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ဇယားမ်ား 

ဇယား ၁     CBD ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ရိွ လူဦးေရႏွင့္ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း စာရင္းဇယား …………………….   

ဇယား ၂ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေပၚတြင္ 
၄င္းမူဝါဒမ်ား၏ သက္ေရာကမ္ႈ   

ဇယား ၃ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ (OP 
4.01)တို႔အၾကား ကြာဟခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္       

ဇယား ၄ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ (OP 
4.04)တို႔အၾကား ကြာဟခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က ္ …………………………………………၂၆ 

ဇယား ၅ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ (OP 
4.11)တို႔အၾကား ကြာဟခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က  

ဇယား ၆ အဆုိျပဳစီမံကိန္းအပုိင္း (၂)၏ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ဆႏွဲင့္ 
ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား………. ၃၅ 

ဇယား ၇ အဆုိျပဳစီမံကိန္းအပုိင္း (၂)၏ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ဆႏွဲင့္ 
ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ လႈမႈေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား……….၃၉ 

ဇယား ၈ အဆိုျပဳစီမံကိန္းအပိုင္း (၃)၏ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ဆႏဲွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား    

ဇယား ၉ အဆိုျပဳစီမံကိန္းအပိုင္း (၃)၏ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ဆႏဲွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ လႈမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား  

ဇယား ၁၀ လူမႈေရးဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ က်ား၊ မေရးရာမ်ား    

ဇယား ၁၁ အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ 
အဓိကက်ေသာ က်ား၊ မ ေရးရာအေျခအေန၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား   

ဇယား ၁၂ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေယဘူယ် အစီအစဥ္ (EMP) သို႔မဟုတ္ ECoP နမူနာ  

ဇယား ၁၃ ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အဓိကက်ေသာတာ၀န္မ်ား              

ဇယား ၁၄ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း ႏွင့္ တံတား)  
      ၏ ပညာအရည္အခ်င္း  

ဇယား ၁၅ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ မူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ကုန္က်စရိတ္   

 

 

အခ်က္အလက္မ်ား 

ပံု ၁ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြဲ႔ စည္းပံု အစိတ္အပိုင္း ၂ ႏွင့္ ၃ကုိ             
 အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အစအီစဥ္မ်ား .................................................. ၈၅ 
ပံု ၂ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု ဇယား ....................................... ၈၉ 
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

 ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁) စီမံကိန္းေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈႏွင့္အက်ဳံးမ၀င္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၂) ကမာၻ႕ဘဏ္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမ၀ူါဒ ၄.၁၀ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္မႈ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၃) အေထြေထြပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အကျဲဖတ္မႈ မူဝါဒစာ႐ြက္စာတမ္း - 
စစ္ေဆးေရးပံုစံ  

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၄)  စီမံကိန္းခြဲေနရာအတြက္ အေသးစိတ္သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစစ္ေဆးျခင္း 
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၅) အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၆) ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အကျဲဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၇) လူထုေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းပြမဲ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၈) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာသက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏စာရင္း 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၉) ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁၀) ပထမအႀကိမ္လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားလက္မွတ္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁၁) ဒုတိယအႀကိမ္  ျပည္သူ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာကသ္ူမ်ားလက္မတွ ္
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အတိုေကာက္စာလုံးမ်ားစာရင္း 

ADB Asian Development Bank (အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္) 
AIA                  
AIDS 

Advance Informed agreement (ၾကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္) 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ) 

ARAP Abbreviated Resettlement Action Plan (ယာယီေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးလႈပ္ရွားမႈစီမံခ်က္) 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (အေရွ့ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔) 
CBD Central Business District (ဗဟိုစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ဧရိယာ) 
CBO Community Based Organizations (လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

CERD 
(အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚနညး္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္) 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

CSO 
(လူမ်ိဳးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္) 
Civil Society Organizations (အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 

DRM Disaster Risk Management (သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ေလွ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ) 
EA Environmental Assessment (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ား) 
ECC Environmental Compliance Certificate  

ECoP 
(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈလက္မွတ္) 
Environment Code of Practice (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္) 

ECA 
 
ECL 
 
ECR 
 

Environmental Conservation Assessment 
(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) 
Environmental Conservation Law (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဥပေဒ) 
Environmental Conservation Rules (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာက္ေရး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား) 

EDRB Engineering Department (Roads and Bridges ) အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား) 
EIA 
 
EMA 

Environmental Impact Assessment (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က)္ 
External Monitoring Agency (ျပင္ပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ေအဂ်င္စီ) 

EMP Environmental Management Plan (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္) 
ESIA Environmental and Social Impact Assessment  

ESMF 
(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ား) 
Environmental and Social Management Framework 

ESMP 
(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြဲ႔စည္းပံု) 
Environmental and Social Management Plan 

 
ESOM 

(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္) 
Environmental and Social Operation Manual  

EMMP 
 
FGD 

(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ လက္စြဲ) 
Excavated Material Management Plans  (တူးေဖာ္ထားသည့္ အရာဝတၱဳမ်ား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
အစီအစဥ္) 
Focus Group Discussion (ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္း) 

GAP Gender Action Plan (က်ား၊ မအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္) 
GII Gender Inequality Index (က်ား၊ မ မညီမွ်မႈ အညႊန္းကိန္း) 
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GRC Grievance Redress Committee (နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ) 
GRM Grievance Redress Mechanism (နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္) 
HIV Human Immunodeficiency Virus (ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါပုိး) 
ICCPR International Convention on Civil and Political Rights  
 
ICESCR 

(အရပ္ဖက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္) 
International Convention on Economic, Social and Cultural Rights  

 
IDA 

(စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္) 
International Development Association (ႏိုင္ငံတကာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕) 

IEE 
ILO 

Initial Environmental Examination (ကနဦး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးစိစစ္ျခင္း) 
International Labor Organization (ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း) 

IUCN 
 
JICA 

International Union For Conservation of Nature (သဘာဝကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ သမဂၢ) 
Japan International Cooperation Agency 

 
KfW 

(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ) 
Kreditanstalt für Wiederaufbau Development Bank 

 
Km2 
LAE 
m 
mm 
M&E 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္) 
Squaere Kilometre (စတုရန္းကီလိုမီတာ) 
Land Acquisition and Resettlement (ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး) 
Metre (မီတာ) 
Millimetre (မီလီမီတာ) 
Monitoring and Evaluation (ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္း) 

MoHA Ministry of Home Affairs (ျပည္ထေဲရး ဝန္ၾကီးဌာန) 
MONREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

MoPF 
(သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန) 
Ministry of Planning and Finance (စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးဌာန) 

MOT Ministry of Transport and Communications (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန) 
NGO  Non-Government Organizations (အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 
NLUP National Land Use Policy (အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ) 
NNDMC National Natural Disaster Management Committee  

O&M 
(အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၱရယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ) 
Operation and Maintenance (လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ) 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OM 
(စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္း) 
Operation Manual (လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း လက္စြ)ဲ 

OP/BP Operation Policy / Bank Policy (လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ဥပေဒ / ဘဏ္ဥပေဒ) 
PA Protected Area (ကာကြယ္ထားသည့္ ဧရိယာ) 
PAH Project Affected Households (စီမံကိန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား) 
PAP Project Affected Persons (စီမံကိန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံရသူမ်ား) 
PCR 
ROI 

Physical Cultural Resource (ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္) 
Region of Influence (လႊမ္းမိုးခံရသည့္ အရပ္ေဒသ) 

RoUM 
ROW 

Republic of the Union of Myanmar (ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္) 
Right of Way (လမ္းႏွင့္ ေနအိမ္အၾကားရွိ စည္ပင္ပိုင္ေျမ) 

RPF Resettlement Policy Framework (ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူဝါဒ ဖြဲ႔စည္းပုံ) 
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RSS Regional Safeguards Secretariat (ေဒသလုံျခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲသူ) 
SCADA 
 
SEA DRM 

Supervisory Control and Data Acquisition (ၾကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
သိမ္းဆည္းျခင္း) 
South East Asia Disaster Risk Management  

SEADRIF 
(အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၱရယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ) 
Southeast Asia Disaster Resilience Insurance Facility 

SIA 
(အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၱရာယခ္ံႏိုင္သည့္ ကူညီေပးေရး အာမခံ) 
Social Impact Assessment (လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္) 

SIGI Social Institutions and Gender Index (လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ က်ားမအညႊန္းကိန္း) 
SMMP Social Management and Monitoring Plan  

STI 
(လူမႈေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္) 
Sexually Transmitted Infection (လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္း) 

TA Technical Assistance (နည္းပညာ အေထာက္အကူ) 
TF Trust Fund (ရန္ပံုေငြ) 
TOR Terms of Reference (သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္) 
UNDP 
UNFPA 
TWG-G  

United Nations Development Programme (ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္) 
United Nations Populaton Fund Association(ကုသမဂၢ လူဦးေရဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔) 
Technical Working Group on Gender(က်ား၊ မေရးရာအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕) 

USAID United States Agency for International Development 

USD 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ) 
United States Dollar (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 

WA Ward Administrator (ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမုႉး) 
WBG World Bank Group (ကမာၻဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္း) 
YCDCPS Yangon City Development Committee Project Secretariat  
 (ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သူ) 
YHT Yangon Heritage Trust (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔) 
YPSC 
 

Yangon Project Steering Committee (ရန္ကုန္စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ) 
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ေက်းဇူးတင္လႊာ 

  အေရွ႕ေတာင္အာရွ  သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ  စီမံကိန္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေခ်းေငြကုိ ကေမာၻဒီယားႏုိင္ငံ၊ လာအုိဒီမိုခရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အတြက္ ကမာၻဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္အတြက္ ဤ ESMF အား ျပင္ 
ဆင္ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ ESMF ကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ 
ျပင္ဆင္ေရးသားပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ Hatfield Consultants Mekong အဖြဲ႕မွMr. Jim Webb, Mr. Grant Bruce ႏွင့္ Mr. 
Abigail Cruickshank တို႔ႏွင့္ Myanmar Institute for Integrated Development မွ Mr. Bart 
Robertson, ေဒါက္တာလြင္လြင္ေဝ၊ ေဒၚေမပန္းခ်ီတုိ႔မွ ပါဝင္ကူညီေပးၾကပါသည္။   

စာေရးသူမ်ား  အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Dr. Henrike Brecht ႏွင့္ Mr. Michael 
Bonte Grapentin ၊  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Bunlong Leng ႏွင့္ Mr. 
Makathy Tep ႏွင့္  လူမႈေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Martin Henry Lenihan 
တုိ႔အျပင္ ကမာၻဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ကူညီပံ့ပုိးေပးမႈကုိ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အဆိုျပဳ စီမံကိန္းအတြက္ အခ်ိန္ေပးတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးေပးခ့ဲသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လသာႏွင့္ ဗုိလ္တေထာင္ျမိဳ႕ နယ္မ်ားရိွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊  
ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆြးေႏြးေပး သူမ်ားကုိလည္း   ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။  
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၁.၀ စီမံကိန္း ေဖာ္ျပခ်က္  
ကမာၻဘဏ္၏ IDA ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၂၅)သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး စီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) 
ေရၾကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားေလ်ာ့က်ေစေရး (၂) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ (၃) အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲ 
မႈကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား 
အတြက္ စစ္တမ္းမ်ား ထပ္မံ ေကာက္ယူ၍ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ႏုိင္ေရး 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။  
ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ က႑(၅)ခုမွာ 

