုံသံုံေး 

ရဘေးဥပ က်ိုံအမိုံေးအကျာ / 

အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းဝနရ်ဆျာငမ်ှုစင်

တျာမျျာေးရဆျာကလ်ုံပ်ထျာေး(နပံ 

တ)် ။ 

• အျာေးလံုံေးပုံဂဂလကိရပမယျာ 

အသံုံေးပပုမှုဆန္ဒရ ိပ လိမ်ုံ့မ

ည ်

အရပခခနံ္ င်ုံ့ရ ိ မညဥ်ပရ 

ရ ေး ျာစျာချုပ်။ 

 

ix.ဘကရ်ပ ငေ်းစံုံစ န် ုံ့ပစ၏်ရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးန္ င်ုံ့fecalရ ံ ွဲ့ န္  စံမီံ

ခန် ုံ့ခ မဲှုစနစမ်ျျာေးကိုံ။ 

 

x. တစက်ိုံယ ်ညသ်န် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးပမြှင်ုံ့တငရ် ေး, မလိလ ျာစနစ,် 

FSM 

န္ င်ုံ့လံုံပခံု ရ အသံုံေးပပုမှုအရပေါ်အသအိပမငအ်စအီစဉအရပေါ်

သငတ်နေ်းရပေး 

အဆိုံပ ရ မျျာေး၏စစဆ်ငရ် ေးန္ င်ုံ့ထနိေ်းသမိ်ေးပခငေ်း 

(O&M) ကျာေးဝင။် 

•  ျာသဦတုံ ဏခ်လံကလ် မေ်းန္ င်ုံ့ 

ကယဆ်ယရ် ေးလမေ်းမျျာေးတစဥ်ီေး

အပဖစတ်ိုံေးတက၏် လ စ်မီကံိ

နေ်း၏ 

(ကလီိုံမတီျာ) ။ 

• အဆိုံပ အသိုံငေ်းအဝုံ ငိေ်း 

အမိသ်ျာရ ိ မည၏်ပပဌျာနေ်း

ချကမ်ျျာေးအတ ကသ်ေီးပချာေး

အမိသ်ျာ  အိုံေးမဲုံ့အမိမ်ဲုံ့ကိုံ 

disable 

ကရိုံဟငဂ်ျျာလမူျိုေးသည ်
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လှုပ ရ ော မှုမ ော  ည န ကနိ   / ပစ မ တ  အနကောင အထည နဖော နရ  

လိုပ ထံို လိုပ နည   
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xx .

ဘကစ်ံုံသံုံေးရဘေးအန္တ ျာယအ်မိုံေးအကျာ/ 

မလူတနေ်းရကျျာငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ ျာသဦတုံ 

ဏခ်ဘံကစ်ံုံသံုံေးရဘေးအန္တ ျာယအ်မိုံေးအ

ကျာ / 

 လမေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့footpaths အတ က ်

တိုံေးတကစ်ခနေ်းမျျာေးအဆိုံပ ၏ လ အ်ပဖ

စ ်

 အနညေ်းဆံုံေးတဦေးတညေ်းအမျိုေး

သမေီးအဖ ဲွဲ့ဝငန်္ စဥ်ီေး50ကရနအ

ဖ ဲွဲ့ဝင ်

ရိုံဟငဂ်ျျာမျျာေးသညန်ျာ ီကကိုတ

ငသ်တရိပေးမှုစနစအ်ရပေါ်ရလုံ့

 



အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းလမ်ေးမျျာေးချိတဆ်က်ကျိ ိ

တသ်မိေ်းရနရ ျာငပ်ခညစ် မေ်းအငသ်ံုံေး 

ကျင်ုံ့သင ်ကျာေးပ လမိ်ုံ့မည။် 

 ရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးစဉအတ ငေ်း 

တတံျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့လမေ်းမျျာေး၏, 

အဘယသ်မူျှမရပမယျာသမိ်ေး

ဆညေ်းပဖစပ် သညခ် င်ုံ့ပပုခဲုံ့ပ 

သည။် 

ပုံဂဂလကိအကယ.်ပပညလ်ိုံအပ်

ရနပ သည ် ရ ကျာင်ုံ့ယျာယီ

ကိုံသံုံေးပ  

မမိဆိန္ဒအရလျျာကပ်ဖစ ်ပ မ

ည ်

အရပခခ;ံတစဥ်ီေးနျာေးလညမ်ှုစျာ

ချွနလ် ျာ /အ ကျာေးစျာချုပ် 

ထခိိုံကလ်မူျျာေးန္ င်ုံ့ 

PIU အ ပျ၌ပဖစ ်ပ မည။် 

 ရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးစဉအတ ငေ်း 

အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအမိ်သျာ,အ

ရဆျာကအ်ဦမျျာေးအတ ကယ်

ငေ်းကိုံ 

disableကလနူ္ င်ုံ့ကရလေးသပူဖ

စ ်မညထ်ည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေး။ 

 တစဦ်ေးကရစတနျာုံ့ဝနထ်မေ်း 

အဖ ဲ ုံ့အစညျေးဖ စျလမိျွဲ့မညျ 

ဘယမ် ျာဖ ဲွဲ့စညေ်းခဲုံ့အျာေးနညေ်းချ

ကအ်ုံပ်စုံမျျာေးအမျိုေးသမေီးမျျာေး

ကဲုံ့သိုံ ုံ့ရခ ငေ်းန္ စလ်ံုံေးHHS, ကိုံ 

disable ကလစူသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံ 

  ပ်  ျာရပမယျာမညသ်ည်ုံ့လူ

မျိုေးစုံမျျာေး၏အသံုံေးပပုမှုလပူဖစ်

 ကလမိုံ့မ်ညရ်ရ ျာင ်ကဉ။   

xi. i 

ကယဆ်ယရ် ေးန္ င်ုံ့အရ ေးရပေါ် ကကိုတင 

 ပ်ပငဆ်ငမ်ှုမျျာေးအတ  

 စမီကံနိေ်းအျာေး 

(ကလီိုံမတီျာ)။ ျာသဦတုံ ဏခ် ံ

လကလ် မေ်းန္ င်ုံ့ထ ကခ်  သ ျာေးရစပခငေ်းတံ

တျာေးမျျာေးတစဥ်ီေးအပဖစရ်ဆျာကလ်ုံပ်ထျာေး

၏ လ  ်

စမီကံနိေ်းကိုံ (နပံ တ)် ။ 

 

xi 

ရ အျာေးလျှပ်စစမ်ျျာေးအတ ကလ်ထူုံအခ 

ပ ရ ပပုကကိုတငသ်တရိပေးစနစမ်ျျာေးကိုံ

အျာ  ူေး 

မိုံေးရလဝသအန္တ ျာယ;် 

 Lightningကျာက ယမ်ှုinstalled 

စနစမ်ျျာေး 

(နပံ တ)် ။ 

 

xii  တိုံေးတကရ် ျာရဖ ရ ေး & 

ကယဆ်ယရ် ေး 

ပစစညေ်းက ိိယျာမျျာေးန္ င်ုံ့ပထမဦေးဆံုံေးရလုံ့

ကျင်ုံ့ရ ေးအပ အဝငစ်စဆ်ငရ် ေးတံုံ ုံ့ပ န္ျ

မေီး 

သတဝ်နရ်ဆျာငမ်ှုန္ င်ုံ့ပမို ွဲ့ ပပကျာက ယ်

ရ ေး (FSCD) ။ 

 ရ သခရံစျေးက ကတ်ိုံေးတက(်နပံ တ)် ။ 

 

 

အဘိုံ ုံ့အသိုံရလ ျာငရ်ံုံမျျာေးရဆျာကလ်ုံပ်ပခ

ငေ်း 

မေီးသတ်သမျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ရ ျာရဖ ရ ေး & 

ကယဆ်ယရ် ေးပစစညေ်းက ိိယျာမျျာေးကိုံ

တညရ်ဆျာကခ်ဲုံ့သည။် 

 ရနရ ျာငပ်ခညလ်မေ်းရပေါ်အလငေ်းအမိတ်စ်

ဦေးအပဖစ ်installed၏ လ စ်မီကံနိေ်းကိုံ 

(နပံ တ)် ။ 

 

အျာေးလံုံေး ျာသဦတုံ ဏခ်လံကလ် မ်ေးန္ င်ုံ့

ကယဆ်ယရ် ေးရဆျာကလ်ုံပ်ပခငေ်း 

ဆကစ်ပ်မုံနတ်ိုံငေ်းရ န္ုံတရ်ပမျာငေ်းက နယ်

ကန်္ င်ုံ့ဆငရ်ပခရလျှျာအကျာအက ယအ်

ကျငုံ့န်္  ငုံ့လ်မေ်းမျျာေး။ 

 အဘိုံ ုံ့အသိုံရလ ျာငရ်ံုံမေီးသတသ်မျာေးမျျာေးန္ 

င်ုံ့ 

ရ ျာရဖ ရ ေး 

&ကယဆ်ယရ် ေးပစစညေ်းက ိယျာ 

(နပံ တ)် ကိုံတညရ်ဆျာကခ်ဲုံ့သည။် 

 

 

ပပညတ် ငေ်းရ ေးလမေ်းမျျာေး၏တိုံေးတက်မှု 

န္ င်ုံ့ဆကစ်ပ်မုံနတ်ိုံငေ်း-

ရ န္ုံတရ်ပမျာငေ်းက နယ်က ်footpaths 

န္ င်ုံ့ဆငရ်ပခရလျှျာအကျာအက ယအ်ကျ

ငုံ့က်ိုံကျငုံ့;် 

 မေီးသတ်သမျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ရ ျာရဖ ရ ေး 

&ကယဆ်ယရ် ေးပစစညေ်းက ိယျာFSCD 

(ဟုံတ ်/ မဟုံတ)် အျာေးရပေးအပ်။ 

 

 ျာသဦတုံ ဏခ် ံculverts 

န္ င်ုံ့တတံျာေးတညရ်ဆျာကပ်ခငေ်း။ 

 GBVနရ်ဆျာငမ်ှုမ ဝငရ် ျာကခ် ငုံ့န်္  င်ုံ့အတူ

အမျိုေးသမီေးန္ င်ုံ့မနိေ်းကရလေးငယစ်မီံကနိေ်း 

(နပံ တ)် ၏ လ အ်ပဖစ။် 

 

ရကျေးလကရ် သရစျေးက က၏်ပပုပပငပ်ခ

ငေ်း, 

ပပနလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးန္ င်ုံ့ရဆျာကလ်ုံပ်

ရ ေးDRPs ။ 

  

DRPစခနေ်းမျျာေးတ ငရ်နရ ျာငပ်ခညစ် မေ်း

အငသ်ံုံေးလမေ်းရပေါ်အလငေ်းအမိ၏် 

  



installation ။ လျှပ်စေီး၏ installation 

DRPစခနေ်းအတ ကက်ျာက ယရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာ

ကမ်ှုစနစမ်ျျာေးကိုံ 

 ဇိီုံငေ်းနရ်ဆျာငမ်ှုတစခ်ုံကျျာေး-

အရ ကျာငေ်း ကျာေးထံုံေးစနံ္  င်ုံ့သင်ုံ့ရလျျာ်

ရသျာပစမ် တမ် တဆင်ုံ့အမျိုေးသမေီးမျျာေးန္ 

င်ုံ့မနိေ်းကရလေးငယမ်ျျာေးကိုံရ ျာကရ် ိ 

ချဉေးကပ်မှု, 

  

ရပေးပိုံ ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုရပေးဖိုံ ုံ့ကရလေးရဖျာ်ရ  

မျျာေးန္ င်ုံ့မသနစ် မ်ေး 

  

အမျျာေးဆံုံေးအျာေးနညေ်းချကမ်ျျာေး၏ပ ဝငမ်ှု

န္ င်ုံ့ပ ဝငရ်စ နရ် သခလံူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံ

ငေ်းစညေ်းရံုံ ေး   
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လှုပ ရ ော မှုမ ော  ည န ကနိ   / ပစ မ တ  အနကောင အထည နဖော နရ  

လိုပ ထံို လိုပ နည   

တောဝန  

စတိျအပိုံငျေး 2 

န္ စရ်အျာကရ်အျာကတ် ငရ်ဖျာ်ပပထျာေး

ရသျာရဖျာ်ပပထျာေးတဲုံ့အဖ ဲွဲ့အစညေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့

ရစတနျာုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေးအသံုံေးပပုပခငေ်းမ တ

ဆင်ုံ့အုံပ်စုံမျျာေး; 

<xv 

။O&Mဘိုံ ုံ့ရ န္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးရကျာ်မ 

တမီျျာေးဖ ဲွဲ့စညေ်းပခငေ်းန္ င်ုံ့ 

XVI 

။ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအမိရ်ထျာငစ်ုံရလျာင ်

စျာထငေ်းမျျာေးစုံရဆျာငေ်းပခငေ်းအပဖစအ်မျိုေး

သမေီးမ ခီိုံစညေ်းစမိထ်ကဲရနလ တ်မ 

ပ ရ  ျာကန်္ိုံင ်ဖိုံ ုံ့ ဏခ်နံ္ ငုံ့ ်ျာသဦတုံ-

ရဖျာ်ရ  အ ဂဂ   ပ်မျျာေးချမ တ။် 

   

Component 2:  ပ်  ျာခံန္ိုံင ်ည ်(MoDMR) အျာ  ူေး 

ခ ဲမျျာေးအစတိ်အပိုံငေ်း 2A: အဝနေ်းနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး 

i. ကရလေးသငူယပ်ပုစုံရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်

ရ ေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေး 

ii. အသပိညျာမျိုေးဆက ်

iii. အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းရထျာကခ်မံှုအုံပ်စုံမျျာေး 

(CSGs) 

၏ရ ေးဆ ပဲခငေ်းန္ င်ုံ့ပံုံ့ပိုံေးကညူပီခငေ်း 

iv. အပချာေးရ  ေးချယစ် ျာစင ်ကယရ်သျာ

ချကပ်ပုတန်ညေ်းပညျာအရပေါ်အမိ်

ရထျာငစ်ုံရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး 

 မဟုံတတ်ဲုံ့လုံပ်အျာေးခကုံနက်ျစ ိတ;် 

  ပ်  ျာ၏ကကေီး ကပ်မှုတစခ်ုံအထေူးပပုရအ

ဂျငစ် ီ/ NGO 

အဖ ဲွဲ့မျျာေးကအလုံပ်လုံပ်ပ တယ။် 

 CVs 

ယျာယ ီပ်နရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးရပေးလမိ်ုံ့မည။် 

 အျာဟျာ , 

သဘျာဝရဘေး ဏခ်နံ္ိုံင ်ညသ်ိုံ ုံ့မဟုံတ်

ရလျှျာုံ့ချရ ေး, သန် ုံ့ရ ငေ်း၏ရမ ေးစျာေး 

မျျာေးအတ ကစ် မေ်းအင ်

 တစဥ်ီေးချငေ်းစကီရိုံဟငဂ်ျျာနျာ ီ

ကရနတစျခုံမ ျာအဖ ဲွဲ့ဝင ်CV 

ကိုံအပဖစမ် တပံ်ုံတင ်နပ် လမိ်ုံ့

မယ။် 

 တစဥ်ီေးချငေ်းစ ီCV 

ကိုံရန ုံ့စဉရထျာကပံ်ုံ့ရ ကေး 

BDT 350 

ထကပိ်ုံလမိုံ့်မညမ်ဟုံတရ်ပန္ ငုံ့်

က မဟုံတသ်ည်ုံ့ရင သျာေး 

format နဲ ုံ့ပဖစလ်မိ်ုံ့မည။် E-

MoDMR, အနဂ်ျီအိုံ, 

ကျျာေးန္ င်ုံ့လမူှုရ ေးကျွမေ်းကျင်

သ,ူ 

ဆကသ် ယရ် ေးအထေူးကုံမျျာေး

န္ င်ုံ့ service provider 

ကရအဂျငစ်မီျျာေးန္ င်ုံ့ကနထ်ရိုံ

ကတ်ျာမျျာေး 



v. မရကျနပ်ချကမ်ျျာေးစမီခံန် ုံ့ခ ဲမှု 

vi. လသူျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဆိုံင်

 ျာပံုံ့ပိုံေးမှု 

vii. ဆိုံေး  ျာေးရသျာလမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှု

ရ ိတယဆ်ိုံတျာမဆိုံလှုပ်ရ ျာေးမှု 

viii. ဆိုံေး  ျာေးရသျာသဘျာဝပတဝ်နေ်းကျင်

သကရ် ျာကမ်ှုရ ိတယဆ်ိုံတျာမဆိုံ

လှုပ်ရ ျာေးမှု။ 

ix. အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအလုံပ်ခ၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏

ကျာလတိုံန္ င်ုံ့သကတ်မေ်းပ ဝငမ်ှုလဲ

လ ယအ်တ ကအ်ကျိုေးခစံျာေးခ င်ုံ့မျျာေး

အတ ကလ်ုံပ်ခ, 

 

ချကပ်ပုတ;် န္ ငုံ့ ်

၏ကကိုတငက်ျာက ယရ် ေး 

ကရလေးကအလ သဲံုံေးစျာေးမှု, 

ကရလေးအမိရ်ထျာငရ် ေး,, G BV, 

လငိပိ်ုံငေ်းဆိုံင ်ျာ 

ရန္ ျာင်ုံ့ယ က,် 

၏လကူုံနက်ေူးမှု 

အမျိုေးသမီေးမျျာေးန္ င်ုံ့ 

ကရလေးမျျာေး, တ ျာေးမဝင ်

မေူးယစရ်ဆေးဝ ေးကုံနသ် ယမ်ှု။ 

 CSGs ဖ စျလမိျွဲ့မညျ 

အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း galvanizing 

၏ ည ် ယခ်ျကန်္ င်ုံ့အတ ူCVs အျာေးပဖင်ုံ့ 

ကရူပချာရမ ုံ့ 

ဘံုံလမူှုရ ေးကိုံထနိေ်းချုပ် နလ်ုံပ် ပ်မျျာေး 

ပပဿနျာမျျာေး, 

သတူိုံ ုံ့အျာေးအပ အဝင ်

အပမို ေးသမီေးပမျာေး ဲ ုံ့အထခိိုံက် 

န္ င်ုံ့ကရလေးမျျာေး ဲ ုံ့ 

လံုံပခံု မှုန္ င်ုံ့ 

မ ျာ-အန္တ ျာယ-်

လငူယ၏်ကျာက ယရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကမ်ှု။ 

 စင ်ကယရ်သျာ၏ရမ ေးစျာေး ကရ်န ုံ့တ င်

ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး 

ရဘျာကခ်ျျာရန ုံ့စဉလိုံအပ်

ရသျာပစစညေ်းမျျာေးဝယယ် ူနသ် ူ

  ပ်နရ်ဆျာငမ်ှုရပေးသ ျာေးမညပ်ဖ

စပ်ပီေးဦေးစျာေးရပေးတစခ်ုံတညေ်းမိ

ခငမ်ျျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတဖ်ခငမ် ရပေး

လမိ်ုံ့မည။် 

 တစဥ်ီေးချငေ်းစမီသိျာေးစုံထမံ အန

ညေ်းဆံုံေးအဖ ဲွဲ့ဝငစ်င ်ကယရ်သျာ

ချကပ်ပုတန်ညေ်းပညျာမျျာေးအ

တ ကရ်လုံ့ကျင်ုံ့သင ်ကျာေးပ လိ

မ်ုံ့မည။် 

 အျာေးလံုံေးရိုံဟငဂ်ျျာအမျိုေးသမေီး

စမီကံနိေ်း ညမ် နေ်းချက်မျျာေးန္ င်ုံ့

နယပ်ယအ်ရ ကျာငေ်း ကျာေး န်

တိုံငပ်င ်မညပ်ဖစသ်ည။် 

 CV ကိုံ ဲ ုံ့မရကျနပ်မှု file မ  

DRP 

ရထျာကျပံုံ့ရပေးလမိ်ုံ့မယ။် 

 အဘယသ်မူျှမခ ပဲချာေးဆကဆ်ံ

မှုလုံပ်သျာေးအငအ်ျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ ်

CVs 

 လအူျာေးလံုံေးတိုံ ုံ့သည ်CV 

ကိုံ ဲ ုံ့ကျ 

နေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံု

ရ ေးအရပေါ်ရလုံ့ကျင်ုံ့သင ်ကျာေး

 မည  ပ်ဖစသ်ည။် 

 ကုံ ရ် ိ မညအ်လံုံေးစံုံတိုံ ုံ့အဘိုံ ုံ့

အ မအူကျငုံ့မ်ျျာေး    
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လိုပ ထံို လိုပ နည   

တောဝန  

 ချကပ်ပုတ ်

နညေ်းပညျာရ ကျာင်ုံ့ 

အသံုံေးပပု 

အပချာေးရ  ေးချယစ် ျာ 

ရလျာငစ်ျာဆသီတငေ်း ငေ်းပမစ ်

အစျာေး 

ထငေ်းပဖစ ်လမိုံ့မ်ည် 

CVs အျာေးပဖင်ုံ့ပပုလုံပ်ခဲုံ့ ကသည။် 

 အကျိုေးခစံျာေးခ င်ုံ့ရ ိသမူျျာေးန္ င်ုံ့ 

CVsန္ င်ုံ့ရိုံဟငဂ်ျျာလုံပ်သျာေးအငအ်ျာေး

။ 

 



DRPs တငျသ ငျေးန္ိုံငျ 

အရ ကျာငေ်းကိုံမရကျလညမ်ှု 

စမီကံနိေ်းကိုံဆကစ်ပ် 

အတလူှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေး 

တျာဝနရ်ပေး CVs, အဘယသ်သူည် 

ထိုံ ုံ့ရနျာကမ် သတငေ်းပိုံ ုံ့ပ လမိ်ုံ့မယ ်

သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာ 

အဘိုံ ုံ့အရ ေးရကျျာမတ ီ

အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း workfare သိုံ ုံ့မဟုံတ ်

အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း 

နရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန္ င်ုံ့ 

တစဥ်ီေးလ ယက်ရူချျာရမ ွဲ့ 

resolution က။ 

ခ  မ ော အစိတ အပိိုင   2B: အဝန  လိုပ ငန  ခ င ခ 

i. ဆိုံကက်ိုံပပုပပငထ်နိေ်းသမိေ်းမှု 

ii.  ယသူံုံေးန္ိုံငမ်ှု ပပုပပငထ်နိေ်းသမိေ်းမှု 

iii. ရ န္ုံတရ်ပမျာငေ်းပပုပပငထ်နိေ်းသမိေ်းမှုအ

ဝနေ်းသစပ်ငစ်ိုံကပ်ျိုေးပခ 

 

 Slope ကျာက ယရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး, 

ကျနက်ကငေ်းရသျာအ ပ်, 

ပတလ်ညအ်တိုံငေ်းအတျာ 

ပခစံညေ်းရိုံ ေး, အရသေးစျာေး 

အလုံပ်ခမ  

ရပမဆလီ ျာကိုံရလျျာုံ့ချ 

တိုံကစ်ျာေးမှုစသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံ 

 လုံပ် Footpaths 

သအဲတိမ်ျျာေး, 

footbridge လုံပ် 

ဝ ေး, ရပခလ မ်ေးမျျာေး၏ 

န္ င်ုံ့ရလ ကျာေး, 

အဘိုံ ုံ့အ handrails 

အည နေ်းအဘိုံ ုံ့အတတံျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ရလ 

ကျာေး, 

အလနံ္ င်ုံ့ဆိုံငေ်းဘုံတမ်ျျာေးစသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံ 

 ရ န္ုံတရ်ပမျာငေ်း 

လိုံငေ်းမျျာေး, 

တိုံေးတက် 

  ရ မ ျာရ န္ုံတရ်ပမျာငေ်း 

မ တ,် တိုံေးတက် 

အသံုံေးပပုန္ိုံငစ် မ်ေးမ  

သန် ုံ့ရ ငေ်းအရဆျာကအ်ဦ, 

အမိသ်ျာန္ င်ုံ့ 

ရ ချိုေးရန ျာမျျာေး။ 

 အတိဥ်ယျျာဉ / 

ရပမဆလီ ျာတ င ်ကိုံထနိေ်းထျာေးန္ိုံငသ်ည ်/ 

သစပ်ငစ်ိုံကပ်ျိုေးပခငေ်းန္ င်ုံ့အပငမ်ျျာေးအတ 

ကအ်သေီးအ  ကမ်ျျာေး   

  

47 



အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

လှုပ ရ ော မှုမ ော  ည န ကနိ   / ပစ မ တ  အနကောင အထည နဖော နရ  

လိုပ ထံို လိုပ နည   

တောဝန  

 အ ိပ်အဘိုံ ုံ့/ သေီးပချာေးထျာေးပခငေ်း 39 

မေီးရသ ေးကိုံကျစလ်စထ်မံ ဂျံုစပ ေး ိတ ်ျာ

ကျာလ၏ကျနက်ကငေ်း, 

အမှုကိသ်ရိုံကအ်စုံအရဝေး။ 

  

Component 3: အဆိုံပ ရရ ွဲ့ရပပျာငေ်းကရိုံဟငဂ်ျျာလဥူီေးရ မ ဝနရ်ဆျာငမ်ှုရပေးပခငေ်း ကိုံပိုံမိုံရကျာငေ်းရအျာငလ်ုံပ်ရဆျာင ်မ  

တကကသိုံလမ်ျျာေးဆိုံင ်ျာ စနစမ်ျျာေးအျာ  ူေး 

i. MoDMR ရဘေးအန္တ ျာယန်္ င်ုံ့ DRP 

ဆကစ်ပ်ရသျာကကိုတငသ်တရိပေးစန

စမ်ျျာေး, 

ii. MoDMR DRP 

စမီခံန် ုံ့ခ ရဲ ေးန္ င်ုံ့အုံပ်ချုပ်ရ ေးစနစမ်ျျာေး

, 

iii. DRP 

ကယဆ်ယရ် ေးန္ င်ုံ့ရန ပ်မျျာေးသိုံ ုံ့ပပန်

လညပိ်ုံ ုံ့ရဆျာင ်(RRRC) 

ညြှနိ္ ှုငိေ်းစနစမ်ျျာေး, 

iv. ခရိုံငည်ြှနိ္ ှုငိေ်းရ ေးစနစမ်ျျာေး, 

v. CIC စနစမ်ျျာေးန္ င်ုံ့ DRP 

ရစတနျာုံ့ဝနထ်မေ်းက နယ်က်ကိုံ။ 

 အထေီးအရ အတ ကန်္ ငုံ့မ်နိေ်းမန္ စရ်ယျာ

ကတ်ညေ်းကိုံPIU 

ကရနရလုံ့ကျင်ုံ့သင ်ကျာေး။ 

 DRP 

အရ အတ ကရ်လုံ့ကျင်ုံ့သင ်ကျာေး။ 

 အရ အတ ကအ်ဝနေ်းရလုံ့ကျင်ုံ့သင်

 ကျာေးလရူတ  

 အနညေ်းဆံုံေး20%အမျိုေးသမေီးဝန်

ထမေ်း 

PIUကရနပ လမိ်ုံ့မညရ်လုံ့ကျင်ုံ့

သ င ်ကျာေး။ 

 ကျျာေးန္ င်ုံ့ဆကသ် ယရ် ေးအထေူးကုံ

လမိုံ့မ်ညပံ်ုံမ န ်PIU 

န္ င်ုံ့အတညူြှနိ္ ှုငိေ်း။ 

 အနညေ်းဆံုံေး 20% အမျိုေးသမေီး 

REလကခ် ံရ ိလမိ်ုံ့မညရ်လုံ့ကျင်ုံ့

ရ ေး။ 

DPHE, LGED,MoDMR, 

အနဂ်ျီအိုံ,ကျျာေးန္ င်ုံ့လမူှုရ ေး

ကျွမေ်းကျငသ်,ူဆကသ် ယ်

ရ ေးအထေူးကုံမျျာေးန္ င်ုံ့ 

Service 

Providerကိုံရအဂျငစ်မီျျာေးန္ 

င်ုံ့ကနထ်ရိုံကတ်ျာမျျာေး 

5.3.3  အလုံပ်သမျာေးရ ေး ျာရ ျာကလ်ျာ၏သကရ် ျာကမ်ှု 

စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ်ဖျာ်မှုစဉအတ ငေ်းက ပဲပျာေးပချာေးနျာေးရသျာရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးအကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့က်ျွမေ်းကျငပ်ခငေ်းန္ င်ုံ့ကျွမေ်းကျငမ်ှုမရ ိရသျာအလုံပ်ထသဲိုံ ုံ့ဝင်

လိုံအပ်သညဘ်ယမ် ျာသ ျာေးပ လမိ်ုံ့မည။် 

ပငစ်ခနေ်းမျျာေးတ င၏်ကပ်လျကအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမ ျာရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးကျာလအတ ငေ်းအလုံပ်သမျာေးပ ဝငပ်တ်သက ်ကလမိုံ့မ်ည။်  ရီတျာုံ့အလုံပ်ထသဲိုံ ုံ့ဝ 

င၏်စမီခံန် ုံ့ခ မဲှုပဋပိကခမျျာေးကိုံရရ ျာငရ် ျာေး နအ်လ နအ်ရ ေးကကေီးလ သည။် 

 

အလုံပ်သမျာေးရ ေး ျာရ ျာကလ်ျာပုံဂဂို လတ်စဦ်ေး ဲ ုံ့အလိုံရတျာ်ဆန် ုံ့ကျငက်ျူေးလ နရ် ကျာငေ်းမညသ်ည်ုံ့အန္တ ျာယရ် ိရသျာလုံပ် ပ်တစခ်ုံထေီးအသံုံေးအန္ှုနေ်းပဖစရ်သျာ

ကျျာေး, မအရပခပပု အ ကမေ်းဖကမ်ှု (GBV), 

ပဖစရ်ပေါ်ရစန္ င်ုံ့က ပဲပျာေးပချာေးနျာေးရသျာလငိမ် လတူိုံ ုံ့အ ကျာေးအျာဏျာကိုံအတ ကက် ပဲပျာေးပချာေးနျာေးမှုရ ကျာင်ုံ့ပဖစ ်တဲုံ့ပဖစပ် တယ,် ဆိုံလိုံသညမ် ျာရယျာကျ်ျာေး 

န္ င်ုံ့မနိေ်းမဦေးန္ င်ုံ့လမူျိုေး၏အ ကျာေး အပချာေးအကျျာေး, မမျျာေးန္ င်ုံ့လငိပိ်ုံငေ်းဆိုံင ်ျာအရထျာကအ်ထျာေးရတ ကိုံ။ 

ရိုံဟငဂ်ျျာ ုံကခသညစ်ခနေ်းအတ ငေ်းရ ိအမျိုေးသမီေးမျျာေးန္ င်ုံ့မနိေ်းကရလေးမျျာေး ရ ကျာင်ုံ့စခနေ်းအတ ငေ်းအမျိုေးသမီေးမျျာေး၏လကရ်အျာကခ် ံအရပခအရနပပမ  GBV 

ရ ကျာင်ုံ့ထခိိုံကန်္ိုံငပ် သည။် GBV, လငိပိ်ုံငေ်းဆိုံင ်ျာရုံပ်ပိုံငေ်းဆိုံင ်ျာန္ င်ုံ့စတိပိ်ုံငေ်းဆိုံင ်ျာ အလ သဲံုံေးစျာေးမှုအပ အဝငပံ်ုံစအံမျိုေးမျိုေး,  ကျာပ သည။် 

 

ရတျာငက်ျိုေးန္ အံလုံပ်သမျာေးရ ျာကလ်ျာအမိရ် ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအရပေါ်အပျကသ်ရဘျာရဆျာငရ်သျာအကျိုေးသကရ် ျာကမ်ှုကိုံပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငပ် သညအ်ပဖစလ်မူှု

ရ ေးသကရ် ျာကမ်ှု, လပ်ိစျာမ ရဝဖန ်ကသည။် ရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးကျာလအတ ငေ်းစမီကံနိေ်းလုံပ်ငနေ်းမျျာေးကရိုံဟငဂ်ျျာလဥူီေးရ  ကျာေးတ ငပ်ဋပိကခ, 

အမိရ် ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ပပငပ်တ င ်အလုံပ်ထသဲိုံ ုံ့ဝငရ်စမညအ်ရ ကျာငေ်းအ ျာအချို ွဲ့ မဟုံတသ်ည်ုံ့ကရိုံဟငဂ်ျျာစညေ်းစမိလ်ိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။် 

ရအျာကပ် စျာ ငေ်းတ ငအ်လုံပ်သမျာေးရ ျာကလ်ျာန္ င်ုံ့ရအျာကပ် ကစိစမျျာေး 

မဆိုံန္ င်ုံ့ဆကစ်ပ်သည်ုံ့လမူှုရ ေးစ န် ုံ့စျာေးမှုမျျာေး၏အမျိုေးအစျာေးစမီကံနိေ်းဧ ိယျာထမဲ ျာပဋပိကခပမင်ုံ့တကရ်စပခငေ်းင  ရဖျာ်ပပသည။် 

 



လမူှုနရ ပဋပိကခ၏အနတရောယ : ပဋပိကခမျျာေး, ဘျာသျာရ ေး, ယဉရကျေးမှုသိုံ ုံ့မဟုံတ်လမူျိုေးစုံက ပဲပျာေးမှုန္ င်ုံ့ဆကစ်ပ်ရသျာ, 

  မ မဟုံတရ် သခအံ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိုံမျျာေး အတ ကယ် ဉပပိုငမ်ှုအရပေါ်အရပခခပံပီေးရစပခငေ်းင  အ ျာ, 

ရ သခအံသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း ကျာေးတ ငရ်ပေါ်ထ နေ်းကရိုံဟငဂ်ျျာလမူျျာေးန္ င်ုံ့ရဆျာကလ်ုံပ်ရ ေးလုံပ်သျာေးမျျာေး ရရ ွဲ့ရပပျာငေ်း န္ိုံငပ် တယ။် 

ရ သခတံိုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန္ ေးမ တဆင်ုံ့လူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့အုံပ်စုံဖ ဲွဲ့ရဆ ေးရန္ ေးသ ူဲ ုံ့စညေ်းစမိန်္  င်ုံ့ ပတသ်က.် အသရိပေး ပ မည။် ကျွမေ်းကျငမ်ှုမရ ိရသျာ 

အလုံပ်ထသဲိုံ ုံ့ဝငရ် သခအံသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းထမံ ရစုံ့စပ် ပ မည။် ဤလုံပ်ငနေ်းစဉအတ ကအ်မိရ် ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းထရိတ ွဲ့ဆကဆ်မံှုအရထျာကအ်ကပူဖစလ်မိ်ုံ့မည။် 

တငေ်းမျာမှုမျျာေး ကိုံလညေ်းလုံပ်သျာေးအငအ်ျာေးအတ ငေ်းက ပဲပျာေးပချာေးနျာေးရသျာအုံပ်စုံမျျာေးအ ကျာေးရပေါ်ထ နေ်းရစပခငေ်းင  , ရ သခအံသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအတ က် 

ကကိုတငရ် ိပပီေးသျာေးပဋပိကခမျျာေး ပိုံမိုံဆိုံေး   ျာေး ရစန္ိုံငပ် သည။်   

 

 

39 ကမဘျာုံ့ဘဏရ် ရ ညတ်ညတ်ံုံ့ရသျာသစရ်တျာမျျာေး & သကရ်မ ေးဝမ်ေးရကျျာငေ်း (SUFAL) စမီကံနိေ်း (P161996) စခနေ်းအပပငဘ်က်သစရ်တျာပပနလ်ညပ်ျိုေး 

ရထျာငအ်ရပေါ်လုံပ်ကိုံငဖိ်ုံ ုံ့ ည ် ယထ်ျာေးအဆိုံပပုရထျာကခ်ခံဲုံ့ ကသည။် 

 

 

48 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 
 

တဦေးတညေ်းအုံပ်စုံတစ်စုံကရနအလုံပျသမျာေးအပချာေးမျျာေး၏နယ်ရပမသိုံ ုံ့ရပပျာငေ်းရရ ွဲ့လျှငတ်ိုံငေ်း ငေ်းသျာေးန္ င်ုံ့ရ သဆိုံင ်ျာပဋပိကခမျျာေးပိုံမိုံဆိုံေးရ ျာေးန္ိုံ

ငပ် သည။် 
 

က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာကုံလသမဂဂရအဂျငစ်မီျျာေး, အစိုံေး န္ င်ုံ့က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာအလ ရ ငမ်ျျာေးက အီိုံေးအမ်ိမဲုံ့ရိုံဟငဂ်ျျာမျျာေး၏အရ ေးကိစစမျျာေး 

ကိုံပ ဝငပ်တ်သက်ရန ကသည။်   ရ ကျာင်ုံ့က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့တ်စခ်ျိနတ်ညေ်းမ ျာရပေါ်မယ်ုံ့ရန ကသည။် 

 ရီတျာုံ့အလုံပ်ထသဲိုံ ုံ့ဝင၏်စီမံခန် ုံ့ခ ဲမှုအရကျာငျအထညျရဖျျာရနစဉအတ ငေ်းပဋပိကခ၏မညသ်ည်ုံ့အမျိုေးအစျာေးမျျာေးကိုံရရ ျာငရ် ျာေး နအ်လ နအ်

ရ ေးကကီေးလ သည။် 

 

တရော မဝင အြပြုအမူန င  ရောဇဝတ မှုမ ော ၏တိို ြမြှင  အနတရောယ : 

လူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းသိုံ ုံ့လုံပ်သျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုရပေး၏ရ ျာက်လျာ ျာဇဝတ်မှုန္ှုနေ်းန္ င်ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်ရ သခံအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမျျာေးကမလံုံပခံုမှုတစဥ်ီေးအပမငတ်ိုံေးပမြှင်ုံ့ရစန္ိုံငသ်ည။် 

ထိုံသိုံ ုံ့ရသျာတ ျာေးမဝငအ်ပပုအမူသိုံ ုံ့မဟုံတ် ျာဇဝတ်မှုမျျာေးခိုံေးမှု, ရုံပ်ပိုံငေ်း 

ဆိုံင ်ျာရစျာ်ကျာေးမှု,ပစစညေ်းဥစစျာအလ ဲသံုံေးစျာေးမှု,ပပည်ုံ့တနဆ်ျာမျျာေးန္ င်ုံ့လူကုံနက်ူေးမှုပ ဝငန်္ိုံငပ် သည်။စမံီကိနေ်းဧ ိယျာထဲမ ျာအျာေးလံုံေးလုံပ်သျာေးမျျာေး

စျာ ငေ်းပံုံမ နမ် တ်တမ်ေးတငထ်ျာေးသင်ုံ့ပ တယ်။   ရ ကျာင်ုံ့ရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ရ ေးစီမံကိနေ်းအခ င်ုံ့အျာဏျာတိုံ ုံ့အတ က်ပိုံမိုံလ ယ်ကူပ လိမ်ုံ့မည။် 

 

အပိိုန ောင  လူဥ  နရရ  ဝင လော:Hostကအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းပပီေးသျာေးကရိုံဟငဂ်ျျာလူဦေးရ အမျျာေးကကီေးရထျာက်ပံုံ့ရနသည။်ဤစီမံကိနေ်းရ ညက်ျာလအ

ဘိုံ ုံ့အရပပေး ကလိမ်ုံ့မညက်ဲုံ့သိုံ ုံ့ပင,်လူရတ အျာေးပဖငုံ့အ်လုံပ်သမျာေးရ ျာက်လျာ၏ပပဿနျာမျျာေးကိုံပိုံမိုံဆိုံေးဝ ေး,လုံပ်သျာေးအငအ်ျာေးအပပငစ်မံီကိနေ်းဧ ိ

ယျာမ ရပပျာငေ်းရရ ွဲ့ န္ိုံငပ် တယ်။ ဤရ  ွဲ့ကျာေး, အထေူးသပဖင်ုံ့က 

 ုံနပ်စစညေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိုံရပေးရ သခံစ မ်ေး ညက်န် ုံ့သတ်သညအ်ဘယ်မ ျာရ ိရ သမျျာေးအတ က်စမံီကိနေ်းန္ င်ုံ့အတူ 



အလုံပ်  နရ်မျှျ်ာလင်ုံ့ထျာေးသူကလူမျျာေး,အလုံပျသမျာေးပမျာေး၏မိသျာေးစုံဝငမ်ျျာေးအပဖစက်ုံနသ်ည်မျျာေး, ရပေးသ ငေ်းသူမျျာေးန္ င်ုံ့ 

(လိငလ်ုံပ်သျာေးရတ အပ အဝင)် ကိုံအပချာေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုရပေးန္ိုံငပ် တယ်။ 

 

အသိိုင  အဝိိုင  ဒိိုင  နမစ အနပေါ်သက နရောက မှု: 

အဆိုံပ အဝငအ်လုံပျသမျာေးပမျာေး၏နပံ တ်န္ င်ုံ့အမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းန္ ငုံ့အ်တူ၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏ထရိတ ွဲ့ဆက်ဆမံှု, 

ရ သခံအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းမျျာေး၏ဖ ဲွဲ့စညေ်းမှုန္ ငုံ့အ်တူအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း ိုံငေ်းနမစရ်ပေါ် မတူည.် သသိျာစ ျာရပပျာငေ်းလဲလျာန္ိုံငပ် တယ်။ 

ကကိုတငတ်ည်ဆလဲူမှုရ ေး ပဋပိကခ လီိုံအရပပျာငေ်းအလဲရတ ၏ လ အ်ပဖစပ်ပငေ်းထနလ်ျာလိမ်ုံ့မည။် 

 

တိို ြမြှင  အနပေါ်ဝန ထိုတ ဝန ပိို န င  အမ ော ြပည သဝူန န ောင မှုြပဌောန  ခ က မ ော အတ က ယ ဉ်ပပိြုင မှု: 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလုံပ်သျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုရပေး ၏ရရ ွဲ့ရမ ျာက်တ ငထ်ိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာရ , လျှပ်စစမီ်ေး, ရဆေးဘက်ဆိုံင ်ျာဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး, 

သယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာငရ် ေး, ပညျာရ ေးန္ င်ုံ့လူမှုရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး 

ကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအမျျာေးပပညသ်ူနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး၏ပပဌျာနေ်းချက်မျျာေးအတ က်အပိုံရဆျာငေ်းဝယ်လိုံအျာေးကိုံထုံတ်လုံပ်ဖိုံ ုံ့န္ိုံငပ် တယ်။ဤသညအ်ထေူးသပဖ

င်ုံ့အလုံပျသမျာေးပမျာေး၏ရ ျာက်လျာရနျာက်ထပ်သိုံ ုံ့မဟုံတ်သေီးပချာေးရထျာက်ပံုံ့ရ ေးစနစမ်ျျာေးအျာေးပဖင်ုံ့ရန ျာချရပေးမရပေးသည်ုံ့အခ အမှုကိစစပဖစ်ပ 

သည။် 

 

နဒသခံက န  မောနရ ဝန န ောင မှုမ ော အနပေါ်က ူစက နိိုင နသောအနောနရောဂ မ ော န င  ဝန ထိုတ ဝန ပိို မ ော တိို ြမြှင  အနတရောယ : ကလူ 

(ရိုံဟငဂ်ျျာန္ င်ုံ့အလုံပ်သ မျာေးန္ စဥ်ီေးစလံုံေး) ၏ရ ျာက်လျာလိငမ် တဆင်ုံ့ကူေးစက်ရသျာရ ျာဂ မျျာေး (STDs) 

အပ အဝငစ်ီမံကိနေ်းဧ ိယျာမ ကူေးစက်န္ိုံငရ်သျာအနျာရ ျာဂ မျျာေး ကိုံရ ျာက်ရစပခငေ်းင  , 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်အဝငလ်ုံပ်သျာေးမျျာေးရသျာသူတိုံ ုံ့သညအ်နမိုံ့်ခုံခံရ ိသည်ဖိုံ ုံ့ရ ျာဂ မျျာေးထရိတ ွဲ့ န္ိုံငပ် သည။် ဤသညက်ိုံရ သခံကျနေ်းမျာရ ေး 

အ ငေ်းအပမစ်မျျာေးကိုံတခုံတခုံအရပေါ်မ ျာရနျာက်ထပ်ဝနထ်ုံပ်ဝနပိ်ုံေးပဖစရ်ပေါ် န္ိုံငပ် တယ်။ ပစစညေ်းဥစစျာအလ ဲသံုံေးစျာေးမှု, 

စတိ်ပိုံငေ်းဆိုံင ်ျာကိစစ ပ်မျျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ် STDs 

သက်ဆိုံငရ်သျာကျနေ်းမျာရ ေးစိုံေး ိမ်ပူပနမ်ှုမျျာေးန္ င်ုံ့အတူအလုံပျသမျာေးအျာေးပဖငုံ့ရ် သခံအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးအရပေါ်ထပ်မံဖိစေီးမှုကိုံအျာေးမ , 

စမံီကိနေ်း 

 ဲ ုံ့ရဆေးပညျာဆိုံင ်ျာစက်ရံုံသ ျာေးရ ျာက် ကည်ုံ့ရှု ပခငေ်းန္ င်ုံ့အစျာေးရ သခံရဆေးဘက်ဆိုံင ်ျာပံုံ့ပိုံေးရပေး နအ်မညဝ် က်ကိုံသ ျာေး နဆ်န္ဒရ ိမညမ်ဟုံတ်ပ 

။ 

 

က ော - အခ နပ ြုအကကမ  ဖက မှုမ ော : ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလုံပ်သျာေးမျျာေးအမျျာေးစုံအငယ်အထေီးပဖစ ်ကသည။် ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအလုံပ်အ 

ရပေါ်အမ်ိကရန 

ရနရသျာသူမျျာေးသညပံ်ုံမ နအ်ျာေးပဖင်ုံ့လူမှုရ ေးထိနေ်းချုပ်မှုသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့ပံုံမ နန်ယ်ပယ်အပပငဘ်က်သူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့မိသျာေးစုံန္ င်ုံ့လုံပ် ပ်ကရနက ဲက ျာရန ကသည။် 

ဤသည ်

ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအမျိုေးသမီေးမျျာေးန္ င်ုံ့မိနေ်းကရလေးငယ်မျျာေး၏လိငပိ်ုံငေ်းဆိုံင ်ျာရန္ ျာင်ုံ့ယ က်အရပခအရနကိုံအသံုံေးချလိငပိ်ုံငေ်းဆိုံင ်ျာဆက်ဆရံ ေးန္ င်ုံ့

အ  ယ်မရ ျာက်ရသေးသူန္ င်ုံ့အတူတ ျာေးမဝငလ်ိငဆ်က်ဆပံခငေ်းအပဖစ,် 

မသင်ုံ့ရလျျ်ာပခငေ်းန္ င်ုံ့ ျာဇဝတ်မှုအပပုအမဖိူုံ ုံ့ဦေးရဆျာငလ်မ်ေးပပရပေးန္ိုံငသ်ည။် 

 



ကနလ အလိုပ သမော န င  နက ောင  ထ က :အဆိုံပ အဝငလ်ုံပ်သျာေးမျျာေးမ ကုံနပ်စစညေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိုံရ ျာငေ်းဖိုံ ုံ့အိမ်ရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်း

မျျာေးအတ က်တိုံေးပမြှင်ုံ့အခ င်ုံ့အလမ်ေးရတ အလ ညုံ့အ်တ က်တိုံေးပမြှင်ုံ့ရကျျာငေ်းကရကျျာငေ်းထ က်ဖိုံ ုံ့ဦေးရဆျာငလ်မ်ေးပပန္ိုံငသ်ညုံ့ဤ်ကုံနပ်စစည်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့ဝ

နရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးထုံတ်လုံပ်ကယ်န္ှုတ်ရသျာကရလေးအလုံပ်သမျာေးဖိုံ ုံ့ဦေးရဆျာငလ်မ်ေးပပရပေးန္ိုံငသ်ည။်   
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နစ  နှုန  ြပည တ င  နင နဖောင  ပ မှု:ရ ကျာင်ုံ့DRPမ ကုံနပ်စစညေ်းမျျာေးန္ င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိုံဝယ်လိုံအျာေးအတ က်တစဥ်ီေးကသသိသိျာသျာတိုံေးပပီေး

သျာေးတညရ် ိရနသည။် အလုံပ်သမျာေးရ ျာက်လျာ၏တိုံေးမျျာေးအပပငရ် သခံရစျေးန္ှုနေ်းဘျာုံ့ဂ်ကိုံပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငပ် သညန်္ င်ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းစျာေးသံုံေးသူထကဲ လူစုံလူရဝေး ။ 
 

နနရောထိိုင ခင  န င  င ော ရမ  ခအနပေါ်တိို ြမြှင  ဖိအော : ရထျာက်ပံုံ့ရပေးရန ျာထိုံငခ်ငေ်း၏စီမံကိနေ်းအတ က်လုံပ်သျာေးဝငရ်င န္ င်ုံ့ပံုံစရံပေါ်တ င ်မတူည်. 

ရနျာက်တ ဖနရ်စျေးန္ှုနေ်းဘျာုံ့ဂ်ဖိုံ ုံ့ဦေးရဆျာငလ်မ်ေးပပမျျာေးန္ င်ုံ့ရ သခံမျျာေးထကဲ လူစုံလူရဝေး 

 ရသျာရန ျာထိုံငခ်ငေ်းမျျာေးအတ က်တိုံေးပမြှင်ုံ့ဝယ်လိုံအျာေးရ ိရပမည်။ ရ ကျာင်ုံ့ရိုံဟ ငဂ်ျျာမျျာေးသညလ်ူမျိုေး၏ရ ျာက်လျာ န,် 

စမံီကိနေ်းဧ ိယျာထမဲ ျာရန ျာထိုံငခ်ငေ်း၏ဝယ်လိုံအျာေးပပီေးသျာေးပမငုံ့မ်ျာေးသည။် 

 ရီတျာုံ့အလုံပ်ထသဲိုံ ုံ့ဝင၏်ရ ျာက်လျာပိုံဝယ်လိုံအျာေးဖနတ်ီေးလိမ်ုံ့မည။် 

 

ယောဉ်အသ ော အလောန င   က စပ ယောဉ်မနတော တ မှုအတ က ကိိုတိို ပ ော : 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလုံပ်သျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့လုံပ်သျာေးရတ  ဲ ုံ့သယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာငရ် ေးမျျာေး 

အတ က်ရထျာက်ပံုံ့ရ ေးပစစညေ်းမျျာေး၏ပဖန် ုံ့ရဝကျာယျာဉအသ ျာေးအလျာအတ က်တိုံေး, 

ယျာဉမရတျ်ာတဆမှုမျျာေးတ ငပ်မင်ုံ့တက်အပဖစသ်ယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာငရ် ေး 

အရပခခံအရဆျာက်အအံုံအရပေါ်ရနျာက်ထပ်ဝနထ်ုံပ်ဝနပိ်ုံေးပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငပ် သည။် 

 

5.3.4  ပပနလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးကစိစမျျာေး 

အဆိုံပပုထျာေးအရပခခံအရဆျာက်အအံုံအချိုွဲ့ မ ျာ ုံကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတ ငက််ဘဆ်ိုံက်မျျာေးအတ ငေ်းတိုံေးတက်ဖ ံ ွဲ့ ပဖိုေးပ လိမ်ုံ့မည။် 

ပ ရလျာငမ် ျာအဓိကမ တ 

 ပံ်ုံတငစ်ခနေ်းလံုံေးဝအမျျာေးပပည်သူရပမယျာ(သစရ်တျာဦေးစေီးဌျာနအပ အဝငအ်မျိုေးမျိုေးရသျာအဖ ဲွဲ့အစညေ်းမျျာေး)တ ငပ်ဖစပ် သညရ်နစဉ,တကက နျာအ

တ က်မ တ်ပံုံတငမ်ထျာေးတဲုံ့ ုံကခသညစ်ခနေ်းအချိုွဲ့ ပုံဂဂလိကရပမမျျာေးရပေါ်တ ငပ်ဖစ ်ကသည။် DRPs 

ဤပပညအ်ရပေါ်တညေ်းခိုံဘိုံ ုံ့အမညခ်ံင ျာေးရပေးရဆျာငအ်ချိုွဲ့ကိစစ၌ရ ိ က၏။ 

စခနေ်းက်ဘဆ်ိုံက်မျျာေးအတ ငေ်းဝယ်ယူထျာေးတဲုံ့စမံီကိနေ်း(ထိုံဝငရ် ျာက်စ က်ဖက်မှုမျျာေးအရ ေးရပေါ်သဘျာဝရပေးထျာေးရသျာန္ င်ုံ့အမ်ိရ ငမ်ျျာေးန္ င်ုံ့DRPs

အ ကျာေးဆက်ဆရံ ေးကိုံစီမံခန် ုံ့ခ ဲဖိုံ ုံ့လိုံအပ်ချက်ရတ )အတ က်optionကိုံ,ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာနျာေးလညမ်ှုစျာချွနလ် ျာန္ င်ုံ့/သိုံ ုံ့မဟုံတ်င ျာေး မ်ေး/င ျာေး မ်ေး(ဘ

ယ်မ ျာသင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာအပဖစ်မိမိဆန္ဒအရလျျာက်အစအီစဉမျျာေး, ထိုံရ ကျာငုံ့အ်မဖ စျန္ိုံငျကတညေ်းက  ကျာေးဝငအ်ျာေးလံုံေး discrete 

ပဖစရ်ပမယ်ုံ့စတျာရတ က နယ်က်ကိုံတငရ်သျာ, 

ရ ရပေးရဝရ ေးပိုံက်လိုံငေ်းမျျာေး၏ပံုံစကံိုံယူ)ထည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေးလိမ်ုံ့မညမ်ဟုံတ်ရပမည။်ရပမယျာသမ်ိေးဆညေ်းပခငေ်းတပ်ကိုံဧ ိယျာမျျာေးတ ငခ် င်ုံ့ပပု

လိမ်ုံ့မညမ်ဟုံတ်ပ တချိုွဲ့ယျာယီအသက်ရမ ေးမှုသက်ရ ျာက်မှုOP4.12 

န္ှုနေ်းအပဖစရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံလိုံအပ်မညအ်ရ ကျာငေ်းအ ျာ၏ပဖစ ်ပ်အတ က်ရ ကျာင်ုံ့လူထုံအ 



ရပခပပုကျငုံ့ရ်သျာအကျငုံ့ပ်ဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငသ်ည။်Projectမ အမ်ိရ ငလ်ူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအတ ငေ်းပုံဂဂလိကရပမယျာလိုံအပ်န္ိုံငပ် သည်န္ င်ုံ့ရပမယျာဝ

ယ်ယူမှုလ ဲမရရ ျာငသ်ျာပ လျှင,် ရပမယျာ OP 4.12 န္ င်ုံ့ ARIPA 2017 အ သ ိသညဝ်ယ်ယူပ လိမ်ုံ့မည။် 

 

ပပနလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးကိစစမျျာေးအဆိုံပပုထျာေးအရပခခံအရဆျာက်အအံုံအချိုွဲ့ မ ျာ ုံကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတ ငက််ဘဆ်ိုံက်မျျာေးအတ ငေ်းတိုံေးတက်

ဖ ံ ွဲ့ ပဖိုေးပ လိမ်ုံ့မည။် 

ပ ရလျာငမ် ျာအဓိကမ တ်ပံုံတငစ်ခနေ်းလံုံေးဝအမျျာေးပပညသ်ူရပမယျာ(သစရ်တျာဦေးစေီးဌျာနအပ အဝငအ်မျိုေးမျိုေးရသျာအဖ ဲွဲ့အစညေ်းမျျာေး) 

တ ငပ်ဖစ်ပ သညရ်နစဉ, 

တကက နျာအတ က်မ တ်ပံုံတငမ်ထျာေးတဲုံ့ ုံကခသညစ်ခနေ်းအချိုွဲ့ ပုံဂဂလိကရပမမျျာေးရပေါ်တ ငပ်ဖစ ်ကသည်။DRPsဤပပညအ်ရပေါ်တညေ်းခိုံဘိုံ ုံ့အမညခ်ံ

င ျာေးရပေးရဆျာငအ်ချိုွဲ့ကိစစ၌ရ ိ က၏။စခနေ်းက်ဘဆ်ိုံက်မျျာေးအတ ငေ်းဝယ်ယူထျာေးတဲုံ့စီမံကိနေ်း(ထိုံဝငရ် ျာက်စ က်ဖက်မှုမျျာေးအရ ေးရပေါ်သဘျာဝ

ရပေးထျာေးရသျာန္ င်ုံ့အမ်ိရ ငမ်ျျာေးန္ င်ုံ့ 

DRPsအ ကျာေးဆက်ဆရံ ေးကိုံစီမံခန် ုံ့ခ ဲဖိုံ ုံ့လိုံအပ်ချက်ရတ )အတ က်optionကိုံ,ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာနျာေးလညမ်ှုစျာချွနလ် ျာန္ င်ုံ့/သိုံ ုံ့မဟုံတ်င ျာေး မ်ေး/င ျာေး 

မ်ေး 

(ဘယ်မ ျာသင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာအပဖစ်မိမိဆန္ဒအရလျျာက်အစအီစဉမျျာေး,ထိုံရ ကျာငုံ့အ်မဖ စျန္ိုံငျကတညေ်းက ကျာေးဝငအ်ျာေးလံုံေးကိုံကလြှို ွဲ့ ပဖစရ်ပမယ်ုံ့စ

တျာရတ က နယ်က်ကိုံတငရ်သျာ,ရ ရပေးရဝရ ေးပိုံက်လိုံငေ်းမျျာေး၏ပံုံစကံိုံယူ)ထည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေးလိမ်ုံ့မညမ်ဟုံတ်ရပမည။်ရပမယျာသမ်ိေးဆညေ်းပခ

ငေ်းတပ်ကိုံဧ ိယျာမျျာေးတ ငခ် င်ုံ့ပပုလိမ်ုံ့မညမ်ဟုံတ်ပ တချိုွဲ့ယျာယီအသက်ရမ ေးမှုသက်ရ ျာက်မှုအရပ ငျေးတိုံ ုံ့သစခနေ်းမျျာေးအတ က်ခုံန္ စတ် ငအ်တ 

က်ရ ကျာင်ုံ့လူထုံအရပခပပုကျငုံ့ရ်သျာအကျငုံ့ပ်ဖစရ်ပေါ်ရစပခငေ်းင  , အချိုွဲ့အရဆျာက်အဦမျျာေးရရ ွဲ့သိုံ ုံ့မဟုံတ်- တနေ်း။ တျာေး 

ပပနလ်ည ်နလ်ိုံအပ်ရသျာပဖစန်္ိုံငပ် သည ်(စရကေး၏စညေ်းကမ်ေးချက်မျျာေး 

၌အနညေ်းငယ်မျှသျာပဖစလ်ိမ်ုံ့မညဟ်ုံရမျှျ်ာလင်ုံ့အဆိုံပ စီမံကိနေ်းရ ကျာင်ုံ့ရမျှျ်ာမ နေ်းသည်ုံ့အရပခခံအရဆျာက်အဦမျျာေးန္ င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုပပဌျာနေ်းချက်

အဘိုံ ုံ့အလမ်ေးပဖစရ်စ) 

ကိုံစခနေ်းမျျာေးအတ ငေ်းအနေီးအနျာေးရန ျာမျျာေးအတ က်အပမနပ်ပနလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးပတျသကျ။ ုံကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတ ငအ်တ ငေ်းအရဆျာက်အဦ

မျျာေး 

/အမိုံေးအကျာမဆိုံတညရ်ဆျာက်မှုန္ င်ုံ့ရန ျာရပပျာငေ်းရရ ွဲ့ပလပ်စတစန်္ င်ုံ့အတူတဲမျျာေးန္ ငုံ့ဝ် ေးအရဆျာက်အဦမျျာေး((ရကျာငေ်းစ ျာမ တ်တမ်ေးတငတ်ိုံငပ်

ငရ်ဆ ေးရန္ ေးမှုလုံပ်ငနေ်းစဉမျျာေးန္ င်ုံ့ထခိိုံက်နစ်နျာပ တီမျျာေးန္ င်ုံ့အတူသရဘျာတူညခီျက်န္ ငုံ့အ်တူ) 

တစဥ်ီေးသက်သက်သျာမိမိဆန္ဒအရလျျာက်အရပခခံရပေါ်မ ျာပပုမိပ လိမ်ုံ့မည,် 

န္ ငုံ့ရ်  ွဲ့ရပပျာငေ်းပခငေ်းန္ င်ုံ့ပပနလ်ည်ထရူထျာငရ် ေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးပပီေးစေီး ကသညပ်ပီေးမ သျာရခ ငမိ်ုံေးမျျာေးအတ က်ခငေ်းအကျာမျျာေးသရဘျာသဘျာဝအ

တ က်အရ ေးရပေါ်န္ င်ုံ့လျငပ်မနစ် ျာပပနလ်ညတ်ညရ်ဆျာက်န္ိုံငပ် )ကိုံတျာဝနယ်ူရအဂျငစ်မီျျာေးသည။်စီမံကိနေ်း၏ ည ် ယ်ချက်မျျာေးအတ က်ရဆျာ

က်လုံပ်ရ ေးကိုံစတငန်္ိုံငပ် တယ်ရရ ွဲ့ရတျာ်၌ထိုံအရဆျာက်အဦမျျာေးအပပည်ုံ့အဝ 

(မိသျာေးစုံ/မိသျာေးစုံမျျာေးအတ က်ယျာယီအမိုံေးအကျာမျျာေးပပဋ္ဌျာနေ်းချက်န္ ငုံ့အ်တူ)ရပပျာငေ်းရရ ွဲ့ မညပ်ဖစသ်ည။် 

သျာ.ရကျာငေ်းသညမ်ဟုံတ်ပ လျှင(်တငေ်း ကပ်စ ျာအတူတူပငစ်ခနေ်းဆိုံက်သညအ်တ ငေ်း)ကိုံရန ျာရပပျာငေ်းရရ ွဲ့က်ဘဆ်ိုံက်မျျာေးကအိုံေးအိမ်မဲုံ့ရသျာထံ

မ တညရ်န ျာကိုံန္ှုငိေ်းယ ဉ,တနေ်းတူအသံုံေးပပုန္ိုံငစ် မ်ေးန္ င်ုံ့လံုံပခံုရ ေးရ ိ မည။်အစိုံေး အပမြှုတ်မဆိုံသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတ က်DRPsမျျာေးအတ က်ရင 

သျာေးရလျျ်ာရ ကေးခ င်ုံ့မပပုရစပခငေ်းင  , DRPs 

အရပေါ်ဤအ ပ်မ အျာေးလံုံေးဆိုံေး  ျာေးရသျာ,အတငေ်းအဓမမပပနလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးဆက်စပ်ရသျာသက်ရ ျာက်မှုရရ ျာင ်ကဉခံ ဖိုံ ုံ့ရ ိသည။် 
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 
 

အစိုံေး အရဆျာက်အဦတိုံေးချဲွဲ့ မှုကိုံလိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။်အဆိုံပ လှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအစိုံေး ပိုံငရ်ပမမျျာေးရပေါ်န္ ငုံ့လ်က်ရ ိAlignလုံပ်ပခငေ်းတရလျှျာက်တ င်

အ ပ်ဌျာနယူလိမ်ုံ့မညဟ်ုံရမျှျ်ာလင်ုံ့ရန ကသည်; 



သိုံ ုံ့ ျာတ ငပ်ုံဂဂလိကရပမမျျာေးန္ င်ုံ့လူပုံဂဂိုလ်မျျာေးအရပေါ်သက်ရ ျာက်မှု အီဆင်ုံ့မ ျာထ က်အုံပ်ချုပ် န္ိုံငမ် ျာမဟုံတ်ဘူေး။ချဉေး ကပ်လမ်ေးမျျာေး, 

တံတျာေးမျျာေးန္ င်ုံ့ culverts, တညဆ်အဲရဆျာက်အဦ၏တိုံေးချဲွဲ့ မှု၏ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအတ က်ပုံဂဂလိကရပမမျျာေး (အပမဲတမ်ေးအတ က်သိုံ ုံ့မ 

ဟုံတ်ယျာယီ) လိုံအပ်န္ိုံငပ် သည။် ပပညသ်ူ ုံ့ရပမမျျာေး In-

တကယ်ရတျာုံ့စမံီကိနေ်းမျျာေး၏အရ ေးရပေါ်သဘျာဝရပေးထျာေးရသျာရပမယျာသမ်ိေးဆညေ်းမျျာေး 

အတ က်ခက်ခဲသည်ုံ့ကိစစအချိနဇ်ယျာေးအတိုံငေ်းလိုံက်နျာ နအ်လ နခ်က်ခဲပ လိမ်ုံ့မည,် အပဖစရ်ဝေးန္ိုံငသ်မျှအပဖစအ်သံုံေးပပုလိမ်ုံ့မည ်

ပုံဂဂလိကရပမမျျာေး ထခိိုံက်ရန ကသညန်္ င်ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ်ကျူေးရကျျ်ာ (အမျျာေးပပညသ်ူသိုံ ုံ့မဟုံတ်ပုံဂဂလိကရပမမျျာေးရပေါ်တ င)် 

ထခိိုံက်လျှငမ်ညသ်ိုံ ုံ့ပငဆ်ိုံ, နစ်နျာရ ကေးရပေး ဖိုံ ုံ့ရလျှျာက်ထျာေးသူရတ ကိုံအပ အဝင ်OP 4.12 အရပ ငျေးတိုံ ုံ့သသရဘျာတ ျာေး, ARIPA 2017 OP 

4.12 န္ င်ုံ့အတူရနျာက်ရတျ်ာသိုံ ုံ့လိုံက် ကလိမ်ုံ့မ ည်စီမံကိနေ်းအတ က်အစပျိုေးသည။် အထက်ရဖျာ်ပပပ လှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးမျျာေးအတ က်လမ်ေးရ ကျာငေ်း 

တစဥ်ီေးကပပနလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးဆိုံင ်ျာမဝူ  မရူဘျာင ် (RPF) ပပည,် ကျူေးရကျျ်ာအရပေါ်သက်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတ က်ရလျျာုံ့ပ ေးရစ နဤ် 

ESMF ၏တစစ်တိ်တစပိ်ုံငေ်းအပဖစက်ိုံပပငဆ်ငလ်ိုံက်ပ ပပီအသက်ရမ ေး မှုန္ င်ုံ့ပတ်သက်သည်ုံ့သက်ရ ျာက်မှုကိုံသူတိုံ ုံ့ပဖစရ်ပေါ်သင်ုံ့ပ တယ်။ 

တိုံငေ်း ငေ်းသျာေးလူမျိုေး၏ရရ ွဲ့ရမ ျာက်တ ငရ်ကျာုံ့ဘဇျာေးခရိုံငရ် ိရပမယ်ုံ့မရပေး စီမံကိနေ်း ရ သမျျာေးရ ိရ ိပ သည။် ထိုံ ုံ့ရ ကျာငုံ့,် OP 4.10 

ပဖစရ်ပေါ်လိမ်ုံ့မည်မဟုံတ်။ 5.3.5 လံုံပခံုရ ေးဝနထ်မ်ေးရ ေး ျာ 

 

အစပိုံငေ်းမ ျာရိုံဟငဂ်ျျာ ုံကခသည်စခနေ်းမျျာေး၏လံုံပခံုရ ေး Ukhia န္ င်ုံ့တကက နျာမ ျာတညရ် ိပ တယ် 2 ရ သခံ ဲစခနေ်းမျျာေးကရနစစီဉရပေးခဲုံ့ ကသည။် 

ထိုံသူန္ စဥ်ီေး  ဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့စခနေ်းမျျာေးကဤန္ စခ်ုံကိုံ Upazila ရနထိုံငအ်ချိုွဲ့ 500,000-အမ်ိရ ငလ်ူဦေးရ ၏ဥပရ န္ င်ုံ့အမိန် ုံ့ခ ရအနရကိုံအပပီေး 

 ကညုံ့ဖိ်ုံ ုံ့အဓိကအျာေး တျာဝနရ် ိရ ိ က၏။ 900.000 ရကျျာ်ရိုံဟငဂ်ျျာ ုံကခသညတ်စဥ်ီေးရ ျာက်လျာအတူ ဲယခုံဆိုံသည်ုံ့လူအငအ်ျာေးအတ က်တိုံေး 

န္ င်ုံ့အပချာေးပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမျျာေး ကိုံမရ ိဘအဲချိုွဲ့ 1.400.000 ပုံဂဂိုလ်မျျာေး၏ဥပရ န္ င်ုံ့အမိန် ုံ့ခ ရအနရကိုံထိနေ်းသမ်ိေးပခငေ်းတိုံ ုံ့အတ က်တျာဝနယ်ူခဲုံ့ ကသည။် 

မလူကစီစဉထျာေး သည်ထက  ရ်ကျျ်ာန္ စက်ကိမ်လူဦေးရ ကိုံငတ် ယ်ရနစဉ ဲကသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့စတိျအပိုံငျေးလုံပ်ဖိုံ ုံ့အလ နခ်က်ခဲပငပ်နေ်းခံခဲုံ့ သည။် 

အသစမ်ျျာေးလံုံပခံုရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေး 

န္ င်ုံ့ပတ်သက်ရသျာကိစစမျျာေးပမင်ုံ့တက်ခဲုံ့ ကသညအ်ပဖစအ် ပ်ဖက်အုံပ်ချုပ်ရ ေးဆိုံေး  ျာေးအကျပ်အတညေ်းအတ က်လညေ်းပဖစခ်ဲုံ့သည။် 

 အီကျပ်အတညေ်း ရကျျ်ာရအျာက်ပ  ုံကခသည်စခနေ်းမျျာေးမ ျာရမ ေးစျာေးခဲုံ့ က : 

a) အျာေးလံုံေးဖ ံ ွဲ့ ပဖိုေးရ ေး, စခနေ်း ဆိုံ မ်ျျာေး န္ င်ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးန္ င်ုံ့အပချာေးအကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့မ် သျာရန ုံ့ခငေ်းဘက်စဉအတ ငေ်း ုံကခသညစ်ခနေ်း 

အတ ငေ်း ၌အမှုကိုံပပုခံ ဖိုံ ုံ့ရ ိပ တယ်။ 

b) အျာေးလံုံေးပပငပ်ညရန 5 

နျာ ီအျာေးပဖင်ုံ့စခနေ်းပပနအ်ပ် နလ်ိုံအပ်သည်န္ င်ုံ့အသျာကျနေ်းမျာရ ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်မှုတျာဝနထ်မ်ေးစခနေ်းမျျာေးအတ ငေ်း 

၌ခ င်ုံ့ပပုရပေးခဲုံ့သည။် 

c) သျာအစိုံေး ရအဂျငစ်မီျျာေး, အထေူးသပဖင်ုံ့လံုံပခံုရ ေးရအဂျငစ်မီျျာေးညရန 5 နျာ ီပပီေးရနျာက်စခနေ်းဧ ိယျာထမဲ ျာ 

ငရ် ျာက်မှုခ င်ုံ့ပပုထျာေးပ သည။် 

 

သိုံ ုံ့ရသျ်ာ ဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့ ဇ နလ် 2018 မ  သဂုံတ် 2017 အ ကျာေး 3 မုံ မ်ိေးပပုကျင်ုံ့မှုမျျာေးန္ င်ုံ့ 8-10 သတ်ပဖတ်မှုမျျာေးအပ အဝငရ်န္ ျာင်ုံ့အယ က်အချိုွဲ့ကိုံ 

497 အမှုရပ ငေ်းမ တ်တမ်ေးတငထ်ျာေးရသျာ, 

အ ျာမျျာေးစ ျာကိုံ ပ်  ျာထတဲ ငရ်ခ ငေ်းရဆျာငမ်ှုအခနေ်းကဏ္ဍကိုံအခိုံငအ်မျာမ အမျိုေးမျိုေးရသျာအုံပ်စုံမျျာေးအ ကျာေး ရမျာငေ်း န္ ငခ် င်ုံ့အလမ်ေး (မုံ မ်ိေးမှု) 

န္ င်ုံ့ပပညတ် ငေ်းရ ေး နပ်ငို ေးထျာေးပခငေ်းပဖစခ်ဲုံ့သည။် အစိုံေး သလံက်န္ င်ုံ့အတူလံုံပခံုရ ေးကိစစမျျာေးကိုံငတ် ယ် နစ်တိ်ပိုံငေ်း ပဖတ်ခဲုံ့တပ်မရတျ်ာ, 

 ဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့ န္ င်ုံ့ Rapid Action တပ် ငေ်း element ရတ ကိုံသံုံေးပပီေးပေူးတ ဲလံုံပခံုရ ေးအစအီမံအရပေါ်အရလေးရပေးရပပျာ ကျာေးခဲုံ့သည။် RRRC 

န္ ငုံ့တ်ိုံငပ်ငခ်ဲုံ့ပ တယ်န္ ငုံ့သ်ူတိုံ ုံ့မ ျာလညေ်းတူညတီဲုံ့ညြှအိတ က် opined ။ 

အဆိုံပ အျာရံုံစိုံက်လူ ုံ့လံုံပခံုရ ေးန္ င်ုံ့လူ ုံ့ကျာက ယ်ရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်ရ ေးရပေါ် ခဲုံ့သည။် 

 



လက်ရ ိပခိမ်ေးရပချာက်မှုအသက်ရမ ေးမှု / 

အလုံပ်လုံပ် နခ် င်ုံ့ပပုမထျာေးပ န္ င်ုံ့ဤလူမှုရ ေးပပဿနျာပမင်ုံ့တက်ရပေးပခငေ်းန္ င်ုံ့အရ ငမ်လှုပ်မရ ျာေးပခငေ်းန္ င်ုံ့ပျငေ်း ိရ ိရနဆ ဲ

သည ်ုံကခသည်မျျာေးအလုံပ်လုံပ် ကဘူေးဆိုံတဲုံ့အချက်ကိုံကရနရဖျာ်ရဆျာငတ်ယ်။ အဆိုံပ  ုံကခသညမ်ျျာေး က် က်ရ ျာရ ျာအကူအည ီ INGO 

မျျာေး, ရ သခံ NGO မျျာေးန္ င်ုံ့န္ိုံငင်တံကျာအလ ရ ငရ်အဂျငစ်မီျျာေးန္ င်ုံ့အတူညြှနိ္ှုငိေ်းအတ က် RRRC အျာေးပဖင်ုံ့အပပီေးရကျာငေ်းစ ျာ ကညုံ့ရ်ှုရန ကသည။် 

Group မ န္ိုံ ုံ့တိုံက်ရကျွေး ပခငေ်းန္ င်ုံ့အေီးမ တဆင်ုံ့လံုံရလျာက်ရသျာအစျာေးအစျာပစစညေ်း - voucher  ုံကခသညရ်တ အစျာေးအစျာမျျာေး၏ 19 

အမျိုေးအစျာေးကရန ယူန္ိုံငျရသျာသံုံေး ပပီေးရထျာက်ပံုံ့ရပေးသည်။ မ ကျာခဏသူတိုံ ုံ့တချိုွဲ့ခက်ခဲရင ဝငရ်င စျာေးနပ် ိကချာပစစညေ်းမျျာေး / 

ရဆေးပညျာရ ျာငေ်းဖိုံ ုံ့ကိုံရတ ွဲ့ရန ကပ တယ်။ နျာ ီန္ င်ုံ့အရ ေး 

ပ လူနျာစခနေ်းအရပခစိုံက်လူနျာတငက်ျာေးမျျာေးသံုံေးပပီေးမျှကုံနက်ျမ ျာတတိယအဆင်ုံ့ရဆေးရံုံမျျာေးသိုံ ုံ့ရပပျာငေ်းရရ ွဲ့ရန ကသညပ်တ်ပတ်လည်ကျနေ်းမျာ

ရ ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်မှုရထျာက်ခံမှု ရ ိန္ိုံငပ် သည။် ပစစုပပနရ်န္ ျာင်ုံ့အယ က်တူပံုံစံမျျာေးအတ က်ရနရသျာရခ ငေ်းစဉ: 

 

a) တဦေးတညေ်းအထေီးကရိုံဟငဂ်ျျာအမျျာေးအပပျာေးမယျာေးမျျာေးရ ိသည် ပဖစ.် , မိနေ်းမမျျာေး, အရ ငလ်ူမှုရ ေးမတညပ်ငမ်ိမှုကိုံပဖစရ်ပေါ်ရစ, 

ရသေးအရ ကျာငေ်း ပပချက်မျျာေးအတ က်မိမိတိုံ ုံ့ကိုံယ်ကိုံအ ကျာေးတိုံက်ပခငေ်း။ 

b) အဆံုံေးစ နရ်သျာသူတိုံ ုံ့အသက်ရမ ေးမှုဝငရ်င  နခ်က်ခဲပငပ်နေ်းရန ကစဉရိုံဟငဂ်ျျာအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအကကိုေးခံစျာေးခ ငျွဲ့ တဲုံ့ကိုံရ ျာရဖ အပဖစ်

အမ်ိရ ငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းန္ င်ုံ့အတူတငေ်းမျာမှု။ သူတိုံ ုံ့ကသူတိုံ ုံ့ကိုံဆန် ုံ့ကျငရ်နတဲုံ့ခ ဲပချာေးဆက်ဆံမှုအရ ေးယူမှုအပဖစဤ်ရှုပမင ်ကသည။်   

51 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

 

c) အခ ငျွဲ့သျာအချိနရ်လေးအရပေါ် ပပနရ်ပေးဆ  ဲ/ 

ပပနရ်ပေးဆ ပဲခငေ်းန္ င်ုံ့ကျျာေးမအရပခပပုအ ကမ်ေးဖက်မှုဟျာတဲtကိုံအရတျ်ာရလေးထခိိုံက်လ ယ်ပဖစသ်ကဲုံ့သိုံ ုံ့။ 

d) တပ်ကိုံအခ င်ုံ့အျာဏျာထကဲရနအပိုံ သဇျာ ရ ိ န ်MAJHI /  ပ်  ျာရခ ငေ်းရဆျာငပ်ဖစလ်ျာမ ပပိုငပ် ဲ။ 

e) ရိုံဟငဂ်ျျာ ုံကခသညမ်ျျာေးဆန္ဒအရလျျာက်  မ မဟုံတ်ရ ကျာင်ုံ့အကျပ်ကိုံငဖိ်ုံ ုံ့သူတိုံ ုံ့တ ငပ်ုံနေ်းရအျာငေ်းသည်ုံ့ဝ  အီုံပ်စုံမျျာေးရင ရ ကေးရထျာ

က်ပံုံ့သညဟ်ုံအတငေ်းရ ိပ သည။် သိုံ ုံ့ရသျျာလညျေးအဘယ်သူမျှမပမငသ်ျာထငသ်ျာသက်ရသ 

f) အရသေးသံုံေးရင ခိုံေးမှု။ 

g) အဆိုံပ တဲမျျာေးန္ င်ုံ့အပချာေးအရဆျာက်အဦမျျာေးအပဖစမီ်ေးဟက်ဇက်ကအလ ယ်တကူမီေးဖမ်ေးပခငေ်းန္ င်ုံ့တဲတဆက်တညေ်းပဖစသ်ကဲုံ့သိုံ ုံ့လျင်

ပမနစ် ျာပျံွဲ့ န္ ံ ုံ့မယ်လိုံ ုံ့ပစစညေ်းန္ င်ုံ့အတူတညရ်ဆျာက်ရန ကသည။် 

လူအရပ ငေ်းတိုံ ုံ့သညတ်ဲန္ င်ုံ့ထရူထျာငမ်ှုရသ ွဲ့ရပချာက်အပဖစလ်ျာမယ်ုံ့ ရသျာအချိနသ်ညရ်ဆျာငေ်း 

ကျာလ ျာသအီထေူးသပဖင်ုံ့အန္တ ျာယ်ရ ိသည။် အဘယ်သူမျှမမီေးသတ်စခနေ်းသညတ်ပ်အတ ငေ်းရ ိပ သည။် 

31  ုံကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးအတ က်ပခံုငံုံလံုံပခံုရ ေးအရပခအရနဖမ်ေးဆီေးထနိေ်းချုပ် န်, အစိုံေး ရအျာက်တိုံဘျာ 1 

ကတညေ်းကဘဂဂလျာေးရ ုံ့ ကညေ်းတပ်တျာဝနရ်ပေး ရဆျာင ် က်ထျာေးပပီေး, 2018. အဆိုံပ တပ်မရတျာ်လံုံပခံုရ ေးအစီအမံမျျာေးပခံုငံုံ 

မိန် ုံ့ရပေး၌တညရ် ိ၏သူတိုံ ုံ့ရ ိ ျာကရန ုံကခသည်စခနေ်းဝုံဏပ်ပငပ်မ ျာ 6 တပ်မရတျ်ာစခနေ်းထရူထျာငထ်ျာေးပ တယ်  ဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့ န္ င်ုံ့ Rapid Action 

တပ် ငေ်းပ ပ်စငမ်ျျာေးန္ င်ုံ့အတူပေူးတ ဲတျာဝနအ်ငအ်ျာေးစုံအပဖစလ်ုံပ်ကိုံင။် တချိုွဲ့က 5 

 ဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့စခနေ်းမျျာေးတ င ်ုံကခသည်စခနေ်းမျျာေးအတ ငေ်းမ လည်ပတ်။ 5 Semi-အပမဲတမ်ေးစခနေ်းမျျာေး ဲပ ပ်စင ်ျာအဘိုံ ုံ့တညရ်ဆျာက်လျက်ရ ိသည။် 

  ဟျာတစဥ်ီေးချငေ်းစစီခနေ်းတျာဝနခ်ံတစစ်ခနေ်း (CIC) ရ ိပပီေးအချိုွဲ့ရသျာ 16 စခနေ်းမျျာေး 16  ုံတိယအတ ငေ်းရ ေးမ ေးချုပ်အဆငျွဲ့အစိုံေး အ ျာရ ိမျျာေး 

ရ ိသညမ် တ  သ်ျာေးန္ိုံငပ် သည။် 



သူတိုံ ုံ့ဟျာအမိန် ုံ့ရပေး၏စစတ်ပ်န္ င်ုံ့ ဲကိုံက ငေ်းဆက်န္ င်ုံ့အတူရကျာငေ်းရသျာဆက်သ ယ်ရ ေးထိနေ်းသမ်ိေး နန်္ င်ုံ့သက်ဆိုံင ်ျာသတငေ်းအချက် 

အလက်န္ င်ုံ့အတူသူတိုံ ုံ့ကိုံလုံပ်ရကျွေး။ 

 

ရအျာက်တိုံဘျာလ 1, 2018 ကတညေ်းကလံုံပခံုရ ေးန္ င်ုံ့ပတ်သက်သည်ုံ့ပဖစ ်ပ်မျျာေးအတ က်ချွနထ်က်ကျဆံုံေးပခငေ်းရ ိခဲုံ့သညျ။   ဟျာလက်ရ ိသျာ 

3/4 ပဖစ ်ပ်မျျာေး (တလ ဲ ုံ့စျာ ငေ်းဇယျာေး) 

မ ပမျာဏသည။်တဦေးတညေ်းအပဖစအ်ပျက်မ ျာကျညဆ်အံချိုွဲ့8ကကိမ်ပစခ်တ်ခဲုံ့ ကပပီေးမိသျာေးစုံရခ ငေ်းကိုံပပငေ်းထနစ် ျာရိုံက်ခ 

 

အဆိုံပ တပ်မရတျာ်ပတ်လည်၌၎ငေ်း, နျာ ီပတ်လည်စခနေ်းဧ ိယျာအတ ငေ်းလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ဖိုံ ုံ့ vantage အချက်မျျာေးမ ျာ CCTV 

ကငမ် ျာမျျာေး ကိုံကိုံပပုပပငတ်ျာရတ န္ င်ုံ့အတူစခနေ်း ပခံစညေ်းရိုံေး ရတျာငေ်းဆိုံလိုံက်ပ တယ်။ RRRC 

ကိုံလညေ်းအစိုံေး အဖ ဲွဲ့၏တက်ကကထည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေးရအျာက်တ ငလ်က်ရ ိ ရသျာ ုံကခသညစ်ခနေ်း 2 

လက်နက်ကိုံင ဲ်တပ်ဖ ဲ ွဲ့တပ် ငေ်းပပုစုံပျိုေးရထျာငဖိ်ုံ ုံ့အစိုံေး အဆိုံပပုထျာေးခဲုံ့ပ သည။် တပ်ကိုံ ဝုံဏအ်တ ငေ်း၌လိုံအပ်တဲုံ့မီေးသတ်စခနေ်း 

မျျာေးတညရ်ဆျာက် နစ်ီစဉလညေ်းရ ိပ သည။် 

 

ရလျာရလျာဆယ်ပစစု ပပနလ်ံုံပခံုရ ေးအစအီမံမျျာေးရကျာငေ်းစ ျာအလုံပ်လုံပ်ရန ကပခငေ်းန္ င်ုံ့လံုံပခံုရ ေးန္ င်ုံ့ပတ်သက်သည်ုံ့ပဖစ်စဉမျျာေးသိသသိျာသျာ

ရလျျာုံ့နညေ်းသ ျာေးခဲုံ့ ကသည။် ထိုံ ုံ့ရ ကျာငုံ့,် ပုံဂဂလိကလံုံပခံုရ ေးမျျာေး၏ထရိတ ွဲ့ဆက်ဆမံှုယခုံအချိနတ် ငက်ကိုတငသ်ပိမငရ်နရသျာ်လညေ်းမရပေးပ ။ 

သိုံ ုံ့ရသျ်ာရပမပပငရ်ပေါ် 

တ ငလ်ံုံပခံုရ ေးအရပခအရနကိုံစဉဆက်မပပတ်ပဖစရ်သျာ ဲန္ င်ုံ့စစ်တပ်အပဖစ်အစိုံေး လံုံပခံုရ ေးဝနထ်မ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့အတူလက်ရ ိညြှနိ္ ှုငိေ်းယန္တ ျာေးမ တ

ဆင်ုံ့အ ကဲပဖတ်ပခငေ်း, အခ , လိုံအပ်ရသျာလိမ်ုံ့မညဟ်ုံထပ်မံလံုံပခံုရ ေးအစီအစဉထည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေး ရတျာုံ့မ ျာပ ။ အဆိုံပ  PIUs အမအူကျငုံ့,် 

သငတ်နေ်း, 

တပ်ဆငပ်ခငေ်းန္ င်ုံ့လံုံပခံုရ ေးဝနထ်မ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့အတူဆက်န္ ယ်အန္တ ျာယ်မျျာေးန္ ငုံ့အ်တူကိုံငတ် ယ် နပ်ုံဂဂိုလ်မျျာေး၏ရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့မှုသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့စညေ်းမျဉေးစ

ညေ်းကမ်ေးရတ ကိုံရသချျာရစ န ဲ်န္ င်ုံ့စစတ်ပ်န္ င်ုံ့အတူအပပနအ်လ နလ်ိမ်ုံ့မယ်။   
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6 စစရ်ဆေးပခငေ်းန္ င်ုံ့သကရ် ျာကမ်ှုရလျျာုံ့ပ ေးချဉေးကပ် 
 

တစခ်ုံချငေ်းစခီ ဲစမံီကိနေ်းကိုံအဓိကပတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိုံင ်ျာန္ င်ုံ့လူမှုရ ေးစစိစမ် တဆင်ုံ့တနဖိ်ုံေးပဖတ်ခံ လိမုံ့်မည။် မျက်န္ ျာပပင၏် ည ် ယ်ချက်မျျာေး 

(ဈ) မ ပဖစ ်က၏လူမှုရ ေးန္ င်ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိုံင ်ျာအကျိုေးသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးန္ င်ုံ့တစဥ်ီေး ခ ဲမျျာေး-စီမံကိနေ်း၏အန္တ ျာယ်မျက်န္ ျာပပင;် န္ င်ုံ့ 

(ii) အမျိုေးအစျာေး / s ကိုံရလျျာုံ့ပ ေးသက်သျာရစတငေ်းအကဲပဖတ်, တိကျတဲုံ့အစအီစဉ / s ဆံုံေးပဖတ် နသ်ိုံ ုံ့မဟုံတ်စစိစမ်ျျာေး၏ လ မ်ျျာေးအရပေါ် 

အရပခခံ. ကိုံပပငဆ်ငခ်ံ  ဖိုံ ုံ့တူ ိယျာ / s ကိုံကျာက ယျရစျာငျွဲ့ရရ ျာကျ။ 

အဆိုံပ စစိစမ်ှုလုံပ်ငနေ်းစဉလညေ်းအ ညအ်ချငေ်းပပည်ုံ့မီသိုံ ုံ့မဟုံတ်အ ညအ်ချငေ်း မပပညုံ့်မ ီစမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်း 

ခ ဲမျျာေးကိုံရဖေါ်ထုံတ် နအ်သံုံေးပပုန္ိုံငပ် တယ်။   ကစစရ်ဆေး မည်ုံ့စျာ ငေ်းချဉေးကပ် အသံုံေးပပု. မိမိတိုံ ုံ့၏သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင ် & 

လူမှုရ ေးအရပခအရနတ င ် (ပတ်ဝနေ်းကျငဧ် ိယျာ) ဆက်စပ်. 

အတ က်အဆိုံပပုစီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးခ ဲပချာေးစတိ်ပဖျာပခငေ်းပဖင်ုံ့ပပုရသျာအမှုပဖစပ် တယ်။ ပတ်ဝနေ်း 

ကျငထ်ိနေ်းသမ်ိေးရ ေးန္ င်ုံ့လူမှုစစရ်ဆေးပခငေ်း Form ရလေးရနျာက်ဆက်တ ဲ 2 တ ငရ်ပေးအပ်သည။် 

 

အဆိုံပ ရ ရပေးရဝရ ေးအစအီစဉမျျာေးအဘိုံ ုံ့, ရ ချိနခ် ငလ်ျှျာခ ဲပခမ်ေးစတိ်ပဖျာစက်ရံုံမျျာေး '' စုံစုံရပ ငေ်း evapotranspiration 

အတ က်အသစရ်တျာရ သမျျာေး ၏ (ဈ) ရ လိုံအပ်ချက်မျျာေး, ရ , အိမ်သူအမ်ိသျာေးသံုံေးရ ချိုေးန္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးမရသျာက်ဘိုံ ုံ့ (ii) 

အသစသ်ိုံ ုံ့အရပခချရနထိုံငရ် ရပေးရဝရ ေးလိုံအပ်ချက်, စဉေးစျာေးရဆျာင ် က်ပ လိမ်ုံ့မည ် (iii ) စသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံန္ စ်စဉမိုံေးရ ချိနထ်ံမ  

replenishment န္ှုနေ်းသည်အဆိုံပ ခ ဲပခမ်ေး စတိ်ပဖျာလညေ်း ရပမယျာကျံွပဖစရ်ပေါ်ရစန္ိုံငသ်ည်ုံ့ရ အ ငေ်းအပမစ်မျျာေးကိုံ, အဘယ်သူမျှမ Over-

ထုံတ်ယူပခငေ်းလညေ်းမရ ိရသချျာရစ နဓ်ျာတ်အျာေး န္ှုငိေ်းယ ဉထုံတ်ယူပခငေ်း / abstraction န္ှုနေ်းကိုံဆံုံေးပဖတ် နအ်သံုံေးဝငသ်ည်။ 

 

အဆိုံပ  ESMF 

၏ဤပုံ မ်ကိုံလညေ်းလက်ခံန္ိုံငဖ် ယ်အဆင်ုံ့စမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးသသိသိျာသျာသက်ရ ျာက်မှုကိုံရလျှျာုံ့ချဖိုံ ုံ့နဲ ုံ့လညေ်း 

ဘယ်မ ျာပဖစ်န္ိုံငပ် အကျိုေးခံစျာေးခ င်ုံ့တိုံေးပမြှင်ုံ့ရပေး နစ်ဉေးစျာေးသင်ုံ့ရ ကျာငေ်းအဆိုံပ ရလျှျာုံ့ချရ ေးချဉေးကပ်မှုရဖျ်ာပပသည။် 

ရနျာက်ဆံုံေးပုံ မ်ခ ဲသဘျာဝပတ်ဝနေ်း ကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအကျာအက ယ်ဆိုံင ်ျာကိစစ ပ်မျျာေးန္ င်ုံ့ ပတ်သက်. 

ကနထ်ရိုံက်မျျာေး၏က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာအခနေ်းကဏ္ဍန္ င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးရဖျ်ာပပသည။် 

 

6.1 ရယဘုံယျရပခလ မေ်းမျျာေး 

အဆိုံပ စစိစမ်ှုလုံပ်ငနေ်းစဉအတ က်ရပခလ မ်ေးမျျာေးစျာေးပ ဲတင ်6-1 အတ က်ရထျာက်ပံုံ့ရပေးလျက်ရ ိသည။် 

စျာေးပ ဲတင ်6-1: ပပရပခလ မ်ေးမျျာေး, တျာဝနမ်ျျာေးန္ င်ုံ့အချိန ်

စိစစါ  အ ငါ ါ   တောဝနါ  အခါ ါနိါ ကိိုကါ  

ခ ဲမျျာေး -စမံီကိနေ်း၏ E & S 

မ စစရ်ဆေးပခငေ်း 

(ရနျာက်ဆက်တ ဲ 2 

တ ငရ်ပေးအပ်ပံုံစ,ံ) 

ပတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသိမ်ေးရ ေးအကျာအက ယျပံုံ့ပိုံေးမှုကုံမပဏတီခုံန္ င်ုံ့ PIU 

(န္ င်ုံ့အတိုံငပ်ငခ်ံ: သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကုံ; လူမှုရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ူ; 

ကျျာေးအထေူးကုံ; အကကီေးတနေ်းပတ်ဝနေ်းကျငထ်ိနေ်းသမ်ိေးရ ေးကျွမ်ေး 

ကျငသ်ူန္ င်ုံ့အ 

ကကီေးတနေ်းဆိုံ က်ိုံလညပ်တ်မှုအရပေါ်အရပခခံပပီေးသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူ

မှုရ ေး 

စစိစလ်ုံပ်ရဆျာငသ် ျာေး နလ်ူမှုရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ူ)န္ င်ုံ့ရ သခံန္ င်ုံ့အတူကနဦေး

ရဆ ေးရန္ ေးညြှိန္ှုငိေ်း ပ်  ျာလူထုံ / DRPs အပဖစရ်ကျာငေ်းစ ျာအပဖစ ်/ 

အဆိုံပပုထျာေး 

2 

ပတ်အတ ငေ်းရဖျာ်ထုံတ်အ 

လျာေးအလျာတညရ်န ျာ 

(s) ကိုံမျျာေး 

အတ က်စမံီကိနေ်း လုံပ်ငနေ်း 

ခ ဲမျျာေးအရကျာငအ် 

ထညရ်ဖျာ်။ 



တညရ်န ျာ(s)ကိုံအနေီးအလုံပ်လုံပ်ရနအပချာေးရအဂျငစ်ီမျျာေး။စစိစ်အစ ီငခ်ံ

စျာပပငဆ်ငထ်ျာေး နပ်တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမ်ိေးရ ေးအကျာအက ယျပံုံ့ပိုံေးမှုကုံမပ

ဏတီခုံ။ 

ကမဘျာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယ်အဖ ဲွဲ့သညအ်ထေူးသပဖင်ုံ့ရနျာက်ထပ်အကဲပဖတ် / 

အစအီစဉမျျာေးလိုံအပ်ပ တယ်ရသျာ ခ ဲမျျာေးစီမံကိနေ်းမျျာေးအတ က်, 

စစိစ ်လ မ်ျျာေး၏နမူနျာပပနလ်ညသ်ံုံေးသပ်ပ လိမ်ုံ့မယ်။ 

ရလျှျာုံ့ချရ ေး၏ပပငဆ်ငမ်ှု 

အစအီမံ (ရနျာက်ဆက်တ ဲ 2) - 

ရနျာက်ထပ်အရသေးစတိ်သဘျာဝ

ပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအကဲပဖ

တ်သိုံ ုံ့မဟုံတ် ESMP 

မလိုံအပ်ပ ရ ိ ျာ 

ခ ဲမျျာေးစမံီကိန္ျေးအတ ကျ 

ပတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသိမ်ေးရ ေးအကျာအက ယျပံုံ့ပိုံေးမှုကုံမပဏတီခုံန္ င်ုံ့PIU(န္ င်ုံ့

အတိုံငပ်ငခ်ံ: သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကုံ; လူမှုအထေူးကုံ; ကျျာေး, 

မကျွမ်ေးကျငသ်ူ, 

အကကီေးတနေ်းပတ်ဝနေ်းကျငထ်ိနေ်းသမ်ိေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ူန္ င်ုံ့အကကီေးတနေ်း 

ရနျာက်ထပ်အရသေးစတိ်သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအကဲပဖတ်သိုံ ုံ့မ

ဟုံတ် ESMP မလိုံအပ်ပ ရ ိ ျာ 

ခ ဲမျျာေးစမံီကိနေ်းအတ က်ပဖစ်န္ိုံငရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေး 

အကဲပဖတ် နမ် လူမှုရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ူ)။ကမဘျာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယ်အဖ ဲွဲ့က

ပပနလ်ည်ဆနေ်းစစ်ပ လိမ်ုံ့မယ်အဆိုံပပုထျာေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံ၏နမူနျာ။   

သက ရ် ျာက မ်   ုံစစိစ  ်

1 

သတီင  ်ေးပတ အ်တ  င ်

 ေး 

 

53 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

 

တိကျတဲုံ့အစအီစဉပပငဆ်ငမ်ှု 

န္ င်ုံ့တူ ိယျာ (စသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံ ESIA, 

ESMP, RAP, ARAP,) - 

ဘယ်မ ျာရနျာက်ထပ်အရသေးစတိ်

သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှု

ရ ေးရလုံ့လျာမှုမျျာေးလိုံအပ်ပ သ

ညခ် ဲမျျာေးစီမံကိနေ်းကိုံ 

(ရနျာက်ဆက်တ ဲ 3, 4, 5 န္ င်ုံ့ 

RPF) ကိုံ 

ပတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသိမ်ေးရ ေးအကျာအက ယျပံုံ့ပိုံေးမှုကုံမပဏကီ M & E ကိုံ 

ကုံမပဏတီခုံန္ င်ုံ့ PIU (ပတ်ဝနေ်းကျငထ်ိနေ်းသမ်ိေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ူ; လူမှု 

အထေူးကုံ; ကျျာေး,မကျွမ်ေးကျငသ်ူ,အကကီေးတနေ်းထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာ ပပညုံ့်စံုံတဲုံ့ 

ESIA 

အပဖစထ်ပ်မံအကဲပဖတ်ပခငေ်းရ ိမရ ိဆံုံေးပဖတ်ရပေးဖိုံ ုံ့ပတ်ဝနေ်းကျငထ်ိနေ်းသမ်ိေး

ရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ူန္ င်ုံ့အကကီေးတနေ်းလူမှုရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ူန္ င်ုံ့အ ကံရပေး); 

ESMP န္ င်ုံ့ဆက်စပ်ရလုံ့လျာမှုမျျာေး (အျာေးနညေ်း 
 

ကျျာေး, မမျျာေးန္ င်ုံ့ GBV မျျာေးအတ က်အကဲပဖတ်, သက်ကကီေး  ယ်အိုံမျျာေး, 

န္ င်ုံ့အတူကရလေးမျျာေးန္ င်ုံ့မိဘမဲုံ့,လူပုံဂဂိုလ်မျျာေးမသနစ် မ်ေးအပချာေးရဖျာ်ထုံတ်

အျာေးနညေ်းချက်မျျာေး);ရဂဟစနစ်သက်ရ ျာက်မှုန္ င်ုံ့လူ ုံ့ဆငပ်ဋပိကခအရပေါ်သ

က်ရ ျာက်မှုအကဲပဖတ်သိုံ ုံ့မဟုံတ်ရလုံ့လျာမှုမျျာေးလိုံအပ်မညပ်ဖစသ်ည။်တိ

ကျတဲုံ့အကျာအက ယ်အစအီစဉမျျာေး/တူ ိယျာဟျာESMFန္ င်ုံ့RPFမ ပေူးတ ဲပ 

ToRsသည်န္ ငုံ့အ်ညကီိုံပပငဆ်ငပ် လိမ်ုံ့မည။် 
 

ကမဘျာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယ်အဖ ဲွဲ့အကျာအက ယ်တူ ိယျာပပနလ်ညသ်ံုံေးသပ် 

နန်္ င်ုံ့ရ ငေ်းရ ငေ်းလငေ်းလငေ်းပ လိမ်ုံ့မယ်။ 

1 သတီငေ်းပတ်အတ ငေ်း 

မညသ်ည်ုံ့ရလလံစျာ  က်

စျာတမ်ေးမျျာေးထုံတ်ရပေးမီ

ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံအ

ဆံုံေးအပဖတ်န္ င်ုံ့ကနထ်ရိုံက်

စျာချုပ်မျျာေးလက်မ တ်ရ ေး

ထိုံေး, 

  မ မဟုံတ်ရဆျာက်လုံပ်

ရ ေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးစတင ်

ရလျှျာုံ့ချရ ေး၏အရကျာငအ်ထည်

ရဖျာ်ရ ေး 

အစအီမံ / အစအီစဉျ ပမျာေး 

အဆိုံပ ကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေးအတ က် E & S 

မ ထ က်သယ်ရဆျာငပ် လိမ်ုံ့မယ် 

မှုကိုံရလျျာုံ့နညေ်းရအျာငရ်ဆျာင ် က် ျာတ င ်အစအီမံ / စီမံခန် ုံ့ခ ဲမှု 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးစဉအတ 

ငေ်းန္ င်ုံ့ 

စစဆ်ငရ် ေး 



အဆိုံပ စစိစအ်ဆိုံအ အစအီစဉမျျာေး / တူ ိယျာ 

အ ျာလိမုံ့်မည်ပံုံစ ံ/ အပချာေးအအကျာအက ယ်တူ ိယျာ 

အ ကျာေးဥပရ ရ ကျာငေ်းအ သရဘျာတူညခီျက် ဲ ုံ့အစတိ်အပိုံငေ်းပဖစလ်ျာ 

PIU န္ င်ုံ့ကနထ်ရိုံက်တျာ။ ကမဘျာုံ့ဘဏ ်

အကျာအက ယ်အသငေ်းတစခ်ုံ၏အရပခအရနကိုံ 

ပပနလ်ညသ်ံုံေးသပ်ပ လိမ်ုံ့မယ် 

မ တဆင်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေး / ESMPs အရကျာငအ်ထညရ်ဖျာ်မှု 

ကကီေး ကပ် ကညုံ့ရ်ှု ပခငေ်း။ 

ရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ပခငေ်း, ကကီေး ကပ်မှုန္ င်ုံ့ 

သတငေ်းပိုံ ုံ့ 

သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငက်ရနအကူအညပီဖင်ုံ့အဆိုံပ  PIU 

န္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအရထျာက်အပံုံ့ကိုံပမဲပမံစ ျာကကီေး ကပ်က ပ်ကဲမည် 

ရလျှျာုံ့ချရ ေး၏အရကျာငအ်ထညရ်ဖျ်ာမှုရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ 

အစအီမံ / စီမံခန် ုံ့ခ ဲမှုအစအီစဉမျျာေး / တူ ိယျာ။ 

PIU 

တစဥ်ီေးကိုံလစဉရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်ံစျာပပငဆ်ငမ်ညပ် လိမ်ုံ့

မယ်။ 

ကမဘျာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယ်အဖ ဲွဲ့ ပပနလ်ည်သံုံေးသပ်ပ လိမ်ုံ့မယ် 

ရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့အစ ီငခ်ံ။ 

မ နမ် နရ်နစဉအတ ငေ်း 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးန္ င်ုံ့ 

စစဆ်ငရ် ေး 

 

ပံုံမ န ်ခ ဲမျျာေး-စမံီကိနေ်းကိုံပပငဆ်ငမ်ှုန္ င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ်ဖျ်ာအချိနဇ်ယျာေးပံုံ 6-1 မ ျာပပသတျာပဖစပ် တယ်။ 

ကျယ်ပပန် ုံ့အက ျာအရဝေးန္ င်ုံ့အဆိုံပပုထျာေး 

ခ ဲစမံီကိနေ်းမျျာေးအရပမျာက်အမျျာေးရ ိပ တယ်အမျှတိကျတဲုံ့အချိနဇ်ယျာေး အီဆင်ုံ့မ ျာရပေးအပ်မ န္ိုံငပ် ။သိုံ ုံ့ရသျ်ာအလံုံေးစံုံစီမံကိနေ်းကိုံအချိနဇ်ယျာေး

ကမဘျာုံ့ဘဏ၏်အ 
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6.2 ခ မဲျျာေး-စမီံကနိေ်းကိုံစစရ်ဆေးပခငေ်းလိုံအပ်ချက ်

ရုံပ်ပိုံငေ်းဆိုံင ်ျာအကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့ ်/  ကျာေးဝငန်္ င်ုံ့အတူစီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးစိစစလ်ိုံအပ်သည။် 

တစဥ်ီေးမ ကျာမီမျှမျှတတတိကျဘျဆိုံကျတညရ်န ျာ (s) 

ကိုံအပဖစခ် ဲစီမံကိန္ျေးအတ ကျလူသမိျျာေး(ရန ကသည)်ပဖစပ် သည်အပဖစသ်ဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအကျာအက ယ်စစိစ်စမံီကိနေ်းပပငဆ်

ငမ်ှုဇျာတ်စငက်ျာလအတ ငေ်းရပေါ်ရပ က်လိမ်ုံ့မယ်။ 

 

အဆိုံပ သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးစိစစ်ပံုံစရံလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးခ ဲစီမံကိနေ်းန္ င်ုံ့အဆိုံပပုလ ျာ၏အလျာေးအလျာသက်ရ ျာက်မှု၏ပ

ဏျာမအကဲပဖတ်ရပေးစ မ်ေးသည။် (ရနျာက်ဆက်တ ဲ 1 န္ င်ုံ့ 2 

မ ျာရပေးအပ်)ကိုံပံုံစံမျျာေးကိုံလယ်စံုံစမ်ေးစစရ်ဆေးရနစဉအတ ငေ်းမ နက်နရ် ကျာငေ်းအတညပ်ပုန္ိုံငသ်ညုံ့်ကိစစ ပ်မျျာေး 

ကိုံသရိ ိန္ိုံငဖိ်ုံ ုံ့ကူညဖိီုံ ုံ့လညေ်းသရဘျာသဘျာဝန္ င်ုံ့ပတ်သက်.ပဏျာမစတိ်ကူေးမျျာေးကိုံရပေးစ မ်ေးအတိုံငေ်းအတျာမျျာေးန္ င်ုံ့ရနျာက်ဆက်တ ဲစဉအတ ငေ်းကိုံ

ငတ် ယ်ခံ ဖိုံ ုံ့လိုံအ ပ်မယ်လိုံ ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးကိစစမျျာေး၏အချိနက်ိုံက်ပ လိမ်ုံ့မယ် အဆင်ုံ့။ 

  ဟျာအစ ဇိီုံငေ်းပဖစ်စဉကိုံသင်ုံ့ရလျျ်ာစ ျာအရ ကျာငေ်း ကျာေး 

 မည်န္ိုံငရ်အျာငရ်စျာရစျာစမံီကိနေ်းကိုံသသံ ျာအတ က်ရရ ျာငရ် ျာေးပခငေ်းသိုံ ုံ့မဟုံတ်အနညေ်းဆံုံေးပဖစရ်အျာငအ်ဘိုံ ုံ့အခ င်ုံ့အလမ်ေးမျျာေးကိုံသရိ ိန္ိုံငဖိ်ုံ ုံ့ကူ

ညရီပေးပ မည။် 
 

အဆိုံပ စစိစပံ်ုံစံမျျာေးကိုံလညေ်းစညေ်းမျဉေးရ ငေ်းလငေ်းရ ေး (ရ ိပ က) 

 ယူဘိုံ ုံ့လိုံအပ်ရနျာက်ထပ်အကဲပဖတ်ပခငေ်းန္ င်ုံ့အချိနအ်ပိုံငေ်းအပချာေးမျျာေး၏အတိုံငေ်း အတျာကိုံသရိ ိန္ိုံငဖိ်ုံ ုံ့ကူညရီပေးပ မည။် (ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာ ESIA, 

ESMP, RAP, ARAP စသညတ်ိုံ ုံ့ကဲုံ့သိုံ ုံ့) ရနျာက်ထပ်အကဲပဖတ်ပခငေ်းန္ င်ုံ့အစအီစဉမျျာေးကိုံ 

(ပမင်ုံ့မျာေးရသျာအန္တ ျာယ်စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးအတ က်) လိုံအပ်ရသျာယူဆရနတယ်ဆိုံ ငအ် ဲအီစအီစဉကိုံ ToRs 

သညန်္ ငုံ့အ်ညကီိုံပပငဆ်ငပ် လိမ်ုံ့မည ်ESMF (ရနျာက်ဆက်တ ဲ 4 န္ င်ုံ့ 5) န္ င်ုံ့ RPF တ ငထ်ည်ုံ့သ ငေ်း။ အဆိုံပ စစိစ ်output 

ကိုံတစဥ်ီေးအထေူးသပဖင်ုံ့ ခ ဲမျျာေးစီမံကိနေ်းကိုံလှုပ်ရ ျာေးမှုအနမိုံ့် အန္ုံတ်လကခဏျာသက်ရ ျာက်မှုရ ိသည်ဖိုံ ုံ့ရမျှျ်ာလင်ုံ့ထျာေးရ ကျာငေ်းည နပ်ပလျှင,် 



သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစီအမံရနျာက်ဆက်တ ဲ 2, တနညေ်း 

သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုစစ်ရဆေးပခငေ်းအန္ စခ်ျုပ်၏အစတိ်အပိုံငေ်းတစ ်ပ်အပဖစထ်ည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေး နလ်ိုံအပ်သည။် 

 

6.3 ရလျှျာုံ့ချရ ေးရဆျာင ် ကခ်ျကမ်ျျာေး 

အဆိုံပ တိကျတဲုံ့အကျာအက ယ်တူ ိယျာန္ င်ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ်ပတ်ဝနေ်းကျငထ်ိနေ်းသမ်ိေးရ ေးစစရ်ဆေးပခငေ်း Form 

ကိုံဥပရ ရ ကျာငေ်းအ ၏အစတိ်အပိုံငေ်း တစခ်ုံပဖစလ်ျာပ လိမ်ုံ့မယ်ရသချျာအဆိုံပပုထျာေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစီအမံမျျာေးမ ျာရစ နအ်လိုံ ုံ့င ျာ PIU 

န္ င်ုံ့ကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေးအ ကျာေးသရဘျာတူညခီျက် 
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 

 

စစီဉထျာေးတဲုံ့အတိုံငေ်းစနစတ်ကျအရကျာငအ်ထညရ်ဖျ်ာ။ ဤစီမံကိနေ်းမျျာေးတ ငတ်စဥ်ီေးရလျျာုံ့ပ ေး Hierarchy ပံုံ 6-2 တ ငရ်ဖျာ်ပပထျာေးရသျာ 

အပဖစရ်န  ျာက်ရတျ်ာသိုံ ုံ့လိုံက် နလ်ိုံအပ်ပ သည။် 

 

 
အဆိုံပ ရလျှျာုံ့ချရ ေးHierarchyအတ က်ပထမဦေးဆံုံေးအဆင်ုံ့စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးရန ျာချထျာေးပခငေ်းသိုံ ုံ့မဟုံတ်သက်ရ ျာက်မှုကိုံရရ ျာငရ် ျာေးန္ိုံင်

  ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာလမ်ေးအတ က်ရ ကျာင်ုံ့ ဇိီုံငေ်းပဖစပ် တယ်။ 

ဤကိစစ်တ ငျအပချာေးနညေ်းလမ်ေး၏ရလုံ့လျာဆနေ်းစစ်အရ ေးကကီေးလ သညန်္ ငုံ့ဤ်ပ ဝငသ်ည:် 

• အဆိုံပပုထျာေးစမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေး / လှုပ်ရ ျာေးမှုအတ က်က ဲပပျာေးပချာေးနျာေးရသျာရန ျာမျျာေး / 