စီမံကိန္းအပုိင္း ၁.၁ : သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြထူေထာင္ျခင္း (USD 20 million 
Counterpart Funding + USD 1 million Trust Fund [TF] Grant) 
ဤက႑၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ရာသီဥတု ေဘးမွ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမင့္မားေစၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးလုိ 
အပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္မႈကုိ တုိးတက္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။   
 
စီမံကိန္းအပုိင္းခြဲ ၁.၁.၁ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း     
(USD 1 million Trust Fund [TF] Grant) 
ဤအပုိင္းခြဲတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေငြေၾကးစီမံကိန္းခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ တုိးတက္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အျခားသက္္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ေကာ္မတီ (NNDMC)တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္တုိ႔ကုိ စနစ္တက် 
ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအပုိင္းခြဲသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လူသားအရင္း 
အျမစ္မ်ားအား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အာမခံနည္း 
လမ္းမ်ား သိရိွျခင္းျဖင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ၿပီး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ခံႏုိင္သည့္ 
ကူညီေပးေရး  အာမခံ (SEADRIF)ကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လွ်င္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကုိပါ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။  SEADRIF သည္ ပါ၀င္ပတ္သက္ၿပီး 
ႏုိင္ငံမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ လ်င္ျမန္စြာ ေငြေၾကးစီမံေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။  
 
စီမံကန္းအပိုင္းခြဲ ၁.၁.၂ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အာမခပံရီမီယ ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း 
Counterpart Funding)  
ဤအပုိင္းခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အား ႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္အာမခံ 
စိစစ္ျခင္းကုိ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ SEADRIF တြင္ တင္ျပထားသကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ 
အာမခံပရီမီယံကုိ ေဒသတြင္းေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အထဲမွ (၃)ႏွစ္စာ ေငြေၾကး 
စီမံထားရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

SEA DRM Project - Myanmar 1 
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စီမံကိန္းအပိုင္း ၁.၂: ၿမိဳ႕ျပ ေရႀကီးေရလွ်ံေဘးအႏၲရာယ္ ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈ 
သန္း IDA Credit) ဤစီမံကိန္းအပုိင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိ႕ေရစီးေရလာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံဘက္စုံ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင္ ့
ေရစီးေရလွ်ံ ျပႆနာ ကုိ ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းအပုိင္းခြဲ  ၁.၂.၁ ေရစီးေရလာအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ သန္း IDA Credit)    
ဤအပုိင္းခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း (၆)ၿမိဳ႕နယ္၊ (ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ 
လသာႏွင့္ လမ္းမေတာ္္)တုိ႔တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အဆုိးရြားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ 
ေငြေၾကးဆုံး႐ံႈးမႈအမ်ားဆုံး ခံစားရပါသည္။ ရာသီဥတုဆုိးရြားမႈေၾကာင့္  လက္ရွိအေျခအေနထက္ပုိ၍ 
ဆုိးရြားလာမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရံပုံေငြခြင့္ျပဳခ်က္ အတုိင္းအတာေပၚ မူတည္၍ ပုံမွန္ေရႀကီးေရလွ်ံ 
ျဖစ္ေပၚေသာေနရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
မည္ျဖစ္သည္။ စက္တပ္ဒီေရတံခါးမ်ား၊ ပန္႔မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အရံမီးစက္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ 
လုိအပ္သည့္ေနမ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားသြားမည္။ အပုိင္း(၂)ပိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ပထမပုိင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပုိင္းတြင္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ က်န္ရွိေသာၿမိဳ႕တြင္း ေနရာမ်ားတြင္  လုပ္ေဆာင္ မည္။ 

စီမံကိန္းအပုိင္းခြဲ ၁.၂.၂.  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး အစီအမံတုိးျမႇင့္ျခင္း (USD 75 million 
IDA Credit)  ဤအပိုင္းခြဲတြင္ (က) အဓိကက်ေသာေရေျမာင္းမ်ားကုိ Supervisory Control and Data 
Acquisition(SCADA)စနစ္ျဖင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း (ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း (ဂ) 
အျခားဦးစားေပး ေနရာမ်ားတြင္ ေရေျမာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တုိးခ်႕ဲျခင္းတုိ႔အတြက္  ရာသီဥတု 
ေဘးဒဏ္ ကာကြယ္ေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား  အေသးစိတ္ေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ Marster plan ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ထားရိွရမည္။ 

စီမံကိန္းအပုိင္း  ၁. ၃: အမ်ားျပည္သူူ၀န္ေဆာင္မႈအေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ခုိင္မာေသာ 
အေရးေပၚ  စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း IDA Credit)  

ဤစီမံကိန္းအပုိင္းတြင္ (၁) အမ်ားျပည္သူသံုး ၀န္ေဆာင္မႈအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ အဆင့္ရိွ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရိွေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္(၂) အေရးပါေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ပ်က္စီးႏိုင္ေျခကုိ စိစစ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအပုိင္းခြဲ ၁.၃.၁. အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သန္း IDA Credit) ဤအပုိင္းခြဲသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ 
အေဆာက္အအုံမ်ား ၏ တည္ေဆာက္မႈစြမ္းရည္ စနစ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  

ဤအစီအစဥ္၏ အဓိကျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ (၁) 
အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ အေရးပါသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (၂) 
လူထုအေျချပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္၏လူမႈေရးအတြက္ အေရးပါသည့္အခ်က္မ်ား (၃) အထူးစဥ္းစား 
ရမည့္အခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ား အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳေနသည့္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ 
သည္။ ေ႐ွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးက႑တြင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ဥပေဒမ႐ိွ 
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ေသးေသာ္လည္း အဓိကမက်ေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ 
အရင္းအျမစ္မ်ား အကာအကြယ္ မူဝါဒကိုက်င့္သုံးႏုိင္သည္။ဤအပုိင္းခြဲ၌္ အဆိုျပဳထားေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၁) ဦးစားေပးအမ်ား ျပည္သူသုံး အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ (၂) ေရေပးေဝေရး အတြက္ အေရးေပၚမီးစက္မ်ားထားရိွရန္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။  

စီမံကိ္န္းအပုိင္းခြဲ ၁.၃.၂  ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအဆင္ျမွင့္တင္ျခင္း  (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃.၀ သန္း)  မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား(ေရေပးေ၀ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး)၏ 
အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅ သန္း)  အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ခ်က္သည္  ေရရွည္ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ လလွဲယ္ျခင္း၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထပ္မံ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ အဆင့္ ျမႇင့္ျခင္းမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းက 
ေထာက္ပ့ံႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေပးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္အတြက္ ဦးစားေပး ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံျခင္းအစီအစဥ္ကုိ 
တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း 
အေျခခံအေဆာက္အဦး ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိေလွာင္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ 
တင္ျခင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၅ သန္း) ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဒီဂ်စ္တယ္ေဒတာေဘ့စ္ကုိ တည္ေဆာက္ 
ေပးႏိုင္သည္။ ဤအပုိင္းတြင္ ဦးစားေပးအေဆာက္အဦမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း(အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာႏွင့္ 
ပုဂၢလိကႏွစ္ခုလုံး)ကုိ အနာဂတ္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၅ သန္း)  

 
စီမံကိန္းအပုိင္း ၁. ၄ :  စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀ သန္း) IDA Credit 
ဤစီမံကိန္းအပုိင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာမႈႏွင့္ ေန႔စဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ ကုိ 
အေထာက္အပ့ံျပဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအပုိင္းတြင္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊  ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ 
ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး စီမ့ခန္႔ခြဲျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးတုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔အား 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးရန္ ပါ၀င္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းအပုိင္း ၁. ၅ :  ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ျခင္း  

ဤစီမံကိန္းအပုိင္းသည္ သဘာဝ (သုိ႔) လူကျပဳလုပ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ 
ေသာေငြေၾကးကုိ အျခားစီမံကိန္း အပုိင္းမ်ားမွ အျမန္လႊေဲျပာင္း ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္ရမည့္စီမံကိန္း 
၏ လ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ အေရးေပၚအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးေသာေငြကုိ 
အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ အေရးေပၚေၾကျငာခ်က္သုိ႔ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ေပး 
ရမည္။  

အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းလက္စြဲတြင္ အေသးစိတ္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ဝယ္ယူျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ပါဝင္သည္။  
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၂.၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူေနမႈေနာက္ခံ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား  
၂.၁  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေနာက္ခံ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္တြင္ ဆူနာမီ၊ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား၊ ဆိုင္ 
ကလုန္းႏွင့္ ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားတြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
အဓိက ငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ငလ်င္အေသးစားမ်ား၏ဒဏ္ကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခံစားရေလ့ 
ရွိသည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ဆုိးဆုိးရြားရြား ေရၾကီးမႈမ်ားႏွင့္ ေရ႐ွားပါးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ  အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္း၊ မုိးေရ 
ခ်ိန္မ်ားျခင္းႏွင့္ မုိးေခါင္ျခင္းမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ အလြန္အမင္း မိုးေရခ်ိန္မ်ားျခင္းႏွင့္ 
မိုးရာသီတြင္ မိုးေခါင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပုိင္းတြင္ ႀကီး 
မားသည့္ စီးပြားေရးဆုံးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိကအားျဖင့္ ဆန္ေစ်း ေစ်း 
တက္သြားႏိုင္သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၂၄ ခု ခံစားခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း 
၄ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အပ်က္အစီးတန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၇ သန္းတန္ဖိုး ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ဘ႑ာေရး စစ္တမ္းမ်ားအရ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၄ သန္း 
ဖုိး စီးပြားေရး ဆုံး႐ႈံးသည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး ထိုဆံုး႐ံႈးမႈသည္ GDP ၏ ၀.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ 
အေစာပိုင္းတြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံး(သုိ႔)ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၂.၄ သန္း 
ခန္႔သည္ အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆုံးရံႈးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကိုမန္ဆိုင္ကလုန္း 
ေၾကာင့္  ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ေျမၿပိဳမႈမ်ားကုိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ႀကီး ၁၄ ခု အနက္ ၁၂ ခုတြင္ ခံစားခဲ႔ရၿပီး လူဦးေရ 
၁,၆၇၆,၀၈၆ ခန္႔ ၄င္းတို႔၏ အိမ္ရာမ်ား ဆုံး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး ၁၃၂ ဦး ေသဆုံးခဲ႔သည္။ ဤေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ ေျမ 
ၿပိဳမႈမ်ားသည္ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ  ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးပုိင္းတြင္ ႀကီးမား 
သည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏ ၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ အဆုိးရြား 
ဆုံး ထိခုိ္က္ခဲ့ေသာေနရာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခင္ကတည္းက ဆင္းရ ဲ
ႏြမ္းပါးေသာ လူထုမ်ားရိွသည့္ ေနရာမ်ားကို မမွ်တစြာ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ 
ၾသဂုတ္လတြင္ ဆုိးရြားၾကာရွည္သည့္ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ပြားၿပီး၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၁ 
ခုမွ  လူေပါင္း ၄၇၇,၃၆၀ ခံစားခဲ့ရျပီး လူ ၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ ပ်မ္းမ်ွအျမင့္ ၃၀ မီတာရိွၿပီး ျမစ္၀ကၽြန္္းေပၚ 
ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္တြင္ တည္ရိွပါသည္။ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ဥတု ၃ ပါးနွင့္ အပူပုိင္းမုတ္သံု ရာသီဥတု ရွိပါသည္။ 
ႏွစ္စဥ္ မိုးေရခ်ိန္ ၂,၇၄၉ မီလီမီတာနွင့္ လစဥ္မိုးေရခ်ိန္ အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၅၉၁ မီလီမီတာမွ 
ဇန္န၀ါရီလနွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားတြင္ ၃ မီလီမီတာၾကား ေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ 
အေနာက္ဘက္တြင္ လႈိင္ျမစ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပခဲူးျမစ္နွင့္ 
ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ပိုင္းေဒသမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနပါသည္။ 

SEA DRM Project - Myanmar 4 
Environmental and Social Management Framework 



 

အန္ဒမန္ (Andaman) ပင္လယ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တစ္၀ိုက္ရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား 
သည္ ဒီေရတက္ပါသည္။ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခ်ိန္ႏွင့္ ဒီေရတက္သည့္အခ်ိန္ တိုက္ဆိုင္ပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
၏ ေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံေရၾကီးေရလွ်ံျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေရႏႈတ္ေျမာင္းစနစ္ 
တည္ေဆာက္ပုံကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္နုိင္ေရးရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈ လုိအပ္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ 
ႏုန္းေျမဆန္ေသာေျမေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္းနွင့္ အလြန္နီးကပ္္စြာတည္ရွိေနပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္္ၿမဳိ႕သည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားခံစားရမည့္ 
အလား အလာအမ်ားဆံုးရွိေနပါသည္။  

ျမန္မာန္ုိုင္ငံတြင္ ေဂဟစနစ္မ်ိဳးစံုရွွိကာ အပူပိုင္းအျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား၊ ေျခာက္ေသြ႔ေတာမ်ား၊ ရြက္ 
ျပတ္ေတာမ်ားနွင့္ မုတ္သံံုေတာမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ နိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ျခဳံႏြယ္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ေတြ႔ရွိရ 
ျပီး ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနပါသည္။ ေပါက္ေရာက္ျပန္႔က်ဲေန 
ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားအျပင္ ေျမနိမ့္ေရ၀ပ္ရႊံ႕ညႊန္ေတာမ်ား၊ လမုပင္မ်ားနွင့္ ရာသီအလုိက္ ေရၾကီးမႈဒဏ္ခံ 
နုိင္ေသာ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားအပါအ၀င္ ထူးျခားေသာ ေဒသအလုိက္ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ သဘာ၀ေပါက္ 
ပင္မ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ဳိးကြဲနယ္ပယ္မ်ားအၾကား 
ေတာေတာင္ေရေျမဆက္စပ္မႈမ်ား ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ေသာ ဇီ၀မ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြဲ 
လမ္းေၾကာင္း ၁၅ ခု၏အရင္းအျမစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမိဳ႕ျပ၀န္းက်င္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ေဂဟစနစ္မ်ားစြာ ယုိယြင္းပ်က္စီးလ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေနရာအခ်ဳိ႕ သည္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေမြအနွစ္အျဖစ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားနုိင္ၿပီး စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ CBD ေဒသမ်ားတြင္ 
အထူးသျဖင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းဆ သိသိသာသာျမင့္တက္ေနျပီး ေျမကြက္ အမ်ားစုသည္္ လူေနအိမ္မ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္အသံုးျပဳသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 
၂.၂လူေနမႈုစနစ္ 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏စီးပြြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၄ ခုနွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ုိင္ (၄)ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၅)ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၇,၃၆၀,၇၀၃ တြင္ ၅၂.၂၃% မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ 
စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ CBD ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္ ၂၂၄,၈၅၆ ျဖစ္ကာ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၃.၁% ခန္႔ရိွပါသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၏ လူဦးေရ 
သိပ္သည္းဆသည္ တစ္ကီလုိမီတာတြင္ ၇၁၆ ဦးရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လူဦးေရ သိပ္သည္း ဆ 
တစ္ကီလိုမီတာတြင္ ၇၆ ဦးထက္ ခန္႔မွန္းေျခ ၉ ဆပုိျမင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ CBD တြင္ 
ပ်မ္းမွ်ေနထုိင္သူတစ္စတုရန္းကီလုိမီတာတြင္ဦးေရ ၃၂,၆၀၀ ရိွၿပီး တစ္စတုရန္းကီလုိမီတာတြင္ 
ေနထုိင္သူဦးေရ ၅၃,၀၀၀ ရိွေသာ လူဥိီးေရအထူထပ္ဆံုး ပန္းဘဲတန္း ျမိဳ႕နယ္နွင့္တစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာ 
တြင္ေနထုိင္သူဦးေရ ၁၅,၈၀၀ ရိွေသာ ဗုိလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာကြာ 
ျခားေနပါသည္။(ဇယား-၁) ေကာင္းမြန္ေသာ ေရဆုိးႏႈတ္စနစ္ရွိ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခန္းမ်ား 
တြင္ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ ၉၁.၁%၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေနထုိင္ေသာလူဦးေရ ၆၉.၃% ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေရသြယ္မႈစနစ္ျဖင့္ ေနထုိင္သူလူဦးေရ ၇၇.၃% ရွိသျဖင့္ စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ CBD တြင္ 
ေနထုိင္သူအမ်ားစုသည္  ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္မႈဘ၀ကုိနွစ္သက္ၾကပါသည္။ 

လူမ်ိဳးစုနွင့္ဘာသာအယူ၀ါဒနွင့္ပတ္သက္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ရရိွ 
ျခင္း မရိွနိုင္ေသာ္လည္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရသာမက စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ CBD တြင္ ဦးတည္ 

SEA DRM Project - Myanmar 5 
Environmental and Social Management Framework 



 

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (Focus Group Discsussion) ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ ေနထုိင္သူမ်ားထံမွ ရရိွထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ လူမ်ိဳးစုနွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး အလြန္ေရာေထြး ေနသည္ကုိ 
ေတြ႕႐ိွရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လသာၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ၏ အခ်ိဳးအဆအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ျပီး 
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ေတာင္အာရွေဒသ 
သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ CBD တြင္ ေနထုိင္ေသာလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားလည္း လမ္းအလုိက္ 
ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားရြတ္ဆုိျခင္းမ်ား) ပုံမွန္က်င္းပေလ့ ရွိပါသည္။ 
လူနည္းစု အုပ္စုမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လူမႈေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း အျခားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္မႈမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရ 
ပါသည္။ 
 
ဇယားက(၆ - ၁) CBD  ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ လူဦးေရႏွင့္ ဧရိိယာအက်ယ္အ၀န္းအေျချပဇယား 
 

 

 

 

 

 

 

 

ၿမိဳ ႕ျပ၀န္းက်င္တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ားသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွ 
သကဲ့သုိ႔ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈမရိိွေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ CBD အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားသည္ 
CBD ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသကဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အၿခားေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္လည္း 
CBD သုိ႔လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ စီမံကိန္းဧရိိယာျပင္ပတြင္ ေနထုိင္ေသာ PAPs မ်ားအား 
စိစစ္ရာ အဆုိပါအခ်က္သည္ ဂယက္႐ိုက္ေနဆဲပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမ်ား 
တြင္ စီမံခ်က္နွင့္ဆက္စပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ခံစားေနရဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ CBD တြင္ လမ္းေဘး 
ေစ်းသည္မ်ားစြာရိွၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ရန္ကုန္တြင္ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေ၀းကြာသည့္ေနရာ မ်ားမွလာ 
ေရာက္ၾကရပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)သည္ ကမ္းနားလမ္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ ညေစ်းတစ္ခုအား မၾကာမီကပင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲျပီး CBD ဧရိယာတြင္း ယာဥ္ေၾကာ 
ရႈပ္ေထြးမႈသက္သာေစရန္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားအား ေနရာေျပာင္း ေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ကုိ သက္ 
ေသျပလွ်က္ရိွသည္။ အဆိုပါအေဆာက္အဦမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး အျခားအေဆာက္အဦမ်ားမွာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု 

ၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရ 
အက်ယ္အ၀န္း 

(စတုရန္းကီလိုမီတာ) 
လူဦးေရသိပ္သည္းဆ        

(ေနထုိင္သူမ်ား/စတုရန္းကီလုိမီတာ) 
ပုဇြန္ေတာင္ ၄၈, ၄၅၅ ၁.၀၇ ၄၅, ၃၀၀ 

ဗိုလ္တေထာင္ ၄၀ ,၉၉၅ ၂.၆ ၁၅ ,၈၀၀ 
ေက်ာကတ္ံတား ၂၉ ,၈၅၃ ၀.၇ ၄၂ ,၆၀၀ 

ပန္းဘဲတန္း ၃၃ ,၃၃၆ ၀.၆၂ ၅၃ ,၈၀၀ 
လမ္းမေတာ ္ ၄၇ ,၁၆၀ ၁.၃၁ ၃၆ ,၀၀၀ 

လသာ ၂၅ ,၀၅၇ ၀.၆ ၄၁ ,၈၀၀ 
ပ်မ္းမွ် ၃၂ ,၆၀၀ 
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မ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရားရွိခုိိးေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား အစရိွသည္ 
တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ CBD တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ၈၉ ခုရွိရာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၉ ခုရွိပါသည္။ 