ဆိုံ မ်ျျာေးဆနေ်းစစပ်ခငေ်းမျျာေးပပုလုံပ်ထျာေးပခငေ်း 

• သသိျာထငရ် ျာေးသည်ုံ့လူမှုရ ေးန္ င်ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိုံင ်ျာအန္တ ျာယ်မျျာေး / သက်ရ ျာက်မှုရ ိသညမ်ဟုံတ်ပ ဘူေးကုံနက်ျစ ိတ်-

ထရိ ျာက်ရပဖရ ငေ်းချက်ကိုံရ  ေးဖိုံ ုံ့မတူညတီဲုံ့ ဇိီုံငေ်းရ  ေးချယ်မှု 



သိုံ ုံ့ရသျျာလညျေးအတ က်/အနေီးပတ်ဝနေ်းကျငအ်ထခိိုံက်မခံဆိုံ မ်ျျာေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးန္ ငုံ့ဆ်က်ဆ ံျာတ ငလ်ညေ်းအျာေးနညေ်းချက်အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းန္ င်ုံ့အ

တူပပုလုံပ်လံုံေး 

ဝအန္တ ျာယ်မျျာေးန္ င်ုံ့သက်ရ ျာက်မှုမျျာေးရရ ျာငရ် ျာေး နမ်ပဖစန်္ိုံငပ် ရသျာအထေူးသပဖင်ုံ့ဤစမံီကိနေ်းမျျာေးတ ငအ်ချိုွဲ့ရသျာအရပခအရနမျျာေးအတ က်။  

ရ ကျာင်ုံ့အဆ 

င်ုံ့ဆင်ုံ့အတ က် ုံတိယရပခလ မ်ေး ဇိီုံငေ်းကိုံထည်ုံ့သ ငေ်းစဉေးစျာေးမ တဆင်ုံ့လက်ခံန္ိုံငဖ် ယ်အဆင်ုံ့ဆင်ုံ့မ အဆိုံပပုထျာေးရသျာစမံီကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းခ ဲမျျာေးလှု

ပ်ရ ျာေးမှုအလျာေးအလျာအန္တ ျာယ်မျျာေးန္ င်ုံ့သက်ရ ျာက်မှုကိုံရလျှျာုံ့ချဖိုံ ုံ့ပဖစပ် တယ်။မရ ိထပ်မံ ဇိီုံငေ်းရပဖရ ငေ်းချက်ပဖစရ် ကျာငေ်းန္ ငုံ့အ်လျာေးအလျာအ

န္တ ျာယ်မျျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်သက်ရ ျာက်မှုသသိသိျာသျာဆက်လက်တညရ် ိသညုံ့အ်ခ ,ထိုံ ုံ့ရနျာက်အဆင်ုံ့ဆင်ုံ့အတ က်တတိယကိုံstemပဖစန်္ိုံငရ်လျှျာုံ့

ချရ ေးအစီအမံမျျာေးဖ ံ ွဲ့ ပဖိုေးတိုံေးတက်ဖိုံ ုံ့ပဖစပ် တယ်။ အ ကံပပုရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံ  ီESMF ပုံ မ် 8 အတ က်လမ်ေးည န ်ESMPs 

အတ က်ရထျာက်ပံုံ့ရပေးခဲုံ့ ကသည။်အဆိုံပ ရလျှျာုံ့ချရ ေးHierarchy 

အတ က်ရနျာက်ဆံုံေးရပခလ မ်ေး,မညသ်ည်ုံ့နညေ်းပညျာပိုံငေ်းအျာေးပဖင်ုံ့ကျနရ် ိရနရသျာသသိသိျာသျာကျနရ်နတဲုံ့သက်ရ ျာက်မှု'န္ ငုံ့ရ်င ရ ေးရ ကေးရ ေး''

ပဖစန်္ိုံငန်ညေ်းလမ်ေးမျျာေးကိုံရထ နပ်ဖစပ် သည။်ဤသညအ်ပချာေးတညရ်န ျာအလျာေးတူသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင/်လူမှုအစတိ်အပိုံငေ်း၏ရလျျာ်ရ ကေး

သိုံ ုံ့မဟုံတ်တိုံေးပမြှင၏်ပံုံစရံ ိန္ိုံငပ် သည။်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစီအမံမျျာေးန္ င်ုံ့အတူသကဲုံ့သိုံ ုံ့,တိုံေးပမြှင်ုံ့အစီအမံမျျာေးရမျှျ်ာလင်ုံ့ထျာေးသည်ုံ့ကုံနက်ျစ ိတ်စမံီ

ကိနေ်းကုံနက်ျစ ိတ်မျျာေးတ ငထ်ည်ုံ့သ ငေ်းထျာေး နလ်ိုံအပ်ပ သည။်ထိုံ ုံ့အပပငရ်စျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ရ ေးတိုံေးပမြှင်ုံ့ရဆျာင ် က်မှုမျျာေးစနစတ်ကျအရကျာငအ်ထ

ညရ်ဖျာ်လျက်ရ ိသညရ် ကျာငေ်းရသချျာရစ နမ်သျာရပမယ်ုံ့လညေ်း, 

ဤအစအီမံ၏အကျိုေးရကျေးဇူေးမျျာေးအချိန ်ကျာလျာတျာနဲ ုံ့အမျှသရဘျာရပ က်လျက်ရ ိသညရ် ိမရ ိဆံုံေးပဖတ် နလ်ိုံအပ်သည။် တနညေ်းကျာေး, 

ရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့မှု၏ကုံနက်ျစ ိတ်စီမံကိနေ်းဘတ်ဂျက်တ ငထ်ည်ုံ့ 

 

 

40 အဆိုံပပုထျာေးအတိုံငေ်းအတျာပစစညေ်းကိ ိယျာမျျာေးရပေးသင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာကျွမ်ေးကျငမ်ှု, 

ပစစညေ်းမျျာေးလက်ရတ ွဲ့ကျတဲုံ့ရပေးထျာေး ရ ိန္ိုံငပ်ဖစ ်နလ်ိုံအပ်သည် 

ရ သခံအရပခအရနမျျာေး(ပထဝီ,သဘျာဝ,လူမှုန္ိုံငင်ရံ ေး,အရပခခံအရဆျာက်အဦမျျာေး,လံုံပခံုရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးအန္တ ျာယ်အျာေးနညေ်းချက်)။အဆိုံပပုထျာေး
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6.4  ကနထ်ရိုံက်မျျာေး၏အခနေ်းကဏ္ဍန္ င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးမျျာေး 

ကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေးသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအန္တ ျာယ်မျျာေးန္ င်ုံ့သက်ရ ျာက်မှုကိုံထရိ ျာက်စ ျာရလျျာုံ့ချပဖစရ် ကျာငေ်းရသချျာရစ နဤ်

စမံီကိနေ်းအတ က်အရ ေးပ ရသျာအခနေ်းကဏ္ဍမ ပ လိမ်ုံ့မယ်။သူတိုံ ုံ့ကအစလံုံရလျာက်ရသျာကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးအစီအမံမျျာေး

ဟျာသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့အလုံပျသမျာေးပမျာေးအတ ကျ  ရပမယုံ့်လညေ်းပတ်ဝနေ်းကျငအ်သိုံငေ်းအဝိုံငေ်းန္ င်ုံ့ DRPs 

အဘိုံ ုံ့မသျာအ ပ်ဌျာန၌ထျာေး ကသညရ်သချျာအတ က်အရ ေးပ ရသျာအခနေ်းကဏ္ဍမ ။ 

ကနထ်ရိုံက်တျာ ဲ ုံ့အခနေ်းကဏ္ဍန္ င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအဆင်ုံ့ထက်ရကျျ်ာလ နခ်ျဲွဲ့ထ ငရ်စပခငေ်းင  အ ျာ,န္ုံပပငဆ်ငမ်ှုအဆင်ုံ့မ ျာစတငျ

အရပ ငေ်းတိုံ ုံ့န္ ငုံ့ရ်စျာင်ုံ့ ကည်ုံ့တျာဝနမ်ျျာေးကိုံအဆံုံေးသတ်ချိနအ်ထိဆက်လက်။ထိုံ ုံ့အပပငစ်ကီနထ်ရိုံက်တျာတစဥ်ီေးပတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမ်ိေးရ ေး

ကကီေး ကပ်ရ ေးမ ေးန္ င်ုံ့လူမှုရ ေး အျာေးလံုံေးသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအကျာအက ယ်ဆိုံင ်ျာကိစစ ပ်မျျာေး, ကျျာေး, မ, အလုံပ်သမျာေးစမံီခန် ုံ့ခ ဲမှု, 

အလုံပ်သမျာေးရ ျာက်လျာစမံီခန ုံ့ခ် ဲမှုန္ ငုံ့ ်



E&Sမ ရလျျာုံ့ပ ေးသက်သျာရစအစအီမံ/ESMPအရကျာငအ်ထည်ရဖျာ်ရ ေးအတ က်တျာဝနရ် ိသညပ်ဖစလ်တံုံ့ရသျာဆိုံ က်ိုံရပေါ်တ ငအ် ျာရ ိချုပ်

ကျာက ယျရစျာငျွဲ့ရရ ျာကျ  ကမည။် 

 

လူမှုရ ေးန္ င်ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငရ်ထျာက်ခံမှုကုံမပဏတီခုံန္ င်ုံ့အကျာအက ယ်အထေူးကုံမျျာေး၏ရထျာက်ခံမှုန္ င်ုံ့အတူPIUစီမံကိနေ်းကိုံအရကျာငအ်

ထညရ်ဖျ်ာရ ေးအတ က်ပ ဝငပ်တ်သက်ရန ကသူအျာေးလံုံေးကနထ်ရိုံက်တျာ ဲ ုံ့ဝနထ်မ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့တူရသျာသူတိုံ ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ ငုံ့ ်ငေ်းန္ ေီးကျွ

မ်ေးဝငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးမျျာေးမ ျာရသချျာရစ နလ်ံုံရလျာက်ရသျာပဏျာမန္ င်ုံ့ပဖစ်ပ ျာေးရနရသျာသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအကျာအက ယ်အသပိ

ညျာန္ င်ုံ့သငတ်နေ်းမျျာေးန္ စဥ်ီေးစလံုံေးကိုံလက်ခံ ရ ိရ ကျာငေ်းရသချျာပ မည ်စီမံချက်၏တျာဝနဝ်တတ  ျာေးကျာက ယျရစျာငျွဲ့ရရ ျာကျ။ 

 

6.4.1 သဘျာဝပတဝ်နေ်းကျငရ်ှုရထျာင်ုံ့ 

ကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေးအျာေးလံုံေးသညလ်ိုံအပ်ရသျာအစီအမံမျျာေး။သူတိုံ ုံ့၏လှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးသူတိုံ ုံ့အတ က်အလုံပ်လုံပ်ရန ကပတ်ဝနေ်းကျငက်ိုံသသိျာန္ 

င်ုံ့ရနျာက်ရ ကျာငေ်းပပနမ်လ ည်ပျက်စေီးဆံုံေးရှု ံေးမှုပဖစရ်ပေါ်ရစပ ဘူေးဆိုံတျာရသချျာဖိုံ ုံ့တျာဝနရ် ိသည,် ရ ေးပံုံစံန္ င်ုံ့ / သိုံ ုံ့မဟုံတ် ESMP 

အတ က်သတ်မ တ်ထျာေးရသျာအ ပဖစရ်နျာက်ရတျ်ာသိုံ ုံ့လိုံက်နဲ ုံ့အ ပျ၌ထျာေးအစီအမံရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ ပ မည။် 

အထေူးရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်မှုစက်ယန္တ ျာေးန္ ငုံ့ပ်စစညေ်းကိ ိယျာမျျာေးကိုံအသံုံေးပပုသည်ုံ့အခ  

ကကိုတငရ်ဆျာက်လုံပ်ရ ေးန္ င်ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအဆင်ုံ့စဉအတ ငေ်းရခေါ်ရဆျာငသ် ျာေး နလ်ိုံအပ်ပ သည။်  ုံ့အပပငသ်စ်ပငလ်ဲကျသိုံ ုံ့မဟုံတ်အသေီး

အ  က်မျျာေး၏ဖယ်ရ ျာေးရ ေးဂရုံတစိုံက်စီမံခန် ုံ့ခ ဲခံ ဖိုံ ုံ့လိုံအပ်ပ တယ်။တိကျရသျာစီမံခန ုံ့ခ် ဲမှုအစအီစဉမျျာေး,ဥပမျာစသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံရ န္ုံတ်ရပမျာငေ်းစီ

မံခန် ုံ့ခ ဲမှု,ယျာဉရ ကျာအသ ျာေးအလျာအျာေးစီမံခန် ုံ့ခ ဲမှု,အရ ေးရပေါ် ကကိုတငပ်ပငဆ်ငမ်ှုမျျာေးန္ င်ုံ့တုံန် ုံ့ပပန,်အကနထ်ရိုံက်တျာကပပငဆ်ငထ်ျာေး နလ်ိုံအ

ပ်ပ သည။်ထိုံ ုံ့အပပငက်နထ်ရိုံက်သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာ induction 

န္ င်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးဟျာသူတိုံ ုံ့ ဲ ုံ့အလုံပျသမျာေးပမျာေး၏လူအရပ ငေ်းတိုံ ုံ့အျာေးရပေးရတျ်ာမရူ ကျာငေ်းရသချျာရစ နလ်ိုံအပ်ပ သည။်တစဥ်ီေး 

ကအပပညုံ့အ်ဝအချိန,်တ ငဆ်ိုံ က်ိုံပတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသိမ်ေးရ ေးကကီေး ကပ်ရ ေးမ ေး(စOHSရှုရထျာင်ုံ့ကိုံဖံုံေး)/အနေီးတ ငအ်ထေူးသပဖင်ုံ့အထခိိုံက်မခံသ

ဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငက််ဘ်ဆိုံက်မျျာေးတ ငအ်လုံပ်လုံပ်ကိုံင ်ခ ဲမျျာေးစမံီကိနေ်းမျျာေးအတ က်လိုံအပ်ရသျာလိမ်ုံ့မည။်  

 

အဆိုံပ လုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာဆိုံက်ရပေါ်တ ငထ်ဲပိတ်ဖ ပတ်ဝနေ်းကျငက်ျာက ယ်ရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်ဖိုံ ုံ့အျာေးလံုံေးကိုံကျိုေးရ ကျာငေ်းဆရီလျျ်ာရပခလ မ်ေးမျျာေး

ယူ  ကလိမုံ့်မည်န္ င်ုံ့ပျက်စေီးဆံုံေးရှု ံေးမှုမျျာေးကိုံရရ ျာငရ် ျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်ပုံဂဂိုလ်မျျာေးမ သိုံ ုံ့မဟုံတ်အမျျာေးပပညသ်ူသိုံ ုံ့မဟုံတ်ညစည်မ်ေးမှုကရန ရ ိလျာတဲုံ့

အပချာေးသူမျျာေးဆူညသံသံိုံ ုံ့မဟုံတ်စစဆ်ငရ် ေးသူ၏နညေ်းလမ်ေးမျျာေး၏အကျိုေးဆက်အပဖစရ်ပေါ်ရပ က်သညအ်ပချာေးအရ ကျာငေ်းတ ျာေးမျျာေး၏ပိုံင်

ဆိုံငမ်ှုမ  nuisance မ  

 

အဆိုံပ လုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာကသူ ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးနဲ ုံ့ပ တ်သက်တဲုံ့ 

လှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးမဆိုံ၏ပတ်ဝနေ်းကျငန်္ င်ုံ့ဆက်စပ်ရသျာသ 

က်ရ ျာက်မှုမျျာေးကလိုံအပ်ရသျာရဆေးတစလ်က်သိုံ ုံ့မဟုံတ်ရလျျာုံ့ပ ေးသက်သျာရစအတိုံငေ်းအတျာ (s) ကိုံတျာဝနရ် ိသညပ်ဖစ ်လိမုံ့်မည။် 

တစဥ်ီေးပတ်ဝနေ်း ကျငဆ်ိုံင ်ျာပပဿနျာအမှု၌, ကနထ်ရိုံက်တျာချက်ချငေ်း PIU အရ ကျာငေ်း ကျာေးန္ င်ုံ့ယူလုံပ်ရဆျာငခ်ျက်ရနျာက်တစ်ရန ုံ့သငတ်နေ်း 

အပဖစသ်ူတိုံ ုံ့ကိုံတိုံ ုံ့ကိုံသ နသ် ငရ်တျ်ာမလူိမုံ့်မညအ်ဖ ဲ ွဲ့ကျာက ယျရစျာငျွဲ့ရရ ျာကျ  ကမည။် 

ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအဆင်ုံ့မျျာေးလိုံအပ်န္ိုံငပ် သညရ်သျာအရပခအရနမျျာေးမျျာေးထတဲ ငထ်ိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာ 

အမ်ိပခံရပမမ သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငထ်ခိိုံက်ပျက်စေီးမှုမျျာေးန္ င်ုံ့သဘျာဝသယံဇျာတမျျာေး,ရပမကျံွ,ရပမရအျာက်ရ စေီးဆငေ်းမှုပပတ်ရတျာက်န္ င်ုံ့မျက်န္ ျာ

ပပငန်္  င်ုံ့ရပမအ 

ရ  ျာက်ရ ညစ်ညမ်ေးမှုအပဖစ်ကိစစ ပ်မျျာေးအရပေါ်တတိယပ တီမျျာေးအျာေးပဖင်ုံ့တိုံင ်ကျာေးမှုမျျာေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်တ ျာေးဝငလ်ုံပ် ပ်မျျာေးပဖစ ်ကသည။် 

 

ရဆျာက်လုံပ်တစခ်ုံလံုံေးကိုံပဖစ်စဉကိုံအတ ငေ်းအလုံပ်လုံပ်-ဆိုံက်၏ပပငဆ်ငမ်ှုအပ အဝငန်္ င်ုံ့ပပီေးစေီးအရပေါ်သိုံ ုံ့ကိုံရ ငေ်းလငေ်း-

ထိုံလုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာပတ်ဝနေ်း 



ကျငပ်ျက်စေီးမှုကိုံကျာက ယ်တျာေးဆေီးန္ိုံင ်နအ်တ က်အစ မ်ေးကုံနပ်ပုစုံရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်ရ ေးရလုံ့ကျင်ုံ့ခနေ်း လိမုံ့်မည။်အဆိုံပ လုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာ

လုံပ်ရဆျာငသ် ျာေး န ် ကလိမုံ့်မညစ်စဆ်ငရ် ေးသတိထျာေးပဖစပ်ခငေ်းန္ င်ုံ့ ယ် တယ်မဟုံတ်လျာေး  ရတ ကအပပငမ် ျာလျှငဖ်ျက်သမ်ိေးရ ေးန္ င်ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်မျျာေးအတ က်လိုံအ ပ်ရသျာနညေ်းလမ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့အစအီမံ ခန် ုံ့ထျာေး, 

သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိုံင ်ျာသက်ရ ျာက်မှုအရသေးအဖ ဲပဖစပ် သည် 

 

အထက်တ ငရ်ဖျ်ာပပထျာေးသကဲုံ့သိုံ ုံ့စစဆ်ငရ် ေး & ပပုပပငထ်နိေ်းသိမ်ေးမှုအပဖစ ် decommissioning 

အဆင်ုံ့ကျာလအတ ငေ်းအလုံပ်ကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေး သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျငရ်ှုရထျာင်ုံ့မျျာေးစ ျာဆငတ်ူအခနေ်းကဏ္ဍန္ င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးရ ိသည။်   

57 

 

အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 
 

6.4.2 လမူှုရ ေးရှုရထျာင်ုံ့ 

ဆိုံက်-တိကျတဲုံ့ RAP/s ကိုံသိုံ ုံ့မဟုံတ် ARAP/s အပပီေးသတ်ပပီေးရနျာက်လိုံအပ်လျှငမ်ကူျာေး, အရကျာငအ်ထညရ်ဖျ်ာလိမ်ုံ့မည။် အဘယ်သူမျှမန္ေူး 

ညံုံ့ရသျာအထုံပ်တစခ်ုံပေူးတ ဲESMPန္ င်ုံ့ဆိုံက်တိကျရသျာလူမှုရ ေးအကျာအက ယ်တူ ိယျာမျျာေးအသံုံေးပပုပခငေ်းန္ င်ုံ့အရကျာငအ်ထည်ရဖျ်ာန္ိုံင ်နက်

နထ်ရိုံက်တျာ သူတစ်ပ ေးကိုံကူညရိီုံငေ်းပငေ်း သက်ဆိုံင ်ျာဝ ကျမရ ိဘလဲက်မ တ်ရ ေးထိုံေးပခငေ်းမရ ိစျာချုပ်မပ ဘထဲုံတ်ရပေးလိမ်ုံ့မည။် 

ကနထ်ရိုံက်တျာထံမ တစဥ်ီေး ကဆက်ကပ်အပ်န္ ထံျာေးလူမှုရ ေးအကျာအက ယ်အ ျာရ ိ ESMF န္ င်ုံ့ RPF 

အညအီလုံပ်သမျာေးန္ င်ုံ့အလုံပ်သမျာေးရ ျာက်လျာ၏အခ ရအရနအလုံပ်လုံပ်ရန, 

လူမှုရ ေးအကျာအက ယ်ကိစစမျျာေး၏လိုံက်နျာမှု,ကျျာေးမဆိုံင ်ျာကိစစ ပ်မျျာေး,GBVရသချျာပ လိမ်ုံ့မယ်။ကနထ်ရိုံက်တျာလညေ်းလူမှုရ ေးအန္တ ျာယ်

မျျာေးန္ င်ုံ့သက်ရ ျာဤအသိုံငေ်းအဝုံ ငိေ်းလူရနမှုဖိုံ ုံ့ရန္ ျာင်ုံ့အယ က်အရသေးအဖ ဲန္ င်ုံ့စီမံကိနေ်းဆိုံ (်s)ကိုံအနေီးအလုံပ်လုံပ်ရနမျျာေးအတ က်လံုံရလျာက်

ရသျာအတိုံငေ်းအတျာကိုံယူပပီေးပ ဝငသ်ည။်  ုံ့အပပငက်နထ်ရိုံက်သူတိုံ ုံ့၏အကျငုံ့က်ိုံကျငုံ့/်အလုံပ်သမျာေးန္ င်ုံ့အတူရ သခံ ပ်  ျာလူထုံ/DRPsအ

 ကျာေးမျှပဋပိကခမျျာေးကိုံရ ိပ တယ်ရသချျာဖိုံ ုံ့လိုံအပ်ပ တယ်။ အဘယ်မ ျာသင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာ, ကနထ်ရိုံက် ရခတ်မတိုံငမီ်-

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးန္ င်ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအဆင်ုံ့စဉအတ ငေ်းရ သခံပပညသ်ူမျျာေး 

ခန် ုံ့ထျာေးဖိုံ ုံ့ကကိုေးစျာေးသင်ုံ့ပ တယ်။ကနထ်ရိုံက်တျာလညေ်းကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုမှုကိုံသူတိုံ ုံ့အလုံပျသမျာေးန္ ငျွဲ့အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းလူရနမှုတျာ

ဝနရ် ိသညန်္ င်ုံ့၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏ဆိုံ  ် (s) 

ကိုံအနေီးအလုံပ်လုံပ်ရနပဖစ ်ကသည။်သငျွဲ့ရ လျျာရသျာဆိုံငေ်းဘုံတ်န္ င်ုံ့ပခံစညေ်းရိုံေးအျာေးလံုံေးအချိနမ်ျျာေးတ ငက်ိုံအသံုံေးပပုထျာေး နလ်ိုံအပ်ပ သည။် 

 

ကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံု ရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုကိုံရရ ျာင:် 

• ရ ကျာင်ုံ့ကကိုတငက်ျာက ယ်မှုမျျာေးရဆေးဘက်ဆိုံင ်ျာအရဆျာက်အဦေးမျျာေး,ပထမဦေးဆံုံေးအကူအညပီစစညေ်းကိ ိယျာမျျာေးစခနေ်းမျျာေးမ ျာ ရ ိ

န္ိုံငရ်စ နမိ်မိအဝနထ်မ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့လုံပ်အျာေးရပေးမျျာေးရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးန္ င်ုံ့လံုံပခံုရ ေးရသချျာရစ နအ်ဆိုံပ လုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာ

မျျာေးကယူ မညအ်ိုံေးအမ်ိအရပ ငေ်းတိုံ ုံ့န္ ငုံ့တ်က , 

ကကိမ်မ ျာဆိုံက်ရပေါ်တ ငစ်ျာချုပ်မျျာေး၏ကျာလတစရ်လျှျာက်လံုံေးန္ င်ုံ့သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာအစအီစဉမျျာေးရ ျာဂ မျျာေး၏ကျာက ယ်တျာေး 

ဆေီးရ ေးအဘိုံ ုံ့အအရပ ငေ်းတိုံ ုံ့န္ ငုံ့လ်ိုံအပ်ရသျာသက်သျာရချျာငခ်ျိရ ေးန္ င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးလိုံအပ်ချက်မျျာေးကိုံအဘိုံ ုံ့ဖနဆ်ငေ်းရတျ်ာမ၏ူပဖစ်

ရ ကျာငေ်း 

• ယငေ်းလုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာက၎ငေ်း၏ပဖစ်ပျက်မှုအပပီေးတတ်န္ိုံငသ်မျှအပမနဆ်ံုံေးဆိုံမရတျ်ာတဆမှုသိုံ ုံ့မဟုံတ်အပဖစ်အပျက်က၎ငေ်း

၏ပုံဂဂိုလ်မျျာေး၏လံုံပခံုရ ေးန္ ငျွဲ့ပတျသကျရသျာ, ပစစညေ်းကိ ိယျာမျျာေး, ဆိုံက်၎ငေ်း၏စခနေ်းသိုံ ုံ့မဟုံတ်ပပီေးစေီးခဲုံ့အလုံပ်လုံပ်မျျာေး၏ PIU 

အရသေးစတိ်ကိုံမ သတငေ်း ပိုံ ုံ့ လိမုံ့်မည။် 

အခ အဆိုံပ အစ ီငခ်ံစျာတ ငအ်ဆိုံပ အပဖစအ်ပျက်ရစရသျာအ ျာကိုံထိုံအပဖစအ်ပျက်မျျာေး၏လုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေး ကအ 

ရသေးစတိ်စံုံစမ်ေးစစရ်ဆေးမှုအရပေါ်အရပခခံပပီေးန္ င်ုံ့(အမည်မျျာေးန္ င်ုံ့ထိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာပုံဂဂိုလ်မျျာေး၏ဆက်န္ ယ်ရပ ငေ်းစညေ်းမှုအပ အဝင)်ပ ဝင်

ပတ်သက်သူ(လိုံအပ်ရသျာအပဖစရ် ငေ်းလငေ်းပံုံ ကမ်ေးန္ ငုံ့အ်တူ)ပဖစ်ပ ျာေးခဲုံ့သည်အ ျာကိုံအထေူးသရပေးခံ  ကလိမုံ့်မညအ်ဆိုံပ အပဖစ်အ

ပျက်ပဖစ်ပ ျာေးခဲုံ့သညမ်ျျာေး န္ င်ုံ့အဘယ်ရ ကျာင်ုံ့ထိုံအပဖစအ်ပျက်ပဖစပ် ျာေးခဲုံ့သညဘ်ယ်မ ျာအပဖစ်အပျက်, (အချိနန်္ င်ုံ့ က်စ ဲကိုံ) 



ပဖစပ် ျာေးခဲုံ့သည။် မဆိုံရသဆံုံေးမှုသိုံ ုံ့မဟုံတ်အ ရလေးအနက် ဏ ်ျာ၏ပဖစ ်ပ်မ ျာကနထ်ရိုံက်တျာ, ထိုံ ုံ့အပ ငျ၌, 

အပမနဆ်ံုံေး ရ ိန္ိုံငန်ညေ်းလမ်ေးပဖင်ုံ့ချက်ချငေ်း PIU အရ ကျာငေ်း ကျာေး လိမုံ့်မည။် 

•ယငေ်းလုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာခပ်သမ်ိေးရသျာကျာလမ ျာအျာေးလံုံေးနထ်မ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့အလုံပ်သမျာေးအငေ်းဆက်ပိုံေးမ  ျာေးစတိ်အညစ်အရနပဖင်ုံ့

ဆိုံက်ရပေါ်တ ငအ်လုံပ်,ကကက်န္ င်ုံ့အပချာေးပိုံေးမ  ျာေးကျာက ယ်ရပေး နန်္ င်ုံ့ကျနေ်းမျာရ ေးအန္တ ျာယ်မျျာေးန္ င်ုံ့အတူတူပငရ် ကျာင်ုံ့ပဖစ ်တဲုံ့အရထ 

ရထ စတိ်အညစရ်လျှျာုံ့ချ  

နလ်ိုံအပ်ရသျာကကိုတငက်ျာက ယ်မှုမျျာေးယူ လိမုံ့်မည။်အဆိုံပ လုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာင က်ဖျျာေး၏ကျာက ယ်တျာေးဆေီးရ ေးအဘိုံ ုံ့အသ

င်ုံ့ရလျျ်ာ 

prophylacticsနဲ ုံ့သူ ုံ့ ဲ ုံ့နထ်မ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့လုံပ်အျာေးရပေး  ကလိမုံ့်မည်န္ ငုံ့ရ် ဝငပ်ပီေးရ ကန၏်ဖ ဲ ွဲ့စညေ်းပခငေ်းကိုံကျာက ယ်တျာေးဆေီးဖိုံ ုံ့ရပခလ မ်ေး

ရတ ကိုံယူ ကမည။် 

• ယငေ်းလုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာယခုံအထကိျိုေးရ ကျာငေ်းဆရီလျျ်ာလက်ရတ ွဲ့ ပဖစသ်ကဲုံ့သိုံ ုံ့ရ သခံအရပခအရနမျျာေးန္ င်ုံ့ ပတ်သက်. 

ရ ိပခငေ်း, 

သူ ုံ့ဝနထ်မ်ေးမျျာေးန္ င်ုံ့လုံပ်အျာေးရပေးမျျာေးအသံုံေးပပုပခငေ်းမျျာေးအတ က်ဆိုံက်ရပေါ်တ ငရ်သျာက်သံုံေးရ န္ င်ုံ့အပချာေးရ တစလ်ံုံရလျာက်ရသျာ

ရထျာက်ပံုံ့ရ ေးရပေး  ကလိမုံ့်မည် 

• ရ ကျာင်ုံ့အလုံပ်သမျာေး ရပ ျာငျေးရရ ွဲ့လ ယျခ ငျေး 

ဖိုံ ုံ့ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအဆင်ုံ့စဉအတ ငေ်းအမျျာေးဆံုံေးစိုံေး ိမ်ပူပနမ်ှု၏ကူေးစက်ရ ျာဂ လိငထ်ိုံကဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာ HIV/ AIDS 

ရ ျာဂ အပဖစရ် ျာဂ မျျာေး (အက်စတ်ီအိုံင)် မ တဆင်ုံ့ကူေးစက်ရသျာရန ကသည။်   ရပမဲုံ့ အီပပငက်ကနထ်ရိုံက်တျာအျာေး 

လံုံေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေး လုံပ်သျာေးမျျာေးမျျာေးအတ က်သငတ်နေ်းအစီအစဉမျျာေးသိုံ ုံ့ကျာလသျာေး / HIV / AIDS ရ ျာဂ အသိပညျာရပေး 

မျျာေးန္ င်ုံ့ကကိုတငက်ျာက ယ်ရ   ေးအစ ီ အစဉကိုံထည်ုံ့သ ငေ်းရ ကျာငေ်းအ ကံပပုသည။်ထိုံ ုံ့ပပငအ်နေီးအနျာေးရ ိရ သခံလူမှုအသိုံငေ်းအဝိုံငေ်း 

ဖိုံ ုံ့အသအိပမငန်္ င်ုံ့ကကိုတငက်ျာက ယ်ရ ေးအစအီစဉကိုံတိုံေး ချဲွဲ့။ တစခ်ုံကအသပိညျာအစအီစဉကိုံအလုံပ်သမျာေးမျျာေးကထုံတ်လ င်ုံ့ပခငေ်း 

န္ င်ုံ့ကူေး စက်ရ ျာဂ အန္တ ျာယ်၏ Modes သျာ၏ကိုံအသရိပေးပဖစ်ရ ကျာငေ်းရသချျာပ လိမ်ုံ့မယ်။ 

 

ယျာဉအသ ျာေးအလျာရဘေးကငေ်းလံုံပခံု မှုန္ င်ုံ့စပ်လျဉေး: 
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အရ ေးရပေါ်ဘကစ်ံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစမံီကနိေ်း                                     ESMF 
 

• ယငေ်းလုံပ်ငနေ်းကနထ်ရိုံက်တျာအသ ျာေးအလျာန္ င်ုံ့လမ်ေးပိုံ ုံ့ရဆျာငရ် ေးမ ပပတ်ရတျာက်ရလျျာုံ့ချပဖစရ် ကျာငေ်းရသချျာ လိမုံ့်မည။် 

အဆိုံပ ကနထ် 

ရိုံက်တျာလမ်ေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးကျာလအတ ငေ်းယျာဉရ ကျာမ ပ င်ုံ့လငေ်းကျနက်ကငေ်းရသျာရသချျာရအျာင ်လိမုံ့်မည် 

• မတိုံငမီ်ကရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလှုပ်ရ ျာေးမှုမျျာေးင  ,ကနထ်ရိုံက်တျာအျာေးလံုံေးဆိုံငေ်းဘုံတ်မျျာေး,အတျာေးအဆီေးမျျာေးန္ င်ုံ့ယျာဉအသ ျာေးအလျာထနိေ်း

ချုပ်အစီအစဉအျာေးပဖင်ုံ့လိုံအပ်သည်ုံ့အပဖစ,် 

အသ ျာေးအလျာန္ င်ုံ့လမ်ေးသ ျာေးလမ်ေးလျာမျျာေးကလမ်ေး၏ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုအသံုံေးပပုမှုကိုံရသချျာရစ နလ်ိုံအပ်ထိနေ်းချုပ်မှု devices 

ရတ ကိုံ install လုံပ လိမ်ုံ့မယ;် 



• အရစျာင်ုံ့မျျာေးန္ င်ုံ့အပချာေးသင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာလံုံပခံုမှုကိုံအဂဂ   ပ်ရတ ကိုံပဖတ်ကူေးလကခဏျာမျျာေး,တနေ်းအဆင်ုံ့အထ ိထျာေးလမ်ေးန္ င်ုံ့ကျာေးလ

မ်ေးပဖတ်မ ျာထည်ုံ့သ ငေ်းလိမ်ုံ့မည် 

• DRPရဆျာက်လုံပ်ရ ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်လမ်ေးရ ကျာငေ်းရပပျာငေ်းအမျျာေးပပညသ်ူအသ ျာေးအလျာအဘိုံ ုံ့မဆိုံလမ်ေးလ ဲရပေးထရူထျာငမီ်တစအ်လုံပ်

လုံပ်ဧ ိယျာ၌ရ သခံအျာဏျာပိုံငမ်ျျာေးန္ င်ုံ့ရ သခံမျျာေးကတိုံငပ်ငလ်ိမ်ုံ့မည် 

• ရ ငေ်းက်ဘဆ်ိုံက်မျျာေးန္ င်ုံ့ခ ီေးရ ည်သ ျာေးလမ်ေးရ ကျာငေ်းရ သခံအ ျာရ ိမျျာေးန္ င်ုံ့ရဖျ်ာထုံတ်န္ င်ုံ့ညြှနိ္ ှုငိေ်းလိမ်ုံ့မည ်န္ ငုံ့ ်

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးယျာဉမျျာေးစိုံက်ပျိုေးရပမန္ င်ုံ့ရ သခံလက်လ မ်ေးလမ်ေးမျျာေးပျက်စေီးမှုရတ ကိုံရလျျာုံ့ကျရစပပီေးလုံပ်ဖိုံ ုံ့ရ ကျာငေ်း ည ် ယ်ချက်မျျာေးအ

တ က်ရဆျာက်လုံပ်ယျာယီလမ်ေးမျျာေးကိုံသံုံေးပ လိမ်ုံ့မယ်။ရ သခံလမ်ေးမျျာေးအသံုံေးပပု ကသည်အဘယ်မ ျာရ ိသူတိုံ ုံ့အလုံပ်၏ပပီေးစေီးပပီေးရနျာက်ထနိေ်း

သမ်ိေးထျာေးပခငေ်းန္ င်ုံ့၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏မလူအခ ရအရနမ ပပနလ်ညရ်ုံတ်သိမ်ေးလိမ်ုံ့မည။် 

 

ကနထ်ရိုံက်တျာကရနတဆင်ုံ့မညသ်ည်ုံ့ကရလေးအလုံပ်သမျာေးမျျာေး၏ကျာက ယ်တျာေးဆေီးရ ေးအပ အဝငအ်လုံပ်သမျာေးန္ င်ုံ့အလုံပ်သမျာေးရ ျာက်

လျာကိစစ ပ်မျျာေးကိုံလညေ်း OHS 

considertaionsန္ င်ုံ့မဟုံတ်သည်ုံ့လိုံက်နျာမှုကုံစျာေးပ ဝငသ်ည်တံုံ့ရသျာဝယ်ယူရ ေးအထုံပ်ရအျာက်မ ျာကနထ်ရိုံက်တျာတျာဝနဝ်တတ  ျာေး ၏ 

ESMF န္ င်ုံ့ပပနလ်ညသ်ံုံေးသပ်မ တဆင်ုံ့ကိုံငတ် ယ်ရပဖရ ငေ်းပ လိမ်ုံ့မည။် အဆိုံပ အလုံပျခ အစအီစဉကိုံအဘယ်သူမျှမအန္တ ျာယ်ရ ိရသျာအလုံပ် -

18 14 အ ကျာေးန္ င်ုံ့၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏ပညျာရ ေးလမ်ေးမရ ိရသျာထခိိုံက်ရသျာမညသ်ည်ုံ့ကရလေးမျျာေးလ ဲအပ်ရ ကျာငေ်းအပပည်ုံ့အဝသမိ ပဖစလ်ိမ်ုံ့မည။် 14 

န္ စရ်အျာက်အ ဘယ်သူမျှမကရလေးရတ အလုံပ်ခပရိုံဂ မ်သိုံ ုံ့မဟုံတ်အလုံပ် ကမ်ေးကိုံအပချာေးအမျိုေးအစျာေးတ ငပ် ဝငပ် လိမ်ုံ့မယ်။ 

 

LGEDန္ င်ုံ့MoDMRအကျာအက ယ်ရှုရထျာင်ုံ့မျျာေး၏ပခံုငံုံအရကျာငအ်ထညရ်ဖျ်ာရ ေး,ရစျာင်ုံ့ ကည်ုံ့ရ ေးန္ င်ုံ့အစ ီငခ်ံကကီေး ကပ်က ပ်ကဲ န,်တစဥ်ီေး

အထေူးပပုကျွမ်ေးကျငသ်ူ / ပမဲပမံစ ျာအျာေးပဖင်ုံ့ရထျာက်ခံရ သခံ / ဗဟိုံအဆင်ုံ့မ ျာအပမဲတမ်ေးလူမှုရ ေးအထေူးကုံလုံပ်ငနေ်းရတ စတငဖိ်ုံ ုံ့ပ လိမ်ုံ့မယ်။ 

ထိုံ ုံ့အပပငစ်ရီ သခံမိတ်ဖက်, 

အမျိုေးမျိုေးရသျာစီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းမျျာေးမျျာေးအတ က်အလုံပ်သမျာေးအခ ရအရနလိုံအပ်ချက်မျျာေးကိုံလူမှုရ ေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးန္ င်ုံ့ကျနေ်းမျာ

ရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုမှုန္ င်ုံ့အတူ တ ငဆ်ိုံ က်ိုံလိုံက်နျာမှုရသချျာရစ နတ်စအ်ကျာအက ယ် Focal Point သည ်ပ လိမ်ုံ့မယ်။ 

လူမှုရ ေးအကျာအက ယ်, ကျျာေးမန္ င်ုံ့အ 

လုံပ်သမျာေးန္ င်ုံ့သက်ဆိုံငသ်ည်ုံ့ကိစစ ပ်မျျာေးတ ငရ်လုံ့ကျင်ုံ့သင ်ကျာေးပခငေ်းကိုံမညသ်ူတစဥ်ီေးချငေ်းစခီ ဲစီမံကိနေ်းကိုံမျျာေးအတ က်ကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေး

အရနပဖင်ုံ့တဦေးတညေ်း Focal Point သည ်/ အကျာအက ယျကျွမ်ေးကျငသ်ူရ ိလိမုံ့်မည။် PIU န္ င်ုံ့ကုံမပဏမီျျာေးအထေူးကုံကနထ်ရိုံက်တျာ Focal 

Point သည ်PIU 

န္ င်ုံ့ကုံမပဏမီျျာေးအဖ ဲွဲ့ကကျာက ယျရစျာငျွဲ့ရရ ျာကျအစ ီငခ်ံ နန်္ိုံငစ် မ်ေးကျာက ယျရစျာငျွဲ့ရရ ျာကျရသချျာသငတ်နေ်းရပေးသ ျာေးမ ျာပ ကျာက ယျရစျာငျွဲ့

ရရ ျာကျ။ 

အထက်တ ငရ်ဖျာ်ပပထျာေးသကဲုံ့သိုံ ုံ့စစဆ်ငရ် ေး&ပပုပပငထ်ိနေ်းသမ်ိေးမှုအပဖစd်ecommissioningအဆင်ုံ့ကျာလအတ ငေ်းအလုံပ်ကနထ်ရိုံက်လူမှု

ရ ေးရှုရထျာင်ုံ့မျျာေးစ ျာဆငတ်ူအခနေ်းကဏ္ဍန္ င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးရ ိသည။် 

 

6.4.3 မရကျနပ်မှုမျျာေးရပဖရ ငေ်းယန္တ ျာေး 

ကနထ်ရိုံက်တျာမျျာေး, အ PIU 

၏တက်ကကစ ျာပံုံ့ပိုံေးကူညီမှုန္ င်ုံ့အတူအလျာေးအလျာပဋပိကခမျျာေးကိုံရရ ျာငရ် ျာေးရန ကသည်န္ င်ုံ့ထခိိုံက်နစ်နျာကရတျာငေ်း 

ဆိုံမှုမျျာေးစစ်မ နရ်သျာထံုံေးစံ၌မိန် ုံ့ခ နေ်းရပပျာ ကျာေးပဖစရ် ကျာငေ်းထိုံ ုံ့ရ ကျာင်ုံ့မရကျနပ်မှုမျျာေးရပဖရ ငေ်းယန္တ ျာေးထရိ ျာက်ရသျာရ ကျာငေ်းကိုံရသချျာဖိုံ ုံ့လိုံ

အပ်ပ တယ်။ တစဥ်ီေးချငေ်းစကီနထ်ရိုံက်တျာထမံ  focal အမ တ်အပဖစရ်ကျာငေ်းစ ျာ GRM အရပေါ်ရလုံ့ကျင်ုံ့သင ်ကျာေးပ လိမ်ုံ့မည။် 

ရနျာက်ထပ်အရသေးစတိ်အ ချက်အလက်မျျာေးကိုံပုံ မ် 7.2 အတ က်ရထျာက်ပံုံ့ရပေးလျက်ရ ိသည။် 

 

6.4.4  ရလလံစျာ  က်စျာတမ်ေးမျျာေး၏ပပငဆ်ငမ်ှု 



PIU လိုံအပ်ရသျာပတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိုံင ်ျာန္ င်ုံ့လူမှုရ ေးအကျာအက ယ်အစအီမံပမျာဏ (BOQs) 

၏သတ်မ တ်ချက်မျျာေးန္ င်ုံ့ဥပရ  ကမ်ေးတ ငထ်ည်ုံ့သ ငေ်းထျာေး ပ သညန်္ိုံငရ်အျာငရ်လလံစျာ  က်စျာတမ်ေးမျျာေးပပငဆ်ငထ်ျာေး နလ်ိုံအပ်ပ တယ်။ 

အဆိုံပ ရလလံအရကျာငအ်ထညရ်ဖျာ် နသ်က်ဆိုံင ်ျာကုံန ်ကျစ ိတ်အ ဆိုံပပုန္ိုံငရ်အျာငဥ်ပမျာ, စစရ်ဆေးပခငေ်း Form ကိုံန္ င်ုံ့ ESMP 

အဆိုံပ ရလလံစျာ  က်စျာတမ်ေးမျျာေးအတ က်ရထျာက်ပံုံ့ရပေးသင်ုံ့ပ တယ်။   ကလက်ရတ ွဲ့တင 

  ် က ိုတငျပ ငျဆငျန္ င်ုံ့လညေ်းစီမံကိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ်ဖျ်ာမှုစဉအတ ငေ်းရန္ ျာင်ုံ့ရန္ ေးပခငေ်းန္ င်ုံ့ရစုံ့စပ်ညြှနိ္ှုငိေ်းမှုကိုံရလျျာုံ့ချကူညရီပေးဖိုံ ုံ့ကနထ်ရိုံ

က်အရထျာက်အကူပပုပ လိမ်ုံ့မယ်။ ရလလံစျာ  က်စျာတမ်ေးမျျာေးတ ငထ်ည်ုံ့သ ငေ်းခံ ဖိုံ ုံ့ပစစညေ်းမျျာေးဥပမျာပ ဝငသ်ည:် 

 

• တိကျရသျာစီမံခန် ုံ့ခ ဲမှုအစအီစဉအဘတိ်: စ န် ုံ့ပစ်စီမံခန် ုံ့ခ ဲမှုအစီအစဉကိုံ; ကျနေ်းမျာရ ေးရဘေးအန္တ ျာယ်ကငေ်းရ ငေ်းရ ေးအစီအစဉ; 

ယျာဉအသ ျာေးအ လျာစမံီခန် ုံ့ခ ဲမှုအစအီစဉကိုံ; စသညတ်ိုံ ုံ့ကိုံ  
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• ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးစ န် ုံ့ပစ်ပစစညေ်းမျျာေးရဘေးကငေ်းလံုံပခံုပခငေ်းန္ င်ုံ့သင်ုံ့ရလျျ်ာစ န် ုံ့ပစပ်ခငေ်းန္ င်ုံ့ဆက်စပ်ကုံနက်ျစ ိတ်မျျာေး 

• ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးန္ င်ုံ့အတူကုံနက်ျစ ိတ်တ ဲဖက် (ဆိုံ က်ိုံရမျျာပ ပခငေ်းမ ျာစမံီခန် ုံ့ခ ဲမှုအတ က် Bundeli အဘိဓ န ်

ရပမမှုန ုံ့က်ိုံထနိေ်းချုပ်ရဆျာင ် က်မှုမျျာေး; etc) 

• ပံုံမ နဆ်ူညသံံန္ င်ုံ့အတူဆက်စပ်ကုံနက်ျစ ိတ်မျျာေး, ရလအ ည်အရသ ေး, 

ရ အ ညအ်ရသ ေးန္ င်ုံ့ရပမဆလီ ျာအ ညအ်ရသ ေးအရစျာင်ုံ့ ကပ် ကည်ုံ့ရှု 

• ကျနေ်းမျာရ ေးန္ င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးကိ ိယျာမျျာေးဥပမျာ, (PPE, ရဘေးကငေ်းလံုံပခံုရ ေးအတျာေးအဆေီးရတ , etc) 

• အကျာအက ယ် ဆက်သ ယ် နဆ်ံုံ ပ ိုင်ုံ့ သည်န္ င်ုံ့ OHS ဆက်သ ယ် နဆ်ံုံ ပ ိုင်ုံ့ သညန်္ င်ုံ့ဆက်စပ်ကုံနက်ျစ ိတ် 

• အလုံပျသမျာေးပမျာေးအတ ကျကနငျွဲ့ကုံ အ်ပ အဝင ်GBV ပပဋ္ဌျာနေ်းချက်: 

o အျာေးလံုံေးရယျာက်ျျာေးန္ ငုံ့မိ်နေ်းမန္ စရ်ယျာက်တညေ်းကိုံအလုံပ်အကိုံငအ်ခ င်ုံ့အမျျာေး၏ဆငတ်ူအမျိုေးအစျာေးမျျာေးမျျာေးအတ က်တူညီ

ရသျာလုံပ်ခလစျာန္ င်ုံ့အခ င်ုံ့အလမ်ေးမျျာေးကိုံခံယူ မညပ်ဖစသ်ည။် 

o အျာေးလံုံေးအလုံပ်သမျာေးမျျာေးစျာချုပ် / ချိနေ်းစျာတစရ်စျာငလ်က်ခံ ရ ိ မယ် 

o ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အလုံပ်သမျာေးဥပရ  2006 န္ င်ုံ့ဘဂဂလျာေးရ ုံ့အလုံပ်သမျာေးရ ေး ျာစညေ်းကမ်ေးမျျာေး 2015 

ရနျာက်ရတျ်ာသိုံ ုံ့လိုံက် ပ မည။် 

o ကရလေးအလုံပ်သမျာေးခ င်ုံ့ပပုမထျာေးရပ။ 

o ငယ်  ယ်စညေ်းစိမ်ကိုံမဆိုံအန္တ ျာယ်ရ ိရသျာအ ပျ၌အလုံပ်လုံပ် နခ် င်ုံ့ပပုမထျာေးရပ။ 

o အလုံပ်သမျာေးမျျာေးအတ က်သေီးပချာေး GRC ရ ိပ တယ်ပဖစ ်မည။် အမျိုေးသမီေးစညေ်းစမ်ိရ ိတယ်ဆိုံလျှင,် 

အမျိုေးသမီေးအဖ ဲွဲ့ဝငရ် ိရနပခငေ်းတိုံ ုံ့ GRC အတ က် ရ ိန္ိုံငမ်ည ်မညပ်ဖစသ်ည် 

^ ဆိုံ GBV ၏အမှု၌, ရအဂျငစ်ီမျျာေးအလုံပ်သမျာေးဥပရ အ သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာလုံပ် ပ်မျျာေးအျာမခံရပေး မည် 

o န္ င်ုံ့ဘဏမ်ူဝ  မျျာေး။ အစ ီငခ်ံစျာမျျာေးကမဘျာုံ့ဘဏတ်ငသ် ငေ်းခံ ဖိုံ ုံ့ရ ိသည။် 

• ကနထ်ရိုံက်တျာ၏ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးန္ င်ုံ့၎ငေ်းတိုံ ုံ့၏ဝနထ်မ်ေးမျျာေး  
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7 သကဆ်ိုံငသ်မူျျာ ထရိတွွေ့ဆက်ဆရံ ေးနငှ်ုံ့ယနတ ျာေးကိုံငတ်ယွ်ပြငေ်းအကကံပပြုြျက ်

7.1 တိုံငပ်ငမ်ဟျာဗျျူဟျာ 

အလျာေးအလျာသက်ရ ျာက်မှုနငှ် ုံ့စီမံကိနေ်းမျျာေး၏သရဘျာသဘျာစဉေးစျာေးကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာသက်ဆိုံင်သူမျျာေးနငှ် ုံ့အတူတိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးနငှ် ုံ့ဆက်သွယ်ရ ေးမရိှမပြစ်အရ ေး

ပါသည်။ ကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာ 4 ဤစီမံကိနေ်းမျျာေးတွင်အစိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးနှင်ုံ့အရကျာင်အထည်ရြျာ်ရအဂျင်စီမျျာေး ရိှပါတယ်အပြစ်ကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာ PIU 

 ွဲ ုံ့ဤစီမံကိနေ်းမျျာေး၏ရအျာင်ပမင်ရသျာအရကျာင်အထည်ရြျာ် နအ်ရ ေးကကီေးပါသည်အကကျာေး ဆက်သွယ်ရ ေးြွံ ွေ့ ဖြိြုေးဆွဲကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးကကသည်။ 

စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းမျျာေး နအ်ရပြြံဖမိြုွေ့ ပပအရဆျာက်အဦမျျာေးကိုံရပေးစွမ်ေးသဘျာဝရဘေး အနတ ျာယ်မျျာေး နငှ် ုံ့မီေးအနတ ျာယ်ကရန DRP 

မျျာေး၏အျာေးနည်ေးြျက်ရလ ျာုံ့ြျြိုံ ုံ့ရလျာင်စျာထင်ေးရပေါ်မှျာြိအျာေး access ကိုံလမ်ေးရဆျာက်လုံပ်ရ ေး, ရဘေးဥပဒ်ကိုံ အမိုံေးအကျာ, ရ ဝင်ရ ျာက်စွက်ြက်မှု, 

ရလျျာုံ့ြျရ ေးစတျာရတွတူရသျာအရသေးစျာေးအရပြြံအရဆျာက်အအံုံြွံ ွေ့ ဖြိြုေးရ ေး လုံပ်ငနေ်း 

တိုံ ုံ့ပါဝင်သည်လိမ်ုံ့မယ်အပြစ်DRPနငှ်ုံ့အိမ်ရှင်လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့နစှ်ဦေးစလံုံေးရ တိုံနငှ် ုံ့အလယ်အလတ်ကျာလမျျာေးတွင်ဆိုံေးဆိုံေးဝါေးဝါေးယုံတျညံုံ့ပ တ်ဝနေ်းကျင် 

restore, နစှ်ဦေးစလံုံေးထိရတွွေ့ဆက်ဆံမှုရြျျာရမွွေ့အရကျာင်အထည်ရြျာ် နအ်ရ ေးပါရသျာအပြစ်လိမုံ့်မည် သက်ဆိုံင်သူမျျာေး ။ 

 

စီမံကိနေ်းအျာေးဆံုံေးပြတ် နအ်လိုံ ုံ့ငျှာ, တစ်ဦေးြျင်ေးစီဆိုံဒကိ်ုံ နငှ် ုံ့၎င်ေး၏ပတ်ဝနေ်းကျင်နငှ် ုံ့ဆက်စပ်ရသျာအကျာအကွယ်ဆိုံင် ျာကိစစ ပ်မျျာေး 

နငှ် ုံ့သက်ရ ျာက်မှုကိုံသိရိှနိုံင်ြိုံ ုံ့အရပြြံအရဆျာက်အဦမျျာေးရထျာက်ြံမှု (ဥပမျာလက်လှမ်ေးလမ်ေးမျျာေး, လ ပ်စစ်မီေး, ရ ရပေးရဝရ ေး, ဆိုံင်ကလုံနေ်း 

မုံနတိ်ုံင်ေးအမိုံေးအကျာစတျာရတွ) ရပေးရဆျာင် ွက်ရစပြင်ေးငါှလူအရပါင်ေးတိုံ ုံ့ရုံပ်ပိုံင်ေးဆိုံင် ျာအကျငုံ့်ကိုံကျငုံ့်မျက်နျှာပပင်ပါလိမ်ုံ့မယ် အဆိုံပါ OP 4.12 

နငှ် ုံ့လိုံအပ်ရသျာသက်ရ ျာက်မှုရလျျာုံ့ပါေးသက်သျာရစမည်ုံ့အစီအစဉ (ကစစ်ရဆေးပြင်ေး ပံုံသဏ္ဌျာန ် ကိုံရနျာကျဆကျတှွဲ 3 သည်) ၏ ရကလ ျာကျလှျာ ။ 

အဘယ်သူမ မရပမယျာသျာအနည်ေးငယ်အရဆျာက်အဦမျျာေး re-ည ိရပေးသည် ရစပြင်ေးငါှ, တပ်အတွင်ေးထိြိုံက်လိမ်ုံ့မည်။ သိုံ ုံ့ရသျာ်စြနေ်း, ကျျူေးရကျျာ်ပုံဂဂလိကရပမယျာ, 

ရကျာက်ပွဲသီေးနှ၏ံပပင်ပတွင်သစ်ပင်မျျာေးရလ ျာုံ့ြျရ ေးအစီအမံရြေါ်ရဆျာင်သွျာေးပါလိမ်ုံ့မည်, ထိြိုံက်ပြင်ေးနငှ် ုံ့အကျိြုေးသက်ရ ျာက်မှုအရပေါ်အရပြြံဖပီေးနိုံင်ပါသည်။ 

 

 ပ် ွျာ/ပါဝင်သူမျျာေး၏ည ိနှုငိ်ေးအဆိုံပါစီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းြွွဲမျျာေးလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့တကွရလျာင်ေးရကကေးရိှရစပြင်ေးငါှအဘယ်သူသည်ကိုံလူမျျာေးနငှ် ုံ့သက်ဆိုံင်ရသျာကိစစ ပ်မျျာေး

တွင်ကွွဲပပျာေးအျာရံုံ နငှ် ုံ့အတူစီမံကိနေ်းသံသ ျာတစ်ရလ ျာက်လံုံေးရကျာက်ယူလိမ်ုံ့မည်။ပိုံမျျာေးရသျာတ ျာေးဝင်ည ိနှုငိ်ေး,တတ်ကျွမ်ေးနျာေးလည်တွဲုံ့ရဒသြံပုံဂဂိြုလ်မျျာေးအုံပ်စုံလိုံက်

ရဆွေးရနေွးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့အင်တျာဗျျူေးမျျာေးပြစ်နိုံင်ရပြရလုံ့လျာမှု, လူမှုရ ေး (နငှ် ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်) စိစစ်, 

မိမိဆနဒအရလျျာက်ရပမယျာလှူဒါနေ်းပြင်ေးနငှ် ုံ့အကျိြုေးသက်ရ ျာက်မှုကိုံအကွဲပြတ်ဘိုံ ုံ့က AP  ွဲ ုံ့သနေ်းရြါင်စျာ င်ေးနငှ် ုံ့သက်ရ ျာက်မှုရလျျာုံ့ပါေး 

သက်သျာရစမည်ုံ့အစီအစဉ၏ပပင်ဆင်မှုနငှ် ုံ့အရကျာင်အထည်ရြျာ်နငှုံ့်အတူစတင်ပါလိမ်ုံ့မယ်။ ရဆွေးရနေွးည ိနှုငိ်ေး၏အျာရံုံစိုံက်ရယဘုံယျအျာေး 

ပြင်ုံ့စီမံကိနေ်းမျျာေးတွင်တိုံက်ရိုံက်ရလျာင်ေးရကကေးသူသတ်သတ်မှတ်မှတ်အုံပ်စုံမျျာေးမှကျယ်ပပန် ုံ့ပ ိသတ်ကိုံအရနပြင်ုံ့ရပပျာင်ေးလွဲပါလိမ်ုံ့မယ်။ 
 

7.1.1 ရသျာုံ့ ကိုံ သက်ဆိုံငသ်မူျျာေး 

ရှုရထျာအကျာအကွယ်အမှတ်ထံမှရသျာုံ့ကိုံကျာယကံရှင်မျျာေးပါဝင်သည်: 

• အရကျာင်အထည်ရြျာ်ရအဂျင်စီမျျာေးနငှ် ုံ့သူတိုံ ုံ့၏လယ်ကိုံဝနထ်မ်ေး 

• တိုံက်ရိုံ က်စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းမျျာေးရကကျာင်ုံ့ထိြိုံက်ပပည်သူ ုံ့ / လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေး 
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• သွယ်ဝိုံက်စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းမျျာေးရကကျာင်ုံ့ထိြိုံက်စီမံကိနေ်းကသဇျာလွှမ်ေးမိုံေးမှုဧ ိယျာအတွင်ေးပပည်သူ ုံ့ / လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေး / အြွွဲ ွေ့အစည်ေးမျျာေး 

• ရဒသြံရ ွေးရကျာက်တင်ရပမ ျာက်ကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေး (ပပည်ရထျာင်စုံနငှ် ုံ့ Upazila အဆင်ုံ့ဆင်ုံ့) 

• အစိုံေး ဌျာနမျျာေး / ရအဂျင်စီမျျာေး: ပတ်ဝနေ်းကျင်၏ Dept. နငှ် ုံ့သစ်ရတျာဦေးစီေးဌျာန။ 

• ြွံ ွေ့ ဖြိြုေးရ ေးမိတ်ြက်မျျာေး 

•  / DRP ရဒသြံလူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးရတွနွဲ ုံ့အလုံပ်လုံပ်ရဒသြံနငှ် ုံ့နိုံင်ငံတကျာအစိုံေး မဟုံတ်ရသျာအြွွဲ ွေ့အစည်ေးမျျာေး 
 

အတူတကွသံုံေးအရကျာင်အထည်ရြျာ်ရအဂျင်စီမျျာေးနငှ် ုံ့အတူအကျာအကွယ်အြွွဲ ွေ့သည် DRP, အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးနငှ် ုံ့ရဒသြံအစိုံေး ရအ 

ဂျင်စီမျျာေးနငှ် ုံ့အတူရတျာ်ရတျာ်မျျာေးမျျာေးတိုံင်ပင်အစည်ေးအရဝေးမျျာေးရကျာက်ယူြွဲုံ့သည်။Hostကလူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့DRPဒအီကျပ်အတည်ေးအတွက်ကမ္ျာုံ့ဘဏ်ရထျာ

က်ြံမှု၏မျက်နျှာသျာ၌ရိှကက၏။ထွက်သယ်ရဆျာင်တိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးအစည်ေးအရဝေးမျျာေးမျျာေးစျာ င်ေးကိုံရအျာက်တွင်ရပေးထျာေးရသျာရနကကသည်။   
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စျာေးပွွဲတင ်7-1: တိုံငပ်ငအ်စညေ်းအရဝေးမျျာေးသုိံ ိိ ုိံ ုံ့ရြေါ် / 

အစည ်း

အဝ ်း 

အမှတ  

ဝ ေ့စှှဲ ကျင ်းပရာဝ ရာ အဓိကပါ င သူ 

အဖ ှဲွဲ့မျာ်း 

၏အမှတ  

သင တ  ်းသာ်းမျာ်းကိို 

အထီေး အဖမိြုေးသမီေး 

1 စက်တင်ဘျာလ 29, 2018 LGED ရံုံ ေး, ရကျာုံ့ဘဇျာေးြရိုံင် အစိုံေး ကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေး။အ ျာရိှမျျာေး,INGO မျျာေး, 

NGOs မျျာေး 

11 2 

2 စက်တင်ဘျာလ 30, 2018 နျာယျာစြနေ်း 26 DRP 20 10 

3 စက်တင်ဘျာလ 30, 2018 UNO ရံုံ ေး, တကက နျာ Upazila  ပ် ွျာ လက်ြံကျင်ေးပ 11 5 

4 ရအျာက်တိုံဘျာလ 01, 2018 ပါရလျာင်စြနေ်း 1e DRP 5 13 

5 ရအျာက်တိုံဘျာလ 01, 2018 Balukhali စြနေ်း 9 DRP 15 7 

6 ရအျာက်တိုံဘျာလ 01, 2018 Balukhali ြွွဲမျျာေး-

မူလတနေ်းရဆေးဘက်ဆိုံင် ျာစင်

တျာ 

DRP 0 3 

7 ရအျာက်တိုံဘျာလ 01, 2018 UNO ရံုံ ေး, Ukhia Upazila Sadar  ပ် ွျာ လက်ြံကျင်ေးပ 7 0 

8 နိုံဝင်ဘျာလ 05, 2018 Ukhiya စြနေ်း DRP 5 3 

9 နိုံဝင်ဘျာလ 06, 2018 LGED ရံုံ ေး, ရကျာုံ့ဘဇျာေးြရိုံင် အစိုံေး ကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေး။ အ ျာရိှမျျာေး,ISCG 8 4 
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7.1.2 တိုံငပ်ငရ်ဆေွးရနေွးပြငေ်းနငှ်ုံ့ထုံတရ်ြျာအ်ြနေ်းကဏ္ဍနငှ်ုံ့တျာဝနယ်ူမှု 

DPHE, LGED, MoDMR, PIU  ွဲ ုံ့ကမ္ျာုံ့ဘဏတိ်ုံင်ေးပပည် ဒါရိုံ က်တျာကမ္ျာုံ့ဘဏဒ်ုံသမမတအပြစ်ရိှပါတယ် DP  ွဲ ုံ့ NGO အြွွဲ ွေ့  ွဲ ုံ့အစိုံေး အရပြပပြု, ISCG 

အပါအဝင်ကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာသက်ဆိုံင်သူမျျာေးနငှ် ုံ့အတူရတျာ်ရတျာ်မျျာေးမျျာေးတိုံင်ပင်အစည်ေးအရဝေးမျျာေးရကျာက်ယူ 
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စတျာရတွကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာသက်ဆိုံင်သူမျျာေးနငှ် ုံ့အတူရကျာက်ယူည ိနှုငိ်ေးရဆွေးရနေွးအရပေါ်အရပြြံဖပီေး,ဒတိီုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးနငှ် ုံ့ဆက်သွယ်ရ ေးမဟျာဗျျူဟျာ (CCS) 

ကိုံပပင်ဆင်လျက်ရိှသည်။ 
 

သူတိုံ ုံ့ပပင်ဆင်မှုနငှ် ုံ့အရကျာင်အထည်ရြျာ်ပရ ျာဂျက်ဆက်စပ်အပြစ်DRPနငှ်ုံ့ ပ် ွျာလူတိုံ ုံ့နငှုံ့်အတူရဆွေးရနေွးည ိနှုငိ်ေးအဖမွဲရအျာက်ပါတိုံ ုံ့ပါဝင်သည်ပါလိမ်ုံ့မယ်:စီ

မံကိနေ်းမှရလေးစျာေးမှု,လူမှုစီေးပွျာေးရ ေးသက်ရ ျာက်မှုအပြစ်khasနငှ်ုံ့အပြျာေးအမျျာေးပိုံင်ရပမမျျာေးနငှ် ုံ့ပုံဂဂလိကရပမပိုံင်ရှင်၏အသံုံေးပပြုသူမျျာေးအရပေါ်ရစရသျာြံ ြိုံ ုံ့မျျာေး

ပါတယ်ရသျာဆိုံေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ် ုံ့အတူအဆိုံပါ ည် ွယ်ြျက်မျျာေး,နယ်ပယ်မျျာေးနငှ် ုံ့ဂယက်ရိုံက်; 
 

ပုံဂဂလိကရပမဆနဒအရလျျာက်အရပြြံရပေါ်မှျာရဆျာက်လုံပ်ရ ေးကျာလအတွင်ေးသံုံေးစွွဲြိုံ ုံ့လိုံအပ်နိုံင်ပါသည်လ င်။ရပမယျာသိမ်ေးဆည်ေးပြင်ေးဤစီမံကိနေ်းမျျာေးတွင်ြွင်ုံ့

မပပြုအတိုံင်ေး,PIUရပမယျာအြျိြုွေ့ရသျာကျာလအတွက်မိမိဆနဒအရလျျာက်အရပြြံအသံုံေးပပြုလိမ်ုံ့မည်ရသြျျာပုံဂဂလိကရပမယျာပိုံင်ရှင်နငှ် ုံ့အတူစျာြျြုပ်လုံပ် ရပမ
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ည်။တိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးစဉအတွင်ေးPIUဟျာမိမိဆနဒအရလျျာက်ရပမယျာအသံုံေးပပြုမှုထုံတ်ရြျာ် ရပမည်။ရလျျာုံ့ြျနိုံင်မည်ကိုံမည်သိုံ ုံ့ဆိုံေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုအ

ပြစ်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးနငှ် ုံ့ DRP  ွဲ ုံ့သွင်ေးအျာေးစုံ / တံုံ ုံ့ပပနြ်ျက် စုံရဝေးရစ, 

ထိုံကွဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာစသည်တိုံ ုံ့ကိုံအစိုံေး အရပြပပြု,ကမ္ျာုံ့ဘဏ,်အတိုံင်ပင်ြံအပြစ်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးသူတိုံ ုံ့ကိုံယ်သူတိုံ ုံ့နငှ် ုံ့ပပင်ဆင်မှုနငှ် ုံ့အရကျာင်အထည်ရြျာ်မှျာပါဝင်

ရနတွဲုံ့ရအဂျင်စီမျျာေး၏အစိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးအရပေါ်နငှ် ုံ့အြွင်ုံ့အရ ေးနငှ် ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးမျျာေး 
 

အဆိုံပါDRPနငှ်ုံ့လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအျာေးပံုံ့ပိုံေးနိုံင် နအ်တွက်အရပြြံအရဆျာက်အဦတည်ရဆျာက်နိုံင် နလိ်ုံအပ်ရသျာအ ပ်ဘက်အကျငုံ့်ကိုံကျငုံ့်၏တည်ရန

 ျာနငှ်ုံ့အကျယ်သက်ဆိုံင်ရသျာအလျာေးအလျာသက်ရ ျာက်မှုနငှ် ုံ့သူတိုံ ုံ့၏ င်ေးပမစ်မျျာေးရဒသအဆင်ုံ့နငှ် ုံ့စီမံကိနေ်းအဆင်ုံ့မှျာြွွဲ ွေ့စည်ေးမည်ပြစ်ရကကျာင်ေးမရကျနပ်မှု

မျျာေးရပြရှင်ေးယနတ ျာေးနငှ် ုံ့မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးရကျာ်မတီနငှ်ုံ့ပတ်သက်ဖပီေး ပ် ွျာအရကကျာင်ေးကကျာေး၎င်ေး၏အြွွဲ ွေ့ဝင်ြွွဲ ွေ့စည်ေးမှုနငှ် ုံ့၎င်ေး၏လုံပ်ငနေ်းရဆျာင်တျာမျျာေးနှ

င်ုံ့ကန် ုံ့သတ်မှုကိုံရှင်ေးပပပြင်ေးနငှ် ုံ့မည်ကွဲုံ့သိုံ ုံ့တစ်ြက်လူတစ်ဦေးတိုံင်ကကျာေးြျက်မျျာေးနငှ် ုံ့မရကျနပ်မှုအိပ်နိုံင် 
 

ကကိြုတင်ပပင်ဆင်ဇျာတ်စင်ကျာလအတွင်ေးရြျာ်ထုံတ်မယ်ဆိုံ င်စီမံကိနေ်းအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမိနေ်းမနငှုံ့်သီေးပြျာေးရဆွေးရနေွးည ိနှုငိ်ေးအမျိြုေးသမီေးDRPနငှ်ုံ့အပြျာေးအင်အျာေးနည်ေးအုံပ်စုံမျျာေး

ကိုံင်ထျာေးမည်ပြစ်သည်။အဓိက ည် ွယ်ြျက်မှျာရဒသြံအမျိြုေးသမီေးမျျာေးနငှ် ုံ့ရိုံဟင်ဂျျာအမျိြုေးသမီေးအကကိြုေးရိှလိမ်ုံ့မယ်လိုံ ုံ့လှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးမိတ်ဆက်မျျာေး၏ပြစ်နိုံင်ရပြရလုံ့လျာ

စူေးစမ်ေးြိုံ ုံ့ပြစ်ပါတယ်။ 
 

တိိုင ပင ဝ  ်းဝ  ်းခြင ်းအစည ်းအဝ ်း၏ရလဒ မျာ်း: 

အဝခြြံအဝ ာက အအံိုအဝပေါ်သက ဝရာက မှု 
 

အိမ်ရှင်လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအတွက်အရပြြံအရဆျာက်အအံုံမျျာေးရကကျာငုံ့်ဝင်လျာြိုံ ုံ့ထိြိုံက်လျက်ရိှသည်။ရ ျာက်လျာ၏မူလတနေ်းအဆင်ုံ့တွင်စဉအတွင်ေးDRPsထင်ရှျာေးတွဲုံ့

ပျက်စီေးဆံုံေးရှု ံေးမှုအတွက် လဒပ်ြစ်ရသျာလမ်ေးမျျာေး,ဆည်မျျာေးနငှ် ုံ့တံတျာေးမျျာေးရပေါ်တွင်အမိုံေးအကျာယူြွဲုံ့ပါတယ်။ဗိုံလ်မှူေးအရပြြံအရဆျာက်အအံုံပျက်စီေးဆံုံေးရှု ံေးမှုရကကျာင်ုံ့သူ

တိုံ ုံ့ ွဲ ုံ့အကူေးအရပပျာင်ေးအတွက် DRP မျျာေး၏လှုပ်ရှျာေးမှုနငှ် ုံ့မိုံေးသည်ေးထန်စွျာ-တျာဝနမ်ျျာေး၏လှုပ်ရှျာေး မှုကိုံလူသျာေးြျင်ေးစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှုတံုံ ုံ့ပပနမ်ှု (UNDP မှ / 

ကုံလအမျိြုေးသမီေးအြွွဲ ွေ့) မျျာေးတွင်အသံုံေးပပြုသယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာင်ဘိုံ ုံ့ပြစ်ပွျာေးြွဲုံ့သည်။ အထူေးသပြင်ုံ့ Rajapalong-Ukhiya Bazar¬Kutupalong-Balukhali- Whykong- 

Noapara ဧ ိယျာကရန, ရကျာုံ့ဘဇျာေးအရဝေးရပပေးလမ်ေး 

မကကီေးမျျာေးနငှ် ုံ့DakshinNhilaကရနတကက နျာမှလမ်ေးပိတ်ဆိုံ ုံ့မှုကိုံတကက နျာအတွက်လွနက်ွဲကွဲတိုံေးပွျာေးလျာပါဖပီ။ကျဉေးရပမျာင်ေးတွဲုံ့လမ်ေးရကကျာင်ေးနငှ် ုံ့အတူလမ်ေးမျျာေးမကကျာြဏလူ

သျာေးြျင်ေးစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှုလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးမျျာေးအတွက်ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉမျျာေးတင်ရဆျာင် relief- ပိတ်ဆိုံ ုံ့ထျာေးပါသည်။ 

ဒါကဧ ိယျာ၌အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမှယြင်ကမသိ ရသျာမကကျာြဏယျာဉရကကျာပိတ်ဆိုံ ုံ့မှုအတွက် လဒမ်ျျာေး။အပပင်အရ ေးကကီေးရသျာနိုံင်ငံပြျာေးကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေးနှင်ုံ့/

သိုံ ုံ့မဟုံတ်နိုံင်ငံရ ေးရြါင်ေးရဆျာင်မျျာေးအျာေးပြင်ုံ့မကကျာြဏလည်ပတ်မှုမကကျာြဏပံုံမှနသ်ယ်ယူပိုံ ုံ့ရဆျာင်ရ ေး၏ ပ်ဆိုံင်ေးမှုပြစ်ရပေါ်ရစနိုံင်ပါတယ်။ ထက်ပိုံမိုံ two- 

သံုံေးပံုံနစှ်ပံုံလမ်ေးအရပြအရနဆိုံေး ွျာေးစဉေးစျာေးရနြျိနမ်ှျာတကက နျာနငှ် ုံ့ Ukhiya အတွက်အိမ်ရထျာင်စုံ, 

၎င်ေးတိုံ ုံ့၏သက်ဆိုံင် ျာရဒသအတွက်လမ်ေးရကကျာပိတ်ဆိုံ ုံ့မှုကိုံတိုံေးပမ င်ုံ့ြွဲုံ့ရကကျာင်ေးအစီ င်ြံြွဲုံ့သည်။ 
 

အလိုပ သမာ်း ငှ ေ့လိုပ ြအဝပေါ်သက ဝရာက မှု 

အမျျာေးဆံုံေးကျယ်ပပန် ုံ့ကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာသက်ဆိုံင်သူမျျာေးနငှ် ုံ့အတူတိုံင်ပင်အစည်ေးအရဝေးမျျာေးမှတဆင်ုံ့အသိအမှတ်ပပြုြွဲုံ့ကကရသျာအကျိြုေးဆက်မျျာေးထွဲမှတစ်ဦေးလုံပ်ြလ

စျာကျသွျာေးပြင်ေးပြစ်သည်။ဒရီလုံ့လျာမှု၏အစိတ်အပိုံင်ေးတစ် ပ်အပြစ်ရကျာက်ယူရသျာအသိုံင်ေးအဝုံိိင်ေးကလူရတွနွဲ ုံ့အျာေးလံုံေးတိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးအစည်ေးအရဝေးမျျာေးအတွက်



 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 
ြွင်ုံ့လျာ၏။တည်ဆွဲအလယ်တနေ်းစျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့အ ည်အရသွေးရလုံ့လျာမှုမျျာေးအရတျာ်မျျာေးမျျာေးလည်ေးလုံပ်အျာေးနှုနေ်းကိုံအတွက်အရပပျာင်ေးအလွဲမျျာေးအရပေါ်အစီ င်

ြံတင်ပပကကပါဖပီ။  ပ် ွျာကလူအမျျာေးစုံဟျာရကကျာင်ေးအစီ င်ြံ   

63 

 

အလုံပ်သမျာေးနှုနေ်းသည် ပ် ွျာလူမျျာေး၏စျာေးဝတ်ရနရ ေးရလျျာုံ့ကျလျာ ျာ BDT 200 မှ BDT 500 မှဆင်ေးသွျာေးသည်။ တြျိြုွေ့ကအသိုံင်ေး အဝိုံင်ေးကိုံလည်ေးသူတိုံ ုံ့ DRP 

မရိှရိှရနပြင်ေးအ ပ်၌သည်အပြျာေး ြွွဲမျျာေး -ြရိုံင်အတွင်ေးရိှအလုံပ်သမျာေးနှုနေ်းကိုံပင်ပမင်ုံ့မျာေးရသျာအြျိြုွေ့ကိစစမျျာေးတွင်, အ င်ကွဲုံ့သိုံ ုံ့အတူတူပင်ပြစ်ပါသည် BDT 350. 

နေ်းကျင်ကိုံလက်ြံ ရိှပြစ်ရကကျာင်ေးရပပျာဆိုံထျာေးသည်ကကိြုေးစျာေးအျာေးထုံတ်။ ဒပီြျာေးနျာေးရတွွေ့ ရိှြျက် 

အဘိုံ ုံ့တစ်ြုံမှျာစိတ်ကူေးရှင်ေးပပြျက်ရိုံဟင်ဂျျာအမျျာေးစုံကသူတိုံ ုံ့စြနေ်းရဒသမျျာေးသိုံ ုံ့အနေီးကပ်အလုံပ်လုံပ်ရနကကရသျာရကွျာငျွေ့ ြွစျသညျ။,ထိုံလယ်အလုံပ်စဉအတွင်ေးလမ်ေးက

င်ေးလှည်ုံ့ပြင်ေးနငှ် ုံ့ပိုံ ုံ့စ်မျျာေးကိုံစစ်ရဆေးပြစ်နိုံင်သည် DRPs အဘိုံ ုံ့အြက်ြွဲြ ီေးသွျာေးလျာ ြွွဲမျျာေး - အကွျာအရဝေး ရအျာင်စစ်ဆ င်ရ ေးအတွင်ေးပြစ်ရတွွေ့ ရိှြွဲုံ့သည်။ 

အပြျာေးတစ်ြက်တွင်, လုံပ်အျာေးြအလုံပ်လုံပ်ငနေ်းစဉမျျာေးနွဲ ုံ့ကကိြုေးပမ်ေးရဆျာင် ွက်တကက နျာနငှ် ုံ့ Ukhiya နငှ် ုံ့ဒုံကခသ 

ည်စြနေ်းမျျာေးတွင်အနေီးအနျာေးမှျာအမျျာေးကကီေးပိုံလွယ်ပြစ်ြွယ်ရိှသည်။ 
 

ကန ျ်းမာဝရ်း, ဝရ ငှ ေ့သ  ေ့ရှင ်းအဝပေါ်သက ဝရာက မှု 

ရသျာတိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးအစည်ေးအရဝေးမျျာေးနငှ် ုံ့အလယ်တနေ်းရဒတျာကရနရြျာ်ထုံတ်အပြစ်,ရကျာုံ့ ွဲ ုံ့ကနနျေးမျာရ ေးနငှ် ုံ့သန် ုံ့ရှင်ေးရ ေး၏ပပည်နယ်ဖပီေးသျာေးအျာေးနည်ေးြွဲုံ့ပါတယ်နငှ်ုံ့ 

DRP ရကကျာင်ုံ့ပိုံမိုံဆိုံေးဝါေးလျာရစရတျာ်မူဖပီ။ အရပြအရနကမျျာေးရကကျာငုံ့်မျက်နျှာပပင်နငှ် ုံ့ရပမပပင်ရ ရလှျာင်ကနထ်ွဲမှျာ faecal ညစ်ညမ်ေးမှုမှ Balukhali- 

ပါရလျာင်အကကီေးစျာေးစြနေ်း၏ ပ်ကွက်မှျာရိှတွဲုံ့အထူေးသပြင်ုံ့စိုံေး ိမ်ြွယ်ပြစ်ပါသည်။ အဆိုံပါ faecal ညစ်ညမ်ေးမှုမိုံဃ်ေး 

 ွျာရစသရ ကိုံမျျာေးနငှ် ုံ့ပပန် ုံ့ပွျာေးရ ရ ျာဂါမျျာေးအျာေးပြင်ုံ့ြျရဆေးရကကျာကကသည်အတိုံင်ေးပပဿနျာကိုံ ပိုံ.  ငျွေ့။ ရဒသြံပပည်သူမျျာေး, ထိုံကွဲုံ့သိုံ ုံ့ရသျာအ 

ဝတ်ရလ ျာ်အဝတ်အဘိုံ ုံ့အပြစ်မိမိတိုံ ုံ့အရန ုံ့စဉလိုံအပ်ြျက်မျျာေးအတွက်ကန,် တူေးရပမျာင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့ရ တွင်ေးမျျာေးမှရ ကိုံအသံုံေး cookeries နငှ် ုံ့ဗတ်ယူ။ 

ဤအ င်ေးပမစ်မျျာေးမှရ ပပင်ေးထနစ်ွျာပိုံေးပြစ်လျာသည်။ တကက နျာနငှ် ုံ့ Ukhiya အတွက်အစည်ေးအရဝေးမျျာေးအတွက်သင်တနေ်း သျာေးမျျာေး 

ကိုံသူတိုံ ုံ့အဓိကရ မျက်နျှာပပင်ကိုံရ ညစ်ညမ်ေးမှုရကကျာင်ုံ့အ င်ေးအပမစ်, ရပမပပင်ကိုံရ ရတွပျက်စီေးမှုနငှ် ုံ့ရ အ င်ေးအပမစ်မျျာေးကိုံအရပေါ်တိုံေး 

ပမ င်ုံ့ြိအျာေးကိုံရပပျာင်ေးလွဲြွဲုံ့ရကကျာင်ေးသတင်ေးထုံတ်ပပနြ်ွဲုံ့သည်။ သူတိုံ ုံ့ကထွက်အရပြျာက်ကကံြုရန သူတိုံ ုံ့ ွဲ ုံ့ရ တွင်ေးမျျာေးအပြစ်ကျဆင်ေးရနရပမအ 

ရိိျာက်ရ အဆင်ုံ့ကိုံမှရပေါ်ရပါက်ပပဿနျာမျျာေး, ပပန-်ရ တွင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့ရ တိမ်ပိုံင်ေးပန် ုံ့မျျာေးကရြျာ်ပပြွဲုံ့သည်ပါဖပီ။ အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေး အိမ်ရထျာင်စုံမျျာေး၏ A 

ရကျာင်ေးဆံုံေးအရ အတွက်ကသူတိုံ ုံ့လတ်ဆတ်တွဲုံ့ရသျာက်သံုံေးရ  ြိုံ ုံ့ထက်ပိုံမိုံမိနစ် 30 လမ်ေးရလ ျာက် န်ရိှသည်က သတင်ေးပိုံ ုံ့သည်။ 

အဆိုံပါညစ်ညမ်ေးပြင်ေးနငှ် ုံ့စွန် ုံ့ပစ်အနည်လည်ေးဆည်ရပမျာင်ေးလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးဟန် ုံ့တျာေးကကသည်။ ရ ရ ျာဂါမျျာေး (ဥပမျာဝမ်ေးရ ျာဂါ, ရသွေးထွက်သံယိုံဝမ်ေးရလ ျာ, 

အူရ ျာင်ငနေ်းြျျာေး, အသည်ေးရ ျာင်အသျာေးဝါဘီ, E, etc) စြနေ်းနငှ် ုံ့အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအိမ်ရထျာင်စုံ (အထူေး သပြင်ုံ့ DRP 

စြနေ်းမျျာေးတွင်၏ ပ်ကွက်အတွင်ေးရနထိုံင်သူတိုံ ုံ့အထိြိုံက်ြံပမင်ုံ့မျာေးအနတ ျာယ်မျျာေးကိုံဘွျာေး) တွင်အဓိကစိုံေး ိမ်ပူပနြ်ွဲုံ့ကကဖပီ။ 
 

DRPလည်ေးသူတိုံ ုံ့လတ်ဆတ်တွဲုံ့ရသျာက်သံုံေးရ ရှျာေးပါေးမှုရိှသည်အစီ င်ြံြွဲုံ့သည်။သူတိုံ ုံ့လက်ြံ ရိှရနကကတယ်ရ ပမျာဏကိုံရ ြျိြုေးယူနငှ် ုံ့အပြျာေးအိမ်ရထျာင်စုံအကျငုံ့်ကိုံ

ကျငုံ့်ြိုံ ုံ့လံုံရလျာက်တွဲုံ့မရိှကကရပ။ 
 

ကနဦေးအဆင်ုံ့မှျာရဒသြံကျနေ်းမျာရ ေးဝနရ်ဆျာင်မှုမျျာေးသည်ပပင်ေးထနရ်သျာြိအျာေးရအျာက်မှျာလျာ၏။ သိုံ ုံ့ရသျာ် NG0s/INGO မျျာေးအရနပြင်ုံ့ထ 

ရိိျာက်ြံမှုအပြစ်တိုံေးတက်အရပြအရနကရ ျာက်ရိှလျာြွဲုံ့သည်။အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးထံမှပပည်သူ ုံ့စြနေ်းကျနေ်းမျာရ ေးစင်တျာမျျာေးမှဝင်ရ ျာက်ြွငုံ့်ရိှသည်။ 

အရ ေးပါသည်ုံ့ရိုံဟင်ဂျျာလူနျာအွဲဒမီှျာကုံသရနကကသည်အပြစ်သိုံ ုံ့ရသျာ်ြရိုံင်ရယဘုံယျရဆေးရံုံ နငှ် ုံ့ upazila ကျနေ်းမျာရ ေးရှု ပ်ရထွေးရသျာ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 
overstretchedရနကကသည်။Hostကအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးကလူယြုံအြါနရ်ဆျာင်မှု ရိှ နက်ကျာကကျာရစျာင်ုံ့ဆိုံင်ေး နရိှ်သည်မျျာေးနငှ် ုံ့ပျမ်ေးမ ရစျာင်ုံ့ဆိုံင်ေးအြျိနသိ်သိသျာသျာ 50 

 ျာြိုံင်နှုနေ်းတိုံေးရိှသည်ဟုံသိ သည်။ 
 

ပညာဝရ်းအဝပေါ်သက ဝရာက မှု 
 

ရိုံဟင်ဂျျာအကကပ်အတည်ေးရကျာုံ့ဘဇျာေးမှျာရိှတွဲုံ့အိမ်ရှင်လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအတွက်ပညျာရ ေးကဏ္ဍတွင်ထိြိုံက်ြွဲုံ့သည်။ရလျာရလျာလတ်လတ်ရ ျာက်ရိှလျာြွဲုံ့DRPsမျျာေးအ

တွက်ယျာယီစြနေ်းမျျာေးအရပြြံအရဆျာက်အအံုံပျက်စီေးဆံုံေးရှု ံေးမှုနငှ် ုံ့ပညျာရ ေးကိ ိယျာမျျာေးဆံုံေးရှု ံေးြံစျာေးြွဲုံ့ အပြစ်အသံုံေးပပြုကကသည်ဟုံအမျျာေးအပပျာေးကပညျာရ ေးဆိုံင် ျာအ

ြွွဲ ွေ့အစည်ေးမျျာေး။ထိုံရကျျာင်ေးမျျာေးအတွက်ပံုံမှနပ်ညျာရ ေးဆိုံင် ျာလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးလရပါင်ေးမျျာေးစွျာရနျှာင်ုံ့အယှက်ြွဲုံ့ကကသည်။ပင်စြနေ်းမျျာေးြိုံလှုံ ျာရန ျာရပပျာင်ေးရရွှွေ့ ဖပီေးရနျာက်လိုံ

အပ်ရသျာပပြုပပင်နငှ် ုံ့ပပန်လည်ပပြုပပင်မွမ်ေးမံအလုံပ်ြျက်ြျင်ေးပံုံမှနရ်ကျျာင်ေးကလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးပပနလ်ည်စတင်ြိုံ ုံ့ ျာအ ပျမယူြွဲုံ့ပါဘူေး။တြျိြုွေ့ကရကျျာင်ေးမျျာေးလူသျာေးြျင်ေးစျာနျာ

ရထျာက်ထျာေးမှုစီမံကိနေ်းမျျာေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရနရသျာအမျိြုေးမျိြုေးရသျာရအဂျင်စီိ်ထမ်ေးမျျာေးက DRP-

ဆက်စပ်ရထျာက်ြံမှု/ည ိနှုငိ်ေးစင်တျာမျျာေးအပြစ်အသံုံေးပပြုြံ ြိုံ ုံ့ဆက်လက်။ထိုံရကျျာင်ေးမျျာေး အတွက် 

ပညျာရ ေးဆိုံင် ျာလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးရကျျာင်ေးဝုံဏ်၏အစိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးကိုံဆက်လက်ရနကကသည်။  
 

အရတျာ်မျျာေးမျျာေးကအွဲနဂ်ျီအိုံမျျာေးနငှ် ုံ့အပြျာေးရအဂျင်စီမျျာေးရကျျာင်ေးသျာေးမျျာေးကိုံသွျာေးရကျျာင်ေးကိုံ/ရကျာလိပ်ကရနရဒသြံစည်ေးရံုံ ေးရ ေးမှူေးမျျာေးနငှ် ုံ့ဘျာသျာပပနမ်ျျာေးငျှာေး မ်ေးထျာေး

ပါသည်။ဒါဟျာပမင်ုံ့မျာေးတွဲုံ့ပျက်ကွက်ယြုံအမျျာေးအပပျာေးအြွွဲ ွေ့အစည်ေးမျျာေးအျာေးပြင်ုံ့ င်ဆိုံင်ရန ရသျာအဓိကပပဿနျာရကကျာင်ေးအစီ င်ြံြွဲုံ့သည်။အလယ်တနေ်းသတင်ေးအြျ

က်အလက် ွဲ ုံ့အဆိုံအ တကက နျာနငှ်ုံ့Ukhiya ရကျျာင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့ရကျာလိပ်မျျာေးအတွက်ပျက်ကွက်အထိ 60  ျာြိုံင်နှုနေ်းပမင်ုံ့တက်ြွဲုံ့ပါတယ်။ ဒါဟျာအစအြျိြုွေ့ရကျျာင်ေးမျျာေးတွင် / 

ရကျာလိပ်မျျာေးအတွက် 70 မှတက် ျာြိုံင်နှုနေ်းကဆ ျာ, ဆ ျာမပိုံဖပီေး 

အကျိြုေးအပမတ်အနဂ်ျီအိုံ/INGOအလုံပ်အကိုံင်မျျာေးမျျာေးအတွက်အလုံပ်အကိုံင်အြွင်ုံ့အကျနက်ကင်ေးရစဖပီရကကျာင်ေးမီေးရမျာင်ေးထိုံေးပပြွဲုံ့သည်။ 

ဤအပြစ်ရပေါ်တိုံေးတက်မှုအြျိြုွေ့အတှကျအကကိြုေးပပြုပါရပမယ်ုံ့ 

 

64 

 

 

သူတိုံ ုံ့ ွဲ ုံ့တိုံေးပမ င်ုံ့ဝင်ရင-ွဝင်ရငအွြွင်ုံ့အလမ်ေးမျျာေးကိုံ၏စည်ေးကမ်ေးြျက်မျျာေး၌လူမျိြုေး,သူတိုံ ုံ့ကအိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအတွက်ပြံြုငံုံပညျာရ ေး 

ဆိုံင် ျာလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးအကျိြုေးသက်ရ ျာက်ရစသည်။မုံနတိ်ုံင်ေးဒဏြ်ံစျာသင်ရကျျာင်ေးကရနရကျျာင်ေးသျာေးမျျာေးအမျျာေးပပည်သူစျာရမေးပွွဲမျျာေးအတွက်ညံုံ့ြျင်ေးရြျျာ်ရပြြွဲုံ့ကကသ

ည်။ ည ိနှုငိ်ေးရဆွေးရနေွးစဉအတွင်ေး, မျျာေးစွျာရသျာသင်တနေ်းသျာေးမျျာေးကိုံအထူေးမိနေ်းကရလေးမျျာေးနငှ် ုံ့အမျိြုေးသမီေးမျျာေးကိုံ မှျာရရွှွေ့ရပပျာင်ေးသွျာေးလျာရ ေး ထိြိုံက်ပြင်ေး, DRP 

ရ ျာက်လျာ ျာမှရပေါ်ထွက်လျာရသျာလံုံပြံြုရ ေးစိုံေး ိမ်ပူပနမ်ှုမျျာေးကရြျာ်ပပြွဲုံ့သည်။အဖြိြုွေ့ရသျာသင်တနေ်းသျာေးမျျာေးအဆိုံအ ရကကျာင်ုံ့လည်ေးရကျျာင်ေးမှျာရိှရနပြင်ေးနှုနေ်းထျာေးမျျာေး

ထိြိုံက်ကကရပလိမ်ုံ့မည်။ 

 

ိ်ရ ျာက်လျာမီ,ကရိုံဟင်ဂျျာလူမျိြုေးသည်ပညျာရ ေးတည်ဆွဲရဒသြံဘျာသျာစကျာေးအပြစ်အတူတူပင်ပြစ်သကွဲုံ့သိုံ ုံ့DRP,ပညျာရ ေးသင်ရိုံ ေးညွှနေ်းတမ်ေး၏ဘျာသျာစကျာေးကိုံအ

ရပေါ် စိုံေး ိမ်ပူပန်ကကီေးပပင်ေးြွဲုံ့သည်။ သိုံ ုံ့ရသျာ် 2017 ကရန, အစိုံေး ရိုံဟင်ဂျျာလူမျျာေးအတွက်ပညျာရ ေးအလတ်အ ပြစ်ဘဂဂလျာဘျာသျာစကျာေးြွင်ုံ့ပပြုမထျာေးရပ။ 

အမှနတ်ကယ်ကရိုံဟင်ဂျျာသျာေးသမီေးမျျာေး၏ပညျာရ ေးဟန် ုံ့တျာေးသင်ရိုံ ေးညွှနေ်းတမ်ေးရပပျာင်ေးပြင်ေး။ထိုံ ုံ့အပပင်စြနေ်းမျျာေးမှျာတိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးစဉအတွင်ေးရိုံဟင်ဂျျာလူမျိြုေးသည်ရိုံ

ဟင်ဂျျာအမျျာေးအပပျာေးကရလေးရတွဖပီေးသျာေးမူလတနေ်းနငှ် ုံ့အလယ်တနေ်းပညျာရ ေးဖပီေးစီေးြွဲုံ့ဖပီရပပျာဆိုံထျာေးသည်။သူတိုံ ုံ့ကအစအဦေးအရနပြင်ုံ့ပညျာရ ေးကိုံစတင် နရိှ်ပါကယြုံ

,ကသူတိုံ ုံ့အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကျျာင်ေးတြုံတြုံအရပေါ်မှျာဆိုံေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုြနတီ်ေးလိမုံ့်မည်သူတိုံ ုံ့ပညျာရ ေးမှျာစိတ်ဝင်စျာေးမှုကိုံဆံုံေးရှု ံေးပါလိမ်ုံ့မယ်။ 
 

သက  ိိုင သမူျာ်း မျာ်းကဝ ာက ြြံျက : 
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• တကက နျာနငှ်ုံ့ Ukhiya ၏နစှ်ြုံအမျျာေးဆံုံေးထိြိုံက်နစ်နျာ upazilas အတွက်လူမှုစီေးပွျာေးအြွရအရနသဘျာဝပြစ်ရပေါ်ရနရသျာပြစ်ပါတယ်ဤသိုံ ုံ့ဆ 

က်လက်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုလိုံအပ်ပါသည်။ အထူေးသပြင်ုံ့, 

လုံပ်ြနငှ်ုံ့၎င်ေးတိုံ ုံ့၏သက်ရ ျာက်မှုအတွက်ရစျေးနှုနေ်းလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့အရပပျာင်ေးအလွဲမျျာေးကိုံအနျာဂတ်အကွဲပြတ်မျျာေးအတွက်အရ ေးပါရသျာကိစစမျျာေးပြစ်ကကသ

ည်။ 

• လုံပ်ြလစျာအရပေါ် ဒီသက်ရ ျာက်မှုအလုံပ်သမျာေးရစျေးကွက်ပမင်ုံ့တက်အတွက် DRP ပါဝင်မှုအပြစ်ပိုံမိုံဆိုံေး ွျာေးြွယ်ရိှသည်။ 

• အပြျာေးနိုံင်ငံမျျာေး၏ဆက်စပ်ရဆျာင် ွက်အမျျာေးအပပျာေးရလုံ့လျာမှုမျျာေးDRPsမှရငသွျာေးအကူအညီအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးစီေးပွျာေးရ ေး 

နငှ် ုံ့အိမ်ရထျာင်စုံအိမ်ရှင်အပြစ်လက်ြံကျင်ေးပသိသိသျာသျာပိုံကကီေးအပပြုသရဘျာဝင်ရင ွspillovers ြန်တီေးနိုံင်ရကကျာင်ေးပပသပါ။ In-

ကကင်နျာအကူအညီမျျာေးအကျပ်အတည်ေး၏ကနဦေးအဆင်ုံ့တွင်မရိှမပြစ်လိုံအပ်ရသျာြွဲုံ့ရပမယ်ုံ့, 

အရသေးစိတ်အစီ င်ြံစျာပိုံရငသွျာေးအကူအညီမိတ်ဆက်အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးရထျာက်ပံုံ့ထျာေးတွဲုံ့သွယ်ဝိုံက်လမ်ေးရိှနိုံင်ပါသည်။ 

• DRP စီေးအရပါငျေးတိုံ ုံ့သဘုံတ်အြွွဲ ွေ့ကဏ္ဍမျျာေးတိုံ ုံ့တွင်ပတ်ဝနေ်းကျင်အရပေါ်အဆိုံေးဆံုံေးရသဆံုံေးသူယူပါ။ အြျိြုွေ့ကိစစမျျာေးတွင်ပတ်ဝနေ်း 

ကျင်ဆိုံင် ျာကိစစ ပ်မျျာေးကျနေ်းမျာရ ေးအနတ ျာယ်မှအလျာေးအလျာအနတ ျာယ်မျျာေးပြစ်ကကသည်။ ဒါဟျာအနျာဂတ်တွင်ပိုံမိုံ In-depth 

ကိုံအကွဲပြတ်မလိုံအပ်ပါလိမ်ုံ့မယ်။ 

• အထူေးသပြင်ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးြရိုံင်အတွင်ေးရိှအမျျာေးဆံုံေးထိြိုံက်ရဒသမျျာေးအဘိုံ ုံ့,ထိရ ျာက်ရသျာအမျျာေးပပည်သူဝနရ်ဆျာင်မှုရပေးအပ်ပြင်ေးနငှ် ုံ့တိုံေးြျွဲွေ့လူမှုရ ေးကျာကွယ်

ရစျာင်ုံ့ရရှျာက်မှုအစီအစဉမျျာေးရသြျျာ၏အရ ေးပါမှု၏အကကိြုေးကိုံရကလ ျာုံ့တှမ နိုံင်ပါ။ဘဂဂလျာေးရဒုံ့ဖပီေးသျာေးတစ်ဦေးပီပီလူမှုလံုံပြံြုရ ေးပိုံက်ကွန်အစီအစဉကိုံရိှပါတ

ယ်။ မည်သိုံ ုံ့ပင်ဆိုံရစကျာ, In-depth ကိုံပိုံဖပီေးနငှ် ုံ့ပိုံမိုံထိရ ျာက်စွျာအိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေး 

မျျာေးအတွက်ဆိုံေး ွျာေးရသျာအကျိြုေးဆက်မျျာေးရလျျာုံ့ပါေးရစ န်ကူညီပြင်ေးအတွက်အရ ေးပါပါလိမ်ုံ့မည်အတူရဘေးဒဏသ်င်ုံ့ရဒသမျျာေးမျျာေးအတွက်တိုံေးြျွဲွေ့လွှမ်ေးပြံြု။ 
 

တိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးစဉအတွင်ေးရအျာက်ပါအဆင်ုံ့ရတွကိုံ DPHE, LGEDနငှ်ုံ့MoDMRတူရသျာအျာေးလံုံေးသက်ဆိုံင် ျာရအဂျင်စီမျျာေးအျာေးပြင်ုံ့ရနျာက် ရတျာ်သိုံ ုံ့လိုံက်ပါလိမ်ုံ့မည်။ 

ရအျာက်ပါနည်ေးစနစ်အျာေးလံုံေးအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့အတွက်တိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးအစည်ေးအရဝေးမျျာေးကျာလအတွင်ေးရနျာက် ရတျာ်သိုံ ုံ့လိုံက်ပါလိမ်ုံ့မည်။ 
 

စျာေးပွွဲတင် 7-2: တိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးပြင်ေးနငှ် ုံ့ထုံတ်ရြျာ်အြနေ်းကဏ္ဍနငှ်ုံ့တျာဝန်ဝတတ  ျာေးမျျာေး 

စီမံကိ  ်းအ င ေ့ င ေ့ ပါ င ဝ ာင ရ က လှုပ ရှာ်းမှုမျာ်း / သင တ  ်းသာ်းမျာ်း တာ   ရိှအဖ ှဲ ွဲ့အစည ်းမျာ်း 

အကကိြုဇျာတ်စင် ရဒသနတ အစိုံေး တျာဝနရိှ်သူမျျာေးရှင်ေးလင်ေးနငှ် ုံ့အျာေးလံုံေးအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့အတွက်စီမံကိနေ်း, 

ESMF,လုံပ်ရဆျာင်ြျက်အစီအစဉကမ္ျာုံ့ဘဏလ်ှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့အတိုံင်ပင်ြံမျျာေး၏လှုပ်ရှျာေးမှု

မျျာေးနငှ် ုံ့ ပတ်သက်. သက်ဆိုံင်သူမျျာေး 

 

DRPရဒသြံလူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့အျာေးလံုံေးသက်ဆိုံင် ျာကျာယကံရှင်မျျာေးနငှ် ုံ့အတူတိုံင်ပင်

ရဆွေးရနေွးနငှ် ုံ့စီမံကိနေ်း ည်မှနေ်းြျက်မျျာေးနငှ် ုံ့အကျငုံ့်ကိုံကျငုံ့်၏အတိုံင်ေးအတျာနငှ်ုံ့ ပတ်သက်. 