 
၂.၃ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 

ျမိဳ႕ျပဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္တုိးျမႇင့္လာမႈႏွင့္အတူ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ မူလအေျခခံ 
အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္စီမံမထားသည့္ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္လာမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္  ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံေျပာင္းလျဲခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အရာမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ေျမယာမ်ားထြန္ယက္ျခင္း၊ 
အပင္မ်ားခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမျပဳျပင္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းကြန္ရက္စနစ္ တည္ေဆာက္ 
ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးရြာခ်ိန္တြင္ ေျမဆီမွေရစုပ္ယူႏိုင္ျခင္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး မုိးေရပမာဏရ႐ိွမႈ မ်ားျပားခ့ဲျဖင့္ 
ေရစီးဆင္းမႈပိုမုိျမန္ဆန္လာပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေရစီးဆင္းမႈပမာဏပိုမုိမ်ားျပားလာၿပီး 
ေရႀကီးေရလွ်မံႈမ်ား အႀကိမ္အေရ အတြက္ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ မၾကာခဏ ေရႀကီးေရလွ်ံေလ့ရွိသည့္ေနရာမ်ား၌ တည္ေဆာက္ထား 
ေသာလမ္းႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားပါဝင္သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ 
ေပၚႏုိင္ေျခကုိ ပိုမိုခံစားရဖြယ္႐ွိပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္ေန႔မ်ားအတြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံခ်ိန္အတြင္း ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္မ်ားအား စီးပြားေရးအရ ထိခုိက္နစ္နာမႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ျခင္း၊ 
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း လမ္းအႏၲရာယ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ - ေရပိုက္လိုင္း၊ မီးလိုင္း စသျဖင့္)ထိခိုက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ်ားကုိ 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားမွ ေရမ်ားစြန္႔ထုတ္္ေသာ  
ၿမိဳ႕ျပေရႏႈတ္ေျမာင္း စနစ္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျပႆနာတို႔ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေရဆုိး စြန္႔ထုတ္မႈ ပမာဏတုိးတက္လာျခင္းသည္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၏ 
ဆုိးက်ိဳးမွ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရေျမာင္းမ်ားမွ စြန္္႔ထုတ္သည့္ ေရဆိုး၏အရည္အေသြးကုိ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေရဆိုးထုတ္ေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဂဟစနစ္ဒီဇိုင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေရဆိုးသန္႔စင္ေပး 
သည့္ကန္မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းခြဲကိုလည္း ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစားသင့္ 
သည္။ 

၃.၀ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မူေဘာင္မ်ား  
၃.၁ ျမန္မာ့စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္မ်ား 

၃.၁.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ (က) အရ  “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး ၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္း 
အားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္”။ အမိေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည့္အား 
ေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၅ တြင္ ထပ္မံ၍ “ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာ 
ကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္”ဟု နည္းဥပေဒခ်မွတ္ထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၉၀(ခ)တြင္လည္း သမုိင္း၀င္ 
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ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔အား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ 
အစုိးရအား အကူအညီေပးရန္ ႏိုင္ငံသားတုိင္း၌ တာ၀န္ရိွသည္ဟု နည္းဥပေဒခ်မွတ္ထားသည္။   

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၈ တြင္ ပုဒ္မ ၅၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ 
တာ၀န္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၅၄ သည္ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ၊ ျငိမ္း 
ခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္မ်ား႐ွိျပီး “ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးအရ ခ်မွတ္ထားေသာ 
တည္ဆဥဲပေဒမ်ားကုိ ဖီလာဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေသးသ၍ အက်ံဳး၀င္သည္။ ပုဒ္မ ၃၄၈ ျပဌာန္းခ်က္အရ  
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊  ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ 
ရာထူး ဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာတုိ႔က်ု အေၾကာင္းျပဳ၍ 
ခြဲျခားမႈမရွိေစရဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၃၄၈ သည္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ  
ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 
၃.၁.၂ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

မၾကာေသးမီကအထိ ျမန္မာ့တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ထားခ့ဲသည္။ 
ဥပေဒအမ်ား အျပားပါ၀င္ေသာ ထိန္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဆက္အစပ္ 
မရွိျခင္းႏွင့္ ႏို္င္ငံအတြင္းေတြ႕ရေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအတြက္ နည္းစနစ္က်စြာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ခိုင္မာလုံ ေလာက္ေသာ ကာကြယ္မႈမေပးႏုိင္ေပ။ အစုိးရ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအတြက္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ သိသာထင္႐ွားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ား လည္းမ႐ိွေပ။ ၂၀၁၂ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႈဥပေဒကုိ အတည္ျပဳလုိက္သည္။ ထုိဥပေဒႏွင့္တစ္ပါတည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (၂၀၁၄) ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ (၂၀၁၅) စသည့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနေသာဥပေဒ ၂ ရပ္  အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
ထုိဥပေဒရပ္မ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ သိသာ 
ထင္ရွား၍ လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္။  

 
၃.၁.၂.၁ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ (ECL) သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္္းေရးစည္းမ်ဥ္း ပတ္ 
၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ အပုိင္း ၃ (က) 
(ခ) ႏွင့္ (ဂ) အရ ဤဥပေဒ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-  

“(က) ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ေရးရာမူ၀ါဒကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏုုိင္ရန္၊ 

(ခ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႕ငွာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား 
ျပဳႏုိင္ရန္၊ 

(ဂ) ပစၥပၸဳန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ေကာင္းမြန္ျပီး သန္႔႐ွင္းသည့္ပတ္၀န္းက်င္ 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ရန္၊“ 

အဆုံးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္  ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (ECL) သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန (MONREC) တုိ႔၏ လုပ္ 
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ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏တာ၀န္မွာ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ား တုိးတက္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ျပီး  MONREC ၏ တာ၀န္မွာ ထုိမူ 
၀ါဒမ်ားအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ အထူးျခားဆုံးအေနျဖင့္ ECL  အပုိင္း ၇ (ဍ) 
တြင္ (MONREC) ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္တာ၀န္အား “အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးဦးကျပဳလုပ္မည့္ စီမံခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ထိခိုက္ 
ေစႏုိင္ျခင္း ရိွ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္သည့္စနစ္ႏွင့္  လူမႈေရးအရထိခိုက္မႈ ဆန္း 
စစ္သည့္စနစ္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း“ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။   

 
၃.၁.၂.၂ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား (၂၀၁၃)ႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း(၂၀၁၅) 
သဘာ၀ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MONREC)၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း 

သိမ္းေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား (ECR)တြင္ ပို၍ တုိးျမႇင့္ 
ေပးထားသည္။  (ECR) ၏ပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ ၅၃ အရ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (ECD)သည္ ပတ္ 
၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္သည့္ အေသးစိတ္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပထားျပီး သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ လက္မွတ္ (ECC) ကုိအစုိးရအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
မည္က့ဲ သို႔ ရရိွႏိုင္မည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း  
(၂၀၁၅) တြင္ (EIA) ႏွင့္(IEE)တို႔၏ စိစစ္ဆလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အဆုံးတြင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၌ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ (EIA)ႏွင့္ (IEE)တုိ႔ လုိအပ္ 
ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) အပုိင္း 
၁၃ (က) ႏွင့္ (ခ) တြင္ ခ်မွတ္ထားသည္္မွာ စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္မႈ ေအဂ်င္စီသည္ (EIA) ႏွင့္ (EEI) တုိ႔၏ 
ေျပာင္းလဲပံုအဆင့္အဆင့္ကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ိွေစရမည္ျဖစ္ျပီး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံ 
အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္သည့္္လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား 
၏ ေနာက္ဆက္တြဲအပိုင္းမ်ားတြင္ ထပ္မံအားျဖည့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏ အပုိင္း ၁၀၂ (ခ)  
တြင္္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား လက္ရွိသုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမေဆာင္ရြက္မီကာလထက္ 
မနိမ့္က်ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈ ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြး 
ေႏြး၍ လုိအပ္သလုိ ပ့ံပိုးေပးရန္  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
၃.၁.၃ ေျမဥပေဒ 

အမ်ားပါ၀င္ေသာ ေျမဥပေဒသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရိွခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးအစားမတူေသာ ေျမ 
ယာမ်ားအတြက္ မတူညီေသာဥပေဒမ်ား ရိွသည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)၂၀၁၄ အပုိဒ္ ၂၀ 
အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွေျမအတန္းအစားမ်ားကုိ ၁၀ မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ ပါးေရး 
စီမံခန္႕ခြဲမႈစီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ ေျမယာအမ်ိဳးအစားကုိ “ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ 
လူေနထိုင္သည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေျမအမ်ိိဳးအစား” ဟုခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ 

SEA DRM Project - Myanmar 9 
Environmental and Social Management Framework 



 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ဥပေဒေပါင္း ၇၀ 
ေက်ာ္ပါ၀င္ျပီး ၎တုိ႔မွ အမ်ားစုသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုစီမံကိန္းအတြက္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာဥပေဒမ်ားမွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 
၃.၁.၃.၁ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒ (၁၈၉၄) 

ေျမသိမ္းဆည္းမႈ  ဥပေဒ (၁၈၉၄)သည္ ကုိလိုနီေခတ္ဥပေဒျဖစ္ျပီး အပုိဒ္ ၄ (၁)အရ’’ 
မည္သည့္အခ်ိန္အဆုိ မည္သည့္အရပ္ေဒသမွမဆုိ ေျမတစ္ရပ္ရပ္အား အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး တစ္ရပ္ရပ္ 
အတြက္ လုိအပ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ထင္ျမင္ပါက 
ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း တြင္ ယင္းသုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေကာ္လိေတၱာ္ 
အရာရိွက အဆုိပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ အဆုိပါအရပ္ရွိ သင့္ေလ်ာ္ျမင္သာသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ စြဲကပ္ေၾကာ္ျငာရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။ ေျမတန္ဖိုး တြက္ခ်က္မႈနည္းလမ္းကုိ အပိုင္း ၂၃ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျမ၏ကာလတန္ဖိုး၊ ေျမကုိလက္ေရာက္သိမ္းယူခ်ိန္တြင္ ေျမေပၚရိွ 
မရိတ္သိမ္းရေသးေသာ သီးႏွံပင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ တစ္ရပ္ရပ္ပ်က္စီးသျဖင့္ နစ္နာဆုံး႐ံႈးမႈ၊ 
အျခား ေျမ ႏွင့္ ခြဲျခားရာမွ(ရိွပါက) ေပၚေပါက္ေသာပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာသုိ႔မဟုတ္ 
မေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ား (ရိွပါက)၊ 
လူေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးရမႈမ်ား(ရိွပါက)အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တ 
သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေျမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား(ရိွပါက) ေလ်ာ့နည္းဆုံး႐ံႈးရသည့္ အမွန္ 
တကယ္ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတရမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ တရား႐ုံးအေနျဖင့္ 
ဂ႐ုျပဳရမည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တရား႐ုံးတြက္ခ်က္မႈအတြက္သာ 
လုိအပ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ကို အေျခခံမထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးမႈမ်ားလည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  