အသိရပေး။   

DPHE, LGED, MoDMR 
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စီမံကိ  ်းအ င ေ့ င ေ့ ပါ င ဝ ာင ရ က လှုပ ရှာ်းမှုမျာ်း / သင တ  ်းသာ်းမျာ်း တာ   ရိှအဖ ှဲ ွဲ့အစည ်းမျာ်း 

 ရဘေးဒဏသ်င်ုံ့အိမ်ရထျာင်စုံနငှ် ုံ့အတူကနဦေးထုံတ်ရြျာ်အစည်ေးအရဝေး 

အဆိုံပါIOL၏ လဒမ်ျျာေးကိုံရဆွေးရနေွး နန်ငှ် ုံ့စုံရဆျာင်ေး နရ်တွကိုံရလျျာုံ့ကျရစဖပီေးနငှ် ုံ့

ရလျျာုံ့ပါေးရစ နမ်ည်သိုံ ုံ့အရပေါ်အကကံပပြုြျက်မျျာေးသက်ရ ျာက်မှု 

ကူညီ PIU နငှ် ုံ့အတိုံင်ပင်ြံ, 

ရဒသနတ အစိုံေး တျာဝနရိှ်သူမျျာေးက 

လူအရပါင်ေးတိုံ ုံ့အျာေးစီမံကိနေ်းကိုံအကျာအကွယ်စျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးထုံတ်ရြျာ်သက်

ဆိုံင် ျာကျာယကံရှင်မျျာေး,စီမံကိနေ်းမှသတင်ေးအြျက်အလက်မျျာေးအမျိြုေးမျိြုေးရသျာအ

စိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးအရပေါ် ပြန် ုံ့ရဝ, ထုံတ်ရြျာ် 

ကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးပဏျာမအစီအစဉ,ပဏျာမအြျက်အလက်မျျာေး

ကိုံအရကကျာင်ေးကိုံမ ရဝ၏အမှု၌အ PAPs နငှ် ုံ့အတူယျာယီ 

ည ိရပေးမှု/က်ဘ်ဆိုံက်မျျာေးသီေးပြျာေးအသက်ရမွေးမှုအရပေါ်ယျာယီအကျိြုေး 

သက်ရ ျာက်မှု,ယင်ေးနငှ် ုံ့ပတ်သက်ဖပီေးကရိုံဟင်ဂျျာလူတိုံ ုံ့နငှုံ့်အတူတိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးစီ

မံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းမျျာေးနငှ် ုံ့ကကျာေးဝင်,နငှုံ့်မရကျနပ်မှုရန ပ်လိပ်စျာြိုံ ုံ့ပြစ်နိုံင်ရပြအကျိြုေး

သက်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ် ုံ့လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေး 

PIU နငှ် ုံ့အတိုံင်ပင်ြံ 

ရိုံဟင်ဂျျာအမျိြုေးသမီေးနငှ် ုံ့အတူသီေးပြျာေးတိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးနငှ် ုံ့ကရလေးမျျာေး, 

စဉအတွင်ေးကရိုံဟင်ဂျျာလူမျိြုေးသည်ထိရတွွေ့ဆက်ဆံဘျာသျာစကျာေးကွျာပြျာေးြျက်

ရကကျာင်ုံ့တိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးနငှ် ုံ့ယင်ေးမရကျနပ်မှုရန ပ်လိပ်စျာြိုံ ုံ့လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးအ

ရကကျာင်ေးကကျာေး 

PIU နငှ် ုံ့အတိုံင်ပင်ြံ 

အရကျာင်အထည်ရြျာ်ရ ေးအ

ဆင်ုံ့ 

ဒုံတိယထုံတ်ရြျာ်အစည်ေးအရဝေး/တိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးထိြိုံက် ပ် ွျာ၏အိမ်ရထျာင်စုံ 

updated အကျာအကွယ်ဆိုံင် ျာကိစစ ပ်မျျာေး, အစိုံေး ကမ္ျာုံ့ 

ဘဏမ်ူဝါဒမျျာေးအရပေါ်ရဆွေးရနေွးပါ န် DRP,  ပိုံင်ြွင် ုံ့စသည်တိုံ ုံ့RAP 

ကနဦေးအဆင်ုံ့တွင်စဉအတွင်ေးပပင်ဆင်ထျာေးသည်ဆိုံပါကလည်ေးထုံတ်ရြျာ်လိမ်ုံ့မည်

။ 
 

အလုံပ်အကိုံင်အြွင်ုံ့အလမ်ေးမျျာေးကိုံ, အလုံပ်သမျာေးဆိုံင် ျာကိစစ ပ်မျျာေး, 

ကုံဒအ်ရပေါ်ရဆွေးရနေွးြျက် ပ် ွျာစည်ေးစိမ်၏အမူအကျငုံ့်, etc အဆိုံပါ DRP 

စည်ေးစိမ်၏အမူအကျငုံ့်၏ကုံဒ၏် 
 

ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးအကျငုံ့်ကိုံကျငုံ့်ပြင်ေးနငှ် ုံ့အလျာေးအလျာအရပေါ်ရဆွေးရနေွးြျက်သက်

ရ ျာက်မှု 
 

သီေးပြျာေးကရိုံဟင်ဂျျာအမျိြုေးသမီေးနငှ် ုံ့အတူတိုံင်ပင်ရဆွေးရနေွးနငှ် ုံ့စီမံကိနေ်း ွဲ ုံ့ကွွဲပပျာေးပြျာေး

PIUနငှ်ုံ့အရကျာင်အထည်ရြျာ်အနဂ်ျီအိုံ 

 

PIU နငှ် ုံ့ NGOအြွွဲွေ့  ွဲ ုံ့ 

 

 

ကနထ်ရိုံ က်တျာမျျာေး, PIU နငှ် ုံ့ NGO အြွွဲွေ့  ွဲ ုံ့ 

 

ကနထ်ရိုံ က်တျာမျျာေး, PIU နငှ် ုံ့ NGO အြွွဲွေ့  ွဲ ုံ့ 

 

ကနထ်ရိုံ က်တျာမျျာေး, PIU နငှ် ုံ့ NGO အြွွဲွေ့  ွဲ ုံ့ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 
နျာေးရသျာအစိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးအရကကျာင်ေးကိုံသူတိုံ ုံ့ကိုံအရကကျာင်ေးကကျာေး 3 

အမျိြုေးသမီေးDRPပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ်ုံ့မည်ရိှ ျာအဓိကအျာ ိေးပြင်ုံ့အစိတ်အပိုံင်ေး။ 
 

ယင်ေးမရကျနပ်မှုရန ပ်လိပ်စျာမှလုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေး 

ကနထ်ရိုံ က်တျာမျျာေး, PIU နငှ် ုံ့ NGO အြွွဲွေ့  ွဲ ုံ့ 

 

စျာေးပွွဲတင် 7-3: ESMF တိုံင်ပင် အြျိနပ်ြစ်စဉ 

တိိုင ပင ဝ  ်းဝ  ်းဝြါင ်းစဉ် သက  ိိုင သမူျာ်း တာ    အြျိ  ကိိုက  

စီမံကိနေ်းအစိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့လှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေး အစိုံေး အရပြပပြုရအဂျင်စီမျျာေး / 

ကလဝက။ 

ြွံ ွေ့ ဖြိြုေးရ ေးမိတ်ြက်မျျာေး 

LGED, DPHE, MoDMR ဇွနလ်, 2018 

အလျာေးအလျာသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်နငှ် ုံ့လူမှုအနတ ျာယ်မျျာေးနငှ် ုံ့ဆိုံေးကျိြုေး

သက်ရ ျာက်နိုံင်မှုမျျာေးအပြစ်ရလ ျာုံ့ြျရ ေးရဆျာင် ွက်ြျက်မျျာေး၏ 

ြွွဲပြျာေးရ ွေးထုံတ်   

ရဒသြံလူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေး LGED, DPHE, MoDMR ဇူလိုံင်လ, 2018 
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7.2 မဝကျ ပ မှုမျာ်းဝခဖရှင ်းယ တရာ်း 

တစ်ဦေးကရကျာင်ေးမွနစ်ွျာသတ်မှတ်မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးပြင်ေးနငှ် ုံ့ဆံုံေးပြတ်ြျက်ကိုံယနတ ျာေးအျာေးလံုံေးရလေးြုံအစိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးကိုံတစ်ြုံအြျိနမီ်နငှ် ုံ့ရကျနပ်ထံုံေးစံ၌မရကျလ

ည်မှုမျျာေးနငှ် ုံ့တိုံင်ကကျာ 

ိေးမှုမျျာေးရပြရှင်ေး နတ်ည်လိမုံ့်မည်။တစ်ဦေးကစီမံကိနေ်းကိုံတိကျရသျာGRMတတ်နိုံင်သမ စြနေ်းမျျာေးအတွင်ေးလက်ရိှအုံပ်ြျြုပ်ယနတ ျာေး၏အရပြြံရပေါ်မှျာစိတျအပိုံငျေး 

3၏အစိတ် 

အပိုံင်ေးတစ်ြုံအပြစ်တည်လိမုံ့်မည်။အဆိုံပါGRMရအျာက်ပါလုံပ်ငနေ်းလည်ပတ်အရပြြံမူရအျာက်တွင်အရကျာင်အထည်ရြျာ်လိမုံ့်မည်:ဈ)အျာေးလံုံေးကိစစမျျာေးတွင်မှတ်တမ်ေး

တင်ထျာေးသင်ုံ့ပါတယ်လက်ြံ ရိှ; ii) ဆံုံေးပြတ်ြျက်ရတွတိုံင်ကကျာေးမှဆက်သွယ် မည်, နငှ် ုံ့ iii) အျာေးလံုံေးကိစစမျျာေးတွင်၎င်ေး၏ဖပီေးစီေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်တန်ပပနအ်ရကျာ 

 

ဤသည် GRM သီေးပြျာေးအျာေးနည်ေးြျက်မျျာေးနငှ် ုံ့ြံစျာေးြွဲုံ့ နငှုံ့်မျျာေးစွျာရသျာကိစစ ပ်မျျာေးတွင်, ဆွဲကျျာေး- ကိုံအရပြြံဖပီေး အလွွဲသံုံေးစျာေးမှုနငှ် ုံ့အကကမ်ေး 

ြက်မှုကရနတိတ်တဆိတ်ြံ ြိုံ ုံ့ဆက်လက်ကကသူဒုံကခသည်စြနေ်းမျျာေးတွင်နငှ် ုံ့အထူေးသပြင်ုံ့မိနေ်းမမျျာေးနငှ် ုံ့ဖမီေးရကျာင်ရပါက်အ ွယ်မိနေ်းကရလေးရတွအတွက်အိုံေးအိမ်မွဲုံ့ကရိုံ

ဟင်ဂျျာလူမျိြုေး၏မရ  ျာရသျာအရပြအရနအပမင်အတွက်ရဆျာင် ွက်တျာပြစ်ပါတယ်။ ည် ွယ်ြျက်မှျာယင်ေးမရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးယနတ ျာေး(GRM)ည ိနှုငိ်ေးရဆျာင် ွက်

ရပေးတွဲုံ့လုံပ်ငနေ်းစဉမှတဆင်ုံ့တတ်နိုံင်သရလျာက်ပမနပ်မနန်ငှ် ုံ့ရဒသြံအဆင်ုံ့မှျာအပြစ်တိုံင်တနေ်းရပြရှင်ေး နပ်ြစ်၏နငှ်ုံ့,ထိုံအယူြံဝင်ဘိုံ ုံ့ရှင်ေးရှင်ေးလင်ေးလင်ေးနွဲ ုံ့ပွင် ုံ့လင်ေးလုံပျထံုံေး

လုံပျနညျေးရပေး န,်ပြစ်နိုံင်သမ မပါလ င်။အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအပါအဝင်အျာေးလံုံေးစီမံကိနေ်းကိုံထိြိုံက်ပုံဂဂိြုလ်မျျာေးဟျာသူတိုံ ုံ့ ွဲ ုံ့အြွင်ုံ့အရ ေးကိုံအပပည်ုံ့အဝသတိထျာေးလုံပ်ပါ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 
လိမ်ုံ့မည်,နငှုံ့်အရသေးစိတ်မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးလုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးမျျာေးထိရ ျာက်တွဲုံ့အမျျာေးပပည်သူဆိုံင် ျာအြျက်အလက်မွဲဆွယ်စည်ေးရံုံ ေးရ ေးမှတစ်ဆင်ုံ့လူသိရှင်ကကျာေး

လိမ်ုံ့မည်။ 

 

လက်ရိှတွင်အဆိုံပါCICိ်ထမ်ေး(Majhiအပြစ်လူသိမျျာေး)ကရိုံဟင်ဂျျာအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးရြါင်ေးရဆျာင်မျျာေးပါဝင်တွဲုံ့ရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေးကွန ်က်မှတဆင်ုံ့DRPစည်ေးရံုံ ေး။ဤစီမံကိ

နေ်းအ ျာမှတဆင်ုံ့LGED,DPHEဖပီေးြွဲုံ့သည်ုံ့မိုံင်ရပေးပိုံ ုံ့toolအပြစ်အရစြံပါလိမ်ုံ့မယ်,နှင်ုံ့MoDMRအပြစ်ရကျာင်ေးစွျာ(TOTမဟျာဗျျူဟျာမျျာေးတဆင်ုံ့)အရဝေးရ ျာက်,အပပြုအမူ

ရပပျာင်ေးလွဲမှုကိုံဆက်သွယ်ရ ေးရြျျာရမွွေ့တံုံ့ရသျာအစိုံေး ၏အဓိကDRPထိရတွွေ့ဆက်ဆံမှုြွွဲ ွေ့စည်ေးပံုံအပြစ်အရစြံြိုံ ုံ့ရစတနျာုံ့ဝန်ထမ်ေးကွန်ယက်၏တိုံေးပမ င်ုံ့ပံုံ့ပိုံေးကူညီကကလိမ်ုံ့မ

ည်မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးပြင်ေးယနတ ျာေးအပြစ်။အဆိုံပါရစတနျာုံ့ဝန်ထမ်ေးအမျိြုေးသမီေးနငှ် ုံ့ဤလုံပ်ငနေ်းစဉအတွက်အပြျာေးအင်အျာေးနည်ေးအုံပ်စုံမျျာေးရကကျာင်ုံ့ထည်ုံ့သွင်ေးစဉေးစျာေး

ရပေးပြင်ေးတစ်ဦေး,ပွင်ုံ့လင်ေးအျာေးလံုံေးပါဝင်နိုံင်နငှ် ုံ့ကိုံယ်စျာေးလှယ်ထံုံေးစံ၌ရ ွေးရကျာက်ရတျာ်မူလိမ်ုံ့မည်။ Project မှ-ကိုံ set up နငှ် ုံ့ DRP 

ထိရတွွေ့ဆက်ဆံမှုစနစ်၏လုံပ်ငနေ်းရဆျာင်တျာအဆင် ရပပရြျျာရမွွေ့ရစ န်တစ်ဦေးအထူေးပပြုရအဂျင်စီ (SA) ၏ဝနရ်ဆျာင်မှုရငရွကကေးပါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အဆိုံပါအထူေးပပြုရအဂျင်စီမရကျနပ်မှုမျျာေး 

နငှ် ုံ့ ပ် ွျာမှတံုံ ုံ့ပပနြ်ျက်မျျာေးကိုံမှတ်တမ်ေးတင်မျျာေးအတွက်CICရံုံ ေးမှျာရန ျာြျြံ ြိုံ ုံ့အရတွွေ့အကကံြုရိှဝနထ်မ်ေးငျှာေး မ်ေးပါလိမ်ုံ့မယ်။အဆိုံပါရအဂျင်စီလည်ေးပါဝင်သည်ရသျာ 

DRP ထိရတွွေ့ဆက်ဆံမှုယနတ ျာေး, လွယ်ကူရြျျာရမွွေ့ ကကီေးကကပ်ကွပ်ကွဲပြင်ေးနငှ် ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မည်: ရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေး (ဈ) ရ ွေးြျယ်ရ ေးနငှ် ုံ့သင်တနေ်းမျျာေး; (ii) 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးနငှ် ုံ့အစီ င်ြံလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေး; (iii) သည် Periodic CIC-ရစတနျာုံ့ဝန်ထမ်ေးအစည်ေးအရဝေးမျျာေး; နငှ် ုံ့ (ဃ) IEC ပစစည်ေးမျျာေးပြန် ုံ့ပြျူေး။ စီမံကိနေ်း ွဲ ုံ့ GRM 

ထူရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပြင်ေးနငှ် ုံ့ရြျျာရမွွေ့ နိုံင် န်အတွက်, ရအျာက်ပါအဆင်ုံ့ရတွကိုံယူလိမုံ့်မည်:  

 

(ဈ) protocol ကိုံဒဇိီုံင်ေး; (ii) ငုံ့်သတ်မှတ်မှု-တက်လက်စွွဲစျာအုံပ် စနစ် (လက်စွွဲစျာအုံပ်ပံုံစံမျျာေးနငှ် ုံ့မှတ်ပံုံတင်, သင်တနေ်းနငှ် ုံ့အရဝေးရ ျာက်); (iii) GRM 

စီမံြန် ုံ့ြွွဲမှုစွမ်ေး ည်ြွံ ွေ့ ဖြိြုေး; (ဃ) ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ြွံ ွေ့ ဖြိြုေးမှု (ရဆျာုံ့ြ်ဝွဲ, ကွနပ်ျျူတျာမျျာေး, ပ င်တျာ, တယ်လီြုံနေ်း, မိုံဘိုံင်ေး ပလီရကေးရှင်ေး, အင်တျာနက်နငှ်ုံ့လ ပ်စစ်မီေး); (v) 

စစ်ဆင်ရ ေးအျာကျာသ (စျာသင်ြံုံမျျာေးနငှ် ုံ့ကုံလျာေးထိုံင်); နငှ် ုံ့ (vi) မရကျနပ်ြျက်ကိုံ အထူေးြုံနေ်းလှုိင်ေး (ဝနရ်ဆျာင်မှုကိုံစျာြျြုပ်) ။ 

 

စီမံကိနေ်းအျာေးအိမ်ရှင်လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအတွင်ေးအြျိြုွေ့ရသျာလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေး ပါလိမ်ုံ့မယ်။အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးလူရတွကိုံယျာယီထိြိုံက်ရစပြင်ေးငါှအဘယ်အ ပ်LGEDဆိုံင်ကလုံ

နေ်းအမိုံေးအကျာ,လမ်ေး,တံတျာေး,culvertsစသည်တိုံ ုံ့ကိုံအရပေါ်ရဆျာက်လုံပ်ရ ေးလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေး ပါလိမ်ုံ့မယ်။စီမံကိနေ်းကိုံလည်ေးအလုံပ်သမျာေးဥပရဒမျျာေးနငှ် ုံ့လုံပ်ငနေ်းြွင်ကျနေ်း

မျာရ ေးနငှ် ုံ့ရဘေးအနတ ျာယ်ကင်ေးရှင်ေးရ ေးပပဿနျာမျျာေး၏ မဟုံတ်သညုံ့် -လိုံက်နျာမှုမျျာေးအတွက်မ 

ရကျလည်မှုြန်တီေး ရသျာရဆျာက်လုံပ်ရ ေးကျာလအတွင်ေးမှျာရဒသြံစည်ေးစိမ်လိုံအပ်နိုံင်ပါသည်။ 

 

DRP နငှ် ုံ့အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမရကျနပ်မှုကိုံရပြရှင်ေး နတ်စ်ြုံရလေးအဆငုံ့် GRM LGED, DPHE, MoDRM နငှ် ုံ့အထူေးပပြုရအဂျင်စီမျျာေး 

၏ရထျာက်ြံမှုနငှ် ုံ့အတူတည်လိမုံ့်မည်။ အရသေးစိတျကိုံရအျာက်တွင်ရပေးထျာေးရသျာရနကကသည်: 

 

ပ မဦ်းစ ာအ င ေ့ကိို (အစီရင ြံအသိိုင ်းအ ိိုင ်းမျာ်း ငှ ေ့စြ  ်းအ င ေ့ကိိုမဝကျ ပ ြျက ကိို): မရကျလည်မှုမျျာေးအစျာရရှျာင်ပြင်ေး ကကည်လင်ပပတ် 

သျာေးမှုအတွက်ပံုံပထမဦေးဆံုံေးအဆင်ုံ့နငှ် ုံ့အမျျာေးဆံုံေးသံုံေးစွွဲနိုံင်ပြင်ေးနငှ် ုံ့ြျက်ြျင်ေးအဆက်အသွယ်စြနေ်းအဆင်ုံ့နငှ် ုံ့ရကျေး ွျာအဆင်ုံ့မှျာတွင်ဆိုံဒကိ်ုံ လိမုံ့်မည်။ 

အစိတ်အပိုံင်ေးမျျာေးကိုံ 1 နငှ် ုံ့ 2 အဘိုံ ုံ့အတိုံင်ကကျာေးမှုမျျာေးဤရန ျာတွင်လက်ြံ ရိှလိမ်ုံ့မည်။ ရကကျာင်ုံ့စီမံကိနေ်း၏သရဘျာသဘျာဝ န,် နစှ်ဦေး 

ကိုံမရကျနပ်ြျက်ကိုံအစီ င်ြံလုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးမျျာေးရိှ လိမုံ့်မည်။ 
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1. DRPအာ်းခဖင ေ့သတင ်းပိို ေ့မဝကျ ပ ြျက မျာ်း:ရိုံဟင်ဂျျာရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေးကွန်ယက်ကိုံအရ ေးအသျာေးထွဲမှျာနငှ် ုံ့နှုတ်အျာေးပြင်ုံ့နစှ်ဦေးစလံုံေးမရကျလည်မှု ြိုံင် ြိုံ ုံ့ 

DRPs အဘိုံ ုံ့လယ်ပပင်၌ မှုအဆငျွေ့ အင်တျာမီလနမ်ျက်နျှာ ကိုံအပြစ်ရဆျာင် ွက်ပါလိမ်ုံ့မယ်။ ကွင်ေးဆင်ေး မှုအဆငျွေ့ 

DRPရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေးအတူတကွစီမံကိနေ်းကိုံကကျာေးဝင်နငှ် ုံ့အတူGRM နငှ် ုံ့လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးမျျာေးအရပေါ်ရလုံ့ကျင်ုံ့သင်ကကျာေးပါလိမ်ုံ့မည်။ 

လူအျာေးလံုံေးတိုံ ုံ့သည်ရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေးကရိုံဟင်ဂျျာဘျာသျာစကျာေးနွဲ ုံ့ဘဂဂလျာဘျာသျာစကျာေးနစှ်ြုံလံုံေးအတွက်ကျွမ်ေးကျင်စွျာပြစ် မည်။ 

သူတိုံ ုံ့ကရ ေးလိုံက်နငှ် ုံ့မရကျလည်မှုမှတ်တမ်ေးတင် န်ကျွမ်ေးကျင်သူပြစ် မည်။ အထူေးကုံရအဂျင်စီမှျာအနည်ေးဆံုံေး 2 အထီေးနငှ် ုံ့ 2 

အမျိြုေးသမီေးရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေးရိှလိမုံ့်မည်ဘယ်မှျာရစတနျာုံ့ဝန်ထမ်ေး၏ကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာအုံပ်စုံမျျာေးြွွဲ ွေ့စည်ေးပါလိမ်ုံ့မယ်။တစ်ြုံြျင်ေးစီကိုံအြွွဲ ွေ့မရကျနပ်မှု, 

လက်ြံ ရိှရပြရှင်ေးရ ေးနငှ် ုံ့မှတ်တမ်ေးတင်ပြင်ေးအတွက် 300 500 မှ DRP မိသျာေးစုံမျျာေးကိုံရထျာက်ပံုံ့ပါလိမ်ုံ့မယ်။ 

ယင်ေးမရကျနပ်မှုဒီအဆငုံ့်မှျာရပြရှင်ေးမ ရနတယ်ဆိုံ င်, စြနေ်းအဆင်ုံ့အထိရပေးပိုံ ုံ့လိမ်ုံ့မည်။ 

2. Host ကလူမှုအသိိုင ်းအ ိိုင ်းမျာ်းကသတင ်းပိို ေ့မဝကျ ပ ြျက မျာ်း:မရကျနပ်မှုလည်ေးအဓိကအျာေးရကကျာင်ုံ့စြနေ်းပပင်ပရန ျာတစ်န 

ရိ ျာယူလိမ်ုံ့မည်ဟုံရမ ျာ်လင်ုံ့ပြင်ေးနငှ် ုံ့LGEDနငှ်ုံ့၎င်ေး၏ကနထ်ရိုံ က်တျာမျျာေးကအရကျာင်အထည်ရြျာ်ရဆျာင် ွက်ရနကကသည်တြျိြုွေ့ ျာစီမံကိနေ်းကိုံလှုပ်ရှျာေးမှု

မျျာေးမှအိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးထံမှရပေါ်ထွက်လျာလိမ်ုံ့မည်။ဤရ ွွေ့ကျာေးမရကျနပ်မှုအထူေးပပြုရအဂျင်စီမျျာေး၏မရကျနပ်ြျက်ကိုံ Focal Point သည်, INGO / 

NGO အြွွဲွေ့ (ရိှပါက) မှကိုံယ်စျာေးလှယ်သတင်ေးပိုံ ုံ့ရစပြင်ေးငါှ, LGED / DPHE, LGED ကရနကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေးထံမှ Focal Point 

သည်ကျာကှယျရစျာငျွေ့ရရှျာကျ။ ယင်ေးမရကျနပ်မှုဒအီဆင်ုံ့မှျာရပြရှင်ေး မရနတယ်ဆိုံ င်, သူတိုံ ုံ့သည်တပ်အဆင်ုံ့ကိုံ ညျည နျေးပါလိမ်ုံ့မည်။ အဆိုံပါ 

focalလူတစ်ဦေးအပပည်ုံ့အဝရအျာက်ပါအြျက်အလက်မျျာေးကိုံမှတ်တမ်ေး တင်လိမ်ုံ့မယ်: လူတစ်ဦေး၏ (ဈ) အမည်ကျာေး, (ii) 

ရန ုံ့စွွဲတိုံင်ကကျာေးြျက်ကိုံလက်ြံ ရိှြွဲုံ့သည်; (iii) တိုံင်ကကျာေးစျာ၏သရဘျာသဘျာဝ; (ဃ) တည်ရန ျာ, နငှ် ုံ့ (v) တိုံင်ကကျာေးြျက်ရပြရှင်ေးြွဲုံ့ပံုံ။ 

 

ဒိုတယိအ င ေ့ GRM (စြ  ်းအ ငေ့ ): DRP ကရနမရကျလည်မှု (နစှ်ဦေးစလံုံေးDRPမျျာေးအတွက်)ရဒသဆိုံင် ျာအဆင်ုံ့မှျာမရပြရှင်ေး နိုံင်ဆက်လက်တည်ရိှသင်ုံ့သည်, DPHE, 

LGED သိုံ ုံ့မဟုံတ် MoDMR ကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေးပြစ်ရစထံမှအကူအညီပြင်ုံ့အထူေးကုံရအဂျင်စီမျျာေး၏ Focal Point 

သည်စြနေ်းအဆင်ုံ့ကိုံမရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးရကျာ်မတီကိုံ (CL-GRC) မှဒကိီစစကိုံပမ ငုံ့်ပါလိမ်ုံ့မယ်။ ဤရကျျာမတီ CIC ကသဘျာပတိအပြစ်ရဆျာင် ွက်ပါလိမ်ုံ့မည်။ 

အမှုရပါင်ေး grievance မှဆီရလျျာ်မှုနငှ် ုံ့အတူလိုံအပ်အပြစ်ရကျာ်မတီအြွွဲ ွေ့ဝင်မျျာေး Majhis, သက်ဆိုံင် ျာကရိုံဟင်ဂျျာရစတနျာုံ့ဝန်ထမ်ေး, 

အထူေးပပြုရအဂျင်စီမျျာေး၏စြနေ်းအဆင်ုံ့ကိုံမရကျနပ်ြျက်ကိုံ Focal Point သည်ပြစ်လိမ်ုံ့မည်, 

တိကျတွဲုံ့PIU/ရအဂျင်စီထံမှအြွွဲ ွေ့ဝင်မျျာေးကသင်တနေ်းသျာေးမျျာေးကိုံcooptedလိမ်ုံ့မည်။ဥပမျာအျာေးပြငုံ့်,စည်ေးစိမ်ထံမှလက်ြံ ရိှမည်သည်ုံ့မရကျနပ်မှုသည်မှန်လ င်,ကနထ်

ရိုံက်တျာ ွဲ ုံ့ကိုံယ်စျာေးလှယ်ကကျာေးနျာရနစဉအတွင်ေးကိုံြိတ်ကကျာေးလိမ်ုံ့မည်။မရကျနပ်မှုထိြိုံက်နစ်နျာပုံဂဂိြုလ်မျျာေးနငှ် ုံ့အတူစဉဆက်မပပတ် interaction 

ကတဆင်ုံ့ရပြရှင်ေးကကလိမ်ုံ့မည်ကိုံ၎င်ေး, focal လူတစ်ဦေးရမေးပမနေ်းြျက်ရပြကကျာေးနငှ် ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်သိုံ ုံ့မဟုံတ်လူမှုရ ေး 

သက်ရ ျာက်မှုအပါအဝင်အမျိြုေးမျိြုေးရသျာကိစစမျျာေးနငှ် ုံ့ ပတ်သက်. နစ်နျာမှုမျျာေးကိုံရပြရှင်ေးပါလိမ်ုံ့မယ်။ တစ်ဦေးကရဆျာုံ့ြ်ဝွဲ ရကလ ျာကျလှျာ နငှ် ုံ့ အထူေးြုံနေ်းလှုိင်ေး 

လည်ေးမရကျနပ်မှုအီလက်ထရ ျာနစ်နည်ေးလမ်ေးမျျာေးမှတစ်ဆင်ုံ့ြံ ြိုံ ုံ့ြွင် ုံ့ပပြုတည်လိမုံ့်မည်။ အဆိုံပါ CIC ရံုံ ေးအြါအျာေး ရလျျာ်စွျာအ 

ဆိုံပါမရကျနပ်ြျက်ကိုံအမှုရပါင်ေးြိုံင်မျာရအျာင်နငှ် ုံ့မှတ်ပံုံတင် နပ်ါလိမ်ုံ့မယ်။ တစ်ဦေးကစြနေ်း-Level မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးရကျာ်မတီ (CL-GRC) တစ်ဦေးြျင်ေးစီစြနေ်း 
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ထွဲတွင်တည်ရထျာင်ထျာေး မည်ပြစ်ဖပီေးတစ်ဦေးြျင်ေးစီအမှုကိုံပပနလ်ည်သံုံေးသပ်ကျာ resolution ကိုံရပေးဘိုံ ုံ့တျာဝနရိှ်ကက လိမုံ့်မည်။ ဆံုံေးပြတ်ြျက်မှအညီြုံနစှ်, 

မရကျနပ်ြျက်ကိုံအမှုရပါင်ေးမှန်ကနရ်သျာရဆျာင် ွက်မှုမျျာေးမျျာေး၏အရကျာင်အထည်ရြျာ်မှုမျျာေး 

အတွက်ဝနရ်ဆျာင်မှုရပေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်သက်ဆိုံင် ျာရအဂျင်စီ ည်ညွှနေ်းပါလိမ်ုံ့မည်။ 

 

Host ကအဝနေ်း (ရဒသဆိုံင် ျာအဆင်ုံ့မှျာမရပြရှင်ေးနိုံင်ရိှရနဆွဲလ င်) အဘိုံ ုံ့, ပတ်ဝနေ်းကျင်ထိနေ်းသိမ်ေးရ ေး / လူမှုရ ေးအကျာအကွယ်အထူေးကုံ (LGED PIU) ကိုံ LGED 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးအလုံပ်အမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နီယျာြျြုပ် ွဲ ုံ့ရံုံ ေးမှျာအလုံပ်အမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နယီျာြျြုပ်အ ဆင်ုံ့မရကျနပ်မှုမျျာေး ရပြရှင်ေးရကျာ်မတီ (Xen-GRC) 

မှဒကိီစစကိုံပမ ငုံ့်ပါလိမ်ုံ့မယ်။ အဆိုံပါ DPHE ဝင်ရ ျာက်စွက်ြက်မှုမျျာေးအတွက်ရဒသြံအဆင်ုံ့မှျာ Unsolved ပြစ်ပွျာေးမှုဟျာ DPHE 

ရကျာုံ့ဘဇျာေးအလုံပ်အမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နီယျာမျျာေးရံုံ ေးရပပျာင်ေးရရွှွေ့လိမ်ုံ့မည်။ အလုံပ်အမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နယီျာြျြုပ်ကဒကီသ က်ဆိုံင် ျာအဆင်ုံ့အထိမှျာ GRC 

၏ကျင်ေးပအပြစ်သတ်မှတ်ထျာေးရသျာအ ျာရိှတဦေးပြစ်လိမုံ့်မည်။ အြွွဲ ွေ့ဝင်မျျာေးသည်ရဒသြံအုံပ်ြျြုပ်ရ ေး, 

ပတ်ဝနေ်းကျင်နငှ် ုံ့လူမှုအြွွဲ ွေ့(EST)(အတိုံင်ပင်ြံ)နငှ် ုံ့လူထုံအရပြပပြုလူ ုံ့အြွွဲ ွေ့အစည်ေးမျျာေးအပါအဝင်လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့အပြျာေးသက်ဆိုံင်သူမျျာေး 

ကိုံယ်စျာေးပပြုရ ွေးြျယ်ြံ ပါလိမ်ုံ့မယ်။ အဆိုံပါအကျာအကွယ်အထူေးကုံအပပည်ုံ့အဝရအျာက်ပါအြျက်အလက်မျျာေးကိုံမှတ်တမ်ေးတင်လိမ်ုံ့မယ်: လူတစ်ဦေး၏ (ဈ) 

အမည်ကျာေး, (ii) ရန ုံ့စွွဲတိုံင်ကကျာေးြျက်ကိုံလက်ြံ ရိှြွဲုံ့သည်; (iii) တိုံင်ကကျာေးစျာ၏သရဘျာသဘျာဝ; (ဃ) တည်ရန ျာ, နငှ် ုံ့ (v) တိုံင်ကကျာေးြျက်ရပြရှင်ေးြွဲုံ့ပံုံ။ 

ရအျာက်မှျာရြေါ် ပပတွဲုံ့အတိုံင်ေး GRC နငှ် ုံ့အြွွဲ ွေ့ဝင်မျျာေး၏ြွွဲ ွေ့စည်ေးတည်ရဆျာက်ပံုံပြစ်လိမုံ့်မည်: 

 

 

ကျင်ေးပအလုံပ်အမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နီယျာြျြုပ် 
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အြွွဲွေ့ဝင်အတွင်ေးရ ေးမှူေး ပတ်ဝနေ်းကျင်ထိနေ်းသိမ်ေးရ ေး / လူမှုရ ေးအကျာအကှယျအထူေးကုံ (PIU) 

အြှွဲ ုံ့ဝငျ ရဒသြံအုံပ်ြျြုပ်ရ ေးကရနကိုံယ်စျာေးလှယ် 

ပတ်ဝနေ်းကျင်ထိနေ်းသိမ်ေးရ ေးနငှ် ုံ့လူမှုအြွွဲ ွေ့ (EST) အတိုံင်ပင်ြံ ွဲ ုံ့ကိုံယ်စျာေးလှယ် 

အ ပ်ြက်လူမှုအြွွဲ ွေ့အစည်ေးကိုံယ်စျာေးလှယ် 

တတယိအ င ေ့ (ြရိို င အ င ေ့ကိို-RRC GRC): အဆိုံပါမရကျနပ်ြျက်ကိုံစြနေ်းအဆငုံ့် / LGED အလုံပ်အမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နီယျာြျြုပ်ရံုံ ေး 

အဆင်ုံ့မှျာမရပြရှင်ေးနိုံင်ဆက်လက်တည်ရိှသင်ုံ့ရကကျာင်ေး MoDMR / LGED PIU, အ RRRC  ွဲ ုံ့ရံုံ ေးမှျာမရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးရကျာ်မတီ (GRC) မှ 

(စျာပြင်ုံ့ရ ေးသျာေးမှတ်တမ်ေးတင်နငှုံ့်အတူ) ကိစစကိုံ ည်ညွှနေ်းအျာေးပြင်ုံ့ GRM ၏တတိယအဆင်ုံ့ကိုံသက်ဝင်ရစပါလိမ်ုံ့မယ် ယင်ေးမရကျန 

ပ်မှု၏သံုံေးသပ်ြျက်ကိုံအရပေါ်အရပြြံဖပီေးထျာေးတွဲုံ့လိမုံ့်မည်, ထိုံ DPD, ကျာကှယျရစျာငျွေ့ရရှျာကျအတိုံင်ပင်ြံပရိုံဂ မ်အတိုံင်ပင်ြံနငှ် ုံ့မရကျန 

ပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးအတိုံင်ပင်ြံနငှ် ုံ့အတူတိုံင်ပင်၌သူတိုံ ုံ့ကိုံရပြရှင်ေး။ ဤသည်သက်ဆိုံင် ျာရအဂျင်စီမျျာေး၏တျာဝနရိှ်ကိုံယ်စျာေးလှယ် RRRC 

 ွဲ ုံ့ရံုံ ေးမှျာဆိုံတည်ဆွဲရကျာ်မတီအသံုံေးပပြုမှုရစနငှ်ုံ့ RRRC ထိရတွွေ့ဆက်ဆံ, DC ကမျျာေးနငှ် ုံ့ြရိုံင်အဆင်ုံ့ပါလိမ်ုံ့မယ်: MoDMR, LGED နငှ် ုံ့ DPHE 

အပြစ်အြါလိုံအပ်ြွဲုံ့ပါတယ်။ ဤသည်က၎င်ေး၏သက်ဆိုံင် ျာပပန်လည်သံုံေးသပ်နငှ်ုံ့ဆံုံေးပြတ်ြျက်မျျာေးအဘိုံ ုံ့, ြရိုံင်အဆင်ုံ့မှျာြွင်ုံ့လှစ်ပါလိမ်ုံ့မည်။  တစ်ဦေးက 
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ရဆျာုံ့ြျဝွဲအရပြြံသည်ုံ့စနစ်အျာေးမရကျနပ်ြျက်ကိုံအမှုရပါင်ေးမှတ်ပံုံတင်ဖပီေးရနျာက်ဆက်တွွဲအထိတိုံေးတက်ြွံ ွေ့ ဖြိြုေးပါလိမ်ုံ့မည်။ Parallelly, လက်စွွဲ 

စနစ်အတွက်စီမံကိနေ်း၏ကနဦေးအဆင်ုံ့မျျာေးတွင်လုံပ်ရဆျာင်နိုံင်စွမ်ေးကိုံအျာမြံမှရနျာက်ရတျာ်သိုံ ုံ့လိုံက်ကကလိမ်ုံ့မည်အပြစ်ရပေါ် ပြစ်ရပေါ်၏ အမှု၌တစ်ဦေး ပံုံစံ စနစ်က 

အပြစ်အရစြံ န။် အဆိုံပါ GRM ဒဇိီုံင်ေး၏အစိတ်အပိုံင်ေးတစ်ြုံအပြစ်, မရကျနပ်ြျက်ကိုံအမျိြုေးအစျာေးအစုံတြုံပြစ်ပွျာေး 

မှုဦေးစျာေးရပေးအပြစ်မရကျနပ်မှုပရ ျာဂျက်နငှ် ုံ့ဆက်စပ်သည်ုံ့အမျျာေးအပပျာေးအမျိြုေးအစျာေးပါဝင်သည်ထျာေးတွဲုံ့သူတိုံ ုံ့ ွဲ ုံ့ြံစျာေး တွဲုံ့နစ်နျာမှု, GVB ဆက်စပ်ရသျာ 

မရကျနပ်မှုလွယ်ကူရြျျာရမွွေ့ န်ထုံတ်လုံပ်ပါလိမ်ုံ့မည်, ဆက်စပ်ရသျာ မရကျနပ်မှုကျာကှယျရစျာငျွေ့ရရှျာကျစသည်တိုံ ုံ့ကိုံတစ်ဦေး က ရဆျာုံ့ြျဝွဲ ကိုံအရပြြံသည်ုံ့ 

အထူေးြုံနေ်းလှုိင်ေး ကိုံလည်ေးစုံရဆျာင်ေးပါလိမ်ုံ့မယ် နငှ် ုံ့သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်နငှ် ုံ့လူမှုရ ေးအကျာအကွယ် ဆက်စပ်ရသျာ မရကျနပ်မှုတံုံ ုံ့ပပနက်ကသည်။ 

 

စတိုတထ အ င ေ့ (အမျိ ်းသာ်းအ င ေ့): တစ်ဦေးမရကျနပ်ြျက်ကိုံြရိုံင်အဆငုံ့်မှျာ unsolved ပြစ်ရနဆွဲလ င်မရကျနပ်ြျက်ကိုံ MoDMR  ွဲ ုံ့လှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့ ပတ်သက်. 

လ င်, ကနိုံင်ငံရတျာ်အဆင်ုံ့တနည်ေး MoDMR မှျာရလေးစျာေးရအဂျင်စီမျျာေး ည်ညွှနေ်းလိမ်ုံ့မည် LGED, ထိုံမရကျနပ်ြျက်ကိုံ LGED  ွဲ ုံ့လှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့ ပတ်သက်. 

ရနသည်လ င်, နငှ် ုံ့ DPHE, ထိုံမရကျနပ်ြျက်ကိုံ DPHE  ွဲ ုံ့လှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့ ပတ်သက်. လ င်။ 

တစ်ြုံြျင်ေးစီကိုံရအဂျင်စီဖပီေးရတျာုံ့သူတိုံ ုံ့ ွဲ ုံ့တည်ဆွဲမရကျနပ်မှုဆံုံေးပြတ်ြျက်ရတွ protocol မျျာေးကိုံ အသံုံေးပပြု.  ည်ညွှနေ်း မရကျနပ်မှုရပြရှင်ေးပါလိမ်ုံ့မယ်။ 

သက်ဆိုံင် ျာရအဂျင်စီမျျာေး၏အကျာအကွယ် focal အြျက်မျျာေးဆံုံေးပြတ်ြျက်ပြစ်စဉကိုံလွယ်က ိူရြျျာရမွွေ့ရစမည်ုံ့တျာဝနရိှ်သည်ပြစ်လိမုံ့်မည်။ တစ်ဦေးအထူေးသပြင်ုံ့အမှု 

(အဆငျွေ့ 1-level ကိုံ 3) အျာေးလံုံေးသည်အစည်ေးအ ရဝေးမိနစ်ကကျာေးနျာမတိုံင်မီတင်ပပ ပါမည်။ အဆိုံပါကကျာေးနျာပြင်ေး 

နငှ် ုံ့ရထျာက်ပံုံ့စျာ ွက်စျာတမ်ေးအရပေါ်အရပြြံဖပီေးရကျာ်မတီကိစစ ပ်မျျာေး ကိုံရပြရှင်ေးနိုံင်ပါလိမ်ုံ့မယ်။ မည်သည်ုံ့အလုံပ်သမျာေး၏အမှု၌ကိစစမျျာေးဝမ်ေးရပမျာက်, 

စည်ေးစိမ်ကိုံတိုံက်ရိုံက်ကနထ်ရိုံ က်တျာမျျာေးနငှ် ုံ့က နထ်ရိုံက်တျာမှတိုံင်ကကျာေးနိုံင်ပါတယ်ဘဂဂလျာေးရဒုံ့ရ်ှအလုံပ်သမျာေးဥပဒ 2006 

အလုံပ်သမျာေးရ ေး ျာမျျာေးကြျက်ြျင်ေးပပဿနျာမျျာေးကိုံရပြရှင်ေး နိုံင်မှြညညျရနျှာငျရနကကသည်ထိုံ ုံ့အပပင်, DRP 

နငှ် ုံ့အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးကိုံလည်ေးတိုံက်ရိုံ က်မဆိုံအဆင်ုံ့အထိတိုံင်ကကျာေးြွင်ုံ့ပပြုထျာေးပါသည်။ 

 

ထိုံ ုံ့အပပင်ြုံနစှ်, ယံုံကကည်သူအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့တစ်ဦေးြျင်ေးစီကိုံသူတိုံ ုံ့ဆိုံေး ွျာေးစွျာရကကျာင်ုံ့ထိြိုံက်ရနကကရသျာဤကမ္ျာုံ့ဘဏ ် (WB) ကိုံမပံုံ့ပိုံေး 

စီမံကိနေ်းကိုံလက်ရိှစီမံကိနေ်းကိုံအဆငုံ့် မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးယနတ ျာေးမျျာေးဒါမှမဟုံတ် WB  ွဲ ုံ့မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးဝနရ်ဆျာင်မှု (GRS) မှတိုံင်တနေ်းတင်ပပရစနိုံင်သ ည်။ 

အဆိုံပါ GRS လက်ြံ ရိှတိုံင်ကကျာေးမှုမျျာေးြျက်ြျင်ေးစီမံကိနေ်းကိုံနငှုံ့်ဆက်န ွှယ် စိုံေး ိမ်ပူပနမ်ှုမျျာေးရပြရှင်ေး နိုံင် နအ်တွက်ပပန်လည်သံုံေးသပ်ပြစ်ရကကျာင်ေးရသြျျာ။ 

စီမံကိနေ်းထိြိုံက်လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့တစ်ဦေးြျင်ေးစီထိြိုံက်မှုပြစ်ပွျာေးြွဲုံ့သည်ရိှမရိှဆံုံေး ပြတ် ရသျာသည်ုံ့ WB  ွဲ ုံ့လွတ်လပ်ရသျာစစ်ရဆေးရ ေး Panel 

ကိုံ၎င်ေးတိုံ ုံ့၏တိုံင်ကကျာေးြျက်တင်ပပ နရ်စပြင်ေးငါှ, ဒါမှမဟုံတ်ရပေါ် ရပါက်နိုံင်ရကကျာင်ေး၎င်ေး၏မူဝါဒမျျာေးနငှ် ုံ့လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့အတူ WB 

မဟုံတ်သည်ုံ့လိုံက်နျာမှု၏ လဒအ်ပြစ်။ စိုံေး ိမ်ပူပနမ်ှုမျျာေး 

ကိုံကမ္ျာုံ့ဘဏ်၏အျာရံုံ ကိုံတိုံက်ရိုံ က်ယူရဆျာင်ြွဲုံ့ကကနငှ်ုံ့ဘဏစ်ီမံြန် ုံ့ြွွဲမှုတံုံ ုံ့ပပန ်နအ်ြွင်ုံ့အလမ်ေးရပေးရသျာထျာေးဖပီေးဖပီေးရနျာက်တိုံင်ကကျာေးမှုမျျာေးသညုံ့်အြျိန်တွင်မဆိုံတင်သွင်ေး

နိုံင်ပါသည်။   
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သူအဆငုံ့် 4: အမျိြုေးသျာေးဒမိီုံကရ စီအြွွဲ ွေ့ြျြုပ်    

 MoDMR LGED DPHE 

သူအဆငုံ့် 3: ြရိုံင်    

 RRRC မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးရကျာ်မတီကိုံ (GRC) 

MoDMR  ွဲ ုံ့ PIU (DPD, အကျာအကွယ်အတိုံင်ပင်ြံပရိုံဂ မ်အတိုံင်ပင်ြံ, မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးအတိုံင်ပင်ြံ) 

က ပပြုြိုံ ုံ့လွယ်ကူ 

နငှ်ုံ့ GRM စနစ် (ရဆျာုံ့ြျဝွဲအရပြြံသည်ုံ့ အထူေးြုံနေ်းလှုိင်ေး) 

သူအဆငုံ့် 2: အဝနေ်း / စြနေ်း    

 စြနေ်းအဆင်ုံ့ကိုံ / အလုံပ်အမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နယီျာြျြုပ် အဆင်ုံ့မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးရကျာ်မတီကိုံ (CL-GRC / 

Xen-GRC) (တစ်ပါတ်တစ်ကကိမ်ရတွွေ့ဆံုံ န)်: 

မသင်မရန အြွွဲ ွေ့ဝင်မျျာေး: CIC, Majhis, ရိုံဟင်ဂျျာလုံပ်အျာေးရပေး, SA  ွဲ ုံ့စြနေ်းအဆင်ုံ့ကိုံမရကျနပ်ြျက်ကိုံ 

ဆက်သွယ် န်ဆံုံြျက်မျျာေး ပွိြုင် ုံ့ သည် 

ဆီရလျျာ်မှုနငှ် ုံ့အတူလိုံအပ်အပြစ် Pal / ရအဂျင်စီတိကျတွဲုံ့သင်တနေ်းသျာေးမျျာေးကိုံအမှုရပါင်ေး စိတ်နျာကကည်ေးပြင်ေး 

မှ coopted ပါလိမ်ုံ့မည် 

သူအဆငုံ့် 1:  ပ် ွျာ / စြနေ်း (ရဒသြံအဆငုံ့်)  

 အထူေးပပြုအရနပြင်ုံ့မရကျနပ်ြျက်မျျာေး Focal Point 

သည်ရအဂျင်စီ INGO 

LGEDအျာေးပြင်ုံ့တပ်ပြန် ုံ့အကျာအကွယ်, 

ရဒသနတ အစိုံေး ကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေး 

ရိုံဟင်ဂျျာမျျာေးအျာေးရစတနျာုံ့ဝနထ်မ်ေး 

  ပ် ွျာ အိမ်ရှင်အပြစ်လက်ြံကျင်ေးပ  DRP အဝနေ်း 
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စျာေးပွွဲတင် 7-4: မတိုံင်မီကအထူေးရအဂျင်စီမျျာေးကရယဘုံယျအျာေး GRM ဝနရ်ဆျာင်မှုစတင်သည်ုံ့မှ GRM ြွွဲ ွေ့စည်ေးပံုံ 

ဆိုံင် ျာအဆငုံ့် 4 (အမျိြုေးသျာေးအဆင်ုံ့) MoDMR (PIU) LGED (PIU) DPHE (PIU) 

သူအဆငုံ့် 3 (RRRC) RRC မရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှင်ေးရကျာ်မတီကိုံ (RRC-GRC): RRRC ရိှဖပီေးသျာေး GRM ြွွဲ ွေ့စည်ေးပံုံမှျာရိှပါတယ် 

သူအဆငုံ့် 2 (Xen GRC): LGED & DPHE (DPHE 

Xen GRC အဆိုံပါအထူေးပပြုရအဂျင်စီအျာေးပြင်ုံ့ပြံြုငံ ုံ 

GRM ဝနရ်ဆျာင်မှုတင်သည်ုံ့မှကကိြုတင်ပြစ်လိမ်ုံ့မည်) 

မှအမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နီယျာ GRC (Xen-GRC): မှအမှုရဆျာင်အင်ဂျင်နီယျာ, 

အကျာအကွယ်ကျွမ်ေးကျင်သူ,ESTအတိုံင်ပင်ြံအြွွဲ ွေ့ထံမှကိုံယ်စျာေးလှယ်ရဒသြံအုံပ်ြျြုပ်ရ ေးနငှ် ုံ့အ ပ်ဘက်လူ ုံ့

အြွွဲ ွေ့အစည်ေးမျျာေးအပါအဝင်လူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးမျျာေးနငှ် ုံ့အပြျာေးသက်ဆိုံင်သူမျျာေးအရနပြင်ုံ့ကိုံယ်စျာေးလှယ်။DR

Pလည်ေးLGEDနငှ်ုံ့DPHEကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေးမှတဆင်ုံ့မရကျနပ်မှုရန ျာသိုံ ုံ့မဟုံတ်စြနေ်းအဆင်ုံ့မှျာ GRM 

ြွွဲ ွေ့စည်ေးပံုံမှျာတည်ဆွဲနိုံင်ပါတယ်။ 

သူအဆငုံ့် 1 (စြနေ်းနငှ် ုံ့ Host ကလူမှုအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေး): DRP & Host ကအဝနေ်း: LGED / DPHE အျာေးပြင်ုံ့တပ်ပြန် ုံ့ရဘေးအနတ ျာယ်ကျာကွယ်ရ ေးအြွွဲ ွေ့ကရဒသြံ 

LGED / DPHE ကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေး 

 

အ ိိုပါ GRM ဝခြရာြံ: 

တစ်ဦေးကကကံုံ့ြိုံင်ပြင်ေးနငှ် ုံ့ရကျာင်ေးမွနစ်ွျာ အစဉအတိုံင်ေးလိုံက်ပြင်ေး ဆက်သွယ်ရ ေးမဟျာဗျျူဟျာကကျာေးဝင်၏ပိုံရကျာင်ေးအစီအစဉ, ပိုံကကီေး တွဲုံ့ပါဝ 

င်သူမျျာေး၏ရထျာက်ြံမှုမျျာေးနငှ် ုံ့ရြျျာရမွွေ့အရကျာင်အထည်ရြျာ် န်အရ ေးပါပြစ်လိမုံ့်မည်။ ဒါက DRP နငှ် ုံ့အိမ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအကကျာေးအလျာေး 

အလျာြုံြံနငှ် ုံ့နျာေးလည်မှုလွွဲရလျျာုံ့ပါေးရစ န်ကူညီရပေးပါမည်။ အဆိုံပါမဟျာဗျျူဟျာသက်ဆိုံင်သူမျျာေးပိုံရကျာင်ေးစီမံကိနေ်းရဆျာင် ွက်ြျက်နျာေး 

လည်ဖပီေးြျမှတ်ကူညီ နအ်ပြစ်အျာေးလံုံေးအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့မှျာသူတိုံ ုံ့အဘိုံ ုံ့ရထျာက်ြံမှုြန်တီေးပါလိမ်ုံ့မယ်။တစ်ဦေးကဆက်သွယ်ရ ေးအကွဲပြတ်ထိရ ျာက်ရသျာနည်ေးဗျျူဟျာဒီဇိုံင်ေး
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မျျာေးအတွက်ပထမဦေးဆံုံေးရဆျာင် ွက်ပါလိမ်ုံ့မည်လိုံအပ်ပြင်ေး။အဆိုံပါအကွဲပြတ်အျာေးလံုံေးသက်ဆိုံင်သူမျျာေးရြျာ်ထုံတ် နန်ငှ် ုံ့လူမှုနိုံင်ငံရ ေးအရပြအရနတွင်,သတင်ေးအြျက်

အလက်ကွျာဟြျက်,သရဘျာထျာေးမျျာေး, ည်မှနေ်းြျက်မျျာေး,အစစ်အမှနန်ငှ် ုံ့ ိပ်မိစိုံေး ိမ်ပူပနမ်ှုမျျာေးနငှ် ုံ့စိုံေး ိမ်မှုအပြစ်ရပပျာင်ေးလွဲပစ် န်အတျာေးအဆီေးတစ်ြုံပိုံရကျာင်ေးနျာေးလည်

မှုကိုံြွင် ုံ့ပပြုပါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 

မုံနတိ်ုံင်ေးဒဏြ်ံအသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးသတိပပြုမိကကသည်နငှ်ုံ့စီမံကိနေ်းရဆျာင် ွက်ြျက်ကရနအကကိြုေးပွြုနိုံငျရသြျျာရစ န်ဈ)အပပြုအမူဆိုံင် ျာရပပျာင်ေးလွဲမှုကိုံဆက်သွယ်ရ ေးနှင်ုံ့သ

တင်ေးအြျက်အလက်ရဝမ ပြင်ေး;:အဆိုံပါနည်ေးဗျျူဟျာနစှ်ြုံprong ည် ွယ်ြျက်မျျာေး ပါလိမ်ုံ့မယ်နငှ် ုံ့ii)ရဒသြံနငှ် ုံ့နိုံင်ငံရတျာ်အဆင်ုံ့မှျာအဆိုံပပြုထျာေးကကျာေးဝင်၏သရဘျာတူ

ညီမှုတည်ရဆျာက် န။်ဆက်သွယ်ရ ေးကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာဗဟိုံနငှ် ုံ့ရဒသဆိုံင် ျာအဆင်ုံ့မှျာဝနက်ကီေးဌျာနမျျာေး,ြွံ ွေ့ ဖြိြုေးရ ေးမိတ်ြက်,မူဝါဒြျမှတ်သူမျျာေး,မီဒယီျာနငှ် ုံ့DRPsနှင်ုံ့အိ

မ်ရှင်အသိုံင်ေးအဝိုံင်ေးအပါအဝင်မျိြုေးစံုံကျာယကံရှင်မျျာေး ည် ွယ်ပါလိမ်ုံ့မည်သကွဲုံ့သိုံ ုံ့၎င်ေး,ဒါရကကျာင်ုံ့အိမ်တွင်ေးအကကမ်ေးြက်မှုနငှ် ုံ့လူကုံနကူ်ေးမှုအပါအဝင်မည်သည်ုံ့ပြစ်ရပေါ်

ရနရသျာအနတ ျာယ်မျျာေးကိုံစီမံြန် ုံ့ြွွဲပြင်ေးနငှ် ုံ့ရလျျာုံ့ပါေးရစ န ်ည် ွယ်တသမတ်တည်ေးစျာတိုံရပေးပိုံ ုံ့ရ ေး,ရသြျျာ နအ်ရ ေးကကီေးပါသည်ပြစ်လိမုံ့်မည်။အဆိုံပါစီမံကိနေ်းကိုံအလိုံ ုံ့

ငျှာစီမံကိနေ်းမျျာေးအတွက်အမျျာေးပိုံင်နျာေးလည်မှုနငှ် ုံ့ရထျာက်ြံမှုတည်ရဆျာက်ကူညီ နန်ငှ် ုံ့စီမံကိနေ်းမျျာေးကိုံအရကျာင်အထည်ရြျာ်ရ ေးအတွက်တစ်ဦေးအျာေးြွငုံ့်ပတ်ဝနေ်းကျင်ကိုံ

ြနတီ်ေး န်အတွက်ကွွဲပပျာေးပြျာေးနျာေးရသျာပါဝင်သူမျျာေး၏အုံပ်စုံမျျာေးရ ျာက်ရိှြိုံ ုံ့မျိြုေးစံုံဆက်သွယ်ရ ေးလမ်ေးရကကျာင်ေးလုံပ်ငနေ်းရတွစတင်ြိုံ ုံ့ပါလိမ်ုံ့မယ်။ 
 

ဤသည်စံလည်ပတ်မှုလုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေး (ဈ)  က်စွွဲကိုံမှတ်တမ်ေးတင်ြိုံ ုံ့စျာ ွက်ထွဲမှျာရိုံ ေးရှင်ေးဖပီေးမှတ်တမ်ေးကိုံ အသံုံေးပပြု. ပါဝင်သူမျျာေး၏ထိ 

ရတွွေ့ဆက်ဆံမှုနငှ် ုံ့ဆက်သွယ်ရ ေးစီမံြန် ုံ့ြွွဲ နရ်နျာက်ရတျာ်သိုံ ုံ့လိုံက်, (ii) ပါဝင်သူမျျာေး၏အမည်, စံုံစမ်ေးရ ေး (iii) အမျိြုေးအစျာေး, (ဃ) ထိုံကိစစ၏တိုံရတျာင်ေးတွဲုံ့ရြျာ်ပပြျက် 

(logged ပါလိမ်ုံ့မည် ) တစ်ဦေးမရကျနပ်ြျက်ကိုံ, ပပဿနျာ, ဒါမှမဟုံတ်ဆိုံတွဲုံ့ရမေးြွနေ်းကိုံသကွဲုံ့သိုံ ုံ့, (v) အပပဿနျာ-up, ရနျာက်ကိုံလိုံက် နလိ်ုံအပ်ရသျာလုံပ် ပ်မျျာေး; 

 က်စွွဲတစ်ြုံနငှ် ုံ့အတူ (တက်ကကစွျာသိုံ ုံ့မဟုံတ်တံြါေးပိတ်ပြစ်ရစ) နငှ် ုံ့ရနျာက်ဆံုံေးတွင်, (vi) အ အရပြအရနပပ။ 

ကိုံစိတ်ကကိြုက်ရ ွေးြျယ်နိုံင်တယ်မှတ်ြျက်မျျာေးအတွက်တစ်ဦေးကအျာကျာသတစ်ြုံြျင်ေးစီ entry ကိုံမျျာေးအတွက် '' မှတ်စုံမျျာေး-for-စံြျိန ် '' မျျာေးအတွက်အျာကျာသသည်။ 

ညွှနက်ကျာေးြျက်မျျာေးနငှ် ုံ့အတူအဆိုံပါရပြ ျာြံပြင်ေး တင်ေးပလိပ် စံြျိနရ်စျာငုံ့်ရရှျာက် 

နငှ် ုံ့ရပြ ျာြံပြင်ေး ည် ွယ်ြျက်မျျာေးအတွက်ပါဝင်သူမျျာေး၏ည ိနှုငိ်ေးအတွက်ရစုံ့စပ်အကျာအကွယ်အထူေးကုံသိုံ ုံ့မဟုံတ် PIU 

 ွဲ ုံ့ဝနထ်မ်ေးကိုံယ်စျာေးလှယ်မျျာေးအသံုံေးပပြု န် ည် ွယ်ထျာေးသည်။ 

 

အဆိုံပါရပြ ျာြံ တင်ေးပလိတ်စီမံြန် ုံ့ြွွဲမှု၏လုံပ်ငနေ်းတျာဝန်အထူေးကုံ / ဆက်သွယ်ရ ေးကျာကှယျရစျာငျွေ့ရရှျာကျြိုံ ုံ့တျာဝနပ်ြစ်ပါတယ်(1) PIU 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်နိုံင်ငံတကျာအနဂ်ျီအိုံမျျာေးထံမှမည်သည်ုံ့ကိုံယ်အဂဂ ါမျျာေး၌ပါဝင်ထံမှသွင်ေးအျာေးစုံကိုံြိုံင်မျာရအျာင်မည်သူအထူေးကုံ   
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အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 
ပါဝင်သူမျျာေး၏ည ိနှုငိ်ေး;(2)တစ်ဦေးမရကျနပ်ြျက်ကိုံြိုံင်မှ(ြုံနေ်းရြေါ်ဆိုံမှုကိုံ,စျာသျာေး,အင်တျာနက်,မျက်နျှာြိုံ ုံ့မျက်နျှာစည်ေးရဝေး)တိုံက်ရိုံက်PIUကိုံဆက်သွယ်တွဲုံ့သူတစ်ဦေးြျင်ေးစီ

နငှ် ုံ့အြွွဲ ွေ့မျျာေးအပါအဝင်အျာေးလံုံေးကျာယကံရှင်မျျာေး, ပပဿနျာတစ်ြုံသတင်ေးပိုံ ုံ့, ဒါမှမဟုံတ်ရမေးြွနေ်းတစ်ြုံရမေးပါ။ 

အဆိုံပါအကျာအကွယ်အထူေးကုံရိုံ ေးရှင်ေးတွဲုံ့တစ်နစှ်,တစ်လ, က်စွွဲပံုံစံအရပါင်ေးတစ်ရလ ျာက်တွင်တူညီသည်ုံ့ က်စွွဲ၏အပြစ်ကိုံလက်ြံ ရိှရမေးပမနေ်းစံုံစမ်ေးလိုံသည်မျျာေးမျျာေး

အတွက် အစဉအတိုံင်ေးလိုံက်ပြင်ေး ကိုံတည်ရထျာင် နအ်ရ အတွက်ပါဝင်သည်ဟုံတစ်ြုံအမှတ်အသျာေးကိုံအသံုံေးပပြုပြင်ေး, ရပါင်ေးစုံသွင်ေးအျာေးစုံရန ုံ့စဉ တက်- က်စွွဲပါ နငှ် ုံ့ / 

သိုံ ုံ့မဟုံတ်အပြစ်လိုံအပ်ရသျာ၏ တင်ေးပလိပ်ရပြ ျာြံ '' သြင် '''ကိုံထိနေ်းသိမ်ေး နပ်ါလိမ်ုံ့မယ် ဥပမျာ 2018-10-

01XXXGတစ်ဦေးပါဝင်သူမျျာေး၏အမည်နငှ်ုံ့ဆွဲလ်ြုံနေ်းကိုံအရ အတွက်အျာေးပြငုံ့်ရြျာ်ထုံတ်ပြစ်ရစအဆိုံပါရဒသြံမရကျန 

ပ်ြျက်မျျာေးနငှုံ့်အတူတစ်ဦေးမရကျနပ်ြျက်ကိုံတင်သွင်ေးထျာေးဖပီေးညွှန်ပပမယ်လိုံ ုံ့: တစ်မရကျနပ်ြျက်ကိုံ (G), ပပဿနျာ (P) ကိုံညွှနေ်းစျာတစ်ရစျာင်, သိုံ ုံ့မဟုံတ်ရမေးြွနေ်းတစ်ြုံကိုံ 

(ရမေး) နွဲ ုံ့ ြံစျာေး တွဲုံ့နစ်နျာမှုရပပျာင်ေးြူေး ရကျာ်မတီ။ 
 

ရအျာက်ပါပံုံစံမျျာေးသက်ဆိုံင်သူမျျာေး '' ထိရတွွေ့ဆက်ဆံမှုမျျာေး၏ရပြ ျာြံရနစဉအတွင်ေးရနျာက်ရတျာ်သိုံ ုံ့လိုံက်ပါလိမ်ုံ့မည်။ 
 

စျာေးပွွဲတင် 7-5: ရပြ ျာရကျာက် သက်ဆိုံင်သူမျျာေး '' ထိရတွွေ့ဆက်ဆံရ ေးအဘိုံ ုံ့အစီစဉြွွဲ ွေ့စည်ေးမှုပံုံစံ 
 

ရပြ ျာရကျာက်နိုံင်မ

ည်ုံ့နပံါတ် 

သက်ဆိုံင်သူမျျာေး ထုံတ်ပပန်သည် လုံပ်ရဆျာင်ြျက်မျျာေး အဆငုံ့်အတ

နေ်း 

2018-DD-MM- 

000G 

2018-DD-MM- 

000P 

2018-DD-MM- 

000Q 

အမည် 

တစ်ဦေးြျငေ်းစီ 

/ အုံပ်စုံတစစ်ုံ 

e-mail, 

လိပ်စျာသိုံ ုံ့မဟုံတ ်

ဆွဲလ်ြုံနေ်း 

ဂဏနေ်း 

ြွွဲပြျာေးသတ်မှတ် 

ပါဝငသ်ူမျျာေး၏ 

တစ်ဦေးအပြစ်ပပဿနျာ 

(1) 

မရကျနပ်ြျက်မျျာေး, 

ဒါမှမဟုံတ ်

(2) 

ပပဿနျာပြစ်ရစ, 

(3) 

ရမေးြွနေ်း 

ပါဝငသ်ူမျျာေး၏တ ျာေးဝငမ်ရကျနပ်ြျကက်ိုံ file ရ ွေးြျယ်ပါက, 

(1) ပပည်တွငေ်းမရကျနပ်မှုမျျာေးရပြရှငေ်းရကျ်ာမတီ ည်ညွှနေ်းကိုံေး 

ကျာေးပပနလ်ည်သံုံေးသပ်စီမံြန် ုံ့ြွွဲရ ေးအဆက်အသွယ်။ 

(2) မှပါဝငသ်ူမျျာေး၏နငှ်ုံ့ကမ်ေးလှမ်ေးမှုနငှ်ုံ့အတလူက်ြံ ရှကိိုံ 

အတည်ပပြုပံုံစံတငပ်ိုံ ုံ့ နန်ငှ်ုံ့အတကူူည ီ

(3) မှတ်တမ်ေး က်စွွဲမျျာေး & အြျနိအ်ပြစ် (ဈ) (ii), တငသ်ွငေ်း 

အျာေးပြင်ုံ့ (ဃ) ဆံုံေးပြတ်ြျက်အျာေးပြင်ုံ့ရြေါ်ရဆျာငသ်ွျာေး (iii) ကပပနလ်ည်သံုံေးသပ်လုံပ် ပ်မျျာေး 

(3) ပါဝငသ်ူမျျာေး၏စိတ်ရကျနပမ်ှုနငှ်ုံ့အတတူက် Follow 

(မရကျနပ်ြျက်ကိုံလုံပင်နေ်းစဉနငှ်ုံ့ လဒန်ငှုံ့အ်တ)ူ စစတ်မ်ေး 

(4) တက်ကကစွျာအပြစ်အဆင်ုံ့အတနေ်းကိုံအပ်ဒတိ်လုံပ ်

ပါဝငသ်ူမျျာေး၏ပပဿနျာတစ်ြုံမျျာေးအတကွ်အရပြတစ်ြုံရှျာကကံြွဲုံ့လ င,်သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာပါလ င ်

(1), အလျာေးတူကိစစမျျာေး နငှ်ုံ့အတူြိုံငမ်ျာရအျာင ်

(2), PIU အပြျာေးအ ငေ်းအပမစ် (s) ကိုံြွွဲပြျာေးသတ်မှတ် နမ်ျျာေး 

အတွက်လုံပ် ပ်ရတွကိုံတံုံ ုံ့ပပနြ်ျက ်

(3) ရနျာက်ဆံုံေးရန ုံ့အတတူက်လိုံက်ရလ ျာက် နသ်တမ်ှတ ်

(4) 'သတိရပေးြျက်' 'မျျာေးအတွက်ဦေးစျာေးရပေးရုံပ်သံလိုံငေ်းကိုံ အသံုံေးပပြု. ပါဝငသ်ူမျျာေး၏ (s) 

ကိုံအရကကျာငေ်းကကျာေး န် 

(5) website တွင ်Post ကိုံအဆင်ုံ့အတနေ်း / ပတိ်သိမ်ေး, အသိုံငေ်းအဝိုံငေ်းအသိရပေးစျာပျဉပပျာေး, 

(6) အလျာေးအလျာ (ဈ) ရ ရှညအ်ဘိုံ ုံ့ကိုံအကွဲ 

သက်ရ ျာက်မှု / အကျပအ်တည်ေး, (ii) ရပါငပ်စစည်ေး လိုံအပ်ြျက်, 

(iii)ရနျာက်ဆက်တွွဲအဘိုံ ုံ့ရဆွေးရနေွးမှု / ရှငေ်းလငေ်းအြျက်မျျာေးအကကံပပြုြျက်မျျာေးနငှ်ုံ့အတူည ိနှုငိေ်း 

ပါဝငသ်ူမျျာေး၏အရပြြံသတငေ်းအြျက်အလကက်ိုံရတျာငျေးကလ ငျ,(1) 

သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုကိုံမကကျာြဏရမေး 

ရလုံ့ရှိရသျာရမေးြွနေ်းမျျာေး(ရမေးရလုံ့ရှိရသျာရမေးြွနေ်းမျျာေး)စျာ ငေ်းကိုံ ည်ညွှနေ်းကိုံေးကျာေး; 

နငှ်ုံ့လိုံအပ်ရသျာသညမ်ှနလ် င,် 

(2)ပပြုပပငရ်ပပျာငေ်းလွဲထျာေးရသျာသတငေ်းအြျက်အလက်မျျာေးနငှ်ုံ့အတူရမေးရလုံ့ရှိရသျာရမေးြွနေ်းမျျာေး

ကိုံ Active: အပြစ် 

၏ 

 

ပိတ်သိမ်ေး: 

၏အပြစ် 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 
ကိုံအပ်ဒတိ်လုံပ်, ဒါမှမဟုံတ်စျာ ငေ်းပပြုစုံအသစ် Q & A add အတူသတငေ်းအြျကအ်လက် 

sourcing 

သင်ုံ့ရလျျ်ာရသျာ PIU အ ငေ်းအပမစ် (s) ကိုံအပြျာေးသူမျျာေး 

(3) (ii), အလျာေးအလျာ (ဈ) အရပါငပ်စစည်ေးလိုံအပ်ြျက်မျျာေးအတွက်အကွဲ 

အကကံပပြုြျက်မျျာေးနငှ်ုံ့အတူရနျာက်ဆက်တွွဲည နိ ှုငိေ်းအဘိုံ ုံ့ရဆွေးရနေွးမှု / ရှငေ်းလငေ်းအြျက်မျျာေး 
 

အဆိုံပါအကျာအကွယ်အထူေးကုံမျျာေးနငှ် ုံ့ဆက်သွယ်ရ ေးအထူေးကုံနငှ် ုံ့အတူဆက်ဆံရ ေးရံုံ ေးထိနေ်းသိမ်ေးပြင်ေးတိုံ ုံ့အတွက်တျာဝန်ယူပါလိမ်ုံ့မည် 

တစ်ြုံြုံကိုံ/နစှ်ဦေးစလံုံေးရကျာ်မတီမျျာေးအျာေးပြင်ုံ့ဆံုံေးပြတ်ြွဲုံ့သည်အပြစ်ရပြ ျာြံပြင်ေးအစီ င်ြံစျာ က်စွွဲအထိPIUအြွွဲွေ့ဝင်မျျာေးလုံပ် ပ်မျျာေးရ ျာင်ပပန်ဟပ်ြိုံ ုံ့မရကျနပ်မှုမျျာေး

ရပြရှင်ေးနိုံင် နလိ်ုံအပ်ရသျာ; အပြစ်သက်ဆိုံင်သူမျျာေးပပဿနျာမျျာေးအြျိနမီ်တံုံ ုံ့ပပနမ်ှုည ိနှုငိ်ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ် 
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နစှဥ်ီေးစလံုံေးတစဥ်ီေး '' adhoc '' အရပြြံရပေါ်မှျာ, တစဥ်ီေးြျငေ်း, အထေူးအစညေ်းအရဝေးမျျာေးအတကွ်, တစြ်ုံသိုံ ုံ့မဟုံတ်ရယဘုံယျ PIU 

နထ်မ်ေးမျျာေးအစညေ်းအရဝေးအတကွတ်ျာဝနရ်ှလိိုံငေ်းယနူစန်ငှ်ုံ့အတူသတငေ်းအြျကအ်လက်မျျာေးအတကွရ်တျာငေ်းဆိုံမှုမျျာေး,သ/ူသမူဆံုံေးပြတ်ရစပြငေ်းငါှအပြ

စ။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 
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8 ပတ    ်းကျင  ငှ ေ့လူမှုစီမံြ  ေ့ြ ှဲမှု ိိုင ရာလမ ်းညွှ  ြျက မျာ်း 

ဤအပိုံင်ေးကိုံမတူညီရသျာ ြွွဲမျျာေး-စီမံကိနေ်းမျျာေးအတွက်ပတ်ဝနေ်းကျင်နငှ် ုံ့လူမှုစီမံြန် ုံ့ြွွဲမှုအစီအမံအရပေါ်လမ်ေးညွှနြ်ျက် (ESMPs) သည်။ 

ဤရ ွွေ့ကျာေးလမ်ေးညွှနြ်ျက်အနိမုံ့်အနတ ျာယ်စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းြွွဲမျျာေးနငှ် ုံ့ပိုံမိုံပမင်ုံ့မျာေးအနတ ျာယ် ြွွဲမျျာေးစီမံကိနေ်းမျျာေးအတွက် ESIA / ESMP 

၏ပပင်ဆင်မှုအဘိုံ ုံ့ရလ ျာုံ့ြျရ ေးအစီအမံပပင်ဆင်ရနအတှကျအသံုံေးပွြုနိုံငျသညျ။ လိုံအပ်မယ်ဆိုံ င်အတူတူလမ်ေးညွှနြ်ျက်မျျာေး RAP / ARAP 

ပပင်ဆင်ရနရနျာက်ရတျာ်သိုံ ုံ့လိုံက်ပါလိမ်ုံ့မည်။ တစ်ဦေး ESMP စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းြွွဲမျျာေးအရကျာင်အထည်ရြျာ်ရ ေးအဆငုံ့်လှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးအရပေါ်အရလေးရပေး (Pre-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရပေါ်ဘက်စံုံကဏ္ဍကရိုံဟငဂ်ျျာအကျပ်အတညေ်းတံုံ ုံ့ပပနမ်ှုစီမံကိနေ်း                                     ESMF 

 
ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး, ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး, စစ်ဆင်ရ ေး & ပပြုပပင်ထိနေ်းသိမ်ေးမှုမျျာေးနငှ် ုံ့ decommissioning) နငှ် ုံ့စီမံကိနေ်းသက်ရ ျာက်မှုစီမံကိနေ်းကသဇျာလွှမ်ေးမိုံေးမှုဧ ိယျာ (PIA) 

အတွင်ေးလက်ြံနိုံင်ြွယ်အဆင်ုံ့ဆင်ုံ့ရလ ျာုံ့ြျပြစ်ရကကျာင်ေးရသြျျာ။ ထိုံ ုံ့ရကကျာငုံ့် ESMP 

အျာေးလံုံေးရရှ ွေ့ ြွွဲပြမ်ေးစိတ်ပြျာအဆိုံပပြုထျာေးစီမံကိနျေး၏ကသဇျာလွှမ်ေးမိုံေးမှုဧ ိယျာအတွင်ေးပြံြုငံုံသဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်အ ည်အရသွေးကိုံထိနေ်းသိမ်ေးရစျာငုံ့်ရရှျာက်သိုံ ုံ့မဟုံတ်တိုံေးတ

က်ရစ နအ်သံုံေးပပြုသည်ရသြျျာဘိုံ ုံ့စျာ ွက်စျာတမ်ေးပြစ်လျာသည်။ 
 

အဆိုံပါESMP,ရှင်ေးရှင်ေးလင်ေးလင်ေးလိုံ င်ေးတိုံဆိုံေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးရြျာ်ပပဤအစီအမံမျျာေးအရကျာင်အထည်ရြျာ်ရဆျာင် ွက် ျာတွင်မျျာေးအတွက်လက်ြံနိုံင်ြွယ်

အဆင်ုံ့နငှ် ုံ့ဘျာလွဲဆိုံရတျာုံ့အြျိန်ကရ ျာက်ရစြိုံ ုံ့ရရှေးြညယျရလ ျာုံ့ြျရ ေးအစီအမံမျျာေးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြစ်သင်ုံ့သည်။ 

အဆိုံပါESMPအျာေးလံုံေးလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေး၏လိုံက်နျာမှုကမ္ျာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့အစိုံေး အရပြပပြု၏သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်နငှ် ုံ့လူမှုရ ေးအကျာအကွယ်လိုံအပ်ြျက်မျျာေးကိုံနငှ် ုံ့အတူအဆိုံပပြု

စီမံကိနေ်းအျာေးအရကျာင်အထည်ရြျာ်ရ ေးကျာလအတွင်ေးရဆျာင် ွက်ရကကျာင်ေးရသြျျာရစ န ်ည် ွယ်သည်။ တစ်ဦေး ESMP ၏ြွွဲ ွေ့စည်ေးပံုံအရပေါ်အရပြြံသည်: 
 

1. အတူတူတဦေးတည်ေးသိုံ ုံ့မဟုံတ်အပြျာေးတိုံင်ေးတျာရလ ျာက်ထျာေးလိုံအတွင်ေးအရပြအရနမျျာေးနငှ် ုံ့အဆင်ုံ့နငှုံ့်အတူ၎င်ေးတိုံ ုံ့၏ရပါင်ေးစည်ေးမှုနငှ် ုံ့အတူအလျာေးအလျာဆိုံေး

 ွျာေးရသျာအဆိုံပါ PIA အတွက်ရြျာ်ထုံတ်သက်ရ ျာက်မှု (ပပရနစဉအတွင်ေးရြျာ်ထုံတ်ြွဲုံ့သည်ုံ့ရန ျာ PIA အတည်ပပြု န ်ရကျေးဇူေးပပြု. ) 

နငှ် ုံ့ရမွေးစျာေးြံ ြိုံ ုံ့ရလ ျာုံ့ြျရ ေးအစီအမံ, - ကကိြုတင်မှျာယူရဆျာက်လုံပ်ရ ေး, ရဆျာက်လုံပ်ရ ေး, စစ်ဆင်ရ ေး & ထိနေ်းသိမ်ေးပြင်ေး နငှ် ုံ့ Decommissioning 

2. အပပြုသရဘျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတွက်စွမ်ေး ည်ပမ င်ုံ့အစီအစဉမျျာေး 

3. ညွှနကိ်နေ်းမျျာေး, ယနတ ျာေးမျျာေး, ကကိမ်နှုနေ်း, တည်ရန ျာနငှ်ုံ့အတူ စီမံကိနေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ 

4. အျာေးလံုံေးအထက်ပါလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးမျျာေးအတွက်ဘတ်ဂျက်ြွွဲတမ်ေး။ 

5. အြွွဲွေ့အစည်ေးဆိုံင် ျာတစ်ဦေးြျင်ေးစီလှုပ်ရှျာေးမှုမျျာေးအတွက်အစီအစဉမျျာေးနငှ် ုံ့ရလ ျာုံ့ြျရ ေးအစီအမံ။ 

6. အရကျာင်အထည်ရြျာ်ရ ေးဦေးြျင်ေးစီလှုပ်ရှျာေးမှုအဘိုံ ုံ့အအြျိနဇ်ယျာေးနငှ် ုံ့စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းြွွဲမျျာေးအရကျာင်အထည်ရြျာ်ရ ေးဘျာလွဲဆိုံရတျာုံ့အြျိနန်ငှ် ုံ့အတူ၎င်ေး၏

ရပါင်ေးစည်ေးမှု။ 

7. သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်နငှ် ုံ့လူမှုရ ေးကိစစမျျာေးနငှ် ုံ့ပတ်သက်ရသျာမရကျနပ်မှုြံစျာေး တွဲုံ့နစ်နျာမှုမျျာေးအတွက်အပါအဝင်လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးမျျာေး, အစီ င်ြံရနသည်။ 

8.1 ဒဏ ြံဝရသ  ေ့ ငှ ေ့သ  ေ့ရှင ်းဝရ်း (စင ဝသာ) ြ ှဲမျာ်း -စမံီက ိျ်းအတကှျ ESMPလမ ်းညွှ  ြျက မျာ်း 

အဆိုံပါရ စီမံကိနေ်းလုံပ်ငနေ်းြွွဲမျျာေးမျျာေးအတွက်ြွယ်ရိှကိစစမျျာေး/သက်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ် ုံ့ရလ ျာုံ့ြျရ ေးအစီအမံမျျာေးတစ်ဦေးကအကျဉေးြျြုပ်တစ်ဦေးလမ်ေးပပအပြစ်စျာေးပွွဲတင် 8-1  

အတွက်ရပေးအပ်သည်။အသီေးအသီေးြွွဲစီမံကိနေ်းကိုံလှုပ်ရှျာေးမှု၏ဒဇိီုံင်ေးဖပီေးစီေးြွဲုံ့သည်ရနျာက်,တစ်ဦေး ထက်ပိုံတိကျတွဲုံ့အ 

ကွဲပြတ်ပြင်ေးနငှ် ုံ့စီမံြန် ုံ့ြွွဲမှုအစီအစဉကိုံပပင်ဆင်နိုံင်ပါတယ်။ အဆိုံပါရယဘုံယျ ESMP တစ်ြုံသျာလမ်ေးညွှနစ်ျာ ွက်စျာတမ်ေးနငှ် ုံ့စီမံကိနေ်းမူဝါဒမျျာေး 

နငှ် ုံ့ကမ္ျာုံ့ဘဏတိ်ုံ ုံ့ကသတ်မှတ်ထျာေးဥပရဒရ ေး ျာလိုံအပ်ြျက်မျျာေး, DoE သဘျာဝပတ်ဝနေ်းကျင်လမ်ေးညွှနြ်ျက်မျျာေးနငှ် ုံ့အပြျာေးသက်ဆိုံင် ျာအစိုံေး 

 အရပြပပြုဥပရဒရ ေး ျာလိုံအပ်ြျက်မျျာေးနငှ် ုံ့လိုံက်နျာရကကျာင်ေးရသြျျာရစ နရ်လ ျာုံ့ြျရ ေးအစီအမံ၏အရသေးစိတ်/ကိုံ  က်စွွဲကိုံတက် လိုံအပ်ရပလိမ်ုံ့မည်။   
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8.5 အလပုျသမောားရ ောကလ်ော၏စီမံခန် ့်ခ ွဲမှု 

က DRP ပြငြ်ကနေအလုြျသမောားန ောကလ်ုြ်န ားအကျင က်ိကုျင စ်ဉ်အတွငာ်းအလုြ်လိမ ်မညဟ်ုနမ ောလ်င န်စပြငာ်းင ှါအပြစတ်စဦ်ားြျငာ်းစဝီယယ်နူ ား 

အထြ်ုနအောက်မ ောကေထ်ရုိကတ်ော   တောဝေဝ်တတ  ောား, ကျောား, မမ အထာူးအောရ ု စူားစိကု်မှုန င် အတူအလုြ်သမောားန ောကလ်ောကစိစ ြ်မျောားကို ေ်  ကျငန်လ ော ြျန ား 

အစအီမ မျောားနြှါငာ်းစြ်ြွ ွဲ့စညာ်းပြငာ်းမျောားအတကွ်ပြေလ်ညသ် ာုးသြ်ြှါလိမ် မည။် အသက်အ ွယစ်စိစအ်တညပ်ြြုလညာ်းကနလားအလုြ်သမောားမျောား 

၏အနတ ောယက်ိုန  ောင ် ောား ေန်ကောက်ယလူိမ် မည။် ထို  အပြငအ်လုြ်ြ ြရုိဂ မျအမျိြုားသမီားနတွအလုြ်သမောားမျောားအတကွ်  ိြ်သော နြားနတော်မူမည ်

လိုအြ်တ  နလ ကျင် န ားကဒ ီည ွ်ယြ်ျက်အတကွက်ျွမ်ားကျငမ်ှု  ိနအောငလ်ညာ်းနြားြ  ြုိ    ိသညလ်ိမ် မယ။် အ ိြုှါကေထ်ရုိကတ်ောမျောား၏တောဝေဝ်တတ  ောားလညာ်း 

(ထိကု  သို  နသော OHS က  သို  )သဘောဝြတဝ်ော်းကျငန် င် လူမှုန ားတောဝေဝ်တတ  ောားမျောားြှါဝငသ်ညလ်ိမ် မယန် င် ကေထ်ရုိက်စောြျြုြ်မျောားမဟုတတ်  လိကု်ေောမှုကုစောား 

ြှါဝငသ်ညြ်ှါလိမ် မယ။် ကေထ်ရုိကတ်ော PIU / လူမှုန ားကုမပဏတီြု   အကောအကွယအ်ြွ ွဲ့သည၎်ငာ်းတို  ၏လမ်ားညွှေြ်ျကမ်ျောားန င် အတကူျောားေ  အလုြ်သမောား 

 ိငု ်ောကိစစ ြ်မျောားန င အ်တူပြ ြုင လုူမှုန ားအကောအကွယလ်ိကုေ်ောမှုအနကောငအ်ထညန်ြော် ေတ်ောဝေ ် ိသညပ်ြစလ်ိမ ်မညသ်တူစဦ်ားလူမှုန ားအကောအကွယအ် ော  ိထနိတွွဲ့ 

က်  ြှါလိမ် မယ။် လူမှုအကောအကွယစ်မီ ြေ်  ြွ မှုကုမပဏတီြုန င်  / သို  မဟတု် PIU ၏လူမှုန ားအကောအကွယအ်ထာူးကုအလုြ်သမောားမျောား 

န င် အလုြ်သမောားန ောကလ်ောစမီ ြေ်  ြွ မှု၏အလုြ်လုြ်ကိုငြွ်နအေနအနြျှါတ ငျကေထ်ရုိကတ်ောမ သငတ်ော်းမျောားနြားြှါလိမ် မယ။် ကေထ်ရုိကတ်ောမျောားကနဒသြ မျောား 

န င် နိငုင် ပြောား(စမီ ကိော်းသသဇောလွှမ်ားမုိားမှုဧ ိယောပြငြ်တွငအ်လုြ်ထ သို  ဝင)်၏ေ ြှါတမ်ျောားန င် အလုြ်သမောားန င် အလုြ်သမောားန ောကလ်ောန င် ြတ်သက်နသောမညသ်ည် ကစိစမျောားန င်  

ြတ်သက်. ဦားြျငာ်းစလီ PIU မ အစ ီငြ် စောတငပ်ြြှါလိမ် မယ။် 

 

န ောကလ်ုြ်န ားစဉ်အတငွာ်း, တကစစိစ ်(နေောက် ကတ်ွ  3 ကိုသကည် ြှါ) လုြ်န ောငသ်ေွာား ေန် င်  ကမ္ော ဘဏ ်မ ကတငပ်ြ ေလ်ိုအြ်ြှါသည။် အ ိြုှါက 

ေထ်ရုိကတ်ောမျောား၏နထောက်ြ မှုန င် အတူ MoDMR န င် DPHEနဒသြ စညာ်းစမ်ိတတ်နိငုသ်မ ထနိတွွဲ့ က်  ြုိ  ကကိြုားစောားြှါလိမ် မယ။်အလုြ်သမောားထနိတွွဲ့ က်  မီ, 

က ြ် ွောကလူန င် ရုိဟငဂ်ျောလတူို  န  င အ်တတူိုငြ်ငန် ာွးနနာွးလုြ်န ောငသ်ေွာား ေလ်ိုအြ်ြှါသည။်ကငငျွဲ့တစဦ်ားကကုဒမ်ဟတု်နသောရုိဟငဂ်ျောမျောားသညစ်ညာ်းစမ်ိအဘို  ပြင ်င ်

မညပ်ြစသ်ည။် ဒှါဟော MoDMR န င်  DPHE အတတူကွကေထ်ရုိကတ်ောန င် အတအူနထနွထစွစိစန် ောင ွ်ကလ်ိမ် မညဟ်အုလေွအ်န ားကကီားြှါသည။် 

အနသားစတိလ်ိအုြ်ြှါသညလ် င,် အနသားစတိ်စစိစန်ကောက်ယနူိငုြ်ှါတယ။် စစိစတ်   အစ ီငြ် စောကမ္ော ဘဏတ်ငသ်ငွာ်းြ  ြုိ    ိသည။် 

 

ထိမု တြှါား, အ ိြုှါလုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ောစမီ ကိော်းကြ်လျကအ်သိငုာ်းအဝုိငာ်းနြေါ်တွငသ်ို  မဟတု်အောီးလိုအြ်နသောအ ညအ်ြျငာ်းမျောားန င် အနတွွဲ့အသက ြုမျောား 

န င် အတေူထ်မ်ားမျောားန င် အလုြ်သမောား ြေ်  ထောား  ေ,် အောားနြားအောားနပမ ောက်ပြစြ်ှါတယ။် အလုြ်သမောားမျောားန င် စမီ ကေိာ်း်ထ်မ်ားမျောား၏ကျော်းမောန ားန င် နဘားကငာ်း 

လ ုပြ ြုန ားနသြျောနစ ေ,်ထိလုုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ောနဒသြ ကျော်းမောန ားြ  ြုိားနြား,  ောဝေန်တ,ွအြ်ိ ောအန ောကအ်ဥ,ီလေူောတငယ်ောဉ်ဝေန် ောငမ်ှုစသညတ်ို  ကိုန င် အတူစစီ

ဉ် သကလိမ ်မည ်  ိနိငုြ်ှါသည။် ကေထ်ရုိကတ်ောအောားလ ုားလိအုြ်နသောသက်သောနြျောငြ်ျိန ားန င် သေ်    ငာ်းန ားလိအုြ်ြျက်မျောားကို ယ.ူ သ၏ူြုဂိ္ြုလ်မျောား 

န င် ြတ်ဝော်းကျငအ်သိငုာ်းအဝုိငာ်းမျောားအတကွ်န ောဂှါမျောား၏ကောကွယတ်ောား ာီးန ားအဘို  အ လိမ ်မည။် အ ိြုှါလုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ောကသူ  အလုြ်သမောား 

မျောားန င် အသိငုာ်းအဝုိငာ်းမျောားအတကွ်အ ညအ်ြျငာ်းပြည်  ဝေန် ောငမ်ှုစမီ နြားသနူေတစ ်င် ြ ုမ ေသ်ကောားကောလမ ော HIV / AIDS န ောဂှါအြှါအဝငလ်ိငမ် တ င် ကူား 

စက်နသောန ောဂှါမျောား (STD)  က်နေ  တွငအ်သအိပမငအ်စအီစဉ်ကိုန ောင ွ်က ်သကမည။် အ ိြုှါလုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ော ိကု်နြေါ်မ ောန င အ်ောီးလူြုဂိ္ြုလ်မျောား 

န င် ြစစညာ်းဥစစောြုိင ်ိငုမ်ှု၏ငငမ်ိားြျမ်ားန ားန င် ကောကွယန်စောင် န  ောက်န ားကိုထနိျားသမိျားြုိ  အောားလ ုားကိုကကိမ်မ ောအောားလ ုားလိုအြ်နသောနပြလ မ်ားမျောားန င် ကကိြုတငက်ောကယွမ်ှုမျောားြ 

ယ ူမည,်မိမိကကိြုားစောားအောားထတု်ပြငာ်းပြင် ပြစြွ်ောားြ  သညန်ိငုြ်ှါသည။်ြတျဝနျားကငငျအသိငုျားအဝုိငျားနန ောင် အယ က်မညမ်ဟတု်ြှါဒှါနသကောင် အ ိြုှါအလုြျဧ ိယောန င် လုြ်

သောားနေ ောထိငုြ်ငာ်းဧ ိယောစေစတ်ကျ, မ တ်သောားပြငာ်းန င် ြုိငြ်  နသော လိမ ်မည။် 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
အ ိြုှါလုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ော,လစဉ်လတိုငာ်းမ ောMoDMRန င် DPHEြုိ   ိကုက်ိမု ောအလုြ်သမောားမျောား၏အလုြ်အကိငုတ်စြု်ငြီားပြည် စ ုပြငာ်းန င် တကိျမှုမ တတ်မ်ားမျောားတငပ်ြ

 မည။်အ ိြုှါမ တ်တမ်ားမျောားအမညမ်ျောား,အသကအ် ွယမ်န ွား,ကျောားမ,ေော ီအလြ်ုလုြ်ြ  အနြှါငာ်းတို  န  င လ်ုြ်သောားမျောားမ နြားန ောငလ်ုြ်ြြှါဝငသ်ည ်လိမ ်မည။် 

 

စောားြွ တင ်8-4: စမီ ကေိာ်းမ အနကောငအ်ထညန်ြော်န ားကောလအတွငာ်း ိာုးကျိြုားသက်န ောကန်ိငုမ်ှုမျောားအောားပြင် နလျော ြှါားန ောင ွ်က်ြျက်မျောား၏ကိုယစ်ောား လ ယဥ်ြမောမျောား 

နမ ော်လင် ထောားသည်  ိာုး ွောားနသောသက်န ောက်မှု အလောားအလောနလျော ြှါားန ောင ွ်က်ြျကမ်ျောား 

ကေထ်ရုိကတ်ော စမီ ကိော်းြုိင ် င ်(MoDMR, DPHE, 

ကလုသမဂ္နအဂျငစ်မီျောားစသညတ်ို  ) 

လူမှုန ား   
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ရမ ေ်ာလင့််ထောားသည့််ဆ ာုး  ောား

ရသောသကရ် ောကမ်ှု 

အလောားအလောရလျော့်ပ ားရဆောင ် ကခ်ျကမ်ျောား 

ကန်ထရ ုကတ်ော စီမံက န်ားပ ုငရှ်င(်MoDMR,DPHE,ကုလသမဂ္ဂရအဂ္ျငစ်ီမျောားစသည်

တ ု ့်) 

အောားလ ုား  -အသိငုာ်းအဝုိငာ်းအြွ ွဲ့ဝငမ်ျောားမ လကလ် မ်ားထနိ ောက်နသော 

GRM ထနူထောငန် ားန င် စစ ်ငန် ား 

-ပြဿေောမျောားကိသုတငာ်းြုိ  ြုိ   GRM 

သ ာုးစွ ြုိ  ဘယလ်ိုအသိငုာ်းအဝုိငာ်း 

အြျက်အလက်မျောား၏ပြဌောော်းြျက;် 

- CESMP 

ပြဋ္ဌောော်းြျက်နတွွဲ့  ြု  ငြီားပြစန်သကောငာ်းနသြျောနစ ေ ်

သင် နလျော ်

နသောလုြ် ြ်မျောားနစောင် သကည် နလ လောပြငာ်းန င် တော; 

- အ ိြုှါ ESMP 

အတကွ်သက် ိငု ်ောပြဋ္ဌောော်းြျက်မျောားြှါဝင;် 

- စောြျြုြ်ထ မ ောသက် ိငု ်ောပြဋ္ဌောော်းြျကမ်ျောားထည် သငွာ်း။ 

-အလုြ်သမောားန ောကလ်ောန င် ြတ်သက.်နဒသြ လူမှုအသိငုာ်း 

အဝုိငာ်းနတေွ  တိုငြ်ငလ်ုြ်န ောင ်ြှါမည။်အပြစန်ကောငာ်းစွောမ

ဟတု်တ  ရုိဟငဂ်ျောမျောား 

သညလ်တူို  န  င အ်တူသာီးပြောားတိုငြ်ငန် ာွးနနာွး။ 

လူမှုန ား၏အနတ ောယ ်

ြဋြိကခ 

-အြျကအ်လက်မျောား၏ပြဌောော်းြျက်၏အလုြ်သမောား 

ကျင် ထ ာုးန င် စြ်လျဉ်ားနဒသြ ဘောသောစကောား(s)ကိုအတကွ်လုြ်န ောင်

သေွာား ေ;် 

-

အတူန ာွးနနာွးည နိ ှုငိာ်းပြငာ်းန င် နဒသြ မျောား၏ြှါဝငြ်တ်သက်မှု 

စမီ ကိော်းကိုစမီ ကေိာ်းန ား ွ န ားအတကွလ်ူမှုအသိငုာ်းအဝုိငာ်း



 

 

 

 

 

 

 

 

 
-ယဉ်နကျားမှု ိငု ်ောအက  တ်ပြငာ်းပြဋ္ဌောော်းြျကန် င် ြတ်သက်. 

အလုြ်သမောားနလ ကျင် န ားနဒသြ န င် အတူထနိတွွဲ့ က်  မှုအသိငုာ်းအ

ဝုိငာ်း။ 

-DRP န င် အတတူိုငြ်င,်အသိငုာ်းအဝုိငာ်းလူမျောား န င် စညာ်း စမ်ိအ ိြုှါ 

DRP အပြငဘ်ကတ်ွင ်

-ထနိတွွဲ့ က်  မှု၏ပြဋ္ဌောော်းြျက်နဒသြ တတ်နိငုသ်မ ကကိြုားစောား 

အောားထတု်။ 

မျောားန င်  

အနကောငအ်ထညန်ြော်မှု; 

-နဒသြ အသိငုာ်းအဝုိငာ်းမျောားန င် လုြ်သောားမျောားအသကောား 

အသြိညောနြား။ 

၏တိုားပမ င် အနတ ောယတ် ောား

မဝငအ်ပြြုအမူန င်  ောဇဝတ်

မှု 

(ပြည် တေ ်ောလုြ်ငော်းအြှါ

အဝငြုိ်ားမှုန င်  

ြစစညာ်းဥစစောကိုအလွ သ ာုးစောား

မှု) 

-မျောားအတကွလ် ုနလောက်နသောလစောနြားန ောငြုိ်ားမှုအဘို  အမကလ် ုားနြ 

်ားနလ ော ြျြုိ  အလုြျသမောား, 

-အစောားအတကွ်နငသွောားထက်အလုြျသမောား''ဘဏအ်နကောင် သို  လစ 

်ောနြားန ောင;် 

-

လ ြ်စစန်ဘောက်ြျောမ တ င် ရုိဟငဂ်ျောမျောားသညစ်ညာ်းစမ်ိမ လစောနြား

န ောင ်

-နဒသြ လုြ်သောားအငအ်ောား၏အ ငာ်း အပမစ ် ော; 

-ကကီားသကြ်အြော်းနပြ၏ြေ ်ငာ်းပြငာ်းအလုြျသမောား '' 

စြော်းအတွငာ်း  ိနဒသမျောား 

-နဒသြ ဥြနဒန င် ြူားနြှါငာ်းန ောင ွ်က်န ားပြဋ္ဌောော်းပြငာ်း, 

-ဒဏြ်တအ်န ားယမူှု၏ေဒိှါော်း(ဥြမော,ပြစမ်ှု ိငု ်ောလှုြ်  ောားမှုမျောား 

တွငြ်ှါဝငြ်တ်သက်အလုြ်သမောားနတွအတကွ်ထတု်ြယ)်; 

- ြစစညာ်းဥစစောအလွ သ ာုးစောားမှုပြဋ္ဌောော်းြျက်ကကိြုတ 

ငက်ောကွယန် ားန င် စမီ ြေ်  ြွ မှုအစအီစဉ်မျောား။ 

-နဒသြ ဥြနဒထေိာ်းသမ်ိားန ားဝေထ်မ်ားအောားပြည် , 

-

မူားယစန် ားဝှါားအလွ သ ာုးမှုန င် အသေွာားအလောအနြေါ်ဥြနဒစတ

င ်အောဏောတညပ်ြငာ်း, 

-လကူေုက်ူားမှုမူားယစန် ားကောကွယတ်ောား ာီးြုိ    တြ်ြွ ွဲ့နစော 

င် သကည် န ား; 

-န စဦ်ားစလ ုားလုြ်သောားမျောားန င် နဒသြ  ြ် ွောလူထထုြုိိက်မြ  

 ိာုး ွောားနသောသက်န ောက်မှု

မျောား 

အသိငုာ်းအဝုိငာ်းအနြေါ် 

ဒိငုာ်းေမစ ်

-ပြငြ်အလုြ်ထ သို  ဝငဘ်ို  စြော်း 

မ ိြုဋြိကခန  ောင ် ောား ေရုိ်ဟငဂ်ျောမျောားစြော်းအပြငဘ်က် 

ပြင ်ငသ်တ်မ တန်ိငုပ်ြငာ်းသပူြစ ်မည ်

-ယငာ်းအတကွ်ေန် ောငမ်ှုမျောားြှါပြဋ္ဌောော်းြျကလ်ိုအ 

ြ်မှုကိုနလ ော ြျြုိ  အလုြျသမောား '' စြော်း 

အလုြျသမောားနဒသြ သ ာုးစွ ြုိ  အတ ကျအသိငုာ်းအဝုိငာ်းအန ောက်အဦ 

(အငတ်ောေက,်အောားကစောား); 

-နြျော်နပြန ားန င် နဒသြ  ြ် ွောလူထနု င် အတူ 

န ောနန ောမျောားအတွက်မကလ် ုားနြားနလ ော ြျ ေအ်လုြ်သမောားစြော်းအတွ

ငာ်းလုြ်သောားပြစ ်ြ်မျောား၏နြားပြငာ်း။   

-

လူထအုနပြပြြုလူမှုအြွ ွဲ့အစညာ်းမျောား,ကလုသမဂ္နအဂျငစ်ီ

မျောား 

န င် အတူ က်  န ားရ ု ားမျောားန င် အပြောားသက် ိငု ်ောအြွ ွဲ့အစ

ညာ်း 

DRPအလုြ်လုြ်သစစ်ောသမောဓိလုြ်န ောင ်ေအ်စအီစဉ်မျောား

ြေတ်ီား ေ,်၏ပြဌောော်းြျကအ်လောားအလောထြိိုကအ်နြေါ်န  ွဲ့

နပြားသတငာ်းအြျက်အလက်နဒသြ လူမှုအသိငုာ်းအဝုိငာ်းအ

နြေါ်သက်န ောက်မှု။ 
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ရသောသကရ် ောကမ်ှု ကန်ထရ ုကတ်ော စီမံက န်ားပ ုငရှ်င ်(MoDMR, DPHE, ကလုသမဂ္ဂရအဂ္ျငစ်မီျောားစသညတ် ု ့်) 

၏န ောက်လော 

အြိုန ောငာ်းပြည်သူ  အငအ်ောား ( 

"နေောက်လိုက်") 

-အလုြျသမောားင ောား မ်ား ေက်ေ်ထရုိက်တော 

စုန ောငာ်းမှုရ ု ားမျောားမ တစ် င် န င် အလုြ်အကိုင ် ောနြွနေသူမျောား

အလိုအနလျောက်န ောက်လော တောား ေ ်"ဟုအ ုိြှါဂိတ်မ ော" 

င ောား မ်ားန  ောငသ်ကဉ်ြှါ။ 

စီမ ြေ်  ြွ  ေ ်က်သွယ်န ားမ  ွယ်စည်ားရ ု ားန ား 

နမ ော်လင် ြျက်မျောားန င် အလုြ်အကိုင ် ောနြွနေသူမျောားအလိုအနလျောက်န ောက်လောတောား;

အဘယ်သူမ မကတ ောားမဝငန် င် အနတ ောယ်မကငာ်းအနပြြျနေထိငုြ်ွ ွဲ့ ငြိြုားနစ ေမ် ော"နေော

က်လိုက်"၏ဤအြိုန ောငာ်းန ောက်လောနပြ  င်ား ေန်ဒသ ိုင ်ောအစိုား ;ဥြနဒစိုားမိုားန ား

အောားပြင် နစောင် သကည် နိငုြ်ွင် လငာ်းအောကောသနြေါ်တွငစ်ေစ်တကျနေ ောထိငုြ်ငာ်းအဘို  န  ား

ြယယျစ ော စူားစမ်ား  ောနြွ ။ 

အမျောားပြည်သူဝေန် ောငမ်ှုနြားပြ

ငာ်းအနြေါ်တိုားပမ င် ဝေထ်ြ်ုဝေြိ်ုား 

-ထည် သွငာ်း ေ်အလုြ်သမောားမျောား''စြော်း 

န  ုိားစွေ်  ြစ်ပြငာ်းန င် မိလလ ောကေစ်ေစ်မျောား, 

-ြွင န် နြားနဝန ားအ င်ားအပမစ်န င် အပြောားအသိုငာ်း 

အဝိုငာ်းသတငာ်း ြ်ကွက်မျောားကနေအသ ုားပြြုမှုတောားပမစ်ြျက်တ

စ် ြ် ြ်ကိုနြျောထတုျ; 

-မျောားအတွက်သီားပြောားဝေန် ောငမ်ှုနြားအသိုငာ်းအဝိုငာ်း 

မျောားန င် အလုြ်သမောားမျောားက''စြော်း / န ောက်လုြ်န ား; 

-အပြြုအမူအနြေါ်မျောား၏အလုြ်သမောားCodeကို 

န န င် လ ြ်စစ်ဓောတ်အောားစောားသ ုားမှု။ 

-ြ ုမ ေတ်ိုငြ်ငန် ွားနနာွးအစည်ားအနဝားမျောား 

အလုြ်သမောားန င်  ြ် ွောလူတို  န င အ်တူ 

-အန ားနြေါ်လ ြ်စစ်မီားန င် အမျောားပြည်သူဝေန် ောငမ်ှုပြဋ္ဌောော်း 

ြျက်ဝယ်လိုအောားအတွက်ယောယီပမင တ်က်ဘို  စီစဉ်နေြှါတယ်။ 

ကူားစက်နိငုန်သောအေောန ောဂှါမျောား

၏တိုားပမ င် အနတ ောယ် 

(STDs အြှါအဝင ်

HIV / AIDS) 

-အလုြ်သမောားန ား ောကရုိဟငဂ်ျောလူတို  န င အ် 

တူန ောနန ောြို  ြွင် ပြြုြ  သကသည်မဟုတ်။ 

-DRPန င် အတူြ ုမ ေတ်ိုငြ်ငန် ွားနနာွးန င် နဒသြ လူမှုအ 

သိုငာ်းအဝိုငာ်း 

- ေ်  ကျငက်ောကွယ်န ားထိာုးလုြ်သောားမျောားဘ ုန င် နဒ 

သအလိုက်ြျ ွဲ့ န   နေတ  န ောဂှါမျောား; 

-HIV ြိုားဝေန် ောငမ်ှု၏စောြျြုြ်ကိုြျြုြ် ို 

န ောင ွ်က်နသောဝဘ် ုိက်   ိနိငုပ်ြစ်ြ  ြိုားနြား; 

-HIV / AIDS န ောဂှါ၏အနကောငအ်ထည်နြော်န ား 

ြညောန ားအစီအစဉ်; 

-အလုြ်သမောားမျောားန င် နဒသြ အသိုငာ်းအဝိုငာ်းသကောားတွင ်STDs 

အနြေါ် ပြေသ်ကောားန ားစည်ားရ ု ားလှု ွဲ့န ော်န ား; 

-န ောဂှါမျောားကူားစက်ပြငာ်းေ  ြတ်သက်တ  ြညောန ား; 

-ကွေဒ် ာုးမျောားနြားပြငာ်း။ 

-တည်နထောငပ်ြငာ်းသို  မဟုတ(်ကေ်ထရုိက်တောတောဝေအ် 

ပြစ်သတ်မ တ်ထောားမဟုတ်လ င)်စြော်းန င် န ောက်လုြ်န ားက်ဘ် ုိက်မျောားမ ောကငနျားမော

န ားစငတ်ောမျောား ကိုအ င် ပမ င် တင ်ေမ်; 

-အြမ  စမ်ားသြ်စက်ရ ုမျောား 

-ကွေဒ် ာုး၏ပြဋ္ဌောော်းြျက်; 

-ကူားစက်ပြငာ်းန ောဂှါမျောားအတွက်အထာူးသပြင် နဒသြ လူဦား 

န ၏ကျော်းမောန ားအြျက်အလက်မျောား၏နစောင် သကြ်သကည် ရှု။ 

- ြ် ွောောငာ်းလှုြ်  ောားမှုမျောား 

-အလုြ်သမောားန ောက်လောပြငာ်းမ ပြည်သူ  ကျော်းမောန ား သက်န ောက်မှုန င်  ြတ်သက်. 

ပြြုစုြျိြုားနထောငအ်သိအပမင။် 

ကျောား, မအနပြပြြုအသကမ်ားြက်မှု, 

လိငြိ်ုငာ်း ိုင ်ောအြှါအဝင ်

နန ောင် ယ က်, 

ကနလားအလွ သ ုားစောားမှုန င် နြှါငာ်းြ ု

ပြတ် 

-အိမ်  ငအ်သိုငာ်းအဝိုငာ်းအတွက်လိုအြ်သည် နအ 

ြျအမူအကျင အ်နြေါ်လုြ်သောားမျောားန င် ဥြနဒမျောားကိုလိုက်ေော ေ်

ြျက်ကွက်မှုအတွက်ဥြနဒန ား ောအကျိြုား က်မျောားနတွအတွ

က်မပြစ်မနေေ  ြ ုမ ေန်လ ကျင် န ား; 

- ေက်တိကဝတ်/မူဝှါဒကဥြနဒစိုားမိုားန ားန င် အတူြူားနြှါငာ်း 

န ောင ွ်က် ေစ် ုစမ်ားစစ်န ားနအဂျငစ်ီမျောားကိုအနပြြ ငြီား 

ကျောား၏ကျ ားလွေသ်ူအသကမ်ားြက်မှု; 

-အသိုငာ်းအဝိုငာ်းတိုငသ်ကောားမှုမျောားအနြေါ်အန ားယူန ောင ွ်က်  

ေန်ဒသြ ဥြနဒစိုားမိုားန ား၏ညွှေ်သကောားြျက်မျောားန င် ြစစည်ားကိ ိယောမျောား, 

-အသိုငာ်းအဝိုငာ်းအြွ ွဲ့ဝငမ်ျောား,အထူားသအမျိြုားသမီားမျောားန င် မိော်း 

ကနလားမျောားအဘို  စည်ားရ ု ားလှု ွဲ့န ော်န ားပြြုစုြျိြုားနထောငသ်တငာ်းအြျက်အလက်န င် အသိ

ြညော; 

-အ ုိြှါကေထ်ရုိက်တော   မူဝှါဒမျောားန င် ကျင် လုြ်သောား ကုဒေ် ြှါတ် 

(လိုအြ်သလို)အနသကောင်ားကိုအသိုငာ်းအဝိုငာ်းအိမ်  ငအ်ပြစ်လက်ြ ကျငာ်းြသတငာ်းအြျ



 

 

 

 

 

 

 

 

 
-အဘို  အြွင် အလမ်ားမျောားနြားပြငာ်းြ ုမ ေပ်ြေသ်ွောားြို   

အလုြျသမောား၎ငာ်းတို  ၏မိသောားစုမျောား, 

က်အလက်နြားပြငာ်း။ 

-အောီးအေောားမ ောလူမှုအသိုငာ်းအဝိုငာ်းအတွက်တိုားလောသည်လ ုပြ ြုန ား   ိနေပြင်ား; 

-လိငြိ်ုငာ်း ုိင ်ောအသကမ်ားြက်မှုန င် လူကုေ်ကူားမှုအနြေါ်ဥြဒ 

န်စတငအ်ောဏောတည်ပြငာ်း။ 

-န   ည်လူထအုနပြပြြု၏နလ ောက်လွှော  ပြဿေောကိုနပြ  ငာ်းြို  ြျဉ်ားကြ်;  
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ရမ ေ်ာလင့််ထောားသည့််ဆ ာုး  ောားရသောသ

ကရ် ောကမ်ှု 

အလောားအလောရလျော့်ပ ားရဆောင ် ကခ်ျကမ်ျောား 

ကန်ထရ ုကတ်ော စီမံက န်ားပ ုငရှ်င ်(MoDMR, DPHE, 

ကလုသမဂ္ဂရအဂ္ျငစ်ီမျောားစသညတ် ု ့်) 

 -အဘို  အြွင် အလမ်ားမျောားနြားပြငာ်း၏အောားသောြျက်ယ ူ

လုြ်သောားမျောားနြျော်နပြန ားအြွင် အလမ်ားမျောား 

နဝားနကျားလကအ်မ်ိ  ငထ် မ လူမှုအသိငုာ်းအဝုိငာ်း။ 

 

ကနလားအလုြ်သမောားန င  ်

နကျောငာ်းကနကျောငာ်းထကွ ်

-ကနလားမျောားန င် အ ွယမ်န ောက်နသားသစူမီ ကိော်း 

အနြေါ်တိကု်ရုိက်သို  မဟတု်သယွဝုိ်က်အလုြ်မဟတု်နသြျော။ 

-ဘဂဂလောားနဒ   ်စ , ေမ်ိ   ာုးအသက်အ ွယန် င် သက် ိငုန်သောအ 

လုြ်သမောားဥြဒ 2006 န င် အလုြ်သမောားစညာ်းမျဉ်ားစညာ်းကမ်ား 

နတကွို 2015 င ောား မ်ားအနြေါ် က်သယွန် ားဝေက်ကီား။ 

နဒသြ နငနွသကားနြောငာ်းြွမှု 

နစျားနှုော်းန င် နဒသြ စောားသ ာုးသမူျောားထ 

က လူစုလူနဝား 

-နဒသြ စောားသ ာုးသမူျောားအဘို  ထ ကန င် နစျားနှုော်းဘော ဂ် 

လူစုလူနဝား၏အနတ ောယက်ိုနလ ော ြျနေစဉ်အတွငာ်းနဒသြ စမီ 

ကိော်းကိအုကျိြုားြ စောားြွင် ကိုြွင် ပြြုမ နဒသအလိကုန် င် မဟုတ်

တ  နဒသအလိုက်ဝယယ်ကူုေစ်ညသ်င် နလျော်နသောန ောနန ော။ 

-နဒသြ နစျားနှုော်းမျောားန င် နထောက်ြ  န ား၏လ ုပြ ြုန ား 

နစောင် သကြ်သကည် ရှု။ 

အနြေါ်တိုားပမ င် ြိအောား 

နေ ောထိငုြ်ငာ်းန င် င ောား မ်ားြ 

-ဘယအ်ြျိေမ် ောနေ ောထိငုြ်ငာ်းနထောက်ြ  န ားြွ ကေ ်

ထရုိကတ်ောမျောားန င်  က်စြ်နထောက်ြ မှုေထ်မ်ားမျောားအြှါအဝ

ငအ်လုြ်သမောားမျောားအတကွ်လ ုနလောက်နသောစွမ်ား ညန် င် အ

တူအလုြျသမောားစြော်းအန ောက်အဦား၏ကေ်  သတတ်ည်

နထောငပ်ြငာ်းပြစြ်ှါတယ။် 

-အလုြျသမောားတြ်တညန်ထောငပ်ြငာ်းမျောားအတကွ်နငနွသကား 

နထောက်ြ  မှု၏စောြျြုြ်ထ မ ောထည် သငွာ်း။ 

တိုားပမ င် အသေွာားအလော 

န င် ထယောဉ်မနတောတ် မှု 

-ကကီားသကြ်မှုအငဂ်ျငေ်ယီောကအတညပ်ြြုြ  ြုိ  တစအ်သေွာား  

အလောစမီ ြေ်  ြွ မှုအစအီစဉ်၏ပြင ်ငမ်ှုန င် အနကောငအ်ထည်

နြော်; 

-သာီးပြောား/တညန် ောက်ပြငာ်းအြုိန ောငာ်းြန ောဂျကလ်မ်ားမျော 

်ားန င် လုြ်သောားမျောား''စြော်း ိဒုမ်ျောား; 

-ယောဉ်အသေွာားအလောနလ ော ြျ ေြ်န ောဂျက်စြော်း 

ထ နကအသေွာားအပြေအ်ြွ ွဲ့; 

-မနတောတ် မှုနဟော စနြှါ န င် နပြ  ငာ်းေညာ်းမျောား၏န ား ွ န ား 

ကိုသ ိ ိနိငုြုိ်  ကေထ်ရုိကတ်ောမျောားန င် လူမှုအသိငုာ်းအဝုိငာ်းန င် အ

တူနဒသနတ အစိုား ထနိတွွဲ့ က ် မှု။ 

-နသကောင် ထြုိိက်လမ်ားမျောားအ င် ပမ င် ပြငာ်းန င် ထေိာ်းသမ်ိားပြငာ်း 

စမီ ကိော်း၏ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
-လမ်ားမကကီားနဘားကငာ်းလ ုပြ ြုန ားသငတ်ော်းန င် ဝေထ်မ်ား 

မျောားအတကွ်ြုြ ကောကွယန်မောငာ်းန ငမ်ှုသငတ်ော်း, 

-မ ငမ်ပြငန်မောငာ်းန ငမ်ှုမျောားအတကွ်အန ားယြိူတ ် ်ို  မှု။ 

 ပတဝ်န်ားကျငထ် န်ားသ မ်ားရ ား 

မထိကုျမနယလျောနသောစွေ်  ြစစွ်ေ်  ြစပ်ြ

ငာ်းန င် ြေ ်ငာ်းပြငာ်းတ ောားမဝငစွ်ေ်  ြစ်

စွေ်  ြစပ်ြငာ်းက်ဘ ်ိကု်မျောား 

-စွေ်  ြစမ်ျိြုား က်နလ ော ြျန ား; 

-စွေ်  ြစမ်ှုအတကွ်အသ အနလ အကျင်  

စွေ်  ြစပ်ြငာ်း။ 

-စွေ်  ြစစွ်ေ်  ြစပ်ြငာ်းအစအီမ မျောားစစန် ားန ား။ 

န  ိာုး ကေုြ်ျ -နသြျောလုြ်သောားမျောားစြော်းန င်  က်စြ်အန ောက် 

အဦြျိတ် က်ထောားမိလလ ောကေက်ေမ်ျောားသို  မဟတု်အပြောားစွေ်  ြ

စ ်ေန်သောန စေစမ်ျောားသင် နလျော်နသောန င် လ ုနလောက်နသော

၏၏ေ ြှါတ်မျောားအတကွ်စွမ်ား ည ်

အလုြ်သမောားမျောားန င် နဒသြ အနပြအနေမျောား။ 

-သင် နလျော်နသောလုြ်ငော်းန ောငတ်ောကိနုသြျောနစ ေြ် ုမ ေ ်

စစန် ားပြငာ်း။ 

စြော်း က်စြ် 

နပမယောအသ ာုးပြြုမှု, 

လက်လ မ်ားလမ်ားမျောား, 

 ညူ သ မျောားန င် အလငာ်းအမ်ိ 

-အလုြျသမောား တြ်နေ ောြျထောားနဝားနဒသြ နတောရုိငာ်း 

တိ စဆောေအ်နြေါ်သက်န ောက်မှုကိုန  ောငသ်ကဉ် ေသ်ဘောဝြတ်

ဝော်းကျငအ်ထြိိကု်မြ နဒသမျောားထ က၎ငာ်း, 

-သဘောဝြတ်ဝော်းကျငထ်ြိိကု်မြ တ  နဒသနတွမ ောနတကွို 

နလျော ကျနစငြီား / န  ောင ် ောား ေလ်ုြ်သောားမျောား စြော်းသစက်ို 

 ယသူ ာုးစွ လမ်ားနသကောငာ်း၏ routing ကို ။ 

-စြော်းနေ ောမျောားတွငအ်တကွလ်ိုအြ်ြျက်မျောားကိ၏ုစော 

ြျြုြ်ထ မ ောထည် သငွာ်း။   
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8.6  ရလလစံော  ကစ်ောတမ်ားမျောားမျောားအတ ကလ်မ်ားညွှန်ချကမ်ျောား 

စတိ်ဝငစ်ောားကေထ်ရုိကတ်ောမျောားကပြင ်ငြ်  ြုိ  နလလ စော ွက်စောတမ်ားမျောားကိုသက် ိငု ်ောြုESMPထ မ ြစစညာ်းအပြစန်စောင် သကည် နလ လောန ားအစအီစဉ်မျောားကိထုည် သငွာ်း 

ြုိ  လိုြှါတယ။် ထို  နသကောင ,် နာူးည  နသောစော ွက်စောတမ်ားမျောား၏ပြင ်ငမ်ှုကောလအတွငာ်း, အ PIU နသြျောြုိ  လိတုယ:် 
 

 ကေထ်ရုိကတ်ောမျောားအဘို  သက် ိငု ်ောအောားလ ုားသက် ိငု ်ော ESMP ြစစညာ်းမျောားကိတုငဒ်ှါစော ွက်စောတမ်ားမျောား (သတ်မ တ်ြျက်မျောားန င်  BOQs) 

တွငထ်ည် သငွာ်းထောားြှါသည ်

 အလုြ်အထြ်ုအဘို  လူမှုန ား,သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် စြ်လျဉ်ားအလောားအလောနလလ မ   ငာ်း  ငာ်းလငာ်းလငာ်းသတငာ်းအြျက်အလက်နြားအပြစက်ျော်းမောန ားန င် 

နဘားကငာ်းလ ုပြ ြုမှုထည် သငွာ်းစဉ်ားစောား 

 ESMPအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုအနြေါ်ယြငအ်နတွွဲ့အသက ြုန င် တွငလ်မ်ားစ ြျိေ၏်စော ွက်စောတမ်ားမျောား/ြစစညာ်းမျောားနထောက်ြ  ၏တငပ်ြမှုကိုနလလ မ ညွှေသ်ကောားzြျ

ကတ်ွငန်ြော်ပြထောားနသော ြှါမည ်

 တငသ်ငွာ်းနလလ ၏အက ပြတ် ESMP တ ု  ပြေမ်ှုမျောားလ ုနလောက်မှုမျောားအတကွ်သတ်မ တ်ြျကန် င်  ကုေက်ျစ ိတ် ြှါဝငသ်ညသ်င် တယ ်

8.7 အနောဂ္တရ်လ့်လောရ ား 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
အထာူးသပြင် အ ိြုှါအ ိပုြြုဤစမီ ကေိာ်းန င် ြတ်သက်နသောနလ လောမှုမျောားန င်  ESMF စောားြွ တင ်8-5 အတကွ်နထောက်ြ  နြားလျက ် ိသည။် 

စောားပ ွဲတင ်8-5: ESMF မှ ဆကစ်ပ်ရသော အနောဂ္တရ်လ့်လောရ ား / စမံီက န်ားမျောားက ု 

အမ တ်စဉ်ေ ြှါတ ် နလ လောမှု / အစအီစဉ် တိုငာ်းမ်လိုငာ်းမ  အြွ ွဲ့အစညာ်း ိငု ်ော 

တောဝေမ်ျောား 

1 ပြစန်ိငုန်ပြနလ လောမှုန င် ဒဇုိီငာ်း Fecal 

ရွှ ွဲ့ န ွ န  င် အစိုငအ်ြ စွေ်  ြစစ်မီ ြေ်  ြွ မှုစေစ ် 

စကတ်ငဘ်ော 2020 

မ မတလ် 2019 

DPHE 

2 န နစောင် သကည် နလ လောန ားအစအီစဉ် စကတ်ငဘ်ော 2020 

မ မတလ် 2019 

DPHE 

3 ဘက်စ ုန အ ငာ်းအပမစအ်က ပြတ ် စကတ်ငဘ်ော 2020 

မ မတလ် 2019 

DPHE 

4 တိုားြွောားလောနသောသက်န ောက်မှုအက ပြတ ် စကတ်ငဘ်ော 2019 

မ မတလ် 2019 

MoDMR, LGED 

န င်  DPHE 

ထို  အပြငလ် ာုးကိကုေထ်ရုိက်တောမျောားန င်  ြွ မျောားကေထ်ရုိကတ်ောမျောားဘဂဂလောားနဒ အလုြ်သမောားန ား ောဥြနဒ 2006 န င် အလြ်ုသမောားန ား ောစညာ်းကမ်ားမျောား 2015 အ ိအု  

(1 သို  မဟုတ် 2 စောမျကန် ောမျောားန င အ်တူ) တစဦ်ားနဘားကငာ်းလ ုပြ ြုမှုစညာ်းမျဉ်ားမျောားကိုြွငျ ငျ မညပ်ြစသ်ည။် 

8.8 ESMP (ဘတိ်မျောားန င် အနကောငအ်ထညန်ြော်န ား) ၏ကေုက်ျ 

စမီ ကိော်း၏အစတိအ်ြုိငာ်းမျောား 1 န င်  2 အဘို  အ ESMP  က်စြ်နသော လှုြ်  ောားမှုမျောားမျောားအတကွ်ြေ်  မ ော်းကေုက်ျစ ိတဇ်ယောား 8-6 အတကွ်နထောက်ြ  နြားလျက်  ိသည။် 
 

စောားပ ွဲတင ်8-6: ခန် ့်မှန်ား ESMP ကန်ုကျစ  တမ်ျောား 

ဂဏော်း ထောားသည အ် ောမျောား အြော်းကဏ္ဍ /  ည ွ်ယြ်ျက်မျောား အနမ ိကေန်ဒေါ်လော  

1 component တစြ်-ု1 2,600K 

1 ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားကျွမ်ားကျငသ် ူ

(လယက်ိအုနပြြ ငြီားအပြည အ်ဝအြျိေ)် 

 တစြ်ုြျငာ်းစကီိရုုြ်ြုိငာ်း ိငု ်ောဝငန် ောကစွ်က်ြက်မှုြတ်ဝော်းကျငစ်စန် ားပြငာ်းမျောား

ကိုပြေလ်ည ်ော်းစစပ်ြငာ်း / လယက်ိုစစိစအ်တညပ်ြြု 

 ြတ်ဝော်းကျင ်ိငု ်ောသက်န ောက်မှု၏ြဏောမနထောက်ြ ြျက် 

န င် နလ ော ြျန ား 

 ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားနစောင် သကည် နလ လောပြငာ်းန င် မူသကမ်ားန ား ွ အစ ီငြ် 

စောမျောား 

 နလ ကျင် န ားပြဌောော်းြျက်မျောားန င် နထောက်ြ မှု 

 ဒဇုိီငာ်းန င် ကကီားသကြ်မှုကုမပဏတီြုနအောက ် ိသဘောဝြတ်ဝော်းကျငအ်ကောအကွယ်

နထောက်ြ မှုန င် အတတူိငုြ်ငအ်တကွ် တိငုြ်ငန် ာွးနနာွးပြငာ်း 

စမီ ကိော်းန ား ွ ပြငာ်းန ား ွ န ား 

 အ ိြုှါတငသ်ငွာ်းသဘောဝြတ်ဝော်းကျငအ်နပြစိုက်အတူ ကိုသသဒေိတိ ်

စမီ ကိော်း၏အပြောားအစတိအ်ြုိငာ်းမျောားအထာူးက ု

60K 
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ဂ္ဏန်ား ထောားသည့်အ် ောမျောား အခန်ားကဏ္ဍ /  ည ် ယခ်ျကမ်ျောား အရမ  ကန်ရ ေါ်လော 

2 လူမှုန ားကျွမ်ားကျငသ်ူ 

(လယ်ကိုအနပြြ ငြီားအပြည ်အဝအြျိေ)် 

ကိုလယ် မှုအ ငျွဲ့ ြွ မျောား စီမ ကိော်းမျောားကို စိစစ်, 

နစောင် သကည် ပြငာ်းန င် သတငာ်းြို  ,လယ်ပြငအ် င န်လ ကျင် န ားစည်ားရ ု ား 

60K 

3 ကျောား, မကျွမ်ားကျငသ်ူ (လယ်ပြငအ်နပြစိုက်) ကိုလယ် မှုအ ငျွဲ့ ြွ မျောား စီမ ကိော်းမျောားကို စိစစ်,နစောင် သကည် ပြငာ်း 

န င် သတငာ်းြို  ,လယ်ပြငအ် င န်လ ကျင် န ားစည်ားရ ု ား 

60K 

3 အကကီားတော်းြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသိမ်ားန ားကျွမ်ားကျငသ်ူ 

(လယ်ကိုအနပြြ ငြီားအပြည ်အဝအြျိေ)် 

 သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ုိ်င ်ောအကောအကွယ်အနြေါ်နယဘုယျအောားည ိနှုငိာ်းပြင်ားန င် ကကီားသက

ြ်မှု 

  ော်းစစ်ပြငာ်းန င် သဘောဝြတ်ဝော်းကျငစ်စ်န ားပြငာ်း၏နထောက်ြ ြျက် 

 ဝငာ်းနိငုထ်ေွာ်းအနကောငအ်ထည်နြော်မှု၏ြ  ြိုားမှုန င် ကကီားသကြ်မှု 

 နစောင် သကည် နလ လောပြငာ်းန င် အစီ ငြ်  

 အနြေါ်သနဘောတူထောားနသောတောဝေမ်ျောား၏စီမ ြေ်  ြွ မှုသဘောဝြတ်ဝော်းကျင ုိ်င ်ောအကော

အကွယ် 

 နလ ကျင် န ားပြဌောေ်ားြျက် 

 စီအိုငန်အ၏ ToR အငြီားသတ်နေသည် 

 ကုမပဏမီ သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ်ိုင ်ောအကောအကွယ်နထောက်ြ မှုမ လမ်ားညွှေမ်ှုနြား 

 သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ်ိုင ်ောအကောအကွယ်အနြေါ်PDမ ေည်ားြညော ိုင ်ောအသက ဉောဏက်ို 

90K 

5 အကကီားတော်းလူမှုန ားကျွမ်ားကျငသ်ူ 

(လယ်ကိုအနပြြ ငြီားအပြည ်အဝအြျိေ)် 

ကကီားသကြ်ပြင်ားန င် လူမှုန ားအကောအကွယ်အနြေါ်ကိုသသဒေိတိ်သည်  WB 

မ သတငာ်းအြျက်အလက်န င် အစီ ငြ် ြိုငမ်ောနအောင,် လူမှုန ား 

အကောအကွယ်အနြေါ်သနဘောတူထောားနသောတောဝေစ်ီမ ြေ  ြ်ွ  

90K 

6 ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသိမ်ားန ားအကောအကွယ်နထောက်ြ 

မှုကုမပဏတီြု 

 တ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသိမ်ားန ားစစ်န ားပြင်ားန င် နစောင် သကည် နလ လောန ားအစီ ငြ် စောအဘိတ် 

 စီမ ကိော်းလုြ်ငော်းမျောားသက်န ောက်မှုမျောားသတ်မ တ်ပြငာ်း 

  ုိက်န င လ်ှုြ်  ောားမှုတိကျတ  EMPs၏ပြင ်ငမ်ှုန င် အနကောငအ်ထည်နြော် 

 PIU မ ပြေသ်ကောားန ားစုစည်ားငြီားန င် အစီ ငြ်  

 PIU ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသိမ်ားန ားအထာူးကုန င်  ြတ်သက်. 

နထောက်ြ  သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ုိ်င ်ောအကောအကွယ်အနြေါ်သနဘောတူထောားနသောတောဝ

ေမ်ျောား၏စီမ ြေ်  ြွ မှု 

 နလ ကျင် န ားပြဌောေ်ားြျက် 

 အတွက်/ော်းကျငD်RPစြော်းမျောားတစ်ြုလ ုားကိုလှုြ်  ောားမှုမျောားနသကောင် တိုားြွောားလောနသော ုိား

ကျိြုားသက်န ောက်နိငုမ်ှုမျောား၏နဒတောစုန ောငာ်းမှုအတွက် နထောက်ြ   

 PIU၏လယ်ပြငအ်နပြစိုက်သဘောဝြတ်ဝော်းကျငအ်ထာူးကုန င် အလုြ်လုြ် 

 အမျောားပြည်သူည ိနှုငိာ်းစီစဉ်ပြငာ်းန င် လုြ်န ောငသ်ွောား ေ် 

 ရုိငာ်းဘဝန င် သစ်နတောအတွက်နထောက်ြ မှုနြားသွောားမ ောြှါစီမ ြေ်  ြွ မှု 

600K 

7 လူမှုအကောအကွယ်နထောက်ြ မှုကုမပဏီတြု လူမှုစစ်န ားပြငာ်းန င် နစောင် သကည် နလ လောန ားအစီ ငြ် စောကိုပြေလ်ည် ေ်ားစစ်ပြငာ်း, 

SMPs ပြင ်ငမ်ှု, လူမှုန ားအကောအကွယ်နလ ကျင် န ား 

600K 

8 တိုားြွောားလောနသောသဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုသက်

န ောက်မှုအက ပြတ် 

အတွက်/စြော်းမျောားော်းကျငတ်စ်ြုလ ုားကိုလှုြ်  ောားမှုမျောားနသကောင တ်ပြည်ားပြည်ားတိုားြွောားလော

သက်န ောက်မှုအက ပြတ် 

500K 

9 အ ိုြှါဝငာ်းနိငုထ်ေွာ်း၏အနကောငအ်ထည်နြော်န ား နလတြ်,န , ူည သ  ညျအနသ ားတိုငာ်းတောပြငာ်း,PPEဝယ်ယူ,အလုြ်သမောားစြော်းတည် 30K 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
နထောင် 

10 သစ်ြငစ်ိုက်ြငာ်း တြ်ပြငအ်မိုားအကောြတ်ြတ်လည်လမ်ားဘက်ပြမ်ား, 10K 

11 မီားနဘားအနတ ောယ်ကိ ိယောမျောား စီမ ကိော်းအစိတ်အြိုငာ်း၏တစိတ်တြိုငာ်းနြမယ် အလုြ်တစ်ြုကိုသဘောဝြတ်ဝော်းကျငတ်ိုား

ပမ င၏်တစ်စိတ်တစ်ြိုငာ်းအပြစ်ထငဟ်ြ် ြှါမည် 

-- 

12 သီားန  ၏အမှု၌မဟုတ်နသောဝယ်ယူကုေက်ျစ ိတ်မျောား

အတွက်နငနွလျော်နသကားနင ွ

 500K 
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ဂ္ဏန်ား ထောားသည့်အ် ောမျောား အခန်ားကဏ္ဍ /  ည ် ယခ်ျကမ်ျောား  အရမ  ကန်ရ ေါ်လော 

 ြျက်စာီး  ာုးရှု  ားမှု,ြုဂိ္ြုလ်န ားြုိင ်ိငုမ်ှုသို  မ

ဟတု်အသက်နမွားမှု  ာုးရှု  ားမှုမ ထြိိကု်ြျ

က်စာီးမှု 

  

component ကို-2 900K 

1 ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားကျွမ်ားကျငသ် ူ

(လယပ်ြငအ်နပြစိုက်) 

 အ ိြုှါြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားန င် လူမှုစမီ ြေ်  ြွ မှုမူနဘောင(်ESMF) 

ပြေလ်ညသ် ာုးသြ် ေန် င် လူမှုကောက ယျနစောငျွဲ့န  ောကျအထာူးကုန င် အတူည နိ ှုငိာ်းအတွ

က်ြတ်ဝော်းကျင ်ိငု ်ောစမီ ြေ်  ြွ မှုအြုိငျားကိုစတိျအြုိငျားပမောား၏အနကောငအ်ထည်

နြော်မှုကကီားသကြ်; 

 အ ိြုှါ ESMFနြေါ် စမီ ကိော်းကိအုနကောငအ်ထညန်ြော်န ား အတကွ်ြှါဝင ်PIU 

န င် ကွငာ်း ငာ်းဝေထ်မ်ားအနပြြ တိမ်ားညွတပ်ြငာ်း န င် နလ ကျင် န ားမျောားကိ;ု 

 ကလုသမဂ္သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ် ကသ်ယွ ်ေ ် ြုျက်မျောား လတူစဦ်ား, LGED 

အောားပြင် င ောား မ်ားထောားကုမပဏမီျောားအောားပြင် ငြီားစာီး 

နိငုသ်ည သ်ဘောဝြတ်ဝော်းကျငစ်စိစ၏်အ ညအ်နသာွးနသြျော; 

 ယငာ်းန င် အတူစမီ ကေိာ်းအနကောငအ်ထညန်ြော်မှု၏လိကုေ်ောမှုနသြျော 

ကမ္ော ဘဏ၏်သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ်ိငု ်ောနဘားအနတ ောယက်ောကွယန် ားမူဝှါဒမျောား, 

  ိဒုက်ိတုကိျတ  သဘောဝြတ်ဝော်းကျငစ်မီ ြေ်  ြွ မှုစမီ ြျက် 

(ဝငာ်းနိငုထ်ေွာ်း)၏ပြင ်ငမ်ှုကကီားသကြ်ကွြ်က ပြငာ်းန င် ဝငာ်းနိငုထ်ေွာ်း၏အနကောငအ်ထည်

နြော်မှု၏အ ညအ်နသာွးနသြျော; 

150K 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 အတကူိုသသဒေီတိ်န င် အထာူးပြြုနအဂျငစ်နီ င် ၎ငာ်းတို  ၏ကေထ်ရုိက်ဘယမ် ောသက် ိငု်

နသောကကီားသကြ်သဘောဝြတ်ဝော်းကျငအ်ကောအကွယန်ြားြုိ  စမီ ကေိာ်း   လိကုေ်ောမှုကို

နထောကျြ  ြုိ  တောဝေ;် 

 သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ်ိငု ်ောနဘားအနတ ောယက်ောကွယန် ားလိကုေ်ောမှုနသြျောနြေါ်တွ

ငစ်မီ ကေိာ်းဒှါရုိကတ်ောမ ေညာ်းြညောြုိငာ်း ိငု ်ောအကွ ဉောဏျနြား ပြဿေောနပြ  ငာ်း 

ကိုနထောကျြ  ; 

 တူညနီသောစမီ ကိော်းနအောကတ်ွငL်GDကအနကောငအ်ထညန်ြော်န ောင ွ်ကလ်ှုြ်  ောား

မှုမျောားကိုန င် အတူည နိ ှုငိာ်းထေိာ်းသမ်ိားြှါ; 

 သတငာ်းအြျကအ်လက်ြုိငမ်ောနအောငန် င် ကမ္ော ဘဏအ်ဘို  အအစ ီငြ် စောမျောားကိုြွငျ

 ငျ; 

 အန နွတော်နအဂျငစ်မီျောားန င် အတူမူဝှါဒကနတွွဲ့  နု ာွးနနာွးန ားအတကွ် နထောကြ်  ; 

2 လူမှုန ားကျွမ်ားကျငသ်(ူလယပ်ြငအ်နပြစို

က်) 

ကိလုယ ်မှုအ ငျွဲ့ ြွ မျောား စမီ ကိော်းမျောားစစိစန်စောင် သကည် နလ လောပြငာ်းန င် အစ ီငြ်  60K 

3 ကျောား, မကျွမ်ားကျငသ် ူ

(လယပ်ြငအ်နပြစိုက်) 

နစောင် သကည် ပြငာ်းန င် သတငာ်းြုိ  , တငျသ ငျား ကို ြွ မျောား- စမီ ကေိာ်းမျောားကို '' စစိစ ်

တငျသ ငျား; အ ိြုှါအထာူးပြြုကလုသမဂ္နအဂျငစ်နီတေွ   liaising 

စမီ ကိော်းပြတ်ငြီားကျောားန င် လူမှုန ားြှါဝငန်စ ေင် ောား မ်ားထောား 

30K 

4 လူမှုအကောအကွယန်ထောက်ြ မှုအထာူးကု

ကလုသမဂ္နအဂျငစ် ီ

လူမှုစစန် ားပြငာ်းန င် နစောင် သကည် နလ လောန ားအစ ီငြ် စောကိုပြေလ်ည ်ော်းစစပ်ြငာ်း, 

SMPs ပြင ်ငမ်ှု, လူမှုန ားအကောအကယွန်လ ကျင် န ား 

300K 

5 အ ိြုှါဝငာ်းနိငုထ်ေွာ်း၏အနကောငအ်ထည်

နြော်န ား 

နလတြ်, န ,  ညူ သ  ညျအနသ ားတိုငာ်းတောပြငာ်း, PPE ဝယယ်,ူ 

ကငာ်းနမ ော်စငေ်   ငလ်ှုြ်  ောားမှုကောကွယန်စောင် န  ောက်ပြငာ်းန င် လညာ်း ငတ် ု  ပြေမ်ှုအသ

ငာ်းမျောားထနူထောငဘ်ို  နေန ောငပ်ြညစွ်မ်ားအငသ် ာုးပြ စညာ်းရုိား; 

30K 

6 SMPs ၏အနကောငအ်ထညန်ြော်န ား သောစြော်းအတွငာ်းသင် နလျော်နသောနေ ောတွငည် နိ ှုငိာ်း,သငျွဲ့နယလျောနသောစော ွက်စောတမ်ား

မျောားန င် အပြောားန ွားြျယစ် ောအမုိားအကော/အနပြြ အန ောကအ်ဦမျောားတညန် ောက်ပြ

ငာ်းငြီားနေောက်လိအုြ်နသောယ ူောအ ြျသလ ငျအနပြောငာ်းလ လှုြ်  ောားမှုမျောားနသြျောနစပြငာ်း,

လိုအြ်နသော  ိ ောနလျော်နသကားနငနွသြျောန င်  

SMP/RPနှုော်းအပြစ။်ထကွ်သယန် ောငြ် မု ေည် နိ ှုငိာ်းမ တတ်မ်ားတင;် 

လညြ်တ်န ောင ွ်က် န င်  GRM စတောနတွနြေါ်သတငာ်းြုိ   

30K 

7 သစန်တောန ား ောကျွမ်ားကျငသ် ူ တြ်ကိုအတွငာ်းြုိငာ်း။စမီ ကိော်းအစတိ်အြုိငာ်း၏တစတိ်တြုိငာ်းနြမယ် အလုြ်တစြ်ကုို

ဌောနေမျိြုားစတိက်ိုစိကု်ြျိြုားလျက်  ိသညက်ိုနသြျောသဘောဝြတ်ဝော်းကျငတ်ိုားပမ င၏်တစ်

စတိတ်စြုိ်ငာ်းအပြစထ်ငဟ်ြ် ြှါမည;် 

- 
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ဂ္ဏန်ား ထောားသည့်အ် ောမျောား အခန်ားကဏ္ဍ /  ည ် ယခ်ျကမ်ျောား  အရမ  ကန်ရ ေါ်လော 

 ြျက်စာီး  ာုးရှု  ားမှု,ြုဂိ္ြုလ်န ားြုိင ်ိငုမ်ှုသို  မဟတု်

အသက်နမွားမှု  ာုးရှု  ားမှုမ ထြိိကု်ြျက်စာီးမှု 

  

  သစန်တောအစအီစဉ်၏ပြ ြုင ေုညာ်းြညော ိငု ်ောရှုနထောင် ကိုကကီားသကြ်; 

 

အ ိြုှါစြော်းဧ ိယောထ မ ောသစန်တောအစအီစဉ်ကိုပြငသ်ကနလော  

LGED ၏ြတ်ဝော်းကျငအ်ထာူးကုန င် အတ ူကိုသသဒေိတိ ်

 

 

8 အပြောားန ွားြျယစ် ောနလောငစ်ောနထောက်ြ  န ား တြ်ကိုအတွငာ်းြုိငာ်း။ 

စမီ ကိော်းအစတိ်အြုိငာ်း၏တစတိတ်ြုိငာ်းနြမယ် အလုြ်တစြ်ုကိသုဘောဝြ

တ်ဝော်းကျငတ်ိုားပမ င၏်တစစ်တိတ်စြုိ်ငာ်းအပြစထ်ငဟ်ြ် ြှါမည ်

- 
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အဘယသ်မူ မ ြစစညာ်းမျောား အြော်းကဏ္ဍ /  ည ွ်ယြ်ျကမ်ျော အနမ ိကေန်ဒေါ်လော 

  သစန်တောအစအီစဉ်၏ပြ ြုင ေုညာ်းြညော ိငု ်ောရှုနထောင် ကိကုကာီးသကြ်; 

အ ိြုှါစြော်းဧ ိယောထ မ ောသစန်တောအစအီစဉ်ကိပုြငသ်ကနလော  

LGED ၏ြတဝ်ော်းကျငအ်ထာူးကနု င် အတညူ နိ ှုငိာ်း 

 

 အပြောားန ွားြျယစ် ော

နလောငစ်ောနထောကြ်  န ား 

တြ်ကိအုတငွာ်းြိငုာ်း။ 

စမီ ကေိာ်းအစတိအ်ြိငုာ်း၏တစတိတ်ြိငုာ်းနြမယ် အလြ်ုတစြ်ကုိသု

ဘောဝြတဝ်ော်းကျငတ်ိုားပမ င၏်တစစ်တိတ်စြိ်ငုာ်းအပြစထ်ငဟ်ြ် ြှါမ

ည ်
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9 အြွ ွဲ့အစညာ်း ိငု ်ောန င် နစောင် သကည် နလ လောန ားအစအီစဉ် 

9.1 အြွ ွဲ့အစညာ်း ိငု ်ောအစအီစဉ် 

 အစိုား သည၎်ငာ်း၏နဒသ ိငု ်ောအစိုား , သမဝှါယမန င် နကျားလက်နဒသြွ ွဲ့ ပြ  ်ိ် ု် ားန ားဝေက်ကီားဌောေ (MoLGRD & C က)  

န င် သဘောဝနဘားစမီ ြေ်  ြွ မှုန င် ကယ ်ယန် ားဝေက်ကီားဌောေ (MoDMR)  မ တ င် စမီ ကိော်းအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုန င် စမီ ြေ်  ြွ မှုအတကွ်ပြ  ်ု်  င တုောဝေ ်ြှါလိမ် မယ။် 

 အ ိြုှါစမီ ကေိာ်းကိုသ ာုးစမီ ကိော်းအနကောငအ်ထညန်ြော်န ားယေူစ် (PIU) ေ   LGED, DPHE န င်  MoDMR  ကအနကောငအ်ထညန်ြော်န ောင ွ်ကလ်ိမ် မည။်  

 အောားလ ုားလှုြ်  ောားမှုမျောားလယပ်ြငအ် င မ် ောဒကုခသညက်ယ ်ယန် ားန င် နေ ြ်မျောားသို  ပြ ေလ်ညြုိ်  န ောငန်ကော်မ  ငေ်ော (RRRC) ကည နိှုငိာ်းလိမ် မည။် အ ိြု  

ပ််ထုောားအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုြွ ွဲ့စညာ်းြ ုမ ောြျမ တ်မျောားအတကွက်ျိြုားနသကောငာ်း ငပ်ြင ်DRP   

အကအူညနီ င် ည နိ ှုငိာ်းမျောားအတကွလ်ုြ်ငော်းစညာ်းမျဉ်ားစညာ်းကမ်ားနတကွိုန င အ်ည-ီ၌၎ငာ်း, အနကောင် သို  ပြ ညတ်ငွာ်းန ားအစိုား ကကီားသက 

ြ်အုြ်ြျြုြ်  ငာ်းလငာ်းန ားတောအမျောား  ာုးထနိ ောက်  ာုးပြတ်ြျက်ြျ enable  နိငု ်ေအ်တကွ်အစိုား နအဂျငစ်မီျောားမျောား၏လြ်ုြုိငြွ်င် မျောားန င် အညပီြစ ်ေပ်ြစြ်ှါသည ်

လုြျထ ာုးလုြျေညျား။ 

 စာီးြွောားန ား၏အစိုား    စညာ်းကမ်ားမျောားနအောက်ြှါတို  သည ်Plus  သတူို     သက် ိငု ်ောဝေက်ကီားမျောားစမီ ကိော်းစတီယော ငန်ကော်မတီ (PSC) ကသတငာ်းြုိ  ြှါလိမ် မယ။် အ ိြုှါ Sr;   

အတငွာ်းန ားမ ား / အတွငာ်းန ားမ ား LGD, MoLGRD & C ေ   Sr; အတွငာ်းန ားမ ား / အတွငာ်းန ားမ ား MoDMR  ကသဘောြတိအပြ စန် ောင ွ်ကတ်   PSC ကသဘောြတအိပြ 

စန် ောင ွ်ကတ်   PSC   ိလိမ ်မည,် တစဦ်ားြျငာ်းစ ီPIU ကိုယစ်ောားလ ယမ်ျောားန စဦ်ားစလ ုား PSC  အစညာ်းအနဝားနတွမ ောြစစြုြပေပ်ြစလ်ိမ ်မည။် 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

နယဘယုျအောားအြွ ွဲ့အစညာ်း ိငု ်ောအစအီစဉ်: 9-1 ြ ု PSCs ပြ  ်ု်  င အုနကောငအ်ထညန်ြော်န ား, 

ည နိှုငိာ်းန င် မဟောဗျ ဟော၏အစတိ်အြုိငာ်းတစြု်ပြစန်သကောငာ်းဝေက်ကီားဌောေမျောား, ဌောေြွ ,  ဌောေ ိငု ်ော / နအဂျငစ်မီျောားမ ကိုယစ်ောားလ ယမ်ျောားြှါဝငသ်ညြ်ှါလိမ် မယ။် PSCs 

တောဝေ ် ိသညပ်ြစလ်ိမ ်မည:် (ဈ)  အနကောငအ်ထညန်ြော်မှုအသက ဉောဏန် င် လုြ်ငော်းလညြ်တလ်မ်ားညွှေမ်ှုနြား; (ii) ဘ   ဏ္ဍောန ားန င် ရုြ်ြုိငာ်း ိငု ်ောတိုားတက်မှုသ ာုးသြ်; (iii) 

ထနိ ောက်နသောအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုအဘို  ကိအုပြ     ်ော်ားလိုအြ်နသောဦားတညြ်ျက်နြား ိအုနကောငအ်ထညန်ြော်မှုပြဿေောမျောား (ဃ) နပြ  ငာ်း။ တစြ်ုြျငာ်းစကီို PSC   

ကအေညာ်း  ာုးနေ  စဉ်နပြ  ်ီ် ားအေညာ်း  ာုးတစက်ကိမ်န စစ်ဉ်န စတ်ိုငာ်း Sr; အတွငာ်းန ားမ ား / အတွငာ်းန ားမ ား LGD,  MoLGRD & C ေ   MoDMR  န စဦ်ားစလ ုားကသဘောြတိအပြ 

စန် ောင ွ်က်ြူားတွ  PSC အစညာ်းအနဝား  ိ လိမ ်မည။် 

 တစြ်ုြျငာ်းစကီိုစမီ ကနိျားအနကောငျအထညျနြျောနအဂျငစ်ကီသဘောြတအိပြ   စန် ောင ွ်ကတ်  စမီ ကေိာ်းအနကောငအ်ထညန်ြော်န ားနကော်မတီ (PIC),  ြှါလိမ် မယ ်

  က ပ််ီ် ားသကြ်မှုအတွကအ်နထောကအ်ကူြ ပ််ြုှါလိမ် မယန်ြားနသောနအဂျငစ် ီ(LGED / DPHE,  ဒကုခသည ် လ်၏ဦားနြှါငာ်း၏အာီး) ၏ဦားနြှါငာ်း, 

  သက် ိငု ်ောအစတိ်အြုိငာ်းမျောား။ အ ိြုှါ PIC   ဝေက်ကီားဌောေမျောားအနေပြင် သက ်ိငု ်ောကိုယစ်ောားလ ယမ်ျောားြှါဝငလ်ိမ် မညဟ်ုနမ ော်လင် နေသည,်  
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ဌောေြွ , ဌောေ ိငု ်ော / နအဂျငစ်မီျောား။ အ ိြုှါ PIC    နသကောငာ်းအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုန င် အစိုား ဘဏစ်ညာ်းမျဉ်ားစညာ်း ကမ်ားနတွန င် စညာ်းမျဉ်ား န စဦ်ားစလ ာုး 

နအောက်ြှါအတိုငာ်းသ န်ြျောြှါလိမ် မယ။် အထာူးသပြင  ် PIC  တောဝေ ် ိသညပ်ြစလ်ိမ ်မည:် (ဈ) က ပ််ီ် ားသကြ်ပြငာ်းန င် အနကောငအ်ထညန်ြော်မှုသ  ု

သြ်န င် အြျိေမီ်နြားြုိ  မျောားအတကွလ်ိအုြ်နသောအသက  ် ဉောဏက်ိုနြား; (ii)   နစောင် သကည် ပြငာ်းန င် အက ပြတအ်နကောငအ်ထညန်ြော်မှုတိုား တက်မှုမျောား 

န င် လိုအြ်နသောသငတ်ော်း ပြင ်ငြ်ျကအ်သက ြ  ပ််ပုြငာ်း; (iii)  အနကောငအ်ထညန်ြော်မှုစဉ်အတွငာ်း နြေါ်ထကွလ်ောနစပြငာ်းင ှါနပြ  ငာ်းကိစစ ြ်မျောားန င် ြဋြိကခမျောားကို; (ဃ)  

အပြ  ်ော်ားလိုငာ်းဝေက်ကီားဌောေမျောား,  ကွ ပြောားပြငာ်း န င် ဌောေ ိငု ်ော / နအဂျငစ်မီျောားန င် အတူြ  ြုိားကူညညီ နိ ှုငိာ်းပြငာ်းန င်   ;ု န င်  (v) ပြ   ်ု်  င စွုမ်ား န ောငမ်ှုန င စ်မီ ကိော်း 

န င် စြ်လျဉ်ားနသော ြျက်ပြ  ဿေောမျောား ကိအုနြေါ်ကိုအသနိြားအ ိြုှါ PSC  နစောင န်  ောက်ပြငာ်း။ 

DPHE စတိျအြုိငျား la န င် အစတိ်အြုိငာ်း 3B ၏အစတိအ်ြုိငာ်းမျောား၏အနကောငအ်ထညန်ြော်နအဂျငစ်ပီြစလ်ိမ ်မည။် DPHE PIU  တစဦ်ား  ကက်ြ်အြ်န  စမီ ကိော်း 

ဒှါရုိကတ်ောန င် တဦားတညာ်း DPDs  ြှါလိမ် မယ။် DPHE တစဦ်ားြစစညာ်းဝယယ်နူ ားအထာူးက,ု ဘဏ္ဍောန ားစမီ ြေ်  ြွ မှုကျွမ်ားကျငသ်,ူ    န်နြားနဝန ားကျွမ်ားကျငသ်,ူ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
သေ်  အထာူးက,ု စွေ်  ြစစ်မီ ြေ်  ြွ မှုကျွမ်ားကျငသ်,ူ ဇလနဗဒြညော  င,် ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားကျွမ်ားကျငသ်,ူ လူမှုန ားြွ ွဲ့ ပြ         ်ိ် ု် ားန ားန င် ကျောားအထာူးက,ု M & E 

အထာူးကု, သငတ်ော်းအတိငုြ်ငြ် င ောား မ်ားြှါလိမ် မယ။် တစဦ်ားကနစောင် သကည်  & ကကီားသကြ်အပြစပ်ြ  စန်ိငုန်ပြနလ လောမှုြိုငင်မ နသော, လူမှုန ားသက်န ောက်မှုအက ပြ 

တ်ြုိငင်မ နသောန င် သဘောဝြတ်ဝော်းကျငသ်က်န ောက်မှုအက ပြ တ်ြိုငပ်မ   ် နသောကိလုညာ်းင ောား မ်ားထောားလိမ် မည။် 

LGED စတိျအြုိငျားနြှါငန် င် အစတိအ်ြုိငာ်း 3B ၏အစတိ်အြုိငာ်းမျောား၏အနကောငအ်ထညန်ြော်နအဂျငစ်ပီြစလ်ိမ ်မည။်   LGED ထောားငြီား IDA  

အနကောငအ်ထညန်ြောလ်ျက ် ိသညက်ိအုနမ ိကေ ်$ 375 သော်း Multi    ည ွ်ယြ်ျက်သဘောဝနဘား Shelter စမီ ကေိာ်း (MDSP)  နငနွသကား အပြစန်လောနလော ယ,်   ိပြ  

်ီ် ားသောားစမီ ကေိာ်းဒှါရုိကတ်ော, PIU န င် နကော ဘဇောားြရုိငအ်တွငာ်းဝငန် ောက်စွက်ြက်န ားန င် အတူကတည ်  MDSP PD      ၏ PD ပြစလ်ိမ ်မညသ်နဘောတူညြီ  ြ  သည ်

စမီ ကိော်းကိ ု   LGED related အစတိ်အြုိငာ်းအ ိြု ပ််ထုောားန င် တည ်  MDSP PIU န င်  MDSP ြစစညာ်းဝယယ်နူ ား  Panel  ကိုစမီ ကိော်း 

မ လိုအြ်နသောြ  ြုိားကူညမီှုနြားမယလ်ို   .. ဒ ီ setup ကိ ု  MDSP ၏ ကလ်က်နအောငပ်မ   ငန်သောအနကောငအ်ထညန်ြော်  

ေ ်ိသုက်န ောက်မှု  ိသညြုိ်  နမ ောလ်င် ထောားပြငာ်းမ  ိြှါ။ 

ဤသညတ်ည ်  MDSP PIU အ ိြု ပ််ထုောားစမီ ကိော်းနအောကတ်ွငအ် ိြု ပ််ထုောားနေောက်ထြ်လှုြ်  ောားမှုမျောားအနကောငအ်ထညန်ြော်ြုိငြ်  နစ၏မညပ်ြစသ်ည။် MDSP 

န င် ဤအ ိပုြ   ်ထုောားနသောစမီ ကိော်းသာီးပြ  ်ော ်ားဒတုိယဝေသ်က  ်ီ် ားစမီ ကိော်းဒှါရုိက်တော (DPDs) ကိုထေိာ်းသမ်ိား ေလ်ိမ် မယ။် LGED တစအ်သက  

်ီ် ားတော်းေညာ်းြညော ိငု ်ောကျွမ်ားကျငသ်,ူ       အကကီားတော်းြစစညာ်းဝယယ်နူ ားအထာူးကုင ှါားအကကီားတော်းဘဏ္ဍောန ားစမီ ြေ်  ြွ မှုကျွမ်ားကျငသ်,ူ အကကီားတော်းြတ်ဝော်း 

ကျငအ်ထာူးက,ု  နြျော်နပြမှုအ င ြ်တ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားကျွမ်ားကျငသ်,ူ အကကီားတော်းလူမှုြွ ွဲ့ ပြ  ်ိ် ု် ားန ားကျွမ်ားကျငသ်,ူ နြျော်နပြမှုအ င လ်ူမှုြွ ွဲ့ ပြ  

်ိ် ု် ားန ားကျွမ်ားကျငသ်,ူ  ကျောားအထာူးက,ု နြျော်နပြမှုအ င က်ျောားအထာူးက,ု  က်သယွန် ားအထာူးက,ု  သဘောဝနဘားမည ်   ောသဦတုနပြောငာ်းလ မှုအထာူးကု, အကကီားတော်း 

နစောင် သကည် နလ လောပြငာ်းန င် အက ပြတ ် (M & E) ေ  အထာူးက,ု M & E  အထာူးကနု င်  GIS  အထာူးကု။ LGED  ကိလုညာ်းသဘောဝြတ်ဝော်း 

ကျငန် င် လူမှုန ား ိငု ်ော ော်းစစြ်ျက်ထကွတ်ငန် ောငလ်ောနသောတောဝေ ် ိသညပ်ြစအ်နြှါငာ်း  တို  န  င လ်ိုအြ်နသောအကောအကွယစ်ော ွက်စောတမ်ား 

မျောားကိုြွငျ ငျန င် အကောအကွယလ်ိုအြ်ြျက်မျောားကိုမျောား၏အနကောင ်  အထညန်ြော်မှုကိုနစောင် သကည် မညသ်သူဘောဝြတ်ဝော်းကျငန်ဘား အနတ ောယက်ောကွယန် ား 

အြွ ွဲ့ န င် လူမှုကောက ယျနစောငျွဲ့ န  ောကျန ားအြွ ွဲ့တို  ြှါဝငသ်ညတ်  နသော,  တစဦ်ားဒဇုိီငာ်းန င် ကကီားသက ြ်ြုိငင်မ နသောင ောား မ်ားြှါလိမ် မယ။် LGED 

ဟောတိုားြွောားလောနသောသဘောဝြတ်ဝော်း ကျငန် င် လူမှုသက်န ောက်မှုအက ပြတ်  (CESIA)  ြုိငင်မ နသောင ောား မ်ားြှါလမ်ိ မယ။် LGED လညာ်းကျောားန င် လူမှု Inclusion    

နပြ  ငာ်း ေက်လုသမဂ္အထာူးနအဂျငစ်ငီ ောား မ်ားပြငာ်းန င် ကျောားအနပြြ ငြီားအသကမ်ားြက်မှုကောကွယပ်ြငာ်းြှါလိမ် မယ။် 

MoDMR စတိျအြုိငျား 2 န င်  3A မျောားအတွကအ်နကောငအ်ထညန်ြော်နအဂျငစ်ပီြစလ်ိမ ်မည။်   တစ်ဦားက ကက်ြ်အြ်န  မဟတုတ်ွ ြကအ်တွငာ်းန ား 

မ ား၏ ောထာူးနအောကတ်ွငန်ြော်ပြထောားနသော PD, န စန်ယောက် DPDs   နြျောနမွွဲ့စမီ ကိော်းအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုန င် ကကီား သကြ်မှုနသြျောနစ  ေအ်ပြစြ်ေ  အ်ြ်ြ  ြှါလိမ် မယ။် 

တစဦ်ားက PIU စမီ ကိော်းကိုစမီ ြေ်  ြွ န ားန င် ကကီားသကြ်မှုအတကွ်   PD ကူညနီိငု ်ေဒ်ကုခသညမ်ျောား  ိငု ်ော  လအ်တွငာ်း န င် လယပ်ြငအ် င မ် ောြွင် လ စြ်ှါလိမ် မည။် အ ိြုှါ 

PIU ကကီားသက   ြ်အုြ်ြျြုြ်စမီ ြေ်  ြွ မှုမျောားအတကွ်ြစစည ််ားဝယယ်နူ ားအထာူးကုန င် ဘဏ္ဍောန ားစမီ ြေ်  ြွ မှုကျွမ်ား ကျငသ်မူျောားြှါဝငသ်ညန်တော်မူမည ်program ကိုအထာူးကုြှါ 

(Gender  Focal Point သညပ်ြစလ်တ  နသောတစဦ်ား); သတငာ်းအြျကအ်လက်စမီ ြေ်  ြွ မှု / Database ကိအုထာူးကုမျောား န င် နလ ကျင် န ားန င်  M & E      

ကိုအထာူးကုမျောားန င် လယအ်ပြ  န်စိုက်သဘောဝြတ်ဝော်း ကျင ်ိငု ်ောနဘား အနတ ောယက်ောကွယန် ားအထာူး ကုန င် လူမှုန ားအကောအကွယအ်ထာူးကု။ MoDMR   

သည် အကောအကွယလ်ိကုေ်ောမှုလိုအြ်ြျက်မျောားကိထုကွ်သယန် ောင ်ေ,်  

ြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုကောက ယျနစောငျွဲ့န  ောကျထ မ ောလိုအြ်နသောကျွမ်ားကျငမ်ှုမျောားြှါဝငသ်ညတ်  နသောကလုသမဂ္အထာူးနအဂျငစ်ေီ  မိတ်ြက်သနဘောတူညမီှု,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
တ ြှါားအထ သို  ဝငြ်ှါလိမ် မယ။် တဦားတညာ်းသစန်တောအထာူးကုသောအစုလိကုမ်ျိြုားစတိ်မိတ် က်သကသညန် င် နအော်ဂ ေစဓ်ောတ်နပမသသ  ဇောအြင၏်အသာီးစိုက်ြငာ်း 

၏တစစ်တိတ်စြုိ်ငာ်း အပြစန်လ ောက်ထောားသညက်ိုနသြျောမညသ်ကူုလသမဂ္အထာူးနအဂျငစ်အီတွငာ်းအလုြ်ြှါလိမ် မည။် 
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အ ိြုှါဒကုခသည ် လ်မျောားန င်  In-စွြ်စွ ြျက်စြော်း-/ ဒကုခသညမ်ျောား ိငု ်ော, ကယ ်ယန် ားန င် နေ ြ်မျောားသို  ပြ   ေလ်ညြုိ်  န ောငန်ကော်မ  င ် (RRRC) ကကိယုစ်ောားြ 

ပ််သုည၎်ငာ်း၏လယက်ိုအ င အ်သငာ်းလညာ်းတစန်ေ  -to-နေ  က   coordinate န င် စမီ ြေ်  ြွ  ေ,် အထာူးနအဂျငစ်မီျောား အြှါအဝငအ် ညအ်ြျင ််ားပြည မီ်ဝေန် ောငမ်ှုနြား (s)    

ကနထောက်ြ လိမ် မည ် ဒ ီ component တစြ်ုနအောက်မ ောလှုြ်  ောားမှုမျောား။ comprise    အကျိြုားြ စောားြွင် နကျောငာ်း အြ်၏ဤအလိုနတော;်  

လိကု်ေောမှုန င် စမီ ကေိာ်းလုြ်ငော်းြွ မျောားနစောင် သကည် န ား; နငနွြားနြျမှု;  န င် နလ ကျင် န ားန င် စမီ ြေ်  ြွ န ား ိငု ်ောစေစမ်ျောားြွ ွဲ့ ပြ  ်ိ် ု် ားတိုားတက်န ား န င် စမီ ြေ်  ြွ မှု။ 

 

စတိျအြုိငျား 2 အဘို  , လယပ်ြငအ် င မ် ော, အ RRRC ၏ရ ုားအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုန င် ည နိ ှုငိာ်းမျောားအတကွ် focal ြိွြုင် ပြစလ်ိမ် မည။် CiCs  

စြော်းမျောားန င် အတအူောားလ ုားအစအီစဉ်ကိ-ုrelated ပြစစ်ဉ်မျောား အတကွတ်ောဝေ ် ိသညမူ်လတော်း အ ော  ိမျောားပြစလ်ိမ မ်ည။် CiCs တည ် အစိုား စစ ်ငန် ား အ  

န််ောက်မ ောစုန ောငာ်းမှု၏လုြ်ငော်းစဉ်၌နေနသော Sub-လက်နထောက်အငဂ်ျငေ်ယီော, ကွေြ်ျ တောနအော်ြန တောမျောားန င် ေညာ်းြညော  ငအ်ြှါအဝငန် စြု် ိငုက်လုော်းသက    

်ိ် တုငပ်ြင ်ငအ်စအီစဉ် (CPP က) နစတေော ဝေထ်မ်ားမျောားန င်  10-12 ဝေထ်မ်ားအြွ ွဲ့တစြွ် ွဲ့ကနထောက်ြ လိမ် မည။် 

 

စမီ ကိော်းနအောကတ်ွငအ်ကောအကွယရ်ှုနထောင် မျောားသင် နလျော်နသောစမီ ြေ်  ြွ မှုနသြျောနစ ေ,်   လယပ်ြငအ် င အ် ော  ိမျောားြွ ကေထ်ရုိက်နစပြငာ်း  

င ှါအ ောကလုသမဂ္နအဂျငစ်မီျောား န င် အပြ  ်ော်ားနသောအြွ ွဲ့အစညာ်းမျောားန င် အတူ liaising န င် ဘဏ၏်မူဝှါဒမျောားမ လိကု်ေောပြစန်သကောငာ်း နသြျောမှုအတကွတ်ောဝ  

ေ ် ိသညပ်ြစလ်ိမ် မည,် အလောားတအူစအီစဉ်မျောားြ    ပ်စ ်ြှါလိမ် မယ ်စောြျြုြ်ကိုြျြုြ် ိသုကနသောအမှုအမျိြုားမျိြုား  ိသမ အလွှောမ ောတညန်ထောငြ်  သည။် LGED, DPHE  န င်  

MoDMR ဟောတိုားြွောား  လောနသောသဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုသက်န ောက်မှုအောားသ ာုးသြ်ပြငာ်း (CESIA) လြ်ုန ောငသ်ေွာား ေန်ထောကျြ  နြားလိမ် မယ။် Tor  

သညတ်ပြညာ်းပြ ညာ်းတိုားြွောားလောသက်န ောက်မှုအက ပြ တ်နေောက် က်တွ  7. အ ိြုှါ LGED, DPHE မျောားတွငြ်ှါဝငသ်ညဘ်ို  , MoDMR PIUs လိုအြ်နသောအပြ  

စအ်ြုိန ောငာ်းေထ်မ်ားမျောားန င် အတူြုိငြ်  နစငြီားဘဏန် င် အတူသနဘောတူညြီ  အပြ စန်ိငုြ်ှါသည။် LGED (DPHE ကနေ update ကိုထည် သငွာ်း) န င်  MODMR  

န စဦ်ားစလ ုားအတွကသ်ာီးပြောား  နစောင် သကည် နလ လောန ားအစ ီငြ် စောနတလွုြ်မညန် င် ကမ္ောကဘဏသ် ာုးလတစက်ကိမ်န င အ်တမူ နဝြှါလိမ် မယ။် 

 

ည နိှုငိာ်းန ားအစအီစဉ်: အ ိြုှါစမီ ကိော်းအတကွ်အစိုား အနပြြ ပ််၏ုလက ် ိအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုအစအီစဉ်ကိအုသ ာုးြ  ပ််နုိငုမ် ောပြစင်ြီား 

နပမပြငန်ြေါ်မ ော  ိသမ အနကောငအ်ထညန်ြော်မှုတည ် အစိုား ယနတ ောားမ တ င် ည နိ ှုငိာ်းလိမ် မည။် လယပ်ြင၌်လက ် ိြွ ွဲ့ ပြ  ်ိ် ု် ားန ားမိတြ်က် / Multi   န စဦ်ားန စြ်က် / Bi 

န စဦ်ားန စြ်က် / ကလုနအဂျငစ်မီျောားည နိ ှုငိာ်းယနတ ောားဟောအငတ်ောမီလေက်ဏ္ဍည နိှုငိာ်းန ားအြွ ွဲ့ (ISCG)   မ တ င် ပြစန် င် မဟောဗျ ဟောအလုြ်အမှုန ောငအ်ြွ ွဲ့ (seg) 

ကဒက္ောားပမ  ်ိ် ု်  အတကွ်ည နိ ှုငိာ်းြှါလမ်ိ မယ။် အ ိြုှါ RRRC, အ ISCG,   န င အ်နကောငအ်ထညန်ြော်နအဂျငစ်မီျောား န င် အတူစမီ ကိော်း လုြ်ငော်းမျောားအနြေါ်အြျငာ်း 

ြျငာ်းနအဂျငစ်လီယက်ွငာ်းအ င် ကိုည နိ ှုငိာ်း  ိလိမ ်မည။် 
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ြ ု 9-2: inter-နအဂျငစ်ညီ နိ ှုငိာ်းန ားအစအီစဉ် 

 အမျိြုားသောားအ င မ် ောနယဘယုျအောားန ားမူဝှါဒည နိ ှုငိာ်းတ  ဝေသ်က  ်ီ် ားအြွ ွဲ့ နိငုင် ပြောားန ားဝေသ်က   ်ီ် ားဌောေတို  ကနထောက်ြ  နြားအတငွာ်း န ားမ ားေန် ောငမ်ှုမျောား 

န င် အတအူြျငာ်းြျငာ်းဓမမြနဓောကိုယအ်တညြ်  ပ််နုသောအမျိြုားသောားန ားတောဝေအ်ငအ်ောားစု (NTF), အောားပြင် ပြစလ်ိမ် မည။် အမျိြုားသောားအ င် ကိုည နိ ှုငိာ်းသည်  RRRC  မ တ င်  

MoDMR န င် ကွငာ်း ငာ်းအ င် ကိုည နိ ှုငိာ်းမ တ င် ပြစလ်ိမ ်မည။် ဤသည ် In-line ကိရုိုဟငဂ်ျောန ောကလ်ောန င်   ြတသ်က်. တိုငာ်းပြ ညအ်တကွ်ပြ  

်ု်  င ညု နိ ှုငိာ်းပြငာ်းန င်  က်သယွန် ားအစအီစဉ်မျောားန ငျွဲ့အတူ  ိ၏။ ထ ်ိ် ု်  အြွငျအနြှါငျားတို  သ ငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န  မှုမျောားမျောားအတွကလ်ှုြ်  ော ်ားမှုမျောား 

 ိြု ုတူသို  မဟတု်ထြ်တူန  ောင ် ောား  ေ,်  ထိအုစိုား အနပြြ ပ််,ု အော  ြွ ွဲ့ ပြ  ်ိ် ု် ားန ားဘဏန် င် အပြောားနအဂျငစ်သီကောားဝင၏် complementing လိမ် မည။် 

 

 ဒှါဟောကလုသမဂ္စေစန်ဘောငအ်တွငာ်းမ အမျိြုားမျိြုားနသောအလုြ်အြွ ွဲ့အြွ ွဲ့မျောားတိုငာ်း 2 ြတ်နတွွဲ့   ုေလ်ညာ်းသတိြ ပ််သုင် ြှါတယ။် LGED န င်  DPHE ၏ PIU   

လညာ်းည နိှုငိာ်းစြော်းမျောားအတွငာ်းန င် အောီးတဝုိက်အလုြ်လုြ်အပြောားနအဂျငစ်မီျောားန င် အတ ူ ိနကေွာငျားနသြျောြှါလိမ် မယန်သောဤအစညာ်းအနဝားမျောားအတကွ်ြှါဝငြ်တ်သ  

က်ြှါလိမ် မည။်  စစိစြုိ်   related အမျိြုားမျိြုားနသောအြွ ွဲ့အစညာ်းမျောား  '' အြော်းကဏ္ဍြုဒမ် 6 ေ  နစောင် သကည် န ားတောဝေမ်ျောားကိြုုဒမ် 9.4   ငာ်းပြသကသညက်  ငာ်းပြြ  သညင်ြီ 

 

9.2 ရဆောကလ်ပ်ုရ ားအဆင့်် 

 အကကာီးတန်ား။ PIU အတ ကပ်တဝ်န်ားကျငအ်ထာူးကနုငှ့််ပတဝ်န်ားကျငထ် န်ားသ မ်ားရ ားကျွမ်ားကျငသ်။ူ အ ိြုှါ PIU ESMP န င် အပြ    

်ော်ားြတ်ဝော်းကျင ်ိငု ်ောစမီ ြေ်  ြွ မှုတောဝေမ်ျောားကိအုနကောငအ်ထညန်ြော်နသြျောနစ ေြ်တ်ဝော်း ကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ား အထာူးကထု အြ်န  သကြှါလိမ် မယ။်  သတူို  ကစမီ ကိော်း 

အနကောငအ်ထညန်ြော်န ားကောလအတွငာ်းသည်  WB အကောအကွယအ်ြွ ွဲ့စညာ်းမျဉ်ားနအဂျငစ်မီျောားန င် အပြ     ်ော်ားသက် ိငုသ်မူျောား န င် အတူ က်  န ား 

ရ ု ားထေိာ်းသမ်ိား ေြ်ှါလိမ် မယ။်  အ ိြုှါအထာူးကုလညာ်းသဘောဝြတ်ဝော်းကျငန်လ ော ြျန ား အစအီမ မျောားစ ေစတ်ကျ အနကောငအ်ထညန်ြော်ပြစသ်က   

န််ောငာ်းနသြျောနစ ေန် ောကလ်ုြ်န ားလှုြ်  ောားမှုမျောားကိုနစောင် သကည် မညပ်ြစသ်ည။် 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIU အတ ကသ်စရ်တောရ ား ောကျွမ်ားကျငသ်။ူ အ ိြုှါ PIU သက်န ောက်မှုကိုနလ ော ြျပြငာ်းန င် သစန်တောနဒသမျောားသို  အကျိြုားနကျားဇူားမျောားကိတုိုားပမ င် ြုိ   related  

နလ ော ြျန ားအစအီမ မျောား စေစတ်ကျအနကောငအ်ထညန်ြော်ပြစန်သကောငာ်းနသြျောနစ ေတ်စဦ်ား ကက်ြ်အြ်န  သစန်တောန ား ောကျွမ်ားကျငသ် ူြှါလိမ် မယ။် သ  

်တူို  ကစမီ ကိော်းအနကောငအ်ထညန်ြော်န ားစဉ်အတွငာ်းသစန်တောန ား ောဦားစာီးဌောေ, WB အကောအကွယအ်ြွ ွဲ့စညာ်းမျဉ်ားနအဂျငစ်မီျောားန င် အပြ    ်ော်ားသက ်ိငုသ်မူျောား 

န င် အတူ က်  န ားရ ု ားထေိာ်းသမ်ိား ေြ်ှါလိမ် မယ။် 

PIU အတ ကအ်ကကာီးတန်ားလမူှုရ ားကျွမ်ားကျငသ်နူငှ့််လမူှုအထာူးက။ု။အ ိြုှါ PIU ESMP န င် အပြောားလူမှုန ားစမီ ြေ်  ြွ မှုတောဝေမ်ျောား  

ကိုအနကောငအ်ထညန်ြော်နသြျောနစ ေတ်စဦ်ား  ကက်ြ်အြ်န  လူမှုအထာူးက ုြှါလိမ် မယ။် သတူို  ကစမီ ကေိာ်းအနကောငအ်ထညန်ြော်န ားကောလအတငွာ်းသည်  WB  

အကောအကွယအ်ြွ ွဲ့စညာ်းမျဉ်ားနအဂျငစ်မီျောားန င် အပြ  ်ော်ားသက် ိငုသ်မူျောားန င် အတူ က်  န ားရ ု ားထေိာ်းသမ်ိား ေြ်ှါလိမ် မယ။် ် ု  ြှါအထာူးကကုိလုညာ်း လူမှုန ား 

နလ ော ြျန ား အစအီမ မျောားစေစတ်ကျအနကောငအ်ထညန်ြော်ပြစသ်က  န််ောငာ်းနသြျောနစ ေန် ောကလ်ုြ်န ားလှုြ်  ောား  မှုမျောားကိုနစောင် သကည် မညပ်ြစသ်ည။် 

PIU အတ ကက်ျောားအထာူးက။ု  အ ိြုှါ PIU အနကောငအ်ထညန်ြော်မှုကျောား အကောအကွယတ်ောဝေမ်ျောား ကိုနသြျောနစ ေတ်စဦ်ား  ကက်ြ်အြ်န  ကျောား 

အထာူးကု ြှါလိမ် မယ။်  သတူို  ကစမီ ကေိာ်းအနကောငအ်ထညန်ြော်န ားကောလအတွငာ်းသည်  WB အကောအကွယအ်ြွ ွဲ့စညာ်းမျဉ်ားနအဂျငစ်မီျောားန င် အပြ  ်ော်ားသက ်ိငုသ်မူျောား   

န င် အတူ က်  န ားရ ု ားထေိာ်းသမ်ိား ေြ်ှါလိမ် မယ။်  အ ိြုှါအထာူးကကုိလုညာ်းန ောကလ်ုြ်န ားလှုြ်  ောားမှုမျောား စေစတ်ကျအနကောငအ်ထညန်ြောေ် 

န်သကသညန် င်  က်စြ်ကျောား, မရှုနထောင် ကိုနစောင် သကည် မညပ်ြစသ်ည။် 

 ကန်ထရ ုကတ်ော ွဲ ့်ပတဝ်န်ားကျငက်ကာီးကကပ်ရ ားမ ားအ ိြုှါန ောကလ်ုြ်န ားကေထ်ရုိကတ်ောန ောကလ်ုြ်န ားလုြ်ငော်းြွငတ်စဦ်ား ကက်ြ်အြ်န  ထောား, 

စေစတ်ကျအ ညအ်ြျငာ်းပြည မီ်ပြငာ်းန င် နတွွဲ့ သက  ်ု်  , site ကို-based ြတ်ဝော်းကျငက်ကီားသကြ်န ားမ ား (ES) assign သငျွဲ့သညျ။ အ ိြုှါ ES အ ိြုှါ ESMP  

အမျိြုားမျိြုားရှုနထောင် ကနတော သဘောဝြတဝ်ော်းကျငန် င် လူမှုန ားသက်န ောက်မှုအပြ စန် ောက်လုြ်န ားအကျင က်ိကုျင ၏်ကျော်းမောန ားန င် နဘားကငာ်းလ ုပြ   

်ု်  န ား ိငု ်ောကိစစ ြ်မျောားလက်ြ နိငုြွ်ယက်ေ်  သတအ်တွငာ်း ကလ်ကတ်ည ် ိနသကောငာ်းနသြျောနစ ေအ်ထာူးသပြင် နလ ော ြျန ားအစအီမ မျောားအနကောငအ်ထညန်ြော်တော 

ဝေယ်သူကလိမ ်မည။် အ ိြုှါ ES ကိလုညာ်းန ောကလ်ုြ်န ားအမှုထမ်ားမျောားအတကွ်သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန်လ ကျင် န ားလုြ်န ောငသ်ေွာား ေတ်ောဝေ ် ိသညပ်ြစလ်ိမ ်မည။်  

အ ိြုှါ ES ပြ စန်ိငု ်ငသ်ဘောဝြတ်ဝော်းကျငသ်ြိပ  / ြတ်ဝော်းကျင ်ိငု ်ောစမီ ြေ်  ြွ မှုန င် ကျော်းမောန ားအေညာ်း  ာုး 3 န စ ် '' အနတွွဲ့အသက  

်ု်  န  င အ်တူအငဂ်ျငေ်ယီောန င် နဘားကငာ်းလ ုပြ  ်ု်  န ားအတွကဘ်ွ ွဲ့ ပြ စ ်မည ်ေလ်ိုအြ်ြှါသည။် 

ကန်ထရ ုကတ်ော ွဲ ့်လမူှုရ ားအကောအက ယအ် ောရှ ချျုပ်:  အ ိြုှါကေထ်ရုိကတ်ောလမ်ားညွှေန် င် အတအူောားလ ုားလမူှုန ားအကောအကွယ,် ကျောားမေ  အလုြ်သမောား  

 ိငု ်ောကိစစ ြ်မျောားအနကောငအ်ထညန်ြော် ေတ်ောဝေ ် ိသညပ်ြစလ်တ  နသော site နြေါ်တွငတ်စဦ်ားလူမှုန ားအကောအက ယျအ ော  ိြျြုြ် သကလိမ ်မည ်
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PIU ၏ / လူမှုကုမပဏမီျောားအြွ ွဲ့ကကောက ယျနစောငျွဲ့န  ောကျ .. လူမှုန ား safefuard  အထာူးကနု င် လူမှုန ားကုမပဏတီ ြ၏ုနထောက်ြ မှုန  င် အတူ PIU  

စမီ ကိော်းကိအုနကောငအ်ထညန်ြော်န ားအတကွ်ြှါဝငြ်တ်သက်နေက ပ်သအူောားလ ုားကေထ်ရုိကတ်ောလုြ်သောားမျောားန င် သမမတ တို  ကေဦားန င် ပြ စြွ်ောားနေနသောလူမှုန ား 

အကောအကွယမ်ျောား န င် ကျောား,  မအသအိပမငန် င် သတူို  နသြျောနစ ေလ် ုနလောကန်သောနလ ကျင် န ား န စဦ်ားစလ ုားကိလုကြ်    ိနသကောငာ်း နသြျောနစမည ် အ ိြုှါ ESMP 

နအောက်မ ောသတူို     လူမှုန ား အကောအကယွတ်ောဝေဝ်တတ  ောား နတွေ  အကျွမ်ား တဝငပ်ြစသ်က၏။ 

 

ပတဝ်န်ားကျငထ် န်ားသ မ်ားရ ားနငှ့််လမူှုအရထောကအ်ကပူ ြုုအုဖ ွဲ ွဲ့လမ်ားတတံောား:  ဤန ွွဲ့ကောားကုမပဏနီတလွတွလ်ြ်စွောလယပ်ြင၌်လှုြ်  ောားမှုမျောား 

န င်  က်စြ်နသောသဘောဝြတ်ဝော်း 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ကျငန် င် လူမှုန ားအကောအကွယက်ကီားသကvြ်ကွြ်က ပြငာ်းပြင် PIU(န င် ၎ငာ်းတို  ၏အသက နြားမျောား)ကိုြ  ြုိား လိမ ်မည။်ကုမပဏကီေထ်ရုိကတ်ောမျောားအောားလ ုားကိလုိအုြ်နသောသငတ်

ော်းမျောားနြားြှါလိမ် မယ။် 

 

ကကာီးကကပ်မှုအတ ငုပ်ငခံ်:ဤအတိုငြ်ငြ် အောားလ ုားရုြ်ြုိငာ်း ိငု ်ောအကျင က်ိကုျင ၏်ဒဇုိီငာ်းကိုသဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုန ားအကောအကွယထ်ည် သငွာ်းစဉ်ားစောား၏အနကောင် 

သို  ယနူသြျောနစ မည။် 

 

  ရစောင့််ကကည့််ရလ့်လောြခငာ်းနငှ့််အကွဲြဖ တအ်တ ငုပ်ငခံ်: ဤအတိငုြ်ငြ် ြုဒမ် 9.4  အတွက်နြော်ထတု်ြစစညာ်းမျောား နစောင် သကည် ၏လတွလ်ြ်နသော နစောင် သက 

ည် နလ လောန ားန င် အက ပြ တ်ထကွ်သယန် ောင ်လိမ ်မည။် အထာူးသပြင် ,  ထိအုတိုငြ်ငြ် သငတ်ော်းမ တတ်မ်ားမျောား, GRM မ တ်ြ ုတငန် င်  ESMP  နစောင် သကည် န ား 

စော ွက်စောတမ်ားမျောားအက ပြတ် လိမ ်မည။် 

 

 ပတဝ်န်ားကျငထ် န်ားသ မ်ားရ ားဦားစီားဌောန (DOE): အဘယမ် ော  ိသက် ိငု ်ော, Doe  ိကုက်ို  ငာ်းလငာ်းပြငာ်းန င် သဘောဝြတ်ဝော်းကျင ် ငာ်းလငာ်းပြငာ်းလက်မ တ် (ECC)  ထတု်နြား 

ဘို  တောဝေ ် ိသည။် 

 

9.3 စစဆ်ငရ် ားအဆင့်် 

 အ ိြုှါ LGED န င်  DPHE အပြ န်ြ အန ောကအ်အ ုသကောားဝင၏်စစ ်ငန် ားန င် ြ ပ််ပုြငထ်ေိာ်းသမ်ိားမှုအစအီစဉ်မျောားအပြ ်ီ် ားတွငသ်ကည ရ်ှုမည။် (Executive Engineer 

တော်းမ ော) dedicated အငဂ်ျငေ်ယီောြျြုြ်အ ိြုှါ O & M  ေထ်မ်ားမျောား၏အစတိ်အြုိငာ်းတစြု်ပြစလ်ိမ် မညန် င် ပြင ်ငင်ြီား နတော စမီ ကိော်းကိလုညြ်တ်ပြငာ်းန င် ြ 

ပ််ပုြငထ်ေိာ်းသမ်ိားမှု အ င် စဉ် အတွငာ်းကျော်းမောန ားန င် နဘားကငာ်းလ ုပြ  ်ု်  မှုနသြျောအြှါအဝငသ်က် ိငု ်ောသဘောဝြတ်ဝော်း 

ကျငန် င် လူမှုန ားနလ ော ြျန ားအစအီမ မျောားအနကောငအ်ထညန်ြောတ်ောဝေယ်သူကလမိ ်မည။် 

အ ိြုှါ Doe လညာ်းန စစ်ဉ်အနပြြ နြေါ်မ ော ECC အတွကသ်တ်မ တထ်ောားနသောအနပြအနေမျောား ၏နစောင် သကည် နလ လောမှုန င် ဘက်နတော်သောား တို  အတွကတ်ောဝေ ် ိသည။် 

9.4 ရစောင့််ကကည့််ရလ့်လောြခငာ်းနငှ့််မူရ ောငအ်စီ ငခံ် 

9.4.1 ရစောင့််ကကည့််မူရ ောင ်

နစောင် သကည် နလ လောန ားမူနဘောင၏် ည ွ်ယြ်ျက်မ ော,တောား ာီးနလ ော ြျ ေန် င် အဘယမ် ောပြစန်ိငုြ်ှါစမီ ကေိာ်းဘဝမ တတ်ိုငသ် သ ောစက်ဝုိငာ်းတစန်လ ောကလ် ုားသဘောဝြတ်ဝ

ော်းကျငန် င် လူမှုန ားသက်န ောက်မှုအနြေါ် ိာုး ွောားနသောမညသ်ည် သသိောထင ် ောားနသော  offset မ ထတုလ်ုြ်ထောားတ  နလ ော ြျန ား အစအီမ နသကောငာ်း နသြျောနစ ေပ်ြစြ်ှါသည။် 

 

တစဦ်ားကနဒတောနဘ စသည် အန အတကွ်နစောင် သကည် နလ လောန ား၏ လဒမ်ျောားကိုသိနုလ ောငဘ်ို   PSC ၏အကူအညပီြင်  PIU ကတီထငွမ်ညပ်ြ စသ်ည။်   

အ ိြုှါစက်ရ ုသညန်အောက်ြှါအြျက်အလက်နတကွိုနြားစော ငာ်းြ ပ််စုုထောားနသောအြတ်စဉ်န င် လစဉ်အစ ီငြ် စောမျောားကိုထတုလ်ုြ်နိငုစွ်မ်ားြှါလိမ် မယ:် 

 

•ေမူေောနကောအြျက်မျောား; 

 •ေမူေောစုန ောငာ်းမှု၏နေ  စွ မျောားန င် ကကိမ်; 

 •စမ်ားသြ်မှု လဒန်တကွို; 

 •ထေိာ်းြျြုြ်န ားကေ်  သတ် ;. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 •နပြလ မ်ားမျောားထေိာ်းြျြုြ်မှုေ်  သတ်ြျက်မျောား၏ြှါောီးနြောက်ြျကက်ောကွယတ်ောား ာီးြုိ  နြေါ်န ောငသ်ေွာား မညပ်ြစသ်ည် အြျိေတ်ွင ်"လှုြ်  ောားမှုကေ်  သတ်"; န င  ်

    ိနိငုလ် င ် ငာ်းလငာ်းြျက်အြှါအဝငထ်ေိာ်းြျြုြ်မှုကေ်  သတ်, မ ိြုျိြုားနြောက်•။ 
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ထိသုို  ြ နေသညအ်ပြစ ် unprocessed အြျက်အလက်မျောား၏တစဦ်ားတညန် ောက်ြွင် ကိုန  ောငသ်ကဉ်သက  သို  နစောင် သကည် နလ လောန ား data နတကွိုအစဉ်မပြတ်,  အ  

PIU အောားပြင် လုြ်ငော်းမျောား၌မညပ်ြစသ်ည။် 

 ESMF နစောင် သကြ်သကည် ရှုသည် နလ ော ြျန ားအစအီမ မျောားန င် အစအီစဉ်မျောားကိုမ ေမ် ေေ်  ထထိနိ ောက်န ောက် (စောားြွ တင ် 9-1) အနကောငအ်ထညန်ြော်ပြစသ်က  

န််ောငာ်းနသြျောနစ ေန် ောင ွ်က်ြှါလိမ် မည။် အ ိြုှါ PIU  

ြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုန ားအထာူးကုအ ိြုှါနလ ော ြျန ားအစအီစဉ်မျောားကိုထထိနိ ောက်န ောက်အနကောငအ်ထညန်ြော်လျက ် ိသညန်သကောငာ်းနသြျောနစ ေ ် ESMF  

နစောင် သကည် နလ လောန ားထကွသ်ယန် ောငမ်ည,် န င် ြ ုမ ေက်ွငာ်း ငာ်းနလ လောမှုမျောားလုြ်န ောငြ်ှါလိမ် မယ။် 

စောားပ ွဲတင ်9-1: ESMF ရစောင့််ကကည့််ရလ့်လောရ ားအစအီစဉ် 

စီမံက န်ားအဆင့််  ော  ယရ်တော့်လွဲ အ ယသ်သူည ်  ယလ် လုွဲ 

ပြင ်ငမ်ှု သငတ်ော်းန င် စွမ်ားန ောင ်ည ်

အန ောကအ်အ လုှုြ်  ောားမှုမျောား 

နာူးည  နသောစော ွက်

စောတမ်ားမျောား၏ပြ

င ်ငမ်ှုြငမ် ော 

 အတူ PD 

    ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်း 

သမ်ိားန ား 

န င် လူမှုအနထောကအ်ကူြ  

ပ််အုြွ ွဲ့လမ်ားတ တောား 

  ော်းစစပ်ြငာ်းသငတ်ော်း 

 မ တ်တမ်ားမျောား 

ပ်င ်ငမ်ှု  ၏စစန် ားပြငာ်းနသြျော 

 ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားန င် လူမှု 

 ကိစစမျောား 

တညန်ေ ောငြီားနေော

က်န င် align 

မျောားမ ော 

PD ကအတညြ် 

ပ်် ု

အတူ PIU 

သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် 

လူမှုန ား ိငု ်ော 

ကုမပဏမီျောား 

 ော်းစစပ်ြငာ်း 

ငြီားစာီးြ  စစန် ားပြငာ်းစော ွက်မျောား 

န ောကလ်ုြ်န ား သငတ်ော်းန င် စွမ်ားန ောင ်ည ်

အန ောကအ်အ လုှုြ်  ောားမှုမျောား 

လစဉ်  အတူ PD 

သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် 

လူမှုန ား ိငု ်ောကုမပဏီ

မျောား 

 ော်းစစပ်ြငာ်းသငတ်ော်း 

မ တတ်မ်ားမျောား 

န ောကလ်ုြ်န ား   မနကျေြ်မှုမ တတ်မ်ား လစဉ်  အတူ PD 

သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် 

လူမှုန ား ိငု ်ောကုမပဏီ

မျောား 

GRM ပြေလ်ညသ် ာုးသြ် ေ ်

စော ငာ်း 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
န ောကလ်ုြ်န ား ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားန င် လူမှုန ား 

နလ ော ြျန ား / တိုားပမ င်  

(ကျော်းမောန ားန င် နဘားကငာ်းလ ုပြ ြုန ားအစီ

အမ မျောားအြှါအဝင)် အစအီမ ဟော ESMP 

ကွြ်ထောားတယန် င် တငဒ်ှါနလလ စော ွကစ်ော

တမ်ားမျောားန င် အတညပ်ြြုကေထ်ရုိကအ်တွ

က်ထည် သငွာ်း။ 

လစဉ်  အတူ PD 

သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် 

လူမှုန ား ိငု ်ော 

ကုမပဏမီျောား 

ESMP ပြေလ်ညသ် ာုးသြ် ေ ်

နစောင် သကည် မှု 

စော ွက်စောတမ်ားမျောား 

စစ ်ငန် ားန င်  

ပြြုပြငထ်ေိာ်းသမ်ိား

မှု 

  မနကျေြ်မှုမ တတ်မ်ား လစဉ် PIU GRM ပြေလ်ညသ် ာုးသြ် ေစ်ော ငာ်း 

စစ ်ငန် ားန င်  

ပြြုပြငထ်ေိာ်းသမ်ိား

မှု 

ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားန င် လူမှုန ား 

နလ ော ြျန ား/တိုားပမ င် (ကျော်းမောန ားန င် နဘား

ကငာ်းလ ုပြ ြုန ားအစအီမ မျောားအြှါအဝင)် 

အစအီမ ဟော ESMP ကွြ်ထောားတယ ်

လစဉ် PIU  

စောားြွ တင ်9-2: ESMF အစ ီငြ် လိုအြ်ြျက်မျောား 

အစီ ငခံ်စော / 

စော  ကစ်ောတမ်ား 

ရဖေါ် ြပချက ် မှအသင့််ြပငဆ်ငထ်ောားသည ်  န်တငသ် ငာ်း  ယရ်တော့်လွဲ 

နလ ကျင် န ားမ 

တတ်မ်ား 

လူအနြှါငာ်းတို  ၏မ တ်ြ တုငမ်ည ်

သငတ်ော်းမျောားန င်  

သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုန ား ိငု ်ော 

PIU သို  မဟတု်အတိုငြ်ငြ် ၏  လ ်

PD 3 ြတ်အတွငာ်း 

မ ိ၏ု 
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အစီ ငခံ်စော / 

စော  ကစ်ောတမ်ား 

ရဖေါ် ြပချက ် မှအသင့််ြပငဆ်ငထ်ောားသည ်  န်တငသ် ငာ်း  ယရ်တော့်လွဲ 

 စွမ်ား ညပ်မ င် အန ောက်အဦနကောက်ယလူှု

ြ်  ောားမှုမျောားစမီ ကေိာ်းနအောကတ်ွင ်

  နလ ကျင် န ား/စွမ်ား ညအ်

န ောက်အဥလီှုြ်  ောားမှု 

ငြီားစာီးြ  ကောက ယျ

နစောငျွဲ့န  ောကျြ ုစ 

ပြ 

အလောားအလောသတ်မ တ်နြေါ် ပြြတ်ဝော်း

ကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားန င် လူမှုန ားကိစစမျောား 

သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုန ား ိငု ်ော 

PIU သို  မဟတု်အတိုငြ်ငြ် ၏  လ ်

PD ြ ုစ မျောားကိုပြည် ငြီားနေောက ်

GRM မ တတ်မ်ား လက်ြ    ိမနကျလညမ်ှုမျောားန င် နြေါ်န ော

ငသ်ေွာားအန ားယနူ ောင ွ်က်ြျက်မျောားကိမု 

တ်ြ တုငမ်ည ်

GRCသို  မဟတု်အတိုငြ်ငြ် န ောက်လုြ်န ားအ 

င င်ြီားနတော သက် ိငု ်ောအနကောငအ်ထညန်ြော်န ား

နအဂျငစ်အီ ော  ိစဉ်အတွငာ်းအ ဒနီေောက ်

PD လစဉ် 

ESMP နစောင် သကည် နလ လောပြငာ်းနဒတောအပြစ ် ကေထ်ရုိကတ်ော, ြတ်ဝော်းကျငန် င်  PIU န င်  / PD လစဉ်သို  မဟုတအ်ပြစ ်



 

 

 

 

 

 

 

 

 
နစောင် သကည်  

မ တတ်မ်ားမျောား 

အ ိြုှါ ESMP အတကွ်သတ်မ တ ် သို  မဟတု်အတိုငြ်ငြ် ၏လူမှု  လ ် ESMPနှုော်းလိုအြ်ြျက်မျောား 

 

 အဆ ပု  PIU အဆ ပု  PSC တငသ် ငာ်းခံ ဖ ု ့်လစဉ်အစီ ငခံ်စောြပငဆ်ငမ်ညပ် လ မ့််မယ။် ဤရ  ွဲ့ကောားအစီ ငခံ်စောမျောားတ ငရ်အောကပ် အကျဉ်ားချျုပ်ပ လ မ့််မယ:် 

 •ဤ ESMF န င် စသညတ်ို  ကိုနေောက် ကတ်ွ  ESIA, ESMP, အနကောငအ်ထညန်ြော်အတကွတ်ိုားတက်မှု .; 

•ထေိာ်းြျြုြ်မှုစ ြျိေစ် ညွှော်းမျောား,actionကိအု င်  င် သို  မဟတု်နယဘယုျsiteကိုစမီ ြေ်  ြွ မှု၏စ ြျိေစ် ညွှော်းမ ိြုျိြုားနြောက်မှုအနြေါ်အနလားနြားန င် အတူနစောင် သကည် နလ လော

န ားအစအီစဉ်မျောားနတွွဲ့   ိြျက,် 

•သတငာ်းအြျက်အလက်သို  မဟတု်နဒတောစုန ောငာ်းဘယမ် ောမ ိထုေွာ်းသစစ်ကစိစ ြ်မျောားကိုအ ိြုှါြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ား ိငု ်ောအက ပြတအ်စ ီငြ် သည် အနပြြ 

နဒတောကနေသသိသိောသောကွ ပြောားပြောားေောားလျက ် ိ၏ 

 •ယြူ  ြုိ   / နြေါ်န ောငသ်ေွာားပြငြ်အနလောငာ်းန င် လုြ် ြ်မျောားအောားပြင် မညသ်ည် တိငုသ်ကောားမှုမျောား၏အန စြ်ျြုြ်; န င  ်

 သက် ိငု ်ောနပြောငာ်းလ မှုမျောားသို  မဟတုဥ်ြနဒပြ ဌောော်းအတွက်ပြ စန်ိငုသ်မ နသောအနပြောငာ်းအလ စညာ်းမျဉ်ားမျောားန င် နိငုင် တကောအနလ အကျင် •။ 

 

အလပ်ုသမောားရ ား ောရ ောကလ်ော၏ 9.4.2 ရစောင့််ကကည့်် 

 အ ိြုှါ ESMF သို  မဟတု် က်စြ်စမီ ြေ်  ြွ မှု၏တစတိတ်ြုိငာ်းအပြ   စအ်စအီစဉ်ကိတုစဦ်ားနစောင် သကြ်သကည် ရှု ပြငာ်း န င် စေစက်သတငာ်း ြုိ  အနကောင ်အထညန်ြော်မှုတိာုး 

တက်မှုနစောင် သကည် န င် ကမ္ော ဘဏမ် သတငာ်းြုိ  ြုိ   MoDMR, DPHE  န င် ကေထ်ရုိကတ်ောဘို  လိုအြ်ြှါသည။် နစောင် သကည် နလ လောန ား 

၏အဓိက ည ွ်ယြ်ျက်မျောားမ နေနသောနြှါငာ်းစဉ်: 

 

 •နဒသြ လူမှုအသိငုာ်းအဝုိငာ်းအနြေါ် စမီ ကိော်းတငွ-်related သက်န ောက်မှု၏န  ွဲ့နမ ောကတ်ွငန် င် အန ားြှါမှုကိုြွ ပြောားသတမ် တက်ူညြီှါ; 

 •လ ုနလောက်နသောနလ ော ြျန ားအစအီမ မျောားထနူထောင ်(န င် လိအုြ်အပြစြ် ပ််ပုြ ငမွ်မ်ားမ ) န င် အြျိေမီ်ထ ာုးစ ၌အနကောငအ်ထညန်ြော်နေသကနသကောငာ်းနသြျောြှါနစ, 

 •အနလ ော ြျန ားအစအီမ သက် ိငု ်ောသက်န ောက်မှု addressing ၎ငာ်းတို  ၏ ည ွ်ယြ်ျက်မျောား   ိ ေပ်ြစန်သကောငာ်းအောမြ န င်  

 

•ယငာ်းလုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ောလိုအြ်နသောအ ညအ်ြျငာ်းမျောားန င် စမီ ကိော်းကြ်လျကအ်သိငုာ်းအဝုိငာ်းနြေါ်တွငသ်ို  မဟတုအ်ောီးအနတွွဲ့အသက ြုန င အ်တေူထ်မ်ားမျောားန င် အလုြ်သ

မောားအသ ာုးြျ ေ,် အောားနြားအောားနပမ ောက်ပြစြ်ှါတယ။် 

 •အကေထ်ရုိကတ်ောစစီဉ် သကလိမ ်မည,် အလုြျသမောားန င် စမီ ကိော်း်ထ်မ်ားမျောား၏ကျော်းမောန ားန င် နဘားကငာ်းလ ုပြ ်ု်  န ားနသြျောနစ ေ ်

 နဒသြ ကျော်းမောန ားြ  ြုိားနြား,   ောဝေန်တွ, အြ်ိ ောအန ောက်အဥ,ီ လေူောတငယ်ောဉ်ဝေန် ောငမ်ှုစတောနတွေ  အတူ   ိနိငုြ်ှါသည။် 

•လုြ်ငော်းကေထ်ရုိက်တောအောားလ ုားလိုအြ်နသောသကသ်ောနြျောငြ်ျိန ားန င် သေ်    ငာ်းန ားလိအုြ်ြျက်မျောားကိုယ.ူသ၏ူြုဂိ္ြုလ်မျောားန င် ြတ်ဝော်းကျငအ်သိငုာ်းအဝုိငာ်းမျောားအတကွ်

န ောဂှါမျောား၏ကောကွယတ်ောား ာီးန ားအဘို  အ လိမ ်မည။် 

 •ယငာ်းလုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ောကသူ  အလုြ်သမောားမျောားန င် အသိငုာ်းအဝုိငာ်းမျောားအတကွ်အ ညအ်ြျငာ်းပြည် ဝေန် ောငမ်ှုလြ်ုငော်းမ တ င် ြ ုမ ေသ်ကောားကောလမ ော HIV /   AIDS 

န ောဂှါအြှါအဝငလ်ငိမ် တ င် ကူားစက်နသောန ောဂှါမျောား (STD)  က်နေ  တငွအ်သအိပမ ငအ်စအီစဉ်ကိုန ောင ွ်က ်သကမည။် 
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 •ယငာ်းလုြ်ငော်းကေထ်ရုိကတ်ောငငမ်ိားြျမ်ားန ားထေိာ်းသမ်ိားြြ်သမ်ိားနသောကောလမ ောအောားလ ုားလိုအြ်နသောနပြလ မ်ားမျောားန င် သက ်ိ် တုငက်ောကွယမ်ှုမျောားြ ယ ူမည ်

 န င်  ိကုက်ိုနြေါ်န င အ်ောီးလူြုဂိ္ြုလ်မျောားန င် ြုိင ်ိငုမ်ှုမျောားကောကွယန်စောင် န  ောက်န ား, မိမိသက ်ိ် ု် ားစောားအောားထတု်ပြငာ်းပြင် ပြ စြွ်ောားြ  သညန်ိငုြ်ှါသည။် 

•ြတျဝနျားကငငျ အသိငုျားအဝုိငျားနန ောင် အယ က်မညမ်ဟတု်ြှါဒှါနသကောင် အ ိြုှါအလုြျဧ ိယောန င် လုြ်သောားနေ ောထိငုြ်ငာ်းဧ ိယောစေစတ်ကျ,  မ တသ်ောားပြငာ်း 

န င် ြုိငြ်  နသော လိမ ်မည။် 

စမီ ကိော်းအနြေါ်သတငာ်းြုိ  ၏နစောင် သကည် ပြငာ်းန င် စမီ ကေိာ်းအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုကနေပြစန်ြေါ်လောပြ ဿေောမျောားကိုနပြ  ငာ်း ေအ်လို  င ော ESMF အတကွ်အ ိြု  

ပ််ထုောားနသောထနိ ောက်နသော GRM အောားပြင် ပြည စ် ု လိမ ်မည။် GRM နမ ော်လင် သို  မဟတု်ထြ်တလ လ ပြ ဿေောနတွနထောကလ် မ်ားြုိ  ကူညနီြားြှါလိမ် မယ,်  

သတူို  စမီ ြေ်  ြွ  ေ။် နအဂျငစ်အီနကောငအ်ထညန်ြော်အ ိြုှါစမီ ကေိာ်းကိုအြျိေမီ်ထ ာုးစ ၌သက် ိငုသ် ူ ''   စိုား ိမ်ြူြေမ်ှုမျောားန င် မနကျလညမ်ှုမျောား  ာုး 

ပြတ်ြျက်ြ ယစူမီ ြေ်  ြွ ပြငာ်း န င် လွယက်ူနြျောနမွွဲ့ ေ,် ကမ္ော ဘဏမ် နကျေြ်နေတ  ထ ာုးစ ၌, ထသတ်မ တန် င်  GRM   နထောက်ြ ြှါတယ။် ဒှါဟော GRM 

အလုြ်သမောားန ောကလ်ောန င် ြတ်သက်နသောကိစစမျောားအြှါအဝငထ်နပမောက်နတောမူ်သမ နသောကိစစမျောား, လိကု်နလျောညနီထြုိွ  ဒဇုိီငာ်းြ    ပ််လုုြ်အန ားသက ်ီ် ားြှါသည။် 

တိုငသ်ကောားမှုမျောားပြစန်စပြငာ်းင ှါလမ်ားရုိား  ငာ်းပြ ်ီ် ားနကောငာ်းစွောအမျောားကပမ ငန်ိငု ်ေလ်ိုအြ်ြှါသည။် အ ိြုှါ GRM  မျောားနသောအောားပြင် အနတ ောယမ်ျောားန င် စမီ ကေိာ်း 

၏အလောားအလော ိာုး ွောားနသောသက်န ောက်မှုမ ြ  သည ်ိ၏ုပြစြ်ှါတယ။်  နအောက်ြှါအြျက်မျောားအတကွ်ထနိ ောက ် GRM  မျောားအတကွ်စမီ ကေိာ်း တငွထ်ည် သငွာ်း 

စဉ်ားစောားလိမ ်မည:် 

(ဈ) မိမိတို  ၏လူသ ိ ငသ်ကောားန င် အသ ာုးြ ပ််နုိငုစွ်မ်ား, ၎ငာ်းတို  ၏စစ ်ငန် ား၏ (ii) ကိုလငာ်းပမငသ်ောမှု, (iii) သတူို       ာုးပြတ်ြျက်ြျမ တ်သည် လုြ်ငော်းစဉ်မျောား၏ယ သုက  

ညက်ိုားစောားမှုန င် ြွ ွဲ့စညာ်းြ ,ု (ဃ) မိမိတို  ၏လ ိြုွဲ့ ဝ က်န င် ဤအ ြ်မ မ ိအုလောားအလောလကတ် ု  ပြေမ်ှုကနေကောကွယန်စောင် န  ောက်န ား, န င်  (v) ထနိ ောကမ်ှု  

ဘယမ် ောသင် နလျော်နသောမနကျေြ်မှုနပြ  ငာ်းြုိ   က်စြ်စာီးြွောားန ားလုြ်ငော်းလုြ်ငော်းစဉ်၏။ 

 

: MoDMR န င်  DPHE နသြျောနစ ေ ် ိသည ်

 

• PIU အောားလ ုားအနတ ောယမ်ျောားန င်  Mitigation  အစအီမ နြော်ထတုအ်နြှါငာ်းတို  န  င န်ဒသမျောားအတွကက်ေထ်ရုိကတ်ော   စွမ်ား န ောင ်ညက်ိုနစောင် သကည် ြုိ  ြှါတီမျောား 

၏ြ ုမ ေအ်စညာ်းအနဝားမျောားမျောားအတွက်နထောက်ြ  နေ တ  စွေ်  စောားမှုစမီ ြေ်  ြွ မှုအစအီစဉ်န င် အတူစောြျြုြ်စမီ ြေ်  ြွ မှုမူနဘောင ် ိြှါတယ။် 

 •အ ိြုှါကေထ်ရုိကတ်ောမျောားန င် သက် ိငု ်ောအြွ ွဲ့အစညာ်းမျောားကကမ္ော ဘဏန် င် အစိုား တို  ကအတညြ် ပ်် ုESMF န င  ်ငာ်းန ာီးကျွမ်ားဝငသ်ကသည။် 

 •ကုလသမဂ္နအဂျငစ်မီျောားအသက ်ော်ား က်သယွန် ား, MoDMR, DPHE နဒသြ အစိုား , NGO အြွ ွဲ့    , ကေထ်ရုိကတ်ောနဒသြ လူမှုအသိငုာ်းအဝုိငာ်းမျောားန င်  DRP 

နကောငာ်းစွောစမီ ြေ်  ြွ  သည။် 

•အ ိြုှါကေထ်ရုိကတ်ောမျောားန င်  PIU အသိငုာ်းအဝုိငာ်းနြှါငာ်းန ောငမ်ျောား, အကျိြုားြ စောားြွင် န  င် အပြ ်ော်ားစမီ ကိော်းကို-ထြုိိကေ်စေ်ောြှါတီမျောားထ မ တ ု  ပြ  ေြ်ျက်အနြှါ 

်က်ိတုကလ်ိကု်ေောြှါ။ 

•ယြငက်နြောထ်တု်သက  သညမ်ဟတု်နြမယ် အနကောငအ်ထညန်ြော်န ားကောလအတွငာ်း နြေါ်နြှါကလ်ောငြီကိစစမျောားမျောားအတကွ်နလျော ြှါား အစအီမ အလျင ် ် 

အပမေစ်စီဉ်ထောားပြငာ်း န င် အနကောငအ် ထညန်ြော်လျက်  ိသည။် စစီဉ်ထောားတ  အတိငုာ်း  

•တိုငြ်ငန် ာွးနနာွးပြငာ်းန င်  ြ် ွောထနိတွွဲ့ က်  မှုလှုြ်  ောားမှုမျောားထကွ်သယန် ောငန်ေသကသည။် 

•ယငာ်း GRM အ ြ်၌  ိန င် ထထိနိ ောက်န ောက်လညြ်တ။် 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.5 စ မ်ား ညအ်ရဆောကအ် 

 ြတ်ဝော်းကျငထ်ေိာ်းသမ်ိားန ားန င် လူမှုန ားအကောအကွယသ်ငတ်ော်း ESMF န င န်ေောက် ကတ်ွ  ESIA န င်  ESMP မျောား၏လိုအြ်ြျက်မျောားကိ ု ငာ်း  

  ငာ်းလငာ်းလငာ်းစမီ ကိော်းကောလတနလ ောကလ် ုားအောားလ ုားစမီ ကိော်းကို် ထ်မ်ားမျောားကေောားလညသ်နဘောနြှါက်ပြငာ်းန င် နေောက်နတော်သို  လိကု်သကသည။် နသြျောကူညနီြား  ြှါမည ်

အ ိြုှါ PIU သညဤ်နလ ကျင် န ားအောားလ ုား Project မ ြုဂိ္ြုလ်မျောားမ နထောက်ြ  နြားသကသည,် ထိ ုPSC န င် အတူြူားနြှါငာ်း, နသြျောြှါလိမ် မယ။်  အ ိြုှါသဘောဝြတ်ဝော်း 

ကျငန် င် လူမှုန ားနလ ကျင် န ားအစအီစဉ်တွငစ်မီ ကိော်းမျောား၏တငသ်ည် မတိုငမီ်အငြီားသတ်ြှါလိမ် မည။် အ ိြုှါနလ ကျင် န ားအတကွ်  DPHE ေထ်မ်ားမျောား, အ MoDMR 

ေထ်မ်ားမျောား, န ောကလ်ုြ်န ားကေထ်ရုိကတ်ောမျောားန င် အပြောားဝေထ်မ်ားစမီ ကိော်း အတကွ်နစ စြ်ပြငာ်း, LGED  

ေထ်မ်ားမျောားနြားလိမ် မည။်နလ ကျင် န ားစမီ ြေ်  ြွ မှုန င် ကကီားသကြ်န ားမ ားကနေကျွမ်ားကျငပ်ြငာ်းန င် ကျွမ်ားကျငမ်ှုမ  ိနသောအမျိြုားအစောားအထအိောားလ ုားေထ်မ်ားအ င်  င် ကိုြ ုား 

လွှမ်ားလိမ် မယ။် သငတ်ော်း၏ေယြ်ယဧ် ိယော၏, ြတျဝနျားကငငျ  ိငုျ ောလူမှုန ားန င် လိငရ်ှုနထောင် မ စမီ ကေိာ်း ေထ်မ်ားမျောား  

အတငွာ်းမလွ မနသအွနြေါ်အထာူးအနလားနြားအတူနယဘယုျသဘောဝြတ်ဝော်း ကျငန် င် လူမှုန ား  အသအိပမငန် င်  ESMF, ESIA (ဘယမ် ောသက် ိငု ်ော) န င်  ESMP 

၏လိအုြ်ြျက်မျောားကိြု ုားလွှမ်ားလိမ် မယ။် စောားြွ တင ် 9-3  ဒနီ ောကလ်ုြ်  နကောက်ယြုိူ  သဘောဝြတဝ်ော်း ကျငန် င် လူမှုန ားအကောအကယွသ်ငတ်ော်း 

အမျိြုားမျိြုားကိုရှုနထောင် တစဦ်ားအကျဉ်ားြျြုြ်နြားသည။် လိုအြ်နသောအပြစ ်  PSC / PIU စမီ ကေိာ်းအနကောငအ်ထညန်ြော်မှုစဉ်အတွငာ်းအစအီစဉ်ကိုပြေလ်ညပ်ြ 

င ်ငန်စနိငုသ်ည။်   
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စောားြွ တင ်9-3: သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုကောက ယျနစောငျွဲ့န  ောကျနလ ကငငျွဲ့န ား 

မောတ ကော သငတ်န်ားသောားမျောားက  ု တောဝန် ဇယောား 

 အနထနွထသွဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လမူှုစာီးြွောားအသအိပမင;်  န  ားြယယျထောား LGED န င်  PSC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
စမီ ကိော်းဧ ိယော၏သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုန ားထြုိိကလ်ွယမ်ှု, E 

& S မ စစိစ;် 

ESIA (ဘယမ် ောသက် ိငု ်ော) ၏အဓိကနတွွဲ့   ိြျက;်  

နလ ော ြျန ားအစအီမ ; 

ESMP; 

အ ိြုှါဧ ိယော၏လူမှုန ားန င် ယဉ်နကျားမှုတေြုိ်ားမျောား။ 

DPHE န င်  MoDMR 

ေထ်မ်ားမျောား, 

PSC; PIU, ကေထ်ရုိက ်

စမီ ကိော်းလုြ်ငော်းမျောားစတငမ်တိုငမီ်

က။ 

 

(လိုအြ်ြှါကအပြစအ်ကကိမ်ကကိမ်ြ  

 ေ)် 

 အနထနွထသွဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လမူှုစာီးြွောားအသအိပမင;်  

စမီ ကိော်းဧ ိယော၏သဘောဝြတ်ဝော်းကျငန် င် လူမှုန ားထြုိိကလ်ွယမ်ှု, E 

& S မ စစိစ;် နလ ော ြျန ားအစအီမ ; 

  ြ် ွောကိစစမျောား; 

transmitter   

န ောဂှါမျောားလူမှုန ားန င် ယဉ်နကျားမှုတေြုိ်ားမျောားအသအိပမင။် 

PSC; PIU; 

 န  ားြယယျ 

 ကေထ်ရုိကတ်ော ''  

သနဘဂောသောား 

PSC လယပ်ြငလ်ှုြ်  ောားမှုမျောား    start 

မတိုငမီ်က။ 

(လိုအြ်ြှါကအပြစအ်ကကိမ်ကကိမ်ြ  

 ေ)် 

 ESMP; 

 စွေ်  ြစစွ်ေ်  ြစပ်ြငာ်း, HSE 

 ကေထ်ရုိကတ်ောမျောား,  

န ောကလ်ုြ  

်န် ားသနဘဂော သ ်ော်ား 

PIU  

န ောကလ်ုြ်န ားလုြ်ငော်းမျောားစတင်

နိငု ်ေမ်တို ငမီ်က။  

(လိုအြ်ြှါကအပြစအ်ကကိမ်ကကိမ်ြ  

 ေ)် 

 လမ်ားမသက ်ီ် ားနဘားကငာ်းလ ုပြ ်ု်  မှု; 

 ြုြ ကောကွယန်မောငာ်းန ငမ်ှု; 

 စွေ်  ြစစွ်ေ်  ြစပ်ြငာ်း, 

 ယဉ်နကျားမှုတေြုိ်ားမျောားန င် လူမှုန ားထြုိိကလ်ွယမ်ှု။ 

ယောဉ်နမောငာ်း ကေထ်ရုိကတ်ော

မျောား 

မပြစမီ်န င် န ောကလ်ုြ်န ားလှုြ်  ောား

မှုမျောားကောလအတွငာ်း။ 

(လိုအြ်ြှါကအပြစအ်ကကိမ်ကကိမ်ြ  

 ေ)် 

 ြ ပ်ေလ်ညထ်နူထောငန် ားလိအုြ်ြျက်မျောားကိ;ု စွေ်  ြစစွ်ေ်  ြစပ်ြငာ်း။ ပြေလ်ညထ်နူထောငန် ားအြွ ွဲ့

မျောား 

ကေထ်ရုိကတ်ော

မျောား 

ြွနျလညျထနူထောငျလှုြ်  ောားမှုမျောားစ

တငြ်ငမ် ော။ 

 စစ ်ငန် ားအ င် စဉ်အတငွာ်း HSE န  ားြယယျထောား LGED န င်  

DPHE န င်  MoDMR 

ေထ်မ်ားမျောား 

PSC  

အ ိြုှါစမီ ကိော်းစစ ်ငန် ားစတင်

နသောအြှါစ 

စ ်ငန် ားအ င် တငွက်ောလအတွငာ်း

လိုအြ်သ ည် မတိုငမီ်က 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 
 

ရနျာကျဆကျတ ှဲ 1: Sub-Project မ ရ ျျေါ ွခကကျပံုံစ ံ

 

Sub-စမံီကန်ိ်းအမည:် 

 

အကကောငအ်ထညက် ော်က ်းကအဂျငစ်ီ / ကအဂျငစ်မီျော်း: 

 

(Taka အတကွ)် စမံီကန်ိ်းလုံပ်ငန််းခွွဲမျော်း၏ခန် ့်မှန််းက ခစုံစုံကပေါင််းကုံန်ကျစ ိတ:် 

 

ခန် ့်မှန််းက ခက ောကလ်ုံပ်က ်းကောလကကောချိန်: 

 

ခန် ့်မှန််းက ခစစ ်ငက် ်းနွဲ ့် Maintenance ကောလ (Sub-စမံီကန်ိ်း၏ဘဝ): 

 

ကန ောကေသ: Sub-ခရိုံင:်  ပညက်ထောငစ် 

 
 

 ပ် ွော / Local Area ၏အမည:် 

 

အ ိုံ ပြုထော်းကသောစမံီကန်ိ်းလုံပ်ငန််းခွွဲမျော်းလှုပ်ရှော်းမှုမျော်းက ော် ပချက် 

(စသညတ်ိုံ ့်ကိုံလှုပ်ရှော်းမှုမျော်းမျိြု်းကွွဲမျော်းအပေါအဝငအ်မျိြု်းအစော်း, က ခ ောဧ ိယော, 

လိုံအပ်သည့််သဘောဝသယဇံောတအ င််းအ မစမ်ျော်း။ ): 

 

စမံီကန်ိ်းလုံပ်ငန််းခွွဲမျော်း site ၏အကျဉ်းချြုပ်က ော် ပချက:် (ဥပမောပစစြုပပန် landuse, 

အက ်းကက်ီးပတဝ်န််းကျငထ်န်ိ်းသမ်ိ်းက ်းအဂဂ ေါ ပ်မျော်း (IEFs) စသညတ်ိုံ ့်ကိုံ site ကိုံအနီ်း 

 

ကယဘုံယျအော်းမှတခ်ျက ်

 

က ောကလ်ုံပ်က ်းနငှ့််လုံပ်ငန််းလညပ်တမ်ှုအ င့်က်ောလအတငွ််းထုံတက်ပ်းခ ံ ိုံ ့်စွန် ့်ပစအ်မျိြု်းအစော်းမျော်း: 

 

 ငက်ရ ွှေ့က ပောင််းလမ််းကကကောင််းမျော်းနငှ့််ကျန်ရိှကနကသ်းကသောသစက်တောမျော်းအပေါအဝင ်site ၏ (1km အတငွ််း) 

အနီ်းအထခိိုံကမ်ခံသဘောဝပတဝ်န််းကျင,် ယဉကကျ်းမှု, ကရှ်းက ောင််းသုံကတသန, ဘောသောက ်း ိုံေမ်ျော်း: 

 
 

(အမည,် သတမှ်တက် ်း, မိုံဘိုံင််းနံပေါတ,် လကမှ်တ,်  ကစွ်ွဲ): က ပင ်င ်

 

 (အမည,် သတမှ်တက် ်း, မိုံဘိုံင််းနံပေါတ,် လကမှ်တ,်  ကစွ်ွဲ) by:  ပနလ်ညသ်ံိုေးသ ် 

 



ည န်ကကော်းချကမ်ျော်း: ဤပံုံစနံငှ့််အတပူပီ်းစ်ီးခွဲ့်သဘောဝပတဝ်န််းကျငန်ငှ့််လမူှုက ်းစစိစပံ်ုံစမံျော်းကိုံ Attach ။ 

 

 

 

 

P-1A 
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ကနောက ်ကတ်ွွဲ 3: မိမိ နဒအကလျောကက် မယောလှူေေါန််း ခင််း Form ကိုံ 

 

 ပညန်ယ ်/ တိုံင််းကေသကက်ီး:  

ကန ောကေသ:  

 ပ် ွောလထူုံ / Sangkat:  

ကကျ်း ွော။ ခွွဲမျော်း  

စမံီကန်ိ်းကိုံ ID ကိုံ  

 

ရပမယျာ ိိုငရ် င၏်အမည:် ID ကိုံအက အတကွ:် စမံီကန်ိ်း၏အကျိြု်းခံစော်း: Y / N 

လငိ:် ကခတ။် အလုံပ်အကိုံင:် 

ကန ပ်လပ်ိစော: 

 ွညျသ ူွညျသျာေးရ ျာ်ပ ချကပ် စ်

လမိုံ့်မညဟ်ို 

စမီံကနိေ်းအတကွသ်မိေ်းယူ: 

ဧ ိယောထခိိုံက:် စုံစုံကပေါင််းက မပိုံ

ငရှ်ငမ်ျော်းဧ ိ

ယော: 

၏အချိြု်းအ

စော်း 

က မယော 

ကျင််းပစုံစုံကပေါ

င််း ပညထ်ခိိုံက်

: 

က မပံုံကုံေ။် 

 ရိှနိုံငလ်ျှင ်

 နစှစ်ဉယခုံ မ  က ကပေါ်တငွက်က    ီ်းထေွာ်းလောကကောကပ်ွဲသ်ီးနှနံငှ့််စမံီကန်ိ်းသကက် ောကမ်ှု၏က ော် ပချက:် 

 အကသ်းစတိ ် ဂဏန််း 

 ကကျ ်ီးခံ လမ်ိ့်မည ်ုံသစပ်င်

မျော်း 

  

သစသ််ီးပင ်   

အ ခော်းစ်ီးပွော်းက ်းသိုံ ့်မ ုံတအ်တှ

ကျအသံုံ်းပွြုသစပ်ငမ်ျော်း 

အမ်ိသအူမ်ိသော်း ည ွ်ယခ်ျက်

  



မျော်း 

 င့််ကျကသ်စက်တောသစပ်ငမ်ျော်း   

အ ခော   

ကပျောက ်ံုံ်းသေွာ်းပေါလမ်ိ့်မညသ်ိုံ ့်မ ုံတစ်မံီကန်ိ်းကိုံအကကောငအ်ထညက် ေါ်  ိုံ ့်သိုံ ့်က ပောင််းကရ ွှေ့ မည ် စသ်ညအ် ခ   

 ော ်းပိုံင ်ိုံငမ်ှုမျော်းကိုံက ော် ပပေါ: 

လှူေေါန််းခွဲ့်ပိုံင ်ိုံငမ်ှုမျော်းကိုံတန် ိုံ်း '' 

 

လကမှ်တထ်ိုံ်းသိုံ ့်မ ုံတဤ်ပံုံစကံပေါ်တငွလ်ကမ်-ပံုံနှပ်ိကပ်းခငွျ်း ွငျွှေ့  ွစျသညျ။ ထိုံ ပ ညက်ိုံအသံုံ်းပ 

   ုံသသူိုံ ့်မ ုံတပိ်ုံငရှ်ငစ်မံီကန်ိ်းလုံပ်ငန််းခွွဲမျော်းမှပိုံင ်ိုံငမ်ှုကိုံအကထောကအ်ကပူ    ုံ န်သကဘောတ။ူ 

အ ိုံပေါအလှူကငမိွမိ နဒအကလျောက ် စပ်ေါတယ။် ထိုံ ပ ညက်ိုံအသံုံ်းပ    ုံသသူိုံ ့်မ ုံတပိ်ုံငရှ်ငစ်မံီကန်ိ်းသ ူ/ 

သမူ၏ပိုံင ်ိုံငမ်ှုမျော်းကိုံအကထောကအ်ကခူျငမ်ပေါဘ်ူး ိုံ င,် 

သသူိုံ ့်မ ုံတသ်မူကိုံလကမှ်တထ်ိုံ်းသိုံ ့်မ ုံတမ်ျော်းကိုံလကမ်ပံုံနှပ်ိနငှ့််အစော်းကလျော်ကကက်းကတောင််းခ ိံုံ ့် ငင််း န်သ

င့််တယ ်

 

ကန ့်စွွဲ '' ကန ့်စွွဲ '' 

  

ခရိုံင ်PMO ကိုံယစ်ော်းလယှ ်ွဲ ့်လကမှ်တ ် ထခိိုံကပ်ုံဂိ္ြုလမ်ျော်းလကမှ်တ ်

(ခငပွ်န််းနငှ့််ဇနီ်းနစှဥ််ီးစလံုံ်း) 

 
P-7A 

 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 

ရနျာကဆ်ကတ်ွှဲ 4: သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငမ်ျျာေးအတကွ ်Tor န င်ုံ့လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ ်

 

 ည ွ်ယခ်ျက ်

တျာဝနက်ိို၏ ည ွ်ယခ်ျကမ် ျာအလျာေးအလျာ ျေါဝင ိ်ို ုံ့သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးစစိစအ်ရ ေါ်အရပခခပံ ီေးအကှဲပ တခ်ှဲုံ့ရသျာစမီကံနိေ်း

လို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးတစခ်ိုသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုစမီခံျက ်(ESMP) 

အ ျေါအဝငသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ ်(ESIA) 

ကိိုပ ငဆ်ငရ်နအတကွဘ်ဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အစိိုေး အျာေးကညူ ီနပ် စ ်ျေါသည ်

၎ငေ်းတိို ုံ့၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုမ တစဆ်င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးအနတ ျာယမ်ျျာေးန င်ုံ့သကရ် ျာကမ်ှုမျျာေး ိိုမိိုပမင်ုံ့မျာေး 

 

လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

Task ကိို 1. စမီကံနိေ်း၏ကိိုပ နလ်ည်ဆနေ်းစစပ်ခငေ်းန င်ုံ့တညဆ်ှဲနညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာရလုံ့လျာမှုမျျာေး 

1. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးန င်ုံ့မဆိိုန င်ုံ့ဆကစ် ်န င်ုံ့ / သိို ုံ့မဟိုတဆ်ကစ် ်လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးသတ်မ တ ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် အဆိို ျေါ 



အတိိုင ်ငခ် ံတဝ်နေ်းကျငအ်ရ ေါ်နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာစျာ ွကစ်ျာတမေ်းမျျာေးန င်ုံ့အဆိိုပ ြုထျာေးအရပခခအံရဆျာကအ်အံို ငေ်းန ေီးပမ ြု ်န မံှုရတ ွ

(Pre-ပ စန်ိိုငရ်ပခမျျာေးန င်ုံ့ပ စန်ိိုငရ်ပခရလုံ့လျာမှုမျျာေး,  ဏျာမ ဇိီိုငေ်းမျျာေး,  တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုစစရ်ဆေးပခငေ်း လ ,် 

သကဆ်ိိုင ်ျာလယက်ငွေ်းစံိုစမေ်းစစရ်ဆေးမှုရတနွ င်ုံ့အပချာေးစစတ်မ်ေးမျျာေး, ရမျာ် ယ ်လ မ်ျျာေးကိို, etc) န ငုံ့ဆ်ကစ် ်ရသျာလမူှုရ ေး, 

စေီး ျွာေးရ ေးအကျိြုေးအပမတပ် နလ်ည်သံိုေးသ ် နန် င်ုံ့ခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာလမိ်ုံ့မယ ်။ 

Task ကိို 2: အရပခခသံဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုအရပခအရနမျျာေး 

2. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်သံကဆ်ိိုင ်ျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ရ ေါ်အရပခခံအချကအ်လကမ်ျျာေး, 

ပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ်အကှဲပ တပ်ခငေ်းန င်ုံ့မမွေ်းမံ ျေါမည,် 

စမီကံနိေ်းဧ ိယျာအတငွေ်းလမူှုရ ေး, စေီး ျွာေးရ ေးန င်ုံ့ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာယဉ်ရကျေးမှုအရမအွန စဝ်ရိသသလကခဏျာမျျာေး။ 

အထေူးသပ ငုံ့အ်ရပခခအံရပခအရနမျျာေးအရ ေါ်သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေး ျေါဝငသ်ည်သငျျ့သညျ: 

 

တစဥ်ီေး။ ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာ တဝ်နေ်းကျင:် ဘမူရိေ , ရပမမျကန် ျာသငွပ် င,် အနည ်/ ရပမဆလီ ျာမျျာေး, မျကန် ျာပ ငန် င်ုံ့ရပမပ ငရ်  Hydrology, 

ရပမယျာညစည်မေ်းမှု, ရ အ ညအ်ရသေွး, ရလထိုအ ညအ်ရသေွးန င်ုံ့ရလထိုထိုတလ် တမ်ှု, ဆညူသံထံိုတလ် တမ်ှု, utilities 

န င်ုံ့မလိလ ျာကနွ ်ကမ်ျျာေး၏သတငေ်း ငေ်းပမစ;် 

ခ။ ဇီဝ တဝ်နေ်းကျင:် ဆိိုကမ် ျာလကရ် ိသစ ်င ်နေ်းမနမ်ျျာေးန င်ုံ့မနမ်ျျာေး, သဘျာဝအရလျျာကရ်န ငေ်းရ သမျျာေး; waterbodies 

က c ။ လမူှုရ ေးန င်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေး: အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ွှဲျ့စညေ်း ံိုမ ျာ; လကူူေးပခငေ်းန င်ုံ့ခ ီေးသညလ်ှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး; 