ဥပေဒ၏ အျခားေသာ အပုိင္းမ်ားတြင္ အသိေပးကာလ၊ ကန္႔ကြက္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ပုိင္ဆုိင္ရန္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အယူခံ၀င္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒ 
သည္ အယူခံ၀င္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးရန္လုိေသာ္ 
လည္း အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းရာတြင္ လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးေဆာင္စရာမလုိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရိွေစသည္။ ၄င္းတြင္ တရားဥပေဒ၏ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း 
အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိသေလာက္ အနည္းငယ္သာေပးထားေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား (ေလ်ာ္ေၾကး စသည္ ရပိုင္ခြင့္)ကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ အေထာက္အပ့ံမေပးထားေပ။ 

 
၃.၁.၃.၂ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ (၂၀၁၄) 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားခုိင္မာေစရန္၊ တဖက္သက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
အနည္းဆုံးေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းရန္လုိအပ္လာပါက မွန္ကန္ေသခ်ာေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မၾကာေသးမီက အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ (NLUP) ကုိေရးဆြဲခဲ့သည္။  
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ (NLUP) သည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မူ၀ါဒ ညႊန္ၾကားခ်က္သာျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒမဟုတ္ 
ေၾကာင္းကုိ မွတ္သားထားသင့္သည္။ (NLUP) သည္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသား ေျမယာဥပေဒ ႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္သည့္ တရားဥပေဒစီရင္ ျပဌာန္းျခင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားထက္  သဘာ၀ 
အေလ်ာက္ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာမ်ား၊ ဥပေဒတြင္ မပါရိွေသးေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္ထား သည္။  ၎သည္ ေ႐ွ႕ေလွ်ာက္၍ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ပုိမိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ 
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ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဗ်ဴဟာက်က် ခ်မွတ္ေပးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ 
သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈအေပၚ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးမသက္ 
ေရာက္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းကာလတြင္ ေျမယာျပန္လည္ထူေထာင္မႈႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္မ်ားတြင္ မည္သည္တို႔ကုိ စဥ္းစားဆင့္ခ်ိန္ရမည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒအပုိင္း(၅) အပုိဒ္ ၃၇ တြင္ျပဌာန္းထားသည္မွာ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းျပဳရာတြင္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ေရး 
အတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
ထုိအပိုင္းတြင္ပင္ ညႊန္ျပထားသည္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္တက် ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ 
ဘက္မလိုက္ေသာ ေနရာခ် ထားမႈယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူအတြက္ ျပန္လည္ေနရာမခ်ေသး 
ခင္တြင္ တူညီသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္သည့္အိမ္ရာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံအေဆာက္ဦးမ်ား 
ၾကိဳတင္စီမံထားရမည္ဟု ညႊန္ၾကား ထားသည္။ ထုိမွ်မက အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)၂၀၁၄၊ 
အပုိင္း ၄ တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ေငြသားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သုိ႕မဟုတ္ ေျမအစားထုိးျပန္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း 
ေကာင္း ေပးႏုိင္သည္ဟု ညႊန္ၾကားထား သည္။ အမ်ိဳးသားေျမ အသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ(၂၀၁၆)အပုိဒ္ ၆၈ တြင္ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမွ ပုိင္ဆုိင္ေသာေျမ၏ ႐ုိးရာနည္းစနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အပုိဒ ္ ၇၂ 
တြင္ ႐ိုးရာေျမအသုံးခ်မႈအခြင့္အေရးကုိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ကူညီပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရိွပါသည္။ အပိုဒ္ ၈ တြင္ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ား ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် 
အခြင့္အေရးေပးရန္ ပါရိွပါသည္။  
၃.၁.၃.၃ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ျမိဳ႕ေတာ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  ထိုဥပေဒတြင္ 
YCDC ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအား ခ်မွတ္ထားသည္။ ထုိအခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ (YCDC) ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ျခင္းမ်ား၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္ေတာ္ သိမ္းဆည္း 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၆တြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သည္။ အခန္း ၆ အပုိဒ္ ၁၉ တြင္ 
YCDC သည္ ေရစြန္႔ထုတ္ျခင္း စနစ္သစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္ေဟာင္းကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံႏုိင္ခြင့္ 
ေပးထားသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ပင္ YCDC သည္ စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားအား ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ျဖစ္ေစ 
ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ အျပင္၌ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ၌ စြန္႔ထုတ္ႏိုင္ သည္ဟု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

ဤဥပေဒတြင္ YCDC အား ျမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ အျပည့္အ၀လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ 
အခန္း ၇ တြင္ ယခု စီမံကိန္း ႏွင့္ အေသးစိတ္ပတ္သက္ခ်က္မ်ားရိွသည္။ အတိအက်မွာ အခန္း ၇ အပုိဒ္ 
၂၀(င) တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားအၾကား မညီမွ်မႈမ်ားရိွ 
ေနေသာ္လည္း DRM စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
အသုံးျပဳႏိုင္မည္ကုိ ေဖာ္ျပ ရန္ လိုအပ္သည္။  ယခင္မွတ္တမ္းမ်ားအရမည္သုိ႔ျဖစ္ေစ က်ဴးေက်ာ္မ်ားႏွင့္ 
တရားမ၀င္အေျခခ်မႈမ်ား အတြက္ ဤဥပေဒတြင္ ခုိင္မာေသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းပံုစံ 
မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထား ျခင္းမရိွေပ။ 
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၃.၁.၄ သမုိင္း၀င္အေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 

ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ (၁၉၉၈) တြင္ ယဥ္ 
ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားျပီး အမည္သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအမ်ဳိး 
အစား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သမိုင္း၀င္ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္အား သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေစပါ။ အဆုိပါ ဥပေဒ အပုိဒ္ ၅ တြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းတြင္ လုိအပ္လွ်င္ မည္သည့္ေျမကုိမဆုိ 
သိမ္းယူေရးအတြက္ (က) အစုိးရဌာနသုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ 
ျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန သုိ႔မဟုတ္  အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းၽႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ခ) 
ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းက စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ခြင့္၊ လက္၀ယ္ထားခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္၊ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ဆက္ခံခြင့္သုိ႔မဟုတ္ လဲႊေျပာင္းခြင့္ရွိေသာ ေျမျဖစ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ 
ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အပုိဒ္ ၆ တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ 
၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယဥ္ေက်းမႈေဒသအတြင္းတြင္ ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အအုံ၏  ျမင္ကြင္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္က်င္သဘာ၀ျမင္ကြင္းကုိလည္းေကာင္း၊ အဟန္႔အတားအေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ေစ 
သည့္ ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအုံမဟုတ္ေသာ အေဆာက္အအုံကုိ ျဖတ္သိမ္းေစႏုိင္သည္။ 
ဤဥပေဒအပုိဒ္ ၁၃ တြင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္း အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ 
လမ္း၊ တံတား ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား(သုိ႔မဟုတ္)ေျမထိန္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းတုိ႔ကုိ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္လုိပါက ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထား 
သည္။ 

၁၉၉၆ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ရမည့္ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦးမ်ားစာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိစာရင္းတြင္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ 
မတုိင္ခင္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦး ၁၈၉ ခု ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ 
အတြင္းတြင္ ၉၄ ဟက္တာရိွေသာ ရန္ကုန္ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုန္ ပါ၀င္သည္။ 

သမုိင္း၀င္ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ဥပေဒအရ (ECL) အပိုဒ္ ၁၉ တြင္ (MONREC) သည္ သဘာ၀ႏွင့္ 
သမုိင္း၀င္ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား အစဥ္တစိုက္ တည္ျမေဲစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၄င္းကုိ EIA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း 
(MONREC) မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ (ECC) သည္ သမုိင္း၀င္ယဥ္ေက်းမႈ ေျမေနရာမ်ားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
အလားအလာေကာင္းမ်ား ေဖာ္ျပႏုိင္ေၾကာင္း အပုိင္း ၁၉ တြင္ ထပ္မံအေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ 

 
၃.၂ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား 

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္ ျပ႒ာန္းျပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ျဖိဳး 
တုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔သည္။ ၄င္းတြင္ 

 အာဆီယံ သဘာ၀ႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ထိန္းသိန္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၈၅)။ 
ဤသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ 
အေနျဖင့္ ဖြံျဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္း၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္အသုံုးျပဳမႈ၊ မ်ိဳးဗီဇကြဲမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ား၊ ေျမဆီေျမ 
ႏွစ္၊ ေရ၊ ေလႏွင့္  ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး နိမ္႔က်ျခင္းမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ အစီ 
ရင္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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 ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရး ညီလာခံ (၁၉၇၂) Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972)။  
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ သမုိင္း၀င္ အေမြအႏွစ္ေျမေနရာမ်ားအား 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေနရာျပန္ေပးထားျခင္းမ်ားအတြက္ 
သင့္ေတာ္ေသာ တရား၀င္၊ သိပၸံနည္းက်၊ နည္းစနစ္တက်၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈအတြက္ သေဘာတူညီသည္။  

 ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားဆုိင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ကုလသမဂၢညီလာခံ (၁၉၉၆)UN Convention on 
Biological Diversity (1996)။ ဤညီလာခံအား သေဘာတူညီေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္- 

 ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ နည္းဗ်ဴ 
ဟာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။ 

 ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားတိုးပြားမႈႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ တရားဥပေဒမ်ား 
စီရင္ ျပဌာန္းျခင္း။ 

 ဇီ၀ေဗဒရင္းျမစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္အသုံးခ်မႈႏွင့္ ျပီးျပည့္စံုေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဖင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ 

  (EA)၏ စီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကုိလိုက္နာ၍ မလိုလားအပ္သည့္ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ျပဳမူျခင္း။ 

 မ်ိဳးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ား၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားကုိ ညီတူမွ်တူရ႐ွိႏိုင္ရန္ စစ္ 
ေဆးျခင္း။ 

 ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ပန္းမန္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားဆုိင္ရာ ညီလာခံ(၂၀၀၄)Convention on International Trade in the Endangered 
Species of Fauna and Flora (2004)တြင္ အႏၱရာယ္သက္ေရာက္ေနသည့္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ 
ပန္းမန္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးထား 
သည္။  

 ရမ္ဆာညီလာခံ (1982) Ramsar Convention (1982). ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရအေနျဖင့္ ညီလာခံသုိ႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိညီလာခံတြင္ စဥ္ 
ဆက္မျပတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမူ၀ါဒ၊ တည္တံ့ခိုင္ျမမဲႈ၊ ဖ႔ြံျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈတုိ႔အတြက္ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  

 ကြဲျပားျခားနားေသာ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ ဇီဝလုံျခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲ Cartagena လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity 
(2008). ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲျပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ မည္ကုိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ႔သည္။ ေဒသတြင္းရိွ သက္ရိွမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ 
အေရးၾကီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူခင္ AIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာာက္ပံ့ေပးသည့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခခံ၍ 
ဆုံးျဖတ္မ်ားကို စတင္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထားသာ သက္ရွိမ်ား ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ဤ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွ 
ရွာေဖြမည္။  
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 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ က်ဳိတုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢမူေဘာင္ ညီလာခံ Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change:၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င့္သုံးျပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အရိွန္အဟုန္ရလာခ့ဲသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ညီလာခံ 
(ICESCR)အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ အင္အားနည္း 
ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္သည္။  