လရူနအမိန် င်ုံ့ကေူးသနေ်းရ ျာငေ်းဝယရ် ေးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး; တိိုကရ်ိိုကန်ှဲ ုံ့သယွ်ဝိိုကအ်သကရ်မွေးဝမ်ေးရကျျာငေ်း၏ရ ျာ်ပ ချက)် 

ဃ။ အထေူးပ ဌျာနေ်းချကရ် ိရစပခငေ်းင ျေါအဘယသ်ကူိိုမျျာေးအတကွခ်ျိြု ျ့တှဲုံ့အို ်စိုမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတ် ိုဂ္ြိုလမ်ျျာေးအရ ေါ် ပ နက်ကျာေးရ ေး 

ထခိိိုကလ်ျှင,် ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမ ံွံျ့ ပ ိြုေးဆှဲ၏အရပခအရနတငွရ် ိရစပခငေ်းင ျေါ၎ငေ်း, 

အေီး။ ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာအကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏် လ အ်ပ စမ်ညသ်ည်ုံ့ Displacement ရ ိလမိုံ့မ်ညရ် ိမရ ိအကှဲပ တ;် 

f ။ ယဉ်ရကျေးမှုအရမအွန စမ်ျျာေးကိို: ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာ, ယဉ်ရကျေးမှု, ဘျာသျာရ ေး, 

သမိိုငေ်းဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတအ်ပ စယ်ဉ်ရကျေးမှုအရမအွန စ ိ်ိုငဆ်ိိုငမ်ှု 

ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးကျာလအတငွေ်းထခိိိုကရ်စပခငေ်းင ျေါသန် ုံ့ရ ငေ်းရသျာန င်ုံ့ / 

သိို ုံ့မဟိုတသ်ချ္ြုငေ်းအ ျေါအဝငရ်ရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနကဘ်ဆ်ိိုကမ်ျျာေး, ။ 

3. အရပခခ ံdata ကိိုရအျာက ်ျေါကန် ုံ့သတ ်ျေါဝငသ်ညရ်သျာ်လညေ်းမ ကကလမိုံ့မ်ည:် 

•မလူတနေ်းရ တျာ / ရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုရသျာရပမဆလီ ျာ, ရ , ရလ, ဆညူသံ,ံ ရပမယျာအသံိုေးပ ြုမှု, 

ယဉ်ရကျေးမှုဆိိုင ်ျာဂိုဏသ်တတ မိျျာေးန င်ုံ့သစ ်င ်နေ်းမန ်& 

မနမ်ျျာေးအ ျေါအဝငတ်ညဆ်ှဲသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျင၏်ဝရိသသလကခဏျာမျျာေးသတမ် တ ်လမိုံ့်မည။် 

ဏအရ ေး ျေါရန ျာမျျာေးမ ျာသယရ်ဆျာငခ် ံ ိို ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်း 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုအဘိို ုံ့တကိျတှဲုံ့ရ သမျျာေး၏ဏသတမ် တပ်ခငေ်း 

လမေ်းဆံို, အဓကိအရပခချရနထိိုငမ်ှု, ရကျျာငေ်းန င်ုံ့ရဆေးရံိုမျျာေးစသညတ်ိို ုံ့မ ျာဏ Air န င်ုံ့ဆညူသံရံစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ 

o ရ န င်ုံ့ရပမဆလီ ျာရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှု။ 

ဏ Tree စျာ ငေ်းသကဆ်ိိုင ်ျာအစိိုေး ဦေးစေီးဌျာနန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငအ်တကွထ်ကွသ်ယရ်ဆျာငခ် ံ ိို ုံ့။ 

ဏယဉ်ရကျေးမှုအမိပ်ခရံပမအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေး၏ Inventory တိိုငေ်းတျာ, 

အရသေးစတိအ်ချကအ်လက်မျျာေးကိိုန င်ုံ့ဓျာတ ံ်ိုမျျာေးကိိုန င်ုံ့အတပူ ြု မည;် 

တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအမျျာေးပ ညသ်ထူငပ်မငခ်ျကက်ိိုစိုရဆျာငေ်းဘိို ုံ့ပ ြု မည။် 

စနွ် ုံ့ စပ်ခငေ်းက်ဘဆ်ိိုကမ်ျျာေးစသည်တိို ုံ့ကိို, ရ သမျျာေးရချေး, မိိုေးရလဝသ, ဘမူရိေ ,  ျာသဦတိုရပ ျာငေ်းလှဲမှု (ရ လ မေ်းမိိုေးမှုအလျာေးအလျာ) 

ရကျျာကမ်ိိုငေ်းသတမ် တရ် ေး ိို ုံ့•က Secondary Data န ငုံ့ ်

 
P-7B 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 

• တ်ဝနေ်းကျငရ်လထိုန င်ုံ့ဆူညံသ၏ံအရပခခံအရပခအရနမျျာေးအမျိြုေးသျာေးရ ေးစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေး ျေါရ မယုံ့်လညေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏ်

အို ်စိုသည ်EHS လမ်ေးည နခ်ျက်မျျာေးတန ိ်ိုေးမျျာေးကိိုသျာန င်ုံ့အတူနှုငိေ်းယ ဉ်ပခငေ်းပ င်ုံ့ခွှဲပခမ်ေးစတိ်ပ ျာ  ျေါမည် 

 

Task ကိို 3: ဥ ရ   ပုုိုမရူဘျာင ်

4. အတိိုင ်ငခ်ံလက်ရ ိသက်ဆိိုင ်ျာဥ ရ မျျာေး / စညေ်းမျဉ်ေးခွှဲပခမ်ေးစတိ်ပ ျာန င်ုံ့မဆိိုအသစ်ရသျာဥ ရ , ဆံိုေးပ တ်ချက်မျျာေးန င်ုံ့ 

/ သိို ုံ့မဟိုတ် တ်ဝနေ်းကျငအ် ည်အရသွေး, ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခံြုရ ေး, ယဉ်ရကျေးမှု စစညေ်းဥစစျာ ိိုငဆ်ိိုငမ်ှု, 

စနွ် ုံ့ စ်စမံီခန် ုံ့ခွှဲမှု, အနတ ျာယ်ရ ိရသျာ စစညေ်းဥစစျာသိိုရလ ျာငမ်ှုနှဲ ုံ့ကိိုငတ်ွယ် နသ်က်ဆိိုင ်ျာလမ်ေးည နမ်ှုမ တ်စို add  လိမုံ့်မည ်

ဆူညသံထံိုတ်လ တ်မှု; အထခိိိုက်မခံရ သမျျာေးန င်ုံ့မျိြုေးသိုဉ်ေး နအ်နတ ျာယ်ရ ိမျိြုေးစတိ်မျျာေး၏ကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရ ျာက်ရ ေး, 

ရပမယျာအသံိုေးပ ြုစီမံကိနေ်းရ ေးဆွှဲပခငေ်း, အတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးန င်ုံ့ expropriation; 

အမျျာေးပ ညသ်ူဆိိုင ်ျာအချက်အလက်; သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငတ်ျာဝနယ်ူမှု, etc စမံီကိနေ်းသူတိို ုံ့ ှဲ ုံ့ဆက်စ ်မှုအဆံိုေးအပ တ်။ 

5. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံလညေ်းရဆျာက်လို ်ရ ေးန င်ုံ့စစ်ဆငရ် ေးကျာလအတွငေ်းကကီေးကက ်မှုန င်ုံ့ ESMP 

၏ဘက်ရတျ်ာသျာေးမျျာေးအတွက်အ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာအစအီမံမျျာေးန င်ုံ့အ ွှဲ ျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာစွမ်ေး ည်ကိိုအကှဲပ တ် လိမုံ့်မည။် 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံကမျ္ာုံ့ဘဏစ်စဆ်ငရ် ေးအတွက်မဝူျေါ မျျာေးန င်ုံ့အလို ်အကိိုငက်ျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခံြုရ ေးလမ်ေး

ည နခ်ျက်မျျာေးအ ျေါအဝငစ်မံီကိနေ်းသက်ဆိိုငမ်ဆိိုအပ ညပ် ညဆ်ိိုင ်ျာသက်ဆိိုင ်ျာဥ ရ ပ ြုပခငေ်းန င်ုံ့စျာချြု ်မျျာေး, 

ကိိုေးကျာေး လိမုံ့်မည။် 

 

Task ကိို 4: အလျာေးအလျာရ ိတှဲုံ့သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုရ ေးသက်ရ ျာက်မှု၏စတိ် ိိုငေ်းပ တ် 

 

6. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံသက်ရ ျာက်မှုဆံိုေးပ တ် နတ်ည်ဆှဲစျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေး, 

တိိုက်ရိိုက်သွယ်ဝိိုက်မျျာေးန င်ုံ့စိုရ ျေါငေ်းသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးန င်ုံ့အဆိိုပ ြုထျာေးအကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏်ရဆျာက်လို ်ရ ေးအဆင်ုံ့မ အပ 

စအ်ကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့တ်စခ်ျိနက် related ချက်ချငေ်းရ ရ ညသ်က်ရ ျာက်မှုအပ ီေးသတ်ရနကကသည် (လို ်ငနေ်းလည် တ်အဆငုံ့)် 

ကိို update  လိမုံ့်မည။် 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးန င်ုံ့၎ငေ်း၏ရဆျာက်လို ်ရ ေးစဉ်အတွငေ်းပခံြုငံိုစမံီကိနေ်းကိိုအပ စစ်စဆ်ငရ် ေးအ

ဆင်ုံ့တစခ်ိုသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုရလျျာုံ့ ျေါေးအစအီစဉ်မျျာေး၏ content / 

အကျဉ်ေးချြု ်ကိိုယ်စျာေးပ ြုလိမ်ုံ့မညဟ်ိုအထက် ျေါရ ျ်ာထိုတ်သက်ရ ျာက်မှု၏အသေီးအသေီးအဘိို ုံ့ဆက်စ ်ကိုနက်ျစ ိတ်အ

ဆိိုပ ြု လိမုံ့်မည။် 

အဆိို ျေါရလျှျာုံ့ချရ ေးအစီအစဉ်ပခံြုငံိုစမံီကိနေ်းအတွက်သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုစီမံခန် ုံ့ခွှဲမှုအစီအစဉ်၏တစတိ်တ ိိုငေ်းပ 

စ ်ျေါတယ်။ 

 

Task ကိို 5: အစျာေးထိိုေးရလုံ့လျာပခငေ်း 

 



7. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံ ို ရ ိနိိုငန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာစျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ် နန် င်ုံ့အဆိိုပ  

ုိုထျာေးစမံီကိနေ်းကိိုရဆျာက်လို ်မဟိုတ်၏အပခ   ုျာ ုေးရ ွေးချယ်စ ျာအ ျေါအဝငစ်ီမံကိနေ်း ွံ ျ့ ပ   

ုို ိုုေးတိိုေးတက်ရ ေးကိိုရနစဉ်အတွငေ်းအဆိိုပ  ုိုထျာေးအပချာေးနညေ်းလမ်ေး, အန စခ်ျြု ် လိမုံ့်မည။် ထိိုသိို ုံ့ရသျာအပချာ  

ုျာုေးနျာေးရသျာအရဆျာက်အဦမျျာေး၏ ဇိီိုငေ်းကိို၏စညေ်းကမ်ေးချက်မျျာေး၌ options နှဲ ုံ့အရဆျာက်အဦ, နညေ်း ညျာမျျာေး, 

ရဆျာက်လို ်ရ ေးနညေ်းစနစမ်ျျာေးန င်ုံ့စီမံကိနေ်းကိိုအဆင်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တ်ပခငေ်းန င်ုံ့ပ ြုပ ငထ်နိေ်းသိမ်ေးမှုလို ်ငနေ်းမျျာေးရ ွေးချယ်

ရ ေးန င်ုံ့ တ်သက်ရသျာနိိုငျသညျ။ ဤရ ွျ့ကျာေးအပချာေးနညေ်းလမ်ေးနညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာ, စေီး ျွာေးရ ေး, 

 တ်ဝနေ်းကျငအ်ရ ေါ် နှုငိေ်းယ ဉ်ပခငေ်းန င်ုံ့လူမှုရ ေးတန ်ျာန င်ုံ့အတိိုငေ်းအတျာအထပိ စ်နိိုငစ် ိတ်န င်ုံ့တစဥ်ီေးချငေ်းစကီအပချာေးရ ွေး

ချယ်စ ျာ၏အကျိြုေးရကျေးဇူေးမျျာေးကိိုအတူ မညပ် စသ်ည။် အပချာေးနညေ်းလမ်ေး၏အယူအဆဆိို မ်ျျာေးန င်ုံ့ ဇိီိုငေ်း, 

နညေ်း ညျာရ ွေးချယ်မှု, ပ နလ်ည်ထရူထျာငရ် ေး / ရဆျာက်လို ်ရ ေးနညေ်းစနစ်မျျာေးန င်ုံ့အဆင်ုံ့န င်ုံ့ operating 

န င်ုံ့ပ ြုပ ငထ်နိေ်းသိမ်ေးမှုလို ျထံိုေးလို ျနညျေးမ ကိိုတိိုေးချှဲျ့။ အဆိို ျေါအပချာေးရ ွေးချယ်စ ျာလညေ်းအလယ်တနေ်း / 

ရသွေးရဆျာငသ်က်ရ ျာက်မှုမျျာေးန င်ုံ့အလျာေးအလျာ ဋ ိကခခွှဲပခမ်ေးစိတ်ပ ျာအရလေးရ ေးသင်ုံ့တယ်။ 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံရခတတ အလျာေးအလျာသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုရ ေးသက်ရ ျာက်မှု, 

ကိုနက်ျစ ိတ်န င်ုံ့အကျိြုေးအပမတ်၏စညေ်းကမ်ေးချက်မျျာေး၌ဤအအပချာေးနညေ်းလမ်ေးနှုငိေ်းယ ဉ် လိမုံ့်မည။် 

 

Task ကိို 6: သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင၏်အဘတိ်န ငုံ့လ်ူမှုရ ေးစီမံခန် ုံ့ခွှဲမှုစီမံချက် (ESMP) 

8. အဆိို ျေါ ESMP ရဆျာက်လို ်ရ ေးအဆငုံ့န် ငုံ့ဆ်က်စ ်ရသျာသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုရ ေးလိိုအ ်ချက် 

(ရလျျာုံ့ ျေါေးသက်သျာရစအစီအမံမျျာေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး, နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာသတ်မ တ်ချက်မျျာေး) ကရလလံ / 

စျာချြု ်စျာတမ်ေးမျျာေးကိိုအတွက်ထည်ုံ့သွငေ်းနိိုငထ်ိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာထံိုေးစ၌ံ ငွျဆငျ လိမုံ့်မည။် အဆိို ျေါ ESMP ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာ 

Landscaping န င်ုံ့ sub-စီမံကိနေ်းဧ ိယျာ၏ "စိမ်ေးလနေ်းစိိုပ ညရ် ေး" အပ စအ်ဆိိုပ ြုတိိုေးပမ ငုံ့မ်ှုမျျာေး ျေါဝငသ်ညသ်ငျျ့သညျ။ 

လက်ရ ိစျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးပ ီေးသျာေးရပ ရ ငေ်းမ အသစက်လိိုအ ်ချက်မျျာေးန င်ုံ့ပ ဿနျာမျျာေးကိိုကိို update 

မျျာေးန င်ုံ့ထည်ုံ့သွငေ်းအတ ကျအသံိုေး ြွုနိိုငျသညျ။ ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်စဆ်ငရ် ေးရ ေါ်လစရီနျာက်ဆက်တွှဲ B - တစ ်Category: 

မျျာေးအတွက် တ်ဝနေ်းကျငထ်ိနေ်းသမ်ိေးရ ေးဆိိုင ်ျာအကှဲပ တ် on 

 ှဲ ုံ့အရကကျာငေ်းအ ျာတစဥ်ီေးကစမံီကိနေ်းန င်ုံ့ရနျာက်ဆက်တွှဲကိို C -Environment စမံီခန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် - 

ဤတျာဝနက်ျတှဲုံ့အတွက်ရနျာက်ရတျ်ာသိို ုံ့လိိုက်  ျေါမည ်'' ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံလညေ်း O.P 4,04 န င်ုံ့ O.P 4,11 

၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိို ည်ည နေ်းန င်ုံ့သင်ုံ့ရလျျ်ာစျွာအဆိို ျေါ ESMP သိို ုံ့ ျေါဝငသ်ည် ျေါလိမ်ုံ့မယ်။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 
9 ESMP ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအတ ကျစ,ံ လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးန င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးအဆိို  ပုုိုသင်ုံ့ 

အဆိို ျေါ alignment 

ကိိုစျာ ွက်မျျာေးတွငထ်ည်ုံ့သငွေ်း တ်ဝနေ်းကျငအ်စအီမံမျျာေးန င်ုံ့ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးသတမ် တ်ချက်မျျာေးအရ ေါ်ထည်ုံ့သငွေ်းရဆျာကလ်ို ်ရလုံ့အကျင်ုံ့မျျာေးအျာေးလံိုေး

ပ ဋ္ဌျာနေ်း။ 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံဤစမံီကနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတွကတ်ျာဝနရ် ိသညအ် ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး၏လို ် ိိုငခွ်င်ုံ့မျျာေးန င်ုံ့စွမ်ေး ညက်ိိုပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့ 

intersectoral အစအီစဉ်မျျာေး, စမံီခန် ုံ့ခွှဲမှုဆိိုင ်ျာလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးန င်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး, ဝနထ်မ်ေးမျျာေး, စစဆ်ငရ် ေးန င်ုံ့ပ ြုပ ငထ်နိေ်းသမ်ိေးမှုသငတ်နေ်း, 

ဘတ်ဂျကန် င်ုံ့ရငရွကကေးရထျာက် ံုံ့မှုမျျာေးအတကွ်အဆိိုပ ြုချက်အ ျေါအဝငသ်တူိို ုံ့ကိိုအျာေးရကျာငေ်းလျာရစ နသ်ိို ုံ့မဟိုတ်ချှဲျ့ထငွ ်နရ်ပခလ မ်ေးမျျာေး, 

အကကံပ ြု လိမုံ့်မည။်  ျေါက ESMP 

န င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးမူရဘျာငအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နအ်  ျ၌သတ်မ တ်ထျာေး နလ်ိိုအ ် ျေါသညရ်သျာအ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာအစအီစဉ် ျေါဝငသ်ည်

 မညပ် စသ်ည။် အဆိို ျေါ ESMP 

အဆိိုပ ြုထျာေးရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့လို ်  ်မျျာေးအပ စအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နတ်ျာဝနရ် ိအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးန င်ုံ့ဆက်စ ်ရ ငေ်းလငေ်းစွျာ စစြု ပနခ်န ုံ့မ် နေ်း

ရပခဘတ်ဂျက်သင်ုံ့ ျေါတယ။် 

 

10. ကမ္ျာုံ့ဘဏစ်စဆ်ငရ် ေးအတကွ်မူဝျေါ မျျာေးအပ င,် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံရအျာက် ျေါ key ကိို ညည် နေ်း ျေါလိမ်ုံ့မယ ်

စျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေး: 

ရသေွးရဆျာငယ်ျာယစီမံီကနိေ်းအတကွက်ရနလူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအရ ေါ်အလို ်သမျာေးရ ေး ျာရ ျာကလ်ျာဆိိုေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးအနတ ျာယမ်ျျာေးကိိုစီ

မံခန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွ ်(ဈ) လမ်ေးည နခ်ျက်မျျာေး 

(ii)  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမ်ိေးရ ေးဆိိုင ်ျာကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခံြုရ ေးလမ်ေးည နခ်ျက်မျျာေး 

 

11 ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးန င်ုံ့သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မံီခန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ်ကိိုလံိုလံိုရလျာက်ရလျာကသ်တသ်တ်မ တ်မ တ်ပ စသ်င်ုံ့ 

အငဂ်ျငန်ယီျာမျျာေးကပ ဋ္ဌျာနေ်းပခငေ်းမျျာေးအတကွက်နထ်ရိိုက်မ ရ ငေ်းရ ငေ်းလငေ်းလငေ်းလမ်ေးည နမ်ှုရ ေး။ 

အဆိို ျေါစျာချြု ်အ ိို မ်ျျာေးကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း၏ကျရှု ံေးပခငေ်းအရ ေါ် ပ နလ်ညက်ိုယယူနတ ျာေးအတကွ် built 

န င်ုံ့အတလူိိုက်နျာ မညုံ့သ်တ်မ တ်ချက်မျျာေးန ငုံ့ပ် ဋ္ဌျာနေ်းဆသီိို ုံ့အျာရံိုစူေးစိိုက်  ျေါမည။် ကကီေးကက ်မှုအဘိို ုံ့, ESMP 

ရနျာက်ဆံိုေးအကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏်ဧည်ုံ့ခံဘိို ုံ့ကနထ်ရိိုကတ်ျာမျျာေးန င်ုံ့စစရ်ဆေး မည်ုံ့စျာ ငေ်းအျာေးပ င်ုံ့သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငသ်တ်မ တ်ချက်မျျာေး၏လိိုကန်ျာမှု၏အ

တညပ် ြုဘိို ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုစစရ်ဆေး မည်ုံ့စျာ ငေ်းရ ေး ျေါလိမ်ုံ့မယ။် အဆိို ျေါ ESMP ကိိုလညေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်တွင ်ျေါဝငသ်ည ်ျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

စစဆ်ငရ် ေးကျာလအတွငေ်းလိိုအ ်သည်ုံ့  

12 ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးမူရဘျာငက်ိိုလညေ်းသငုံ့ ်

တစဦ်ေးစစဆ်ငရ် ေးလက်စွှဲစျာအို ်န င်ုံ့ / သိို ုံ့မဟိုတ်စစဆ်ငရ် ေးအဆင်ုံ့တွငအ်ဘိို ုံ့အ ESMP format နှဲ ုံ့, ကိိုပ ငဆ်င ်မည။် 



 

Task ကိို 7: Stakeholder တိိုင ်ငည် နိ ှုငိေ်းမှုမျျာေး 

 13 အတိိုင ်ငခံ် ွှဲ ျ့စညေ်း ံိုမ ျာနမ်ိုံ့ဆံိုေးန စဦ်ေးကိိုမ ျာခံဝနအ်တကွ်လိိုငေ်းအရထျာကအ်က ူ  ပုုို ျေါလိမ်ုံ့မယ ်

E SIA ၏န င်ုံ့ ESMP ၏ပ ငဆ်ငမ်ှုကျာလအတငွေ်းည နိ ှုငိေ်း။ သတူိို ုံ့ကိိုထခိိိုက်ရစသညဟ်ို EA ၏ related ပ   

ဿနျာမျျာေးကိိုရပ ရ ငေ်း နလ်ိိုအ ်ရသျာအပ စအ်ပ င,် မူလတနေ်းန င်ုံ့အလယတ်နေ်းကျာယကံရ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတူယငေ်းသိို ုံ့ရဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း,      

စမံီကိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတစရ်လျှျာကလ်ံိုေးဆကလ်က် ျေါလိမ်ုံ့မယ။် အမျိြုေးမျိြုေးရသျာအသက်စမံီကနိ ု်ု ေးကိို-

ထခိိိုကန်စန်ျာအို ်စိုမျျာေးအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, အမျိြုေးသမီေးမျျာေးန င်ုံ့အဓိ ပျာယပ် ည်ုံ့ဝည နိ ှုငိေ်း, မသနစွ်မ်ေးသမူျျာေးအတကွ,် သက်ကကီေး ွယအ်ိိုမျျာေး, ရ သခံ NGO 

မျျာေးန င်ုံ့လူ ုံ့အခွင်ုံ့အရ ေးအို ်စိုမျျာေးအဘိို ုံ့, 

အျာေးလံိုေးသက်ဆိိုင ်ျာစျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးကကိြုတငတ်ိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွး နန် ငုံ့ပ် စရ်ကကျာငေ်း ံိုစနံ  င်ုံ့ဘျာသျာစကျာေးအတကွ်အချိနမီ်ထံိုေးစ၌ံရ ေးအ ် မညပ် စသ်

ည ်နျာေးလညန်ိိုငန်  င်ုံ့တိိုင ်ငထ်ျာေးကက ရုုျာငေ်းအဆိို ျေါအို ်စိုမျျာေးမ လကလ် မ်ေး။ မကကျာမီ E & S ကစစိစပ် ီေးရနျာကန် င်ုံ့ Tor 

မတိိုငမီ်အပ ီေးသတ်သညန် ငုံ့တ်စဦ်ေးမူကကမ်ေး ESIA အစ ီငခ်ံစျာပ ငဆ်ငထ်ျာေးသညတ်စခ်ျိနက်: သက်ဆိိုငသ် ူESIA 

ပ ငဆ်ငမ်ှုကျာလအတွငေ်းအနညေ်းဆံိုေးန စက်ကိမ်တိိုင ်ငသ်င်ုံ့ ျေါတယ။် ထိို ုံ့အပ င ်ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ရဆေွးရနေွး ွှဲမျျာေး၏ လ  ်ESIA 

အစ ီငခံ်စျာထှဲမ ျာရ ိသကှဲုံ့သိို ုံ့ရကျာငေ်းစွျာအပ   

စစ်မံီကိနေ်း ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်းန င်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တ်ချဉ်ေးက ်တငွထ်ငဟ် ်  ျေါမညသ်တိ  ပုုို ျေါ။  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံ ိုသက်ဆိိုငသ်မူျျာေး၏အသရိ ေးထျာေးရသျာအပမငမ်ျျာေး ယအူျာေးလံိုေးကိိုထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအစညေ်းအရဝေးမျျာေး၏စခံျိနက်ိိုရစ  

ုျာငုံ့ရ်ရ ျာက်မှုအတွကတ်ျာဝနရ် ိသညပ် စ ်လိမုံ့်မည။် 

 

 ိို ုံ့ 

 ရအျာက်မ ျာရ ေါ် ပ တှဲုံ့အတိိုငေ်းရလုံ့လျာမှုတငသ်ည်ုံ့ပ   ုီု ေးရနျာက်လတွလ် ်ရသျာအစ ီငခ်ံစျာမျျာေး (ရအျာကတ်ွငရ်ဆေွးရနေွးထျာေးတှဲုံ့အတိိုငေ်း, MoLGRD & 

C ကထမံ လိိုအ ်ရသျာသငွေ်းအျာေးစိုမျျာေးအချိနမီ်ရ ေး ိို ုံ့ယဆူ) တွငတ်ငသ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 

သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုရ ေးအနတ ျာယ်မျျာေးန င်ုံ့သက်ရ ျာက်မှု၏ကနဦေးရတွျ့ ရ ိချက်, စီမံကိနေ်းကိိုရလုံ့လျာမှုဧ ိယျာ, 

ESIA န ငုံ့ပ် ညုံ့်ဝ၏ရအျာကျ, အရသေးစတိ် workplan န င်ုံ့အချိနဇ်ယျာေး၏အဆိိုပ ြုထျာေးချက်န င်ုံ့အဓိ ပျေါယ်အ ျေါအဝင ်1) 

တစခ်ိုကစတင ်ွှဲ ျ့စညေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ SCOPE အစ ီငခ်ံစျာ။ အစ ီငခ်ံစျာမျျာေး 6 မိတတ ူအတွက်စျာချြု ်လက်မ တ်ရ ေးထိိုေး ွှဲ၏ 1 

လအတွငေ်းတငသ်ွငေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 

 

 

P-8B 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 
2) မကူကမေ်း ESIA အစ ီငခ်စံျာအရ ေါ်အပ ည်ုံ့အအစ ီငခ်စံျာမျျာေးကက  ုို ိုတငထ်ိုတရ် ျာ်နှဲ ုံ့ 6 

မတိတ ူအတကွမ်ကူကမေ်းအရ ေါ်ည နိ ှုငိေ်း၏ပ ငဆ်ငမ်ှုင ျေါ, စျာချြု ်လကမ် တထ်ိိုေး၏ 4th လကိုနမ် ျာတငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မညရ် ွေးချယခ်ွှဲထျာေး။ 

 

3) ရဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း ျာမ အရကျာင်ုံ့တံို ုံ့ပ  နခ်ျကသ်ိို ုံ့ယပူ   ုီု ေးရနျာကဆ်ံိုေး ESIA အစ ီငခ်စံျာအရ ေါ်သေီးပချာေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး, 6 

မတိတ ူအတကွစ်ျာချြု ်လကမ် တ်ထိိုေး၏ 6 လ၏အဆံိုေးပ ငုံ့တ်ငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မည။် 

 

4) အ သ ိသညတ်စဦ်ေးချငေ်းစ ီျေါဝငသ်မူျျာေး၏တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေး၏ လ က်ိိုစိုစညေ်းတငပ်  

 နအ်ဆိို ျေါအစ ီငခ်စံျာမျျာေးပ ီေးစေီးအရ ေါ်မ ျာတရယျာကတ်စလ်အတငွေ်းရ ေးအ ် ျေါလမိ်ုံ့မည် 

 

Duration: န င်ုံ့အချိန ်

ESIA ၏အစ ီငခ်စံျာတငသ်ည်ုံ့အရနပ င်ုံ့ 6 လအတငွေ်းပ ီေးစေီး  ျေါမည။် ရနျာကဆ်ံိုေး Deliverable 

ကိိုလညေ်းအတိိုင ်ငခ် ံှဲ ုံ့ကိုနက်ျစ ိတမ် ျာဘဂဂလျာသိို ုံ့ဘျာသျာပ နထ်ျာေးရသျာနှဲ ုံ့အတအူျာေးလံိုေးမကူကမ်ေး Deliverable, 

အဂဂလ ်ိအတကွတ်ငပ်   ျေါမည။် ရနျာကဆ်ံိုေးတငပ် ချကအ်လို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲစျာချြု ်၏တငသ်ည်ုံ့ 8 လအတငွေ်းကျငေ်း   ျေါမည။် 



 

အ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာအစအီစဉ် 

 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်,ံ ရ သခအံစိိုေး ဝနက်ကေီးဌျာန, ရကျေးလကရ် သ ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေးန င်ုံ့သမဝျေါယမ (MoLGRD & C) 

မ သတငေ်း ိို ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့သဘျာဝရဘေးစမီံခန် ုံ့ခွှဲမှုန င်ုံ့ကယဆ်ယရ် ေးဝနက်ကေီးဌျာန (MoDMR), 

ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့မသိျာေးစိုလူမှု ူလံိုရ ေးဝနက်ကေီးဌျာန (MoHFW),  တဝ်နေ်းကျငဝ်နက်က  

ုီု ေးဌျာနအ ျေါအဝငအ်စိိုေး ၏အပချာေးရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့အတ ူliaise  ကကလမိုံ့မ်ည ်သစရ်တျာန င်ုံ့ ျာသဦတိုရပ ျာငေ်းလှဲမှု (MoEFC), 

န င်ုံ့ရ သဆိိုင ်ျာအျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေး။ ရ တျာကိို MoLGRD & C က, MoDMR န င်ုံ့ MoHFW ရ ေးလမိ်ုံ့မည။် 

ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာ ESMF, ElAs, EMPs အပ စသ်ကဆ်ိိုင ်ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးတညဆ်ှဲ,  ွံျ့ ပ  ုို ိုု ေး ရ ေးတိို ုံ့အတကွဆ်ငစ်င်္ကြံပမ  

ရု ံိုန င်ုံ့အစအီစဉ်မျျာေးကိို MoLGRD & C ကကရန ံုံ့ ိိုေးကညူပီခငေ်းန င်ုံ့အတသူကဆ်ိိုင ်ျာဝနက်ကေီးဌျာနမျျာေးကရ ေးအ ် ျေါလမိ်ုံ့မည။်  

ည နိှုငိေ်းရ ေးန င်ုံ့စျာချြု ်စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု LGED စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးယနူစက်ရဆျာင ွ်က ်ျေါလမိ်ုံ့မည။် 

 ရနျာကဆ်ံိုေးထကွရ် ိကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယျမဝူျေါ မျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာလမေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာမှုမျျာေးအတကွ ် MoLGRD 

& C နှဲ ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကလကခ်မံှုမ ဘျာသျာ  ်ပ စလ်မိုံ့မ်ည် 

 

ရ ွေးချယရ် ေးလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းန င်ုံ့စျာချြု ်မျျာေး၏ ံိုစ။ံ 

 ကညူရီစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ရန၏အပခ  

ရုအရနမျျာေးအတကွအ်ကကရံ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး၏ရ ွေးချယမ်ှုကိိုနညေ်းလမေ်းဇူလိိုငလ် 2016 

ခိုန စတ်ငွပ် နလ်ညပ် ငဆ်ငထ်ျာေးရသျာကိုနစ်ည်, အလို ်လို ်ဘိို ုံ့ရငရွချေးင ျာေးဘိို ုံ့ IPF မျျာေးအတကွ ်CQS [ ငွ်ုံ့လငေ်း] Method 

ကိိုကမျ္ာုံ့ဘဏ၏် စစညေ်းဝယယ်ရူ ေးစညေ်းမျဉ်ေးဥ ရ , non-အတိိုင ်ငခ်နံ  င်ုံ့အတိိုင ်ငခ်နံရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးနိိုဝငဘ်ျာ 2017 

ခိုန စတ်ငွပ် နလ်ညပ် ငဆ်ငထ်ျာေးရသျာပ စ ်ျေါတယ် ( စစညေ်းဝယယ်ရူ ေးသိို ုံ့မဟိုတ ်စမွ်ေးရဆျာင ်ညက်န ုံ့သ်တ)် ။ စျာချြု ် Form 

ကိိုစမိေ်းရ ျေါငေ်းလ ပ် စလ်မိုံ့မ်ည။် 

 

ဝနထ်မေ်းမျျာေးလိိုအ ်ချကမ်ျျာေး 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ဝံနရ်ဆျာငမ်ှု၏ ည ွ်ယခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့ရဘျာငရ်တွျ့ဆံို နလ်ံိုရလျာကရ်သျာရထျာကခ်မံှုထမေ်းမျျာေးန င်ုံ့အတအူသေီးအသေီး

ရသျာုံ့ချကန်ထ်မေ်းမျျာေးအတကွ်လို ်ငနေ်းတျာဝနတ်ျာဝနရ်တနွှဲ ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုအ ွှဲျ့  ွှဲ ျ့စညေ်းမှုအဆိိုပ ြုသင်ုံ့ ျေါတယ။် key 

ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယန်ထ်မေ်းမျျာေးအတကွခ်န် ုံ့မ နေ်းဝနထ်မေ်းမျျာေးလအတငွေ်း 30  ကပ် စ ်ျေါတယ ်Non-key ကိိုထမေ်းအှဲ  ီ60 

ဤရ ွျ့ကျာေးဝနထ်မေ်းမျျာေး-

လအတငွေ်းပ စ ်ျေါတယပ် ပ စရ်ကကျာငေ်းန ငုံ့အ်တိိုင ်ငခ်နံညေ်းစနစက်ရထျာကခ်သံတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့ခန် ုံ့မ နေ်းချကန်ရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်

ရ ေးအတကွအ်ဆိိုပ ြုအဆိိုတငသ်ငွေ်း ိို ုံ့အခမှဲုံ့ပ စက်ကသည။် 

 

တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတကွန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကှဲပ  တလ်ို ်ငနေ်းစဉ်အတငွေ်းအကှဲပ  တခ် ံ ိို ုံ့ Key 

ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးကိိုရအျာကတ်ငွရ် ေးထျာေးရသျာပ စ ်ျေါတယ။်  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်သံညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူးအတကွက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးအပ စအ်သင်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီဆိို  ပုုို မည,် 

န င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အဆိို  

ပုုိုထျာေးရသျာနညေ်းစနစမ်ျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာန င်ုံ့ညညီွတမ်ှုအတကွတ်ျာဝနက်ျ ျာထကွသ်ယရ်ဆျာင ်နသ်ညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူး၏တ

စဥ်ီေးချငေ်းစဆီ န် ုံ့ကျငသ်တူစဦ်ေး-လလိိုအ ်ရသျာအရ အတကွမိ်မိတိို ုံ့ကိိုယ ိ်ိုငခ်န် ုံ့မ နေ်းချကတ်ငပ်  န။် 
 

Key ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယန်ထ်မ်ေးမျျာေးအတကွ် qualification န င်ုံ့ Input: 

 

P-9A 

 
 
 



 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 
 ျာထေူး  ညျာရ ေးဆိိုင ်ျာအ ညအ်

ချငေ်းမျျာေး 

အလိိုဆနဒ 

 ရ ျာ် ကရ် ငန်

ယအ်ရတ ုံ့အကွံြု

အန စ ်

တကိျတှဲုံ့အရတွျ့အကက   ုိုု  ံ ၏ Indicati 

ငျတိို ုံ့သညျန ံျေါ

တျ 

အရနအထျာေး 

အသငေ်းရချေါငေ်းရဆျာင ်

(နိိုငင်တံကျာ) 

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲအတကွ ်

သက်ဆိိုင ်ျာလယပ် င ်

12 န စ ် က) 

အသငေ်းရချေါငေ်းရဆျာငအ်ပ စအ်ပ ညပ် ညဆ်ိိုင ်ျာ

အရတွျ့အကကံြု 3 န စ။် 

သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင၏်ခ) အရတွျ့အကကြံုန င်ုံ့ 

ပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခံအရဆျာကအ်ဦမျျာေးလမူှုရ ေး

သက်ရ ျာက်မှုအကှဲပ တ်အထေူးလမ်ေး, 

အရဆျာကအ်ဦေးမျျာေးန င်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး။ 

ကမ္ျာုံ့ဘဏစ်မံီကနိေ်းတွငဂ်), 

အရတွျ့အကကံြုမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတ ်

အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမံီကနိေ်းကိို။ 

1 

လက်ရထျာက်အသငေ်းရချေါ

ငေ်းရဆျာင ်cum 

သက်ဆိိုင ်ျာလယပ် င၌်

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲ 

10 န စ ် အ ွှဲျ့ရချေါငေ်းရဆျာင။် 

သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင၏်ခ) အရတွျ့အကကြံုန င်ုံ့ 

ပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခံအရဆျာကအ်ဦမျျာေးလမူှုရ ေး

သက်ရ ျာက်မှုအကှဲပ တ်အထေူးလမ်ေး, 

အရဆျာကအ်ဦေးမျျာေးန င်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး။ 

ကမ္ျာုံ့ဘဏစ်မံီကနိေ်းကိိုသိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူဘ

ဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမံီကိနေ်းတွင ်:) အရတွျ့အကကံြု။ 

1 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမ်ိေး

ရ ေးကျွမ်ေးကျငသ် ူ/ 

သ ိပံ ညျာရ င,် 

 ျေါမ မဟိုတဘ်မိူရေ  ညျာ

ရ င ်

B.Sc. 

အငဂ်ျငန်ယီျာ (ပမိြုျ့ ပ ) / 

ရဂဟရေ  / r 

ကိိုဓျာတ်ရလ ကျာေးလယပ် 

င ်

8 န စ ် က) သက်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတကွ်အရတွျ့အကကံြု 3 

န စ ်

အရပခခံအရဆျာကအ်ဦမျျာေး၏အကှဲပ တ ်

သဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရ သမျျာေး, ရ , 

ရပမန င်ုံ့ဇီဝမျိြုေးစံိုမျိြုေးကွှဲမျျာေးအရ ေါ်လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး။ 

ခ) 

ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ကိုနေ်းန င်ုံ့ရ ရနရဂဟစနစအ်တကွ်အ

ရတွျ့အကကံြုန စလ်ိို ွယပ် စ ်ျေါသည။် 

ကမ္ျာုံ့ဘဏစ်မံီကနိေ်းတွငဂ်), 

အရတွျ့အကကံြုမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတ ်

အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမံီကနိေ်းကိို။ 

1 

လူမှု ံွျ့ ပ ိြုေးရ ေးကျွမ်ေးကျင်

သ ူ

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲအတကွ ်

လူမှုရ ေးသ ိပံ 

8 န စ ် က) တိိုကရိ်ိုက်၏အရတွျ့အကကံြု 3 န စန် င်ုံ့ 

သယွဝိ်ိုကလ်ူမှုရ ေးသက်ရ ျာက်မှုမျျာေး (positive 

နှဲ ုံ့ negative) အကှဲပ တ ်

ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးအ ျေါအဝငအ်ရပခခံအရဆျာက်အအံို

 ံွျ့ ပ ိြုေးတိိုေးတက်ရ ေးကိို-related လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး။ 

အတကွ်ခ) သက်ရသပ ချက်အရတွျ့အကကံြုကိို 

၏ရလုံ့လျာ ိို ုံ့အတကွ ်

1 



ပ စန်ိိုင ်ငဘ်ဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အတကွတ်ိိုငေ်း ငေ်းသျာေး

လူဦေးရ ။ 

ကမ္ျာုံ့ဘဏစ်မံီကနိေ်းတွငဂ်), 

အရတွျ့အကကံြုမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတ ်

အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမံီကနိေ်းကိို။ 

 ညျာရ ငမ်ျျာေး၏စျာ ငေ်း ျာထေူးအထကအ်ပ င;် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်မံျျာေးအတကွအ်စအီစဉ်မျျာေးလို ်သင်ုံ့တယ ်

သကဆ်ိိုင ်ျာနယ ်ယမ်ျျာေးတငွလ်ံိုရလျာကရ်သျာအရတွျ့အကကြံုန ငုံ့အ်တအူပချာေးအကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးန င်ုံ့ရထျာကခ်မံှုနထ်မ်ေးမျျာေး။ 

အပချာေးပ စျာ ငေ်း 

 

P-9B 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမံီကနိေ်း  ESMF 

 

ထမ်ေး / ကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးကတျာဝနက်ိိုမျျာေးအတကွလ်ိိုအ ်ရသျာရစပခငေ်းင ျေါအဘယသ်သူည် / 

ရထျာကခ်မံှု ညျာရ ငမ်ျျာေးကိိုရအျာကတ်ငွရ် ေးထျာေးရ မယ်ုံ့သတူိို ုံ့အ ိို ုံ့ကန် ုံ့သတမ်ခ ံ။ 

နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာအကှဲပ  တလ်ို ်ငနေ်းစဉ်အတငွေ်းဤထမ်ေးတစဦ်ေးချငေ်းစီအကှဲပ  တမ်ညမ်ဟိုတ ်ျေါ။ 

 

အပချာေးအက Non-ကျွမ်ေးကျငသ်မူျျာေးကန င်ုံ့ဝနထ်မ်ေးမျျာေး 

SI ။ အမ တ ်  ျာထေူး ပ အရ အတကွ ်

1 Stakeholder ထရိတွျ့ဆကဆ်ရံ ေးအထေူးကို 1 

2 အရပခခအံရဆျာကအ်အံိုအထေူးကို 1 

3 GIS အထေူးကို 1 

4 ကနွ ်ျူတျာရအျာ် ရ တျာ 1 

5 ရံို ေးမနရ်နဂျျာ 1 

6 ရမျာငေ်းသ ူ 2 

7 MLSS 2 

 

LGED 9 တျာဝနမ်ျျာေး 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီံကနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာ, MDSP (LGED), 

 ျေါကျာ၏တိိုကရိ်ိုကက်ကေီးကက ်မှုရအျာကတ်ငွအ်လို ်လို ် လမိုံ့်မည။် 

ကကြိုတငမ် နေ်းဆမပမငန်ိိုငပ် စ ် ်မျျာေး၏အမှု၌, 

ကလယက်ငွေ်းအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့မ ျာရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတလ်မူှုရ ေးအတျာေးအဆေီး၏စညေ်းကမ်ေးချကမ်ျျာေး၌ပ စ;် 

အဆိို ျေါ LGED 

စိိုေး ိမ် ူ နလ်ယက်ငွေ်းရံို ေးမျျာေးသတူိို ုံ့ကိိုရပ ရ ငေ်းန င်ုံ့ရကျာငေ်းမွနရ်သျာလို ်ငနေ်းခငွ ်တဝ်နေ်းကျငရ်သချျာရစ နအ်စ

 ျိြုေးယ ူျေါလမ်ိုံ့မယ။် 

နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာန င်ုံ့စမံီကနိေ်းစမံီခန် ုံ့ခွှဲမှုဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး LGED, PD¬MDSPန င်ုံ့အတိိုင ်ငခ်အံကကျာေး tri-

partition အစညေ်းအရဝေးတငွရ်ဆေွးရနေွးတငပ်  လမိုံ့်မည။် 



နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတမ်ဟိုတ ်ငမ်ဆိိုမရပ ရ ငေ်းနိိုငပ် ဿနျာသည,် Project မ  ျေါရိိုကတ်ျာန င်ုံ့ LGED, 

 ျေါကျာမ တဆင်ုံ့ LGED အတတူကယ်မူညပ် စသ်ည။် 

ရလုံ့လျာမှုရချျာရမွျ့ ပ ီေးစေီးသည် ပ စ.် , စမီံကနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာ, MDSP (LGED) ကိိုရအျာက ်ျေါအချကအ်လကမ်ျျာေး, 

ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အရဆျာကအ်ဦ၏စိုရဆျာငေ်းမှုအတကွရ်ကကျာင်ုံ့ရဝေးနိိုငသ်မျှအတိိုငေ်း, 

အတိိုင ်ငခ်ကံညူကီကမည:် 

အလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လကန် င်ုံ့အနျာဂတအ်စအီစဉ်မျျာေး၏မျိြုေးဆကအ်ဘိို ုံ့ဤရလုံ့လျာမှုန င်ုံ့ 

 တသ်က.် ကွှဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရသျာရလုံ့လျာမှုမိတ ်ကက်ရဆျာင ွ်က ်ရ ိနိိုငရ်လုံ့လျာမှုမျျာေး။ 

 

 

 
 
 
 

P-10A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

ရနျာကဆ်ကတ်ွှဲ 5: သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ်အဘိို ုံ့အ Generic ToR 

 

လို ်ငနေ်းခငွ၏်ရအ Scope 

 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံESMP ရလျှျာုံ့ချရ ေး, 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုမျျာေးန င်ုံ့လကခ်နံိိုင ်ွယအ်ဆင်ုံ့ဆင်ုံ့မ ဆိိုေး ွျာေးရသျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးသကရ် ျာက်မှု ရ ျျာကသ်ိို ုံ့မဟိုတ်

ရလျှျာုံ့ချ နအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုန င်ုံ့စစဆ်ငရ် ေးကျာလအတငွေ်းယခူ ံ ိို ုံ့အ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာအစအီမမံျျာေးအစိုတခိုမေီးရမျာငေ်းထိိုေးပ ပ င်

ဆငထ်ျာေး နလ်ိိုအ ် ျေါသည။် အဆိို ျေါအစအီစဉ်ကိိုလညေ်း implementthese 

အစအီမ ိံို ုံ့လိိုအ ်တှဲုံ့လို ်  ်ရတကွိို ျေါဝငသ်ည ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် တစစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ်ကိိုကွြိုတငျ ငွျဆငျ ိို ုံ့, အတိိုင ်ငခ် ံ(က) 

အလျာေးအလျာဆိိုေး ွျာေးရသျာသကရ် ျာကမ်ှုမ တံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေး၏အစိုကိိုခွှဲပချာေးသတမ် တခ်ွှဲပချာေးသတ်မ တရ်တျာ်မမူည ်(ခ) 

အှဲ တီံို ုံ့ပ နမ်ှုကိိုထရိ ျာကစ်ျွာန င်ုံ့အချနိမ်ထီံိုေးစ၌ံထျာေးကက ျေါတယရ်သချျာအတကွလ်ိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုဆံိုေးပ တ် န;် (ဂ) 

ထိိုလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုရတွျ့ဆံိုမျျာေးအတကွန်ညေ်းလမေ်းရ ျာ်ပ  န။် 

တစဥ်ီေး ESMP ရအျာက ်ျေါအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး ျေါဝငသ်ညသ်ငျျ့သညျ: 

 

ဆိိုေး ွျာေးရသျာသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးဎရ ျာ်ပ ချက်: 

အဆိို ျေါရမျှျာ်လင်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုရ ျာထ်ိုတန် င်ုံ့အကျဉ်ေးချံြုေးထျာေး ျေါသည။် 

ရလျှျာုံ့ချရ ေးရဆျာင ွ်ကခ်ျကမ်ျျာေး၏ဎရ ျာ်ပ ချက:် တစခ်ိုချငေ်းစအီတိိုငေ်းအတျာကကိိုငတ်ယွရ်ပ ရ ငေ်း န ်ည ွ်ယအ်ကျိြုေးသကရ် ျာကမ်ှု 

(s) ကိို ညည် နေ်းန င်ုံ့အတရူ ျာ်ပ ထျာေးသည။် လိိုအ ်သည်ုံ့အတိိုငေ်းအရသေးစတိအ်စအီစဉ်မျျာေး,  ဇိီိုငေ်းမျျာေး, 

 စစညေ်းက ိိယျာမျျာေးရ ျာ်ပ ချကမ်ျျာေးန င်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တလ်ို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးရ ျာ်ပ ရလုံ့ရ ိသည။် အ  

ပုုိုသရဘျာသကရ် ျာကမ်ှုပမ င်ုံ့တင ်နရ်ဆျာင ွ်ကခ်ျကမ်ျျာေးကိိုလညေ်းအဆိို  ပုုိုထျာေး  ျေါမည။် 



ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်ဎရ ျာ်ပ ချက:် 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျြိုေးသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေး၏ပ စ ်ျကမ်ှုအရ ေါ်သတငေ်းအချကအ်လကရ် ေးစွမေ်းသည။် 

 ျေါဟျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမအံလို ်လို ်ကိိုင,် 

အဘယမ် ျာ ိိုရကျာငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေးလိိုအ ်မညအ်ရကကျာငေ်းမညသ်ိို ုံ့ရကျာငေ်းစျွာခွှဲပချာေးသတမ် တက်ညူရီ ေးသည။် 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်ကိိုဘယမ် ျာန ငုံ့မ်ညသ်ိို ုံ့မကက 

ုျာခဏဘယလ်ိိုစိုရဆျာငေ်းခ ံလတံုံ့ရသျာအ ျာကိိုသတငေ်းအချကအ်လကခ်ွှဲပချာေးသတမ် တသ်င်ုံ့ ျေါတယ။် 

 ျေါဟျာအစရနျာကထ် ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအတ ကျလိိုအ ျ ျေါလမိ်ုံ့မညအ်ကျိြုေးသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအဘယအ် ျာကိိုအဆငုံ့မ် ျာည နပ် သင်ုံ့ ျေါတယ်

။ 

Institutional အစအီစဉ်ဎ: အရကလျာုံ့အထှဲကသယရ်ဆျာငန် င်ုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့လမိ်ုံ့မညဟ်ိုအဆိို ျေါလမူျျာေး,  

အို ်စိုမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတအ် ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးသတမ် တက်က ျေါတယအ်ပ စသ်တူိို ုံ့သတငေ်း ိို ုံ့န  င်ုံ့တျာဝနရ် ိသညဘ်ယသ်ကူိို န။်  

 ျေါရ မှဲုံ့အှဲုံ့ တီျာဝနရ်တကွိိုထကွ်သယ ိ်ို ုံ့လရူလုံ့ကျငုံ့ ိ်ို ုံ့လိိုပ စရ်စပခငေ်းင ျေါ,  

 စစညေ်းက ိယျာမျျာေးန င်ုံ့ရထျာက ံ်ုံ့ရ ေး စစညေ်းမျျာေးန င်ုံ့အတသူတူိို ုံ့ကိိုရ ေး။  

မရကျန ်မှုမျျာေးရပ ရ ငေ်းယနတ ျာေးအ ျေါအဝငလ်ို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းအစ ီငခ်လံညေ်းအဆိို  ပုုိုထျာေး  ျေါမည။် 

 ဎအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးဇယျာေး:  ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏အချိနက်ိိုက,် က  ပုုမိန် ှုနေ်းန ငုံ့က်က  

ုျာချိနတ်စခ်ိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာမ်ှုအချိနဇ်ယျာေးအတကွသ်တမ် တ်ထျာေးရသျာန င်ုံ့ပခ  ုိုု ငံ ံို subproject 

အချိနဇ်ယျာေးကိိုချိတဆ်ကက်က ျေါတယ။် 

 ဎ န ံ်ိုရငခွန် ုံ့မ နေ်းချကမ်ျျာေးန င်ုံ့သတငေ်း  ်ကကွမ်ျျာေးကကိုနက်ျစ ိတ:် ဤကနဦေး subproject  

 ငေ်းန ေီးပမ ြု ်န မံှုန  င်ုံ့ရလျျာုံ့ ျေါေးသကသ်ျာရစဘိို ုံ့သတ်မ တထ်ျာေးရသျာန င်ုံ့ subproject  

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အပ စလ်ှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရနကကသည။် အဆိို ျေါ ESMP အရကျာငအ်ထညရ် ျာ ်န ်န ံ်ိုရငမွျျာေး  ် ွျာ မ စ. 

, subproject ရထျာက ံ်ုံ့ရငထွှဲကရနလျာ,  ျေါမ မဟိုတန် စဥ်ီေးစလံိုေးပ  စန်ိိုငတ်ယ။် အစိိုေး ရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့ NGO 

မျျာေးကရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုကညူနီိိုင ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 

ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမသံိို ုံ့မဟိုတ ်တ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မျျာေးအတကွန်ညေ်းစနစမ်ျျာေး

တတန်ိိုငသ်မျှရိို ေးရ ငေ်းတှဲုံ့ပ စသ်င်ုံ့ရကကျာငေ်းသတပိ ြု ျေါ။ လိိုအ ်လျှင ်ESMP 

၏ပ ငဆ်ငမ်ှုအရ ေါ်ထ ်မလံမ်ေးည နမ်ှုကိိုလညေ်းရထျာက ံ်ုံ့ရ ေးနိိုင ်ျေါသည။် အဆိို ျေါ ESMP 

ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကသံိုေးသ ်ရ ငေ်းလငေ်းခံ  ိို ုံ့လိိုအ ် ျေါလမိ်ုံ့မည။် 

 

 ရအျာကမ် ျာရ ေါ် ပ တှဲုံ့အတိိုငေ်းခ Deliverable န င်ုံ့ ESMP အစ ီငခ်စံျာ၏အဆိို  ပုုိုထျာေး / ကိိုရ ျျာ  ွွှဲျ့စညေ်း ံိုဟျာ ESMP 

အစ ီငခ်စံျာ၏အဆိို  ပုုို ွှဲျ့စညေ်း ံိုပ စ ်ျေါသည:် 

 

 

 

 
 

P-10B 
 
 
 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 



 ဎအလို ်အမှုရဆျာငအ်ကျဉ်ေးချြု ်:   ကီိိုအလယွတ်ကအူရထရွထလွထူိုမျျာေးကနျာေးလညသ်ရဘျာရ ျေါကရ်သျာရဝျေါဟျာ ထှဲမ ျာ, ESMP 

contents  ရတကွိိုန  င်ုံ့အဓကိရတွျ့ ရ ိချကတ်စခ်ိုရယဘိုယျအကျဉ်ေးချြု ်ရ ေးသင်ုံ့ ျေါတယ။် 3 ကရန 5 စျာမျကန် ျာမျျာေးအထစိံိုစံို,  

ရ ငေ်းရ ငေ်းလငေ်းလငေ်းပ စသ်င်ုံ့သည,် 

 ဎန ိျေါနေ်း: အ ESMP  ည ွ်ယခ်ျက,်  ညမ် နေ်းချကရ်တ,ွ အရပခခမံမူျျာေးန င်ုံ့နညေ်းစနစရ် ျာ်ပ  တစခ်ိုကမတိဆ်ကစ်ကျာေး။ ဤအ ိိုငေ်းကိို, 

ရလုံ့လျာမှုအ ွှဲျ့ကစမီကံနိေ်းကိိုရထျာကခ်သံမူျျာေးကမတိဆ်ကန် င်ုံ့အပခ  ုျာုေးသကဆ်ိိုင ်ျာသတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးသညသ်င်ုံ့ ျေါတယ။် 

ESMP ၏အပ ငအ်ဆငမ် ျာလညေ်း၎ငေ်း၏အသံိုေး   ပုုိုမှုကိိုအဆငပ်   ရုရချျာရမွျ့ရစ နရ် ျာ်ပ သင်ုံ့သည,် 

ဎ Sub-Project မ ရ ျာ်ပ ချက:် ရနျာကခ်,ံ  ည ွ်ယခ်ျကန် င်ုံ့ကွှဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရသျာအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး ျေါဝငသ်ညတ်ံုံ့ရသျာ subproject 

၏ရ ျာ်ပ ချက။်  ျေါုံ့အပ ငထ်ိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာစသညတ်ိို ုံ့ကိို စစညေ်း, လအူငအ်ျာေး,  စစညေ်းက ိိယျာမျျာေး, အပ စမ်ဆိို subproject 

တကိျတှဲုံ့အ ငေ်းအပမ စလ်ိိုအ ်ချကမ်ျျာေးည နပ်  

 Subproject ဧ ိယျာ၏ဎ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးအရပခခံ: ဤအ ိိုငေ်း site  

ကိိုရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာန င်ုံ့ဇီ တဝ်နေ်းကျင ံ်ိုေးအို ်အရပခခ၏ံတကိျရသျာပခ  ုိုု ငံ ံိုသံိုေးသ ်ချကရ် ေးသည။် 

 ျေါဟျာစသညတ်ိို ုံ့ကိို တ်ဝနေ်းကျငရ်လထိုအ ညအ်ရသေွး, ဆညူသံ,ံ အ ခူျိန,် မိိုေးရ ချိန,်   ျေါဝငျမညျ 

 

 Subproject ဧ ိယျာ၏ဎလမူှုစေီး ျွာေးကိိုယရ် ေး ိိုင:် ဤအ ိိုငေ်းကိို subproject  ဧ ိယျာ၏လမူှုစေီး ျွာေး ရိို ိိုငေ်းကိိုရ ျာ်ပ သည။် 

 ျေါဟျာစသညတ်ိို ုံ့ကိိုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ွှဲျ့စညေ်း ံို,  စစီဉ်ထျာေး  ံ ုံ့ ွိြုေးတိိုေးတလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး, လဥူီေးရ , အလို ်အကိိုငန်  င်ုံ့စျာေးဝတရ်နရ ေး,  

ဆကသ်ယွရ် ေးန င်ုံ့သယယ် ိူို ုံ့ရဆျာငရ် ေး၏နညေ်းလမေ်းမျျာေး, ယဉ်ရကျေးမှုအရမအွန စရ်န ျာမျျာေး, ကိို ံိုေးလ မေ်းလမိ်ုံ့မယ် 

 • Stakeholder တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးန င်ုံ့သတငေ်းအချကအ်လကထ်ိုတရ် ျာ်: ဤအ ိိုငေ်း ညမ် နေ်းချက,် လို ်ငနေ်းစဉ်မျျာေးန င်ုံ့  ESMP 

ပ ငဆ်ငမ်ှုကျာလအတငွေ်းထကွသ်ယရ်ဆျာင ်ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ည နိ ှုငိေ်း၏ လ က်ိိုရ ျာ်ပ  န ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် ဤအ ိိုငေ်းကိိုပ နက်က 

ုျာုေးရ ေးထိုတရ် ျာ်၏ Bank ၏ရ ေါ်လစနီ င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာနိိုင ်နအ်တကွ ်subprojects  သတငေ်းအချကအ်လကထ်ိုတပ် နအ်သရိ ေးပခ 

ငေ်းမျျာေးအတကွအ်စအီစဉ်မျျာေးကိိုလညေ်းစျာ ငေ်း  ပုုိုစိုသင်ုံ့တယ။် 

 •ဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကန်ိိုငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေး:  

ဤအ ိိုငေ်းလကခ်နံိိုင ်ွယအ်ဆင်ုံ့အထဆိိိုေး ွျာေးရသျာသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငသ်ကရ် ျာကမ်ှုကိိုရလျှျာုံ့ချ ိို ုံ့အျာေးလံိုေးကိိုအ  ပုုိုသရဘျာအပ  

စက်ိုနက်ျစ ိတန် င်ုံ့အတအူနိုတလ်ကခဏျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုထရိ ျာကမ်ှုန င်ုံ့ပ  

စန်ိိုငအ်စအီမခံွှဲပချာေးသတမ် တ် ျေါလမိ်ုံ့မယ။်   

အှဲ ျေါကိိုမ ရပ ျာပ တယ်ရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအမျိြုေးအစျာေးအ ျေါအဝငန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအရသေးစတိက်ိိုရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျ   

ုျာုေးန င်ုံ့အတရူ ျာ်ပ  ျေါမည။်  ျေါဟျာအစလမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအတကွန်ညေ်းစနစက်ိိုရ ျာ်ပ  န ်ျေါလမိ်ုံ့မယ ်

 

ဎသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်: ဤအ ိိုငေ်းရန ျာမျျာေးတငွန်မနူျာရကျာ, 

တကိျရသျာရ ျာ်ပ ချကမ်ျျာေးန င်ုံ့တိိုငေ်းတျာခ ံ ိို ုံ့သတမ် တခ်ျကအ်သံိုေးပ ြုခံ  ိို ုံ့နညေ်းလမေ်းမျျာေးအ ျေါအဝငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအစအီမမံျျာေးနညေ်း

 ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာအရသေးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျျာေးကိိုမည်, တိိုငေ်းတျာအကကမိရ် , detection စနစက်န် ုံ့သတ ်(ဘယမ် ျာသင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာ), 

န ငုံ့တ်ခံျေါေးခံို၏အဓ ်ိ ျေါယျ မ နက်နရ်သျာလို ်  ်မျျာေးဘိို ုံ့လိိုအ ်ရကကျာငေ်းအချကပ်  ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

အဆိို ျေါရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးန င်ုံ့အစ ီငခ်လံို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးအထေူးသပ င်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမလံိိုအ ်ရကကျာငေ်းအရပခအရနမျျာေး၏အ

ရစျာ ိိုငေ်းရထျာကလ် မေ်းရသချျာန င်ုံ့တိိုေးတကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ရလျျာုံ့ ျေါေးသကသ်ျာရစ၏ လ ရ် ေါ်မ ျာသတငေ်းအချကအ်လကပ် ငဆ်င ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

ဎ Institutional အစအီစဉ်: အ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာအစအီစဉ်မျျာေး, 

အခနေ်းကဏ္ဍန င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးမျျာေးန င်ုံ့အစ ီငခ်လံို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးအရသေးစတိရ် ျာ်ပ ချကတ်ငပ်   ျေါမည။် 

ဤအ ိိုငေ်းကိိုလညေ်း စီမီကံနိျေးအတ ကျတျာဝနျရ ိရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဘိို ုံ့စမွေ်း ညတ်ညရ်ဆျာကရ် ေးန င်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအ

စအီစဉ်ကိိုအဆိိုပ ြုသင်ုံ့ ျေါတယ။် 

ဎ ESMP အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးဘတဂ်ျက:် An ESMP 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုဘတဂ်ျကခ်န် ုံ့မ နေ်းချကက် မီ ျာရထျာက ံ်ုံ့ရ ေးလျကရ် ိသည။် အဆိို ျေါဘတဂ်ျက,် 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအ ွှဲျ့မျျာေးန င်ုံ့အမျိြုေးသျာေး / ရ သဆိိုင ်ျာအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး, အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးထနံညေ်း ညျာအကအူညီ, EMPs 



န င်ုံ့အပချာေးအကျာအကယွစ်ျာ ွကစ်ျာတမေ်းမျျာေး၏ကကြိုတငပ် ငဆ်ငမ်ှုမျျာေးအတကွက်ိုနက်ျစ ိတမ်ျျာေးအတကွရ်လုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအစအီစဉ်မျျာေး

အ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး  ံ ုံ့ ွိြုေးတိိုေးတလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးမျျာေးအတကွ ်န ံ်ိုရငမွျျာေး ျေါဝငသ်ညရ်တျာ်မမူည ်န ငုံ့ ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

ESMP အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာရနျာကဆ်ကတ်ွှဲမျျာေး: Annexures ■။ 

C. အ ညအ်ချငေ်းမျျာေးန င်ုံ့ကျွမေ်းကျငမ်ှုလိိုအ ် ျေါသည ်

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်အံဆိို  ပုုိုထျာေး ESMP ပ ငဆ်ငမ်ှုအ ွှဲျ့ ESMP  

အတကွရ်ပ ရ ငေ်းခ ံ ိို ုံ့အရ ျေါငျေးတိို ုံ့သရဘေးအနတ ျာယက်ျာကယွရ် ေးမဝူျေါ မျျာေးမျျာေး၏လိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုအပ ည်ုံ့အဝနျာေးလညသ်ရဘျာ

ရ ျေါကပ်ခငေ်းင ျေါ၎င ် ုေး, ESMP အရ ျေါငျေးတိို ုံ့သလိိုအ ်ရသျာကဏ္ဍမျျာေးကိိုပ ည်ုံ့စကွ ်နလ်ိိုအ ်ရသျာကျွမေ်းကျငမ်ှုရ ိရကကျာငေ်းပ  

သ နလ်ိိုအ ်သည။် အဆိို ျေါအ ွှဲျ့သညသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံ, လမူှုရ ေးသ ိပံန  င်ုံ့ GIS 

ကျွမေ်းကျငသ်ကူန် ုံ့သတ်ထျာေးအ ျေါအဝငရ်သျာ်လညေ်းမကွှဲပ  

ုျာုေးရသျာစညေ်းကမေ်းမျျာေးကိိုကရနအထေူးကို၏သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအရ အတကွက် ျေါဝငသ်ညသ်ငျျ့သညျ။  

အဆိို ျေါအ ွှဲျ့သညအ်မျိြုေးသျာေးပ နလ်ညဥ် ရ   ပုုိုလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုအပ စသ်ည်ုံ့ WB 

အကျာအကယွမ်ဝူျေါ မျျာေးပ ည်ုံ့စံိုဥျာဏရ် ိသညသ်ငျျ့သညျ။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

 ရနျာကဆ်ကတ်ွှဲ 6:  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက  ်ခိိုငပ်မှဲရသျာရအျာကမ် ျာ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးအကျာအက ယျ ံုံ့ ိိုေးမှုမျျာေးအတကွ ်ToR 

 

 ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်ခိိုငပ်မှဲရသျာရအျာကမ် ျာ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးအကျာအက ယျ ံုံ့ ိိုေးမှုမျျာေးအတကွက်ိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေး 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း 

 

 ည ွ်ယခ်ျက ်

  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက 

 ်ခိိုငပ်မှဲရသျာရအျာကမ် ျာ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးအကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှု၏အဓကိ ည ွ်ယခ်ျကသ်ညသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်စိ

စရ်ဆျာင ွ် ကစ်မီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏သကရ် ျာကမ်ှုကိိုခွှဲပချာေးသတမ် တ်ပခငေ်း, 

တငသ်ငွေ်းသတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးစိုရဆျာငေ်းခိိုငမ်ျာရအျာင,်  ရ ိသမျှလိိုအ ်ရသျာ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအစ ီငခ်စံျာရတွ ပ ငဆ်င.် ,   

အထေူးသပ င်ုံ့စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရ ေါ်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာကကေီးကက ်ရ ေး နပ် စ ်ျေါသည် high- အနတ ျာယစ်စဆ်ငရ် ေး, 

နညေ်း ညျာအကအူည ီ PIU ၏ တျဝနျေးကငငျ ဆိိုငျ ျာအထေူးကိုမျျာေးကလိိုအ ်ရသျာရ သမျျာေးရ ိရထျာကခ်မံှုရ ေး။  

ရယဘိုယျအျာေးကိုမပဏလီယပ် င၌်ရ ိရသျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတကွတ်ျာဝနရ် ိသည။်  

အဆိို ျေါတျာဝနက်ျတှဲုံ့ရန ျာကရအျာက ်ျေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ျေါဝငသ်ည်: 

 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးစစရ်ဆေးပခငေ်း၏ 1) အဘတိ ်

2) စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးသကရ် ျာကမ်ှုန င်ုံ့ site တကိျတှဲုံ့သက်ရ ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေးသတမ် တပ်ခငေ်း 

3) အဘတိန် င်ုံ့ site မျျာေးန င်ုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုတကိျတှဲုံ့ EMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး 

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွ၏် 4) ကငွေ်းဆငေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း 

ကိုမပဏတီစခ်ိုက / PIU မ  5) ပ နက်ကျာေးရ ေးစိုစညေ်းပ ီေးန င်ုံ့လစဉ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ 

6) ထိိုလယ၌်သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွအ်ရ ေါ်သရဘျာတထူျာေးရသျာတျာဝနမ်ျျာေး၏စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုရ ိရစ န ်

7) သငတ်နေ်းပ ဋ္ဌျာနေ်းချက ်

8) အတကွ ်/ DRP 

စခနေ်းမျျာေးနေ်းကျငတ်စခ်ိုလံိုေးကိိုလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရကကျာင်ုံ့တိိုေး ျွာေးလျာရသျာဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကန်ိိုငမ်ှုမျျာေး၏အချကအ်လကစ်ိုရဆျာငေ်းပခငေ်းန 

င်ုံ့အကှဲပ တအ်တကွစ်အီိိုငရ်အကိုမပဏတီစခ်ိုက Assist 

9) အမျျာေးပ ညသ်ဆူိိုင ်ျာည နိ ှုငိေ်းစစီဉ်ပခငေ်းန င်ုံ့လို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န ်

 

 လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 



  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးစစရ်ဆေးပခငေ်းမျျာေး 1. အဘတိ် 

 တစခ်ိုချငေ်းစကီိိုရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှုမျျာေးကိို pre- 

ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးစဉ်အတငွေ်းကိုမပဏလီိိုအ ်ရသျာ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးစစီဉ်ထျာေး ျေါကစစရ်ဆေး နန် င်ုံ့လိိုအ ်

သည်ုံ့မညသ် ည  ုရံ ေးချင ်ျေါတယ ်နအ်ရသေးစတိစ်မီကံနိေ်းအျာေး ဇိီိုငေ်းမျျာေး / site ကိိုအစအီစဉ်ကိိုပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့အမအူကျငုံ့ ်site 

ကိိုစံိုစမေ်းစစရ်ဆေးကကမည။် အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုအလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လကပ်   နလ်ညသ်ံိုေးသ ် နန် င်ုံ့ရ ျာ်ထိုတပ်   

ုီု ေးသငွပ် ငလ်ကခဏျာမျျာေး ိို ုံ့စစိစဘ်ိို ုံ့ကငေ်းရထျာကထ်ကွသ်ယရ်ဆျာင,် အထေူးသပ င်ုံ့ ျေါလမိ်ုံ့မယ:် 

 ကိိုယ။် အဆိို ျေါစမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးရ သမျျာေး၏အရပခခ ံထဝီ, ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာ, ရပမမျကန် ျာသငွပ် င,် ဘမူရိေ , ဇလရေ ဆိိုင ်ျာ,  

morphological စသညတ်ိို ုံ့ကိို၏ရ တျာမျျာေးစိုရဆျာငေ်းပခငေ်း features ရတ ွ

 ii ။ မဆိိုသဘျာဝအရလျျာကရ်န ငေ်းရ သမျျာေး / ရဝ နရ်န ငေ်းရ သမျျာေး, ထနိေ်းသမိ်ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးအရ ေး ျေါမှုရ သမျျာေး,  

ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာဆငအ်ပ စ ်protected 

သိို ုံ့မဟိုတပ်ခမိ်ေးရပချာကမ်ျိြုေးစတိလ်ူသမိျျာေးရ ိရနပခငေ်းကန် ုံ့သတထ်ျာေးအ ျေါအဝငရ်သျာ်လညေ်းမအရ ေးကကေီးပ   

ုီု ေးအထခိိိုကမ်ခသံဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်features နှဲ ုံ့အထခိိိုက်မခ ံreceptors, 

 iii ။ စသညတ်ိို ုံ့ကိိုတညဆ်ှဲရပမယျာန င်ုံ့ရ အသံိုေး  ပုုိုမှု, အနေီးအနျာေးမ ျာအရပခ ချ ံိုစမံျျာေးန င်ုံ့ရပမမျကန် ျာသငွပ် င,် ပမ  

ရုယျာဆလိိုကအ်နတ ျာယမ်ျျာေး, 

 ဃ။ လသူမိျျာေးရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာယဉ်ရကျေးမှုအ ငေ်းအပမ စမ်ျျာေးကိိုသိို ုံ့မဟိုတ ်features ရတ ွ

 v ။ အဆိို ျေါစမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးရ သမျျာေးရ ိ  ယျရ ိသညျညစည်မေ်းမှုဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး။ 

 

 စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏သကရ် ျာကမ်ှုန င်ုံ့ site တကိျတှဲုံ့သက်ရ ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေး 2. သတမ် တပ်ခငေ်း 

 
 

P-12A 
 
 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

  အဆိို ျေါစစိစ ်လ ည် နပ် သည်ုံ့အချေါသေီးပခ  ုျာုေးရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှု ွယရ် ိသည် 

  ိိုပ ီေးအရသေးစတိသ်ကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ  တရ်တျာငေ်းကိုမပဏအီတကွ ်Sr; 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်မူျျာေး၏လမေ်းည နမ်ှုန င်ုံ့အတူအရသေးစတိ်သကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ  

တလ်ို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် အဆိို ျေါကိုမပဏ ီESMF  

၏အလငေ်း၌ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ်န င်ုံ့အတဆူိိုကတ်ကိျတှဲုံ့ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ  တ  ု ်ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတက ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 site န ငုံ့လ်ှု ်ရ ျာေးမှုတကိျတှဲုံ့ EMPs ၏ 3. အဘတိန် င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ ်

 ။ အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှု ရသျာ ECOP ၏အလငျေး၌ဆိိုကန် င်ုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုတကိျတှဲုံ့ EMPs လို ်မည ်

 PIU သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုမျျာေးကရထျာကခ် ံနလ်ိိုအ ် ျေါသည။် EMPs အဆိို ျေါအစိိုေး အရပခ  ပုုိုဥ ရ   

ပုုိုပ ဌျာနေ်းချကမ်ျျာေးန င်ုံ့ကကျာေးဝင၏်တညရ်န ျာ,  

အရ ေး ျေါမှုန င်ုံ့အလနွတ် ျာအရ ေးကကေီးတယထ်ည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးသိို ုံ့ယပူ ီေးကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကယွမ်ဝူျေါ မျျာေးရအျာက ်ျေါကိိုပ ငဆ်င ် ျေါမ

ည။် 

 အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုအချေါအျာေးရလျျာ်စျွာအဆိို ျေါ EMPs ကိို update န င်ုံ့ EMPs 

၏သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရသချျာ ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 

PIU 4 ပ နက်ကျာေးရ ေးစိုစညေ်းပ ီေးန င်ုံ့အစ ီငခ် ံ

 ။ အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုစမီကံနိေ်းမဆိိုဇျာတစ်ငမ် ျာသတငေ်းအချကအ်လကစ်ိုရဆျာငေ်းခိိုငမ်ျာရအျာင ်ျေါလမိ်ုံ့မယ် 



 လိိုအ ်ရသျာအပ စအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု။ 

ii အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုတပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ် (စအီိိုငရ်အ) 

အတကွလ်ိိုအ ်ရသျာရ တျာမျျာေးကိိုစိုရဆျာငေ်း ျေါလမိ်ုံ့မယ။် PIU 

  တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကို, ရ တျာ collection မျျာေးကိိုမျျာေး၏နညေ်းစနစအ်မျိြုေးအစျာေးန င်ုံ့  တသ်က.် ရထျာကခ်မံှုကိိုည နက်ကျာေး ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 iii ။  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကရ် ိသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှု PIU  

 တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကို၏လမေ်းည နမ်ှုရအျာကမ်  တဝ်နေ်းကျငစ်စိစပ်ခငေ်းန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ ငဆ်ငမ်ည ်ျေါလမိ်ုံ့မယ်

။ 

 ဃ, အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုဟျာ PIU န င်ုံ့အတရူ ျေါငေ်းစိုကိိုလစဉ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာရဝမျှ ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

5. သရဘျာတထူျာေးရသျာတျာဝနမ်ျျာေး၏စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွ ်PIU Assist 

 အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုသညစ်မီကံနိေ်းမျျာေး၏အကျာအကယွတ်ျာဝနရ်သချျာရစ နအ်ပ   

စက်နထ်ရိိုကတ်ျာန င်ုံ့အတဥူ ရ ရ ေး ျာသရဘျာတညူခီျကသ်ိို ုံ့ဝျေါကျ၏ဆွှဲသငွေ်း ျေါဝငအ်တည ် ပုုိုရ ေး န ်PIU 

 တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုအရထျာကအ်က ူ ပုုို ျေါလမိ်ုံ့မယ။် ထိိုသိို ုံ့ရသျာတျာဝနဟ်ျာ ESMF န င်ုံ့ sub-sequent site ကိို- 

တကိျတှဲုံ့အပ စလ်ှု ်ရ ျာေးမှုတကိျတှဲုံ့အကျာအကယွတ် ူိယျာ၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု ျေါဝငမ်ညပ် စသ်ည။် 

အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုအတကွ ်Sr;   တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုမျျာေးကအတည ် ပုုိုကနထ်ရိိုကတ်ျာ '' 

တျာဝနမ်ျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရသချျာ ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 ii ။ အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှု တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်အူကျာအကယွ် related 

မဟိုတရ်သျာရပ ရ ငေ်း နအ်ရကကျာငေ်းကကျာေး ျေါလမိ်ုံ့မယ် 

 ကနထ်ရိိုကတ်ျာ၏လိိုကန်ျာမှုကစိစ  ်မျျာေးကိိုစမီကံနိေ်းတကိျတှဲုံ့ Non-လိိုကန်ျာမှုချကက်ိိုပ ငဆ်ငပ်ခ 

ငေ်းလို ျထံိုေးလို ျနညျေးအ သ ိသည်ကိိုေးကယွ ်ျာအရ ေးယူ application မျျာေးအတကွအ်ရထျာကအ်က ူ ပုုိုလမိ်ုံ့မယ ်

6. သငတ်နေ်းရ ေးပခငေ်း 

 ကိိုယ။် အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုဟျာ PIU Sr;  တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုကအတညပ်   ုို ိုု ေးတိိုေးတက ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

ii ။ အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုဟျာ EMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နန် င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ကနထ်ရိိုကတ်ျာမျျာေးန င်ုံ့အပခ  

ုျာုေးသကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေး၏စမွေ်း ညပ်မ ငုံ့ ်နသ်ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွရ် ေး နန် င်ုံ့ဆကစ် ်ရသျာသငတ်နေ်း

မျျာေးစညေ်းရံို ေးလ ိ  မ်ုံ့မယ။် အျာရံိုစိိုကခ် ံ ိို ုံ့ Key ကိိုရချေါငေ်းစဉ်သစရ်တျာထနိေ်းသမိ်ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး, လူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခ,  

လို ်ငနေ်းခငွန်  င်ုံ့  ် ွျာကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ   ုိုု ရံ ေးန င်ုံ့ရလထိုညစည်မေ်းမှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုတိို ုံ့ ျေါဝငသ်ည။် 

အဆိို ျေါအထေူးကိုအဆိို ျေါသငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ ငဆ်ငမ်ှုန င်ုံ့ပ   

ဌျာနေ်းချကမ်ျျာေးအတကွ ်တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးအကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့ကညူ ီလမိုံ့မ်ည။် 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P-12B 
 
 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

7. တိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအကှဲပ  တအ်တကွ ်Assist 

အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုတိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုလို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န ်နတ်ျာဝနရ် ိသညက်ိုမပဏတီစခ်ိုကကူညကီကမည် 



ရမတတ ျာ  ်ခအံပ စ,် 

နိိုငင်တံကျာအမျိြုေးမျိြုေးရသျာအစိိုေး မဟိုတရ်သျာန ငုံ့အ်ချကအ်လကစ်ိုရဆျာငေ်းပခငေ်းန င်ုံ့အကအူညအီတကွရ်ကျာုံ့ဘဇျာေးဧ ိယျာအတငွေ်းရ ိ 

DRPs '' စခနေ်းမျျာေးရ ိအစိိုေး မဟိုတရ်သျာအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးကရဆျာင ွ်ကခ်ှဲုံ့ကကရသျာလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအဘိို ုံ့အအကှဲပ တ ်(စအီိိုငရ်အ) ။ 

စအီိိုငရ်အကိိုပ ငဆ်ငပ်ခငေ်းန င်ုံ့အပ ီေးသတ ်PIU သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုမျျာေးကန င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကရ ငေ်းလငေ်းသည ်Tor 

သညန် ငုံ့အ်ညရီကျာကယ် ူလမိုံ့မ်ည။် 

 

 PIU လယပ် ငအ်ပခ  ရုစိိုကသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုမ  8. နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာအကကဉံျာဏ ်

ဘယအ်ချိနမ် ျာလိိုအ ်ရသျာန င်ုံ့ PIU ပခငေ်းပ င်ုံ့လိိုအ ်သည်ုံ့အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှု PIU t 

ကိိုမ သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွမ် ဆကစ် ်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကွဉံျာဏျရ ေး လမိုံ့မ်ည။် 

ထိိုသိို ုံ့ရသျာအကွဉံျာဏျကရိိုဟငဂ်ျျာ ိုကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတငွအ်ဓကိအကျာအကယွပ် ဿနျာမျျာေးကိိုရပ ရ ငေ်း နမ်ဟျာေျူဟျာမျျာေးကိိုန င်ုံ့

တိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေးမ ျာအလို ်လို ်သညအ်ပချာေးအစိိုေး မဟိုတရ်သျာအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး, အလှူရ ငမ်ျျာေး, 

ကိုလသမဂရ္အဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့အှဲနဂ်ျီအိိုမျျာေးန င်ုံ့အတညူ နိ ှုငိေ်း, မရကျန ်မှုကိိုငတ်ယွန် င်ုံ့ PIU 

၏အကျာအကယွစ်မွေ်း ည၏်တိိုေးပမ င်ုံ့ ျေါဝငမ်ညပ် စသ်ည။် 

 

9. ပ ညသ်ူ ုံ့အကက ံ ပုုိုရဆေွးရနေွး ွှဲမျျာေးစစီဉ်လို ်ရဆျာင ်

  အဆိို ျေါရထျာကခ်မံှုရကကျာင်ုံ့စမီကံနိေ်းရသချျာရကကျာငေ်းအမျျာေးပ ညသ်ညူ နိ ှုငိေ်းစစီဉ်ပခငေ်းန င်ုံ့လို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န ်ျေါလမိ်ုံ့မယ် 

  ရဘေး ဏသ်င်ုံ့ရကကျာင်ုံ့လနူ င်ုံ့အပခ  ုျာုေးသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးစမီကံနိေ်းန င်ုံ့၎ငေ်း၏ပ  စန်ိိုငရ်သျာသကရ် ျာကမ်ှုန င်ုံ့  တသ်က.် 

အသရိ ေးအပ စ ်တဝ်နေ်းကျငအ်ကှဲပ တ,်   စမီကံနိေ်းန င်ုံ့ ဇိီိုငေ်းရလုံ့လျာမှုမျျာေးန င်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုသိို ုံ့ input   

ကိို၎ငေ်းတိို ုံ့၏ထငပ်မငခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့တံို ုံ့ပ နခ်ျကရ်ဝမျှ ိို ုံ့အခငွ်ုံ့အလမေ်းကိိုကမေ်းလ မ်ေးရနကကသည။် အမျိြုေးမျိြုေးရသျာအသကစ်မီကံနိေ်းကိို-   

ထခိိိုကန်စန်ျာအို ်စိုမျျာေးအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, အမျိြုေးသမေီးမျျာေးန င်ုံ့အဓ ိပျာယပ် ည်ုံ့ဝည နိ ှုငိေ်း, မသနစ်မွေ်းသမူျျာေးအတွက,် သကက်က  

ုီု ေး ွယအ်ိိုမျျာေး, ရ သခ ံNGO မျျာေးန င်ုံ့လူ ုံ့အခငွ်ုံ့အရ ေးအို ်စိုမျျာေးအဘိို ုံ့, အျာေးလံိုေးသကဆ်ိိုင ်ျာစျာ ွကစ်ျာတမေ်းမျျာေးကကိ 

ုိုတငတ်ိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွး နန် ငုံ့ပ် စရ်ကက ုျာငေ်း ံိုစနံ  င်ုံ့ဘျာသျာစကျာေးအတကွအ်ချိနမ်ထီံိုေးစ၌ံရ ေးအ ် မညပ် စသ်ည ်

နျာေးလညန်ိိုငန်  င်ုံ့တိိုင ်ငထ်ျာေးကက ရုုျာငေ်းအဆိို ျေါအို ်စိုမျျာေးမ လကလ် မ်ေး။ 

 

ရ ညက်ကျာပခငေ်း 

 အဆိို ျေါကိုမပဏ ီ3 န စတ်စက်ျာလအတငွေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မ နေ်းထျာေးသည။် အစ ီငခ် ံ

 သ ုိုု ံု ေးလတစက်က  ုမိတ်ိိုေးတကမ်ှုအစ ီငခ်စံျာမျျာေး PD တငသ်ငွေ်း မည။် အ ညအ်ချငေ်းမျျာေး 

အ ွှဲျ့ရချေါငေ်းရဆျာင ်

အရထျာကအ် ံုံ့အျာေးပ င်ုံ့လိိုအ ်ရသျာလို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေးကိိုတျာဝနရ် ိသညပ် စလ်မိုံ့မ်ညသ်အူ ွှဲျ့ရချေါငေ်းရဆျာငရ်ထျာကခ်မံှုမျျာေး၏ Focal 

Point သည။် 

 ညျာရ ေး: အရ ငဘ်ို ျာေး ှဲ ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာ,  တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယ၌်။ 

အဆိို ျေါအသငေ်းရချေါငေ်းရဆျာငလ်ိိုအ ်တှဲုံ့ရချေါငေ်းရဆျာငမ်ှု, ဦေးတညခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုရ ေးဘိို ုံ့တျာဝနရ် ိသည,် အ ွှဲျ့၏ရန ုံ့-to-

ရန ုံ့ကစမွေ်းရဆျာင ်ညအ်ဘိို ုံ့အ PIU 

မ တျာဝနခ်ပံ စန်ှဲ ုံ့လို ျရဆျာငျ ိို ုံ့လံိုရလျာကရ်သျာအခငွ်ုံ့အျာဏျာန င်ုံ့အတအူ ်န ငေ်းပခငေ်းကိိုခ ံကကလမိုံ့မ်ည။် 

အဆိို ျေါအ ွှဲျ့ရချေါငေ်းရဆျာငစ်မီကံနိေ်းရ ေးဆွှဲပခငေ်း, အချိနဇ်ယျာေးဆွှဲ, directing, 

စညေ်းရံို ေးရ ေးန င်ုံ့ထနိေ်းချြု ်အ ျေါအဝငအ်ျာေးလံိုေးစစံမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုလို ်ငနေ်းရဆျာငတ်ျာကိိုရလုံ့ကျင်ုံ့ ကကလမိုံ့မ်ညန် င်ုံ့အမျျာေးဆံိုေးထရိ ျာကမ်ှုန င်ုံ့အ

ကျိြုေးခစံျာေးခငွ်ုံ့ ရ ိ ိို ုံ့တကိျတှဲုံ့နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာတျာဝနမ်ျျာေးကိို ိို ုံ့တျာဝနန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးတငွတ်တန်ိိုငသ်မျှ ျေါဝင ်တ်

သက ်လမိုံ့မ်ည။် 

 



 အ ရတ ုံ့အကွြံု: အရတွျ့အကက  ုိုု အံနညေ်းဆံိုေးအန စ ်20 ပ  ညတ်ငွေ်းစစ ်/  တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချြု ်, 

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံ ညျာရ င,်    တဝ်နေ်းကျငအ်စအီစဉျသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယမ်ျျာေးန င်ုံ့အရတွျ့အကက  ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 10 

န စအ်ပ စ ်တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျငသ်အူပ စ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-13A 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

 လမေ်း, ရ , 

ရ ဆိိုေးသိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတသူဘျာဝန င်ုံ့ရှု ်ရထေွး၏အပချာေးအရပခခအံရဆျာကအ်ဦကဏ္ဍ၏သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကှဲပ  

တ ိ်ို ုံ့ချ ျေါတယ။် အရတ ုံ့အကွြံုအနညေ်းဆံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB ကသိို ုံ့မဟိုတ်အပခ ုျာုေး ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွှဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းအတကွ ်ျေါဝင ်မည။် 

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယျရ ေါ်လစလီိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုသိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ   

ုျာုေးနိိုငင်တံကျာစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေးန င်ုံ့အညတီစဦ်ေးသိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက် ိိုသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ်ကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်း (EIAs),  

 တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (EMPs) န င်ုံ့ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs) ကက  ုို ိုတငပ်  

ငဆ်င ်နအ်သငေ်းကိိုဦေးရဆျာငမ်တိိုငမ်ကီအရတွျ့အကက  ုိုု ကံိိုလိိုအ ် ျေါသည။် စမီကံနိေ်းဧ ိယျာထှဲမ ျာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုန  စသ်က်သည။် 

 

အသငေ်းကိိုအ ွှဲျ့ဝင ်(ရ သခ)ံ 

 ညျာရ ေး: သစရ်တျာရနျာကခ်နံ င်ုံ့အတမူျာစတျာ ှဲ ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာအတကွ,်  တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံ, 

သစရ်တျာသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယ။် 

 အရတ ုံ့အကွြံု: ပမ   ုို ိုု ုံ့ပ  /  တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချြု ်, သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံ ညျာရ င,်  တဝ်နေ်းကျင ်Planner  

ကသဘျာဝအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယန် င်ုံ့ကျာေးလမေ်း၏သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကှဲပ    

တ ိ်ို ုံ့ချအတကွ ်တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျငသ်အူပ  စအ်ရတွျ့အကက  ုိုု ,ံ ရ , ရ ဆိိုေးမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ  ုျာုေးအနညေ်းဆံိုေး 5 

န စအ်ပ စန်မိ်ုံ့ဆံိုေးအရတွျ့အကက  ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 10 န စ ်အလျာေးတသူဘျာဝန င်ုံ့ရှု ်ရထေွးမှုအပခ  ရုခအံရဆျာကအ်အံိုကဏ္ဍ။ 

အရတ ုံ့အကွြံုအနညေ်းဆံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB ကသိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ  ုျာ ုေး ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွှဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းအတကွ ်ျေါဝင ်မည။် စမီကံနိေ်းဧ ိယျာထှဲမ ျာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုန  စသ်ကသ်ည။် က 

မျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကယွမ်ဝူျေါ အလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးန င်ုံ့အညကီက   

ုို ိုတငအ်ရတ ုံ့အကွြံုတစျခိုသိို ုံ့မဟိုတထ်ိိုထက ိ်ိုသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငသ်ကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်း (EIAs) ပ ငဆ်ငရ်န,  

 တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (EMPs) သိို ုံ့မဟိုတသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs) တစရ် ျေါငေ်းပ စ ်ျေါတယ။် 

 

(အပ ညပ်  ညဆ်ိိုင ်ျာ) ရ ေးအ ွှဲျ့အ ွှဲျ့ဝင ်

 ညျာရ ေး: အရ ငဘ်ို ျာေး ှဲ ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာ / 

 တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံအတွကရ်တျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနထ်နိေ်းသမိ်ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးန င်ုံ့သစရ်တျာသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယအ်တ။ူ 



 အရတ ုံ့အကွြံု: နမိ်ုံ့ဆံိုေးအရတွျ့အကက  ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 15 န စပ်မ  ုို ိုု ုံ့ပ  /  တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချြု ်, 

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံ ညျာရ င,်   

 တဝ်နေ်းကျငအ်စအီစဉျ သိို ုံ့မဟိုတ်ဆကန်ယွရ်သျာလယန် င်ုံ့ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်အူပ  စအ်ရတွျ့အကက  

ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 8 န စအ်ပ စလ်မေ်း, ရ , ရ ဆိိုေးသိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတတူပချာေးအပခ  

ရုခအံရဆျာကအ်အံိုကဏ္ဍ၏သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကှဲပ  တ ိ်ို ုံ့ချအတကွ ်သဘျာဝန င်ုံ့ရှု ်ရထေွး။ 

အရတ ုံ့အကွြံုအနညေ်းဆံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB ကသိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ ုျာုေး ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွှဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းအတကွ ်ျေါဝင ်မည။် စမီကံနိေ်းဧ ိယျာထှဲမ ျာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုန  စသ်ကသ်ည။်  

အဆိို ျေါအ ွှဲျ့သညအ် ွှဲျ့ဝငက်မျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကယွမ်ဝူျေါ အလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုန င်ုံ့အပခ  

ုျာုေးနိိုငင်တံကျာကလကခ်ထံျာေးရသျာစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေး /  

လမေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့အညရီတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနထ်နိေ်းသမိေ်းရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးန င်ုံ့သစရ်တျာကိိုငတ်ယွအ်တကွက်ျယပ် န် ုံ့အရတွျ့အကက  

ုိုု ,ံ သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ်ကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်း (EIAs),  တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (EMPs)  

န င်ုံ့ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs)  ကကမည။် 

 

အသငေ်းကိိုအ ွှဲျ့ဝင ်(ရ သခ)ံ 

  ညျာရ ေး: အရ ငဘ်ို ျာေး ှဲ ုံ့ရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနန် င်ုံ့သစရ်တျာရ ေး ျာအတကွ ်တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအငဂ်ျငန်ယီျာ /  

 တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနထ်နိေ်းသမိေ်းရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးန င်ုံ့သစရ်တျာသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယအ်တ။ူ 

 

 အရတ ုံ့အကွြံု: နမိ်ုံ့ဆံိုေးအရတ ုံ့အကွြံု တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးအစအီစဉျသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကစ် ် field  ှဲ ုံ့အနညေ်းဆံိုေး 15  

န စန် င်ုံ့ရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနက်ျွမေ်းကျငသ်အူပ  စအ်ရတွျ့အကက   ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 8 န စ။် အရတ ုံ့အကွြံုအနညေ်းဆံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB 

ကသိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ    ုျာုေး ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွှဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းအတကွ ်ျေါဝင ်မည။် လမေ်း, ရ ,  

ရ ဆိိုေးသိို ုံ့မဟိုတစ်မီကံနိေ်းဧ ိယျာထှဲမ ျာအလျာေးတသူဘျာဝန င်ုံ့ရှု ်ရထေွး၏အပချာေးအရပခခအံရဆျာကအ်ဦကဏ္ဍ၏သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျင်

ဆိိုင ်ျာအကှဲ    ပု တ ိ်ို ုံ့ချအတကွ ်တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျငသ်အူပ စက်ျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုန  စသ်က်သည။်  

အဆိို ျေါအ ွှဲျ့သညအ်ဂဂျေါမျျာေး၌ရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနထ်နိေ်းသမိ်ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးန င်ုံ့သစရ်တျာ,  တဝ်နေ်းကျငသ်ကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်း 

(EIAs),    တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (EMPs) န င်ုံ့ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs) 

ကိိုငတ်ယွအ်တကွက်ျယပ် န် ုံ့အရတွျ့အကက  ုိုု ကံိို ကကလမိုံ့မ်ည ်

 
 
 
 
 

 

P-13B 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကယွမ်ဝူျေါ အလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုန င်ုံ့အပချာေးနိိုငင်တံကျာကလကခ်ထံျာေးရသျာစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေး / 

လမေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့အည။ီ 

 

 

မ တခ်ျက:် အရသေးစတိ ်ToR အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတငွေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏန် င်ုံ့အတတူိိုင ်ငပ် ငဆ်ငန် င်ုံ့အပ ီေးသတ ်ျေါလမိ်ုံ့မည် 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P-14A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 
 

 ရနျာကျဆကျတ ှဲ 7: တိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ  တဘ်ိို ုံ့ ToR 

 

ကိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေး 

တိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ  တအ်တိိုင ်ငခ် ံ(စအီိိုငရ်အ) 

 

1 ။ န ိျေါနေ်း 

 25 ကသ ဂိုတလ် 2017 ခိုန စမ် စ.  ခိိုငပ်   ညန်ယအ်တငွေ်း, ပမနမ်ျာ, 

အတကွအ်စနွေ်းရ ျာကအ်ကကမေ်း က်မှုဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်၏ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငထ်ှဲသိို ုံ့နယစ် ်ကိိုပ တပ်    



ုီု ေးရိိုဟငဂ်ျျာမျျာေး၏အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းထမံ ခန် ုံ့မ နေ်းရပခ 702,160 လရူတကွိိုရမျာငေ်းထိုတခ်ှဲုံ့သည။် ဤသညအ်စိုလိိုကအ်ပ    ုိုု လံိိုကအ်ကက  

ရုုျာငေ်းကိို 914.678 ကမျ္ာရ ေါ်တငွအ်လျငပ်မ နဆ်ံိုေး ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးဆှဲအတငေ်းအကျ ်ရန ျာရရ ျ့ ပ   

ရုုျာငေ်းအကျ ်အတညေ်းမျျာေးတစဥ်ီေးသညအ်ဘယအ် ျာအတကွမ် ခရိိုငအ်တငွေ်းရ ိရရ ျ့ ပ   ရုုျာငေ်းကရိိုဟငဂ်ျျာလဥူီေးရ  (DRP) 

၏စိုစိုရ ျေါငေ်းအရ အတကွက်တတ်၏။ 87% unplanned  စ  ခနေ်းမျျာေးန င်ုံ့အမိရ် ငလ်မူှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအကကျာေးကျနရ် ိ 13% 

လရူနမှုအရပခချန င်ုံ့အတ ူUkhia န င်ုံ့တကက နျာမ ျာ DRP အမျျာေးစိုအပခ ရုချရနထိိုငက်က ျေါပ ီရ ိ ျာန စခ်ို Upazilas 

သတူိို ုံ့ရလေးမျျာေး၏နေီး ျေါေးတစအ်ချက်အျာေးပ င်ုံ့အမိရ် ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမယလ်ိို ုံ့တရိုတလ်မူှုသ ိပံအကယ် မ။ီ 

 

 နေီး ျေါေးအရ ျေါငျေးတိို ုံ့သ DRP အစျာရရ ျာငသ်ညက်မျ္ာရ ေါ်တငွအ်ကက  ုီု ေးဆံိုေး ိုကခသညစ်ခနေ်းပ စလ်ျာသညရ်သျာ ျေါရလျာင ် 

"အကကေီးစျာေးစခနေ်း" တငွအ် ျေါအဝငက်မျ္ာုံ့အမျျာေးဆံိုေးသ ်ိသည်ေးရ သမျျာေး,  အချိြု ျ့အတကွတ်ညခ်ငေ်းဧညရ်နကကသည။် ရကျာုံ့ဘဇျာေး, 

ပ ီေးသျာေးလဦူေးရ ထပူခငေ်းန င်ုံ့ပ ငေ်းထနရ်သျာ  ံ ုံ့ ွိြုေးတိိုေးတစနိရ်ခေါ်မှုမျျာေးန င်ုံ့ ငဆ်ိိုငရ်န ရကကျာငေ်းကိိုခရိိုငအ်တငွေ်းစိုစိုရ ျေါငေ်းလဦူေးရ  ှဲ ုံ့သံိုေး ံိုတ

 ံိုကိိုမျျာေးအတကွ ်DRP အရကျာင်ုံ့။ သတူိို ုံ့ဟျာအရပခခအံပခ     

ရုခအံရဆျာကအ်အံိုန င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးမ အနညေ်းငယမ်ျှသျာလကလ် မ်ေးရ ိသညန် ငုံ့သ်ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယအ်ထေူးသပ င်ုံ့ဆိိုငက်လိုနေ်းန င်ုံ့

ရ ကကေီးမှုမ  ကျရ ျာကရ်နတှဲုံ့ပ စက်က  

ရုုျာငေ်းရ သမျျာေးအတကွယ်ျာယအီရပခချပခငေ်းန င်ုံ့အလနွသ် ်ိသညေ်းအမိိုေးအကျာအတကွခ်ိိုလှုရံနကကသည။်    

စခနေ်း ွငုံ့သ်တမ် တရ်နျာကထ် ်သဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ ်န ်DRP ၏အျာေးနညေ်းချကတ်ိိုေးပမ င်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့မိုတ်သံိုချဉ်ေးက ်, လျငပ်မနသ်စရ်တျာ    

ပုုိုနေ်းတေီးမှုမ ဦေးရဆျာငလ်ျကရ် ိသည။် ရပမပ      

ုို ိုပခငေ်းန င်ုံ့ရ လ မေ်းမိိုေးပခငေ်းမ မ ျာအနတ ျာယအ်ရ ိဆံိုေး၏အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏ရန ျာရပ ျာငေ်းရရ ျ့ဆှဲပ စ ်ျေါသည ်ျေါရ မယ်ုံ့ရတျာငမ် အပမင်ုံ့ဆံိုေး- 

အနတ ျာယအ်မျိြုေးအစျာေးထျာေးရ ိ န ်ရ နိ ိိုငမ်လံိုရလျာကရ်သျာသင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာရပမလညေ်းပ စ၏်။ 

 

 အဆိို ျေါရ ျာကလ်ျာတညဆ်ှဲအပခ  ရုခအံရဆျာကအ်အံိုအချြု ်ခနေ်းန င်ုံ့ပ ီေးသျာေးအ ငေ်းအပမစ-် 

သတလ်မူှုရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခငေ်းစနစန် င်ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငအ်တငွေ်း တဝ်နေ်းကျငရ်လျျာုံ့နညေ်းသျွာေးရစနိိုငသ်ည။်   

လကရ် ိရ မ တအ်ရ ေါ် စတိ ိ်စေီးမှု fecal ရ ံ ျ့ န ွမံျျာေးစနွ် ုံ့ စပ်ခငေ်းန င်ုံ့ကိုသမှုစနိရ်ခေါ်မှုတစ ် ်ပ  

စလ်ျာသညစ်ဉ်အလို ်မပ စသ်တူိို ုံ့ထှဲကအရတျာ်မျျာေးမျျာေး rendering, သစက်ိိုရ ျာကလ်ျာန င်ုံ့အတ ူ20-ပခ  ုရံကျျာ်တိိုေးပမ င်ုံ့လိိုက ်ျေါတယ။် 

အမိရ်ထျာငစ်ိုထှဲမ ျာသမိ်ေးထျာေးတှဲုံ့ရ  70 ရကျျာ် ျာခိိုငန် ှုနေ်းညစည်မေ်းရနသညန် င်ုံ့ဆံိုဆိို ုံ့,  ဝကသ်ကန် င်ုံ့ဝမေ်းရလျှျာနှဲ ုံ့တရူ ျာဂျေါမျျာေးပ  

စ ်ျွာေးမှုရ ိခှဲုံ့ ျေါပ ီ။ အဆိို ျေါရ ျာကလ်ျာခရိိုငရ်ဆေးရံိုန  င်ုံ့န  စခ်ိုကိို Upazila  

ကငနျေးမျာရ ေးရှု ်ရထေွးရနပ င်ုံ့ရ ေးအ ်လ ှဲရပ ျာငေ်းပခငေ်းန င်ုံ့အတငွေ်းလနူျာဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအရ ေါ် strain တိိုေးပမ င်ုံ့ခှဲုံ့သည။် 

 

အဆိို ျေါ DRP ၏ 60% ရကျျာအ်မျိြုေးသမေီးမျျာေးန င်ုံ့ကရလေးမျျာေးပ စက်ကသည။် DRP 

အမျိြုေးသမီေးရတကွသတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတငွေ်းမ ျာခွှဲပချာေးဆကဆ်မံှုပမင်ုံ့မျာေးတှဲုံ့အဆင်ုံ့ကိို ငဆ်ိိုင ်န င်ုံ့အမျိြုေးသမီေးအမျျာေးစိုစခနေ်းမျျာေးအ

တငွေ်းပ စရ် ေါ်ရကကျာငေ်းလငိ ိ်ိုငေ်းဆိိုင ်ျာရချမှုနေ်းရ ေးန င်ုံ့လကူိုနက်ေူးမှုကိိုရရ ျာငက်ကဉ် နအ်ပ စရ်ကကျာင်ုံ့အမျျာေးပ ညသ်နူယ ်ယမ် ျာသတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့အ

ခနေ်းကဏ္ဍကန် ုံ့သတရ်ကကျာငေ်းလမူှုရ ေးစခံျိနစ်ညံ နေ်း၎ငေ်းတိို ုံ့၏အမိိုေးအကျာရန။ ဤသညက်န် ုံ့သတ ်mobility DRP အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏ 

16% compose ရသျာမနိေ်းမတိို ုံ့ရချေါငေ်းန စလ်ံိုေးအမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေးအတကွအ်ထေူးသပ င်ုံ့စနိရ်ခေါ်မှုပ စ ်ျေါတယ။် DRP 

အမျိြုေးသမီေး ငဆ်ိိုငခ်ှဲုံ့ သည ်GBV ၏အတိိုငေ်းအတျာတကွခ်ျက ်နခ်ကခ်ှဲသည,်  ျေါရ မယ်ုံ့ကိုလသမဂရ္အဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့ရ သခ ံNGO 

မျျာေးကပမင်ုံ့မျာေးသတငေ်း ိို ုံ့ ျေါ။ DRP hosting ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်လမူှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတငွေ်းကဘ်ဆ်ိိုကမ်ျျာေး၏ခန် ုံ့မ နေ်းရပခအျာေးပ င်ုံ့ 85% 

အကကမေ်း ကမ်ှုအသကရ် ငက်ျန ်စသ်မူနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးရ ိသည။် DRP 

အမျိြုေးသမီေး ငဆ်ိိုငခ်ှဲုံ့ သညအ်ထေူးသပ င်ုံ့စိိုေး ိမ ် ူနမ်ှုမျျာေးရပ ရ ငေ်း နရ်ကကျာငေ်းနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးတိိုေးချှဲျ့ နန် င်ုံ့ရနျာက ိ်ိုငေ်းတငွမ်နိေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့

ရဘေးကငေ်းလံိုပခြံုမှုန င်ုံ့လတွလ် ်စျွာသျွာေးလျာခငွ်ုံ့ရ ေးရကကျာငေ်းကကျာေးဝင ်ဇိီိုငေ်းတစခ်ိုလိိုအ ်ရကကျာငေ်းလညေ်းမရ ိ။ 

ထိိုသိို ုံ့ရသျာကကျာေးဝငက်ညူ ံီုံ့ ိိုေးမယ်လိို ုံ့: (ဈ) 

အကကမေ်း ကမ်ှုအသကရ် ငက်ျန ်စသ်မူျျာေးအတကွလ်ကင်ငေ်းကျနေ်းမျာရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိို ျေါပ ဋ္ဌျာနေ်းချက်; (ii) အရဝေးရ ျာက,် 

သကတ် ွူယတ်အူကကရံ ေးပခငေ်းန င်ုံ့အပ ြုအမရူပ ျာငေ်းလှဲမှုကိိုဝငရ် ျာကစ်ွက ်ကရ် ေးမ တဆင်ုံ့ GBV 

ကျာကယွတ်ျာေးဆေီး ိို ုံ့လထူိုအရပခပ ြုအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးန င်ုံ့အတအူလို ်လို ်; န င်ုံ့, (iii) DRP 

မနိေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့အခငွ်ုံ့အလမ်ေးမျျာေးကိိုတန ိ်ိုေးရ ိရ ိလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးတငွထ်ရိတွျ့ဆကဆ် ိံို ုံ့။ 



 

 
 
 

P-14B 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

 

 အဆိို ျေါရ ျာကလ်ျာရ သခစံေီး ျွာေးရ ေးအရ ေါ်တစဦ်ေးအချိြုေးအစျာေးမညမီျှမှုသကရ် ျာကမ်ှုရ ိပခငေ်းန င်ုံ့ DRP  

န င်ုံ့ရကျာငေ်းကငေ်ိိုလရ်ပခအရ ငအ်ကကျာေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ျွာေးလျာရနသည။် အဆိို ျေါ DRP လဥူီေးရ ၏ 90   

 ျာခိိုငျနှုနျေးရကကျျာဝငျရင အဘယသ်မူျှမသတငေ်း ငေ်းပမစရ် ိသည။် ပခ  ုိုု ငံ ံို DRP ၏အနညေ်းဆံိုေး 80 

 ျာခိိုငန် ှုနေ်းပမင်ုံ့မျာေးသိို ုံ့မဟိုတလ်ံိုေးဝကျနရ် ိရသျာ 20  

 ျာခိိုငန် ှုနေ်းအရနပ င်ုံ့ပ င ်အကအူညမီျျာေးအရ ေါ် မ ခီိိုသျာတစစ်တိတ်စ ိ်ိုငေ်းရပ ရ ငေ်းမဟျာေျူဟျာမျျာေးမ တဆင်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏လိိုအ ်ချကမ်ျျာေး

ကိိုပ ည်ုံ့ဆညေ်း ရ ေးနိိုငသ်ည။် ရ မယ်ုံ့တငေ်းကက  ်စျွာအမျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ရယျာကျ်ျာေးမကက  

ုျာခဏတစဝ်က ံ်ိုမ နန် ှုနေ်းထျာေးမျျာေးရအျာကတ်ငွရ် ျာ်ပ  ထျာေးရသျာလို ်ခကိိုလကျခ,ံ ရဆျာကလ်ို ်ရ ေး, လယယ်ျာစိိုက ်ျိြုေး,  

ငျေါေး မေ်းလို ်ငနေ်းန င်ုံ့စျာေးရသျာကဆ်ိိုငအ်တကွအ်လို ်အကိိုငအ်ခငွ်ုံ့အတကယ်ရူနကကသည,် ထိိုစခနေ်းသိို ုံ့မဟိုတအ်လို ်စနွ် ုံ့ချွာ နခ်ငွ်ုံ့  

ပုုိုထျာေးရသျာ DRP အ ွှဲျ့ဝငအ်ချြို ျ့မဟိုတ ်ျေါဘေူး။ လို ်ခ၌ဤကျဆငေ်းမှု, ရစျေးနှုနေ်းပမင်ုံ့တကန် င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးရ ေး နတ်ငေ်းမျာရန access  

ကိိုအမိရ် ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းန င်ုံ့ DRP အကကျာေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ျွာေးလျာခှဲုံ့သည။်   

 ိုကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတငွ၏်ချကခ်ျငေ်းဝနျေးကငငျတ ငျနရထိိုငျရသျာအအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း Host ။ အကက  ရုုျာငေ်းကိို 336.000 ခန် ုံ့မ နေ်း, 

 ိိုငေ်းတငွထ်ကွရ်ပ ေးလျာရသျာလရူတကွက    ုို ိုဆိိုရ မယ်ုံ့သတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့တျာရ ညျရနထိိုငန်  စခ်ိုအကကျာေးဆကဆ်ရံ ေးတငေ်းမျာလျကရ် ိသည။် 

 

 အကျ ်အတညေ်းကိိုတံို ုံ့ပ  နခ်ိုန စတ်ငွအ်ပ ညပ်  ညဆ်ိိုင ်ျာလသူျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးရအဂျငစ်မီျျာေး DRP အ  

သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုရပ ရ ငေ်းအရ ေါ်တစဦ်ေးအျာရံိုန  င်ုံ့အတအူျာေးလံိုေးနေီး ျေါေးနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အပခ     

ရုခလံိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုပ ည်ုံ့ရ ေးရနကကသည။် ကသ ဂိုတလ် 25, 2017 မတိိုငမ်ကီရအဂျငစ်မီျျာေး၏န ံျေါတ ်(UNHCR 

ကရချေါငေ်းရဆျာငမ်ှုရအျာကမ် ျာ)  န စဥ်ေီးစလံိုေးမ တ ံ်ိုတင ်ိုကခသညမ်ျျာေးအတွက ံ်ုံ့ ိိုေးမှုန င်ုံ့အပချာေး DRP (10 

သနိေ်းရကျျာ် ရ ိထျာေး ျေါသညရ်ချေါငေ်းရဆျာငမ်ှုရအျာကမ် ျာ) ရ ေးစညေ်းရဝေးကက၏။  

အကျ ်အတညေ်းန င်ုံ့အတလူသူျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဆိိုင ်ျာကက   ုို ိုု ေး မေ်းအျာေးထိုတမ်ှုလျှငပ်မ နစ်ျွာကိုလသမဂရ္အဂျငစ်မီျျာေး 

(WFP မ , WHO က, UNICEF, UNFPA က), လသူျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဘဏ္ဍျာရ ေး (ဥ မျာ ECHO), key  

ကိိုန စန်ိိုငင်နံ  င်ုံ့နိိုငင်တံကျာန င်ုံ့ရ သခ ံNGO မျျာေးကခိိုငမ်ျာတှဲုံ့ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှုန င်ုံ့အတတူကခ်ှဲုံ့သညဆ်ိို၏ ျေါပ ီ။  

သိို ုံ့ရသျာ်အကျ ်အတညေ်း၏ပ ငေ်းအျာေးသညဤ်ကက  ုို ိုု ေး မေ်းအျာေးထိုတ်မှုမလံိုရလျာကက်ျနက် ပုုငွေ်းရသျာဤကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာပ စ ်ျေါတယ။် 

အဆိို ျေါပခ  ုိုု ငံ ံိုအျာေးထိုတမ်ှု IOM အရနပ င်ုံ့သဘျာ တအိပ  စရ်ဆျာင ွ်ကသ်ည်ုံ့ Inter-ကဏ္ဍည နိှုငိေ်းရ ေးအ ွှဲျ့ (ISCG), 

ရအျာကမ် ျာည နိ ှုငိေ်းရန ျေါတယ။်  ဤအရတျာအတငွေ်းနိိုငင်တံကျာန င်ုံ့ရ သဆိိုင ်ျာ  ဟတိလို ်ငနေ်းကရဆျာငျရ ကျ ad hoc  

တစဦ်ေးချငေ်းစအီစ ျိြုေးတှဲုံ့အရ အတွကက်ထ ်မညံ နိ ှုငိေ်းအျာေးထိုတ်မှုရှု ်ရထေွးရနကကသည။် လသူျာေးချငေ်းစျာနျာမှုရအဂျငစ်မီျျာေး,  

မဟျာေျူဟျာရပမျာကလ်မေ်းည နမ်ှုန င်ုံ့နိိုငင်ရံတျာ်အဆင်ုံ့အစိိုေး ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှုဌျာရနည နိ ှုငိေ်းရ ေးမှူေးက ေူးတွှဲသဘျာ တအိပ   

စရ်ဆျာင ွ်ကပ် စရ်သျာ ျေါကျာ, IOM န င်ုံ့ကိုလသမဂ ္ိုကခသညမ်ျျာေးဆိိုင ်ျာမဟျာမငေ်းကက  ုီု ေးရံို ေး UNHCR 

အတကွမ်ဟျာေျူဟျာအလို ်အမှုရဆျာငအ် ွှဲျ့ (seg) ကရထျာက ံ်ုံ့ရ ေးရန ျေါသည။် အဘိို ုံ့ 

 

 လသူျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဆိိုင ်ျာအကအူညမီျျာေးအရ ေါ်အရဆျာကအ်အံို, ဘဏဥ်ီေးစျာေးရ ေးအလတစ်ျာေး- 

သကတ်မေ်းလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုတံို ုံ့ပ န ်နဆ်ကလ်ကပ်  စ ်ျွာေးရနရသျာစစဆ်ငရ် ေးချိနည် ။ိ အဆိို ျေါ DRP 

အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမ  ံုံ့ ိိုေးကညူမီှုရတအွတကွရ်နျာကထ် ်ဘဏ္ဍျာရ ေးလကခ်ံ ရ ိ နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးကက  

ရုုျာငေ်း ထမဦေးဆံိုေးတညဆ်ှဲစစဆ်ငရ် ေးမျျာေးအပ ငဇူ်လိိုငလ် 2018. အတကွဘ်ိုတအ် ွှဲျ့ကအတည ်  

ပုုိုခ ံ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးရသျာကငနျေးမျာရ ေးကဏ္ဍ ံုံ့ ိိုေးမှုစမီကံနိေ်း (P167672) (HSSP), အပခ  

ုျာုေးမျျာေးအတကွအ် ိိုရဆျာငေ်းရငရွကကေးပ စ ်ျေါသည် လကရ် ိစစဆ်ငရ် ေးရကျျာငေ်းကရလေးမျျာေး (P167870) (ROSC) ၏ကွြိုေးဤအသစအ်  

multisectoral စမီကံနိေ်းကိို Synergy လိိုကရ်လျျာပခငေ်းန င်ုံ့ရပမပ  ငရ် ေါ်တငွဘ်ဏအ် ငေ်းအပမ စမ်ျျာေး ံိုတ ူminimize 



လို ် ိို ုံ့ရ ျျာ စွမီကံနိေ်းမျျာေးကိိုန စဦ်ေးစလံိုေးန င်ုံ့အတညူ နိ ှုငိေ်း ျေါလမိ်ုံ့မယ်ကသ ဂိုတလ် 2018. အတကွဘ်ိုတအ် ွှဲျ့ကအတည ် 

ပုုိုခ ံ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ သည။် 

 

 အဆိို ျေါ JRP န ငုံ့အ်ည,ီ ဘဏ ်ှဲ ုံ့အကှဲပ တလ်တသ်ကတ်မေ်း (3 န စ)်  

အတကွရ်ပ ရ ငေ်းခ ံ ိို ုံ့အဓကိရသျာုံ့ချကလ်ိိုအ ်ချကအ်ရတျာ်မျျာေးမျျာေးရ ျာ်ထိုတခ်ှဲုံ့သည။်  

သတူိို ုံ့ဟျာအရပခခဝံနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိိုလိိုကရ်လျျာ ိို ုံ့ရ န င်ုံ့လံိုရလျာကရ်သျာသန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး,  

ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့အျာဟျာ ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အလျာေးအလျာရ ိရသျာရ ျာဂျေါပ  စ ်ျွာေးမှုမ တိုန် ုံ့ပ နမ် ဝငရ် ျာကခ်ငွုံ့,် အနတ ျာယ-်related 

ကကံုံ့ကကံုံ့ခတံံို ုံ့ပ န,်  ရလျာငစ်ျာဆမီျျာေးန င်ုံ့ဆကစ် ်ရနရသျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျင၏်ရလျှျာုံ့ချရ ေးမ ဝငရ် ျာကခ်ငွုံ့,်  

တန ိ်ိုေးရ ိရ ိလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးတငွ ်ျေါဝငရ်သျာကသ်ံိုေး နန် င်ုံ့မ ဝငရ် ျာကခ်ငွုံ့မ်ျျာေး ျေါဝင ် 

လ ်ိစျာလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးန င်ုံ့အမျိြုေးသမေီးမျျာေးန င်ုံ့ကရလေးမျျာေး၏အျာေးနညေ်းချကအ်ပ  စ ုစ်တိ ိ်ိုငေ်းဆိိုင ်ျာပ   ဿနျာမျျာေးကိိုမ တံို ုံ့ပ န။် 

ဤစနိရ်ခေါ်မှုမျျာေးကိိုအမျျာေးစိုဟျာအကကျာေးဆကစ် ်ပ စက်က သညက်ိို၎ငေ်း, သယဇံျာတ, ဝနရ်ဆျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခ 

ငေ်းအတကွက်ျွာဟချကမ်ျျာေးန င်ုံ့လှု ် ိို ုံ့ထရိတွျ့ မှုအရ ေါ် strain တိိုကရ်ိိုကအ်ိမရ် ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းန င်ုံ့ DRP အကက  

ုျာုေးဆကဆ်ရံ ေးကိိုကသဇျာလ မေ်းမိိုေး။ 

 

 အဆိို ျေါပခ  ုိုု ငံ ံိုဘဏတ်ံို ုံ့ပ နမ်ှုန င်ုံ့အတရူဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းရနစဉ်အတငွေ်းရ ျာ်ထိုတခ်ိုနစျ ျေါေးကိိုဦေးစျာေးရ ေးရ သမျျာေးရ ေါ်တငွအ်ရလေးရ ေး 

  ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးမှုရကကျာင်ုံ့ထခိိိုကအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, DRP န င်ုံ့ရ သခအံစိိုေး န င်ုံ့အမျိြုေးမျိြုေးရသျာလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုအကှဲပ တ ်

 မတိ ်က။် ဤရ သမျျာေး (ဈ) ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့အျာဟျာ  ပ စ.် , (ii) ရ , မလိလ ျာစနစန် င်ုံ့သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး; (iii) လမူှုရ ေး 

P-15A 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 ကျာကယွရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး, (ဃ) သဘျာဝရဘေးအနတ ျာယစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှု, (v)  တဝ်နေ်းကျင;် (vi) ကျျာေး, မန င်ုံ့ (VII)  ညျာရ ေး။ အဆိို  

ပုုိုအစအီစဉ်မျျာေးကိိုအဆိို ျေါအ ျာက ပုုငွေ်းရလအတကွလ်ိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုရပ ရ ငေ်းရ ိပ ီေးသျာေးကျနေ်းမျာရ ေး, 

အျာဟျာ န င်ုံ့လဦူေးရ ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ ညျာရ ေးအတကွစ်မီကံနိေ်းမျျာေးအပ စ ် multi-ကဏ္ဍအစအီစဉ်၏ပ  နလ်ည ်ွှဲျ့စညေ်း / 

အ ိိုရဆျာငေ်းရငရွကကေးရ ျေါငေ်းစ ်မ တဆင်ုံ့ဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှုဤဦေးစျာေးရ ေးရ သမျျာေး addressing အတကွ်အစိိုေး အရပခ   

ပုုို ံုံ့ ိိုေးရ ေး န ်ည ွ်ယ ်ဦေးစျာေးရ ေးကဏ္ဍမျျာေး။ 

 

2.  ည ွ်ယခ်ျက ်

  ညည် နေ်း (Tor) ၏ဤရဝျေါဟျာ မျျာေးရကျာုံ့ဘဇျာေး ar အတကွရ်ရ ျ့ ပ   ရုုျာငေ်းရိိုဟငဂ်ျျာမျျာေးသညပ် ညသ်ူ ုံ့အငအ်ျာေးရ ျာကလ်ျာတံို ုံ့ပ  

န ်နက်ိုလသမဂရ္အဂျငစ်မီျျာေး, NGOs မျျာေး, န စန်ိိုငင်နံ  င်ုံ့ဘကရ် ျေါငေ်းစံို ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ် ေးကိိုဘဏမ်ျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ရထျာက ံ်ုံ့ရ ေးအမျိြုေးမျိြုေးရသျာအပခ   ရုခအံရဆျာကအ်အံို ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ် ေးအတကွတ်ပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်းန င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွလ်ိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုရ ျာ်ပ  န။် အဆိို  ပုုိုထျာေးတပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခ ငေ်း၏ ည ွ်ယခ်ျကမ်ျျာေးမ ရနရသျာရချေါငေ်းစဉ်: 

1. စမီကံနိေ်းန င်ုံ့အျာဏျာ optimization န င်ုံ့ ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေးအပခ  ရုအရနရတအွ ျေါအဝငရ်ကျာုံ့ဇျာေးဧ ိယျာ၌ DRP 

စခနေ်းမျျာေးန င်ုံ့ဆကစ် ် ွံျ့ ပ      ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုမျျာေး၏စိုရ ျေါငေ်းသကရ် ျာကမ်ှု၏တစဥ်ီေးဘကရ် ျေါငေ်းစံိုအကှဲပ တ် execute ။ 

 2. 

 ေူးရ ျေါငေ်းရဆျာင ွ်ကသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှု ပခငေ်းန င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအ ျေါအဝငရ် ျာ်ထိုတတ်ပ 

ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု, ရပ ရ ငေ်း နရ်ကျာုံ့ဇျာေးအတကွအ်မျျာေးပ ညသ်နူ င်ုံ့ ိုဂလ္ိကကဏ္ဍန င်ုံ့အတဆူကလ်ကပ်  

စ ်ျွာေးရနရသျာ Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွ်မရူဘျာင၏် ဇိီိုငေ်းကိို ိို ုံ့ရဆျာငျ။ 

3. က CIA ေဟိိုရထျာကလ် မေ်းရ ေးနှဲ ုံ့ Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွ ်DRP ရ ျာကလ်ျာဧ ိယျာသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေး၏စမွေ်း ညက်ိိုခိိုငခ်ံုံ့ရစ။ 

လို ်ငနေ်းခငွ၏် 3. Scope 

3.1 တိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ် 



 တိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ် IFC  ှဲ ုံ့ရလုံ့အကျင်ုံ့ရကျာငေ်းလကစ်ွှဲစျာအို ်မ ျာရ ျာ်ပ ထျာေးတှဲုံ့ရအျာက ်ျေါရပချာကလ်ရပခလ မေ်းပ  

စစ်ဉ်ကိို "& Emerging Markets 

အတကွ ်ိုဂလ္ကိကဏ္ဍအဘိို ုံ့အတိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်းန င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုလမ်ေးည နမ်ှုကိို"  ကိိုလိိုကန်ျာသင်ုံ့ ျေါတယ။် 

အဆင်ုံ့ 1: SCOPE အဆငုံ့င်ျေါ - VECs, Spatial န င်ုံ့ယျာယနီယန်မိတိသ်တ်မ တရ် ေး 

အဆင်ုံ့ 2: SCOPE အဆင်ုံ့ II ကိို - အပချာေးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးန င်ုံ့သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငယ်ျာဉ်ရမျာငေ်း 

အဆင်ုံ့ 3: VECs ၏အရပခခအံဆင်ုံ့အတနေ်းအရ ေါ်သတငေ်းအချကအ်လကထ်ရူထျာင ်

အဆင်ုံ့ 4: VECs အရ ေါ်အကှဲပ တတ်ပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု 

အဆင်ုံ့ 5: ရဟျာကနိေ်းထိုတတ်ပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု၏အရ ေး ျေါမှုကိိုအကှဲပ တ် 

အဆင်ုံ့ 6: တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု၏စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု -  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု 

ရအျာက ်ျေါ ToR ကဏ္ဍမျျာေးကိိုစအီိိုငရ်အ ိို ုံ့ချအတကွရ်ဆျာင ွ်က ်မည်ုံ့အလို ်၏အကျဉ်ေးအကကမေ်း ျငေ်းသည။် 3.1.1 

အတကွစ်ညေ်းမျဉ်ေးမရူဘျာငသ်ံိုေးသ ်ချကမ်ျျာေး 

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

1) စညေ်းမျဉ်ေးအပခ  ရုအရနတငွတ်စဦ်ေးပ ည်ုံ့စံိုနျာေးလညမ်ှု  ိို ုံ့ နရ်ကျာုံ့ဇျာေးအတကွ ်DRP related  ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုအတကွရ် ိပ ီေးသျာေး, ဥ ရ ရ ေး ျာအ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာန င်ုံ့အို ်ချြု ်ရ ေးမရူဘျာငမ်ဝူျေါ န င်ုံ့အစအီစဉ်ကိိုပ  

နသ်ံိုေးသ ် ျေါ။ 

 

3.1.2 SCOPE အဆင်ုံ့ငျေါ - VECs, Spatial န င်ုံ့ယျာယနီယန်မိတိသ်တမ် တရ် ေး 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P-15B 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

1) စအီိိုငရ်အအတကွ ်ျေါဝငသ်ည ိ်ို ုံ့ VECs ဆနေ်းစစ ်ျေါ။ 

သကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငအ်တကွယ်ခငက်ရ ျာ်ထိုတ်ု  တတွန ိ်ိုေးမရရိရဂဟစနစ ်Components (VECs) 

ရ ျာ်ထိုတအ်တညပ် ြု န။် ဆငက်ျကစ်ျာေး ျာရန ျာန င်ုံ့သစရ်တျာရဂဟစနစအ်ရ ေါ်သကရ် ျာကမ်ှုအလျာေးအလျာ VECs 

နမနူျာပ စလ်မိ်ုံ့မည။် 

2)  စအီိိုငရ်အ၏ Spatial နယန်မိတိဆ်နေ်းစစ ်ျေါ။ အထေူးနယန်မိတိ်သညတ် ် DRP သိို ုံ့ ျံသနေ်းသည်ုံ့ရ သမျျာေး, 

ရဆမွျိြုေးအရ ေး ျေါမှုန င်ုံ့ထရိ ျာကရ်သျာ လ မ်ျျာေးအတကွအ်ချိန ်/ 

အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးလကရ်တွျ့ကျတှဲုံ့ကစိစ  ်မျျာေးကိိုထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးဆံိုေးပ တထ်ျာေး  ျေါမည။် 

3)  စအီိိုငရ်အ၏ယျာယအီတိိုငေ်းအတျာဆနေ်းစစ ်ျေါ။ အဆိို ျေါစခနေ်းဧ ိယျာမ သသိသိျာသျာ DRP ဝငရ် ျာကလ်ျာခှဲုံ့သညပ်  

စ ်ျွာေးခှဲုံ့သညမ်ျျာေးန င်ုံ့ရ ေါ်ရ ျေါကလ်မိ်ုံ့မယအ်ချိနက်ိိုရဘျာငသ်ငွေ်းစဉ်ေးစျာေးရ ေး ျေါ။ 



4)   ို မ် 3.4 '' Stakeholder ထရိတွျ့ဆကဆ်ရံ ေး ') ကိို ညည် နေ်း (အချိနက်ကျာလျာတျာနှဲ ုံ့အမျှစဉ်ေးစျာေးမတညူရီသျာပ  

စရ် ေါ်တိိုေးတက်မှုမျျာေးန င်ုံ့ ိအျာေးအရ ေါ်အရပခခပံ   ုီု ေးရနျာကဆ်ံိုေး Spatial န င်ုံ့ယျာယနီယန်မိတိစ်ေူးစမေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ဆံိုေးပ  

တ ်နအ်နညေ်းဆံိုေး 1-ရန ုံ့ကအလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲအတကွသ်ကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးဆွှဲရဆျာင ်ျေါနှဲ ုံ့ VECs ။  

ရနျာကဆ်ံိုေးတငွ ်ရ ျာ် ကရ် ငန်ယတ် ျာေးသပ ငုံ့စ် ီငသ်င်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအတိိုငေ်းအတျာကိိုခန် ုံ့မ နေ်း နန် င်ုံ့အသံိုေး  ပုုိုသည်ုံ့နယန်မိတိ ်

/ VECs ရနျာကက်ယွမ် ဆငပ်ခငပ်ခ ငေ်းကိိုအပ  စလ်တွလ်ိိုအ ် ျေါသည။် 

 

 မ တစ်ို: 

 •ထည်ုံ့သငွေ်း န ်VECs စမီကံနိေ်းရကကျာင်ုံ့ထခိိိုကလ်မိ်ုံ့မညဟ်ိုသတူိို ုံ့အျာေးပ စက်ကသည။် ထိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့တစဦ်ေးသကရ် ျာကမ်ှု ESIA  

၏အတကွအ်ရ ေးမယဆူခှဲုံ့သညုံ့အ်ဘိို ုံ့အ VECs စအီိိုငရ်အတငွထ်ည်ုံ့သငွေ်းခ ံ ိို ုံ့မရ ိ ျေါ။ 

 • VECs ၏န ံျေါတအ်ရ ျေါငေ်းတိို ုံ့၏တစဦ်ေးခွှဲပခမ်ေးစတိပ်   ုျာလို ်ရဆျာငသ်ျွာေး နလ်ညေ်းကက  ုီု ေးမျာေးသညဆ်ိို ျေါကရ သတငွေ်းအရပခ 

ခသံတငေ်းအချကအ်လကအ်တကွရ် ျာငပ် နဟ် ်ကှဲုံ့သိို ုံ့, ခွှဲပခမေ်းစတိပ်   ုျာမျျာေးအတကွပ် ီေးရတျာုံ့ဦေးစျာေးရ ေး, 

တညဆ်ှဲရ သဆိိုင ်ျာစိိုေး ိမ ် ူနမ်ှုရ ိရသျာသတူိို ုံ့အျာေးရ ေးသင်ုံ့ (အ ိိုငေ်း 3.1.4 ကိိုကကည်ုံ့ ျေါ) ။ 

 

3.1.3 SCOPE အဆင်ုံ့ II ကိို - အပချာေးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးန င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငယ်ျာဉ်ရမျာငေ်း 

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

 1) PIUs န င်ုံ့အပခ  ုျာုေးသကဆ်ိိုင ်ျာအစိိုေး အ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးန င်ုံ့အတ ူေူးရ ျေါငေ်းခိုန စတ်ငွ ်/ 

မခွှဲပချာေးသတမ် တ ်နသ်ညအ်ပချာေးကျိြုေးရကကျာငေ်းဆရီလျျာ်တညဆ်ှဲန င်ုံ့ကက   ုို ိုတငခ်န် ုံ့မ နေ်းအနျာဂတ ်ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှု VECs 

စအီိိုငရ်အတငွထ်ည်ုံ့သငွေ်းခ ံ ိို ုံ့ကိိုထခိိိုကလ်မိ်ုံ့မယ။် အပချာေးယခငထ်ည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးရ ေး ျေါ,  န င်ုံ့ကိုလသမဂရ္အဂျငစ်မီျျာေး,   

လသူျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဘဏ္ဍျာရ ေးအဓကိန စန်ိိုငင်နံ  င်ုံ့နိိုငင်တံကျာန င်ုံ့ရ သခ ံNGO မျျာေးစသညတ်ိို ုံ့ကိိုရ ေး DRP  

ကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့ကျာလတငွ ်ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုဆိိုင ်ျာလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးပ ီေးစေီးခှဲုံ့အစအီစဉ်မျျာေး,  

အစအီစဉ်မျျာေးန င်ုံ့ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးဘိို ုံ့အစအီိိုငရ်အမ အလျာေးအလျာဆကစ် ်မှု၏ရလုံ့လျာမှုမျျာေး collate ရ ေး ျေါ။ 

 

2) ဥ မျာ, စသည်ုံ့သဘျာဝ တျဝနျေးကငငျ ဆိိုငျ ျာ drivers ရတကွိိုရ ျာ်ထိုတ ်ထိို ုံ့အပ  ငအ် ိိုငေ်း 3.1.2 အတွကရ် ျာ်ထိုတ ်VECs 

၏အရပခအရန impact ကက  ရုုျာငေ်းစသညတ်ိို ုံ့ကိိုအပ တအ်သတ,် ရ ကကေီးပခ ငေ်းသိို ုံ့မဟိုတတ်ိိုက်စျာေးမှု၏တိိုေးလျာအနတ ျာယမ်ျျာေး 

မ တစ်ို: 

 •စမီကံနိေ်းအျာေးပ င်ုံ့ရသေွးရဆျာငခ် ံ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးသည်ုံ့ကျိြုေးကက  ရုုျာငေ်းဆရီလျျာ်နိိုငပ်  စရ် ေါ်တိိုေးတကမ်ှုကျိြုေးကက  

ရုုျာငေ်းဆရီလျျာ်ညညီွတရ်သျာပ စစ်ဉ်ေးစျာေးရနကကသည။် 

   အ   ျ၌တကိျရသျာ ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုဆိိုင ်ျာအဆိို  ပုုိုချကအ်ှဲ မီ ျာရနျာကထ် ် ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုမျျာေးအတကွအ်ရ ေး ျေါရသျာအလျာေးအလျာပ စတ်ယ်,  ျေါရ မှဲုံ့မ ဘယမ် ျာ•, အလျာေးအလျာ ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုတစခ်ိုပမ ငက်ငွေ်းထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးလမိ်ုံ့မည။် 

 

3.1.4 VECs ၏အရပခခအံဆငုံ့အ်တနေ်းအရ ေါ် ပ နက်ကျာေးရ ေးထရူထျာင ်

 

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  



1) အပချာေးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးန င်ုံ့ VECs 

၏အရပခအရနရ ေါ်သဘျာဝအရလျျာကယ်ျာဉ်ရမျာငေ်းမျျာေး၏သကရ် ျာကမ်ှုအရ ေါ် ရ ိနိိုငသ်တငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးစိုရဆျာငေ်း ျေါ။ 

ဥ မျာ ElAs န င်ုံ့ SIAs ။ 

2) Vec 

ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အရပခအရနရခတရ် စေီးရကကျာငေ်းရ ေါ် ရ ိနိိုင ်ျေါအချကအ်လကမ်ျျာေးန င်ုံ့သတငေ်းအချက်အလကစ်ိုရဆျာငေ်း ျေါ။ 

3) Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အခရွအရနအဘိို ုံ့ရ သဆိိုင ်ျာတခံျေါေးခံိုရ ေါ်တငွ ်ရ ိနိိုင ်ျေါသညသ်တငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးစိုရဆျာငေ်း ျေါ။ 

4) တစဥ်ီေးကျွာဟမှုခွှဲပခမ်ေးစတိပ်   ုျာကိိုရဆျာင ွ်ကအ်ရ ေး ျေါရ တျာချိြု ျ့တှဲုံ့ '' ရပ ရ ငေ်း နအ်စအီမတံငပ် သည။် 

 

မ တစ်ို: 

 Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အခရွအရနအဘိို ုံ့ရ သဆိိုင ်ျာတခံျေါေးခံိုကိိုထရူထျာငခ်ှဲုံ့ကကပ   ုမီဟိုတခ်ှဲုံ့လျှင•်, 

သတူိို ုံ့ကတပချာေးရ သမျျာေးထမံ ခန် ုံ့မ နေ်းချကအ်ရ ေါ်အရပခခခံန် ုံ့မ နေ်းခ ံ ိို ုံ့ရ ိသညလ်မိ်ုံ့မည။် ဘယအ်ချိနမ် ျာပ  စန်ိိုင,် 

အခန် ုံ့မ နေ်းချကသ်ကတ် ွူယတ်ပူ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်  ျေါမည။် 

3.1.5 VECs အရ ေါ်တိိုေး ျွာေးလျာရသျာဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကန်ိိုငမ်ှုမျျာေးအကှဲပ တ် 

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

 1) Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အပခ  ရုအရနစကျာေး  ်မျျာေးအတကွအ်ည နေ်းကနိေ်းကိိုထရူထျာင ်ျေါ။ ဤသညပ် ီေးသျာေး ( ို မ် 3.1.4 

အတကွ)် Vec  

ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အရပခခအံဆင်ုံ့အတနေ်းအရ ေါ်ရကျာကခ်သံည်ုံ့သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးတငွထ်ငဟ် ်နိိုင ်ျေါသည။် မ လျှင,်   

အည နေ်းကနိေ်းဟျာအရပခခသံတငေ်းအချကအ်လကက်ရနခန် ုံ့မ နေ်းနိိုငထ်ရူထျာငခ် ံ ိို ုံ့လိိုအ ် ျေါလမိ်ုံ့မည။် 

2) VECs-i.e ၏အခရွအရနအဘိို ုံ့အကိို "အနျာဂတအ်တကွအ်ရပခခ"ံ ခန် ုံ့မ နေ်း။ , အပချာေးစမီကံနိေ်းမျျာေး,  

လူ ုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးန င်ုံ့သဘျာယျာဉ်ရမျာငေ်းရကကျာင်ုံ့ထခိိိုကအ်ပ စ ်VECs ၏အရပခအရန။ 

 3) Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အပခ  ရုအရနရ ေါ်တငွစ်မီကံနိေ်းသကရ် ျာကမ်ှုခန် ုံ့မ နေ်းကကသည။် 

ဤခန ုံ့မ် နေ်းချကရ်လျှျာုံ့ချရ ေး ျေါဝငသ်ညစ်စီဉ်ထျာေးစမီကံနိေ်း၏ဆိိုေးကျိြုေးမျျာေးန င်ုံ့အတ ူ   ပုုိုရသျာအမှုပ စ ်ျေါတယ။် 

 4)  ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှု၏ရိိုကခ်တမ်ှုမျျာေးအနျာဂတအ်တကွအ်ရပခခနံှဲ ုံ့ရ ျေါငေ်းစ ်ရသျာအချေါ VECs အရ ေါ် VECs-

စိုစိုရ ျေါငေ်းသကရ် ျာကမ်ှုအရ ေါ်တပ ညေ်းပ   ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုခန် ုံ့မ နေ်းကကသည။် 

 

မ တစ်ို: 

 နညေ်းလမေ်းတစဦ်ေးကကျယပ် န် ုံ့အမျိြုေးမျိြုေးစအီိိုငရ်အခွှဲပခမ်ေးစတိပ်   ုျာမျျာေးအတကွအ်သံိုေး  ပုုိုခှဲုံ့ကက•, ခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာပခ 

ငေ်းဘိို ုံ့ရ ွေးရကျာကန်ညေ်းလမ်ေးမျျာေးခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာပခ ငေ်းမျျာေးအတကွ ်ရ ိနိိုငသ်တငေ်းအချကအ်လကန် ငုံ့သ်ဟဇျာတပ  

စရ် ွေးချယ ် ျေါမညန် င်ုံ့အရကကျာငေ်း, အချေါတိိုငေ်းပ  စန်ိိုငတ်ပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုတစခ်ိုအရ အတကွခ်န် ုံ့မ နေ်းရ ေးနိိုင ်ျေါသည်။ 

 •တပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု၏အ ညအ်ရသေွးခန် ုံ့မ နေ်းချက ်ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးခ ံ ိို ုံ့ရ ိ ျေါတယဆ်ိို ငသ်တူိို ုံ့ကကျွမေ်းကျငသ်တူစဦ်ေး panel  

ကိို၏သရဘျာတညူမီှုခန် ုံ့မ နေ်းချကအ်ရ ေါ်ထကတ်စဦ်ေးချငေ်းကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေး၏အပမငအ်ရ ေါ်အရပခခထံျာေး မည။် 

 

3.1.6 ရမျှျာ်လင်ုံ့တိိုေး ျွာေးလျာရသျာဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကန်ိိုငမ်ှုမျျာေး၏သသိျာထငရ် ျာေးရသျာအကှဲပ တ ်

task ကိို: 

1) Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ ရ ေါ်တငွက်က  ုို ိုတငသ်ပိမငရ်နရသျာ်လညေ်းတပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု၏အရ ေး ျေါမှုကိိုအကှဲပ တ။် 

မ တစ်ို: 

 Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အခရွအရနရ ျျေါတ ငျတပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု, ချဉ်ေးက ် ိို ုံ့အနေီးတငွပ် စ,် 

 ျေါမ မဟိုတ်တစဦ်ေးတခံျေါေးခံိုကိိုရကျျာ်လနွ ်ျေါလမိ်ုံ့မယ်ဘယအ်ချိနမ် ျာ•,  အကျိြုေးသကရ် ျာကမ်ှုသသိျာသည။် 



 •ထိိုခွှဲပခမ်ေးစတိပ် ျာသသိသိျာသျာတပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုစမီကံနိေ်းမရ ိ ှဲတညရ် ိလမိ်ုံ့မညဟ်ိုထိုတရ် ေါ်လမိ်ုံ့မည။် 

 

တိိုေး ျွာေးလျာရသျာဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကန်ိိုငမ်ှုမျျာေး၏ 3.1.7 စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု -  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ရထျာကခ်ခံျက ်

 

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

 
 
 
 
 
 

P-16B 
 
 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 1 တစဥ််ီးလကခ်နံိုံင ွ်ယအ် င့််အထတိစဥ််ီး Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အရ ေါ်ခန် ုံ့မ နေ်းပခ  ရုလကမ်ခနံိိုငတ်ပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုရ ျာ်ပ ထျာေးတှဲုံ့တျာဝနမ်ျျာေးကိိုန င်ုံ့အတ ူ(ကကျာေးမ ျာ) ခွှဲပချာေးသတမ် တ ်နန် င်ုံ့ ဇိီိုငေ်းလံိုရလျာကရ်သျာမဝူျေါ ,  

နညေ်းေျူဟျာမျျာေးန င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲ န ်() စမီကံနိေ်း ESIA အတကွရ် ျာ်ထိုတက်က   ရုုျာငေ်းရကျျာ်လနွအ်စအီမ ံ(စသညတ်ိို ုံ့ကိို, ရလျျာ်ရကကေးရ ေး, 

minimize, ရရ ျာငရ် ျာေး) ၌တည၏်။ ကဏ္ဍမျျာေး 3.1.5 နှဲ ုံ့ 3.1.6)  ဤသိို ုံ့ရသျာအ ိိုရဆျာငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေး၏တန ိ်ိုေးကိိုအကှဲပ  

တန်ိိုင ်နလ်ိိုအ ်ရသျာပ စလ်မိုံ့မ်ည။်   ျေါဟျာရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးတပ ညေ်းပ     

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု ိို ုံ့တိကျတှဲုံ့စမီကံနိေ်းအျာေး ံုံ့ ိိုေးမှုမျျာေး၏သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအ

ဆင်ုံ့ဆင်ုံ့၏    ထရိ ျာကရ်သျာ application ကိိုကိိုယစ်ျာေး  ပုုိုသငျျ့သညျ။ 

 လိုံအပ်ပေါက 2) အပခ  ုျာုေးတညဆ်ှဲသိို ုံ့မဟိုတက်ျိြုေးကက   

ရုုျာငေ်းဆရီလျျာ်ညညီွတရ်သျာအနျာဂတစ်မီကံနိေ်းမျျာေးရနျာကထ် ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအလျာေးအလျာရ ျာ်ထိုတ ်န,် 

 ျေါမ မဟိုတအ်ဘိို ုံ့လိိုအ ် ျေါတယ။် 

 3) လကခ်နံိိုင ်ွယအ်ရပခအရနမျျာေးမ ျာ VECs ထနိေ်းသမိေ်း နန်ိိုငရ်ကကျာငေ်းအပခ  

ုျာုေးရ သတငွေ်းမဟျာေျူဟျာမျျာေးအတကွအ်လျာေးအလျာဆနေ်းစစ ်ျေါ။ 

 4) အကှဲပ  တလ်ို ်ငနေ်းစဉ်အရ ေါ်ကိိုပ  နသ်တငေ်း ိို ုံ့န  င်ုံ့အတည ် ပုုို န ်/ ရ ျာအံုံ့ရသျာင ျေါမဝယ-်in 

ကိိုသကဆ်ိိုငသ်ထူမံ ဘက်ရ ျေါငေ်းစံိုစအီိိုငရ်အအကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေးအရ ေါ်တစဥ်ီေး Multi- ျေါဝငသ်မူျျာေး၏အလို ်ရံိုရဆျာင ွ်က ်န ်

 5) အပ ီေးအစေီးမကူကမေ်းန င်ုံ့ရနျာကဆ်ံိုေးရ ျေါငေ်းစညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာ 

 

3.2 ရကျာုံ့ ှဲ ုံ့ Bazzar တိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှု Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု လကရ် ျာငေ်း 

 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံေူးရ ျေါငေ်းသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှု ပခငေ်းန င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအ ျေါအဝငရ်ကျာုံ့ဇျာေး

အတငွေ်းရ ိ  ရုုျာုထ်ိုတတ်ပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု, addressing 

အတကွအ်မျျာေးပ ညသ်နူ င်ုံ့ ိုဂလ္ကိကဏ္ဍနှဲ ုံ့ တသ်ကတ်ှဲုံ့မျျာေးအတကွ်မရူဘျာင ်ဇိီိုငေ်းလိိုအ ် ျေါသည။် 

 အဆိို ျေါ လကရ် ျာငေ်းရနျာကဆ်ံိုေးတငွအ်ျာေးပ င်ုံ့ရကျာုံ့ဇျာေးအတကွ ်ေူးရ ျေါငေ်းန င်ုံ့အို ်ချြု ်ရ ေးပမ င်ုံ့တင ်န ်ည ွ်ယထ်ျာေးမယလ်ိို ုံ့: 

 (ဈ) DRP ရပ ရ ငေ်း နရ်ကျာုံ့ဇျာေးအတကွမ်ျိြုေးစံိုသိို ုံ့မဟိုတအ်ဆကဆ်ကပ်   

စရ် ေါ်တိိုေးတက်မှုကရန ရ ိလျာတှဲုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးသက်ရ ျာကမ်ှု၏ Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု (ရရ ျာငရ် ျာေးပခငေ်း, 

အနညေ်းဆံိုေးပ စရ်အျာင,်  ရလျျာ်ရကကေး, etc) Supporting ။ 

 (ii) အနျာဂတမ် ျာပမ  ရုအသံိုေးချ / DRP ထျာေးရ ိ န ်ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ် ေးအတကွအ်  ျကိိုယထူျာေးပ ီေးရ ိ ျာဧ ိယျာ၏ထနိေ်းသမိေ်းရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးမျျာေးအတကွအ်ကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေး 

Exploring ။ 



 (iii) ည နိှုငိေ်းရ ေး, သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်း, ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့, ရ တျာခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာ,  

အစ ီငခ်ပံခငေ်းန င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွ်အတိိုငေ်းအတျာပ  စန်ိိုငရ် သဆိိုင ်ျာချဉ်ေးက ်မှုန င်ုံ့နညေ်းစနစပ် စသ်ည။် 

 (ဃ) သကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတ ူငွ်ုံ့လငေ်းဆကသ်ယွရ် ေးန င်ုံ့ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှုကိိုရစျာငုံ့ထ်နိေ်းပခငေ်း။ 

  မ တခ်ျက:် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်အံပ ည်ုံ့အဝစစဆ်ငရ် ေးအတကွ ်လက်ရ ျာငေ်းမျျာေးအတကွတ်ျာဝနမ်; ယငေ်း၏မရူဘျာင ်ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးဆှဲန င်ုံ့အပခ 

 ရုခစံမွေ်း ညအ်ရဆျာကအ်ဦေးရ ေးဘိို ုံ့သျာ 

 

 

သငခ်နေ်းစျာရတအွရ ေါ်အရဆျာကအ်အံိုဆကစ် ်အစ ျိြုေးထမံ သငယ်သူညအ်တိိုင ်ငခ်တံစဦ်ေးရကျာုံ့ဘဇျာေးတိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာက်

မှု Co-  စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု လကရ် ျာငေ်းတစခ်ိုမရူဘျာင၏် ျေါဝငရ်ဆျာင ွ်က ်ဇိီိုငေ်းအတကွဦ်ေးရဆျာငလ်မေ်းပ  ျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်အံ ွှဲျ့အ ျေါအဝငအ်ျာေးလံိုေးသကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငမ် တဆင်ုံ့ လကရ် ျာငေ်းမရူဘျာင ်ွံျ့ ပ    

ုို ိုု ေး ျေါလမိ်ုံ့မယ:် 

 

- တစအ်ို ်ချြု ်မှုရကျာ်မတ,ီ အ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာအစအီစဉ်မျျာေး, 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ ်နစ်လံည ်တမ်ှုလို ျထံိုေးလို ျနညျေးပမျာေးန ငျျ့အစအီစဉ်မျျာေးအ ျေါအဝင ်လကရ် ျာငေ်း၏တခံျေါေးရသျာုံ့ကိိုအဂဂ ျေါ  ်

ရတ,ွ Defining ။ 

- ဘံိုသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးစနိရ်ခေါ်မှုရတ,ွ 

သကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အနတ ျာယမ်ျျာေးကိို ေူးတွှဲစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့အ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာန င်ုံ့ရငရွကကေးယနတယျာေး Developing ။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

- အတတိန် ငုံ့ ်စစြု ပနရ် သဆိိုင ်ျာ ေူးရ ျေါငေ်းအစ ျိြုေးသိို ုံ့ချိတဆ်ကမ်ှုအတွကစ်ံိုစမေ်းစစရ်ဆေး options မျျာေး 

 

3.3 Capacity Building 

 အ ဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်အံလို ်ရံို, န ေီးရန ျာ လ ယ ်ွှဲန  င်ုံ့ on-the-အလို ်ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးမ တဆင်ုံ့တပ ညေ်းပ  ည 

ု်ု ေးတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်းန င်ုံ့ Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွအ်စိိုေး န င်ုံ့အပခ   

ုျာုေးသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးမျျာေး၏စမွေ်း ညက်ိိုခိိုငခ်ံုံ့ရစ ိို ုံ့ပ စ ်ျေါတယ ်

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံkey ကိိုကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတ ူProject 

မ စတင ်ွှဲျ့စညေ်းန င်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအလို ်ရံိုစစီဉ်ပခငေ်းန င်ုံ့လယွက်ရူချျာရမွျ့သငျျ့သညျ။ 

အဆိို ျေါအလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲစအီိိုငရ်အအရ ေါ်အရပခခပံ ီေးစအီိိုငရ်အ, နညေ်းေျူဟျာ / အစအီစဉ် ွံျ့ ပ ိြုေးတိိုေးတက်မှုရကျာုံ့ဇျာေး, 

အရ ေး ျေါမှုန င်ုံ့နညေ်းစနစအ်တွကစ်မီံကနိေ်းန င်ုံ့ ွံျ့ ပ ိ ုိုု ေးရ ေးပခ ုိုု ငံ ံိုသံိုေးသ ်ချကက်ိို ံိုေးလ မေ်းလိမ်ုံ့မယ။်  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ကံိိုလညေ်းအကျဉ်ေးစမွ်ေး ညအ်ရဆျာကအ်ဦရနျာကဆ်ကတ်ွှဲစမွေ်း ညအ်ရဆျာကအ်ဦလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးစမီကံနိေ်းရ ေးဆွှဲပခ



ငေ်းအရကကျာငေ်းကကျာ ုေး ိို ုံ့ key ကိိုအစိိုေး ဌျာနဆိိုင ်ျာမျျာေးန င်ုံ့အပခ ုျာုေးသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေး၏အကှဲပ  

တလ်ိိုအ ် ျေါတယလ်ို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်တံစဥ်ီေး Capacity Building Plan ကိိုပ ငဆ်ငထ်ျာေး န,်  

ကျယပ် န် ုံ့ ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှုလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ပ ည်ုံ့ဆညေ်းရကကျာငေ်းအကှဲပ တပ်ခငေ်းမ  လ ,် သံိုေးစွှဲ ိို ုံ့ပ စ ်ျေါတယ။် ဤ 

သညမ် ျာစမီကံနိေ်းအျာေးလံိုေးစမွ်ေး ညအ်ရဆျာကအ်ဦအစညေ်းအရဝေးမျျာေးမျျာေးအတကွတ်စပ်   

ုို ိုငန်ကအ်နကန် င်ုံ့အဂဂလ ်ိစျာန င်ုံ့ဘဂဂလျာန စဦ်ေးစလံိုေးအတကွရ်ထျာက ံ်ုံ့ရ ေးခ ံ ိို ုံ့အျာေးလံိုေးရနျာကဆ်ံိုေး စစည်ေးမျျာေးဘိို ုံ့ပ ဌျာနေ်းချကမ်ျျာေး ျေါ

ဝငသ်ညသ်ငျျ့သ ညျ။ Capacity Building Plan ကိို, ရသျာုံ့ချကပ်  

ဿနျာမျျာေးကိိုအျာရံိုစိိုကသ်ံိုေးစမွ်ေး ညအ်ရဆျာကအ်ဦအလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, အဆိိုပ  ုိုထျာေးမဟျာေျူဟျာ / အစအီစဉ်န င်ုံ့ 

Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာငမ်ျျာေးန င်ုံ့အပချာေးအရ ေးကကေီးသည်ုံ့အကက ရုုျာငေ်းအ ျာမျျာေးထကွသ်ယရ်ဆျာငသ်င်ုံ့ ျေါတယ။် 

 

3.4 Stakeholder ထကိတွွှေ့ က ်ကံ ်း 

 Stakeholder ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှုစအီိိုငရ်အ၏ရအျာငပ်မငမ်ှုကိိုမ အရ ေး ျေါသည။် ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှုရစျာရစျာပ  စစ်ဉ်ကိိုစတငဆ်ိိုလိိုသညျ 

SCOPE အတကွ ်(ကဏ္ဍမျျာေး 3.1.2, 3.1.3) န င်ုံ့စအီိိုငရ်အပ  စစ်ဉ်ကိိုတရလျှျာကလ်ံိုေးဆကလ်ကသ်ငျျ့သညျ။ 

တပချာေးစမီကံနိေ်းမျျာေး၏သကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးရလျျာုံ့ ျေါေးသကသ်ျာရစ၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတကွ ်ေူးရ ျေါငေ်းရဆျာင ွ်ကမ်ှုလံိုပခြံုရ ေး

အတကွလ်ညေ်းစအီိိုငရ်အခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာလိိုအ ်သည်ုံ့သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးန င်ုံ့ ွယရ် ိစိုရဆျာငေ်း နမ်ရ မိပ စလ်ိိုအ ်ရသျာပ စန် င်ုံ့သိို ုံ့

မဟိုတမ် တ ံ်ိုတငန် င်ုံ့လကမ်ခနံိိုငတ်ပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုကိိုရရ ျာငက်က ဉ် နလ်ိိုအ ်မညအ်ရကကျာငေ်း, 

ရ သဆိိုင ်ျာတပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုနညေ်းေျူဟျာမျျာေး၏ ဇိီိုငေ်း ျေါလိမ်ုံ့မယ ်။ 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းမျျာေးအတကွအ်လို ်အချိနဇ်ယျာေးန င်ုံ့အတ ူIn-line ကိိုည နိ ှုငိေ်းရဆေွးရနေွးလမ်ေးပ တစဦ်ေး Stakeholder 

ထရိတွျ့ဆကဆ်ရံ ေးစမီကံနိေ်း (SEP ရတ)ွ ပ င ုဆ်ငထ်ျာေး နလ်ိိုအ ် ျေါသည။် အဆိို ျေါ SEP ရတ၏ွပ ငဆ်ငမ်ှုအတကွရ် ျာ်ထိုတပ်ခငေ်းန င်ုံ့ပမ 

ရု ံိုကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတိိုင ်ငခ်ကံအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရဆျာင ွ်က ်မညုံ့အ်သေီးအသေီးအို ်စိုတကိျတှဲုံ့တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးန င်ုံ့ဆက်

သယွရ် ေး လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအရသေးစတိအ်စအီစဉ် ျေါဝငသ်င်ုံ့ ျေါတယ။် အဆိို ျေါတိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအစညျေးအရဝေးပမျာေး, 

လို ျရံိုရဆ ေးရန ေး  ှဲ,  ိို မမ်ျျာေး,   တယလ် ီိုနေ်းရခေါ်ဆိိုမှုမျျာေး, On-site ကိိုရဆွေးရနေွးချကမ်ျျာေး, 

အျာရံိုစိိုကအ်ို ်စိုမျျာေးရဆေွးရနေွးမှုမျျာေးန င်ုံ့စစတ်မေ်းမျျာေးကရနအထပိ  စ ုန်ိိုငတ်ယ။် အဆိို ျေါ SEP ရတစွမီကံနိေ်း၏အရစျာ ိိုငေ်းအဆင်ုံ့ ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးပ ီေးန ငုံ့,် စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာ၏အစတိအ် ိိုငေ်းတစခ်ို ွှဲျ့စညေ်း န ် ျေါမည။် 

 

Stakeholder ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှုကိို ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ ် ျေါမည:် 

 

 • န င်ုံ့အစိိုေး မျျာေးန င်ုံ့အပခ  ုျာုေးသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးနှဲ ုံ့အပ  ုိုသရဘျာရဆျာငတ်ှဲုံ့ဆကဆ်ရံ ေးမျိြုေးကိိုထနိေ်းသမိေ်း န။် 

အ ိိုရဆျာငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေးကိိုအပခ  ုျာုေးစမီကံနိေ်းမျျာေးအတကွလ်ိိုအ ်သည်ုံ့အချေါ ိုတယိအချကမ်ရ ိမပ စအ်ရ ေး ျေါသည။် တပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအတကွအ်ပ  စတ်ငတ်ျာဝနရ် ေး ိို ုံ့အတကွ ်ျေါဝငျတနပ်  န ်ွယရ် ိသည။် 

တိိုေး ျွာေးလျာရသျာစအီိိုငရ်အလို ်ငနေ်းစဉ်မျျာေးတငွ ်ျေါဝငသ်မူျျာေး၏အခနေ်းကဏ္ဍန င်ုံ့တျာဝနမ်ျျာေးကိိုရ ငေ်းလငေ်းန င်ုံ့ န ်

 •တစဥ်ီေးအ  

ပုုိုသရဘျာဆကဆ်ရံ ေးဟျာမရ ိမပ စ ်ျေါလမိ်ုံ့မညထ်နိေ်းသမိေ်းပခငေ်းသတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့ ျေါတစီံိုသရဘျာသဘျာဝတစစ်ိုရ ျေါငေ်းတျာဝနယ်မူှုအျာေးပ ငုံ့၎်ငေ်း, 

ဤကစိစ်န ငျျ့  တျသကျ. အတကွသ်ကရ် ျာကမ်ှုရ ိ ျေါတယတ်ညရ်ထျာင ်န။် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

အဆိို ျေါစတင ်ွှဲျ့စညေ်းပခငေ်းန င်ုံ့မကူကမ်ေးအစ ီငခ်စံျာအလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲမျျာေးန င်ုံ့အစိိုေး ကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတအူစညေ်းအရဝေးမျျာေးအပ င,် 

 ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ည နိ ှုငိေ်းလိိုအ ်သံိုေးရသျာုံ့ချက ်Project မ လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရ ိ ျေါတယအ် ျေါအဝင:် 

 

 parameters မျျာေးကိို 1. အဓ ိပျာယ:် အ VECs ၏အဓ ိပျာယ,် သကဆ်ိိုင ်ျာယျာယနီ င်ုံ့ Spatial   

နယန်မိတိန် င်ုံ့အတကူျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့ကျွမေ်းကျငသ်တူစဦ်ေးအကျွာအရဝေး၏ ျေါဝငမ်ှုလိိုအ ် ျေါလိမ်ုံ့မယ။်  

ထိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့ရကကျာင်ုံ့အမျျာေးဆံိုေးသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးတန ိ်ိုေးထျာေး ျေါသိို ုံ့မဟိုတ်ရဂဟစနစ၏်လို ်ငနေ်းရဆျာငတ်ျာ ိို ုံ့အရ ေးကကေီးတယထ်ျာေးတှဲုံ့သူ

ရတကွိို VECs  သတမ် တရ် ေး နလ်ိိုအ ်ရသျာလမိုံ့မ်ည,် တိိုငေ်း Vec ကျာကယွရ်ဆေးကိိုရ အရ ေါ်သကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ  တ ိ်ို ုံ့မပ  စန်ိိုင ်ျေါ။ 

 အဆိို ျေါစိုရ ျေါငေ်းသကရ် ျာကမ်ှု Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင၏် 2  ျေါဝငရ်ဆျာင ွ်က ်ဇိီိုငေ်း:  

 စီအီိိုငရ်အ၏ရထျာကခ်ခံျကမ်ျျာေးမ တဆင်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲကကည်ုံ့ ိို ုံ့စမီကံနိေ်းကရန ငေ်းန ေီးပမ ြု ်န မံှုအပ စသ်င်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအစိိုေး ဌျာနမျျာေးလိိုအ ်

 ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 အ ပချာေးအအစ ျိြုေးန င်ုံ့အတ ူ3.  ေူးရ ျေါငေ်းရဆျာင ွ်က:် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ရံကျာုံ့ဇျာေးအတကွ ်DRP စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွတ်စပ်     

ုို ိုငန်ကတ်ညေ်းရဆျာင ွ်ကလ်ျကရ် သိညအ်ပချာေးအစ ျိြုေးရ ိ ျေါတယ်သတိထျာေး  ျေါမည။် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ဤံအစ ျိြုေးနျာေးလည ် ီ

Project မ   ု ၎ငေ်းတိို ုံ့၏ဆကစ် ်မှုရ ျာ်ထိုတမ်တိတ ူ ျွာေးအျာေးထိုတမ်ှုကိိုရရ ျာငက်ကဉ် နယ်နတ ျာေးမျျာေးတညရ်ထျာငန်ိိုင ်နက်က  

ုို ိုု ေးစျာေးအျာေးထိုတရ်စသင်ုံ့ ျေါတယ။် စမီကံနိေ်းက  ီProject မ အတငွေ်းကဤအစ ျိြုေး၏ရတွျ့ ရ ိချကမ်ျျာေးန င်ုံ့ လ မ်ျျာေးထည်ုံ့သငွေ်းန င်ုံ့ / သ   

ုို ိုု ုံ့မဟိုတအ်ပချာေးအစ ျိြုေးန င်ုံ့အတ ူေူးရ ျေါငေ်း နလ်ိိုအ ်ကက  ရုုျာငေ်းခွှဲပချာေးသတမ် တန်ိိုင ်ျေါလိမုံ့မ်ညက်ျရသျာသျာဓကရ ိ ျေါတယပ်  

စန်ိိုငသ်ည။် TOR  ကိို နတ်ိုန် ုံ့ပ  န၏်တစစ်တိတ်စ ိ်ိုငေ်းအပ စ,်     

ထိိုအတိိုင ်ငခ်သံကဆ်ိိုင ်ျာအစ ျိြုေးန င်ုံ့အတညူ နိ ှုငိေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ င ်နေ်းနမွေ်းနယ၏်အနတ ျာယစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲ ိို ုံ့သတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့ချဉ်ေးက ်နညေ်း

ကိိုသတ ိ   ပုုို ျေါသင်ုံ့ ျေါတယ။် 

 

ကျာယကရံ ငမ်ျျာေး၏ ဏျာမမ တ ံ်ိုတင ်ျေါဝငသ်ည:် 

အမျိြုေးအစျာေး / အို ်စို Stakeholder 

ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အစိိုေး ဝနက်ကေီးဌျာန

မျျာေး / ဦေးစေီးဌျာနမျျာေး / 

ရကျာ်မတမီျျာေး 

 ိုကခသညမ်ျျာေးဆိိုင ်ျာ, ကယဆ်ယရ် ေးန င်ုံ့ရန  ်မျျာေးသိို ုံ့ပ  နလ်ည ိ်ို ုံ့ရဆျာငရ်ကျာ်မရ င ်(RRRC); 

သဘျာဝရဘေးအနတ ျာယစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုန င်ုံ့ကယဆ်ယရ် ေးဝနက်ကေီးဌျာန (MDRMR); 

ရ သခအံစိိုေး အငဂ်ျငန်ယီျာဌျာန (LGED); ပ ညသ်ူ ုံ့ကျနေ်းမျာရ ေးအငဂ်ျငန်ယီျာဌျာန (DPHE), 

 တဝ်နေ်းကျငဝ်နက်ကီေးဌျာန, သစရ်တျာန င်ုံ့ ျာသဦတိုရပ ျာငေ်းလှဲမှု (MoEF) 

အပ ညပ် ညဆ်ိိုင ်ျာ / 

ဘကရ် ျေါငေ်းစံို / 

န စန်ိိုငင် ံွံ ျ့ ပ ိြုေးတိိုေးတကမ်ှုဆိိုင ်ျာ

အ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာ 

 က ုိုလသမဂ ္ိုကခသညမ်ျျာေးဆိိုင ်ျာမဟျာမငေ်းကက  ုီု ေးရံို ေး UNHCR, UNDP, UNICEF, IOM, 

WFP မ , UNFPA မ , WHO က, အငတ်ျာမလီနက်ဏ္ဍ 

 ည နိှုငိေ်းရ ေးအ ွှဲျ့ (ISCG) 

 ကမျ္ာုံ့ဘဏ,် ရအ ဘီ,ီ AIIB, NORCAP, JICA က 

ပ ညတ်ငွေ်းန င်ုံ့နိိုငင်တံကျာ 

အှဲနဂ်ျီအိိုမျျာေး 

BRAC, လှု ်ရ ျာေးမှုဆန် ုံ့ကျင ်Hunger, ကရလေး Save နိိုငင်တံကျာကယဆ်ယရ် ေးရကျာ်မတ ီ

ရ သခလံမူှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ရိိုဟငဂ်ျျာန င်ုံ့အမိရ် ငမ်ျျာေးကထခိိိုကလ်မူှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးန င်ုံ့လကရ် ိန  င်ုံ့စစီဉ်ထျာေး ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးမှုရကကျာင်ုံ့ထခိိိုကခ် ံ ွယရ်  ိ

တကကသိိုလမ်ျျာေး & သိုရတသန 

အ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး 

အပမြိုေးသမီေးပမျာေးအဘိို ုံ့အအျာရ တကကသိိုလ် 

developer မျျာ ေိိုလမ်ှူေးရဆျာကလ်ို ်ရ ေးကိုမပဏမီျျာေး, အငဂ်ျငန်ယီျာကိုမပဏကီက ုီု ေးစသညတ်ိို ုံ့ကိို 

 
4. Deliverable 



 အ ရုုျာကမ် ျာရ ေါ် ပ တှဲုံ့အတိိုငေ်းရလုံ့လျာမှုတငသ်ည်ုံ့ပ   ုီု ေးရနျာကလ်တွလ် ်ရသျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေး 

(ရအျာကတ်ငွရ်ဆေွးရနေွးထျာေးတှဲုံ့အတိိုငေ်း, MoLGRD & C ကထမံ လိိုအ ်ရသျာသငွေ်းအျာေးစိုမျျာေးအချိနမ်ရီ ေး ိို ုံ့ယူဆ) 

တငွတ်ငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မည။် 

 

 သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးအနတ ျာယမ်ျျာေးန င်ုံ့သကရ် ျာကမ်ှု၏ကနဦေးရတွျ့ ရ ိချက,် စမီကံနိေ်းကိိုရလုံ့လျာမှုဧ ိယျာ၏အဆိို   

ပုုိုထျာေးချကန် င်ုံ့အဓ ိပျေါယ,် စအီိိုငရ်အန ငုံ့ပ် ညုံ့ဝ်၏ရအျာကျ, အရသေးစတိ ်workplan အ ျေါအဝင ်5) တစခ်ိုကစတင ်ွှဲျ့စညေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ 

SCOPE အစ ီငခ်စံျာန င်ုံ့ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 အချိနဇ်ယျာေး, ထိိုရလုံ့လျာမှုမျျာေးပ ီေးစေီးမှုအတကွစ်တင ်ွှဲျ့စညေ်းအလို ်ရံိုန  င်ုံ့ ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ထရိတွျ့ဆကဆ်မံှု / 

တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအစအီစဉ်၏ လ  ်6  မတိတ ူအတကွစ်ျာချြု ်လကမ် တရ် ေးထိိုေး ွှဲ၏ 1 လအတငွေ်းတငသ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 6) မတိိုငမ်ထီိုတရ် ျာ်နှဲ ုံ့ 6 မတိတ ူအတကွမ်ကူကမေ်းအရ ေါ်ည နိ ှုငိေ်း၏ပ ငဆ်ငမ်ှုင ျေါ, စျာချြု ်လကမ် တထ်ိိုေး၏ 4th လကိုနမ် ျာတငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မည ်

/  စအီိိုငရ်အ၏ရတွျ့ ရ ိချကမ်ျျာေးကိိုအတည ် ပုုို နတ်ငပ်  အလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲ၏ လျာ အ် ျေါအဝငမ်ကူက 

မေ်းတိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်ရ ေါ် ပ ီေးပ ည်ုံ့စံိုရသျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးရ ွေးချယခ်ွှဲထျာေး ။ 

7) ရနျာကဆ်ံိုေးတိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်ရ ေါ်သေီးပချာေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး, 

ရဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းပခငေ်းမ အရကျာင်ုံ့တံို ုံ့ပ နခ်ျကသ်ိို ုံ့ယပူ ီေး, 6 မတိတ ူအတကွစ်ျာချြု ်လကမ် တထ်ိိုေး၏ 6 

လအဆံိုေးမ ျာအတကွတ်ငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မည။် 

 8) ရကျာုံ့ဘဇျာေးတိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှု Co-စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု လကရ် ျာငေ်းမျျာေးအတကွမ်ရူဘျာင ်6 

မတိတ ူအတကွစ်ျာချြု ်လကမ် တ်ထိိုေး၏ 8  လအဆံိုေးမ ျာတငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မည။် 

 9) SEP ရတအွဆိိုအ ချငေ်းစ ီျေါဝငသ်မူျျာေး၏တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေး၏ လ က်ိိုစိုစညေ်းတငပ်    

 နအ်ဆိို ျေါအစ ီငခ်စံျာမျျာေးပ ီေးစေီးအရ ေါ်မ ျာတရယျာကတ်စလ်အတငွေ်းရ ေးအ ် ျေါလမိ်ုံ့မည ်

 10) စမွေ်းရဆျာင ်ညတ်ညရ်ဆျာကပ်ခ င ု်ု ေးအလို ်ရံိုအစ ီငခ်စံျာအလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲ၏ပ   ုီု ေးစေီးအရ ေါ်သိို ုံ့ရ ေးအ ် ျေါလမိ်ုံ့မည။် 

အဆိို ျေါအလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲအစမေ်းသရဘျာစတငစ်ျာချြု ်ပ ီေးရနျာက် 5-7th လကျာလအတငွေ်းစစီဉ်ထျာေး  ျေါမည။် 

 11) ရနျာကဆ်ံိုေး ျေါဝငသ်မူျျာေး၏အစညေ်းအရဝေးရတနွှဲ ုံ့ပ န် ုံ့ရဝ: လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးစေီး ီေးသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးမ  Project  

မ  လ မ်ျျာေးပ န် ုံ့ပ ူေးပခငေ်းန င်ုံ့စျာချြု ်မျျာေး၏အဆံိုေးသပ င်ုံ့ဆကလ်ကပ်  စ ်ျွာေးရနရသျာပ စစ်ဉ်မျျာေး၏အသအိပမငရ်သချျာရစ န။် 

 

5. Duration: န င်ုံ့အချိန ်

အဆိို ျေါတိိုေး ျွာေးလျာရသျာဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကန်ိိုငမ်ှုမျျာေးအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာတငသ်ည်ုံ့အရနပ င်ုံ့ 6 လအတငွေ်းပ ီေးစေီး  ျေါမည။် 

ရနျာကဆ်ံိုေး Deliverable ကိိုလညေ်းအတိိုင ်ငခ် ံှဲ ုံ့ကိုနက်ျစ ိတမ် ျာဘဂဂလျာသိို ုံ့ဘျာသျာပ နထ်ျာေးရသျာနှဲ ုံ့အတအူျာေးလံိုေးမကူကမ်ေး Deliverable, 

အဂဂလ ်ိအတကွတ်ငပ်   ျေါမည။် ရနျာကဆ်ံိုေးတငပ် ချကအ်လို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲစျာချြု ်၏တငသ်ည်ုံ့ 8 လအတငွေ်းကျငေ်း   ျေါမည။် 

6. Institutional အစအီစဉ် 

 အ ဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်,ံ ရ သခအံစိိုေး ဝနက်ကေီးဌျာန, ရကျေးလကရ် သ ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေးန င်ုံ့သမဝျေါယမ (MoLGRD & C)  

မ သတငေ်း ိို ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့သဘျာဝရဘေးစမီံခန် ုံ့ခွှဲမှုန င်ုံ့ကယဆ်ယရ် ေးဝနက်ကေီးဌျာန (MoDMR), က 

ုျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့မသိျာေးစိုလမူှု ူလံိုရ ေးဝနက်ကေီးဌျာန (MoHFW),  တဝ်နေ်းကျငဝ်နက်က  



ုီု ေးဌျာနအ ျေါအဝငအ်စိိုေး ၏အပချာေးရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့အတ ူliaise  ကကလမိုံ့မ်ည ်သစရ်တျာန င်ုံ့ ျာသဦတိုရပ ျာငေ်းလှဲမှု (MoEFC),  

န င်ုံ့ရ သဆိိုင ်ျာအျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေး။ ရ တျာကိို MoLGRD & C က, MoDMR န င်ုံ့ MoHFW ရ ေးလမိ်ုံ့မည။် 

 ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာ ESMF, ElAs, EMPs အပ  စသ်ကဆ်ိိုင ်ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးတညဆ်ှဲ,  ွံျ့ ပ ိ ုိုု ေးရ ေးတိို ုံ့အတကွဆ်ငစ်င်္ကြံပမ  

ရု ံိုန င်ုံ့အစအီစဉ်မျျာေးကိို MoLGRD & C ကကရန ံုံ့ ိိုေးကညူပီခငေ်းန င်ုံ့အတူသကဆ်ိိုင ်ျာဝနက်ကေီးဌျာနမျျာေးကရ ေးအ ် ျေါလမိ်ုံ့မည။်  

ည နိှုငိေ်းရ ေးန င်ုံ့စျာချြု ်စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု LGED စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးယနူစက်ရဆျာင ွ်က ်ျေါလမိ်ုံ့မည။် 

 ရနျာကဆ်ံိုေးထကွရ် ိကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယျမဝူျေါ မျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာလမေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာမှုမျျာေးအတကွ ်MoLGRD & 

C  နှဲ ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကလကခ်မံှုမ ဘျာသျာ  ်ပ စလ်မိုံ့မ်ည် 

 

7. ရ ွေးချယရ် ေးလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းန င်ုံ့စျာချြု ်မျျာေး၏ ံိုစ။ံ 

 က ုညူရီစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ရန၏အပခ  

ရုအရနမျျာေးအတကွအ်ကကရံ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး၏ရ ွေးချယမ်ှုကိိုနညေ်းလမေ်းဇူလိိုငလ် 2016 ခိုန စတ်ငွပ် နလ်ညပ်  

ငဆ်ငထ်ျာေးရသျာကိုနစ်ည,် အလို ်လို ်ဘိို ုံ့ရငရွချေးင ျာေးဘိို ုံ့ IPF မျျာေးအတကွ ်CQS [ ငွ်ုံ့လငေ်း] Method 

ကိိုကမျ္ာုံ့ဘဏ၏် စစညေ်းဝယယ်ရူ ေးစညေ်းမျဉ်ေးဥ ရ , non-အတိိုင ်ငခ်နံ  င်ုံ့အတိိုင ်ငခ်နံရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးနိိုဝငဘ်ျာ 2017 

ခိုန စတ်ငွပ် နလ်ညပ် ငဆ်ငထ်ျာေးရသျာပ စ ်ျေါတယ် ( စစညေ်းဝယယ်ရူ ေးသိို ုံ့မဟိုတ ်စမွ်ေးရဆျာင ်ညက်န ုံ့သ်တ)် ။ စျာချြု ် Form 

ကိိုစမိေ်းရ ျေါငေ်းလ ပ် စလ်မိုံ့မ်ည။် 

 

8. Staffing လိိုအ ်ချက်မျျာေး 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်တံစဦ်ေးချငေ်းစအီဘိို ုံ့တျာဝနတ်ျာဝနရ်တနွှဲ ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုအ ွှဲျ့  ွှဲ ျ့စညေ်းမှုအဆိို  ပုုိုသင်ုံ့ ျေါတယ ်

 ဝနရ်ဆျာငမ်ှု၏ ည ွ်ယခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့ရဘျာငရ်တွျ့ဆံို နလ်ံိုရလျာကရ်သျာရထျာကခ်မံှုထမ်ေးမျျာေးန င်ုံ့အတရူသျာုံ့ခနထ်မေ်း။ အဆိို ျေါ 

 

 

 

 

 

P-18B 
 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

key ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယန်ထ်မေ်းမျျာေးအတကွခ်န် ုံ့မ နေ်းဝနထ်မ်ေးမျျာေးလအတငွေ်း 30  ကပ် စ ်ျေါတယ ်Non-key ကိိုထမေ်းအှဲ  ီ60  

ဤရ ွျ့ကျာေးဝနထ်မေ်းမျျာေး-  

လအတငွေ်းပ စ ်ျေါတယပ် ပ စရ်ကကျာငေ်းန ငုံ့အ်တိိုင ်ငခ်နံညေ်းစနစက်ရထျာကခ်သံတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့ခန် ုံ့မ နေ်းချကန်ရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်

ရ ေးအတကွ ်အဆိို  ပုုိုအဆိိုတငသ်ငွေ်း ိို ုံ့အခမှဲုံ့ပ စက်ကသည။် 

 

 တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတကွန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကှဲပ  တလ်ို ်ငနေ်းစဉ်အတငွေ်းအကှဲပ  တခ် ံ ိို ုံ့ Key  

ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးကိိုရအျာကတ်ငွရ် ေးထျာေးရသျာပ စ ်ျေါတယ။်    

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်သံညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူးအတကွက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးအပ စအ်သင်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီဆိို  ပုုို မည,်  

န င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အဆိို     

ပုုိုထျာေးရသျာနညေ်းစနစမ်ျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာန င်ုံ့ညညီွတမ်ှုအတကွတ်ျာဝနက်ျ ျာထကွသ်ယရ်ဆျာင ်နသ်ညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူး၏တ

စဥ်ီေးချငေ်းစဆီ  န် ုံ့ကျငသ်တူစဦ်ေး-လလိိုအ ်ရသျာအရ အတကွမ်မိတိိို ုံ့ကိိုယ ိ်ိုငခ်န် ုံ့မ နေ်းချကတ်ငပ်  န။် 

 

Key ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယန်ထ်မေ်းမျျာေးအတကွ ်qualification န င်ုံ့ Input: 

 ျာထေူး  ညျာရ ေးဆိိုင ်ျာအ အလိိုဆနဒ တ ုကိျတှဲုံ့အရတွျ့အကက  ုိုု  ံ ၏ Indicati 



ညအ်ချငေ်းမျျာ  ရ ျာ် ကရ် ငန်

ယအ်ရတ ုံ့အ

ကွြံုအန စ ်

 ငျတိို ုံ့သညျန ံျေါ

တျ 

အရနအထျာေး 

အသငေ်းရချေါငေ်း

ရဆျာင ်

(နိိုငင်တံကျာ) 

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲအတွ

က ်

သကဆ်ိိုင ်ျာလယပ် 

င ်

12 န စ ် ဃ) 

အသငေ်းရချေါငေ်းရဆျာငအ်ပ စအ်ပ ညပ် ညဆ်ိိုင ်ျာ

အရတွျ့အကကြံု 3 န စ။် 

တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသကရ် ျာကမ်ှု၏င) 

အရတွျ့အကကြံု 

ပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခအံရဆျာကအ်ဦမျျာေးအကှဲပ တ်

အထေူးလမ်ေး, အရဆျာကအ်ဦန င်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး။ 

ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းတငွ,် f) 

အရတွျ့အကကြံုသိို ုံ့မဟိုတ် 

အလျာေးတဘူဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းကိို။ 

1 

လကရ်ထျာကအ်

သငေ်းရချေါငေ်းရဆျာ

င ်cum 

သကဆ်ိိုင ်ျာလယပ် 

င၌်ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲ 

10 န စ ် ဃ) ိုတယိဝနက်ကေီးအသငေ်းရချေါငေ်းရဆျာငအ်ပ စအ်

ရတွျ့အကကြံု3န စ။်တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာသက်

ရ ျာကမ်ှု၏င)အရတွျ့အကကြံုပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခအံ

ရဆျာကအ်ဦမျျာေးအကှဲပ တအ်ထေူးလမေ်း,အရဆျာ

ကအ်ဦန င်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး။ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းတွင ်'), 

အရတွျ့အကကြံုမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတဘူဏ္ဍျာရ ေး

 ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းကိို။ 

1 

 တဝ်နေ်းကျငထ်ိ

နေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေး

ကျငသ် ူ/ Scient 

IST,  ျေါမ မဟိုတ ်

Ecologist 

B.Sc. 

, အငဂ်ျငန်ယီျာ 

(ပမြို ျ့ ပ ) / ရဂဟရေ  

/ r 

ကိိုဓျာတရ်လ ကျာေးလ

ယပ် င ်

8 န စ ် ဃ)အရပခခအံရဆျာကအ်ဦမျျာေးသကရ် ျာကမ်ှုအ

ကှဲပ တအ်တကွအ်ရတွျ့အကကြံု3န စသ်ဘျာဝအ

ရလျျာကရ်န ငေ်းရ သမျျာေး,ရ ,ရပမန င်ုံ့ဇီဝမျိြုေးစံိုမျိြုေး

ကွှဲမျျာေးအရ ေါ်လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး။ 

င)ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ကိုနေ်းန င်ုံ့ရ ရနရဂဟစနစအ်တကွ်

အရတွျ့အကကြံုန စလ်ိို ွယပ် စ ်ျေါသည်။ 

f) 

ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းကိိုသိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတဘူ

ဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းတငွအ်ရတွျ့အကကြံု။ 

1 

လမူှု ွံျ့ ပ ိြုေးရ ေးကျွ

မေ်းကျငသ် ူ

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲအတွ

က ်

လမူှုရ ေးသ ိပံ 

9 န စ ် တိိုကရ်ိိုက၏်အရတ ုံ့အကွြံုဃ) 3 န စန် င်ုံ့ 

သယွဝ်ိိုကလ်မူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေး (positive 

နှဲ ုံ့ negative) အကှဲပ တ ်

ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးအ ျေါအဝငအ်ရပခခအံရဆျာကအ်အံို ွံျ့

ပ ိြုေးတိိုေးတကရ် ေးကိို-related လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး။ 

1 

P-19A 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

   အတကွင်)  



သကရ်သပ ချကအ်ရတွျ့အကကြံု

ကိို 

၏ရလုံ့လျာ ိို ုံ့အတကွ ်

ဌျာရနတိိုငေ်း ငေ်းသျာေးမျျာေးလဥူီေးရ 

ပ စန်ိိုင ်ငအ်တကွ ်

ဘဂဂလျာေးရ ုံ့။ 

f) 

ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းကိိုသိို ုံ့မဟိုတ်

အလျာေးတဘူဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်း

တငွအ်ရတွျ့အကကြံု။ 

 

  ညျာရ ငမ်ျျာေး၏စျာ ငေ်း ျာထေူးအထကအ်ပ င;်  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်သံညအ်ပချာေးကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးမျျာေးအတကွအ်စအီစဉ်မျျာေးရစန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာနယ ်ယမ်ျျာေးတငွလ်ံိုရလျာကရ်သျာအ

ရတွျ့အကက   ုိုု နံ  ငုံ့အ်တနူထ်မေ်းမျျာေးကိိုရထျာက ံ်ုံ့သင်ုံ့ ျေါတယ။် 

တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတကွလ်ိိုအ ်ရသျာရစပခငေ်းင ျေါအဘယသ်သူညက်ိိုအပချာေးထမေ်း /  ကျွမ်ေးကျငသ်မူျျာေးက / 

ရထျာကခ်မံှု ညျာရ ငမ်ျျာေး၏ည နပ်  စျာ ငေ်းကိိုရအျာကတ်ငွရ် ျာ်ပ ထျာေးရသျာရ ေးထျာေးရ မယ်ုံ့သတူိို ုံ့အ ိို ုံ့ကန် ုံ့သတမ်ခ ံ။  

နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာအကှဲပ  တလ်ို ်ငနေ်းစဉ်အတငွေ်းဤထမ်ေးတစဥ်ီေးချငေ်းစအီကှဲပ  တမ်ညမ်ဟိုတ ်ျေါ။ 

 

အပချာေးအက Non-ကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးကန င်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေး 

SI ။ အမ တ ်  ျာထေူး ပ အရ အ

တကွ ်

1 Stakeholder ထရိတွျ့ဆကဆ်ရံ ေးအထေူးကို 1 

2 အရပခခံအရဆျာကအ်အံိုအထေူးကို 1 

3 GIS အထေူးကို 1 

4 ကွန ်ျူတျာရအျာ် ရ တျာ 1 

5 ရံို ေးမနရ်နဂျျာ 1 

6 ရမျာငေ်းသ ူ 2 

7 MLSS 2 

 

LGED ၏ 10 တျာဝနမ်ျျာေး 

  အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်း ျေါရိိုက်တျာ, MDSF (LGED),  ျေါကျာ၏တိိုကရ်ိိုကက်ကေီးကက ်မှုရအျာကတ်ငွအ်လို ်လို ် လမိုံ့မ်ည။် ကက  

ုို ိုတငမ် နေ်းဆမပမ ငန်ိိုငပ် စ ် ်မျျာေး၏အမှု၌,  

ကလယက်ငွေ်းအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့မ ျာရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတလ်မူှုရ ေးအတျာေးအဆေီး၏စညေ်းကမေ်းချကမ်ျျာေး၌ပ စ;် အဆိို ျေါ LGED    

စိိုေး ိမ ် ူနလ်ယက်ငွေ်းရံို ေးမျျာေးသတူိို ုံ့ကိိုရပ ရ ငေ်းန င်ုံ့ရကျာငေ်းမနွရ်သျာလို ်ငနေ်းခငွ ်တဝ်နေ်းကျငရ်သချျာရစ နအ်စ ျိြုေးယ ူျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

 နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာန င်ုံ့စမီကံနိေ်းစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး LGED, PD¬MDSPန င်ုံ့အတိိုင ်ငခ်အံကကျာေး tri-partition   

အစညေ်းအရဝေးတငွရ်ဆေွးရနေွးတငပ်  လမိုံ့မ်ည။် နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတမ်ဟိုတ ်ငမ်ဆိိုမရပ ရ ငေ်းနိိုငပ် ဿနျာသည,် Project 

မ  ျေါရိိုကတ်ျာန င်ုံ့   LGED,  ျေါကျာမ တဆင်ုံ့ LGED အတတူကယ်မူညပ် စသ်ည။် 

 

 ရလုံ့လျာမှုရချျာရမွျ့ ပ ီေးစေီးသည ်ပ စ.် , စမီကံနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာ, MDSP (LGED) ကိိုရအျာက ်ျေါအချကအ်လကမ်ျျာေး,  

ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အရဆျာကအ်ဦ၏စိုရဆျာငေ်းမှုအတကွရ်ကကျာင်ုံ့ရဝေးနိိုငသ်မျှအတိိုငေ်း, အတိိုင ်ငခ်ကံညူကီကမည:် 

 • ရ ိနိိုငရ်လုံ့လျာမှုမျျာေးအဘိို ုံ့ဤရလုံ့လျာမှုန င်ုံ့  တသ်က.် ကွှဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရသျာရလုံ့လျာမှုမတိ ်ကက်ရဆျာင ွ်က် 

 အလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လကန် င်ုံ့အနျာဂတအ်စအီစဉ်မျျာေး၏မျိြုေးဆက။် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 ကနောက ်ကတ်ွွဲ 8: ကစောင့််ကကည့််ကလ့်လော ခင််းနငှ့််အကွဲ   တအ်တိုံငပ်ငခ်ံမျော်းအတကွ ်ToR 
 

A. အနိေေါန််း 

  1. အတငေ်းအရဓ္ရျ့ရပ ျာငေ်းပမ န ုမ်ျာနိိုငင်သံျာေးမျျာေးရထျာငရ် ျေါငေ်းမျျာေးစျွာ၏ ျာရ ျေါငေ်းမျျာေးစျွာ၏အစိုလိိုကအ်ပ    ုိုု လံိိုကရ်ပ ေး (FDMNs) 

 ငလ်ယန်ျာေးမ ျာကရပခရ ေါ်သတူိို ုံ့ဘဝ ရီလျာကစ်နွ ုံ့,် ကသဂိုတလ် 2017 ခိုန စက်တညေ်းကဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အမိန်ေီးချငေ်းတိို ုံ့အတကွ ်Myanamar 

(ပမနမ်ျာနိိုငင်)ံ 

၏ရပမျာက ိ်ိုငေ်း ခိိုငပ် ညန်ယမ် ျာအရသခပံခငေ်းသိို ုံ့မဟိုတည် ဉ်ေး နေ်းန  ်ိစက်မှုကိိုရရ ျာငရ် ျာေးနိိုင ်နအ်တကွက်မျ္ာုံ့အလျငပ်မနဆ်ံိုေးကက ီ

ုေးထျွာေးလျာ ိုကခသညအ်ကျ ်အတညေ်း၏အထနွေ်းကျာေးရစခှဲုံ့ ျေါတယ။် အရကကျာငေ်း 10.00 ချိ ် FDMNs တည်ဆှဲအပခ   

ရုခအံရဆျာကအ်အံိုရ ေါ်န ငုံ့တ်စခ်ိုပ ီေးသျာေးအ ငေ်းအပမစ-်

သတလ်မူှုရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခငေ်းစနစန် င်ုံ့ တဝ်နေ်းကျငတ်ခိုတခိုအရ ေါ်မ ျာကကေီးမျာေး  strain အျာေးမ , တကက နျာန င်ုံ့ Ukhia Upazilas 

အတကွရ်ကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငက်ိိုပ တပ် ီေးပမ   နမ်ျာနိိုငင်အံရနပ င်ုံ့အမျျာေးအပ ျာေးစခနေ်းမျျာေးနယ်စ ်ပ တရ်ကျျာ်ကကသည။် 

အထက ်ျေါရနျာကခ်ခံိုန စတ်ငွစ်သည်တိို ုံ့ကိိုသဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ,်  လမေ်းဆကသ်ယွရ် ေး, crowding န င်ုံ့ Hat-

ဇျာေးအတကွ ိ်တဆ်ိို ုံ့မှုကိိုမ ထရိတွျ့ မှု၏သသိျာထငရ် ျာေးရသျာအနတ ျာယမ်ျျာေးရလျာကအတကွ,် အထခိိိုက ် Upazilas အတကွ ်1, 

လမူှုရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုရ ေး ိို ုံ့မှုစနစ:် အဆိို ျေါ FDMNs လဦူေးရ  ှဲ ုံ့ကကေီးမျာေးတှဲုံ့ရ ျာကလ်ျာ 2 အျာေးပ င်ုံ့အမိရ် ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်း outnumbers   

သဘျာဝရဘေးအနတ ျာယမ်ျျာေး၏ကက  ုမိအ်တကွ ်FDMNs အဘိို ုံ့ သျာ. ကကေီးပမ တ ုက်ျာကယွမ်ှုရ ေးန င်ုံ့ FDMNs 

မ ဆကသ်ယွရ် ေးကနွယ်ကက်ိို,  လမူှုရ ေးခနံိိုင ်ညန် င်ုံ့အပခ    

ုျာုေးအရဆျာကအ်ဦေးမျျာေးတိိုေးတက်ရကျာငေ်းမနွရ် ေးလမေ်းပ ငုံ့လ်မူှုရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုရ ေး ိို ုံ့မှုစနစတ်ိိုေးတကရ်ကျာငေ်းမနွရ်အျာင ်န ်ည ွ်ယ်

ချကန် င်ုံ့အတ ူ ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကကညူခီှဲုံ့အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်းကိိုခှဲုံ့ ရဆျာင ွ်က။်   

 ည ွ်ယခ်ျကမ် ျာဝယယ်ရူ ေးန င်ုံ့ရအျာက ်ျေါအကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု,   

ကိုနစ်ညရ်ထျာက ံ်ုံ့ရ ေးန င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး၏င ျာေး မေ်းမ တဆင်ုံ့ရအျာငပ်မင ်နစ်စီဉ်ထျာေးခှဲုံ့ပ ီေး: 

 

  ကျွန်မ: အသစရ်သျာအမိိုေးအကျာမျျာေးရဆျာကလ်ို ်ရ ေး:   ီSub-အစတိ်အ ိိုငေ်းအနျာဂတရ်ဘေးအနတ ျာယပ်  စ ် ်မျျာေးအတကွ ်သျာ. 

ကကေီးပမ တက်ျာကယွရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးကိိုတညရ်ဆျာကန်ိိုင ိ်ို ုံ့အသစက် Multi- 

 ည ွ်ယခ်ျကရ်ဘေးအနတ ျာယအ်မိိုေးအကျာ၏ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးကိိုရထျာကျ ံုံ့မညျ ွစျသညျ။ 

 II ကိုံ: လမ််းမျော်း၏တိုံ်းတကမ်ှု:   ီSub-အစတိအ် ိိုငေ်း  ပုုိုပ ငရ် ေးန င်ုံ့ ျကစ်ေီးရနကက 

သညသ်ိို ုံ့မဟိုတလ်ိိုအ ်ရသျာစရံတွျ့ဆံို နအ်ချြို ျ့ဓျာတအ်ျာေးမလံိုရလျာကမ်ှုရကကျာင်ုံ့ရဘေးဥ  က်ိိုအမိိုေးအကျာအပ  စအ်သံိုေးပ  

ုိုမ နိိုငျရသျာရ ိပ   ုီု ေးသျာေးအမိိုေးအကျာ၏တိိုေးတကမ်ှုရငရွကကေးရတျာ်မမူည် 

 III ကိုံ: တတံော်းမျော်း / culverts ၏ရဆျာကလ်ို ်ရ ေး:   ီSub-အစတိအ် ိိုငေ်းရငရွကကေး ျေါလမိ်ုံ့မယ ်

 သ ုတူိို ုံ့ကိို ိိုပ   ုီု ေးသံိုေးစွှဲနိိုငပ်ခငေ်းန င်ုံ့ထရိ ျာကရ်သျာရစ နစ်မီကံနိေ်းရအျာကတ်ငွရ်ဆျာကလ်ို ်ထျာေးသိို ုံ့မဟိုတ ်   

ပုုိုပ ငက်ကလမိ်ုံ့ နအ်မိိုေးအကျာမ လမေ်းမျျာေးဆကသ်ယွရ် ေးကနွယ်က၏်ပ  နလ်ညတ်ညရ်ဆျာကရ် ေးလို ်ငနေ်းမျျာေးတငွ ်/ 

ရဆျာကလ်ို ်ရ ေး; န ငုံ့ ်

 IV ။ အကထကွထကွ နုံတ ်မ   ရုုျာငေ်း ွှဲျ့စညေ်း ံို, ပ  ညတ်ငွေ်းရ ေးလမေ်း, hatbazar, footpath 

ရနရ ျာငပ်ခညလ်မေ်းရ ေါ်အလငေ်း၏ရထျာက ံ်ုံ့ရ ေး,  ကျာကယွရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးက ိိယျာမေီးသတသ်မျာေးသံိုေးစကက် ိိယျာမျျာေး, 



ဘကစ်ံိုသံိုေးအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းစငတ်ျာ, က  ယဆ်ယရ် ေးပ န် ုံ့ပ ူေးပခငေ်းန င်ုံ့အို ်ချြု ်ရ ေးေဟိိုဌျာနရ ျေါုံ့၏ရထျာက ံ်ုံ့ရ ေး, etc 

မေီးသတ်သမျာေးသံိုေးစကက် ိိယျာမျျာေးန င်ုံ့မေီးသတသ်မျာေးပဂ   ုို ိုဟတ်ိုဘတူျာအဘိို ုံ့ဂိိုရ ျေါငန်ှဲ ုံ့တအူလို ်လို ်တယ ်
 

 အဆိို ျေါအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေးကိိုဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုင၏်အဓကိအျာေး Ukhiya န င်ုံ့တကက နျာ Upazila ကိို ံိုေးလ မေ်းလမိ်ုံ့မယ။် 

 အဆိို ျေါစမီကံနိေ်းကိိုသံိုေးအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး, viz, LGED အစတိအ် ိိုငေ်း, FSCD အစတိအ် ိိုငေ်းန င်ုံ့ DPHE အစတိအ် ိိုငေ်းရ ိတယ။်  

 ထမဦေးစျွာန စခ်ိုအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး LGED ကအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရဆျာင ွ်ကလ်မိ်ုံ့မည။် အဆိို ျေါ LGED LGED, FSCD န င်ုံ့ DPHE   

အစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေးလညေ်း ျေါဝငသ်ည်ရသျာ EMCRP အရ ျေါငျေးတိို ုံ့သကဏဍ်ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ  တအ်တကွ ်Plus 

အျာေးအကအူညရီ ေး နရ် သခတံစဥ်ီေးအတိိုင ်ငခ်ကံိုမပဏတီစခ်ိုကင ျာေး မေ်း န ်ည ွ်ယ ်ျေါသည။် package အရ အတကွက်ိို   EMCRP / 

M & E / S2 န င်ုံ့ post ကိိုပ  န ုလ်ညသ်ံိုေးသ ်စျာချြု ်ပ စ ်ျေါတယ။်  ျေါဟျာကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကရငရွကကေးရထျာက် ံုံ့မညပ် စပ်   

ုီု ေးတျာဝနက်ိို၏ကကျာချိန ်3 (သံိုေး) န စအ်ဘိို ုံ့ပ စ၏်။ 
  

တောဝန်ကိုံ၏ခ ည ွ်ယခ်ျကမ်ျော်း 

 2 . ဤတျာဝနျ၏ပခ  

ုိုု ငံ ံို ည ွ်ယခ်ျကမ် ျာတစဦ်ေးအ ညအ်ချငေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိိုင ျာေး မေ်း ိို ုံ့ပ စ ်ျေါတယန် င်ုံ့ 

 လ ရုုေးမလူတနေ်း ည ွ်ယခ်ျကမ်ျျာေးအတကွအ်ကှဲပ တ ်(M & E) ကိိုအကက   ုရံ ေးကိုမပဏတီခို; (ဈ) စမီကံိနေ်းကိိုတိိုေးတကမ်ှု, 

သငွေ်းအျာေးစို, အကျိြုေး လ မ်ျျာေး, လို ်ငနေ်းစဉ်မျျာေး,  လ မ်ျျာေးန င်ုံ့ PIU  

အ ျေါအဝငစ်မီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်ကီရဆျာင ွ်ကအ်မျြိုေးမျိြုေးရသျာစမီကံနိေ်းကိိုအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး, 

စ ်လျဉ်ေးသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးက M  & E ကိိုထကွသ်ယရ်ဆျာင;် (ii)  

စမီကံနိေ်းကိိုတကိျရသျာလို ်ငနေ်းလည ်တအ်နတ ျာယမ်ျျာေးန င်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးထကွသ်ယရ်ဆျာင;် (iii)  

အေီးကည နက်ကျာေးထျာေးအပ စအ်ထက်၎ငေ်း၏အကှဲပ တအ်ရ ေါ်အပ  စက်ိိုအပချာေးတကိျရသျာပ ဿနျာအရ ေါ် LGED စမီကံနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာ, 

PD, မ တံို ုံ့ပ  နခ်ျကမ်ျျာေးကိို ံိုမ န ်

 
P-20A 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 အဆိို ျေါအေီး: န င်ုံ့ (ဃ) ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအတကွ ်PIU မ အကအူညရီ ေးအကှဲပ တ:် (က)  

စမီကံနိေ်းကိိုရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာန င်ုံ့ဘဏ္ဍျာရ ေးတိိုေးတကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့စွမေ်းရဆျာင ်ည,် စမီကံနိေ်းကိိုသငွေ်းအျာေးစို, အကျိြုေး လ မ်ျျာေး,    

လ မ်ျျာေးန င်ုံ့အကျိြုေးသကရ် ျာကမ်ှု; န င်ုံ့ (ခ) သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေး ွံျ့ ပ     

ုို ိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုန င်ုံ့စမီကံနိေ်းအျာေးလံိုေးစမီကံနိေ်း၏အစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေးကိိုရိိုရသရလေးစျာေးမှုန င်ုံ့အတစူမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုရှုရထျာင်ုံ့ကျာက ယျရစျာငျျ့ရရ ျာ

ကျ။ အဆိို ျေါ  M & E အတိိုင ်ငခ်,ံ LGED ချြု ်အငဂ်ျငန်ယီျာချြု ် (အရ )ီ တိိုကရ်ိိုကတ်ျာဝနခ်ပံ စမ်ည,် စမီကံနိေ်းမျျာေး၏ PIU  

က၎ငေ်း၏စျာချြု ်စမီခံန် ုံ့ခွှဲရ ေးန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုမျျာေးအတကွတ်ျာဝနရ် ိကကလမိုံ့်မည။် အထေူးသပ င်ုံ့,  

ထိိုအတိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏တျာဝနမ်ျျာေးကိို ျေါဝငမ်ညပ် စသ်ည်: 

 

 •အ EMCRP မျျာေးအတကွပ် ည်ုံ့စံိုရသျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုန င်ုံ့အကှဲပ တမ်ရူဘျာငတ်စခ်ိုကိို နတ်ေီး; 

 •ပခ  ရု ျာခစံမီကံနိေ်းကိိုသငွေ်းအျာေးစို, အကျိြုေး လ မ်ျျာေး,  လ မ်ျျာေးန င်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တအ်နတ ျာယမ်ျျာေးမျျာေးအတကွ ်key က   

ုို ိုစမီကံနိေ်း၏ည နက်နိေ်းမျျာေးအတကွအ်ပခ  ရုခထံိုတလ်ို ်မည;် 

 •စမီကံနိေ်းအျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတငွေ်း key ကိိုည နေ်းကနိေ်း (input ကိို, ထိုတလ်ို ်မှုန င်ုံ့ လ က်ိို) ရပခ ျာခ,ံ 

 •ပ  စစ်ဉ်ကိိုရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှု ပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ  တထ်ကွယ်သူျွာေး; 

 •စမီကံနိေ်းအို ်ချြု ်မှုအနတ ျာယမ်ျျာေး၏ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုန င်ုံ့အကှဲပ  တထ်ကွယ်သူျွာေး; 

 •သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာမ နက်နရ်သျာလို ်  ်မျျာေးန င်ုံ့အကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေးအကက ံ ပုုို; 

 •အသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(EMF) န င်ုံ့လမူှုရ ေး / ပ  နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးဆိိုင ်ျာမဝူျေါ မရူဘျာင ်(S / RPF) 

၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုန င်ုံ့လိိုကန်ျာမှုကကေီးကက ်; 



 •  စအီေီးန င်ုံ့ World Bank မ မ တစပ်   ုို ိုငတ်ညေ်း ျေါအစ ီငခ်စံျာရ ေး; 

 •အလယအ်လတက်ျာလသံိုေးသ ်ချက ်(MTR) အစ ီငခ်စံျာအဘတိ;် 

 အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ•အဘတိ ်(ICR) န င်ုံ့ 

 •စမီကံနိေ်း၏သကရ် ျာကမ်ှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ PIU အ ျေါအဝငရ်အဂျငစ်မီျျာေး, အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်စမီကံနိေ်းမျျာေး၏စမွေ်း ညက်ိိုခိိုငခ်ံုံ့ရစ။ 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏တျာဝနမ်ျျာေးကိို / တျာဝနဝ်တတ  ျာေး၏ C. ရကျာကရ်ကကျာငေ်း 

 Key ကိိုလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး: ဤတျာဝနက်ျတှဲုံ့ရန ျာရအျာကမ် ျာအဓကိလှု ်ရ ျာေးရဆျာင ွ်ကမ်ှုမျျာေး ျေါဝငသ်ည်: 

 Task ကိို 1: Project မ အဘိို ုံ့အပ ည်ုံ့စံိုရသျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုန င်ုံ့အကှဲပ တမ်ရူဘျာငတ်စခ်ိုကိို နတ်ေီး 

 

 3.  ျေါဟျာစမီကံနိေ်း ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေး ည ွ်ယခ်ျက,် ရ ိသမျှစမီကံနိေ်းကိိုအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေးမျျာေးအတကွအ်လယ်အလတ ်output  

ကိိုည နက်နိေ်းမျျာေးန င်ုံ့တစဦ်ေးချငေ်းစညီ နပ်  ချကအ်ဘိို ုံ့အစမေ်းသရဘျာအရပခခအံရပခအရနမျျာေး, တစဥ်ီေးချငေ်းစ ီလ က်ိို / output  

ကိိုည နပ် ချကဆ်န် ုံ့ကျင ်စမ် တ၏်တစန် စ ်ညျာရ ိသရအျာငပ်မငမ်ှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ဘိို ုံ့ လ အ်ည နေ်းကနိေ်းမျျာေး ျေါဝငသ်ည။်  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံိိုအ ်ရသျာလျှငည် နေ်းကနိေ်းမျျာေးန င်ုံ့ စမ် တခ်ျိနည် ပိခငေ်းန င်ုံ့ ဏရ်င ွtuning အသံိုေး  ပုုို ံို, စမီကံနိေ်းကိိုတကိျရသျာက 

M & E ကိိုမရူဘျာင၏် ွံျ့ ပ ိ ုိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုမျျာေးအတကွအ်ပခ  ရုခစံျာ ွကစ်ျာတမေ်းအပ  စဤ်သံိုေးစွှဲ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ သည။် 

 

 4. က M & E ကိိုမရူဘျာငစ်မီကံနိေ်းကိိုတကိျရသျာလို ်ငနေ်းလည ်တအ်နတ ျာယမ်ျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ   

တ ိ်ို ုံ့ည နေ်းကနိေ်းမျျာေးန င်ုံ့အနတ ျာယရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမလံညေ်း ျေါဝငသ်ည်သငျျ့သညျ။ စ  

ရုုျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏ဤရှုရထျာင၏်အဓကိ ည ွ်ယခ်ျကစ်မီခံျက၏်အို ်ချြု ်မှုရှုရထျာင်ုံ့ကိိုရသချျာန င်ုံ့စမီကံနိေ်းအ ငေ်းအပမ စ 

ုမ်ျျာေးအလွှဲသံိုေးစျာေးမှု၏အနတ ျာယမ်ျျာေးကိို minimize  နပ် စ ်ျေါသည။် သိို ုံ့ရသျျာလညျေးကိို ိိုမိိုလည ်တည် နေ်းကိနေ်း ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေး ိို ုံ့လိိုန  င်ုံ့စနစမ်ျျာေး, လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးန င်ုံ့စခံျိနရ်စျာငုံ့ရ်ရ ျာကအ်စအီစဉ်မျျာေးအဆိို  

ပုုိုထျာေးကျယပ် န် ုံ့ကိုစျာေးအတိိုငေ်းအတျာန င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာမှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ရပမပ  ငရ် ေါ်တငွထ်ရူထျာငခ် ံ ိို ုံ့ရ သိည ်ပ စ.် ,  

ဤရဆျာင ွ်ကခ်ျကမ်ျျာေးအသေီးအသေီးစမီကံနိေ်းတငွအ်စတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး၏ရလေးစျာေးမှုအတကွ်စမီကံနိေ်း၏လမိ်လညမ်ှုန င်ုံ့အကျင်ုံ့ ျကပ်ခစျာေး

မှုအနတ ျာယ ်မျျာေးကိိုခွှဲပချာေးသတမ် တ ်နန် င်ုံ့စနွ် ုံ့စျာေးမှုမျျာေး၏အဆင်ုံ့ဆင်ုံ့ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ  တ ိ်ို ုံ့,  

အတလူိိုကန်ျာမှုန င်ုံ့စမီကံနိေ်းအတကွ် ဇိီိုငေ်းရ ေးဆွှဲအနတ ျာယရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမ၏ံအကျိြုေးသကရ် ျာကမ်ှုကိိုထထိရိ ျာကရ် ျာကထ်နိေ်း

သမိေ်းထျာေးခ ံ   ိို ုံ့လိိုအ ် ျေါတယ။် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်,ံ  ွံျ့ ပ ိ ုိုု ေးတညရ်ထျာင ်နန် င်ုံ့ပမ  

ုို ိုု ုံ့ရတျာ် ိိုငဆ်ိိုငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့စျာေးသံိုေးသ ူစစညေ်းမျျာေးန င်ုံ့ဆကစ် ်ဘဏ္ဍျာရ ေးရငရွကကေးလ ှဲရပ ျာငေ်းမှုမ ျာလ ှဲရပ ျာငေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ပ န် ုံ့ရဝန င်ုံ့အတ ူ

related   နိိုငင်သံျာေးမျျာေးစိုရ ျေါငေ်းပ ီေး community level မ ျာအသနံှဲ ုံ့မ တတ်မ်ေးထနိေ်းသမိေ်းမှု၏ ငွ်ုံ့လငေ်းစနစ,် 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ သည။် 

 

5.   ဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ိံိုရကျာငေ်းအထက ်ျေါရ ျာ်ပ ခှဲုံ့တှဲုံ့ ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ရအဂျငစ်မီျျာေးကိိုသကဆ်ိိုင ်ျာအ ျာရ ိတဦေး၏ ျေါဝငမ်ှုနှဲ ုံ့ 

အတိိုင ်ငခ်အံလို ်ရံိုမ တ ဆင်ုံ့၎ငေ်း၏စညေ်းရံို ေးပခငေ်းပ ီေးရနျာကအ်ပ  စ 

ုအ်ရစျာ ိိုငေ်းတတန်ိိုငသ်မျှသတူိို ုံ့အျာေးအတိိုငေ်းအတျာ ံိုေးအို ်ထျာေးသည်ုံ့ M & E မရူဘျာငအ်ပ   ုီု ေးသတ ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ သည။် 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်အံဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာအတကွအ်ဓကိလကင်ငေ်းတစံိုတ ျေါေးကှဲုံ့သိို ုံ့,   ရနျာကဆ်ံိုေးက M 

& E ကိိုမရူဘျာင,် အချငေ်းချငေ်း Alia တငဆ်က ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ သည။် 

P-20B 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 T ask ကိို 2: စမီကံနိေ်းကိိုထညုံ့်သငွေ်းမှုမျျာေး, အကျိြုေး လ မ်ျျာေးန င်ုံ့ လ ပ်ခ  ရု ျာခမံျျာေးအတကွ ်key ကိိုစမီကံနိေ်း၏ည နက်နိေ်းမျျာေးအတကွ် 

baseline ပ  စထ်နွေ်းရစ ျေါ။ 

 

 6 အတိိုင ်ငခ်အံျာေးလံိုေးစမီကံနိေ်းကိိုဆန် ုံ့ကျငအ်ရပခခအံဆင်ုံ့အတနေ်းမျျာေးတညရ်ထျာငပ်ခ ငေ်းမျျာေးအတကွတ်ျာဝနရ် ိသည ်



 ရနျာကဆ်ံိုေးက M & E ကိိုမရူဘျာင၏်ည နေ်းကနိေ်း လ န် င်ုံ့သကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးရလုံ့လျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့နိိုငရ်စ ိို ုံ့။  

အဆိို ျေါရယဘိုယျအရပခခအံရပခအရနတကိျမ နက်နတ်ညရ်ထျာငပ်ခငေ်းအထေူးအရ ေးကကီေး ျေါသည။် အပ  စအ်ရစျာ ိိုငေ်းပ  

စန်ိိုငသ်မျှအတိိုငေ်းစညေ်းရံို ေးလှုံျ့ရဆျာ်ပ ီေးရနျာက်, အတိိုင ်ငခ် ံို PIU န င်ုံ့အတတူိိုင ်ငအ်တကွစ်မီကံနိေ်းဧ ိယျာအတကွအ်ပခ  

ရုခစံစတ်မေ်းနညေ်းစနစ ်ဇိီိုငေ်း နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရနသည။် 

 

7. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်တံစဥ်ီေးအပ စ ်တဝ်နေ်းကျင ်parameters ရတကွိို (ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာ, ဓျာတိုန င်ုံ့ဇီဝ တဝ်နေ်းကျင)် အ ျေါအဝငအ်ပခ 

ရုခစံစတ်မေ်းမျျာေးစတငခ်ျကခ်ျငေ်းမိိုဘိိုငေ်းပ ီေးရနျာကအ်ရပခခံ status ကိိုတညရ်ထျာင ်နန် င်ုံ့မျျာေးအတကွန်ညေ်းစနစက်ိိုတငပ်    

မယလ်ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ျေါတယန် င်ုံ့တစဦ်ေးချငေ်းစညီ နပ်  ချကမ်ျျာေးအတကွရ်ယဘိုယျအရပခခ ံstatus 

ကိိုရ ေးသျာေးထျာေး၏တိိုေးတကမ်ှုပ စ ်ျေါတယ် စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာ၏အကျိြုေး လ မ်ျျာေး။  အတိိုင ်ငခ်အံဆိို  ပုုိုချကက်ိိုအကှဲပ  

တဘ်ိို ုံ့ကသတမ် တ်ထျာေး၏တဦေးတညေ်းအပ  စအ်သံိုေး  ပုုိုလမိ်ုံ့မညပ်  စရ်သျာ၎ငေ်းတိို ုံ့၏အဆိိုပ  ုိုချကမ်ျျာေးတငွအ်ပခ  

ရုခစံစတ်မေ်းမျျာေးအဘိို ုံ့အယငေ်း၏အဆိို  ပုုိုနညေ်းစနစအ်ကက ံ ပုုို ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ သည။် 

 

 Task ကိို 3: စမီကံနိျေးအရကျာငျအထညျရ ျျာရနစဉ်အတငွေ်းအဓကိရသျာုံ့ချကည် နေ်းကနိေ်း (input ကိို, output ကိို,   

 လ န် င်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တအ်နတ ျာယမ်ျျာေး) စစမ်ည် 

 8. 