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အားလုံး ပေပ်ာက္ 
ေရးညီလာခံ (CEDAW) အား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားခဲ့သည္။ ဤညီလာခံတြင္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အာဏာစက္ 
မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အဆုံးသတ္ေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။  
 

၃.၃ အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အကာအကြယ္မူ၀ါဒ 
စီမံကိန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအား ေရွး႐ႈ၍ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ႏွင့္ လူမႈဘ၀ အကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားသည္ ေခ်းေငြရယူသည့္ ႏုိင္ငံရွိ စီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားထားရိွရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အာမခံေပးထား 
သည္။ ျမန္မာ့ DRM  စီမံကိန္္းအရ စီမံကိန္းခြဲေနရာႏွင့္ ပံုစံထုတ္ေဖာ္ျခင္း တုိ႔ကုိ စီမံကိန္းတန္ဖိုး သတ္မွတ္ 
ခ်ိန္တြင္ တစ္ပါတည္း ဆုံးျဖတ္ရန္ အေထာက္အပ့ံေပးထားျပီး ESMF သည္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
(သုိ႔မဟုတ္) ကိရိယာတစ္ခုျဖင့္ ေခ်းေငြရယူသည့္  ႏုိင္ငံအတြက္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္  အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္စဥ္းစားေပးထား သည္။  

ဤစီမံကိန္းကုိ ကမာၻ႕ဘဏ္အကာအကြယ္ မူ၀ါဒမ်ားမွ Category(B) ဟုသတ္မွတ္သည္။ ကန္႔ 
သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အတုိက္အခံမ်ား ရိွမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေျမအေနအထားသီးျခားသတ္မွတ္ထားျပီး၊ အျပန္အလွန္အက်ိဳးမ်ားစြာရွိကာ ေလွ်ာ့ေပါ့ 
တုိင္းထြာမႈမ်ားကုိလည္း လြယ္ကူစြာတင္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈဘ၀ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုေဖာ္ျပ 
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Category(B) ၏ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ႏီွးႏြယ္၍ အတည္ျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား 
ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းခြဲမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္အကာအကြယ္ မူ၀ါဒ 
မ်ားႏွင့္ အစပ်ိဳးသင့္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (OP/BP4.01), သဘာ၀အသုိက္အျမံဳ 
(OP/BP 4.04) ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား (OP/BP4.11)အျပင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာ 
ကြယ္မႈ မူ၀ါတစ္ခုျဖစ္သည့္ - ဆႏၵမပါဘဲျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ (OP/BP 4.12) အျခားေသာကာ 
ကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းခြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ အတိအက်အေပၚ 
အေျခခံ၍ သင့္ေလ်ာ္စြာ အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဦးတည္ 
အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား(OP 4.10)မ်ားအတြက္ လူမႈဘ၀ အကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားကုိ စည္း 
ၾကပ္ထားျပီး စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရဟု မွတ္ယူသည္။ 
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ဇယား ၂ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေပၚတြင္ ၄င္းမူဝါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ  

OP/BP No. လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အက်ံဳး၀င္မႈ Y/N  ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ သက္ေရာက္မႈ 

4.01 သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းသည္- 
သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္(ေလ၊ ေရႏွင့္ ေျမ)အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊  ျပည္သူလူထု၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊  ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား၊  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ႏွင့္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ရမည္။ 
လူမႈေရး အျမင္ (ဆႏၵမပါဘ ဲ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာ 
ခ်ထားမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား) ႏွင့္ 
တာတမံမ်ား လံုျခံဳေရးကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ သီးျခားမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ 
ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

Y 
စီမံကိန္းအပိုင္း(၂)ႏွင့္(၃)အရ အေျခခံ အေဆာက္ 
အအံုမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းဆန္းစစ္ေလ့့လာျခင္းႏွင့္ 
ပံုစံမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ 
ေဆာင္ရြက္ဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ 
လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လႈမႈေရး 
ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ 
သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစရိွႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤ OP/ 
BP  ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

(၁) SEA DRM စမီံကိန္း၏အပိုင္း (၂)ႏွင့္(၃)တြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပံုစံ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Category B ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ 
ပါသည္။  

(၂) စီမံကိန္း၏အပိုင္း (၂)ႏွင့္(၃)အတြက္ ESMP ကို 
ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
အျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး လိအုပ္ေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းမ်ား (ဥပမာ-ARAP)လည္း ပါ၀င္ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၃) ESMP ကို PAPs ႏွင့္ CSOs မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

4.04 သဘာဝအသုိက္အျမံဳ-  
ကမာၻဘဏ္သည္ သဘာဝအသုိက္အျမံဳႏွင့္ 
ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးပါသည္။ 
သဘာ၀အသိုက္အၿမံဳမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ 
သဘာဝအသုိက္အျမံဳမ်ားတြင္ (၁) ေဒသတြင္း 
အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား (၂) လူသားမ်ား 
ျပဳျပင္ထားရွိျခင္းမရွိေသးေသာပင္မေဂဟစနစ္ 
ေဆာင္တာမ်ားရိွေသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံ 
ေသာ ေျမႏွင့္ ေရဧရိယာမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
 
 
 

Y 
စီမံကိန္းအပိုင္း(၂)ႏွင့္(၃)အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပံုစံမ်ားျပင္ဆင္ရာ၌ 
ေဆာင္ရြက္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ IUCN ၏ Red 
List တြင္ Threatened species အေနျဖင့္ ပါ၀င္ 
ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွိႏုိင္သည့္ အသိုက္အျမံဳ မ်ား၊ 
ဒီေရေတာႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သက ္
ေရာက္မႈမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္။  
ဤ OP/BP ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ 
အသံုးျပဳသည္။ 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းအပိုင္း(၂)ႏွင့္(၃)၏ 
စီမံကိန္းအပိုင္းခြဲမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ 
(ေရေျမာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရတံခါးႏွင့္ အေဆာက္ 
အအံု မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း)အတြက္  
(၁) စီမံကိန္းခြဲတိုင္းတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ 
လြတ္လပ္ျပည့္စံုသည့္ ESMP ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ 
သည္။  အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တားဆီး 
ေလ်ာ့နည္းေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ ္
ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပန္လည္ အစားထိုး 
ေပးမည့္ သင့္ေတာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎ 
အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
အဆင့္ျမႇင့္မႈမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 
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ဇယား ၂ ဆက္လက္ 

OP/BP No. လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အက်ံဳး၀င္မႈ Y/N  ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ သက္ေရာက္မႈ 

4.11 ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား- 
ဤ မ၀ူါဒသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈအရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ - 
ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း၊ 
သမိုင္းဝင္၊ ဗိသုကာ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အလွအပ 
(သို႔) အျခားယဥ္ေက်းမႈအရ အေရးပါေသာ  
ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္(သို႔) မေရႊ႕ေျပာင္္းႏိုင္သည့္ 
 အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ 
အေဆာက္အအံုစုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သြင္ျပင္လကၡ 
ဏာႏွင့္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

Y 
ေရေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈေနရာမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရိွပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းရိွ ေလမႈတ္စက္အေဆာက္အအုံ 
သည္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ 
အေဆာက္အအုံျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤ OP/BP  ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 
 
 

ESMF တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား 
မေတာ္တဆေတြ႕ရွိပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ 

4.12  
ဆႏၵမပါေသာေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား- 
ဤမ၀ူါဒသည္ အဆိုျပဳစီမံကိန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုး႐ွံဳးျခင္း၊ 
၀င္ေငြရလမ္းႏွင့္ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
မႈမ်ား ဆုံး႐ွံဳးျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။  
ဤမ၀ူါဒသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ားမွာ တရား 
၀င္ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ား အတြင္း 
၀င္ေရာက္ခြင့္ကို ၎တို႔၏ဆႏၵမပါဘ ဲ ကန္႔သတ္ 
ထားသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ 
ျခင္းအတြက္လည္း အက်ံဳး၀င္ ပါသည္။ 

Y 
ေရေျမာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရတခံါးႏွင့္ ေရစုပ္ 
စက္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုျပဳျပင္မြမ္းမ ံ
ျခင္းစသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ 
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ PAPs ႏွင့္ PAHs မ်ား 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းတို႕ 
မ်ားစြာျဖစ္မည္ဟု မခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အဆိုျပဳစီမံကိန္းခြဲ 
မ်ားအတြက္ လမ္းညႊနခ္်က္အေနျဖင့္ RPF ကို 
ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤ OP/BP  ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 
 

(၁) စီမံကိန္းအပိုင္း(၂)ႏွင့္(၃)၏ အဆိုျပဳစီမံကိန္းခြဲမ်ား 
တြက္ RPF ကို ESMF ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၂) (ေပၚေပါက္ႏိုင္ေျခရိွ ေသာ) ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထား 
ျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳစီမံကိန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ခံရမည့္ လမူႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားအတြက္ ARAPကို စီမံကိန္းခြဲတိုင္းအတြက္ 
ျပင္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၃) စီမံကိန္းခြဲေနရာတိုငး္အတြက္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ GRM ကို ARAP ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
တြင္ ပါ၀င္ရမည္။ 

(၄) စီမံကိန္းခြဲတိုင္းအတြက္ ARAP Instrument မ်ားကို 
YCDC ႏွင့္ World Bank ၏ Info Shop 
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားရမည္။ 
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၃.၄ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မူ၀ါဒမ်ား 
ကြာဟမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပုိဒ္ခြဲမ်ားမွ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္ (4.01, 4.04, ႏွင့္ 4.11)ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ စီမံကိန္းမွစတင္လုိက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ကမာၻ႔ဘဏ္လုပ္ငန္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည့္ မူ၀ါဒ (OP 4.12) ဆႏၵမပါဘဲေနရာခ်ထားျခင္းအေပၚ ထားရိွသည့္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ ကြာဟခ်က္ ဆန္းစစ္မႈကုိ RPF တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
၃.၄.၁ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူ၀ါဒ ၄.၀၁ ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအကာအကြယ္မူ၀ါဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ အေျခ 
ခ်အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာေပးေရးတုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ့ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းျပီး ဆန္းစစ္၍ ျခံဳငုံေပးရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ထို 
ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏မူ၀ါဒ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ ကြဲျပားခ်က္ကုိ သိရိွ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ဥပေဒမ်ားသည္  ကမာၻ႔ဘဏ္မူ၀ါဒထက္ ပုိ၍ေယဘူယ်က်ႏိုင္သျဖင့္ ထိုႏွစ္ခုအၾကား ကြာ 
ဟခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအစီအမံကုိ ကမာၻ႔ 
ဘဏ္မွ တာ၀န္႐ွိအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ် 
မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ (OP 4.01)ကုိ အစပ်ိဳးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းဆၿပီး ေအာက္ပါကြာဟခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ  
ဇယား ၃ တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။  