အတိိုင ်ငခ်လံကင်ငေ်းန င်ုံ့စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတစရ်လျှျာကလ်ံိုေးရကကျာင်ုံ့စမီကံနိေ်းကိိုကကျာေးဝငမ် ထိုတလ်ို ်ပ ီေး လ မ်ျျာေးအကှဲ

ပ တ ်န,်  စမီကံနိေ်းကိိုသငွေ်းအျာေးစိုကိိုရပခ ျာခရံစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့နှဲ ုံ့သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာနညေ်းလမေ်းမျျာေး, စစတ်မ်ေးမျျာေး, tools မျျာေး, 

ရ တျာစိုရဆျာငေ်းပခ င ု်ု ေးကိို formats န င်ုံ့ analytical လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတက ိ်ို ုံ့ရမျှျာလ်င်ုံ့ သည။် အဆိို ျေါ M & E 

သည ်Periodic အပ  စ ံ်ိုမ နလ်ယပ် ငစ်စတ်မေ်းမျျာေး, အငတ်ျာေျူေး / အျာရံိုစိိုက ်Group မ ရဆေွးရနေွးချကမ်ျျာေး,  

 ျေါဝငရ်ဆျာင ွ်ကရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးန င်ုံ့လမူှုရ ေးန င်ုံ့နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာစျာ ငေ်းစစရ်နထိုတလ်ို ်လိိုကတ်ှဲုံ့ ျေါဝငန်ိိုငသ်ည။် 

အတိိုင ်ငခ်အံဆိို   ပုုိုချကက်ိိုအကှဲပ  တဘ်ိို ုံ့ကသတမ် တထ်ျာေး၏တဦေးတညေ်းအပ  စအ်သံိုေး  ပုုိုလမိ်ုံ့မည်ပ စရ်သျာ PIU 

၎ငေ်းတိို ုံ့၏အဆိို  ပုုိုချကထ်ှဲမ ျာသငွေ်းအျာေးစို, အကျိြုေး လ မ်ျျာေးန င်ုံ့ လ မ်ျျာေး၏ရပခ ျာခနံ င်ုံ့ M & E ကိို၎ငေ်း၏အဆိို  

ပုုိုထျာေးနညေ်းစနစအ်ကက ံ ပုုို ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ သည။် 

 

Task ကိို 4: စမီကံနိေ်း၏လို ်ငနေ်းစဉ်ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးထကွယ်သူျွာေး 

 9. အတိိုင ်ငခ်အံထေူး  ပုုိုနညေ်းစနစန် င်ုံ့က ိိယျာမျျာေးကိို အသံိုေး  ပုုို. စမီကံနိေ်းပ   

စစ်ဉ်ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးထကွသ်ယရ်ဆျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရနသည။် စ   

ုမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအကျိြုေးခစံျာေးခငွ်ုံ့ရ ိသမူျျာေးကိို စမ် တထ်ျာေးပခငေ်းန င်ုံ့ရ ွေးချယပ်ခငေ်း, လိိုအ ်ကက     

ရုုျာငေ်းရ ျာ်ထိုတ ်ျာမ အျာေးလံိုေးအဆင်ုံ့အတကွလ်ထူိုအရပခ  ပုုိုချဉ်ေးက ်နညေ်း၏အရပခခမံအူရ ေါ်  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး,  

န င်ုံ့သငွေ်းအျာေးစိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရကကျာငုံ့အ်ဆိို ျေါပ   စစ်ဉ်ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးကအလနွအ်ရ ေးကကေီး ျေါတယ။် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်,ံ  

 ဇိီိုငေ်းတညရ်ထျာင ်နန် င်ုံ့ဤ ည ွ်ယခ်ျကအ်ဘိို ုံ့အသပံ   စစ်ဉ်ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးစနစက်ထကွ်သယရ်ဆျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရနသည။်  

အတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းကိိုတိိုေးတက်မှု, သငွေ်းအျာေးစို, အကျိြုေး လ မ်ျျာေး, န ငုံ့ ် PIU 

န င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏလ်ို ်ငနေ်းတျာဝနအ် ွှဲျ့ လ မ်ျျာေး၏ ံိုမ နအ်စ ီငခ်အံပ   

ငလ်ို ်ငနေ်းစဉ်၎ငေ်း၏အကှဲပ တအ်ရ ေါ်အစ ီငခ် ံနရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရနသည။်   ီTOR ကိို၏အထကတ်ငွ ်Task ကိို 3 

ရအျာကတ်ငွရ် ျာ်ပ ထျာေးအပ    စလ်ို ်ငနေ်းစဉ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးစနစက်လညေ်းစစဆ်ငရ် ေးအနတ ျာယမ်ျျာေးန င်ုံ့အို ်ချြု ်ရ ေးရှုရထျာင်ုံ့မျျာေးက 

M & E ကိိုချိတဆ်ကရ်စပခငေ်းင ျေါ 

 

Task ကိို 5: သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာမ နက်နရ်သျာလို ်  ်မျျာေးန င်ုံ့အကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေးအကက ံ ပုုို 

1 0. အတိုံငပ်ငခ် ံM & E ၏ရတွျ့ ရ ခိျကမ်ျျာေးန င်ုံ့ လျာ မ်ျျာေးကိိုခွှဲပချာေးစတိပ်   

ုျာအတကွဆ်ကလ်ကအ်ခနေ်းကဏ္ဍန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မဟျာေျူဟျာန င်ုံ့အရလုံ့အကျင်ုံ့အရ ေါ်အချိနမ်မီ နက်နရ်သျာလို ်  ်မျျာေးယူ

နိိုငရ်တျာုံ့မ ည ိ်ို ုံ့ CE နှဲ ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်အီကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေးရအျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရနသည။်  



အတိိုင ်ငခ်ရံကျန ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတိိုေးတကမ်ှုရသချျာရစ နထ်နိေ်းသမိေ်းနညေ်း ိို ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ် ံီိုမ နအ်စညေ်း

အရဝေးတံို ုံ့ပ န ်ချကမ်ျျာေးကိိုမည် 

 

 

 
 

P-21A 
 
 
 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

အဆိို ျေါ စမ် တန် င်ုံ့အလို ်အစအီစဉ်မျျာေးကိိုဆန် ုံ့ကျငအ်ပ စရ်ငထွိုတရ် ေးမှုမျျာေးကိို။  လ မ်ျျာေးမျျာေး၏ M & E အရ ေါ်အရပခခပံ ီေး,  

အတိိုင ်ငခ် ံိုအေီးန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးလို ်ငနေ်းစဉ်မျျာေးန င်ုံ့ချဉ်ေးက ်မှု၏ထရိ ျာကမ်ှုအရ ေါ်ရအဂျငစ်အီရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မ 

တံို ုံ့ပ နခ်ျကမ် ုျ ုျာုေးကိို ျေါလမိ်ုံ့မယ်။ အဆိို ျေါ M & E ရတွျ့ ရ ိချကအ်ရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, 

အျာေးလံိုေးစမီကံနိေ်း၏အစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေးန င်ုံ့စမီကံနိေ်းမျျာေး၏ ွံျ့ ပ     

ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ် ေး ညမ် နေ်းချကမ်ျျာေး၏ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးသည်ုံ့ လ မ်ျျာေး၏အချိနမ်နီ  င်ုံ့ရကျန ်ရအျာငပ်မငမ်ှုရသချျာရစ န,်   

လိိုအ ်ရသျာစမီကံနိေ်းနယ် ယအ်တွကအ်ရပ ျာငေ်းအလှဲကကျာေးဝငန် င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပ  စစ်ဉ်မျျာေးစသညတ်ိို ုံ့ကိိုအကက ံ ပုုို; 

လိိုအ ်မယဆ်ိို ငအ်တိိုင ်ငခ် ံိုအေီး၏ထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးဘိို ုံ့,  

လိိုအ ်ရသျာစမီကံနိေ်းနယ် ယအ်တွကအ်ရပ ျာငေ်းအလှဲကကျာေးဝငန် င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပ  စစ်ဉ်မျျာေးစသညတ်ိို ုံ့ကိိုအကကပံ    

ုိုအရ ျေါငေ်းတိို ုံ့န  ငုံ့စ်မီကံနိေ်းကိိုအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးမျျာေး၏ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးသည်ုံ့ လ မ်ျျာေး၏အချိနမ်နီ  င်ုံ့ရကျန ်ရအျာငပ်မငမ်ှုန င်ုံ့စမီခံျက၏် ွံျ့

ပ    ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ် ေး ညမ် နေ်းချကက်ိိုရသချျာရစ နရ်အဂျငစ်အီရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဦေးမည ်။ 

 

  Task ကိို 6: သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(ESMF) န င်ုံ့ပ   

နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးဆိိုင ်ျာမဝူျေါ မရူဘျာငမ်ျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုန င်ုံ့လိိုကန်ျာမှုကကေီးကက  ်က ်ွကှဲ။ 

 အဆိို ျေါစမီကံနိေ်းမျျာေး၏ပခ  

ုိုု ငံ ံိုသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးရ ရ ညတ်ညတ်ံုံ့ရ ေးတစခ်ို တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးရသချျာရစ နန် င်ုံ့ 

   လမူှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(ESMF) န င်ုံ့ပ  နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးဆိိုင ်ျာမဝူျေါ မရူဘျာင ်(RPF) ပ ငဆ်ငထ်ျာေးပ စပ်ခငေ်းပ စ ်ျေါတယ။် မ   

ုရူဘျာငသ်ေီးပချာေးစ ီတဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့အစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေးလမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ  တ 

ု ိ်ို ုံ့နှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေး၏တကိျရသျာသဘျာဝန င်ုံ့စရကေးအနညေ်းငယ်သျာကက  ုို ိုတငသ်ကိက 

သိို ုံ့မဟိုတအ်မညမ်သတိှဲုံ့စမီကံနိေ်းရတအွတကွအ်သံိုေး  ပုုိုခ ံ ိို ုံ့လမေ်းည နခ်ျကအ်စိုတခိုအပ  စရ်ဆျာင ွ်က ်ျေါလမိ်ုံ့မယတ်စဦ်ေး tool 

အပ စအ်ရစခ ံျေါလမိ်ုံ့မယ။် ဤရ ွျ့ကျာေးလမေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးလညေ်း, လ  

ုမူှုရ ေးန င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်ှုရထျာင်ုံ့ကရနအရကျာငေ်းဆံိုေးစမီကံနိေ်းကိိုဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှုကိို select တစခ်ို tool 

အပ စအ်ရစခအံကက     ုို ို ဇိီိုငေ်းမျျာေး ပ ငဆ်င.် ,  

လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးကိိုစမီကံနိေ်းကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးကရဆျာင ွ်က ်မည်ုံ့မျျာေးအတကွ ်ဇိီိုငေ်းအတွကလ်မူှုရ ေးန င်ုံ့သဘျာဝ 

တဝ်နေ်းကျင ် စိိုေး ိမ ် ူနမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးပ ည်ုံ့စံိုရ ျေါငေ်းစညေ်းမှုရသချျာရစ နဦ်ေးမည ်။ 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံအီတိိုင ်ငခ်မံျျာေးအတကွအ်ဆိို   ပုုိုချကပ် ငဆ်ငရ်နသည်ုံ့အချိနတ်ငွမ်ကူကမေ်းမရူဘျာငဝ်ငရ် ျာကခ်ငွုံ့ရ် ိလမိုံ့မ်ည။် 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ရံအျာက ်ျေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို   ပုုိုလမိုံ့မ်ည:် 

 

 စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအဆင်ုံ့ (ထိိုစတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာတငွထ်ည်ုံ့သငွေ်းခ ံ ိို ုံ့) 

  (ဈ) ကိို ESMF န င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုသံိုေးသ ်ချကမ်ျျာေး; 

 (ii) 

ကိိုတိိုငေ်းတျာပခငေ်းအချိနဇ်ယျာေးန င်ုံ့အတစူတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာအတကွရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုသတမ် တခ်ျကရ်ဘျာငမ်ျျာေးန င်ုံ့လကရ် ိစျာ ငေ်း; 



 (iii) / စိုရဆျာငေ်းမလူတနေ်းန င်ုံ့အလယတ်နေ်းရ တျာကရနအပခ     

ရုခသံတငေ်းအချကအ်လကတ်ိိုငေ်းတျာန င်ုံ့စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာအတကွ ်ျေါဝငသ်ညရ်တျာ်မမူည် 

   (ဃ) ကိိုအကျာအကယွရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ၏ရအျာကျပ ငဆ်င ်ျေါန င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏန် င်ုံ့အတရူ ငေ်းလငေ်း; 

 အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအဆင်ုံ့ (လ တ ်/ န စ ်တလ်ညတ်ိိုေးတကရ် ေး ျေါတ ီ/ MTR / ICR ၏အကျာအက ယျ ို မ်တငွထ်ည်ုံ့သငွေ်း န)် 

 (v) အျာေးလံိုေးတျာဝနမ်ျျာေးကိိုတိိုငေ်းပ   

ညစ်ညေ်းမျဉ်ေးလိိုအ ်ချကရ်တွျ့ဆံိုခှဲုံ့ပ ီေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာအတကွသ်တငေ်းအချကအ်လကက်ိို update က    

ပုရကကျာငေ်းရသချျာ ျေါရစ, 

 (vi) အလှု ်ရ ျာေးမှုတကိျတှဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး parameters ရတကွိိုတိိုငေ်း; 

 (VII) GRS ၏ status အရ ေါ်အစ ီငခ်စံျာ; 

( VIII) ပခ  ုိုု ငံ ံိုအကျာအကယွလ်ိိုကန်ျာမှု၏အ ညအ်ရသေွး၏ status Monitor; 

 ( IX), ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး၏ status Monitor ကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးပ   

ုီု ေးရနျာကရ်လေး ံိုတ ံိုမျျာေးအတကွ်သငတ်နေ်းန င်ုံ့တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးမည်ုံ့အစအီစဉ် ျေါဝငသ်ည;် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

(x)  အ ွှဲျ့သငခ်နေ်းစျာမျျာေးအရ ေါ် 

အစ ီငခ်စံျာ ိိုရကျာငေ်းအကျာအကယွလ်ိိုကန်ျာမှုရသချျာရစ နယ်ခငသ်ံိုေးလ တန် င်ုံ့တိိုေးတက်မှု၏ဧ ိယျာကရနရလုံ့လျာ သငယ်;ူ 

 တိိုေးတကမ်ှုအဆိို  ပုုိုချကက်ိို၏ဧ ိယျာ၏ရလျှျာကလ် ျာ၏ status အရ ေါ် (Xi) အစ ီငခ်စံျာ 

(XII) ကိိုဓျာတခ်ွှဲခနေ်းအစ ီငခ်စံျာအျာမခနံ င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာဓျာတ ံ်ိုမျျာေးကိို ျာအ  ျ၌ရ ိကက၏; 

(XIII) စျာ ွကစ်ျာတမေ်းမျျာေး၏လံိုရလျာကမ်ှု Monitor; 

 

 1 2. သေီးပခ  ုျာ ုေး ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုအတိိုင ်ငခ် ံLGED န င်ုံ့ကက  

ုျာုေးဝငမ်ျျာေး၏ ဇိီိုငေ်းမျျာေးန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကညူရီ ေး ိို ုံ့စမီကံနိေ်းရကကျာင်ုံ့င ျာေး မေ်းထျာေးလိမ်ုံ့မည။် လိိုအ ်ရသျာလျှင ်M & E အ  

တိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏တျာဝနအ်မ နတ်ကယလ်ိိုအ ်ချကမ်ျျာေးန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအရတွျ့အကက  ုိုု အံရ ေါ် အရပခခ.ံ 

စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုစဉ်အတငွေ်း ESMF န င်ုံ့ RPF ၏တညေ်းပ တမ်နူ င်ုံ့မမွေ်းမံမျျာေးအတကွအ်ကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေးရ ေး, 

ပ စရ်တျာ်မမူည ်ရအျာက၌်ရ ိသမျှရသျာ Sub- 

စမီကံနိေ်းမျျာေးအတကွ်စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးတကိျတှဲုံ့ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးဆိိုင ်ျာအကှဲပ တစ်စိစမ်ှု (ကကွ)်  

၏အကှဲပ တပ်ခငေ်းန င်ုံ့ရ ငေ်းလငေ်းရ ေး၏လံိုရလျာကမ်ှု,  တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (EMPs), လမူှုရ ေးအကှဲပ တပ်ခငေ်း (SAS),   

လမူှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (SMPs) န င်ုံ့ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး Action Plan (RAPs) အတည ် ပုုို န ်အဆိို ျေါ (အနေီး Miss အ ျေါအဝင)် 

ကိိုအဓကိမရတျာ်တဆမှု /    ဏ ်ျာ၏အရကကျာငေ်းတ ျာေးမျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးအရနပ င်ုံ့မရကျန ်မှုခွှဲပခမေ်းစတိပ်     

ုျာ ိို ုံ့အစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေးန င်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရပခအရနန င်ုံ့လိိုကန်ျာမှုန ငုံ့။်  

အတိိုင ်ငခ်လံညေ်းစမီကံနိေ်းကိိုရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်းန င်ုံ့ရကျန ်အ ွှဲျ့အစညေ်းဆိိုင ်ျာအစအီမမံျျာေးန င်ုံ့ဝနထ်မ်ေးမျျာေး /  

ကျွမေ်းကျငမ်ှုအထက ်ျေါလို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေးကိိုန င်ုံ့ လ မ်ျျာေးအတကွ ်ရ ိနိိုငပ် စရ်ကကျာငေ်းရသချျာလမေ်းပ တျာဝနရ် ိသည။် 

 



Task ကိို 7: အေီး, LGED မ စိုစညေ်းသံိုေးလ တန် င်ုံ့န  စစ်ဉ်တိိုေးတက်မှုအစ ီငခ်စံျာမျျာေးကိိုပ ငန် င်ုံ့တငပ်  န။် 

 1 3. အတိိုင ်ငခ်,ံ အအေီးန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငအ်တကွ ်PIU န င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးသင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအစ ီငခ် ံံိုစမံျျာေး ွံျ့ ပ    

ုို ိုု ေးန င်ုံ့သံိုေးလတစက်ကမိန် င်ုံ့န  စစ်ဉ်အလို ်အစအီစဉ်မျျာေး,  

ဘတဂ်ျကန် င်ုံ့တိိုေးတကမ်ှုအစ ီငခ်စံျာမျျာေးအချိနမ်ပီ ငဆ်ငမ်ှုမျျာေးအတကွအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေး၏အ ျာရ ိမျျာေးန င်ုံ့ဝနထ်မေ်း

မျျာေးမ ရလုံ့ ကျင်ုံ့ရ ေးလမျေးည နျနှဲ ုံ့ရ ေး ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

ဘဏ္ဍျာရ ေးစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစ ီငခ်စံျာမျျာေး တသ်တပ် ီေးန င်ုံ့အတအူတိိုင ်ငခ်ဘံဏ္ဍျာရ ေးအစ ီငခ် ံFormats  ချမ တ ်ျေါလမိ်ုံ့မယ ်Credit 

ည နိှုငိေ်းမှုမ ျာကမျ္ာုံ့ဘဏန် င်ုံ့အစိိုေး အရပခ  ပုုိုအကကျာေးသရဘျာတခူှဲုံ့ကက ျေါတယ။်  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်တံျာဝနရ် ိသမူျျာေးကိိုလမျေးည နျပမျာေးန ငျျ့သတူိို ုံ့အျာေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး၏အချိနမ်ပီ ငဆ်ငမ်ှုအရ ေါ်ရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာ

ငအ်ထည ် ရုုျာုစ်မီကံနိေ်းနထ်မ်ေးမျျာေး,  ငွျဆငျ ွီေးသရဘျာတညူခီှဲုံ့ ကစ်ွှဲမျျာေးအရ ေါ် PIU န င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကမလိိုအ ်,  

ရ ျေါငေ်းစိုအစ ီငခ်စံျာမျျာေးတငသ်ငွေ်း ျေါလမိ်ုံ့မယ။် ထိို ုံ့အပ  င ုခ်ိုန စ,် အတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းကိိုအဆင်ုံ့အတနေ်းအရ ေါ်ကမျ္ာုံ့ဘဏန် င်ုံ့ PIU 

မ တစပ်     ုို ိုငတ်ညေ်း ျေါအစ ီငခ်ရံ ေးသျွာေးမ ျာ ျေါန င်ုံ့သငခ်နေ်းစျာမျျာေးကိို ိိုရကျာငေ်းသ ပျေါယစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှု ွင်ုံ့ ိို ုံ့ (Data, analysis စစတ်မေ်းမျျာေး, 

အငတ်ျာေျူေး,  ဓျာတ ံ်ိုမျျာေး, ရ ျာ်ပ ချကမ်ျျာေးန င်ုံ့လယွက်ရူသျာ-to- တ ံ်ို ိ ်ရယျာငမ်ျျာေးအ ျေါအဝင)် 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုစဉ်အတငွေ်းသငယ်ခူှဲုံ့တယ။် 

 

Task ကိို 8: အလယအ်လတက်ျာလကိိုပ နလ်ညဆ်နေ်းစစပ်ခငေ်းအစ ီငခ်စံျာ (MTRR) ပ ငဆ်င ်ျေါ: 

 14 အစိိုေး အရပခ  ပုုိုန င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏဟ်ျာအလယအ်လတ ်Term အကှဲပ တပ်ခ  

ငေ်း၏ ည ွ်ယခ်ျကသ်ညစ်မီကံနိေ်းတိိုေးတကမ်ှုန င်ုံ့ လ အ်ကှဲပ တ ်နန် င်ုံ့စမီကံနိေ်းအတကွ ်ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအစအီစဉ်

မျျာေးမ န စလ်ယ ် ိိုငေ်းတငွသ်ငတ်နေ်းပ ငဆ်ငခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့ချိနည် ရိစ နပ် စ ်ျေါသည ်ဇီငဘ်ျာလ 2018. 

နေ်းကျငမ် ျာပ ည်ုံ့စံိုရသျာအလယအ်လတ် Term အကှဲပ   တထ်ိုတရ်ဆျာင ွ်ကမ်ည ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရတွျ့အကက  ုိုု အံရ ေါ် 

အရပခခ.ံ သငခ်နေ်းစျာမျျာေးဆနေ်းစစသ်ံိုေးသ ်ပခငေ်း၏အချိနအ်ျာေးပ င်ုံ့သငယ်နူ င်ုံ့ လ က်ိို။ အ  

တိိုင ်ငခ်ထံိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့စမီကံနိေ်းမျျာေး၏စတင ်ွှဲျ့စညေ်းထမံ အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး, အရတွျ့အကက    

ုိုု နံ  င်ုံ့သငခ်နေ်းစျာမျျာေးကိိုစနစတ်ကျခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာန င်ုံ့အသ ံမေ်းတျာဝနရ် ိသညပ် စလ်မိုံ့မ်ည။် အတိိုင ်ငခ်ကံိိုလညေ်းအစိိုေး အရပခ  

ပုုိုမယ်ုံ့အရနရတျာ် Term ကိိုပ နလ်ညဆ်နေ်းစစပ်ခငေ်းအစ ီငခ်စံျာ (MTRR) ၏ပ ငဆ်ငမ်ှုအတကွ ်PIU အရထျာကအ်က ူ 

ပုုိုလမိ်ုံ့မညဟ်ိုရမျှျာ်လင်ုံ့ရနသည။် အဆိို ျေါ MTRR အဆိို ျေါအစိိုေး အရပခ  ပုုို-ဘဏ ်MTR အသငေ်းမျျာေးကိိုတစဥ်ီေးလမ်ေးပ အပ  

စတ်ျာဝနထ်မေ်းရဆျာငခ် ံ ိို ုံ့ ဇိီိုငေ်း,  

ဘတဂ်ျကန် င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာအ်စအီစဉ်မျျာေးစသညတ်ိို ုံ့ကိို ရ ျာဂျကလ်ယ ိ်ိုငေ်းသငတ်နေ်းချိနည် မိျျာေးအတကွသ်ငခ်နေ်းစျာမျျာေး,  

ကစိစမျျာေးန င်ုံ့ လ န် င်ုံ့အကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေးတစဥ်ီေးပ ည်ုံ့စံိုအကှဲပ တ ်ျေါဝငသ်ညသ်ငျျ့သညျ။ 

 

 

 

 

P-22A 
 
 
 
 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

Task ကိို 9: အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ (ICR) ပ ငဆ်င ်ျေါ 

 15 အစိိုေး အရပခပ  ုိုန င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏဟ်ျာပ ည်ုံ့စံိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ   ုီု ေးစေီးထိုတရ်ဆျာင ွ်ကမ်ည ်

 စ ုမီကံနိေ်းကိိုပ   ုီု ေးစေီးသိို ုံ့မဟိုတ်ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကတစဦ်ေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ၏ပ ငဆ်ငမ်ှုမ ဦေးရဆျာငသ်ည်ုံ့ 

MTR မ ျာဆံိုေးပ  တသ်ညဆ်ိိုသည်ုံ့ ကစ်ွှဲပ ီေးရနျာကပ်  နသ်ံိုေးသ ် ျေါ။ ကမျ္ာုံ့ဘဏဟ်ျာအစိိုေး အရပခ  

ပုုိုရ ေးခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာရ တျာန င်ုံ့သတငေ်းအချကအ်လကအ်ရ ေါ်အရပခခပံ ီေး ICR ပ  ငဆ်ငထ်ျာေး န၎်ငေ်း၏ကိိုယ ိ်ိုငအ် ငေ်းအပမ 



စမ်ျျာေးကိိုအသံိုေးချ။ အတိိုင ်ငခ်ဤံ ည ွ်ယခ်ျကအ်ဘိို ုံ့အချိြု ျ့ ခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာ   

အလို ်ထိုတသ်ယရ်ဆျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးရစပခငေ်းင ျေါသိို ုံ့ရသျာ်လိိုအ ်ရသျာခွှဲပခမေ်းစတိပ်    

ုျာအလို ်၏သရဘျာသဘျာဝအရ ေါ်သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးကိိုအချိနမ်တနပ် စ ်ျေါတယ။် 

 

ဃရ တျာမျျာေး, နရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး & ုရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအတကွလ်ိိုငေ်းအျာေးပ င်ုံ့ရထျာက ံ်ုံ့ရ ေးခ ံ ိို ုံ့ 

16 အတိိုင ်ငခ်မံျျာေးအတကွ ်PIU အျာေးပ င်ုံ့ရအျာက ်ျေါအချကအ်လကမ်ျျာေး, 

ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အရဆျာကအ်ဦေးမျျာေးန င်ုံ့အတရူ ေးလမိ်ုံ့မည် 

က ်ွမျကပ်ခငေ်းန င်ုံ့လို ်ရဆျာငမ်ှုမျျာေးရထျာက ံ်ုံ့: 

 

•စမီကံနိေ်းလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးလို ်ငနေ်းစဉ်မျျာေးနှဲ ုံ့ကကြိုေး မ်ေးရဆျာင ွ်ကမ်ျျာေးအတကွ ်M & E 

အတိိုင ်ငခ်မံျျာေးကလိိုအ ်ရသျာအျာေးလံိုေးလိိုအ ်ရသျာအလယတ်နေ်းအဆင်ုံ့ကိိုရ တျာ; 

အဆိို ျေါအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးမျျာေး၏ M & E 

ယနူစအ် ျာရ ိရတကွလညေ်းအတိိုင ်ငခ်နံ  င်ုံ့အတအူချကအ်လကရ်ကျာကယ်မူှုတငွတ်ိိုကရ်ိိုက ်ျေါဝင ်တသ်က်ကကလမိုံ့မ်ည။် 

  ီည ွ်ယခ်ျကအ်တကွလ်ိိုအ ်ရသျာအ ိိုရဆျာငေ်းအ ျာရ ိမျျာေးန င်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေးသကဆ်ိိုင ်ျာအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးကရ ေး

အ ် ျေါလမိ်ုံ့မည။် 

 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံ/ အစ ီငခ်လံိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုအေီး လ မ်ျျာ 

က Deliverable ရ ေါ် ပ ချက ် (လအတငွေ်းလကမ် တရ် ေးထိိုေး

ပ ီေးရနျာက)် ဇယျာေး 

စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာ - ကိိုအသံိုေး  ပုုိုခ ံ ိို ုံ့ပခ   ုိုု ငံ ံိုနညေ်းစနစ၏်ရကျာကရ်ကကျာငေ်း - 

သ ူWork အစအီစဉ် 

- ရသျာုံ့ချကအ် ျာရ ိမျျာေးန င်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေးပ န် ုံ့ကျကအ်ချိနဇ်ယျာေး -   

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ တန်ညေ်းေျူဟျာ 

- baseline  ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတက ိ်ို ုံ့အဓကိရသျာုံ့ချကည် နေ်းကနိေ်း၏ကနဦေးစျာ ငေ်း -  

စစတ်မေ်းမျျာေးအဘိို ုံ့အနညေ်းစနစ ်

- အစ ီငခ်ဘံိို ုံ့ Formats 

2 လ 

အရသေးစတိက် M & E 

ကိိုမဟျာေျူဟျာဆိိုင ်ျာအစ ီ

ငခ်စံျာ 

- လိိုအ ်ရသျာည နေ်းကနိေ်းမျျာေးန င်ုံ့စစတ်မေ်းမျျာေး၏သတ်မ တပ်ခငေ်း - 

M  & E နညေ်းစနစ ်

3 လ 

baseline 

စစတ်မေ်းအစ ီငခ်စံျာ 

- တစဥ်ီေးချငေ်းစညီ နပ်  

ချကအ်ဘိို ုံ့အရသေးစတိအ်ရပခခအံဆငုံ့အ်တနေ်း 

4 လ 

 ံိုမ နအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေး (လ) က 

y, သံိုေးလတစက်ကမိ,် 

န စ ်တလ်ညအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေး) 

- စတင ်ွှဲျ့စညေ်းကတညေ်းကရနျာကဆ်ံိုေးပခ  

ရုုျာကလ်လတငွပ် ီေးစေီးခှဲုံ့အလို ်န င်ုံ့တပ ညေ်းပ   

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ၏အကျဉ်ေးချြု ် 

- လို ်ငနေ်းခငွရ်နျာကလ်ျာမည်ုံ့ပခ 

ရုုျာကလ်အတငွေ်းရမျှျာ်မ နေ်းထျာေး 

 လို ်ငနေ်းစဉ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်း - - PSC /  

ကမျ္ာုံ့ဘဏ၏်အျာရံိုစေူးစိိုကမ်ှုအဘိို ုံ့အ Key ကိိုကစိစ  ်မျျာေးကိို။ 

- တငဆ်က ်/ မ တတ်မေ်း / ေီ ယီိို။ 

ည နပ် သည်ုံ့အတိိုငေ်း 

မ စ 

စတင ်ွှဲျ့စညေ်း 

အစ ီငခ်စံျာဇျာတစ်င ်

န စလ်ယ ိ်ိုငေ်းတငွသ်ကတ်မ်ေး - စမီကံနိေ်းအတကွ ်လ မ်ျျာေး၏အကှဲပ တပ်ခငေ်းန င်ုံ့ခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာ 1 လ 



အကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာ - benchmark - အွနလ်ိိုငေ်းစစတ်မေ်းမျျာေး -  

  ှဲ ုံ့စညျေးထျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးရ တျာရဘုံ့စ 

မတိိုငမ် စီစီဉ်ထျာေး 

န စလ်ယ ိ်ိုငေ်းတငွ ်Term 

ဆနေ်းစစပ်ခငေ်း 

mid-Term 

ရနျာကဆ်ံိုေးအစ ီငခ်စံျာ 

- န စလ်ယ ိ်ိုငေ်းတငွသ်ကတ်မေ်းပ   

နလ်ညသ်ံိုေးသ ်အထတိိိုေးတက်မှုအရ ေါ်အစ ီငခ်စံျာ -  

စမီကံနိေ်း၏ကျနရ် ိရသျာအတကွရ်မျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးသ ူWork 

1 လအကကျာတငွစ်စီဉ်ထျာေး 

P-22B 
 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

က Deliverable ရ ေါ် ပ ချက ် (လအတငွေ်းလကမ် တရ် ေးထိိုေးပ ီေး

ရနျာက)် ဇယျာေး 

  - ( အီတိိုင ်ငခ်မံ ဆကစ် ်ပ နလ်ည ် ပုုိုပ  င ်ွှဲျ့စညေ်းပခ 

ငေ်းဆိိုအကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေးအ ျေါအဝင)် PCMU / ကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ 

PSC  ၏အျာရံိုစေူးစိိုကမ်ှုအဘိို ုံ့အ Key ကိိုကစိစမျျာေး 

န စလ်ယ ိ်ိုငေ်းတငွ ်Term 

ဆနေ်းစစပ်ခငေ်း 

မကူကမေ်းရနျာကဆ်ံိုေးသက်

ရ ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်စ ီ

ငခ်စံျာ / 

မကူကမေ်းအရကျာငအ်ထည်

ရ ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ 

 စ ုမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရတွျ့အကက  ုိုု မံျျာေး 

 တိိုေးတကမ်ှု,   

ရ ရ ညတ်ညတ်ံုံ့ရ ေးန င်ုံ့ထကွရ် ျေါကမ်ဟျာေျူဟျာမျျာေးအတကွအ်

ကက ံ ပုုိုချကမ်ျျာေး 

 စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏သကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ် 

အသက ်30 လကကျာ 

ေိိုလလ်ို ွှဲအစ ီငခ်စံျာ / 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်

ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ 

 အဆိို ျေါမကူက မေ်းရနျာကဆ်ံိုေးအရ ေါ်အကက ံ   

ပုုိုချကမ်ျျာေးထည်ုံ့သငွေ်းပ ီေးရနျာက် 

အစ ီငခ်စံျာ 

32 လကကျာ 

 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ရံနျာကဆ်ံိုေးသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာ၏ 5 မတိတ ူန င်ုံ့အပချာေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး 2 မတိတ ူတငပ်  ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

အျာေးလံိုေးအချကအ်လကမ်ျျာေးန င်ုံ့အစ ီငခ်စံျာမျျာေးသညလ်ညေ်းအသံိုေးမျျာေးရသျာရဆျာုံ့ ျဝှဲကိို formats အတကွ ်(CD-ROM ရတကွိို 10 

မတိတ ူကှဲုံ့သိို ုံ့) အလီကထ်ရ ျာနစတ်ငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မည။် 

 

 အတိုံငပ်ငခ်ံ ွဲ ့်အလုံပ်ကစောင့််ကကည့်် ိုံ ့်အက ််ကိုံ ပန်လည ်န််းစစ ်ခ င််းလုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််း 

 17 အတိိုင ်ငခ်သံတူိို ုံ့၏အဆိို  ပုုိုချကက်ိိုအတအူလို ်အစအီစဉ်၏အရသေးစတိအ်ချကအ်လက်မျျာေးကိိုတငပ်  မည။်  အီလို ် 

 အစအီစဉ်လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးကိိုအရသေးစတိန် င်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏အချိနဇ်ယျာေးမျျာေး ျေါဝငသ်င်ုံ့ ျေါတယ။်   

ဤသညအ်ချိနဇ်ယျာေးအဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံှဲ ုံ့အလို ်၏လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးမျျာေး၏တိိုေးတကမ်ှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ  တ ိ်ို ုံ့အသံိုေး  

ပုုိုလမိ်ုံ့မည။်  တချိြု ျ့ကသညအ်ပချာေးရှုရထျာင်ုံ့တိို ုံ့ ျေါဝငသ်ည:် 

•စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာ ျေါဝငသ်ညရ်သျာလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအချိနမ်ပီ ီေးစေီး, အပခ  ရုခစံစတ်မေ်းအစ ီငခ်စံျာမျျာေးစသညတ်ိို ုံ့ကိို 

•အအစ ီငခ်စံျာမျျာေးအရကကျာငေ်းအ ျာ။ 

•အချကအ်လကခ်ွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာန င်ုံ့တငဆ်ကမ်ှု၏နညေ်းလမေ်းမျျာေး။ 

 

18 PIU, LGED အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံှဲ ုံ့အလို ်ကကေီးကက ်တျာဝနရ် ိသညပ် စလ်မိုံ့မ်ည။် 

G. အ Staffing လိုံအပ်ချကမ်ျော်း 

19  

အတိိုင ်ငခ်ဝံနရ်ဆျာငမ်ှု၏ ည ွ်ယခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့ရဘျာငရ်တွျ့ဆံို နလ်ံိုရလျာကရ်သျာရထျာကခ်မံှုထမေ်းမျျာေးန င်ုံ့အတအူသေီးအသေီးရသျာုံ့ချ

ကန်ထ်မေ်းမျျာ ုေးအတကွလ်ို ်ငနေ်းတျာဝနတ်ျာဝနရ်တနွှဲ ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုအ ွှဲျ့  ွှဲ ျ့စညေ်းမှုအဆိို  ပုုိုသင်ုံ့ ျေါတယ။် key 



ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယန်ထ်မေ်းမျျာေးအတကွခ်န် ုံ့မ နေ်းနထ်မ်ေးလ 112 ပ စပ် ီေး, Non-key ကိိုထမ်ေးမျျာေး၏သရူတကွိို 120  အှဲ ဝီနထ်မ်ေး- 

လအတငွေ်းပ စ ်ျေါတယပ် ပ စရ်ကကျာငေ်းန ငုံ့အ်တိိုင ်ငခ်နံညေ်းစနစက်ရထျာကခ်သံတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့ခန် ုံ့မ နေ်းချကန်ရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်

ရ ေးအတကွ ်အဆိို  ပုုိုအဆိိုတငသ်ငွေ်း ိို ုံ့အခမှဲုံ့ပ စက်ကသည။် 

 ရအျာကတ်ငွရ် ျာ်ပ  ထျာေးရသျာရ ေးထျာေးတျာဝနက်ိိုမျျာေးအတကွန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကှဲပ  တလ်ို ်ငနေ်းစဉ်အတငွေ်းအကှဲပ  တခ် ံ ိို ုံ့  

 

20. Key ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးက။  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်သံညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူးအတကွက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးအပ စအ်သင်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီဆိို  ပုုို မည,်  

န င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာန င်ုံ့ညညီွတမ်ှုအတကွတ်ျာဝနက်ျ ျာထကွသ်ယရ်ဆျာင ်နသ်ညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူး၏တစဦ်ေးချငေ်း

စဆီန် ုံ့ကျင ်သတူစဥ်ီေး-လလိိုအ ်ရသျာအရ အတကွမ်မိတိိို ုံ့ကိိုယ ိ်ိုငခ်န် ုံ့မ နေ်းချကတ်ငပ်  န။် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

Key ကိိုကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးက 

SI ။ အဘယသ်မူျှမ  ောထ်ူး 

1 အသငေ်းရချေါငေ်းရဆျာင-်1 အဘယသ်မူျှမ။ 

2 အကကေီးတနေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ တအ်ထေူးကို-1 

အဘယသ်မူျှမ။ 

3 အကကေီးတနေ်း တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကို - 1 အဘယသ်မူျှမ 

4 အကကေီးတနေ်းလမူှုရ ေးကျွမေ်းကျငသ် ူ-1 မျှ 

 

non-Key ကိိုကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးက / ရထျာကခ်မံှုနထ်မ်ေးမျျာေး 

SI ။ အဘယသ်မူျှမ  ောထ်ူး 

1 အဘယသ်မူျှမကျွမေ်းကျငသ် ူ-i ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့။ 

2 Office ကိို Manager ကိို cum စျာ ငေ်းကိိုင ်-i မျှ။ 

3 ကနွ ်ျူတျာရအျာ် ရ တျာ -1 မျှ။ 

4 MLSS - 1 အဘယသ်မူျှမ။ 

အဆိို ျေါ Key ကိိုထမ်ေးမျျာေးအတကွ ်qualification လိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုရအျာကတ်ငွရ် ျာ်ပ ထျာေးရသျာရထျာက ံ်ုံ့ရ ေးရနကကတယ် 

 ျာထေူး  ညျာရ ေးဆိိုင ်ျာ 

အ ညအ်ချငေ်း 

အလိိုဆနဒ 

န စရ် ျေါငေ်း

မျျာေးစျွာ 

 ရ ျာ် က်

ရ ငန်ယ ်

အရတ ုံ့အ

ကွြံု 

တ ုကိျတှဲုံ့အရတွျ့အကက  ုိုု  ံ

 

ည နပ်  

၏အမ 

တ ်

အရနအ

ထျာေး 



အ ွှဲျ့ရချေါငေ်း

ရဆျာင ်

လ  ုထူိုအရပခပ   ုို / 

ရ အငဂ်ျငန်ယီျာ / 

သ ိပံ / လမူှုရ ေးသ ိပံ / 

အပခ  

ုျာုေးသကဆ်ိိုင ်ျာလ

ယပ်  င၌်ဘွှဲျ့ 

 

8 န စ ် က) 2 န စ ်'' အလျာေးတစူမီကံနိေ်းကိို OR 3 

န စအ်တငွေ်းအသငေ်းရချေါငေ်းရဆျာငအ်ပ  စ ုအ်ရတွျ့အကက  ုိုု ကံိို 

'' 

အလျာေးတစူမီကံနိေ်းတငွလ်ကရ်ထျာကအ်သငေ်းရချေါငေ်းရဆျာငအ်

ပ  စ  ုအ်ရတွျ့အကက  ုိုု ကံိို။ 

 က 

မျ္ာုံ့ဘဏသ်ိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတအူ ွှဲျ့အစညေ်း န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းတငွ်

ခ) အရတွျ့အကက  ုိုု ။ံ 

 

1 

အကကေီးတနေ်း

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ 

န င်ုံ့အကှဲပ တ်

အထေူးကို 

မ ပုု ိုိုု ုံ့ပ  / 

ဆညရ်ပမျာငေ်း / 

ရ အငဂ်ျငန်ယီျာ / 

အပခ  

ုျာုေးသကဆ်ိိုင ်ျာလ

ယပ်  င၌်ဘွှဲျ့ 

 

5 န စ ် က  ) အတကွအ်ရတွျ့အကက  ုိုု  ံ3 န စ ်

 မတီျာ 

စမီကံနိေ်းအတကွ ိ်ိုရကျာငေ်းရဆျာကလ်ို ်ရ ေးစမီကံနိေ်းကိိုရစျာင်ုံ့

ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး & အကှဲပ တ။် 

 က 

မျ္ာုံ့ဘဏသ်ိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတအူ ွှဲျ့အစညေ်း န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းတငွ်

ခ) အရတွျ့အကက  ုိုု ။ံ 

 

1 

အကကေီးတနေ်း 

တဝ်နေ်းကျငအ်

ထေူးကို 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသိ

မေ်းရ ေးအငဂ်ျငန်ယီျာ / 

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျင်

သ ိပံဘွှဲျ့ 

 

5 န စ ် ( က) 3 သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်စိစအ်တကွအ်ရတွျ့အကက  ုိုု  ံ

အန စ ်site ကိိုတကိျရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ,် 

ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးန င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအ

စအီစဉ်န င်ုံ့ပ  စန်ိိုင ်ငသ်တူိို ုံ့ ှဲ ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး  &  

အကှဲပ  တလ်ို ်ရဆျာငမ်ှုမျျာေး၏လိိုကန်ျာမှုကိိုကကေီးကက ်။ 

 ( ခ) 

ကမျ္ာုံ့ဘဏသ်ိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတအူ ွှဲျ့အစညေ်း န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်း

တငွအ်ရတွျ့အကက  ုိုု ။ံ 

 

1 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

အကကေီးတနေ်းလူ

မှုရ ေးကျွမေ်းကျ

ငသ် ူ

လမူှုရ ေးသ ိပံအတကွ်

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲ 

5 န စ ်  (က)  လမူှုရ ေး Action Plan / ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး 

Action  Plan န င်ုံ့ပ  စန်ိိုင ်ငသ်တူိို ုံ့ ှဲ ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး 

& အကှဲပ   တလ်ို ်ရဆျာငမ်ှုမျျာေး၏လမူှုရ ေးစစိစ,်    

ပုငဆ်ငမ်ှုန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာအ်လျာေးတအူရတွျ့အကက  

ုိုု  ံ3 န စ။် 

 (ခ)  

ကမျ္ာုံ့ဘဏသ်ိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတအူ ွှဲျ့အစညေ်း န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်း

တငွအ် တ ုရွုု ုံ့အကက  ုိုု ။ံ 

1 

 

အ ်ိချုအ်တိိုင ်ငခ်ရံ ွေးချယရ် ေး 



21. ဝနရ်ဆျာငမ်ှုအရ ေးရ ေါ်အရပခခရံ ေါ်မ ျာဝယယ်ခူ ံ ိို ုံ့လိိုအ ် ျေါသညရ်ကကျာင်ုံ့အတိိုင ်ငခ် ံျေါလမိ်ုံ့မယ ်

ကိုနစ်ည,် အလို ်လို ်, non-အတိိုင ်ငခ်နံ  င်ုံ့နိိုဝငဘ်ျာလ 2017 

ခိုန စတ်ငွပ် နလ်ညပ် ငဆ်ငထ်ျာေးရသျာအတိိုင ်ငခ်နံရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအဘိို ုံ့ရငရွချေးင ျာေးဘိို ုံ့ IPF မျျာေးအတကွ ်CQS ( ွင်ုံ့လငေ်း-အမျိြုေးသျာေး) 

ကမျ္ာုံ့ဘဏ ်စစညေ်းဝယယ်ရူ ေးစညေ်းမျဉ်ေးဥ ရ အျာေးပ င်ုံ့ရ ွေးချယထ်ျာေးကကသည။် 

 

LGED ၏တျာဝနမ်ျျာေး 

22. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာ, MDSP (LGED) ၏တိိုကရ်ိိုကက်ကေီးကက ်မှုရအျာကတ်ငွအ်လို ်လို ် ကကလမိုံ့မ်ည,် 

 ျေါကျာ။ ကကြိုတငမ် နေ်းဆမပမငန်ိိုငပ် စ ် ်မျျာေး၏အမှု၌, 

ကလယက်ငွေ်းအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့မ ျာရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတလ်မူှုရ ေးအတျာေးအဆေီး၏စညေ်းကမေ်းချကမ်ျျာေး၌ပ စ;် အဆိို ျေါ LGED 

စိိုေး ိမ ် ူနလ်ယက်ငွေ်းရံို ေးမျျာေးသတူိို ုံ့ကိိုရပ ရ ငေ်းန င်ုံ့ရကျာငေ်းမနွရ်သျာလို ်ငနေ်းခငွ ်တဝ်နေ်းကျငရ်သချျာရစ နအ်စ ျိြုေးယ ူျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

 

နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာန င်ုံ့စမီကံနိေ်းစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး LGED, PD¬MDSPန င်ုံ့အတိိုင ်ငခ်အံကကျာေး tri-partition 

အစညေ်းအရဝေးတငွရ်ဆေွးရနေွးတငပ်  လမိုံ့မ်ည။် နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတမ်ဟိုတ ်ငမ်ဆိိုမရပ ရ ငေ်းနိိုငပ် ဿနျာသည,် Project 

မ  ျေါရိိုကတ်ျာန င်ုံ့ LGED,  ျေါကျာမ တဆင်ုံ့ LGED အတတူကယ်မူညပ် စသ်ည။် 

 

အဆိို ျေါစမီကံနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာ, MDSP (LGED) ကိိုရအျာက ်ျေါအချကအ်လကမ်ျျာေး, 

ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အရဆျာကအ်ဦ၏စိုရဆျာငေ်းမှုအတကွရ်ကကျာင်ုံ့ရဝေးနိိုငသ်မျှအတိိုငေ်း, အတိိုင ်ငခ်ကံညူကီကမည:် 

 

• ရ ိနိိုငဇ်လရေ ဆိိုင ်ျာ, Sub-ရပမဆလီ ျာကိိုစံိုစမေ်းစစရ်ဆေးလကရ် ိန ှုနေ်းကိိုအချိနဇ်ယျာေး, ဆကစ် ်သတငေ်းအချကအ်လကစ်သညတ်ိို ုံ့ကိို 

 ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာစသညတ်ိို ုံ့ကိိုအစအီစဉ်ရ ေးဆွှဲပခငေ်းပမ  ရု ံိုစမီကံနိေ်းကိိုအည နေ်းကနိေ်းပမ   ရု ံိုမျျာေး,  ံိုပမ  ရု ံိုမျျာေး, mouza ရပမ 

 ံိုအပ စ•်ရ ိနိိုငပ်မ  ရု ံို 

•အလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လကန် င်ုံ့အနျာဂတအ်စအီစဉ်မျျာေး၏မျိြုေးဆကအ်ဘိို ုံ့ဤရလုံ့လျာမှုန င်ုံ့  တသ်က.် 

ကွှဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရသျာရလုံ့လျာမှုမတိ် ကက်ရဆျာင ွ်က ်ရ ိနိိုငရ်လုံ့လျာမှုမျျာေး။ 

LGED   ပုုို•ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးရ တျာ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-24A 
 
 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  
 

ကနောက ်ကတ်ွွဲ 9: PIU မှောအကက်ီးတန််းပတဝ်န််းကျငအ်ထ်ူးကုံမျော်းအတကွ ်ToR 

 



( ျေါကျာ / လယပ် င၌်အရပခစိိုက)် Sr;  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်မူျျာေးအတကွက်ိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေး 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း 

 ည ွ်ယခ်ျက ်

 2) စစိစ၏်အ ညအ်ရသေွးရသချျာရစ နန် င်ုံ့အတည ် ပုုို, 3) ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်း၏သငုံ့ရ်လျျာ်ရသျာအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအတည ် ပုုို, 

4) သတငေ်းအချကအ်လကခ်ိိုငမ်ျာရအျာငန် င်ုံ့ PD မ တဆင်ုံ့သည်ုံ့ WB မ သတငေ်း ိို ုံ့, 1)  

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာရဘေးအနတ ျာယက်ျာကယွရ် ေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရ ေါ် ကကေီးကက ်ပခငေ်းန င်ုံ့ည နိ ှုငိေ်း: Sr;  

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်၏ူအဓကိ ည ွ်ယခ်ျကမ် ျာ နပ် စ ်ျေါသည် , 5),  

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွအ်ရ ေါ်သရဘျာတထူျာေးရသျာတျာဝနစ်မီခံန ုံ့ခ်ွှဲ 6), 

အကနထ်ရိိုကတ်ျာမျျာေးန င်ုံ့လယပ် ငအ်ဆငုံ့ဝ်နထ်မေ်း   PIU 

န င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာရံို ေးချြု ်အဆင်ုံ့အထ ိျေါဝငသ်မူျျာေး၏ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးမျျာေးကိိုရ ေးစမွ်ေးန င်ုံ့သငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ ငဆ်ငမ်ှုန င်ုံ့ပ     

ဌျာနေ်းချကမ်ျျာေးအတကွ ်ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကမ် ျာ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးအကျာအကွယရ်ထျာကခ်မံှုကညူ ီန,် 7)   

အပ ီေးသတရ်နသည ်တိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ် (စအီိိုငရ်အ) ၏ ToR, 8)   

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွရ်သချျာအရ ေါ် PD မ နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာအကွဉံျာဏျရ ေး။    

အဆိို ျေါတျာဝနက်ျတှဲုံ့ရန ျာကရအျာက ်ျေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ျေါဝငသ်ည်: 

 

 သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွအ်ရ ေါ် 1) ရယဘိုယျအျာေးည နိ ှုငိေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှု 

  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးစစရ်ဆေးပခငေ်း 2) ပ နလ်ညဆ်နေ်းစစပ်ခငေ်းန င်ုံ့ရထျာကခ်ခံျက ်

 ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာမ်ှု၏ 3) ရထျာက ံ်ုံ့ရ ေးန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှု 

 4) ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းန င်ုံ့အစ ီငခ် ံ

 သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွအ်ရ ေါ်သရဘျာတထူျာေးရသျာတျာဝန ်5) စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှု 

 6) သငတ်နေ်းပ ဋ္ဌျာနေ်းချက ်

 7) စအီိိုငရ်အ၏ ToR အပ ီေးသတရ်နသည ်

 8)  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကမ် ျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှုမ လမေ်းည နမ်ှုရ ေး 

 PD မ  9) နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာအကွဉံျာဏျ 

 အ ပခ  ုျာုေးအစတိျအ ိိုငျေး ှဲ ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွအ်ထေူးကိုန င်ုံ့အတ ူ10) Co- ျာ၌ခန ုံ့ ်

 

 လုံပ်ငန််းခငွ၏် scope 

 သဘောဝပတဝ်န််းကျင ်ိုံင ်ောအကောအကယွအ်ကပေါ် 1) ကယဘုံယျအော်းည နိ ှုငိ််း 

 PD ပခ  ုိုု ငံ ံိုတျာဝနသ်အိကျာအကယွအ် ျေါအဝငစ်မီကံနိေ်း, Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်အူျာေးလံိုေးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး /   

တျာဝနမ်ျျာေးကိိုပ ည်ုံ့မျျာေးအတကွ ်PD က    

ုညူရီ ေး ိို ုံ့တျာဝနယ် ူျေါလမိ်ုံ့မညရ် ိ ျေါတယစ်ဉ်တငွ၎်ငေ်း၏အ ညအ်ရသေွးထနိေ်းချြု ်မှုန င်ုံ့ရယဘိုယျည နိ ှုငိေ်းလယပ် ငအ်ပခ     

ရုစိိုကသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကို,  တဝ်နေ်းကျင ံ်ုံ့ ိိုေးမှုန င်ုံ့အတသူဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွန်ှဲ ုံ့ဆကစ် ် ဇိီိုငေ်းရအျာက,် က   

ပုုီု ေးကက ်မှုကိုမပဏ ီPD န င်ုံ့အပခ  ုျာုေးသကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေး။ 

 

သဘောဝပတဝ်န််းကျငစ်စိစ ်2)  ပန်လည ်န််းစစ ်ခင််းနငှ့််ကထောကခ်ံချက ်

  ။ Sr;  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျငသ် ူတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးစစရ်ဆေးပခငေ်းပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ် နန် င်ုံ့အတည ် 

ပုုိုကကမည ်

   ုဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကမ် ျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်ထျာကခ်မံှုကရဆျာင ွ်ကန်ှဲ ုံ့ PIU 

အျာေးပ င်ုံ့အလို ် တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုအပခ ရုစိိုကလ်ယက်ငွေ်းမျျာေးကသံိုေးသ ်ရပ ျာကကျာေးခှဲုံ့သည။် အဆိို ျေါ Sr; 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်စူစိစ ်လ ရ် ေါ်တငွ ်အရပခခ.ံ   

လိိုအ ်ရသျာရနျာကထ် ်လို ်  ်မျျာေးအရ ေါ်လိိုအ ်ရသျာအပ စ ်PD န င်ုံ့အတညူ နိ ှုငိေ်း လမိုံ့မ်ည။် 



 

ဝင််းနိုံငထ်န်ွ်းအကကောငအ်ထညက် ော်မှု၏ 3) ကထောကပံ့််က ်းနငှ့််ကက်ီးကကပ်မှု 

 ။ 

ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရအျာကမ် ျာလို ်ငနေ်းကနထ်ရိိုကတ်ျာမျျာေးန င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်ထျာကခ်မံှု၏တျာဝနပ် စ ်ျေါသ

ည ်

  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုအပ စ ်တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်မူလူတနေ်းရ ိ ျေါတယ် 

 လယပ် ငမ် ျာဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရသချျာ၏တျာဝန။် အဆံိုေးစနွက်တညေ်းက 

 သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရသချျာ၏တျာဝနျ PD န င်ုံ့အတကူျရ ျာက,် 

 
 
 

P-24B 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 အဆိို ျေါ Sr;  

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ် ူှဲုံ့ပ ငပ်ခငေ်းန င်ုံ့ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးကရ ျာ်ထိုတဝ်ငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာ

ငအ်ထည ် ရုုျာုမ်ှုအရ ေါ်ကစိစမျျာေးန င်ုံ့  တသ်က.် ကိုမပဏမီ နမ် နန်  င်ုံ့အမျှလိိုအ ်ရသျာန င်ုံ့အတတူိိုင ်င ်ျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

ii ။ ပမငုံ့မ်ျာေးရသျာအနတ ျာယရ်ို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှုသည,် Pre-ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးစဉ်အတငွေ်း, Sr; 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်အူရသေးစတိ်စမီကံနိေ်းကိို ဇိီိုငေ်းမျျာေး / site 

ကိိုအစအီစဉ်ကိိုပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့လိိုအ ်ရသျာ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးစစီဉ်ထျာေးကကသညန် င်ုံ့လိိုအ ်သည်ုံ့မ

ညသ်ည်ုံ့အ ိိုရဆျာငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးအကကရံ ေးချင ်ျေါတယလ်ျှငစ်စရ်ဆေး site 

ကိိုစံိုစမေ်းစစရ်ဆေးလို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န ်လမိုံ့မ်ည။် အဆိို ျေါ Sr; 

 တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုတစလ်အတွကအ်နညေ်းဆံိုေးတစက်ကမိလ်ယက်ိိုအလညအ် တလ်ို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

iii ။ ပမငုံ့မ်ျာေးရသျာအနတ ျာယစ်စဆ်ငရ် ေးအဘိို ုံ့, Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမေ်းကျငသ်မူ နမ် န ်ECOP / EMPs 

မျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျငသ်နူ င်ုံ့အတစူမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးကဘ်ဆ်ိိုကမ်ျျာေး

သိို ုံ့သျွာေးရ ျာကန် င်ုံ့စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးတကိျတှဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ ငဆ်ငထ်ျာေး န ်input ကိိုရ ေး။ 

 

4)ကစောင့််ကကည့််ကလ့်လော ခင််းနငှ့််အစီ ငခ်ံ 

i. ကိိုယ။် Sr; 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ် ူတဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမေ်းကျငသ်ကူပ ငဆ်ငတ်စဥ်ီေးချငေ်းစ ီငေ်းန ေီးပမ ြု ်န မံှုမျျာေးအ

တကွမ်ကူကမေ်းသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ် ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

ဘယအ်ချိနမ် ျာလိိုအ ်ရသျာသိို ုံ့မဟိုတမ်လိိုအ ်, 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျငသ်ကူစစိစလ်ယပ် င ်လမိုံ့မ်ည။် 

ii ။ Sr; 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်သူဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာအ ျေါအဝငသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်း

ကျငအ်ကျာအကယွအ်ရ ေါ်သကဆ်ိိုင ်ျာသတငေ်းအချကအ်လကခ်ိိုငမ်ျာရအျာင,် site ကိို-

တကိျတှဲုံ့ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ်ကိိုပမင်ုံ့မျာေးအနတ ျာယစ်စဆ်ငရ် ေးမျျာေးအတကွအ်စ ီငခ်စံျာ, GRM 

မ တတ်မေ်းမျျာေးန င်ုံ့မရတျာ်တဆထခိိိုကမ်ှုအစ ီငခ်စံျာပ ပ ီေးအချိနမ်ီထံိုေးစ၌ံ PD မ တစဆ်င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏမ် သတငေ်း ိို ုံ့ လမိုံ့မ်ည။် 

အဆိို ျေါကျွမေ်းကျငသ် ူPD ရနပ င်ုံ့ခငွ်ုံ့ပ ြုချကပ် ီေးရနျာကသ်ည်ုံ့ WB 

မ ထကဝ်ကန် စစ်ဉ်သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ၏ပ ငဆ်ငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ပ န် ုံ့ရဝရသချျာရစ နတ်ျာဝန်

ယ ူျေါလမိ်ုံ့မည ်

 

 သဘောဝပတဝ်န််းကျင ်ိုံင ်ောအကောအကယွအ်ကပေါ်သကဘောတထူော်းကသောတောဝန် 5) စမံီခန် ့်ခွွဲမှု 



 ကိိုယ။် Sr;  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမေ်းကျငသ်စူမီကံနိေ်းမျျာေး၏အကျာအကယွတ်ျာဝန ် ရ ိ.  

ကနထ်ရိိုကတ်ျာန င်ုံ့အတဥူ ရ ရ ေး ျာသရဘျာတညူခီျကသ်ိို ုံ့ရ ျာငပ် နဟ် ်လမိ်ုံ့မညရ်သချျာရစ မည။် ထိိုသိို ုံ့ရသျာတျာဝန ်ESMF 

န င်ုံ့ sub- sequent site ကိို-တကိျတှဲုံ့အကျာအကယွတ် ူိယျာ၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု ျေါဝငမ်ညပ် စသ်ည။် Sr;  

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ကူနထ်ရိိုကတ်ျာ ှဲ ုံ့ EMPs အတည ် ပုုိုမညပ် စသ်ည။် 

 ii ။  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက,် PD  

န င်ုံ့ည နိ ှုငိေ်းကျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုန င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှုထမံ အကအူညပီ င်ုံ့ Sr;  

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်,ူ စမီကံနိေ်းတကိျတှဲုံ့ Non-လိိုကန်ျာမှုချကက်ိိုပ ငဆ်ငပ်ခ  

ငေ်းလို ျထံိုေးလို ျနညျေးအ သ ိသည်ကနထ်ရိိုကတ်ျာမျျာေး၏လ ်ိစျာအကျာအကယွ် related Non- 

လိိုကန်ျာမှုကစိစမျျာေး ိို ုံ့ဦေးရဆျာငလ်မေ်းပ ကကလမိုံ့မ်ည။် 

 

6)သငတ်န််းကပ်း ခင််းနငှ့််ကထောကခ်မံှု 

Sr;  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမေ်းကျငသ် ူEMPs 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နန် င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ကနထ်ရိိုကတ်ျာ, 

လယပ် ငအ်ဆငုံ့ဝ်နထ်မေ်းန င်ုံ့အပချာေးသကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေး၏စမွေ်း ညပ်မ ငုံ့ ်နသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွ်

ဆိိုင ်ျာသငတ်နေ်းမျျာေးဦေးရဆျာငလ်မေ်းပ ကကလမိုံ့မ်ည။် အျာရံိုစိိုကခ် ံ ိို ုံ့ Key ကိိုရချေါငေ်းစဉ်သစရ်တျာထနိေ်းသမိ်ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး, 

လူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခ, လို ်ငနေ်းခငွန်  င်ုံ့  ် ွျာကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခြံုရ ေးန င်ုံ့ရလထိုညစည်မေ်းမှုစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုတိို ုံ့ ျေါဝငသ်ည။် 

အဆိို ျေါအထေူးကိုကိိုလညေ်းသငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ ငဆ်ငမ်ှုန င်ုံ့ပ ဌျာနေ်းချကမ်ျျာေးအတကွ ်ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကမ် ျာ တ်

ဝနေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျငသ်နူ င်ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှု ှဲုံ့ပ င ်လမိုံ့မ်ည်။ 

န စဦ်ေးစလံိုေးရံို ေးချြု ်န င်ုံ့လယပ် ငအ်ဆငုံ့မ် ျာအဆိို ျေါရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအစအီစဉ်အတကွ ်Sr; 

 တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုကအတညပ် ြုလမိ်ုံ့မည။် 

 

7) လထူုံ / GRM 

 Sr;  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျငသ်ကူျာလအတငွေ်းလိိုအ ်ရသျာတိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းကကမည ်

 စမီကံနိေ်းပ ငဆ်ငမ်ှုန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်။ ထိိုသိို ုံ့ရသျာတိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွး ျေါဝငသ်ည် 

 

P-25A 
  



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

တစဦ်ေးချငေ်းစ ီငေ်းန ေီးပမ ြု ်န မံှု၏အကျာအကယွတ် ူိယျာန င်ုံ့ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးအရ ေါ် ပ ငဆ်ငမ်ှုန င်ုံ့စစဆ်ငရ် ေးကျာလအတငွေ်းတိိုင ်ငရ်ဆေွး

ရနေွး။ 

S / 

သလူယပ် ငအ်ဆငုံ့မ် ျာအမျျာေးပ ညသ်တူိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွး၏အ ညအ်ရသေွးရသချျာ ျေါလမိ်ုံ့မယန် င်ုံ့စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအ

တကွစ်ိိုေး ိမ ်ူ နမ်ှုကိိုထငဟ် ် ျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

 

iii ။ အဆိို ျေါအထေူးကိုကိိုလည်ေးအရ ေါ်လိိုအ ်ရသျာလို ်  ်ရတကွိိုပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့ယတူျာဝနရ် ိသည် 

 တိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေး PD န င်ုံ့ည နိ ှုငိေ်းကျာစမီကံနိေ်း GRM မ တဆင်ုံ့လကခ် ံရ ိခှဲုံ့သည။် 

 

8) စအီိိုငရ်အ Tor ၏ Final 

PD န င်ုံ့ WB ၏တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးန င်ုံ့လမေ်းည နမ်ှုန င်ုံ့အတ ူSr; 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်တူိိုေး ျွာေးလျာရသျာသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ် (စအီိိုငရ်အ) ၏ ToR အပ ီေးသတ ်လမိုံ့်မည။် 

သဟူျာစအီိိုငရ်အကိုမပဏတီခိုန င်ုံ့အတစူဉ်ဆကမ်ပ တည် နိ ှုငိေ်းတျာဝနရ် ိသညပ် စန် ငုံ့ ်PD မ တိိုေးတကမ်ှုအစ ီငခ်တံငပ်  ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 

PD မ  9) နညေ်း ညျာဆိိုင ်ျာအကကဉံျာဏ ်

ဘယအ်ချိနမ် ျာလိိုအ ်ရသျာန င်ုံ့ PD ပခငေ်းပ င်ုံ့လိိုအ ်သည်ုံ့, Sr;  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ် ူPD 

မ သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွန် ငုံ့ဆ်ကစ် ်ရသျာနညေ်း ညျာအကွဉံျာဏျပမျာေးရ ေး လမိုံ့မ်ည။် ထိိုသိို ုံ့ရသျာအကွဉံျာဏျ 

PIU ၏အကျာအကယွစ်မွေ်း ည၏်မရကျန ်မှုမျျာေးန င်ုံ့တိိုေးပမ င်ုံ့ကိိုငတ်ယွ်အပချာေးအစိိုေး မဟိုတရ်သျာအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး, အလှူရ ငမ်ျျာေး, 

ကိုလသမဂရ္အဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့အှဲနဂ်ျီအိိုမျျာေးကရိိုဟငဂ်ျျာ ိုကခသညစ်ခနေ်းမျျာေးတငွအ်ဓကိအကျာအကယွပ် ဿနျာမျျာေးကိိုရပ ရ ငေ်း နမ်ဟျာ

ေျူဟျာမျျာေးကိိုန င်ုံ့တိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေးမ ျာအလို ်လို ်န င်ုံ့အတညူ နိ ှုငိေ်း ျေါဝငမ်ညပ် စသ်ည။် 

 

 ရှညက်ကော ခင််း 

 အ ဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံ3 န စတ်စက်ျာလအတငွေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မ နေ်းရနသညန် င်ုံ့ PIU အပခ  ရုစိိုကလ်မိ်ုံ့မည။် သိို ုံ့ရသျျာလညျေး, 

(အနညေ်းဆံိုေးတစက်က ိမတ်စလ်အတွက)် မကက  ုျာခဏလယက်ိိုအလညအ် တလ်ိိုအ ် ျေါသည။် 

အစ ီငခ်ံ 

 အဆိို ျေါ Sr;  တဝ်နေ်းကျငက်ျွမ်ေးကျငသ် ူPD မ သတငေ်း ိို ုံ့ ျေါလမိ်ုံ့မယ။် အ ညအ်ချငေ်းမျျာေး 

  ညျာရ ေး: အရ ငဘ်ို ျာေး ှဲ ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာအတကွသ်စရ်တျာ / ရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာန,်  

 တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယ။် 

 

 အရတ ုံ့အကွြံု: နမိ်ုံ့ဆံိုေးအရတွျ့အက ပုုို ုအံနညေ်းဆံိုေး 10 န စ ်တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်အူပ စပ်မ  ုို ိုု ုံ့ပ  / 

 တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချြု ်, သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံ ညျာရ င,် ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုခ ပုုို  ုရံ ေးကျွမေ်းကျငသ်,ူ 

သစရ်တျာ / ရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနက်ျွမေ်းကျငသ်,ူ  တဝ်နေ်းကျငအ်စအီစဉျ သိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယမ်ျျာေးန င်ုံ့အရတွျ့အကက 

ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 5 န စအ်ပ  စလ်မေ်း တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကှဲပ  တ ိ်ို ုံ့ချအတကွ ်, ရ , 

ရ ဆိိုေးသိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတသူဘျာဝန င်ုံ့ရှု ်ရထေွး၏အပချာေးအရပခခအံရဆျာကအ်ဦကဏ္ဍတငွ။် အ  ရတ ုံ့အကွြံုအနညေ်းဆံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ 

ADB ကသိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ  ုျာ ုေး ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွှဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းအတကွ ်ျေါဝင ်မည။် 

စမီကံနိေ်းဧ ိယျာထှဲမ ျာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုန  စသ်ကသ်ည။်  

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယျမဝူျေါ လိိုအ ်ချကန် င်ုံ့အညတီစဦ်ေးသိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက ိ်ိုသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငသ်ကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်း 

(ElAs),    တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (EMPs) သိို ုံ့မဟိုတသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs) ပ  င 

ုဆ်ငရ်နမတိိုငမ်ကီအရတွျ့အကက  ုိုု ကံိိုတစရ် ျေါငေ်းပ စ ်ျေါတယ။် 

 
 

မ တခ်ျက:် အရသေးစတိ ်ToR အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတငွေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏန် င်ုံ့အတတူိိုင ်ငပ် ငဆ်ငန် င်ုံ့အပ ီေးသတ ်ျေါလမိ်ုံ့မည် 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

P-25B 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

ကနောက ်က်တွွဲ 10: PIU မှောပတဝ်န််းကျငအ်ထ်ူးကုံမျော်းအတကွ် ToR 

 

(ထိိုလယ၌်အပခ ရုစိိုက)်  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးဆိိုင ်ျာအထေူးကိုမျျာေးအတကွက်ိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေး 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း 

  ည ွ်ယခ်ျက ်

 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်၏ံအဓကိ ည ွ်ယခ်ျကမ် ျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွ၏်လယပ် ငအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရသ

ချျာ /  ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ပ စ ်လမိုံ့မ်ည။် S /  

သစူမီကံနိေ်းကိိုဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှုမျျာေးအလျာေးအလျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်နတ ျာယမ်ျျာေးကိိုခွှဲပချာေးသတမ် တန် င်ုံ့မ နမ် နစ်မီကံနိေ်းမျျာေး၏

သဘျာဝ တ ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေး၏တိိုေးတက်မှုမျျာေးကိိုပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ် နန် င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မညပ် စသ်ည။် 

 ျေါဟျာ PIU  အရ ေးရ ေါ်အရပခအရနရအျာကမ် ျာသကရ် ျာကမ်ှုရလျျာုံ့ ျေါေးသကသ်ျာရစပခငေ်းန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခ  

ငေ်းအဘိို ုံ့အ၎ငေ်း၏ကိိုယ ိ်ိုငစ်မွ်ေး ညတ်ညရ်ဆျာကလ်ညေ်းအရ ေးကကေီး ျေါသည။် 

ဤသညတ်ျာဝနက်ျတှဲုံ့ရန ျာကရအျာက ်ျေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ျေါဝငသ်ည်: 

 တစခ်ိုချငေ်းစကီိိုရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှု တဝ်နေ်းကျငစ်စရ်ဆေးပခငေ်း၏  

1) ပ နလ်ညဆ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယက်ိိုစစိစအ်တည ် ပုုို 

   တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ရလျျာုံ့ ျေါေးသက်သျာရစ၏  

2)   ဏျာမရထျာကခ်ခံျက ်

3)  သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းန င်ုံ့မကူက မေ်းရ ေးဆွှဲအစ ီငခ်စံျာမျျာေး 

 4) ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးပ ဌျာနေ်းချကမ်ျျာေးန င်ုံ့ရထျာကခ်မံှုလယပ် ငမ် ျာေဟိိုအဆင်ုံ့ 

  ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကရ် ိ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးရထျာကခ်မံှုန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငအ်တကွ ် 

5)  ရ ေးဆွှဲရ ေးတိိုင ်ငစ်မီကံနိေ်းရ ေးဆွှဲပခငေ်း 

 6 ) စမီကံနိေ်း၏အပခ  ုျာ ုေးအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး၏လယပ် ငအ်ပခ  ရုစိိုကသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ထေူးကိုန င်ုံ့အတ ူCoordinate 

 

 လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

 တစခ်ိုချငေ်းစကီိိုရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာဝငရ် ျာကစ်ကွ ်ကမ်ှု တဝ်နေ်းကျငစ်စိစ် 1) ပ နလ်ညဆ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယက်ိိုစစိစအ်တည ် ပုုို 

  အဆိို ျေါအထေူးကိုမကူက   

မေ်းသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်စိစအ်စ ီငခ်စံျာ ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခို၏ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးက ငွျဆငျ

န ငျျ့အညလီ  ယပ် ငစ်စိစအ်တည ် ပုုို  ပုုိုကကလမိုံ့မ်ညက်ိိုပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်မညပ် စသ်ည။် 

 တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးအထေူးကိုအဆိို ျေါစစိစ ံ်ိုစနံ  င်ုံ့မကူက  မေ်းအစ ီငခ်စံျာထှဲသိို ုံ့ရအျာက ်ျေါ၏ထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးအတည ် 

ပုုိုကကမည:် 

 



 ကိိုယ။် အဆိို ျေါစမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးရ သမျျာေး၏အရပခခ ံထဝီ, ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာ, ရပမမျကန် ျာသငွပ် င,် ဘမူရိေ , ဇလရေ ဆိိုင ်ျာ,  

morphological စသညတ်ိို ုံ့ကိို features ရတွ 

 ii ။ မဆိိုသဘျာဝအရလျျာကရ်န ငေ်းရ သမျျာေး / ရဝ နရ်န ငေ်းရ သမျျာေး, ထနိေ်းသမိ်ေးရစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးအရ ေး ျေါမှုရ သမျျာေး,  

ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာဆငအ်ပ စ ်protected 

သိို ုံ့မဟိုတပ်ခမိ်ေးရပချာကမ်ျိြုေးစတိလ်ူသမိျျာေးရ ိရနပခငေ်းကန် ုံ့သတထ်ျာေးအ ျေါအဝငရ်သျာ်လညေ်းမအရ ေးကကေီးပ   

ုီု ေးအထခိိိုကမ်ခသံဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်features နှဲ ုံ့အထခိိိုက်မခ ံreceptors, 

 iii ။ စသညတ်ိို ုံ့ကိိုတညဆ်ှဲရပမယျာန င်ုံ့ရ အသံိုေး  ပုုိုမှု, အနေီးအနျာေးမ ျာအရပခ ချ ံိုစမံျျာေးန င်ုံ့ရပမမျကန် ျာသငွပ် င,် ပမ  

ရုယျာဆလိိုကအ်နတ ျာယမ်ျျာေး, 

  ဃ။ လသူမိျျာေးရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာယဉ်ရကျေးမှုအ ငေ်းအပမ စမ်ျျာေးကိိုသိို ုံ့မဟိုတ ်features ရတ ွ

  အဆိို ျေါစမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးရ သမျျာေးရ ိ  

v   ယျရ ိသညျညစည်မေ်းမှုဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး 

 

 သကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့လိိုအ ်ရသျာရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီမမံျျာေးရ ျာ်ထိုတပ်ခငေ်း 2)  ဏျာမရထျာကခ်ခံျက။် 

 အဆိို ျေါအထေူးကို တဝ်နေ်းကျငစ်စိစပ် ည်ုံ့စကွ ိ်ို ုံ့ ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုန င်ုံ့အတညူ နိ ှုငိေ်း လမိုံ့မ်ည။် 

 ကိိုယ။် S / သ ူဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခို၏ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်ရူစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ဦေးမည ်

 

န င်ုံ့လညေ်း ျေါဝငသ်မူျျာေး၏တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးမှုလို ်ငနေ်းစဉ်ကရနမလူတနေ်းန င်ုံ့အလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး

 ဏျာမသက ်ရ ျာကမ်ှုဆနေ်းစစ,်  တျဝနျေးကငငျ ဆိိုငျ ျာစစိစန် င်ုံ့အကျိြုေး လ မ်ျျာေးပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်။ 

 iii ။ အဆိို ျေါအထေူးကိုမ လယက်ငွေ်းအသ ိညျာ / အရတွျ့အကက  ုိုု ကံိို / အပ စမ် နထ်မံ ရထျာကခ်မံှုကိိုည နက်ကျာေး ကကလမိုံ့မ်ည် 

 ခွှဲမျျာေးရသျာသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အနတ ျာယမ်ျျာေး၏သရဘျာသဘျာဝ, စရကေးန င်ုံ့ပ  ငေ်းအျာေးခွှဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ 

 စမီကံနိေ်းလို ်သျာေးအငအ်ျာေး တ်ဝနေ်းကျငအ်ရ ေါ် ပ  စရ် ေါ်ရစ ွယရ် ိသည,်  တျဝနျေးကငငျ 

P-26A 
  



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 လမူှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးန င်ုံ့အနတ ျာယမ်ျျာေး / သကရ် ျာကမ်ှုအရ ေါ် အရပခခ.ံ စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးခွှဲပချာေး။ အဆိို ျေါ ဏျာမအကှဲပ  တ 

ုစ်မီကံနိေ်းကိိုလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအျာေးလံိုေးအဆင်ုံ့န င်ုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးစဉ်အတငွေ်းတိိုကရ်ိိုကအ်ပ စ,် သယွဝ်ိိုကရ်သေွးရဆျာငပ်ခငေ်းန င်ုံ့တပ ညေ်းပ  ည 

ု်ု ေးတိိုေး ျွာေးလျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျင,် လမူှုရ ေး, ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ  

ုိုု ရံ ေးသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အနတ ျာယမ်ျျာေးကိိုရဆေွးရနေွး နသ်င်ုံ့ ျေါတယ။် 

 

 ဃ။ အျာေးလံိုေးအကျိြုေးသကရ် ျာကမ်ှုအပ ည်ုံ့အဝမှုရကကျာင်ုံ့ site  

ကိိုစမီကံနိေ်းရ ေးဆွှဲရ ေး၏ ဏျာမအဆင်ုံ့အတနေ်းမ ရ ျာ်ထိုတမ် နိိုငသ်ညက်ိိုရ ေးထျာေးသညအ်ထေူးကိုအမျိြုေးမျိြုေးရသျာ ဇိီိုငေ်းရ ွေးချယမ်ှုမျျာေး

န င်ုံ့ / သ  ုို ိုု ုံ့မဟိုတအ်ပခ  ုျာုေးရ ွေးချယစ် ျာရန ျာမျျာေးတငွထ်မံ ပ စရ် ေါ်ရစမညပ်  

စရ်သျာအလျာေးအလျာသိို ုံ့မဟိုတ ်ွယ်ရ ိသကရ် ျာကမ်ှုခွှဲပချာေးသတမ် တက်ကလမိုံ့မ်ည။်    

ရုုျာုထ်ိုတအ်လျာေးအလျာဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အနတ ျာယမ်ျျာေးကိိုအဘိို ုံ့, အပခ  ုျာုေးရ ွေးချယစ် ျာ ဇိီိုငေ်း option ကိိုန င်ုံ့ / 

သိို ုံ့မဟိုတထ်ိို site  ၏တညရ်န ျာထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေး ကကလမိုံ့မ်ညန် င်ုံ့အလျာေးအလျာရ ိရသျာမဟျာေျူဟျာမျျာေး / 

အရသေးအ ွှဲမျျာေးအတကွန်ညေ်းစနစ,် ရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ /  သိို ုံ့မဟိုတသ်ကရ် ျာကမ်ှုကိိုစမီခံန် ုံ့ခွှဲအကက ံ ပုုို  ျေါမည။် 

ရ ျာ်ထိုတအ်လျာေးအလျာအပ  ုိုသရဘျာရဆျာင ွ်ကခ်ျကမ်ျျာေးအဘိို ုံ့, အပခ  

ုျာုေးရ ွေးချယစ် ျာမျျာေးန င်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေးတိိုေးပမ င်ုံ့ရဆျာင ွ်ကမ်ှုမျျာေးအဆိို  ပုုိုခ ံကကလမိုံ့မ်ည။် 

 

v ။ site ကိို-တကိျတှဲုံ့သကရ် ျာကမ်ှုသည,် ထိိုအတိိုင ်ငခ်,ံ (ဥ မျာ ွယရ် အိရသေးစတိ ်site 

ကိိုတကိျရသျာစမီခံန ုံ့ခ်ွှဲမှုလိိုအ ်ခ ံ ိို ုံ့စစီဉ်ထျာေးစသညတ်ိို ုံ့သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ်, 

  ် ွျာကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ ုိုု ရံ ေးအစအီမ,ံ ယဉ်ရကျေးမှုအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ်မျျာေး, site ကိို-

တကိျတှဲုံ့အလို ်အကိိုငက်ျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ     ုိုု ရံ ေးအစအီမ,ံ ည နပ်  ကကမည ်။ ) စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး 

(ရဆျာကလ်ို ်ရ ေး, စစဆ်ငရ် ေး /   ပုုိုပ ငထ်နိေ်းသမိေ်းမှု, etc) ၏အျာေးလံိုေးအဆင်ုံ့အဘိို ုံ့။ 

ရ ျျာ်ရပ မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး၏  

 

3) သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ 

အဆိို ျေါအထေူးကိုမ နမ် န ်ECOP / EMPs မျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့ site 

ကိိုတကိျတှဲုံ့န င်ုံ့ခွှဲစမီကံနိေ်းကိိုတကိျရသျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုစမီခံျက ်(ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်း) 

ကွြိုတငျ ငွျဆငျ ိို ုံ့စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးကဘ်ဆ်ိိုကမ်ျျာေးသိို ုံ့သျွာေးရ ျာက်ရလုံ့လျာ။ 

 

4) ရ ေးဆွှဲရ ေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး 

ပေှဲအဆိို ျေါအထေူးကိုမျျာေးအတကွစ်မီံကနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးတကိျတှဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ် ျေါလိမ်ုံ့မယ် 

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွလ်ိိုအ ်ချကအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု။ 

အသေီးအသေီးခွှဲစမီကံနိျေးအတ ကျအဆိို ျေါမကူကမေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာအကကေီးတနေ်း တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျ

ငသ်တူငသ်ငွေ်းပခငေ်းန င်ုံ့အပ ီေးသတန် င်ုံ့လစဉ်သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ၏ပ ငဆ်ငမ်ှုအတကွအ်သံိုေးပ ြုလိ

မ်ုံ့မည။် 

5) သငတ်နေ်းရ ေးပခငေ်းန င်ုံ့ရထျာကခ်မံှု 

 ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကရ် ိသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှုန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးန င်ုံ့အတသူဘျာဝ

 တဝ်နေ်းကျငက်ျွမေ်းကျငသ် ူEMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နန် င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ကနထ်ရိိုကတ်ျာ, 

လယပ် ငအ်ဆငုံ့ဝ်နထ်မေ်းန င်ုံ့အပချာေးသကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေး၏စမွေ်း ညပ်မ ငုံ့ ်နသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွဆ်ိိုင်

 ျာသငတ်နေ်းမျျာေးစစီဉ်ပခငေ်းန င်ုံ့အချိနစ်ျာ ငေ်း လမိုံ့မ်ည။် 

အဆိို ျေါအထေူးကိုကိိုလညေ်းသငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ ငဆ်ငမ်ှုန င်ုံ့ပ ဌျာနေ်းချကမ်ျျာေးအတကွ ်ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာကမ် ျာ တဝ်နေ်း

ကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးအကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှုကညူရီစ မည။် 



 

6) လထူို / GRM 

 ကိိုယ။်  

အဆိို ျေါအထေူးကိုမ တ် ံိုတငပ် ပခငေ်းန င်ုံ့အနတ ျာယက်ျာလအတငွေ်းနမိ်ုံ့ဆံိုေးတဦေးတညေ်းစနစတ်ကျရဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းမ ျာခဝံနအ်တကွ ်ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့

ကကေီးကက ်မှုကို  မပဏတီခိုရအျာကရ် ိသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှုအရထျာကအ်က ူ ပုုို ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

သတူိို ုံ့ကိိုထခိိိုကရ်စသညဟ်ို တဝ်နေ်းကျငန် င်ုံ့ဆကစ် ်ရသျာကစိစမျျာေးရပ ရ ငေ်း နလ်ိိုအ ်ရသျာအပ စအ်ပ င,်  

မလူတနေ်းန င်ုံ့အလယတ်နေ်းကျာယကံရ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတယူငေ်းသိို ုံ့ရဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း,  

စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတစရ်လျှျာကလ်ံိုေးဆကလ်က ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။်  

သံိုေးလတစက်ကမိလ်ထူိုတိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအစအီစဉ် တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုန င်ုံ့တိိုင ်ငအ်တကွအ်တိိုင ်ငခ်ကံိုမပဏတီစခ်ိုကတထီငွ ်ျေါလိမ်ုံ့

မည။် 

 ii ။ အဆိို ျေါအထေူးကို Sr; လမူှုရ ေးန င်ုံ့ တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျငသ်ရူတနွှဲ ုံ့ည နိ ှုငိေ်းအတကွစ်မီကံနိေ်း GRM  

မ တဆင်ုံ့လကခ် ံရ ိရသျာတိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေးအရ ေါ်လိိုအ ်ရသျာလို ်  ်ရတကွိိုပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့ယ ူလမိုံ့မ်ည။် 

 

P-26B 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

ရှညက်ကော ခင််း 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံ3 န စတ်စက်ျာလအတငွေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မ နေ်းထျာေးသည။် 

 

အစ ီငခ်ံ 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံို Sr;  တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်းသမိ်ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငသ်နူ င်ုံ့စမီကံနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာမ သတငေ်း ိို ုံ့ ျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

အ ညအ်ချင််းမျော်း 

ပညောက ်း: အရ ငဘ်ို ျာေး ှဲ ုံ့သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာအတကွသ်စရ်တျာ / ရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာန,် 

 တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယ။် 

 အရတ ုံ့အကွြံု:  ိို ုံ့ချအတကွ ်တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျငသ်အူပ စပ်မ ိုိုု ုံ့ပ  /  တဝ်နေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချြု ်, 

သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငသ် ိပံ ညျာရ င,် ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ ုိုု ရံ ေးကျွမေ်းကျငသ်,ူ သစရ်တျာ / 

ရတျာရိိုငေ်းတ ိစဆျာနက်ျွမေ်းကျငသ်,ူ  တဝ်နေ်းကျင ်Planner   

ကသဘျာဝအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုသိို ုံ့မဟိုတဆ်ကန်ယွရ်သျာလယမ်ျျာေးန င်ုံ့အရတွျ့အက ပုုို ုအံနညေ်းဆံိုေး 3 

န စအ်ပ စန်မိ်ုံ့ဆံိုေးအရတွျ့အကက  ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 5 န စ ်လမေ်း, ရ ,  

ရ ဆိိုေးသိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတသူဘျာဝန င်ုံ့ရှု ်ရထေွး၏အပချာေးအရပခခအံရဆျာကအ်ဦကဏ္ဍ၏သဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာဆနေ်းစစခ်ျက။် 

အ  ရတ ုံ့အကွြံုအနညေ်းဆံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB ကသိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ  ုျာ ုေး ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွှဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံနိေ်းအတကွ ်ျေါဝင ်မည။် စမီကံနိေ်းဧ ိယျာထှဲမ ျာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုန  စသ်ကသ်ည။်  

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယျမဝူျေါ လိိုအ ်ချကန် င်ုံ့အညတီစဦ်ေးသိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက ိ်ိုသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငသ်ကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တပ်ခငေ်း 

(ElAs),    တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအစအီစဉ် (EMPs) သိို ုံ့မဟိုတသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs) ပ  င 

ုဆ်ငရ်နမတိိုငမ်ကီအရတွျ့အကက  ုိုု ကံိိုတစရ် ျေါငေ်းပ စ ်ျေါတယ။် 

 

မှတခ်ျက:် အကသ်းစတိ ်ToR အကကောငအ်ထညက် ော်က ်းကောလအတငွ််းကမ္ော့်ဘဏ်နငှ့််အတတူိုံငပ်င ်ပင ်ငန်ငှ့််အပပီ်းသတပ်ေါလမ်ိ့်မည ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-27A 
  



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း  ESMF 

  

 ကနောက ်ကတ်ွွဲ 11: ကရှ်းက ောင််းသုံကတသနသကက် ောကမ်ှုအကွဲ   တဘ်ိုံ ့် ToR 

 

ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်ရ ေးရ ေါ် Multi-

ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်းမျျာေးအတကွက်ိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေး 

 ည ွ်ယခ်ျက ်

 တျာဝနက်ိို၏အဓကိ ည ွ်ယခ်ျကမ် ျာအဆိို  ပုုိုစမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရနပ င်ုံ့ရရ ေးရဟျာငေ်းအ ငေ်းအပမ 

စမ်ျျာေးအရ ေါ်ဆိိုေး ွျာေးရသျာသကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးကိိုရရ ျာငရ် ျာေးသိို ုံ့မဟိုတရ်လျျာုံ့ ျေါေးရစ နအ်စအီမမံျျာေးခွှဲပချာေးသတ်မ တ ိ်ို ုံ့ပ စ ်ျေါတယ။်  

ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမ စ ုမ်ျျာေးကိိုရရ ျ့ ပ   ရုုျာငေ်းသိို ုံ့မဟိုတယ်မိျေးမယိိုတထ ြု, ကဘ်ဆ်ိိုကမ်ျျာေး, အရဆျာကအ်ဦမျျာေး, 

အရဆျာကအ်ဦမျျာေး၏အို ်စိုမျျာေးန င်ုံ့ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသန  paleontological, သမိိုငေ်း, ေိသိုကျာ, ဘျာသျာရ ေး, ရေ , 

သိို ုံ့မဟိုတအ်ပချာေးယဉ်ရကျေးမှုဆိိုင ်ျာအရ ေး ျေါမှုရ ိသညမ် ျာသဘျာဝ features  နှဲ ုံ့ရှုခငေ်းမျျာေးရ ိနိိုင ်ျေါသည။် 

မညသ်ိို ုံ့ရလျျာုံ့နညေ်းရအျာငရ်ဆျာင ွ်ကမ်ညအ် ျေါအဝငစ်မီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရနပ င်ုံ့ ရ ိလျာတှဲုံ့ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာအ ငေ်းအပမ  

စမ်ျျာေးကိိုအရ ေါ်သကရ် ျာကမ်ှု, ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အမျိြုေးသျာေးရ ေးဥ ရ ပ ဌျာနေ်း,  ျေါမ မဟိုတသ်ကဆ်ိိုင ်ျာအပ ညပ်   

ညဆ်ိိုင ်ျာသဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်ျာချြု ်မျျာေးန င်ုံ့သရဘျာတညူခီျကမ်ျျာေးရအျာကတ်ငွ၎်ငေ်း၏တျာဝနဝ်တတ  ျာေးပ စရ်စ contravene 

လိို ုံ့မ  ျေါဘေူး။ 

 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်အံဆိိုပ  ုိုစမီကံနိေ်းအျာေးကသဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ ်ယမ်ျျာေးတငွအ်လျာေးအလျာရ ိရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမ စ 

ုမ်ျျာေးကိိုခွှဲပချာေးသတမ် တက်ကလမိုံ့်မည။် အဆိို ျေါ PIU န င်ုံ့စမီကံနိေ်း၏အပခ  ုျာုေးအတိိုင ်ငခ်နံ  င်ုံ့အတအူနေီးက ် ေူးရ ျေါငေ်းခိုန စ,် 

အတိိုင ်ငခ်လံညေ်းရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမ  စမ်ျျာေးကိိုစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးစဉ်အတငွေ်းထခိိိုကက်ကသ  

ညမ်ဟိုတရ်ကကျာငေ်းရသချျာရစ နသ်င်ုံ့ရလျျာ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီမ ံွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ်စ မည။်  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်းသကရ် ျာကမ်ှုရလျျာုံ့ ျေါေးသက်သျာရစပခငေ်းန င်ုံ့ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအတ 

ကျ PIU   ှဲ ုံ့စမွေ်း ညက်ိိုတညရ်ဆျာက ်လမိုံ့မ်ည။် 

 

 ဤသညတ်ျာဝနက်ျတှဲုံ့ရန ျာကရအျာက ်ျေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ျေါဝငသ်ည်: 

 စမီကံနိေ်းကိိုကသဇျာလ မ်ေးမိိုေးမှုဧ ိယျာ 1) ပ နလ်ညဆ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယက်ိိုစစိစအ်တည ် ပုုို 

2), ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနသမိိုငေ်းန င်ုံ့ယဉ်ရကျေးမှုဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေးန င်ုံ့  တသ်က.် 

အမျိြုေးသျာေးန င်ုံ့ရ သခံသကဆ်ိိုငသ်ရူတနွှဲ ုံ့တိိုင ်ငည် နိ ှုငိေ်းမှုမျျာေး 

3) 

စမီကံနိေ်းကိိုကသဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ် ယ်မျျာေးတငွလ်သူမိျျာေးန င်ုံ့အလျာေးအလျာရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးန င်ုံ့တညရ်ထျာငပ်ခငေ်း

အပခ  ရုခအံခရွအန၏သတမ် တပ်ခငေ်း 

 ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးအရ ေါ်အလျာေးအလျာသကရ် ျာကမ်ှု 4) သတမ် တပ်ခငေ်း 

 ရရ ေးရဟျာငေ်းအ ငေ်းအပမ စ ုမ်ျျာေးကိိုကျာကယွရ်စျာငုံ့ရ်ရ ျာက ိ်ို ုံ့ 5) ရလျှျာုံ့ချရ ေး၏ ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ် 

6) PIU ၏ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးန င်ုံ့ရ ွေးချယထ်ျာေးသည်ုံ့လယက်ငွေ်းနထ်မေ်းမျျာေး 

 

 လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

 စမီကံနိေ်းကိိုကသဇျာလ မ်ေးမိိုေးမှုဧ ိယျာ 1) ပ နလ်ညဆ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယက်ိိုစစိစအ်တည ် ပုုို 

 အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ဤံစမီကံနိေ်းရအျာကတ်ငွစ်မီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေး၏အဆိို  ပုုိုရန ျာမျျာေးတငွပ်   

နလ်ညသ်ံိုေးသ ် ျေါလမိ်ုံ့မယန် ငျျ့အညလီယပ် ငစ်စိစအ်တည ် ပုုို  ပုုိုလမိုံ့မ်ည။် 

  သကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးန င်ုံ့အတ ူ2) Consultation 

 ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ရံ ျာကထ်ျာေး နလ်ိိုအ ် ျေါတယရ်ကကျာငေ်း key ကိိုအမျိြုေးသျာေးရ ေးန င်ုံ့ရ သခသံကဆ်ိိုငသ်ခူွှဲပချာေးသတမ် တက်ကမည် 



 , ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနသမိိုငေ်းန င်ုံ့ယဉ်ရကျေးမှုဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေးန င်ုံ့စ ်လျဉ်ေးန င်ုံ့တိိုင ်င။် , ဤရ ွျ့ကျာေးသကဆ်ိိုင ်ျာစမီကံနိေ်းကိို- 

ထခိိိုကန်စန်ျာအို ်စိုမျျာေးသကဆ်ိိုင ်ျာအစိိုေး အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာအစိိုေး မဟိုတရ်သျာအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး ျေါဝငန်ိိုင ်ျေါသည။် 

 အ ်ိချုအ်ဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံိုဆံိုေးပ  တ ်နအ်လိို ုံ့င ျာမျျာေးအပ စသ်တမ် တ်ပခငေ်းကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငဦ်ေးမည် 

   ပုစတ်ညမ်ှုသိို ုံ့မဟိုတစ်မီံကနိေ်းကသဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုရ သမျျာေးန င်ုံ့သတူိို ုံ့၏အရ ေး ျေါမှုအတကွရ်ရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ  

စန်ိိုငရ်သျာပ စတ်ညမ်ှု။ 

 iii ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်းအလျာေးအလျာန င်ုံ့  တသ်က.် အဓကိရသျာုံ့ချကက်ျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတရူဆေွးရနေွး နမ်လူမိုံ့်မည ်

  သကရ် ျာကမ်ှုအပ စရ်ရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးအရ ေါ်သကရ် ျာကမ်ှု minimize လို ် ိို ုံ့ပ  

စန်ိိုငရ်ပခရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီမ။ံ 

 

 
P-27B 

  



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

3)  

စမံီကန်ိ်းကိုံကသဇောလ မ််းမိုံ်းမှုနယပ်ယမ်ျော်းတငွလ်သူမိျော်းနငှ့််အလော်းအလောကရှ်းက ောင််းသုံကတသနအ င််းအ မစမ်ျော်းနငှ့််တညက်ထောင ်ခ 

င််းအ ခ  က ခအံခကွအန၏သတမှ်တ ်ခင််း 

 

  ကိိုယ။် site  

ကိိုလျာရ ျာကလ်ည ်တသ်အူဓကိသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာအလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လက်အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ န ်

လညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့အတရူဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး,  

ထိိုအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းကိိုကသဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ ်ယမ်ျျာေးတငွလ်ူသမိျျာေးန င်ုံ့အလျာေးအလျာရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာ 

ုေးကိိုခွှဲပချာေးသတမ် တက်ကမည ်

  ii ။ စသညတ်ိို ုံ့ကိိုရန ျာင်ုံ့အယ က၏်အတိိုငေ်းအတျာ, လကရ် ိအသံိုေး  ပုုိုမှု, access ကိိုခငွ်ုံ့  ပုုိုချက:်  

ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစျာ ငေ်းကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာတစခ်ိုချငေ်းစအီ ငေ်းအပမစမ်ျျာေး၏လကရ် ိအရပခခအံရပခအရနမျျာေး,  

အ ျေါအဝငက်ိိုပ ငဆ်င ် ျေါမည ်

 iii ။ ရ ျာ်ထိုတန် င်ုံ့အလျာေးအလျာရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမ စမ်ျျာေးကိို (ဥ မျာ GIS ကိို အသံိုေး  ပုုို. သိို ုံ့မဟိုတ ်Google Earth 

သိို ုံ့မဟိုတအ်ပချာေးအလျာေးတ ူsoftware ကိိုရ ေါ်) ကိိုပ ငဆ်င ်ကကလမိုံ့မ်ည၏်တညရ်န ျာည နပ် ပမ ရု ံို 

 ကရှ်းက ောင််းသုံကတသနအ င််းအ မစမ်ျော်းအကပေါ်အလော်းအလောသကက် ောကမ်ှု 4) သတမှ်တ ်ခင််း 

 

   ကိိုယ။်  

အသေီးအသေီးခွှဲစမီကံနိေ်းကိိုလှု ်ရ ျာေးမှုအတကွရ်ရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးအရ ေါ်အလျာေးအလျာသကရ် ျာကမ်ှုရ ျာ် 

ထိုတန် င်ုံ့ရ ျာ်ပ  ထ ုျာုေး နလ်ိိုအ ် ျေါသည။် အထေူးသပ င်ုံ့အျာရံိုစေူးစိိုက်မှုသသိသိျာသျာတေူးရ ျာ်, ပ   ုို ို ျက,် 

ရပမကကေီးသျာေးလှု ျရ ျာေးမှု, ရ ကကေီးပခငေ်း, သိို ုံ့မဟိုတအ်ပခ  ုျာုေး တဝ်နေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအပ   

ရုုျာငေ်းအလှဲမျျာေးကိိုန ငျျ့ တျသကျရသျာလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးမ ရ ေးအ ်ပခ ငေ်းခ ံ နလ်ိိုအ ် ျေါသည။် 

 ii ။ ပ  စန်ိိုင ်ွယတ်ညရ်န ျာ, အချိနက်ိိုက,်    

ပုငေ်းထနမ်ှုန င်ုံ့အရ ေး ျေါမှုကိို၏စည်ေးကမေ်းချကမ်ျျာေး၌သကရ် ျာကမ်ှု၏သရဘျာသဘျာဝမျှတမှုန င်ုံ့အတရူ ျာ်ပ   

ထျာေးခ ံ ိို ုံ့လိိုအ ် ျေါတယ။် 

 

 ကရှ်းက ောင််းအ င််းအ မ စမ်ျော်းကိုံကောကယွက်စောင့်က်ရှောက ိ်ုံ ့် 5) ကလျှော့်ချက ်း၏ ံွွှေ့       ိုံ ်းက ်းနငှ့််ကစောင့််ကကည့််ကလ့်လောက ်းအစအီစဉ 

 1. site  

ကိိုလျာရ ျာကလ်ည ်တသ်အူဓကိသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာအလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လက်အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ န ်

လညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့အတရူဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, ထိိုအတိိုင ်ငခ်ရံရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမ 

စမ်ျျာေးကိိုအရ ေါ်ရ ျာ်ထိုတအ်လျာေးအလျာသသိသိျာသျာသကရ် ျာကမ်ှု၏အသေီးအသေီးအဘိို ုံ့သငုံ့ရ်လျျာ်ရသျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမ ံမ 

ုျုျာုေး ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးမလူမိုံ့မ်ည။် ရဆျာင ွ်ကခ်ျကမ်ျျာေးတစ ိ်ိုငေ်းသိို ုံ့မဟိုတ်ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာယဉ်ရကျေးမှုအ ငေ်းအပမ  

စမ်ျျာေးအျာေးလံိုေးဆံိုေးရှု ံေးသျွာေးလမိုံ့မ်ညရ် ိ ျာကစိစမျျာေးတငွ,် ဆယတ်ငန် င်ုံ့စျာ ွကစ်ျာတမေ်းမျျာေးအ ျေါအဝငအ်ပ ညုံ့်အဝ site  

ကိိုကျာကယွရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးကရနရ ွေးချယရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအထပိ  စန်ိိုငတ်ယ။် 

 ii ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်အံခငွ်ုံ့အလမေ်းလညေ်းရတွျ့စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုအတကွရ် ငေ်းရ ငေ်းလငေ်းလငေ်းရပခလ မေ်းမျျာေး ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေး ကကလမိုံ့မ်ည ်

 iii ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU  

န င်ုံ့ကနထ်ရိိုကတ်ျာမျျာေးကအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရဆျာင ွ်က ်မညုံ့လ်ကရ်တွျ့ကျတှဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်ကိို ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ်စ နန် ငုံ့ရ် ငေ်းလငေ်းစျွာတျာဝနရ် ေးအ ်တျာဝနမ်ျျာေးန င်ုံ့အတအူတိိုင ်ငခ်ရံထျာက ံ်ုံ့ ကကလမိုံ့မ်ည ်



 ဃ။  

အဆိို ျေါရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်ကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဘိို ုံ့ဘတဂ်ျကအ်တိိုင ်ငခ်ကံပ ငဆ်င ်ကကလမိုံ့မ် 

ည ်

 

6) PIU ၏ကလ့်ကျင့််က ်းနငှ့််က ွ်းချယထ်ော်းသည့််လယက်ငွ််းန်ထမ််းမျော်း 

 ကိိုယ။် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံိုစစိစ ံ်ိုစမံျျာေး (ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိိုအ ျေါအဝင)် 

ရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာယဉ်ရကျေးမှုအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိို၏ထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးရ ေါ်မ  PIU 

န င်ုံ့ရ ွေးချယထ်ျာေးသည်ုံ့လယက်ငွေ်းနထ်မေ်းမျျာေးရလုံ့ကျငုံ့ ်ကကလမိုံ့မ်ည။် 

ii ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU 

မ ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးမျျာေးကိိုရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိိုကျာကယွရ်စျာငုံ့ရ်ရ ျာက ိ်ို ုံ့သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကက

ည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီမအံရ ေါ်လယ်ကငွေ်းနထ်မေ်းကိိုရ ွေးချယ ်ကကလမိုံ့မ်ည။် 

ရ ညက်ကျာပခငေ်း 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံ6 လတစက်ျာလအတငွေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မ နေ်းထျာေးသည။် 

 အစ ီငခ် ံ

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာမ သတငေ်း ိို ုံ့ ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 

P-28A 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 

အ ညအ်ချငေ်းမျျာေး 

  ညျာရ ေး: ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသန ညျာအတွက်မဟျာသိို ုံ့မဟိုတ်ဆက်နယွ်ရသျာလယ်။ 

 အရတ ုံ့အကွံြု: ရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသန ညျာရ ငသ်ိို ုံ့မဟိုတ်ဆက်နယွ်ရသျာလယ်အပ စ်နမ်ိုံ့ဆံိုေးအရတွျ့အကက  

ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 5 န စ။် အရတ ုံ့အကွံြုအနညေ်းဆံိုေးကမ္ျာုံ့ဘဏ ်/ ADB ကသိို ုံ့မဟိုတ်အပခ  ုျာုေး ွံ ျ့ ပ   

ုို ိုုေးရ ေးလို ်ငနေ်းလက်တွှဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွီမံကိနေ်းအတွက် ျေါဝင ်မည။် 

စမံီကိနေ်းဧ ိယျာထှဲမ ျာကျွမ်ေးကျငမ်ှု ိိုမိိုန စသ်က်သည။်  

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအက ယျမူဝျေါ လိိုအ ်ချက်န င်ုံ့အညတီစဥ်ီေးသိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက် ိိုရရ ေးရဟျာငေ်းသိုရတသနသက်ရ ျာက်မှု

အကှဲပ တ်ပ  ငဆ်ငရ်နမတိိုငမီ်ကအရတွျ့အကက  ုိုု ကံိိုတစ်ရ ျေါငေ်းပ စ် ျေါတယ်။ 

 

မ တ်ချက်: အရသေးစတိ် ToR 

အရကျာငအ်ထညရ် ျ်ာရ ေးကျာလအတွငေ်းကမ္ျာုံ့ဘဏန် င်ုံ့အတူတိိုင ်ငပ် ငဆ်ငန် င်ုံ့အပ ီေးသတ် ျေါလိမ်ုံ့မည် 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-28B 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

  ကနောက ်က်တွွဲ 12: လူ ့်- ငပ်ဋပိကခ၏အကွဲ   တဘ်ိုံ ့် ToR 
 

 လူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခ၏အကှဲပ တ်မျျာေးအတွက်ကိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေး 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစီမံကိနေ်း 

 

1. ရနျာက်ခံသမိိုင ်

 40 ခန် ုံ့ဆငသ်ညလ်က်ရ ိတွငရ်ရ ျ့ရပ ျာငေ်းကရိိုဟငဂ်ျျာလူဦေးရ  (DRP) 

၏ရိုတ်တ က်ရ ျာက်လျာမှုရကကျာင်ုံ့စခနေ်းမျျာေးပ စက်ကသည။် 

ုရ် ျာက်လျာအတွက်ကတညေ်းကလူ ုံ့ဆင ်ဋ ိကခမျျာေးရကကျာင်ုံ့ 13 ရသဆံိုေးခှဲုံ့ပ ီေးရ ိအစ ီငခ်ံတငပ် ခှဲုံ့ကကသည။် 



အရကကျာငေ်း ငေ်းဧပ ီ 2018. တစ်ခိုမ ျာ IUCN 

ရနပ င်ုံ့အမျျာေးအပ ျာေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးတညရ်ထျာငပ်ခငေ်းခှဲုံ့စဉ်ကတညေ်းကမညသ်ည်ုံ့ပ စစ်ဉ်မျျာေးရ ိ ျေါသည်အစ ီငခ်ံ

ထျာေးကကပ ီမဟိုတ်။ ဤရ ွျ့ကျာေးမျျာေး ျေါဝငသ်ည်: 

 လူသမိျျာေးရရ ျ့ရပ ျာငေ်းလမ်ေးရကကျာငေ်း-သညဤ်အနေီး 200-500m ကွျာဟမှုရတွနှဲ ုံ့ကငေ်းရမျှျ်ာစငရ်ဆျာက်လို ်ရ ေးဏ 

 (ISCG စတိ် ိိုငေ်းပ တ်နှုနေ်းထျာေးမျျာေးနှုနေ်းအပ စ် IUCN အျာေးပ င်ုံ့ရ ေးရဆျာင)် ကိိုညဥ်ုံ့ 2 

 ိုကခသညမ်ျျာေးအျာေးပ င်ုံ့လိိုက် ျေါရနကက 

   ဏတျာဝျေါတိိုငမ်ျျာေးအကကျာေးမ ျာရ ိတှဲုံ့ 100-200m installed ရနရ ျာငပ်ခ ည်မီေးခွက် - 

ဆင၏် ိုုို ုံ့ နလ်ညေ်းရမျှျ်ာစငအ်ကက    ုျာုေး ိိုရကျာငေ်းတှဲုံ့ပမ ငက်ွငေ်းခွင်ုံ့  ပုုို 

   •စခနေ်းမျျာေးဝနေ်းကျငရ်နရ ျာငပ်ခညလ်ျှ ်စစပ်ခ  ုစံညေ်းရိိုေး 

  ည Guard, ဆင၏်ရရ ျ့ရမ ျာက်တွင၏်သတိရ ေးချက်သစရ်တျာဦေးစေီးဌျာနန င်ုံ့ CIC, လူအစိုအရဝေးစမံီခန် ုံ့ခွှဲမှု, ရတျာပ   

နသ်ွျာေး ိို ုံ့ဆငက်ူည ီန:် အဘယ်သူ၏အခနေ်းကဏ္ဍ / တျာဝနဝ်တတ  ျာေးမျျာေး ျေါဝငသ်ည ်10-12   

 ိုကခသည ်ျေါဝငသ်ညဟ်ိုဏတည်ရထျာငဆ်င၏်တံို ုံ့ပ နမ်ှုအ ွှဲ ျ့မျျာေး, 

 

 
 

ဓျာတ် ံို Credit: Asif အမ်ပ ြုပ ငရ်ပ ျာငေ်းလှဲ ိို ုံ့သမမတအိိုဘျာေးမျာေးလ တ်ရတျ်ာမ ျာ 

   ံို 1: စခနေ်းမျျာေးမ နေ်းကျင ်IUCN, Ukhiya ရနပ င်ုံ့စတငတ်ညရ်ထျာငရ် ိ ငေ်းစွှဲကငေ်းရမျှျ်ာစင ်

 

 အထက်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစီအမံမျျာေးတ ်ဆငပ်ခငေ်းန င်ုံ့အတူအမ်ိရ ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအပခ  ရုချရနထိိုငမ်ှုန င်ုံ့အနေီးတဝိိုက် HEC 

တစအ်လျာေးအလျာတိိုေးပမ င်ုံ့စွန် ုံ့စျာေးမှုလညေ်းမရ ိ။  

ထိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့အထက် ျေါရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံအချိြုျ့ကိိုလညေ်းအိမ်ရ ငလ်ူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးအတွက်လိိုအ ်နိိုင ်ျေါသည။် 

 

 

ရ ျ်ာထိုတ် ဋ ိကခရ သမျျာေး၏တညရ်န ျာမျျာေးန င်ုံ့အရသေးစတိ်အချက်အလက်မျျာေးကိိုရအျာက်က ံိုမ ျာပ ထျာေးတှဲုံ့ရနကကသ

ည။် 

 

P-29A 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 

 

 

 



 
 

P-29B 

 



 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 
2.  ည ွ်ယခ်ျကမ်ျော်း 

 ဤ တျာဝနျပမ  ုျာုေး၏ ည ွ်ယခ်ျကမ်ျျာေးအဆိို ျေါန ငုံ့ဆ်ကစ် ်ရသျာအလျာေးအလျာလူ ုံ့-

ဆင ်ဋ ိကခဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး၏အရသေးစတိအ်ကှဲပ  တထ်ကွ်သယ်ရဆျာင ်နပ် စ ်ျေါသည် 

 

လုံပ်ငန််းခွင၏် 3. Scope 

  ဤသညရ်သျာတျာဝနျအလို ျ၏ရအျာက ်ျေါနယ ်ယမ်ျျာေး ျေါဝငသ်ည်: 

 တစဥ်ီေး။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေးန င်ုံ့  တသ်က.် တိိုင ်ငခ် ံ ိို ုံ့လိိုအ ျရကျွာငျေး key  

ကိိုအမျိြုေးသျာေးရ ေးန င်ုံ့ရ သခသံက်ဆိိုငသ်ခူွှဲပချာေးသတမ် တက်ကလမိုံ့်မည။် ဤရ ွျ့ကျာေးသကဆ်ိိုင ်ျာစမီကံနိေ်းကိို- 

ထခိိိုကန်စန်ျာအို ်စိုမျျာေးသကဆ်ိိုင ်ျာအစိိုေး အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာအစိိုေး မဟိုတရ်သျာအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေး ျေါဝငန်ိိုင ်ျေါသည။် 

 ခ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းကသဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုရ သမျျာေးရ ိလူ ုံ့-

ဆင ်ဋ ိကခဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေးမျျာေးအတကွတ်ညရ် ိမှုသိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးအလျာဆံိုေးပ   

တ ်နအ်လိို ုံ့င ျာမျျာေးအပ စသ်တမ် တပ်ခငေ်းကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတတူိိုင ်င ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

 က c ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်းအလျာေးအလျာသကရ် ျာကမ်ှုန င်ုံ့  တသ်က.် အဓကိရသျာုံ့ချကသ်ကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးအပ စလ်ူ ုံ့- 

ဆင ်ဋ ိကခဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး minimize လို ် ိို ုံ့ပ   

စန်ိိုငရ်ပခရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအတိိုငေ်းအတျာန င်ုံ့အတရူဆေွးရနေွး နမ်လူမိုံ့မ်ည။် 

 

 2 ) စမံီကန်ိ်းအတကွက်သဇောလ မ််းမိုံ်းမှုကေသမျော်း၏စစတ်မ််းအတတိက် ော်ထုံတ ်န်နငှ့််တည ်ွဲ မ  

က ပံုံ ငက်န င််းကေသမျော်းနငှ့််လှုပ်ရှော်းမှုစင်္ကြံမှ 

 တစဥ်ီေး။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ဤံစမီကံနိေ်းရအျာကတ်ငွစ်မီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေး၏အဆိို  ပုုိုရန ျာမျျာေးတငွပ်  

နလ်ညသ်ံိုေးသ ် ျေါလမိ်ုံ့မယန် ငျျ့အညလီယပ် ငစ်စတ်မ်ေးမျျာေး  ပုုိုလမိုံ့မ်ည။် 

 ခ။ site ကိိုလျာရ ျာကလ်ည ်တသ်အူဓကိသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာအလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လကအ် ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ    

နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့အတရူဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး,  

ထိိုအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းကိိုကသဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ ်ယမ်ျျာေးတငွလ်ူသမိျျာေးန င်ုံ့အလျာေးအလျာရ ိရသျာလူ ုံ့-

ဆင ်ဋ ိကခရ သမျျာေးခွှဲပချာေးသတမ် တက်ကမည ်

 က c ။ လူ ုံ့-

ဆင ်ဋ ိကခမျျာေးကိို၏စျာ ငေ်းကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာတစခ်ိုချငေ်းစ ီဋ ိကခ၏သကဆ်ိိုင ်ျာသတငေ်းအချကအ်လကအ် ျေါအဝငက်ိိုပ ငဆ်င ် ျေါမည:်  

ရန ုံ့စွှဲန  င်ုံ့အချိန,် တညရ်န ျာ,  ျေါဝင ်တသ်ကလ်မူျျာေးန င်ုံ့ဆငအ်ရ အတကွ,် လူ ုံ့ ဏ ်ျာန င်ုံ့ရသဆံိုေးသစူသည်တိို ုံ့ကိို, 

အစ ီငခ်ဂံိုဏသ်တတ မိျျာေး,  ဆင ်ဏ ်ျာန င်ုံ့ရသဆံိုေးသ ူျကစ်ေီးမှုအစ ီငခ်တံငပ်  

ဃ ။ ရ ျာ်ထိုတမ်ျျာေး၏တညရ်န ျာန င်ုံ့အလျာေးအလျာရ ိရသျာလူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခရ သမျျာေးည နပ် ပမ ရု ံို (ဥ မျာ GIS ကိို အသံိုေး  ပုုို. 

သိို ုံ့မဟိုတ ်Google Earth သိို ုံ့မဟိုတ်အပချာေးအလျာေးတ ူsoftware ကိိုရ ေါ်) ကိိုပ ငဆ်င ်ကကလမိုံ့မ်ည ်

 

  ကရှ်းက ောင််းအ င််းအ မ စ  မ်ျော်းကိုံကောကယွက်စောင့်က်ရှောက ိ်ုံ ့် 3) ကလျှော့်ချက ်း၏ ံွွှေ့     

  ိုံ ်းက ်းနငှ့််ကစောင့််ကကည့််ကလ့်လောက ်းအစအီစဉ 

 တစဥ်ီေး။ site 

ကိိုလျာရ ျာကလ်ည ်တသ်အူဓကိသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာအလယတ်နေ်းသတငေ်းအချကအ်လက်အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ  

နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့အတရူဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, ထိိုအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်းကသဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုရ သမျျာေးရ ိလူ ုံ့-ဆ  

င ်ဋ ိကခရလျှျာုံ့ချမှုအတကွသ်င်ုံ့ရလျျာ်ရသျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေး ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးမလူမိုံ့မ်ည။် 



  ခ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU န   

ု င်ုံ့ကနထ်ရိိုကတ်ျာမျျာေးကအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရဆျာင ွ်က ်မညုံ့လ်ကရ်တွျ့ကျတှဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်ကိို ွံျ့ ပ   

ုို ိုု ေးတိိုေးတကရ်စ နန် ငုံ့ရ် ငေ်းလငေ်းစျွာတျာဝနရ် ေးအ ်တျာဝနမ်ျျာေးန င်ုံ့အတအူတိိုင ်ငခ်ရံထျာက ံ်ုံ့ လမိုံ့မ်ည။် 

 က c ။ 

အဆိို ျေါရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ်ကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဘိို ုံ့ဘတဂ်ျကအ်တိိုင ်ငခ်ကံပ ငဆ်င ်ကကလမိုံ့မ်

ည ်

4) PIU ၏ကလ့်ကျင့််က ်းနငှ့််က ွ်းချယထ်ော်းသည့််လယက်ငွ််းန်ထမ််းမျော်း 

တစဥ်ီေး။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ် ံိုစစိစ ံ်ိုစမံျျာေးလူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခဆိိုင ်ျာကစိစ  ်မျျာေး၏ထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးရ ေါ်မ  PIU 

န င်ုံ့ရ ွေးချယထ်ျာေးသည်ုံ့လယက်ငွေ်းနထ်မေ်းမျျာေးရလုံ့ကျငုံ့ ်ကကလမိုံ့မ်ည။် 

ခ။ အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU မ သငတ်နေ်းမျျာေးရ ေးန င်ုံ့လူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခမျျာေးကိို minimize 

လို ် ိို ုံ့သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာရလျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီမအံရ ေါ်လယက်ငွေ်းနထ်မ်ေးကိိုရ ွေးချယ် ကကလမိုံ့မ်ည။် 

 

4. Duration: 

အဆိို ျေါတျာဝနက်ျတှဲုံ့ကကျာချိန ်12 လအတငွေ်းပ စရ်မျှျာ်မ နေ်းထျာေးသည။် 

 

 

 

 

P-30A 

 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

5. အစ ီငခ် ံ

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာမ သတငေ်း ိို ုံ့ ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

သတူိို ုံ့ကရအျာက ်ျေါအစ ီငခ်စံျာမျျာေးကိို ငွျဆငျ ွီေးတငသ်ငွေ်းလမိ်ုံ့မညဟ်ိုရမျှျာ်လင်ုံ့ရနကကသည။် 

SN အစ ီငခ်စံျာ စျာချြု ်လကမ် တထ်ိိုေးပ ီေးရနျာကလ်ရ ျေါငေ်းမျျာေးစွ 

1 စတင ်ွှဲျ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာ 1 

2 စစတ်မေ်းအစ ီငခ်စံျာ 6 

3 မကူကမေ်းအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာ 10 

4 ေိိုလလ်ို ွှဲအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာ 12 

6. က ွ်းချယက် ်းလုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််းနငှ့််စောချြုပ်မျော်း၏ပံုံစ။ံ 

 က ုညူရီစျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ရန၏အပခ  

ရုအရနမျျာေးအတကွအ်ကကရံ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေး၏ရ ွေးချယမ်ှုကိိုနညေ်းလမေ်းဇူလိိုငလ် 2016 ခိုန စတ်ငွပ် နလ်ညပ်   

ငဆ်ငထ်ျာေးရသျာကိုနစ်ည,် အလို ်လို ်ဘိို ုံ့ရငရွချေးင ျာေးဘိို ုံ့ IPF မျျာေးအတကွ ်CQS [ ငွ်ုံ့လငေ်း] Method  

ကိိုကမျ္ာုံ့ဘဏ၏် စစညေ်းဝယယ်ရူ ေးစညေ်းမျဉ်ေးဥ ရ , non-အတိိုင ်ငခ်နံ  င်ုံ့အတိိုင ်ငခ်နံရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးနိိုဝငဘ်ျာ 2017  

ခိုန စတ်ငွပ် နလ်ညပ် ငဆ်ငထ်ျာေးရသျာပ စ ်ျေါတယ် ( စစညေ်းဝယယ်ရူ ေးသိို ုံ့မဟိုတ ်စမွေ်းရဆျာင ်ညက်န ုံ့သ်တ)် ။ စျာချြု ် Form  

ကိိုစမိေ်းရ ျေါငေ်းလ ပ် စလ်မိုံ့မ်ည။် 

7. Staffing လိုံအပ်ချကမ်ျော်း 

 တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတကွန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကှဲပ  တလ်ို ်ငနေ်းစဉ်အတငွေ်းအကှဲပ  တခ် ံ ိို ုံ့ Key 

ကိို ရ ျာ် ကရ် ငန်ယက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးကိိုရအျာကတ်ငွရ် ေးထျာေးရသျာပ စ ်ျေါတယ။်  



အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်သံညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူးအတကွက်ျွမေ်းကျငသ်မူျျာေးအပ စအ်သင်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီဆိို  ပုုို မည,် 

န င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အဆိို  

ပုုိုထျာေးရသျာနညေ်းစနစမ်ျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာန င်ုံ့ညညီွတမ်ှုအတကွတ်ျာဝနက်ျ ျာထကွသ်ယရ်ဆျာင ်နသ်ညဤ်ရသျာုံ့ချက ်ျာထေူး၏ 

တစဦ်ေးချငေ်းစဆီန် ုံ့ကျငသ်တူစဦ်ေး-လလိိုအ ်ရသျာအရ အတကွမ်မိတိိို ုံ့ကိိုယ ိ်ိုငခ်န် ုံ့မ နေ်းချကတ်ငပ်  န။် 

Key ကိုံပက ော် ကရှ်ငန်ယန််ထမ််းမျော်းအတကွ ်qualification နငှ့်် Input: 

 ောထ်ူး ပညောက ်း ိုံင ်ောအ 

ညအ်ချင််းမျော်း 

အလိုံ နဒ 

ပက ော် ကရှ်ငန်

ယအ်ကတှ ့်အကွြံု

အနစှ ်

တ  ကိျတွဲ့်အကတွွှေ့အကက   ုံ  ံ

အ ွှဲျ့ရချေါငေ်း

ရဆျာင ်

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲ

အတကွ ်

သကဆ်ိိုင ်ျာလယပ် 

င ်

12 န စ ် က) အသငေ်းအပ စအ်ပ ညပ်  ညဆ်ိိုင ်ျာအရတွျ့အကက  ုိုု  ံ3  န စ ်

ရချေါငေ်းရဆျာင။် 

ခ) လူ ုံ့-ဆင ်ဋ ိကခ၏အရတွျ့အကက  ုိုု  ံ

ဆကစ် ်ရသျာစမီကံနိေ်းမျျာေးတငွအ်ကှဲပ တ် 

အရပခခအံရဆျာကအ်ဦမျျာေးအထေူးလမေ်း,  အရဆျာကအ်ဦေးမျျာေးန င်ုံ့ 

ရ ရ ေးရဝရ ေး & သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေး။ 

ဂ) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းတငွအ်ရတွျ့အကက  ုိုု သံိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတ ူ

ဘဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းကိို။ 

 တဝ်နေ်းကျ

ငထ်နိေ်းသမိ်ေး

ရ ေးကျွမေ်း

ကျငသ် ူ/ 

Scientis t 

ကိို, 

 ျေါမ မဟိုတ ်

Ecologist 

B.Sc. 

အငဂ်ျငန်ယီျာ 

(ပမြို ျ့ ပ ) / 

ရဂဟရေ  / rel 

evant လယပ် င ်

8 န စ ် က) သကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအတကွအ်ရတွျ့အကက  ုိုု  ံ3 န စ ်

သဘျာဝအရလျျာကရ်န ငေ်းရ သမျျာေးအရ ေါ်အရပခခအံရဆျာကအ်ဦ

လို ်ငနေ်းမျျာေးအကှဲပ တ,် ရ , ရပမန င်ုံ့ 

ဇီဝမျိြုေးစံိုမျိြုေးကွှဲမျျာေး။ 

ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အတကွခ်) အရတွျ့အကက  ုိုု ထံထူ ်-သစရ်တျာ 

ရဂဟစနစန် စလ်ိို ွယပ် စ ်ျေါသည။် 

ဂ) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းတငွအ်ရတွျ့အကက   ုိုု သံိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတ ူ

ဘဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းကိို။ 

သစရ်တျာ

ရ ေး ျာကျွမေ်း

ကျငသ် ူ

B.Sc. 

သစရ်တျာရ ေး

 ျာ / ရဂဟရေ  

/ 

သကဆ်ိိုင ်ျာလ

ယပ် င ်

8 န စ ် က) သကရ် ျာကမ်ှုမျျာေးအတကွအ်ရတွျ့အကက  ုိုု  ံ3 န စ ်

 ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ထထူ ်-သစရ်တျာရဂဟစနစအ်တကွအ်ပခ 

ရုခအံရဆျာကအ်အံိုလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအကှဲပ တန် စလ်ိို ွယပ် စ ် 

ုျေါသည။် 

 

 

P-30B 

 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 

    ခ) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းတငွအ်ရတွျ့အကက  ုိုု သံိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတ ူ

 ဘဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းကိို။  



လမူှု

ရ ေး 

 ွံျ့ ပ ိြုေးရ ေး

ကျွမေ်းကျင်

သ ူ

ရကျျာငေ်းဆငေ်း ွှဲ

အတကွ ်

လမူှုရ ေးသ ိပံ 

8 န စ ်   က ) တိိုကရ်ိိုကန် င်ုံ့သယွဝ်ိိုက၏်အရတွျ့အကက  ုိုု  ံ3 န စ ်

  လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုအရပခခအံရဆျာကအ်ဦမျျာေး (positive နှဲ ုံ့  

negative) အကှဲပ   တ ်ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေး 

  ရ ရ ေးရဝရ ေး & သန် ုံ့ရ ငေ်းရ ေးအ ျေါအဝင ်related လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး။ 

  anthropological အတကွခ်) သကရ်သပ  ခ ုျကအ်ရတွျ့အကက  

ုိုု ကံိို 

    ပု 

စန်ိိုင ်ငဘ်ဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အတကွတ်ိိုငေ်း ငေ်းသျာေးလဦူေးရ ၏ရလုံ့လျာမှု

မျျာေး။ 

 ဂ) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံနိေ်းတငွအ်ရတွျ့အကက ုိုု သံိို ုံ့မဟိုတအ်လျာေးတ ူ

  ဘဏ္ဍျာရ ေး ှဲ ုံ့စမီကံနိေ်းကိို။ 

 

 ညျာရ ငမ်ျျာေး၏စျာ ငေ်း ျာထေူးအထက်အပ င;် 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံသညအ်ပချာေးကျွမ်ေးကျငသ်ူမျျာေးမျျာေးအတွက်အစအီစဉ်မျျာေးရစန င်ုံ့သက်ဆိိုင ်ျာနယ် ယ်မျျာေးတွငလ်ံို

ရလျာက်ရသျာအရတွျ့အကကံြုန ငုံ့အ်တူနထ်မ်ေးမျျာေးကိိုရထျာက် ံုံ့သင်ုံ့ ျေါတယ်။ 

 

မ တ်စို။ အရသေးစတိ် ToR 

အရကျာငအ်ထညရ် ျ်ာရ ေးကျာလအတွငေ်းကမ္ျာုံ့ဘဏန် င်ုံ့အတူတိိုင ်ငပ် ငဆ်ငန် င်ုံ့အပ ီေးသတ် ျေါလိမ်ုံ့မည် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



P-31A 

 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 ရနျာက်ဆကတ်ွှဲ 13: ကိိုေးကျာေးစ ျာကျျာေး-based အကကမ်ေး က်မှုအကှဲပ တ်ပခငေ်းန င်ုံ့ကက  ုို ိုတငက်ျာကွယရ် ေး၏စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေး 

 

I. ကနောကခံ် 

 25 ကသဂ ုိုတ်လ 2017 ခိုန စမ် စ.  ခိိုငပ်  ည ုန်ယအ်တငွေ်း, ပမနမ်ျာ, 

အတကွ်အစွနေ်းရ ျာက်အကကမ်ေး က်မှုဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်၏ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငထ်ှဲသိို ုံ့နယစ် ်ကိိုပ တ်ပ   ုီု ေးရိိုဟငဂ်ျျာမျျာေး၏အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းထမံ ခန် ုံ့မ နေ်းရပခ 

702,160 လူရတကွိိုရမျာငေ်းထိုတ်ခှဲုံ့သည။် ဤသညအ်စိုလိိုက်အ  ပုုို ုလံိိုက်အကက  ရုုျာငေ်းကိို 914.678 ကမ္ျာရ ေါ်တငွအ်လျငပ်မ နဆ်ံိုေး ံွျ့ ပ ိ 

ုိုု ေးဆှဲအတငေ်းအကျ ်ရန ျာရရ ျ့ ပ   ရု ုျာငေ်းအကျ ်အတညေ်းမျျာေးတစဦ်ေးသညအ်ဘယအ် ျာအတကွ်မ ခရိိုငအ်တွငေ်းရ ိရရ ျ့ ပ   

ရုုျာငေ်းကရိိုဟငဂ်ျျာလူဦေးရ  (DRP) ၏စိုစိုရ ျေါငေ်းအရ အတကွ်ကတတ၏်။ 87% unplanned စ    

ခနေ်းမျျာေးန င်ုံ့အမ်ိရ ငလ်ူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအကကျာေးကျနရ် ိ 13% လူရနမှုအရပခချန င်ုံ့အတူ Ukhia န င်ုံ့တကက နျာမ ျာ DRP အမျျာေးစိုအပခ   

ရုချရနထိိုငက်က ျေါပ ီရ ိ ျာန စခ်ို Upazilas သတူိို ုံ့ရလေးမျျာေး၏နေီး ျေါေးတစအ်ချက်အျာေးပ င်ုံ့အမ်ိရ ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမယလ်ိို ုံ့တရိုတလ်ူမှုသ ိပံအကယ ်မီ။ 

 

 န ုီု ေး ျေါေးအရ ျေါငျေးတိို ုံ့သ DRP အစျာရရ ျာငသ်ညက်မ္ျာရ ေါ်တွငအ်ကက  ုီု ေးဆံိုေး ိုကခသညစ်ခနေ်းပ စလ်ျာသညရ်သျာ ျေါရလျာင ်"အကကီေးစျာေးစခနေ်း" 

တွငအ် ျေါအဝငက်မ္ျာုံ့အမျျာေးဆံိုေးသ ်ိသညေ်းရ သမျျာေး,  အချိြုျ့အတကွတ်ညခ်ငေ်းဧညရ်နကကသည။် ရကျာုံ့ဘဇျာေး, 

ပ ီေးသျာေးလူဦေးရ ထပူခငေ်းန င်ုံ့ပ ငေ်းထနရ်သျာ  ံ ုံ့ ိွြုေးတိိုေးတစနိရ်ခေါ်မှုမျျာေးန င်ုံ့ ငဆ်ိိုငရ်န ရကက 

ုျာငေ်းကိိုခရိိုငအ်တွငေ်းစိုစိုရ ျေါငေ်းလူဦေးရ  ှဲ ုံ့သံိုေး ံိုတ ံိုကိိုမျျာေးအတကွ် DRP အရကျာင်ုံ့။ သတူိို ုံ့ဟျာအရပခခံအပခ   

ရုခံအရဆျာက်အအံိုန င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးမ အနညေ်းငယမ်ျှသျာလက်လ မ်ေးရ ိသညန် ငုံ့သ်ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယအ်ထေူးသပ င်ုံ့ဆိိုငက်လိုနေ်းန င်ုံ့ရ ကကီေးမှုမ က 

ုျရ ျာက်ရနတှဲုံ့ပ စက်က ရုုျာငေ်းရ သမျျာေးအတကွ်ယျာယအီရပခချပခငေ်းန င်ုံ့အလနွသ် ်ိသညေ်းအမိိုေးအကျာအတကွ်ခိိုလှုံရနကကသည။်  

စခနေ်း ွငုံ့သ်တ်မ တ်ရနျာက်ထ ်သဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ ်န ်DRP ၏အျာေးနညေ်းချကတ်ိိုေးပမ င်ုံ့ပခငေ်းန င်ုံ့မိုတသ်ံိုချဉ်ေးက ်, လျငပ်မနသ်စရ်တျာပ  

ုိုနေ်းတီေးမှုမ ဦေးရဆျာငလ်ျက်ရ ိသည။် ရပမပ   

ုို ိုပခငေ်းန င်ုံ့ရ လ မ်ေးမိိုေးပခငေ်းမ မ ျာအနတ ျာယအ်ရ ိဆံိုေး၏အမ်ိရထျာငစ်ိုမျျာေး၏ရန ျာရပ ျာငေ်းရရ ျ့ဆှဲပ စ ်ျေါသည ်ျေါရ မယ်ုံ့ရတျာငမ် အပမင်ုံ့ဆံိုေး- 

အနတ ျာယအ်မျိြုေးအစျာေးထျာေးရ ိ န ်ရ ိနိိုငမ်လံိုရလျာက်ရသျာသင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာရပမလညေ်းပ စ၏်။ 

 

 အ ဆိို ျေါရ ျာကလ်ျာတညဆ်ှဲအပခ  ရုခံအရဆျာကအ်အံိုအချြု ်ခနေ်းန င်ုံ့ပ ီေးသျာေးအ ငေ်းအပမစ-် 

သတလ်ူမှုရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခငေ်းစနစန် င်ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငအ်တငွေ်း တ်ဝနေ်းကျငရ်လျျာုံ့နညေ်းသျွာေးရစနိိုငသ်ည။် လ  က်ရ ိရ မ တ်အရ ေါ် စတိ ိ်စေီးမှု 

fecal ရ ံ ျ့ န ွမံျျာေးစွန် ုံ့ စပ်ခငေ်းန င်ုံ့ကိုသမှုစနိရ်ခေါ်မှုတစ ် ်ပ  စ ုလ်ျာသညစ်ဉ်အလို ်မပ စသ်တူိို ုံ့ထှဲကအရတျာ်မျျာေးမျျာေး rendering, 

သစက်ိိုရ ျာက်လျာန င်ုံ့အတ ူ20-ပခ  ုရံကျျာ်တိိုေးပမ င်ုံ့လိိုက် ျေါတယ။် အမ်ိရထျာငစ်ိုထှဲမ ျာသမ်ိေးထျာေးတှဲုံ့ရ  70 ရကျျာ် ျာခိိုငန် ှုနေ်းညစည်မ်ေးရနသညန် င်ုံ့ဆံိုဆိို ုံ့,  

ဝက်သက်န င်ုံ့ဝမ်ေးရလျှျာနှဲ ုံ့တူရ ျာဂျေါမျျာေးပ  စ ွ်ျာေးမှုရ ိခှဲုံ့ ျေါပ ီ။ အဆိို ျေါရ ျာကလ်ျာခရိိုငရ်ဆေးရံိုန င်ုံ့န  စခ်ိုကိို Upazila  

ကငနျေးမျာရ ေးရှု ်ရထေွးရနပ င်ုံ့ရ ေးအ ်လ ှဲရပ ျာငေ်းပခငေ်းန င်ုံ့အတငွေ်းလနူျာဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအရ ေါ် strain တိိုေးပမ င်ုံ့ခှဲုံ့သည။် 

 

အဆိို ျေါ DRP ၏ 60% ရကျျာ်အမျိြုေးသမီေးမျျာေးန င်ုံ့ကရလေးမျျာေးပ စက်ကသည။် DRP 

အမျိြုေးသမီေးရတကွသတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတငွေ်းမ ျာခွှဲပချာေးဆက်ဆမံှုပမင်ုံ့မျာေးတှဲုံ့အဆင်ုံ့ကိို ငဆ်ိိုင ်န င်ုံ့အမျိြုေးသမီေးအမျျာေးစိုစခနေ်းမျျာေးအတွငေ်းပ စရ် ေါ်

ရကကျာငေ်းလိင ိ်ိုငေ်းဆိိုင ်ျာရချမှုနေ်းရ ေးန င်ုံ့လကူိုနက်ူေးမှုကိိုရရ ျာငက်ကဉ် နအ်ပ စရ်ကကျာင်ုံ့အမျျာေးပ ညသ်နူယ ်ယမ် ျာသတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့အခနေ်းကဏ္ဍကန် ုံ့သတ်ရကကျာငေ်း

လူမှုရ ေးစခံျိနစ်ညံ နေ်း၎ငေ်းတိို ုံ့၏အမိိုေးအကျာရန။ ဤသညက်န် ုံ့သတ် mobility DRP အမ်ိရထျာငစ်ိုမျျာေး၏ 16% compose 

ရသျာမိနေ်းမတိို ုံ့ရချေါငေ်းန စလ်ံိုေးအမ်ိရထျာငစ်ိုမျျာေးအတကွ်အထေူးသပ င်ုံ့စနိရ်ခေါ်မှုပ စ ်ျေါတယ။် DRP အမျိြုေးသမီေး ငဆ်ိိုငခ်ှဲုံ့ သည ်GBV 

၏အတိိုငေ်းအတျာတကွ်ချက် နခ်က်ခှဲသည,်  ျေါရ မယ်ုံ့ကိုလသမဂ္ရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့ရ သခံ NGO မျျာေးကပမင်ုံ့မျာေးသတငေ်း ိို ုံ့ ျေါ။ DRP hosting 

ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်လူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတွငေ်းက်ဘဆ်ိိုက်မျျာေး၏ခန် ုံ့မ နေ်းရပခအျာေးပ င်ုံ့ 85%  အကကမ်ေး က်မှုအသက်ရ ငက်ျန ်စသ်မူနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးရ ိသည။် 

DRP  အမျိြုေးသမီေး ငဆ်ိိုငခ်ှဲုံ့ သညအ်ထေူးသပ င်ုံ့စိိုေး ိမ် ူ နမ်ှုမျျာေးရပ ရ ငေ်း နရ်ကကျာငေ်းနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးတိိုေးချှဲျ့ နန် င်ုံ့ရနျာက် ိိုငေ်းတွငမိ်နေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့ရဘေးကငေ်း 

လံိုခ ပုုို ုမံှုန င်ုံ့လတွ်လ ်စွျာသျွာေးလျာခွင်ုံ့ရ ေးရကကျာငေ်းကက  ုျာုေးဝင ်ဇိီိုငေ်းတစခ်ိုလိိုအ ်ရကကျာငေ်းလညေ်းမရ ိ။ ထိိုသိို ုံ့ရသျာကကျာေးဝငက်ူည ံီုံ့ ိိုေးမယလ်ိို ုံ့: (ဈ)  

အကကမ်ေး က်မှုအသက်ရ ငက်ျန ်စသ်မူျျာေးအတကွလ်က်ငငေ်းကျနေ်းမျာရ ေးဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိို ျေါပ ဋ္ဌျာနေ်းချက်; (ii) အရဝေးရ ျာက,်  

သကတ်ူ ွယတ်ူအကကံရ ေးပခငေ်းန င်ုံ့အ  ပုုိုအမူရပ ျာငေ်းလှဲမှုကိိုဝငရ် ျာက်စွက ်ကရ် ေးမ တဆင်ုံ့ GBV ကျာကွယတ်ျာေးဆေီး ိို ုံ့လူထိုအရပခ  

ပုုိုအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးန င်ုံ့အတူအလို ်လို ်; န င်ုံ့, (iii) DRP မိနေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့အခွင်ုံ့အလမ်ေးမျျာေးကိိုတန ိ်ိုေးရ ိရ ိလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးတွငထ်ရိတွျ့ဆက်ဆ ိံို ုံ့။ 



 

 အဆိို ျေါရ ျာကလ်ျာရ သခံစေီး ွျာေးရ ေးအရ ေါ်တစဦ်ေးအချိြုေးအစျာေးမညမီျှမှုသက်ရ ျာက်မှုရ ိပခငေ်းန င်ုံ့ DRP  

န င်ုံ့ရကျာငေ်းကငေိ်ိုလ်ရပခအရ ငအ်ကကျာေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ွျာေးလျာရနသည။် အဆိို ျေါ DRP လူဦေးရ ၏ 90    

ုျာခိိုငျနှုနျေးရကကျျာဝငျရင အဘယသ်မူျှမသတငေ်း ငေ်းပမစရ် ိသည။် ပခ  ုိုု ငံံို DRP ၏အနညေ်းဆံိုေး 80  ျာခိိုငန် ှုနေ်းပမင်ုံ့မျာေးသိို ုံ့မဟိုတ်လံိုေးဝကျနရ် ိရသျာ 20  

 ျာခိိုငန် ှုနေ်းအရနပ င်ုံ့ပ င ်အကူအညမီျျာေးအရ ေါ် မ ီခိိုသျာတစစ်တိတ်စ ိ်ိုငေ်းရပ ရ ငေ်းမဟျာေျူဟျာမျျာေးမ တဆင်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုပ ည်ုံ့ဆညေ်း 

ရ ေးနိိုငသ်ည။် တငေ်းကက  ်စွျာ, တ ်သိို ုံ့မဟိုတ်အလို ်စွန် ုံ့ခွျာ နခွ်င်ုံ့ပ  ုိုထျာေးရသျာ DRP အ ွှဲျ့ဝငအ်ချိြုျ့အမျျာေးစိုရယျာက်ျျာေးမကက  

ုျာခဏတစဝ်က် ံိုမ နရ်အျာက်တငွရ် ျာ်ပ  ထျာေးရသျာလို ်ခကိိုလကျခ,ံ ရဆျာကလ်ို ်ရ ေး, လယယ်ျာစိိုက် ျိြုေး,  

ငျေါေး မ်ေးလို ်ငနေ်းန င်ုံ့စျာေးရသျာက်ဆိိုငအ်တကွ်အလို ်အကိိုငအ်ခွင်ုံ့အတက်ယရူနကက သညမ်ဟိုတ်ရ မယ်ုံ့ 

 

 

 

P-31B 

 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 နှုနေ်းထျာေးမျျာေး။ လို ်ခ၌ဤကျဆငေ်းမှု, ရစျေးနှုနေ်းပမင်ုံ့တကန် င်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးရ ေး နတ်ငေ်းမျာရန access ကိိုအမ်ိရ ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းန င်ုံ့ DRP အ က   

ပုုျာုေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ွျာေးလျာခှဲုံ့သည။် အကက  ရု ုျာငေ်းကိို 336.000 ခန် ုံ့မ နေ်းစခနေ်း၏ချက်ချငေ်းဝနျေးကငငျတ ငျနရထိိုငျရသျာအ Host 

ကလူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း,  ိိုငေ်းတွငထ်ကွ်ရပ ေးလျာရသျာလူရတွကက   

ုို ိုဆိိုရ မယ်ုံ့သတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့အချိနက်ကျာပမင်ုံ့စွျာရနထိိုငန်  စခ်ိုအကကျာေးဆက်ဆရံ ေးတငေ်းမျာလျကရ် ိသည။် 

 

II ကိုံ။  ညမှ်န််းချကန်ငှ့်် ည ွ်ယခ်ျကမ်ျော်း 

 အဆိို ျေါကျျာေး-အရပခပ  ုိုအကကမ်ေး က်မှု (GBV) ၏ပခ  ုိုု ငံံို ညမ် နေ်းချက်ရကျာုံ့ဇျာေးခရိိုင,် 

ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အတကွလ်ူသျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဆိိုင ်ျာအကျ ်အတညေ်းရပ ရ ငေ်း နည် နိ ှုငိေ်း, တျာဝနခံ်န င်ုံ့ထရိ ျာကရ်သျာ G  BV အရ ေးရ ေါ် ကက  

ုို ိုတငပ် ငဆ်ငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အနတ ျာယရ်လျှျာုံ့ချရ ေးလွယက်ူရချျာရမွျ့ နပ် စ ်ျေါသည။် ကျျာေး-based အကကမ်ေး က်မှုမျျာေး   

" ိုဂိ္ြုလ်တစဦ်ေး ှဲ ုံ့အလိိုရတျာ်ဆန် ုံ့ကျငက်ျူေးလွနရ်နသညန် င်ုံ့ရယျာက်ျျာေးန င်ုံ့မိနေ်းမဦေးအကကျာေးလူမှုရ ေးအ  ascribed (ကျျာေး, မ)  

ကွှဲပ ျာေးပချာေးနျာေးမှုအရ ေါ်အရပခခံရကကျာငေ်းမညသ်ည်ုံ့အနတ ျာယရ် ိရသျာလို ်  ်။ " လ မ်ေးခ ပုုို ု ံ

 ျေါဟျာရို ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာလငိ ိ်ိုငေ်းဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတ်စတိ် ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာထခိိိုက်မှုသိို ုံ့မဟိုတ်ဆငျေး ှဲ ိုက်ခစ ီငက်က  ရုုျာငေ်းလို ်  ်မျျာေး, ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာ  

ပုုိုမူရသျာအမှုပခိမ်ေးရပချာက်မှုမျျာေး, အကျ ်ကိိုငပ်ခငေ်း, လတွ်လ ်မှု၏အပချာေးဆငေ်း ှဲချိြုျ့တှဲုံ့ ျေါဝငသ်ည။် GBV   

အမျျာေးပ ညသ်သူိို ုံ့မဟိုတ် ိုဂ္လကိအျာကျာသအတွငေ်းန စဦ်ေးစလံိုေးပ  စ ွ်ျာေးနိိုငသ်ည။် ကမ္ျာလံိုေးဆိိုင ်ျာလမ်ေးည နခ်ျက်မျျာေးန င်ုံ့ဤစမံီချက၏် ESMF 

နှုနေ်းကှဲုံ့သိို ုံ့ခ ်သမ်ိေးရသျာလူသျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ိုဂိ္ြုလ်မျျာေး GBV  

အကျ ်အတညေ်းကျာလ၌ခံစျာေး ရသျာရဝ နျာရ ငပ် ညသ်မူျျာေး၏ပ စရ် ေါ် ပခငေ်းန င်ုံ့ပခိမ်ေးရပချာက်ရနသညယ်ဆူသငုံ့၏်;   

ပုငေ်းထနပ် ီေးအသကအ်နတ ျာယပ် ဿနျာအပ စဆ်က်ဆ ံျေါ, န င်ုံ့မသက်ဆိိုငက်နွက် စ ်'' သက်ရသအရထျာကအ်ထျာေးမျျာေး '' 

၏ရရ ျ့ရမ ျာကတ်ွငသ်ိို ုံ့မဟိုတ်မရ ိပခ  ငေ်း၏လို ်  ်မျျာေးယ ူျေါ။ 

 

တကိျကသော ည ွ်ယခ်ျကမ်ျော်း: 

1 . GBV ၏ ည ွ်ယခ်ျက်မ ျာဘဂဂလျာေးရ ုံ့အတွက် DRP ရပ ရ ငေ်း နထ်ရိ ျာက်ရသျာန င်ုံ့အျာေးလံိုေး ျေါဝငန်ိိုငယ်နတ ျာေး ံွျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတက ိ်ို ုံ့ပ စ ်ျေါတယ။် 

ဤရ ွျ့ကျာေးလို ်  ်မျျာေး ESMF န င်ုံ့အစိိုေး မူဝျေါ မျျာေးန င်ုံ့တူသက်ဆိိုင ်ျာစမံီကိနေ်းကိိုစျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးန ငုံ့အ်ညပီ စလ်ိမုံ့မ်ည။် 

 

 2. အဆိို ျေါ GBV Sub-ကဏ္ဍမသနစွ်မ်ေးမိနေ်းကရလေးငယ,် အမျိြုေးသမီေးမျျာေး, တစဦ်ေးချငေ်းစအီ ျေါအဝငအ်နညေ်းဆံိုေး-အနတ ျာယ ်GBV ၏အချိြုေးအစျာေးမမျှမ 

DRP  မျျာေးအတွကအ်သကက်ယန်ရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးရ ေး နအ်သံိုေး  ပုုိုနိိုငစွ်မ်ေးဦေးစျာေးရ ေး လိမုံ့်မည။် 

 

 III ကိုံ။ လုံပ်ငန််းတောဝန်မျော်း 

 :  အဆိို ျေါ GBV မ တဆင်ုံ့ GBV အရ ေးရ ေါ်တံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ကက  ုို ိုတငက်ျာကွယရ် ေးအတကွ်အျာေးလံိုေးသက်ဆိိုင ်ျာကျာယကံရ ငမ်ျျာေး၏ကက  

ုို ိုု ေး မ်ေးအျာေးထိုတ်မှုန င်ုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး, ခိိုငမ်ျာရအျာငည် နိ ှုငိေ်း, တိိုေးတက်ရစပခငေ်းန င်ုံ့ ံုံ့ ိိုေးကူညကီကလိမ်ုံ့မည ်

 



   သက ်ိုံင ်ောအစိုံ်း ဝန်ကက်ီးဌောနမျော်း, အ ပ်ဘကလ်မူှုအ ွွဲ ွှေ့အစည််းမျော်းနငှ့််အ ပည ်ပ ည ်ိုံင ်ောသရုံပ်က ောငမ်ျော်းကိုံ၏ပေါဝငမ်ှုအော်း  င့်် multi-  

ကဏ္ဍည နိှုငိ််းယနတ ော်း၏ 1. တညက်ထောင:် 

1.1 ။ သတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့သက်ဆိိုင ်ျာ ျ ိိုငျခ ငျျ့ နှဲ ုံ့ program ကိိုဦေးစျာေးရ ေးထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေး, ကကက်ရပခန ီ/ လပခမ်ေးန ီSocieties 

အ ျေါအဝငသ်က်ဆိိုင ်ျာဝနက်ကီေးဌျာနမျျာေး,  က ုိုလသမဂ္ရအဂျငစ်မီျျာေး, bi-lateral ရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့ NGO / INGO အ ျေါအဝင ်GBV 

တံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ကက   ုို ိုတငက်ျာကွယရ် ေးအတကွ်ကျွမ်ေးကျငမ်ှုန င်ုံ့အတူမိတ် က,် ဆနေ်းစစ ်ျေါ။ 

1.2 ။ အကျ ်အတညေ်း၏အရ ေးရ ေါ်အဆင်ုံ့စဉ်န င်ုံ့အပ   ု ီုေးလို ် ိိုငခွ်င်ုံ့အျာဏျာ, စွမ်ေး ညန် င်ုံ့ ထဝီလ မ်ေးပခ  

ုိုု ရံ ိရနပခငေ်းအရ ေါ်အရပခခံပ ီေးတစဦ်ေးချငေ်းစ ီGBV partner ၏တကိျရသျာအခနေ်းကဏ္ဍမျျာေးန င်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးရ ျာ်ထိုတ်ရဝ နရ်လျာုံ့။ 

 1 .3 ။ ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာရဘေးအနတ ျာယစ်မံီခန် ုံ့ခွှဲရ ေးဌျာန (MoDMR) အပ စအ်မျိြုေးသျာေးရ ေးန င်ုံ့ရ သခံအျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးန င်ုံ့ကွှဲပ ျာေးပခ  ုျာ 

ုေးနျာေးရသျာအ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးအ ျေါအဝငဘ်ဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်အတကွ် GBV ကက  ုို ိုတငက်ျာကွယရ် ေးန င်ုံ့တိုန် ုံ့ပ  နအ်လို ်လို ်အျာေးလံိုေးမိတ ်က်,   

အမျိြုေးသမီေးမျျာေးန င်ုံ့ကရလေးမျျာေးရ ေး ျာ LGED န င်ုံ့ဝနက်ကေီးဌျာန (MoWCA)   နှဲ ုံ့ထရိ ျာက်ရသျာည နိှုငိေ်းအျာမခံ ျေါသည။် 

1.4 ။ အရ ေးရ ေါ်အပခ  ရုအရနအတကွ် GBV တံို ုံ့ပ  န ု ်နသ်က်ဆိိုင ်ျာကျာယကံရ ငမ်ျျာေး၏စွမ်ေး ည ံွ်ျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတက်။ 

1.5 ။ ခရိိုငမ် ျာအျာေးလံိုေး ျေါဝငန်ိိုငအ်ချငေ်းချငေ်းရအဂျငစ် ီ/ Multi-ကဏ္ဍအလိိုက် GBV ည နိှုငိေ်းယနတ ျာေးမျျာေးကိိုရထျာကျ ံုံ့ 

န င်ုံ့ site / ဇိုနအ်ဆင်ုံ့ဆင်ုံ့န င်ုံ့တျာေးဆေီးန င်ုံ့ GBV တံို ုံ့ပ န ်နက်ကျာေးဝငတ်က်စရကေး။ 

1.6 ။ GBV ကိစစမျျာေးအျာေးလံိုေးသက်ဆိိုင ်ျာပ တ်ပ ီေးရ ျေါငေ်းစညေ်းပ စရ်ကကျာငေ်းရသချျာရစ နန်ှဲ ုံ့အပချာေးကဏ္ဍ (s) ကိိုအတူ Liaise 

လူသျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဆိိုင ်ျာတံို ုံ့ပ နမ်ှုအျာေးထိုတ်မှု။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

1.7 ။ စ ်လျဉ်ေးလိိုအ ်ချက်မျျာေးန င်ုံ့ကျွာဟချကရ် ျာ်ထိုတ,် လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအရ ေါ်သတငေ်းအချကအ်လကရ်ဝမျှပခ 

ငေ်းမျျာေးအတကွ ိ်ို မရ် ေး 

၏ ကက  ုို ိုတငက်ျာကယွရ် ေးန င်ုံ့ GBV တံို ုံ့ပ န ်နအ်ပ စအ်ချငေ်းချငေ်းရအဂျငစ် ီGBV လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးစစီဉ်သည။် 1.8 ။  

နိိုင ်နအ်တကွက်ရလေးသငူယက်ျာကယွရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး (က CP)  နှဲ ုံ့အတတူကအွလို ်လို ် ိို ုံ့အျာေးလံိုေးအျာေးနညေ်းချကမ်ျျာေး၏လ မေ်းပခ  

ုိုု ရံသချျာရစ န ်

 အ ထေူးကျာကယွရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေးလိိုအ ်ကက  ရုုျာငေ်းအို ်စိုမျျာေး 

 

2. လိုံအပ်ချကမ်ျော်းအကွဲ  တ ်ခင််းနငှ့််အခွကအကနအော်းသံုံ်းသပ် ခင််း 

2.1 ။ စခံျိနစ်ညံ နေ်းမ ီGBV အကှဲပ တ ်tools  

မျျာေးတညရ်ထျာင ်နန် င်ုံ့ရနျာကဆ်ကတ်ွှဲအရ ေးယမူှုန င်ုံ့ရထျာကခ်အံျာေးရ ေးမှုအတကွအ်ျာေးလံိုေးသကဆ်ိိုင ်ျာသရို ်ရဆျာငရ်တနွှဲ ုံ့အတမူျှ 

ရဝ ိို ုံ့ချဉ်ေးက ်။ 

2.2 ။ စမီကံနိေ်းသံိုေးခိုစလံိုေးရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့အတအူလို ်လို ် နန် င်ုံ့အဓကိ GBV စိိုေး ိမ ် ူနမ်ှုမျျာေးသည ်interagency Multi- 

ကဏ္ဍအလိိုကအ်ကှဲပ တအ်ပ စက်အပချာေး Non-GBV တကိျတှဲုံ့ကဏ္ဍအလိိုကအ်ကှဲပ  တတ်ငွထ်ငဟ် ်ပ စရ်ကကျာငေ်းအျာမခ ံျေါသည။် 

 2.3 ။ ရသချျာသည်ုံ့ GBV Sub-ကဏ္ဍအတငွေ်းန င်ုံ့အပချာေးကဏ္ဍမျျာေးန င်ုံ့အတညူ နိ ှုငိေ်းအကှဲပ   

တက်ိိုပ ငဆ်ငပ်ခငေ်းန င်ုံ့အချိနမ်ထီံိုေးစ၌ံထကွသ်ယရ်ဆျာငရ်နကကသည။် 



 2.4 ။ ထရိ ျာကရ်သျာစမီကံနိေ်းရ ေးဆွှဲပခ ငေ်းကိို enable ထရိ ျာကရ်သျာ ေူးတွှဲအချကအ်လကစ်ိုရဆျာငေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ခွှဲပခမေ်းစတိပ်   

ုျာကိိုရထျာကျ ံုံ့ 

 

3. စ ံမ င့််တငက် ်းနငှ့်် ပင ်ငမ်ှုအော်း 

3.1 ။ အရ ေးရ ေါ်အပခ  ရုအရနအတကွ ်GBV addressing ဘိို ုံ့ဟျာ Standard Operating လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး (SOP) 

ရသချျာသည်ုံ့ ESMF  န င်ုံ့ကိုလသမဂလ္မေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးန င်ုံ့အည,ီ တထီငွရ်နကက ျေါတယ။် 

3.2 ။ အပချာေးကဏ္ဍမျျာေး (ဥ မျာကျနေ်းမျာရ ေး, ကျာကယွရ်စျာင်ုံ့ရရ ျာကရ် ေး,  ညျာရ ေး, ရ စတျာရတ)ွ မ  ံုံ့ ိိုေး ျေါဝငမ်ှု 

ထရိ ျာကရ်သျာန င်ုံ့ည နိ ှုငိေ်း GBV ကကျာေးဝငရ်သချျာ ိို ုံ့ SOP   ံ ုံ့ ွိြုေးတိိုေးတပ စစ်ဉ်မျျာေး။ 

3.3 ။ အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အ ွှဲျ့ဝငမ်ျျာေး GBV လ ှဲရပ ျာငေ်းလမေ်းရကကျာငေ်းထှဲမ ျာ ျေါဝငဘ်ိို ုံ့ Sub-ကဏ္ဍစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေးန င်ုံ့ကိိုကည်နီ င်ုံ့ / 

သိို ုံ့မဟိုတသ်ေီးသန် ုံ့ Sub-ကဏ္ဍကရထျာကခ် ံGBV လ ှဲရပ ျာငေ်းယနတ ျာေးမျျာေးအသံိုေးချအျာမခ ံျေါသည။် 

 

4. စမံီကန်ိ်းနငှ့််မ ောဗျျူ ော ံွွှေ့       ိုံ ်းက ်း 

 က ပု  ုို ိုတငပ် ငဆ်င ်

4.1 ။ တစခ်ိုသကရ်သအရထျာကအ်ထျာေး-based ရသချျာ, interagency GBV 

အရ ေးရ ေါ်အစအီစဉ်ကိိုအစအီစဉ်န င်ုံ့ရထျာကခ်အံျာေးရ ေးမှုန စဦ်ေးစလံိုေးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးအ ျေါအဝင,် ရန ျာပ စ ်ျေါတယ။် 

4.2 ။ အသအိပမငတ်ညရ်ဆျာကပ်ခငေ်းန င်ုံ့ ိိုမိိုရကျာငေ်းမနွတ်ှဲုံ့ကိိုပ  ငဆ်ငခ် ံ ိို ုံ့လမူှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, မိသျာေးစိုမျျာေး, အ  

မျိြုေးသမီေးမျျာေးန င်ုံ့မနိေ်းကရလေးမျျာေးလို ် ိိုငခ်ငွ်ုံ့တစခ်ိုဆကသ်ယွရ် ေးမဟျာေျူဟျာအရသေးစတိန် င်ုံ့အရ ေးရ ေါ်အပခ    

ရုအရနတံို ုံ့ပ နက်ကသည။် 

4.3 ။ functioning GBV လ ှဲရပ ျာငေ်းလမေ်းရကကျာငေ်းအ  ျ၌ရ ိကက၏ရသချျာ 

 

တံုံ ့် ပန်ချက ်

4.4 ။ GBV လိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုရပ ရ ငေ်း နသ်ဟဇျာတတံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု Coordinate ။  

4.5 ။  အဆိို ျေါအစအီစဉ်ကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရဆျာင ွ်ကမ်ှုအရ ေါ်အစ ီငခ်အံျာမခ ံျေါသည။် 

 4.6 ။  ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးပခငေ်းန င်ုံ့အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေး, အလှူရ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အပခ  

ုျာုေးသကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတစူညေ်းရံို ေးရ ေးအစ ျိြုေးတငွ ်ျေါဝငရ်ဆျာင ွ်က။် 

 

အကစောပိုံင််း ပန်လညထ်ကူထောငက် ်း 

4.7 ။ လိိုအ ်ချကန် ငုံ့အ်ညသီငုံ့ရ်လျျာ်ရသျာအပ   ရုုျာငေ်းအလှဲလို ် ိို ုံ့စစီဉ် နအ်ရ ေးရ ေါ်တိုန် ုံ့ပ  နရ်နစဉ်အတငွေ်း ံိုမ န ်GBV 

အခရွအရနခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာ Coordinate န င်ုံ့လယွက်ရူချျာရမွျ့။ 

 4.8 ။ အကေူးအရပ ျာငေ်းအဆင်ုံ့စဉ်အတငွေ်းအရ ေးရ ေါ်အပခ  ရုအရနအတကွရ်ခတရ် စေီးရကကျာငေ်း GBV 

မ အရ ေးယတူှဲုံ့ရ ငေ်းရ ငေ်းလငေ်းလငေ်းအစအီစဉ် ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတက ိ်ို ုံ့, GBV သရို ်ရဆျာငရ်တ,ွ အစိိုေး န င်ုံ့အပချာေး key  

ကိိုကျာယကရံ ငမ်ျျာေးန င်ုံ့အတအူလို ်လို ်သကဆ်ိိုင ်ျာကျာယကရံ ငမ်ျျာေးမ အလို ်လို ် ျေါတယ။်  

 

အနတ ောယက်လျှော့်ချက ်း 

 

P-32B 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 



4.9 ။  

လို ်ရဆျာငခ်ျကတ်စခ်ိုအစအီစဉ်ကိိုတိိုရတျာငေ်းရသျာသကတ်မေ်းန င်ုံ့လမူှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းန င်ုံ့အတတူိိုင ်ငအ်တကွအ်နတ ျာယရ်လျှျာုံ့ချ  

ရုုေးန င်ုံ့ GBV ကျာကယွတ်ျာေးဆေီးရ ေးအဘိို ုံ့ရ ရ ညစ်မွေ်း ညအ်ရဆျာကအ်ဦမျျာေးအတကွ,် အ  ်၌ရ ိအျာမခ ံျေါသည။် 

 GBV အနတ ျာယရ်လျှျာုံ့ချရ ေးန င်ုံ့ကျာကယွတ်ျာေးဆေီးရ ေး ရိိုဂ မ၏်ရ ျေါငေ်းစညေ်းမှုရ ေးအတကွ်သကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးန င်ုံ့အတ ူ 4.10.Promote 

န င်ုံ့ထရိတွျ့ဆကဆ် ံ

 

5. စွမ််းက ောင ်ည ံွ်ွှေ့       ိုံ ်းတိုံ်းတကက် ်းကိုံ 

5.1 ။ တစဥ်ီေး interagency GBV စမွေ်း ညအ်ရဆျာကအ်ဦအစအီစဉ် (တနညေ်းအဝနေ်း,  အ  ်ဘကလ်ူ ုံ့အ ွှဲျ့အစညေ်းအစိိုေး အ ျာရ ိမျျာေး, 

ရ သဆိိုင ်ျာအစိိုေး မျျာေး, NGOs မျျာေး, မဟိုတရ်သျာက CP  လသူျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုသရို ်ရဆျာငမ်ျျာေးကိို) key  

ကိိုအမျိြုေးသျာေးရ ေးန င်ုံ့ရ သခသံက်ဆိိုငသ်မူျျာေး၏လိိုအ ်ချကမ်ျျာေးန င်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေးအစအီစဉ်မျျာေးန င်ုံ့ရတွျ့ဆံိုရကကျာငေ်း,  

အ  ်၌ရ ိအျာမခ ံျေါသည။် 

5.2 ။ ရနျာကထ် ် key ကိိုအမျိြုေးသျာေးရ ေးန င်ုံ့ရ သခံသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေး၏ရတျာငေ်းဆိိုချကမ်ျျာေးန င်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေး strategize  န,်  

ကွှဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရသျာအဆင်ုံ့ဆင်ုံ့မ ျာစမွေ်း ည ်ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းအစ ျိြုေးမျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရ ေါ်သည် Periodic ပ  

နလ်ညသ်ံိုေးသ ်ရဆျာင ွ်က ်

 

6.  ပန်ကကော်းက ်းစမံီခန် ့်ခွွဲမှု 

6.1 ။ အဆိို ျေါ interagency GBV တံို ုံ့ပ နမ်ှုအစအီစဉ်အဘိို ုံ့အည နေ်းကနိေ်းကိိုရ ေါ်ထိုတပ်ခငေ်းန င်ုံ့ရအဂျငစ်နီ  င်ုံ့ interagency  တံို ုံ့ပ နမ်ှုသည ်

Periodic ပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်အျာမခံ ျေါသည။် 

6.2 ။ ဘံိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးန င်ုံ့အစ ီငခ်စံနစက်ရသချျာသတငေ်းအချကအ်လကစ်မီခံန် ုံ့ခွှဲမှုစနစ ်(IMS)  

တိို ုံ့ ျေါဝငသ်ညရ်သျာအ  ်ဌျာန၌တညရ် ိ၏။ 

6.3 ။ ( ထဝလီ မေ်းပခ  ုိုု နံ  င်ုံ့အစအီနယ ်ယအ် ျေါအဝင)်  

တံို ုံ့ပ နမ်ှုကျွာဟချကက်ိိုခွှဲပချာေးသတမ် တပ်ခငေ်းန င်ုံ့ပ ည်ုံ့ဆညေ်းကျွာဟချကမ်ျျာေးအတကွရ်ပ ရ ငေ်းချကရ် ျာကကျာရလျာုံ့။ 

6.4 ။ ဆွှဲသငခ်နေ်းစျာမျျာေးကိိုအညအီတတိလ်ို ်ငနေ်းမျျာေးန င်ုံ့ပ နလ်ညစ်စရ်ဆေးကကညုံ့ရ်ှုမဟျာေျူဟျာကရနသခိှဲုံ့ တယ။် 

 

7. Advocacy, မီေယီော က ်ကံ ်းနငှ့််အ င််းအ မစလ်ပပ်ရရော်း 

7.1 ။ အ ငေ်းအပမ စလ်ိိုအ ်ချကမ်ျျာေးအ ျေါအဝင ်core ကိိုရထျာကခ်အံျာေးရ ေးမှုစိိုေး ိမ ်ူ နမ်ှုမျျာေး,  

ရ ျာ်ထိုတ ်နန် င်ုံ့ကျယပ် န် ုံ့ရထျာကခ်အံျာေးရ ေးမှုအစ ျိြုေး ိို ုံ့ key ကိိုမကရ်ဆုံ့ချ်ကိိုအရထျာကအ်က ူ ပုုို။ 

7.2 ။ ပမ ငုံ့,် ရဆေွးရနေွး GBV မဝူျေါ အကစိစမျျာေးမျျာေးအတကွအ်ကက ံ  

ပုုိုချကမ်ျျာေးရစပခငေ်းန င်ုံ့လိိုအ ်သည်ုံ့အတိိုငေ်းအျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးန င်ုံ့အပချာေးကဏ္ဍမျျာေးကိိုကိိုေးကျာေး ျေါ။ 

7.3 ။ GBV မျျာေး၏ကျာကယွတ်ျာေးဆေီးရ ေးအဘိို ုံ့အစိိုေး အရလျာငေ်းန င်ုံ့  ် ွျာအရဆျာကအ်ဦမျျာေး စမ် တထ်ျာေး, အသအိပမင-်   

ပုုိုစို ျိြုေးရထျာငအ်စ ျိြုေးလယွက်ရူချျာရမွျ့  ံုံ့ ိိုေးရ ေးကက ျေါတယ။် 

7.4 ။   ံ ုံ့ ွိြုေးတိိုေးတမတိ ်ကမ်ျျာေးန င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာဝနက်ကေီးဌျာနမျျာေးမ တ ျာေးလ တရ်တျာ်ရရ ျ့ရနအချငေ်းချငေ်းရအဂျငစ် ီGBV  

တံို ုံ့ပ နမ်ှုကိိုသင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာရငရွကကေးရထျာက ံ်ုံ့မှုန င်ုံ့ပ  ညတ်ငွေ်းအ ငေ်းအပမ စစ်ညေ်းရံို ေးပခငေ်းရသချျာရစ န။် 

7.5 ။  ေူးတွှဲအရ ေးရ ေါ် န ံ်ိုရငအွဆိို  ပုုိုချကရ်ဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း ိို ုံ့ လကရ် ျာငေ်းအပ စအ်မှုရတျာ်ကိိုထမေ်း ွက။် 

7.6 ။  အရကျာငေ်းဆံိုေးအရလုံ့အကျင်ုံ့မျျာေးန င်ုံ့အညမီ ီယီျာန င်ုံ့အတထူရိတွျ့ဆကဆ်ဘံိို ုံ့သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာချဉ်ေးက ်မှုမျျာေးအတကွလ်မ ်

ုေးည နခ်ျကမ်ျျာေးကိိုလိိုကရ်လျျာညရီထပွ စရ်အျာငန် င်ုံ့ပ န် ုံ့ပ ူေး။ 

 

8. အစ ီငခ်ံ 

8.1 ။ ထိုတလ်ို ်အစ ီငခ်စံျာမျျာေး GBV အမှုမျျာေးကိိုမဆိိုအထခိိိုကမ်ခတံစဥ်ီေးချငေ်းစသီတငေ်းအချကအ်လက်ထိုတပ် နအ်သရိ ေးပခ 

ငေ်းမဟိုတ၏်လမေ်းည နအ်ရပခခမံ ိူို ုံ့လိိုကန်ျာမှု ိို ုံ့လိိုအ ် ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 



8.2 ။ အဆိို ျေါ GBV Sub- 

ကဏ္ဍတံို ုံ့ပ နမ်ှုလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးသိို ုံ့မဟိုတလ်ိိုအ ်တှဲုံ့ န ံ်ိုရင၏ွစမီကံနိေ်းရ ေးဆွှဲရ ေးအတကွလ်ိိုအ ်လျကရ် ိရသျာရယဘိုယျလိိုအ ်ချကန် င်ုံ့ 

 တသ်က.်  သတငေ်းအချကအ်လက်မျျာေးကိိုသကဆ်ိိုင ်ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးထိုတလ်ို ် ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

8.3 ။ အစ ီငခ်ံစျာမျျာေး sharing သက်ဆိိုင ်ျာရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့ World Bank မ ကအတည ် ပုုိုလိမ်ုံ့မည။်  

8.4 ။ တငသ်ွငေ်းခံ  ိို ုံ့တိကျတှဲုံ့အလို ်အစီအစဉ်တိိုေးတက်မှုအရ ေါ်လစဉ်အစီ ငခ်ံစျာမျျာေး, မစရ် ငအ်စ ီငခ်ံစျာမျျာေး 

 

9. အ ညအ်ချင််းမျော်းနငှ့်အ်ကတွွှေ့အကက   ုံ  ံ

 ပညောက ်း 

ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာလူမှုရ ေးအလို ်, ကျျာေး, မ, ဥ ရ  / လူ ုံ့အခွင်ုံ့အရ ေး, နိိုငင်တံကျာဆက်ဆရံ ေးန င်ုံ့ / 

သိို ုံ့မဟိုတ်အပချာေးဆက်စ ်လူမှုရ ေးသ ိပံစညေ်းကမ်ေးမျျာေးကိိုအပ စရ် သမျျာေးအတွက်အထေူးပ ြုန င်ုံ့အတူမျာစတျာ ဂီ ီ 

 

P-33A 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

professional ကအရတွျ့အကက  ုိုု  ံ

 အသက်ရမွေးမှု / GBV အစအီစဉ်ကိို ံွျ့ ပ    

ုို ိုု ေးတိိုေးတက်မှုန င်ုံ့စမံီခန် ုံ့ခွှဲမှုအတွက်သက်ဆိိုင ်ျာအရတ ုံ့အကွံြု 1.  5 7 န စ,် ပ  စ 

ုန်ိိုင ်ငအ်ရ ေးရ ေါ်အပခ  ရုအရနတွင။် 

 

လူသျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာကထ်ျာေးမှုဆိိုင ်ျာအရ ေးရ ေါ်တိုန် ုံ့ပ နအ် ျေါအဝငရ်ှု ်ရထေွးအရ ေးရ ေါ်အရပခအ

ရန, 2  က ုငွေ်းဆငေ်းအရတွျ့အကက  ုိုုကံိိုဆနဒရ ိသည်။ 

3. 

တစန်ိိုငင်စံံိုန င်ုံ့ယဉ်ရကျေးမှု တ်ဝနေ်းကျငအ်တွငေ်းရချေါငေ်းရဆျာငမ်ှုန င်ုံ့စမံီခန် ုံ့ခွှဲမှုအရတ ုံ့အကွံြုသရို ်ပ ခှဲုံ့

သည်။ 

4.  ိုကခသည်ရတွ စမ် တထ်ျာေးကက  ရုုျာငေ်းအသက်ရမွေးမှု / GBV အစအီစဉ်မျျာေး ံွျ့ ပ    

ုို ိုု ေးတိိုေးတက်ရစ နန် ငုံ့ည် နိ ှုငိေ်းနိိုငပ်ခငေ်း, ပ  ည်တွငေ်း ိုကခသည် / ပ  န ိ်ို ုံ့ခံ , 

မိမိတိို ုံ့အမ်ိရ ငလ်ူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း။ 

5. GBV ကက  ုို ိုတငက်ျာကွယ်ရ ေးအစအီစဉ်အတကွ်တစဥ်ီေးအသက်ရမွေးမှုအထေူးကို / အ ျာရ ိအပ   

စအ်လို ်လို ်ကိိုငအ်တကွသ်က်ဆိိုင ်ျာအရတွျ့အကက  ုိုု ကံိိုသက်ရသပ ။ 

 လူ ုံ့အခွင်ုံ့အရ ေးကိို-based, အသက်ရ ငက်ျန ်စသ်ေူဟိို  ပုုိုန င်ုံ့ ျေါဝငရ်ဆျာင ွ်က်ချဉ်ေးက ်၏ 6. 

Excellent  ကနျာေးလည်မှု။ 

 စွမ်ေး ည် ံွျ့ ပ   ုို ိုု ေးရ ေး / ရလုံ့ကျင်ုံ့သငက်ကျာေးမှုအတကွ် 7. အရတွျ့အကက  ုိုု။ံ 

GBV ကျာကွယ်တျာေးဆေီးရ ေးအဘိို ုံ့အအသက်ရမွေးမှုအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးအတွက် SOPs, 

လမ်ေးည နခ်ျက်မျျာေး,  tools မျျာေး ံွျ့ ပ ိ ုိုု ေးအတွက် 8. အရတွျ့အကက  ုိုု ။ံ 



9. သက်ရသပ  ဆက်သယွ်ရ ေးန င်ုံ့အချငေ်းချငေ်း ိုဂိ္ြုလ်ရ ေးကျွမ်ေးကျငမ်ှု, 

အိိုငတ်ီစျာတတ်ရပမျာက်ရ ေးအပ   စစ်ည်ေးရံို ေးရ ေးကျွမ်ေးကျငမ်ှုန င်ုံ့အချနိ-်စမံီခန် ုံ့ခွှဲမှု။ 

  အပ ည်ပ  ည်ဆိိုင ်ျာ GBV အရကျာငေ်းဆံိုေးအရလုံ့အကျင်ုံ့မျျာေးန င်ုံ့လမ်ေးည နခ်ျကမ်ျျာေး 10.  

ရကျာငေ်းရသျာဥျာဏ။် 

 အထေူးသပ င်ုံ့ ံွျ့ ပ   

ုို ိုု ေးဆှဲနိိုငင်မံျျာေးတွငက်မ္ျာလံိုေးဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတ်ရ သဆိိုင ်ျာအဆင်ုံ့မ ျာအလို ်လို ်ရန 11    

အရတွျ့အကက  ုိုု ။ံ 

 

ဘောသောစကော်း 

 ျေါေးစ ်န င်ုံ့တိကျမ်ေးစျာ၌လျာသည်အဂဂလိ ် fluency ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-33B 

 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 ကနောက ်ကတ်ွွဲ 14: ေဇိီုံင််းနငှ့််ကက်ီးကက ပ်ခိုံငပ်မွဲကသောကအောကမှ်ောလမူှုက ်းအကောအကယှျပံ့်ပိုံ်းမှုမျော်းအတကွ ်ToR 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း 

 ည ွ်ယခ်ျက ်

 ဇိီိုငေ်းန င်ုံ့ကကေီးကက  

 ်ခိိုငပ်မှဲရသျာရအျာကမ် ျာလမူှုရ ေးအကျာအကယွရ်ထျာကခ်မံှု၏အဓကိ ည ွ်ယခ်ျကသ်ညသ်ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငစ်စိစရ်ဆျာင ွ် 

ကစ်မီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏သကရ် ျာကမ်ှုကိိုခွှဲပချာေးသတမ် တပ်ခငေ်း,  တငသ်ငွေ်းသတငေ်းအချကအ်လကမ်ျျာေးစိုရဆျာငေ်းခိိုငမ်ျာရအျာင,် 



ရ ိသမျှလိိုအ ်ရသျာလမူှုရ ေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး ပ ငဆ်င.် ,  

အထေူးသပ င်ုံ့စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရ ေါ်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းဆိိုင ်ျာကကေီးကက ်ရ ေး နပ် စ ်ျေါသည ်high- အနတ ျာယစ်စဆ်ငရ် ေး,  

နညေ်း ညျာအကအူည ီPIU ၏လမူှုရ ေးအထေူးကိုမျျာေးကလိိုအ ်ရသျာရ သမျျာေးရ ိရထျာကခ်မံှုရ ေး။ ရယဘိုယျအျာေးကိုမပဏ ီWB  OP 

4.12, ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ ARIPA 2017  

န င်ုံ့သကဆ်ိိုင ်ျာမဝူျေါ န င်ုံ့လမေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးသညရ်အျာက ်ျေါလယပ် င၌်ရ ိရသျာလမူှုရ ေးအကျာအကယွအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ ် 

ရုုေးအတကွတ်ျာဝနရ် ိသည။် အဆိို ျေါတျာဝနက်ျတှဲုံ့ရန ျာကရအျာက ်ျေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ျေါဝငသ်ည်: 

 

10) ကျင်ုံ့လမူှုစစရ်ဆေးပခငေ်း 

11) စမီကံနိေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးသကရ် ျာကမ်ှုန င်ုံ့ site တကိျတှဲုံ့သကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေးသတမ် တပ်ခငေ်း 

12) အဘတိန် င်ုံ့ site မျျာေးန င်ုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုတကိျတှဲုံ့ SMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး 

လမူှုရ ေးအကျာအကယွ ် 

13) ကငွေ်းဆငေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း 

ကိုမပဏတီစခ်ိုက / PIU မ   

14) ပ နက်က  ုျာုေးရ ေးစိုစညေ်းပ ီေးန င်ုံ့လစဉ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ 

15) ထိိုလယ၌်လမူှုရ ေးအကျာအကယွအ်ရ ေါ်သရဘျာတထူျာေးရသျာတျာဝနမ်ျျာေး၏စမီခံန် ုံ့ခွှဲမှုရ ိရစ န ်

16) သငတ်နေ်းပ ဋ္ဌျာနေ်းချက် 

17) အတကွ ်/ နေ်းကျင ်DRP 

စခနေ်းမျျာေးတစခ်ိုလံိုေးကိိုလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရကကျာင်ုံ့တိိုေး ျွာေးလျာရသျာဆိိုေးကျိြုေးသကရ် ျာကန်ိိုငမ်ှုမျျာေး၏အချကအ်လကစ်ိုရဆျာငေ်းပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲ

ပ တအ်တကွစ်အီိိုငရ်အကိုမပဏတီစခ်ိုက Assist 

18), စစီဉ်ကျငေ်း န င်ုံ့ထိုတရ် ျာ်စမီကံနိေ်းကိိုသတငေ်းအချကအ်လကအ်မျျာေးပ ညသ်ညူ နိ ှုငိေ်းမ တဆင်ုံ့ ွင်ုံ့ 

19) ကိိုအလို ်သမျာေးန င်ုံ့အလို ်သမျာေးရ ျာကလ်ျာ၏အပခ  ရုအရနမျျာေးအလို ်လို ်ကိိုင,် 

လမူှုရ ေးအကျာအကယွအ်ရ ေါ်ကနထ်ရိိုကတ်ျာမ ရလုံ့ကျင်ုံ့သငတ်နေ်းရ ေး ျေါ။ 

20) မရကျလညမ်ှုမျျာေးစိုရဆျာငေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ resolution ကိိုအတကွအ်ထေူး  ပုုိုရအဂျငစ် ံီုံ့ ိိုေး။ 

 

လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်၏ံတခံျေါေးရသျာုံ့ကိိုတျာဝန ်ESMF န င်ုံ့ RPF 

နှုနေ်းအပ စသ်တမ် တပ်ခငေ်းန င်ုံ့ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးန င်ုံ့ပ နလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးအစအီမမံျျာေး၏အစျာရရ ျာငလ်မေ်းရကကျာငေ်းအရကျာင်

အထညရ် ျာ်မှုပမ င်ုံ့တင ်နစ်မီကံနိေ်းသကဆ်ိိုငသ်မူျျာေးအကကျာေးည နိ ှုငိေ်းရဆျာင ွ်ကမ်ှုခိိုငမ်ျာရစ နပ် စလ်မိုံ့မ်ည။် အဆိို ျေါ subproject 

ရ ွေးချယရ် ေးန င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာမှုရသချျာသင်ုံ့ ျေါတယအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအတငွေ်းအထေူးကို OP 4.12 န င်ုံ့ ARIPA 2017 

မျကန် ျာပ ငန် င်ုံ့အညအီတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးန င်ုံ့ GBV 

မျျာေးအတကွစ်စိစမ်ှုစမီကံနိေ်းမျျာေးတငွက် ်ွမျကပ်ခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေး (EA ၏ / Las) 

န င်ုံ့သတူိို ုံ့စမီကံနိေ်းအရကျာငအ်ထည်ရ ျာ်မှုယနူစ ်(Plus) ကိိုရထျာက ံ်ုံ့ ျေါလမိ်ုံ့မယ ်စ,ံ မရူဘျာငမ်ျျာေးန င်ုံ့ OP 4.12 ။ အဆိို ျေါ subproject 

ရ ွေးချယရ် ေးစရံတနွှဲ ုံ့ကိိုကည်ပီ သသိျာ / Non-သသိျာထငရ် ျာေးရသျာသကရ် ျာကမ်ှုကိိုပ သဘယမ် ျာရ ိသည်ုံ့အထေူးကိုအတညပ် ြု 

subprojects မျျာေးအတကွပ် နလ်ည်ရန ျာချထျာေးရ ေးအရ ေးယမူှုအစအီစဉ် (RAP) ၏ပ ငဆ်ငမ်ှုအတကွ ်EA ၏ / Las 

ကိိုလမေ်းပ  ျေါလမိ်ုံ့မယ။် အဆိို ျေါအထေူးကိုအတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအကျာအကယွ်, 

အပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးမရူဘျာငမ်ျျာေးန င်ုံ့အမျိြုေးသျာေးရ ေးဆိိုင ်ျာဥ ရ မျျာေးန င်ုံ့စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေးအတကွ ်OP 4.12 

န င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာမှုရသချျာသည်ုံ့ RAP ပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ် ျေါလမိ်ုံ့မယ။် အဆိို ျေါပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ် RAPs 

ပ ီေးရတျာုံ့တစပ် ိြုငန်ကတ်ညေ်းအဘိို ုံ့အကမျ္ာုံ့ဘဏသ်ိို ုံ့ရ ေး ိို ုံ့ ျေါလမိ်ုံ့မည။် 

အဆိို ျေါအထေူးကိုရလလံစျာ ွကစ်ျာတမေ်းမျျာေးအတကွစ်စီဉ်အကျာအကယွထ်ည်ုံ့သငွေ်းအတကွ် EA ၏ / Las ကိိုလမေ်းပ  ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

အဆိို ျေါအထေူးကိုရချေးရငသွရဘျာတူညခီျကသ်ညအ်ကျာအကယွအ်စအီစဉ်မျျာေးန င်ုံ့မရူဘျာငန် င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာမှုရသချျာအကျာအကယွ်

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မည,် 



 

 

 

P-34A 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 
 

နငှ့််ဥပကေမျော်းနငှ့််စည််းမျဉ်းမျောုေးအမျိြုေးသျာေးပ နလ်ည။် အဆိို ျေါအထေူးကို, ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှု ိို ုံ့ချအတကွက်ကွ ်/ Las 

 ှဲုံ့ပ ငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေး၏စစိစအ်တညပ် ြုလို ်ရဆျာငသ်ျွာေး နအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေး-န င်ုံ့ World Bank 

မ မ ပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ်အစ ီငခ်စံျာမျျာေးရ ေး ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

အရသေးစတိလ်ို ်ငနေ်းမျျာေးန င်ုံ့ / သိို ုံ့မဟိုတရ်မျှျာ်လင်ုံ့ထျာေး Output: 

အဆိို ျေါအထေူးကိုလမူှုရ ေးအကျာအကယွအ်စအီမမံျျာေးအစျာရရ ျာငပ်ခငေ်းလမေ်းရကကျာငေ်းမ နရ် ေါ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နရ်အျာက ်ျေါလို ်င

နေ်းမျျာေးကိိုရဆျာင ွ်က ်ျေါလမိ်ုံ့မယ:် 
 

 ပ   န်လညက်န ောချထော်းက ်း Action Plan (RAP) ၏ ံွွှေ့       ိုံ ်းက ်း 

အတတူကကွ ်ွမျကပ်ခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့အတအူတိိုင ်ငခ်။ံ RPF 

၏လမေ်းည နခ်ျကမ်ျျာေးသညရ်အျာက ်ျေါတစပ် နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး Action Plan (RAP) ပ ငဆ်ငမ်ည ်ျေါလမိ်ုံ့မယ။် 

ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးသည်ုံ့ လ မ်ျျာေး ျေါဝငသ်ည ်

•အတငေ်းအဓမမပ  နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးမျျာေးအတကွလ်မူှုရ ေးစစိစစ်စရ်ဆေး မည်ုံ့စျာ ငေ်းအတကွပ် ညုံ့် 

• RAP, လိိုအ ်ရသျာသကှဲုံ့သိို ုံ့, 

 •အကျဉ်ေးချြု ် RAP; 
 

လံို ုံ့လဝ ီိယအစ ီငခ်စံျာရကကျာင်ုံ့ လမူှုရ ေးအကျာအကယွ;်  

န င်ုံ့ The အတိိုင ်ငခ်လံမိုံ့မ်ည:် 

(ဈ) 

ရပမယျာသမိေ်းဆညေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ပ နလ်ည်ရန ျာချထျာေးရ ေးအရ ေါ်အမျိြုေးသျာေးရ ေးန င်ုံ့ရ သဆိိုင ်ျာဥ ရ မျျာေးန င်ုံ့စညေ်းမျဉ်ေးမျျာေးအကှဲပ တ ်န;် 

 စစြု ပနန် ှုငိေ်းယ ဉ်ပခငေ်းန င်ုံ့ကျွာဟမှုခွှဲပခမေ်းစတိပ် ျာ; န င်ုံ့ကျွာဟချကက်ိိုရပ ရ ငေ်း နအ်စအီမမံျျာေးကိို; 

(ii) WB 

 ှဲ ုံ့အကျာအကယွမ်ဝူျေါ အလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုန င်ုံ့လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးအရ ေါ်က ်ွမျကပ်ခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေး 

Oriental 

န င်ုံ့ရ ိလျှငပ် နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးမျျာေးအတကွအ်မျိြုေးသျာေးရ ေးမဝူျေါ န င်ုံ့ဥ ရ ရ ေး ျာမရူဘျာငအ်ကှဲပ တ ်နန် င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏန် ငုံ့အ်မျိြုေး

သျာေးရ ေးမဝူျေါ မျျာေးအကကျာေး မညသ်ည်ုံ့ကျွာဟချကမ် အစအီမမံျျာေးအဆိို  ပုုို; 

(iii) စမီကံနိေ်းကိိုထခိိိုကအ်မိရ်ထျာငစ်ိုန င်ုံ့အတအူကငငျျ့ ည နိ ှုငိေ်း; 

အလျာေးအလျာထခိိိုကအ်မိရ်ထျာငစ်ိုန င်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏ ိိုငဆ်ိိုငမ်ှုစျာ ငေ်း၏သနေ်းရချေါငစ်ျာ ငေ်းထကွသ်ယရ်ဆျာင;် 

စခံျိနအ်စိိုေး အရ ေါ်သကရ် ျာကမ်ှု,  ိုဂလ္ကိန င်ုံ့အမျျာေး ိိုငအ်ရဆျာကအ်ဦမျျာေးန င်ုံ့အရဆျာကအ်ဦေးမျျာေး, 

ရဘေး ဏသ်င်ုံ့အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏နမနူျာလမူှုစေီး ျွာေးစစတ်မ်ေးထိုတ်သယ်; အစျာေးထိိုေးကိုနက်ျစ ိတ်စစတ်မ်ေးရဆျာင ွ်က ်န;် 

န င်ုံ့ရ သခအံျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးန င်ုံ့ထခိိိုကန်စန်ျာအမိရ်ထျာငစ်ိုမ မကူကမ်ေးန င်ုံ့ရနျာကဆ်ံိုေး RP 

တငဆ်က ိ်ို ုံ့အလို ်ရံိုရဆေွးရနေွး ွှဲလို ်ရဆျာင ် ျေါမည။် အဆိို ျေါ RAP အမိရ် ငအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမိုနတ်ိိုငေ်း ဏခ်လံူမျျာေး, ရပမ, 

 ိိုငဆ်ိိုငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အလို ်အကိိုင၏်လမူှုရ ေးသကရ် ျာကမ်ှုအကှဲပ တ ်ျေါဝင ်မည။် 

ပ ငေ်းထနစ်ျွာရပမယျာဆံိုေးရှု ံေးမှုမ တဆင်ုံ့ထခိိိုကန်စန်ျာသမူျျာေး, အနမိုံ့ဝ်ငရ်ငရွ ိသမူျျာေးန င်ုံ့အပချာေးသမူျျာေး (ဥ မျာ, မသနစ်မွေ်း, 

သကက်ကေီး ွယအ်ိိုမျျာေး, တိိုငေ်း ငေ်းသျာေးလနူညေ်းစိုမျျာေး, အလို ်လကမ်ှဲုံ့, စျာမတတသ်,ူ အမျိြုေးသမီေးမျျာေးန င်ုံ့ကရလေးမျျာေး) 

အ ျေါအဝငအ်လျာေးအလျာဆငေ်း ှဲမွှဲရတမှုအနတ ျာယမ်ျျာေးန င်ုံ့အျာေးနညေ်းချကအ်ို ်စိုမျျာေးကိိုခွှဲပချာေးသတ်မ တ;် 



(ဃ) အ ျာစမီကံနိေ်း ဇိီိုငေ်းကိိုလမူျျာေးန င်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေးလို ်ငနေ်းမျျာ 

ုေးရပမယျာသမိေ်းဆညေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ရရ ျ့ရပ ျာငေ်းခ ံရရ ျာငရ် ျာေးသိို ုံ့မဟိုတရ်လျျာုံ့ချထျာေး ျေါတယမ် အတိိုငေ်းအတျာဆံိုေးပ တ ်နန် င်ုံ့ RP 

အတကွစ်ျာ ွကစ်ျာတမေ်း; 

(v) ရပမ, အမိယ်ျာမျျာေးန င်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေးလို ်ငနေ်းမျျာေးဆံိုေးရှု ံေးထခိိိုကန်စန်ျာကလ ူ(မ တ ံ်ိုတငပ် ီေးန င်ုံ့မ တ ံ်ိုတငမ်ထျာေးတှဲုံ့) 

၏သကရ် ျာကမ်ှုန င်ုံ့ရလျျာရ်ကကေး ထိိုကခ်ငွ်ုံ့မျျာေးအတကွအ်မျိြုေးအစျာေးသတမ် တ;် 

န င်ုံ့အမျိြုေးသျာေးဥ ရ မျျာေးန င်ုံ့စည်ေးမျဉ်ေးမျျာေးန င်ုံ့ဆံိုေးရှု ံေးခှဲုံ့  ိိုငဆ်ိိုငမ်ှု, ဝငရ်ငနွ င်ုံ့အသကရ်မေွးဝမ်ေးရကျျာငေ်း (တိိုကရ်ိိုကန် င်ုံ့သယွဝ်ိိုက)် 

အတကွအ်ပ ည်ုံ့အဝအစျာေးထိိုေးရအျာငပ်မင ်နသ်ကရ် ျာကမ်ှုအမျိြုေးအစျာေးအျာေးလံိုေးကိိုမျျာေးအတကွရ်လျျာ်ရကကေးရငနွ င်ုံ့အပချာေးအကအူညီ

မျျာေးကိို ံိုေးအို ်ထျာေးသည်ုံ့ WB  ှဲ ုံ့အကျာအကယွမ်ဝူျေါ မျျာေးအရ ေါ်အရပခခပံ ီေးတစဦ်ေး  ိိုငခ်ငွ်ုံ့ matrix ကိိုပ ငက်ကရလျာုံ့ 

(vi) ရလျျာ်ရကကေးမျျာေးန င်ုံ့ပ နလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးအတကွရ် ွေးချယစ် ျာမျျာေးခွှဲပချာေးသတမ် တ;် 

ရဘေး ဏသ်င်ုံ့လတူိို ုံ့န  ငုံ့အ်တတူိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအတကွစ်ျာေးဝတရ်နရ ေးစေီး ျွာေးရ ေးပ နလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးန င်ုံ့တိိုေးတကမ်ှုအစအီစဉ်မျျာေး

ကိို ွံျ့ ပ  ုို ိုု ေး; စိိုက ်ျိြုေးရ ေးတိိုေးတကမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့အကျိြုေးခစံျာေးခငွ်ုံ့ခွှဲရဝမှုအစအီမမံျျာေးအတကွရ် ွေးချယစ် ျာခွှဲပချာေးသတမ် တ;် 

အသကအ်ို ်စိုတစစ်ိုအရ ေါ်အရပခခပံ ီေးထခိိိုကန်စန်ျာလမူျျာေးန င်ုံ့တညဆ်ှဲကျွမေ်းကျငမ်ှုရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးလိိုအ ်ချကမ်ျျာေးကိိုရ ျာ်ထိုတ ်န,် 

သတူိို ုံ့လံိုပခ ုိုု အံလို ်အကိိုငမ်ျျာေးကိိုကညူကီျွမေ်းကျငမ်ှုရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအစအီစဉ်မျျာေးကိို ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေး; 

 ရ ိနိိုငသ်ည်ုံ့အလို ်အကိိုငအ်ခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေးကိိုတစဦ်ေးအကှဲပ တရ်စပခငေ်းန င်ုံ့ရဘေး ဏသ်င်ုံ့ရကကျာင်ုံ့လသူည်ဤအလို ်အခငွ်ုံ့အလမေ်း

မျျာေးကိို ယရူသချျာ; 

န င်ုံ့ထခိိိုကလ်မူျျာေးရ ိနိိုင ်ျေါလို ် ျေါလမိ်ုံ့မညရ်သျာလမူှုလံိုပခြံုရ ေးအကကြိုေးခစံျာေးခ ငျျ့ ပမျာေးန ငျျ့ရထျာကျ ံုံ့တစခ်ိုအကှဲပ တလ်ို ်;(VII) 

ထရိ ျာကရ်သျာထံိုေးစ၌ံတိိုငက်ကျာေးချကမ်ျျာေးကိိုကိိုငတ်ယွ ်န ်GRM အကကပံ ြုလျက,် လမူှုရ ေးအကျာအကယွစ်ျာ ွကစ်ျာတမေ်းမျျာေးန င်ုံ့ 

GRM ထိုတရ် ျာ်ပခငေ်း, သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအကျာအကယွရ်တနွှဲ ုံ့ည နိ ှုငိေ်းပခငေ်း, 

(VIII) ကက ်ွမျကပ်ခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးတိိုေးတကမ်ှု၏ရသျာုံ့ချကည် နေ်းကနိေ်းသတမ် တပ်ခ ငေ်းတစခ်ိုပ  

ညတ်ငွေ်းရ ေးန င်ုံ့ပ င ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးန င်ုံ့အကှဲပ  တ ုအ်စအီစဉ် ွံျ့ ပ   ုို ိုု ေးကညူအီစ ီငခ်ဘံိို ုံ့ယနတ ျာေးမျျာေး, 

 

P-34B 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 အ ငေ်းအပမ စလ်ိိုအ ်ချက်မျျာေးန င်ုံ့ရ တျာရဘုံ့စ  ပုုိုပ ငထ်နိေ်းသမ်ိေးမှု; လွတလ် ်ရသျာပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှု ပခငေ်းန င်ုံ့အကှဲပ  

တ်မျျာေးအတကွ် ညည် နေ်း၏စညေ်းကမ်ေးချက်မျျာေးကိိုပ ငက်ကရလျာုံ့ န င်ုံ့ WB  

 ှဲ ုံ့အကျာအကွယမူ်ဝျေါ မျျာေးအရ ေါ်ကွ ်မျက်ပခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးမ ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးရ ေး။ 

 

(IX) လံိုရလျာက်ရသျာစံိုစမ်ေးစစရ်ဆေး (သင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအပ စအ်မူအကျငုံ့က်ွငေ်းဆငေ်းရလုံ့လျာမှုမျျာေး) န င်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်းရသချျာ 

ထခိိိုက် ိုဂိ္ြုလ်မျျာေး: 

(x) အ ွှဲျ့အဆိို  ပုုိုထျာေးအစတိအ် ိိုငေ်းမျျာေး၏ကိုနက်ျစ ိတ်ခန် ုံ့မ နေ်းသိို ုံ့အျာေးလံိုေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးထည်ုံ့သငွေ်း။ 

 

 အ  ော ်းနည််းချကအ်ဝန််း ံွွှေ့       ိုံ ်းက ်းမူကဘောင ်(VCDF) 

  ေ ပုုှဲကျင်ုံ့တိိုငေ်း ငေ်းသျာေးအရသေးစျာေးထခိိိုက်ခံ  ိို ုံ့ဆိို ွယရ် ိအတအူခမှဲုံ့ကက  ုို ိုတငအ်သရိ ေးတိိုင ်င ်

 လူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း (ဌျာရနတိိုငေ်း ငေ်းသျာေးမျျာေး၏ဝိရသသလကခဏျာမျျာေးရ ိပခငေ်း) ကျယပ် န် ုံ့အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းရထျာက်ခံမှုမ ဦေးရဆျာငရ်သျာ။ 

အဆိို ျေါဘဏလ်ို ်ငနေ်းစဉ်,  စျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးန င်ုံ့ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာရဆေွးရနေွး ွှဲမျျာေး၏ လ ပ်  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်ကကလိမ်ုံ့မည ်

ထိိုသိို ုံ့ပ စစ်ဉ်ရကကျာငေ်းသရိ ိနိိုင ်နန်ိိုငမ် သျာလျှငစ်မံီကနိေ်းကိိုအရပ ျာငေ်းအလှဲနှဲ ုံ့န  င်ုံ့အတူရနျာကထ် ်ဆက်လက်ရဆျာင ွ်က်ရစ မည။် 

 I I ကိို။ အမ်ိရ ငအ်တငွေ်း DRP န င်ုံ့အျာေးနညေ်းချက်လတူိို ုံ့န  ငုံ့အ်တူသေီးပခ  ုျာုေးတိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအစညေ်းအရဝေးမျျာေးကျငေ်း  

 လူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းလက်ခံနိိုင ွ်ယပ် စပ်   ုီု ေးထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရထျာက်ခံမှုကိိုပ ငဆ်ငလ်ျက်ရ ိစမံီကနိေ်းအတကွ်ရ ိရကွျာငျေးရနျာကသ်ိို ုံ့လိိုက်ကက၏။ ထိို ုံ့အပ  

ငခ်ိုန စ,် အရသေးစတိတ်ိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအစအီစဉ်စမံီကနိေ်းလို ်ငနေ်းခွှဲမျျာေးပ ငဆ်ငမ်ှု,  

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုန င်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေး ံိုေးအို ်ကိိုပ ငဆ်င ်ကကလိမုံ့်မည ်- ထိို VCDP (ပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်မှုန င်ုံ့ရ ငေ်းလငေ်းရ ေး)  

၏အစတိ်အ ိိုငေ်းတစ ် ်အပ စဘ်ဏန် င်ုံ့အတူ shared ခံ  ိို ုံ့။ 



 I II ကိို။ ရ ျာ်ပ ခှဲုံ့တှဲုံ့အပ စအ်မျိြုေးသမီေးမျျာေးန င်ုံ့အပခ  ုျာ ုေးအငအ်ျာေးနညေ်းအို ်စိုမျျာေးအ ျေါအဝင ် ိိုငခွ်ငုံ့အ်ခွငုံ့အ်ရ ေး matrix ကိို ံွျ့ ပ   ုို ိုု ေး 

 အထက် - ESMF, RAP, GAP န င်ုံ့ World Bank မ မူဝျေါ မျျာေးန ငုံ့အ်ည။ီ 

I V ။ စခနေ်း-တကိျတှဲုံ့ရတွျ့ ရ ိချက်သည ်VCDP အရ ေါ်အရပခခံပ   ုီု ေးသက်ဆိိုငရ်သျာလျှငအ်ျာေးနညေ်းချက်အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းတကိျတှဲုံ့ 

 

လူမှုရ ေးအကှဲန င်ုံ့စမံီကနိေ်းပ ငဆ်ငမ်ှုကျာလအတွငေ်းထကွ်သယရ်ဆျာငန် င်ုံ့ရသျာစမံီကိနျေးအတ ကျကျယပ် န် ုံ့အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းရထျာက်ခံမှုမ ဦေးရဆျာငရ်သျာ

ရဘေး ဏသ်င်ုံ့ အျာေးနညေ်းချက်အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းန င်ုံ့အတအူခမှဲုံ့ကက  ုို ိုတငန် င်ုံ့အသရိ ေးတိိုင ်င၏် လ မ်ျျာေးအကျဉ်ေးချြု ်: 

ကန် ုံ့သတထ်ျာေးအ ျေါအဝငရ်သျာလ်ညေ်းမတစဦ်ေးဆက်က ်အ ်န အံခနေ်းရ ိသင်ုံ့: စ  

ုမံီကနိေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုစဉ်အတွငေ်းတိိုငေ်း ငေ်းသျာေးအဆင်ုံ့အတနေ်းရဘေး ဏသ်င်ုံ့ရသေးငယတ်ှဲုံ့တိိုငေ်း ငေ်းသျာေးလူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းန င်ုံ့အတူအခမှဲုံ့, 

ကက   ုို ိုတငန် င်ုံ့အသရိ ေးတိိုင ်ငရ် ေးအတကွ်မူရဘျာင;် 

အဆိို ျေါအျာေးနညေ်းချကအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်းရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်စမံီကိနေ်းမျျာေး၏စွမ်ေး ညပ်မ င်ုံ့တင ်န,် လိိုအ ် ျေါက, 

အစအီမံမျျာေးအ ျေါအဝငယ်ဉ်ရကျေးမှုအသငုံ့ရ်လျျာ်ရသျာပ စက်ကသညက်ိိုလူမှုရ ေးန င်ုံ့စေီး ွျာေးရ ေးအကျိြုေးရကျေးဇူေးမျျာေးကိို ရ ိကက 

ရုုျာငေ်းရသချျာရစ နအ်စအီမံတစခ်ိုအရ ေးယမူှုအစအီစဉ်; ရ ျာေးရလျာုံ့ minimize, ရလျျာုံ့ ျေါေးရစ န,်  

 ျေါမ မဟိုတလ်ိိုအ ်ကိုနက်ျခန် ုံ့မ နေ်းပခငေ်းန င်ုံ့ရငရွကကေးရထျာက် ံုံ့မည်ုံ့အစအီစဉ်န င်ုံ့အတူမညသ်ည်ုံ့ဆိိုေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေး, အချငေ်းချငေ်း Alia မ 

ုျုျာုေးအတကွ်ရလျျာ်ကက ရုုေးရ ေး နအ်စအီမံတစခ်ိုသင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအရ ေးယရူဆျာင ွ်က်မှုအစအီစဉ်။ 

 အမျိြုေးမျိြုေးရသျာအဘိို ုံ့မိမိတိို ုံ့အ ညအ်ချငေ်းပ ည်ုံ့မီအဆံိုေးအပ  တ်မျျာေးအတကွအ်ျာေးနညေ်းချကလ်ူ ိုဂိ္ြုလ်မျျာေးန င်ုံ့စ၏ံ V. အဓိ ပျာယ ်

 အဆိို ျေါ VCDP ရအျာက်မ ျာကမ်ေးလ မ်ေးခှဲုံ့သညအ်ကအူညမီျျာေး။ 

VI ကိို။ ရထျာက်ခံမှု၏အစအီစဉ်၏ရ ျာ်ပ  ချက်အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းန င်ုံ့စမံီကနိေ်းအ ွှဲျ့ န  င်ုံ့အတူရ ေါ်သရဘျာတူညခီှဲုံ့သည။် အျာေးလံိုေး 

 လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးရ ငေ်းရ ငေ်းလငေ်းလငေ်းရ ျာ်ထိုတတ်ျာဝနယ်အူ ွှဲျ့အစညေ်းမျျာေးန င်ုံ့ / သိို ုံ့မဟိုတ်လတူိို ုံ့န  ငုံ့အ်တ,ူ ခကညျရန ျာငျ costed န င်ုံ့အချိန ် ျေါမည။် 

အဆိို ျေါအချိနဇ်ယျာေးဟျာ VCDP လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးပခ ုိုု ငံံိုစမံီကိနျေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုန င်ုံ့ဆက်စ ်ရန ျေါသညဘ်ယလ်ိိုည နပ် သင်ုံ့ ျေါတယ။် 

VII ။ အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတိိုေးတက်မှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ဘိို ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုည နေ်းကနိေ်းန င်ုံ့ ံိုစမံျျာေး ံွျ့ ပ   ုို ိုု ေးပခငေ်းန င်ုံ့ 

 အဆိို ျေါသရဘျာတူညခီှဲုံ့လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးသက်ရ ျာက်မှု။  ျေါဝင ်တ်သကအ်သိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ရ ိသံိုေးစွှဲနိိုငမ်ရကျန ်မှုမျျာေးရပ ရ ငေ်းယနတ ျာေးမျျာေးရသချျာ 

 

ကျော်း Action Plan (GAP) 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခံ်အတတူကကွွ ်မျကပ်ခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးန ငုံ့တ်က,ွ ကျျာေး Action Plan (GAP) ကိို ွငျဆငျ ျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံအလိိုရတျာ်: 

 

 

 

 

 

 

P-35A 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 (ဈ) ကိိုအထေူးသပ င်ုံ့ဆငေ်း ှဲနမ်ွေး ျေါေးမှု, လမူှုရ ေးန င်ုံ့ကျျာေးမဆိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ ှဲုံ့ထနိေ်းတစဦ်ေးလူမှုစေီး ွျာေးရ ေးစစတ်မ်ေးရကျာက်ယ ူ

အ ျေါအဝငက်ျျာေး-အရပခ  ပုုိုအကကမ်ေး က်မှု (GBV) အကျိြုေးခံစျာေးခွင်ုံ့ကိိုအတည ် ပုုိုနိိုင ်န ်ESMF န င်ုံ့ RPF အတကွ်ရ ျာ်ထိုတ,် 

စမံီကိနေ်းမျျာေးတွင ်ျေါဝငရ်ဆျာင ွ်က် နရ်တျာငေ်းဆိိုမှုမျျာေး, စွမ်ေး ည,် အခကအ်ခှဲ, စတိ်အျာေးထက်သနလ်ိိုအ ် ျေါသည။်  စိုရဆျာငေ်းန င်ုံ့ / သိို ုံ့မဟိုတ ်

purchasing န င်ုံ့ / သိို ုံ့မဟိုတလ်ိင,် န ငုံ့ဆ်ိို မ်ျျာေးသင်ုံ့ရလျျာ်ရသျာအျာေးပ င်ုံ့ရသျာကသ်ံိုေးရ ,  မိလလ ျာစနစန် င်ုံ့အစိိုငအ်ခှဲစွန် ုံ့ စစ်မံီခန် ုံ့ခွှဲမှုစမံီခန် ုံ့ခွှဲပခ 



ငေ်းအတွကသ်ံိုေးစွှဲ ရသျာအချိနလ်ညေ်းရ ိ၏ န င်ုံ့အဆိို  ပုုိုထျာေးတိိုေးတကန်ရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးအတကွ်ဝငရ်ငအွို ်စို, တိိုငေ်း ငေ်းသျာေးအို ်စိုမျျာေးန င်ုံ့လိင,် 

ဆ ် ိို ုံ့စတိအ်ျာေးထက်သန ်(ဝယလ်ိိုအျာေး) အ ျေါအဝငမ်ှုနှဲ ုံ့တတ်နိိုင ် (လူမှုရ ေး ျေါဝင)် က disaggregated ခံ  ိို ုံ့, လူဦေးရ , ဝငရ်င,ွ အလို ်အကိိုင,်  

 ညျာရ ေးန င်ုံ့ကျနေ်းမျာရ ေးအရပခအရနမျျာေးထည်ုံ့သငွေ်း နလ်ူမှုစေီး ွျာေးရ ေးန င်ုံ့ဆငေ်း ှဲနမ်ွေး ျေါေးမှု profile မျျာေးကိိုကွိြုတငျ ွငျဆငျ ။ 

(ii) အဆိို ျေါစစတ်မ်ေး လ မ်ျျာေးဆငေ်း ှဲနမ်ွေး ျေါေးမှုန င်ုံ့လူမှုရ ေးစွမ်ေးရဆျာငမ်ှုအစအီမံမျျာေးအတကွ်အရပခခံအပ  စရ်ဆျာင ွ်က် ျေါလိမ်ုံ့မယ ်

 လူမှုရ ေး ျေါဝင,် ကျျာေးမညမီျှမှုန င်ုံ့အမျိြုေးသမီေးစွမ်ေး ညပ်မ င်ုံ့ပမ င်ုံ့တငရ် ေးရသျာ, အထေူးသပ င်ုံ့အျာေးနညေ်းချက်နှဲ ုံ့အ ယခံ်အို ်စိုမျျာေးအဘိို ုံ့,  

စမံီကိနေ်းကိိုအကျိြုေးခံစျာေးခွင်ုံ့မျျာေးပ န် ုံ့ပ ူေးရပခ ျာခံရသျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုည နေ်းကိနေ်း; 

 (iii) ဆငေ်း ှဲနမ်ွေး ျေါေးမှုရလျျာုံ့ချရ ေးတိို ုံ့အတကွ်ရ သနတ အစိိုေး မူဝျေါ မျျာေး, နညေ်းေျူဟျာမျျာေးန င်ုံ့အစအီစဉ်မျျာေးကိိုပ  နလ်ညသ်ံိုေးသ ်န င်ုံ့ 

 ရ သဆိိုင ်ျာစေီး ွျာေးရ ေး ံွျ့ ပ ိ ုိုု ေးတိိုေးတက်မှု; န င်ုံ့ဆငေ်း ှဲနမ်ွေး ျေါေးမှုန င်ုံ့ပ ည်ုံ့စွတ်လှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးန င်ုံ့တညဆ်ှဲလူမှု ံွျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးအကူအညနီ င်ုံ့ချဉ်ေးက ်၏ကသ ဇ 

ုျာမျျာေးအတွကအ်တိိုငေ်းအတျာကိိုသရိ ိနိိုင ိ်ို ုံ့ကွ ်မျက်ပခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးန င်ုံ့သက်ဆိိုင ်ျာ ံွျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွှဲရ ျာ်မျျာေးအဆိို  ပုုိုထျာေးစမံီကနိေ်း၏လူမှုရ ေးရှုရထျာင်ုံ့န င်ုံ့  တသ်က.် ရဆေွးရနေွး န;် 

 (ဃ) သက်ဆိိုင ်ျာကျာယကံရ ငမ်ျျာေးကိိုသရိ ိနိိုင ိ်ို ုံ့တစဦ်ေး ျေါဝငသ်မူျျာေး၏ဆနေ်းစစလ်ို ်ရဆျာငသ်ျွာေး န;် '' သက်ဆိိုငသ်စူူေးစမ်ေး 

 အ ကျိြုေးစေီး ွျာေးမျျာေးန င်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေးအစအီစဉ်မျျာေးန င်ုံ့ပမ   

ုို ိုု ုံ့ပ နရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးန င်ုံ့ရ သခံအို ်ချြု ်ရ ေးထရိ ျာက်မှုမျျာေး၏အဆင်ုံ့န င်ုံ့အ ညအ်ရသေွးပမင်ုံ့န င်ုံ့အတူစတိ်ရကျန ်မှုအ ျေါအဝငပ် ဿနျာမျျာေး၏အပမင;် 

(v) အကျျာေး, မဆနေ်းစစလ်ို ်ရဆျာငသ်ျွာေး နန် င်ုံ့စမံီကိနေ်းမျျာေး၏အပခ ရုအရနတွငစ်မံီကိနေ်းအတွကက်ျျာေးအမျိြုေးအစျာေးအတည ် ပုုို 

 က ပုုျာုေးဝငန် င်ုံ့စမံီကနိေ်းအကျိြုေးခံစျာေးခွင်ုံ့အို ်စိုသည ်(မျျာေး), ရခတ်ရ စေီးရကကျာငေ်းကျျာေး, မတစဦ်ေးကျျာေးအရ ေးယမူှုအစအီစဉ်ကိိုပ  

ငဆ်ငဆ်ံိုေးပ တ်ချက်ချပ  စစ်ဉ်မျျာေးအတကွလ်ံိုရလျာက်ရသျာအမျိြုေးသမီေးကိိုယစ်ျာေး   

ပုုိုမှုန င်ုံ့ ျေါဝငမ်ှုရသချျာန င်ုံ့အမျိြုေးသမီေးမျျာေးအတကွအ်ဓိ ် ျာယျစမံီကိနျေးကိိုကကျာေးဝင၏်အကျိြုေးရကျေးဇူေး မ်ေးယကူျာကွယတ်ျာေးဆေီး ိို ုံ့, ကျျာေး,  

မတကိျတှဲုံ့အရကကျာငေ်းကကျာေး နလ်ိင-်အချက်အလက်မျျာေးစိုစညေ်းတငပ်  မည ်စမံီကိနေ်းန င်ုံ့ကျျာေး, မ စမ် တ်မျျာေးတွငအ်သံိုေး   

ပုုိုတငေ်းန င်ုံ့စမံီကနိေ်းရဆျာင ွ်က်ချက်မျျာေးန င်ုံ့ကျျာေးမညမီျှမှုနှဲ ုံ့လို ် ိိုငခွ်င်ုံ့ကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့တိိုေးပမ င်ုံ့အစအီမံကရနအကျိြုေးခံစျာေးခွင်ုံ့မ ဝငရ် ျာက်ခွငုံ့အ်တွကအ်

လျာေးအလျာသ တ ုရ်ပ ရ ငေ်း နရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေး ံွျ့ ပ   ုို ိုု ေး; 

 

 အ ိုံပေါလုံပ်ငန််းကန်ထရိုံကတ်ောမှသငတ်န််းကောကယှျကစောငျွှေ့ကရှောကျ: 

 အ တိိုင ်ငခံ်လူမှုရ ေးအကျာအကွယစ်စိစပ်ခငေ်းန င်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်းအကက  

ရုုျာငေ်းကိိုအျာေးလံိုေးကနထ်ရိိုကတ်ျာမ  ံိုမ နသ်ငတ်နေ်းမျျာေးရ ေး ျေါလိမ်ုံ့မယ။် သတူိို ုံ့ကအလို ်ထှဲသိို ုံ့ဝင၏်အလို ်လို ်ရသျာအပခ  ရုအရနမျျာေးစသညတ်ိို ုံ့ကိို, 

မိမိဆနဒအရလျျာက်ရပမယျာလှူ ျေါနေ်းပခ ငေ်းလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး, ရပမယျာဝယယ်မူှုလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး, 

ကျာယကံရ ငမ်ျျာေးတိိုင ်ငရ် ေါ်ရလုံ့ကျင်ုံ့သငက်ကျာေး မညပ် စသ်ည ်

 

အကောအကယွစ်ော ွကစ်ောတမ််း၏ထုံတက် ေ်ာ 

 အျာေးလံိုေးစျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးဥ မျာဘဂဂလျာန င်ုံ့ DRPs ၏ဘျာသျာစကျာေးကိိုအတကွ်ဘျာသျာပ  နထ်ျာေးရသျာခံ  ိို ုံ့ရ ိသည ်ပမ နမ်ျာနိိုငင်။ံ 

လူအျာေးလံိုေးတိို ုံ့သညဘ်ျာသျာပ နထ်ျာေးရသျာန င်ုံ့မူ ငေ်း (အဂဂလိ ်) ေျာေးရ ငေ်းက်ဘဆ်ိိုကမ်ျျာေးန င်ုံ့သက်ဆိိုငသ်မူျျာေးမ ထိုတ်ရ ျာလ်ိမ်ုံ့မည။် 

 

 ပိုံ ့် 

 ဤသညတ်ျာဝနက်ျ ျာ [12]  က်သတတ  တ်အတွငေ်းပ ီေးစေီးလိမ်ုံ့မညဟ်ိုရမျှျာလ်င်ုံ့ရနသည။် အဆိို ျေါမူကကမ်ေး ESMF အစ ီငခ်စံျာ, 

သက်ဆိိုငသ်မူျျာေးထမံ မ တ်ချက် /  အကက ံ ပုုိုချက်န င်ုံ့ကမ္ျာုံ့ဘဏအ် ျေါအဝငတ်ငသ်ငွေ်း  ျေါမည။်  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခံ်သက်ရသအရထျာကအ်ထျာေးအပ စ ်ျေါဝငသ်နူ င်ုံ့ဓျာတ် ံိုမျျာေးကိိုမျျာေး၏စျာ ငေ်းအ ျေါအဝငလ်ူအရ ျေါငေ်းတိို ုံ့သညက်ျာယကံရ ငမ်ျျာေး ''  

တိိုင ်င၏်အရသေးစတိတ် ျာေးစွှဲဆိိုမှုမ တတ်မ်ေးတငပ်ခငေ်းန င်ုံ့ဆက်သ နလ်ိိုအ ် ျေါလိမ်ုံ့မည။် တစခ်ိုအလို ်အမှုရဆျာငအ်ကျဉ်ေးချြု ်ကရတျာုံ့ ESMF 

၏ရသျာုံ့ element  ရတွကိိုစိုစညေ်းတငပ်  န ်ျေါဝငသ်ည ် ျေါမည။် ရနျာက်ဆံိုေး ESMF ၏တစဦ်ေးကအကျဉ်ေးချြု ်ဘဂဂ ျေါလီ, အဂဂလိ ်န င်ုံ့ပမ 

နမ်ျာဘျာသျာစကျာေးမျျာေးကိိုပ ငဆ်င ် ျေါမည။် မူကက  မ်ေးအစ ီငခံ်စျာရ ေး ိို ုံ့အရ ေါ်သိို ုံ့လညေ်းရနျာက်ဆံိုေးအစ ီငခံ်စျာ၏ရ ေး ိို ုံ့မ ျာ client 

ကိိုန င်ုံ့ဘဏရ်စခံ  ိို ုံ့အစ ီငခံ်စျာ၏တစဦ်ေးက ျေါဝျေါ ိွြုင်ုံ့တငဆ်က်မှု။ 

 

 

 

 

 

 



 

P-35B 

 

 

 

 

 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

SN သမိုံင််းမှတတ်ိုံငမ်ျော်း Timeline ကိုံ 

(တ  ည််း  ည််းတိုံ်းပွော်းလော ခင််းမရိှ။ 

 ကသ်တတ ပတ၏်) 

 မူကကမ််း RAP နငှ့်် GAP 10 

 ဗိုံလလ်ုံပွွဲ RAP နငှ့်် GAP 12 

 VCDP 12 

  

လ  မူှု ံွွှေ့       ိုံ ်းက ်းအထ်ူးကုံအ ညအ်ချင််းမျော်းလိုံအပ်ချက ်

 

 တစဦ်ေး။ အဆင်ုံ့ပမင်ုံ့တကက သိိုလ် ဂီ ီလမူှုရ ေးသ ိပံ (မဟျာ) (လူမှုရေ  / လူမှုရ ေးအလို ် / ရကျေးလက်ရ သ ံွျ့ ပ ိ ုိုု ေးရ ေး /  ံွျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးရကျာငစ်ရီလုံ့လျာရ ေး,   ျေါမ မဟိုတ်သက်ဆိိုင ်ျာစညေ်းကမ်ေး), 

  ခ။ လူမှုရ ေး ံွျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတက်မှုဆိိုင ်ျာကဏ္ဍတွငအ်ရတွျ့အကက  ုိုု အံနညေ်းဆံိုေး 7 န စ။် 

  က c ။ ထကွ်တငရ်ဆျာငလ်ျာရသျာန င်ုံ့လူမှုရ ေးသက်ရ ျာက်မှုအကှဲပ တ်ပ  င ုဆ်ငရ်နအတကွလ်ို ်ငနေ်းအရတွျ့အကက  ုိုု မံျျာေး, ထိိုကှဲုံ့သိို ုံ့ရသျာ ESMF, 

RAP, IPP /  VCDP အပ စလ်ူမှုရ ေးလို ်ရဆျာင ်နအ်စအီစဉ်မျျာေး ံွျ့ ပ   ုို ိုု ေးတိိုေးတက်ရ ေးအတကွ။် ကျနေ်းမျာရ ေးန င်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ  

ုိုု ရံ ေးအရတွျ့အကက  ုိုု မံျျာေး,  ငသ်ကဆ်ိိုငထ်ရိတွျ့ဆက်ဆမံှုအစအီစဉ် 

  ဃ ။ ရပမယျာသမ်ိေးဆညေ်းပခငေ်း, အတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးန င်ုံ့  ် ွျာ ံွျ့ ပ   

ုို ိုု ေးရ ေးဆိိုင ်ျာနယ ်ယမ်ျျာေးတွငအ်သ ိညျာန င်ုံ့သက်ရသကျွမ်ေးကျငမ်ှု   (စသညတ်ိို ုံ့ကိိုရလုံ့လျာမှုမျျာေး, အစအီစဉ်ကက  ုို ိုတငပ် ငဆ်ငမ်ှုမျျာေး,  ိို ုံ့ချ) ။ 

  အေီး။ အလို ်သမျာေးန င်ုံ့သက်ဆိိုငသ်ည်ုံ့စျာ ွက်စျာတမ်ေးမျျာေးပ  င ုဆ်ငရ်နအရတွျ့အကက  ုိုု ။ံ 

 f ။ လူမျိြုေးစိုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးန င်ုံ့အပခ  ုျာုေးအငအ်ျာေးနညေ်းအို ်စိုမျျာေးန င်ုံ့အတူသတူိို ုံ့ကိိုန ငျျ့ တျသကျရသျာ ံွျ့ ပ    

ုို ိုု ေးတိိုေးတက်မှုဆိိုင ်ျာလှု ်ရ ျာေးမှုမျျာေးတငွအ်လို ်လို ်ကိိုငအ်သ ိညျာန င်ုံ့သက်ရသကျွမ်ေးကျငမ်ှု (စသညတ်ိို ုံ့ကိိုရလုံ့လျာမှုမျျာေး, အစအီစဉ်ကက  

ုို ိုတငပ် ငဆ်ငမ်ှုမျျာေး,    ိို ုံ့ချ) 

  ဆ။ စမံီကိနေ်းမျျာေးန င်ုံ့ကျျာေး Action Plan ပ  င ုဆ်ငရ်နအတကွက်ျျာေးမ mainstream အရတွျ့အကက  ုိုု ။ံ 

  ဇ။ ရ တျာခွှဲပခမ်ေးစတိ်ပ ျာ အတကွလ်ို ်ငနေ်းအရတွျ့အကက  ုိုု မံျျာေး, န စဦ်ေးစလံိုေးအရ အတကွ်န င်ုံ့အ ညအ်ရသေွးဆနေ်းစစမ်ရ ိမပ စ။် 

  ကိိုယ။် လူမှုရ ေးအကှဲမျျာေးန င်ုံ့စမံီခန် ုံ့ခွှဲမှုန င်ုံ့သက်ဆိိုငသ်ည်ုံ့ကမ္ျာုံ့ဘဏ၏်လို ်ငနေ်းလည ်တ်မူဝျေါ မျျာေး / ည နက်ကျာေးချက,်   

လမ်ေးည နခ်ျက်မျျာေးန င်ုံ့လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးန ငုံ့ပ် ညုံ့ဝ်၏အသ ိညျာမရ ိမပ စအ်ရ ေး ျေါသည။် 

  ည ။ ရတျာငအ်ျာရ မ ျာရ ိတှဲုံ့တပခ  ုျာ ုေးနိိုငင်မံျျာေးရ ိန  င်ုံ့အပခ  ုျာုေးရန ျာမျျာေးတငွန်ိိုငင်တံကျာမ အလျာေးတူကိစစ  ်မျျာေးတွငအ်လို ်လို ်ကိိုငအ်ပ ညပ်  ည 

ုဆ်ိိုင ်ျာအရတွျ့အကက  ုိုု ကံိိုပ ငေ်းပ ငေ်းထနထ်နဆ်နဒရ ိသည။် 

 

အ ိုံပေါစောချြုပ်၏စည််းမျဉ်းမျော်း 

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခံ်ရအျာက် ျေါတျာဝနရ် ိသညပ် စလ်ိမုံ့်မည:် 

 ငျေါ။ ကွငေ်းဆငေ်းရလုံ့လျာမှုမျျာေးန င်ုံ့အမျျာေးပ ညသ်တူိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွး: အကိို client မျျာေးကရ ျာ်ထိုတ်အပ စ ်key   

ကိိုသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန် င်ုံ့လူမှုရ ေးကိစစမျျာေးကိိုနျာေးလညဘ်ိို ုံ့, အလျာေးအလျာစမံီကနိျေးအရကျာငျအထညျရ ျျာက်ဘဆ်ိိုက်မျျာေးမ သျွာေးရ ျာက် ျေါ။  

အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခ်ံစမံီကနိေ်းလိိုအ ်ချကန်ှုနေ်းအပ  စလ်ယက်ွငေ်း-လျာရ ျာကလ်ည ်တ်သရူဆျာင ွ်က် နလ်ိိုအ ်သညလ်ိမ်ုံ့မည။် 



2. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခံ်ကမ္ျာုံ့ဘဏ၏်အကျာအကွယမူ်ဝျေါ မျျာေးန င်ုံ့အတလူိိုကန်ျာမှုအတကွ် ESMF  

၏ထိုတ်ရ ျာ်န င်ုံ့တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးမှုလို ်ငနေ်းစဉ်အတကွ်ရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အရထျာက်အကူ  ပုုို ျေါလိမ်ုံ့မယ။် 

3. ကိုနက်ကမ်ေးန င်ုံ့သန် ုံ့စငပ် ီေးရ တျာအပ  စရ်တွျ့ဆံိုရမေးပမနေ်းမ တတ်မ်ေးအ ျေါအဝငစ်ညေ်းရဝေး ျာသိို ုံ့ရ ျာကအ်ျာေးလံိုေးသတငေ်းအချက်အလက,်  ံိုမျျာေး, 

အပချာေးသရူတအွကကျာေး,  ဘဂဂလျာေးရ ုံ့ရ ်၏အစိိုေး န င်ုံ့ကမ္ျာုံ့ဘဏ ိ်ိုငန် င်ုံ့ရမတတ ျာ  ်ခံသကှဲုံ့သိို ုံ့, 

တျာဝနပ် ီေးစေီးစဉ်န င်ုံ့အရ ျျေါမ ျာလ ှဲရပ ျာငေ်းရ ေးအ ် ျေါလိမ်ုံ့မည။် 

4. အတိိုင ်ငခ်ံပခ  ုိုု ငံံိုကကီေးကက ်မှုစမံီကနိေ်း ျေါရိိုကတ်ျာရအျာကတ်ွငအ်လို ်လို ် ျေါလိမ်ုံ့မယ;် သရူ သမျျာေးရ ိသက်ဆိိုင ်ျာရအဂျငစ်မီျျာေး,  

ရ သခံအို ်ချြု ်ရ ေးဆက်သယွပ်ခငေ်းန င်ုံ့ချိတ်ဆကအ်သံိုေး  ပုုိုနိိုငပ်ခ ငေ်းအတကွ်အတိိုင ်ငခံ်လွယက်ူရချျာရမွျ့ ျေါလိမ်ုံ့မယ ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံနိေ်း ESMF 

 

 အဆိို ျေါအကှဲပ  တ်ထကွ်သယရ်ဆျာင ်နလ်ိိုအ ်သည်ုံ့သတငေ်းအချက်အလက်မျျာေးန င်ုံ့ရ တျာမျျာေး။ အဆိို ျေါ PD သတူိို ုံ့ ှဲ ုံ့လက်ခံဆံိုေးပ  တ် နဘ်ဏ ိ်ို ုံ့ 

ESMF  အစ ီငခံ်စျာမျျာေးတငသ်ငွေ်း ျေါလိမ်ုံ့မယ။် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခံ်လိိုအ ် ျေါကစသညတ်ိို ုံ့ကိို  တ်သက.် ရ ငေ်းလငေ်းရပ ျာကကျာေး,  

ရတျာငေ်းဆိို နဘ်ဏန် င်ုံ့အတူဆက်သယွန်ိိုငပ် စ ်လိမုံ့်မည။် 

5. အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခံ်စမံီကိနေ်း ျေါရိိုက်တျာမ သတငေ်း ိို ုံ့ ျေါလိမ်ုံ့မယ။် အဆိို ျေါအတိိုင ်ငခံ်၏လို ျငနျေးနှဲ ုံ့ performance တစဦ်ေးသည ်Periodic 

အရပခခံရ ေါ်မ ျာ PD န င်ုံ့ကမ္ျာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကပ နလ်ညသ်ံိုေးသ ် လိမုံ့်မည။် 
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