 EIA ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အစားထိုးအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ပါ။ 

 သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ - အဖြဲ႔အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ပါ။သင့္ေလ်ာ္ၿပီး 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ (The Project Secretariat)သည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ  (Internal) 
အဖြဲ႕တြင္းတြင္ႀကီးၾကပ္သုံးသပ္ၿပီး ESMP အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကို 
တင္ျပေပးရမည္။ 

 လူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း - အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေဖာ္ 
ထုတ္ျပသမည့္ စီမံကိန္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။ လူထုသုိ႔တင္ျပသည့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ႏိုင္င့ံ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္သည့္ စီမံကိန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ ထည့္ 
သြင္းရမည္။ 
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ဇယား ၃ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ (OP 4.01)တုိ႔အၾကား ကြာဟခ်က္ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္  

အေၾကာင္းအရာ OP 4.01 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔) စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း 

၁. ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

၁.၁ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္တြင္အမ်ိဳးသားေရး
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကတိက၀တ္၊ ပဋိဥာဥ္ 
ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားထားေသာ 
သဘာ၀ ႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္
မ်ားကို အေျခခံ၍ 
ေပါင္းစပ္ စဥ္းစား 
ထားပါသည္။ 

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
မူေဘာင္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငုံႏိုင္မႈ 
ေပၚ အေျခခံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္
ေသာ အစိုးရအေနႏွင့္ အဆိုပါ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖီေသာစီမံကိန္းမ်ား 
ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမျပဳႏုိင္ရန္ 
ပါ၀င္မႈရိွ/မရွိ စိစစ္ရမည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) 
အပုိဒ္ (၇): 

 အိမ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ရမႈ သုိ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ သီးသန္႔ 
ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ထုတ္ျပန္ 
ျခင္းမျပဳမီ အိမ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ရမႈသုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု 
မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈရိွႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ 
ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက သီးျခားထုတ္ျပန္သည့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ သီးျခား 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမရိွလွ်င္၊ ယင္းစီမံကိန္္း အားလုံး သည္ 
ကမာၻဘဏ္အုပ္စု၊ အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္ အပါအဝင္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံထား 
ေသာ  ဆႏၵမပါေသာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုင္ရာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။  

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ သည္ 
အမ်ိဳးသားေရး နည္းဥပေဒမ်ား အရ 
လိုအပ္မႈ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွ 
သည္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းခြဲမ်ားသည္ 
မည္သည့္ ကတိက၀တ္၊ ပဋိဥာဥ္ႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္မွ် ေသြဖီမႈမရိွ 
ေစရန္ OP 4.01 ကုိ အသံုးျပဳပါ သည္။ 
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၁.၂ အစားထိုးရန္ျဖစ္ 
ႏိုင္ေျခရိွေသာ အျခား 
စီမံကိန္းမ်ား ဆန္းစစ္ 
ျခင္း 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ၊ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ နည္းပညာႏွင့္ 
ေျမေနရာမ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္မႈ မျပဳျခင္း အေျခအေနတို႔ကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရပါမည္။ အဆိုပါ 
အေျခအေနတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊  အဆိုပါ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါး 
ေစႏုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခ၊ ၎တို႔ 
အတြက္ ေငြအရင္းႏွီးႏွင့္ လည္ပတ္ေငြ၊ 
ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ ၎ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာဖြဲ႕စည္းပံု၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္ 
ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

          မပါဝင္ပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း အပါ 
အ၀င္ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းသည္ 
ေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းအသီးသီး၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စိစစ္ႏိုင္ ရန္ 
OP 4.01 ကို အသံုးျပဳပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါနည္းလမ္းအသြယ္ 
သြယ္ကို ယခုစီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳ 
ရန္မလိုအပ္ပါ။ 
 

    
ဇယား ၃  ဆက္လက္ 

အေၾကာင္းအရာ OP 4.01 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔) စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း 

၁. ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ (အဆက္) 

၁.၃ စီမံကိန္း 
အၾကံေပးထားရွိ 
ျခင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းကိုေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ ေငြေခ်းငွားသူသည္ သီးျခား 
လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိ 
မွတ္ျပဳ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို 
ငွားရမ္း အသံုးျပဳရမည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၄) အပုိဒ္ - ၁၂(က) 

ေကာ္မတီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ျမွင့္တင္ေရးတုိ႔အတြက္- 

(က) လိုအပ္ေသာ အဆုိျပဳခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား     
ကိုသက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွလည္း ေကာင္း၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစုိးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတုိ႔ထံမွလည္းေကာင္းကိစၥ တခုခ်င္းအလုိက္ျဖစ္ေစ၊ 
ေယဘူယ်ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၄) အပုိဒ္ - ၃၇(ခ) 

ေငြေခ်းငွားသူသည္သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
အႀကံေပးအဖြဲ႕ငွားရမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အႀကံျပဳလာလွ်င္ OP 4.01 မ၀ူါဒလုပ္ငန္း 
စဥ္ႏွင့္ သံယဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ 8030/ MONREC 
အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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 (ခ ) ပတ္ဝနး္က်င္ဆုငိ္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ 
(သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ တားဆီး 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
သက္ဆုိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလို ညိွႏိႈင္းပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။   
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ဇယား ၃  ဆက္လက္ 
၂. အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း 

၂.၁ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း
ပါ၀င္ရမည္။ 

 

လိုအပ္ပါက ကမၻာ့ဘဏ္သည္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပျခင္းကို 
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ေငြေခ်းယူ 
သူသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အၾကံဥာဏ္ကိုရယူ၍ စီမံကိန္း 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရ 
မည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း(၂၀၁၅)အပုိဒ္(၁၃)  

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္- 

(က)  ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပိုဒ္၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁ အရကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င ္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ခ )  ဝန္ၾကးီဌာနက အသိေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ထိပါး 
ေစႏုိင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွတပါး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္တ့စ္ေျပးညီ 
ထုတ္ေဖာ္ရသည္။  

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း(၂၀၁၅)အပုိဒ္(၃၄) 
စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ - 

ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္း အမ်ိဳး 
အစားအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ ေအာက္ပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည-္ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား အသိေပးႏိုင္ရန္ အမ်ား 
ျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပျခင္းတို႔ကို လမ္းညႊန္ခ်က္ျပဳႏုိင္ 
ရန္ OP4.01 ႏွင့္ EIA Procedures 
(2015)Article 13 တို႔ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ပါမည္။ 
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ဇယား ၃  ဆက္လက္ 

အေၾကာင္းအရာ OP 4.01 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔) စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း 

၂. အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း (အဆက္) 

  (က)  ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းစတင္သည္ႏွင္ ့တစ္ျပိဳင္နက္ အဆိုျပဳ 
စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သိရွိႏုိင္ရန္စီမံကိန္းသို႔ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ 
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေစရန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ထင္ရွားစြာ စိုက္ထူျခင္းအပါအဝင္ 
ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ 
ျပန္ထားေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(ခ) ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ 
ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ 
ဝန္ၾကီးဌာနက အၾကံျပဳသည့္အတုိင္း စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခန္း 
(အင္တာဗ်ဴး)မ်ား ျပဳလုပ္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ 
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ဇယား ၃  ဆက္လက္ 

အေၾကာင္းအရာ OP 4.01 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔) စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း 

၂. အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း (အဆက္) 

  ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) 
အပုိဒ္(၅၀)  

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ နယ္ပယ္ အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း၏ 
အစိတ္အပုိင္းတရပ္အျဖစ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းဆုိင္ရာ ေအာက္ပါတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည ္- 

(က) အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သိရွိႏိုင္ရန္ 
စီမံကိန္း(သို႔) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ တင္ျပျခင္း 
ႏွင့္ စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သ ူ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည့္ 
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ ေၾကျငာသင္ပုန္းမ်ား ထင္ရွားစြာ စိုက္ထူျခင္း 
အပါအဝင္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း။ 

(ခ)  ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အဓိက ထိခိုက္ခံစား 
ရမည့္သူမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ 
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ဝန္ၾကီးဌာနက အၾကံျပဳသည့္အတုိင္း 
စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခန္း 
(အင္တာဗ်ဴး)မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျပဳလုပ္၍ ရွင္းလင္း 
တင္ျပျခင္း။ 
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ဇယား ၃  ဆက္လက္ 

အေၾကာင္းအရာ OP 4.01 ျမန္မာ့ ဥပေဒ မူေဘာင္  ကြာဟခ်က္(သုိ႔) စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း 

၂. အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း (အဆက္) 
  အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မ၀ူါဒ (မူၾကမ္း) ၂၀၁၄ 

ဘက္မလိုက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး 
အက်ိဳးသကေ္ရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်ကမ္်ား- 
ေျမယာခြဲေဝခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔အတြက္ 
စီမံကိန္းေရးဆြ ဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရ 
ေသာ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားကုို စနစ္တက်တုိင္ပင္ညိွႏိႈင္း၍ 
ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

 

၃.ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း 
၃.၁  အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ 
လြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အက ဲ
ျဖတ္ျခင္း လိုအပ္သည္။ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ 
အတြင္း ေခ်းေငြေခ်းသူသည္  
(က) EMPအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ပါဝင္သည့္ EA ၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ 
ရလဒ္မ်ားကို ဘဏ္ႏွင့္သေဘာတူ 
ထားသည့္အတုိင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပ 
ရမည္။ 

မရိွပါ။ OP 4.01 မ၀ူါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ 
သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏငွ့္ ESMP 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ား ကိုေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရပါ 
မည္။ ၎ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတြင္ 
တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေျမသိမ္း 
ဆည္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္ခံရသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တည္ေန 
ရာႏွင့္ အေရအတြက္၊ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 
အလိုက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္ PAHs 
မ်ားသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ပံ့ပုိး မႈတို႔ 
ပါ၀င္ရမည္။ ၎ေစာင့္ၾကည့္မႈ မွတ္တမ္း 
အား(၃)လ တစ္ႀကိမ ္ ျပင္ဆင္တင္ျပရ 
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မည္။  

၃.၄.၂  လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမူ၀ါဒ  ၄.၀၄  သဘာ၀အသိုက္အျမံဳမ်ား 

(သက္ရိွသတၱ၀ါႏွင့္ အပင္မ်ား မီွတင္းေနထုိင္ရာေဒသ) သဘာ၀အသုိက္အျမံဳမ်ားကုိ အေလးထား ေသာအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 
(၂၀၁၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ ေဆးျခင္း၊ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာမူမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ား အတုိင္း စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ သဘာ၀အသုိက္အျမံဳမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ (သဘာ၀အသုိက္ အျမံဳဟူ၍ ေရြးထုတ္ခြဲျခားႏိုင္ရန္) 
အေရးမႀကီးလွသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကုိမူ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးမူ၀ါဒ ၄.၀၄ (ဇယား ၄)ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း 
 ထိခုိက္လြယ္ေသာ သဘာ၀အသုိက္အျမံဳမ်ားသည္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမခံ ရေသာ္လည္း ထုိသဘာ၀အသုိက္အျမံဳမ်ား၏ 
သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးနိမ့္က် ပ်က္စီးျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္လြဲရန္အတြက္ (မည္သုိ႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ဆုိသည္ကုိ) စည္းမ်ဥ္းတြင္ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းမရွိပါ။ အသုံးျပဳရန္ျပဳျပင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ မူလသဘာ၀ အသုိက္အျမံဳေျမမ်ားကုိ  ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ရန္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဆုိသည္မ်ား 
ကုိလည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပျခင္းမရိွပါ။ 
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ဇယား ၄ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာအ္စုိးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ (OP 4.04) တုိ႔အၾကား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
အေၾကာင္းအရာ OP 4.04 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔)စီမံကိန္းတြင္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း 
၁. စဥ္ဆက္မျပတ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း  
၁.၁  ပတ္ဝန္းက်င ္         
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေစရန္ သတိ 
ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
မႈကိုအသံုးျပဳရမည္။ 

ပတ္ဝန္းက်ငစ္ဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး
တက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ွံဳးမႈ 
မရိွဘ ဲ ရရွိေစရန္ ေငြေခ်းငွားသူမ်ား 
အေနျဖင့္ သဘာ၀အရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲ 
မႈတြင္ သတိႏွင့္ယွဥ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ 
အားေပးပါသည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) အပုိဒ္(၃)(ခ) 
ဤဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္- 
စဥ္ဆက္မျပတ ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စနစ္တက်ေပါင္းစပ ္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္အလုိ႔ငွာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳႏုိင္ 
ရန္။ 

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈရွိၿပီး စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္အသံုးခ် 
မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ သတိႏွင့္ 
ယွဥ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ OP 
4.04 မ၀ူါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ ေဖာပ္ါမည္။ 

၁.၂ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
သဘာ၀အသိုက္အျမံဳ 
မ်ားသိသာေသာ 
ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ အရည္ 
အေသြး ေလ်ာ့က်မႈ  
မ်ားကိုေရွာင္ရွားရမည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ယင္း၏အျမင္ 
တြင္ သဘာ၀ အသိုက္အျမံဳမ်ား 
သိသာစြာ ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ အရည္ 
အေသြး ေလ်ာ့က်မႈကိုျဖစ္ေစမည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားကို အားမေပးပါ။ 

မရိွပါ။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာမ်ား တြင္ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ အသိုက္အျမံဳမ်ား ပါ၀င္ရန္ 
မရိွေသာ္လည္း စီမံကိန္းခြဲမ်ား ေၾကာင့္ 
တိုက္႐ိုက္(သို႔) သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရမည့္ ထိခုိက္လြယ ္
ေသာ သဘာ၀အသိုက္အျမံဳမ်ား ေျပာင္းလ ဲ
ျခင္း(သို႔) အရည္အေသြး ေလ်ာ့က်ျခင္းကို 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ 
OP 4.04 မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ပါမည္။ 

၁.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရနအ္တြက္ 
သဘာဝ အသိုက္အျမံဳ 
မ်ားမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
ၿပီးျဖစ္ေသာေျမကုိအသံုး
ခ် ျခင္း။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွပါက ကမၻာ့ဘဏ္မွ 
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္း 
မ်ားသည္ ေျပာင္းလၿဲပီးျဖစ္ေသာ 
ေျမေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ 

မရိွပါ။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမေပၚတြင ္ တည္ရွႏိိုင္ေရး 
ပံုစံထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ OP 4.04 မ၀ူါဒ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ပါမည္။ 
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ဇယား ၄ (ဆက္လက္) 
အေၾကာင္းအရာ OP 4.04 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ  ကြာဟခ်က္(သုိ႔)စီမံကိန္းတြင္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း 
၁. စဥ္ဆက္မျပတ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း(အဆက္) 
၁.၄ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ 
သည့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားကို 
အသံုးျပဳရမည္။ 

စီမံကိန္းတြင္ အမ်ိဳ းသားေရးႏွင့္ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္မီရန္ လိုအပ္ပါက 
ထိေရာက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
စီမံကိန္းေရးဆြေဲရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေရး 
နည္းလမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးႏိုင္ရမည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္္းေရး နည္းဥပေဒ (၂၀၁၄) အပုိဒ္ ၁၂၊ အပိုဒ္ခြဲ (င) 
၁၂။ ေကာ္မတီသည္ ၊ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ 
အတြက္ - 
(င) ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ 

ဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရယူေစျခင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ လက္ခံရရွိ 
ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီေပးျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္္းေရး နည္းဥပေဒ (၂၀၁၄) အပုိဒ္ ၃၇၊ အပိုဒ္ခြဲ(ခ) 
၃၇။ ၀န္ႀကီးဌာနသည-္ 
(ခ) ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ 

သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို တားဆီး 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ ္
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ညွိႏႈိင္း 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

ေငြေခ်းငွားသူသည္ သီးျခား လြတ္လပ္ 
ေသာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ 
ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ငွားရမ္းၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳလာလွ်င ္
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ လိုအပ္လွ်င္ OP 4.04 မူ၀ါဒ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖည့္စြက္အသံုးျပဳႏိုင္ 
သည္။ စီမံကိန္းျပန္လည္ သံုးသပ္ရာ 
တြင္သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံတကာ
အသိမွတ္ျပဳ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ 
ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာအၾကံေပး ပညာရွင္ 
မ်ား ပါ၀င္ရန္ အၾကံျပဳလာလွ်င္ OP 
4.04 မူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ OP 4.04 
စီမံခ်က္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတြင္အမီခွုိ
ကင္းလြတ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအသိ 
အမွတ္ျပဳ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ရယူကာ၊ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားအားျဖည့္စြက္ပံ့ပိုးေပးနုိင္ရန္ 
မ၀ူါဒ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ပါမည္။ 
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ဇယား ၄ (ဆက္လက္)    

အေၾကာင္းအရာ OP 4.04 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔)စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း  

၂. အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း 

၂.၁ အကျဲဖတ္မႈ တရား 
၀င္ မစတင္မီ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ပါး 
ေရးမူၾကမ္းကို အခ်ိန္မီ 
ထုတ္ျပန္ရမည္။ အမ်ား 
ျပည္သူသြားလာရန္ 
လြယ္ကူေသာေနရာတြင္ 
အမ်ားနားလည္ႏိုင္မည့္ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ပံုစံကို 
အသံုးျပဳ၍ အဓိကပါ၀င္ 
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးရမည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက ္
ေသာ သဘာ၀အသိုက္အျမံဳမ်ား 
ပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈခံရေသာ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္၊ အခန္း 
က႑ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ေငြေခ်းငွား 
သူက ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ႏွင့္ 
အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္း၊ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
အကျဲဖတ္ျခင္းတို႔ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ 
ပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူႏငွ့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပျခင္း - အပိုဒ္ ၇ တြင္ၾကည့္ပါ။ 

စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အသိေပးရန္ အမ်ားျပည္သႏူွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အခ်က္အလက္ 
မ်ားထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းကိုလမ္းၫႊန္
မႈျပဳႏုိင္ရန္ OP4.04 မ၀ူါဒလုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွင့္ EIA Procedures (2015)ကို 
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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၃.၄.၃ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူ၀ါဒ ၄-၁၁  ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ရင္းျမစ္မ်ား (ဥပမာ - ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား စသည္)ကို ေဆာက္ လုပ္ေရးမ်ား လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေတြ႕႐ိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ ၄.၁၁ ကုိ အသုံးခ်ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
မြမ္းမံရာတြင္ အခန္းက႑ (၃) ၏ အပုိင္းတစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ သမိုင္း၀င္အေမြအႏွစ္မ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္ 
ေရးဥပေဒ (၁၉၉၈)တြင္ အမည္သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွသမုိင္း၀င္ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ဤစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ သမုိင္း၀င္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္မႈကုိ YCDC မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ကမၻာ့ဘဏ္၏လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မူ၀ါဒ ၄-၁၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ကြာဟခ်က္မ်ားတြင္ 

 အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အသုံးျပဳ၍ ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပဒ ၂၀၀၈ တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားအား လံုး၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အစိုးရဌာနအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းပါဝင္ရမည္ဟု ျပဌာန္းပါရွိသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အခ်ဳပ္အခ်ာ 
အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အသံုး ျပဳျခင္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

 အခြင့္အေရးရွာေဖြသည့္ အစီအစဥ္တိုးတက္မႈ။  ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလိုက္နာမႈအသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေန မ်ားကုိ EIA အစီအစဥ္ ၂၀၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ရွာေဖြေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ ၄.၁၁  အမ်ိဳးသား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က ္EIA 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ႐ွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ား (PCR) စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။  

 အပိုင္းက႑(၃)ရွိ အစားထိုးျပဳျပင္မႈ အေသးစိတ္ပံုစံဒီဇိုင္း ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားသည္ အေဆာက္အဦးမ်ားဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 
ထို႔အတူ အဆာက္အအံုမ်ား၏ ဗိသုကာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ အျမင္ပသာဒညီညႊတ္ျပည့္စံုမႈဆိုင္ရာ တို႔ကိုလည္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ သမိုင္းတန္ဖိုးထိခိုက္မႈ 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 
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 ဇယား ၅ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ (OP 4.11) တို႔အၾကား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 

အေၾကာင္းအရာ OP 4.11 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔)စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း 

၁. ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း  
၁.၂သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ 
အာဏာပုိငအဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ား၊ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ အႀကံေပး 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားကို ႐ုပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္ 
မ်ား၏ တည္ရွိပံုႏွင့္ 
အေရးပါမႈကို မွတ္တမ္း 
တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ အႀကံျပဳႏုိင္ေရး 
အတြက္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္၀သည့္ ကၽြမ္းက်င္ 
သူမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာျခင္းကို 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းရ 
မည္။ 

ေငြေခ်းယူသူသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ 
သက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 
စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရေသာ 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွ 
သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ 
အရင္းအျမစႏ္ွင့္ ဆက္စပ္သည့့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါက ပတ္၀န္း 
က်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ 
TORs ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)၊ အပုိဒ္ 
(၃၉၀) 

၃၉၀။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အား 
ကူညီရန္တာ၀န္ရွိသည္ - 

(က) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 
(ခ)  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 
(ဂ)  လစူြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးျမင့္မားလာေစရန္ၾုကိဳးပမ္းျခင္း။  
(ဃ) အမ်ားျပည္သပူိုင္ ပစၥည္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္္ျခင္း။  

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 
အႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယထ္ိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ/ နည္းဥပေဒ 
(၁၉၉၈) ပုဒ္မ ၄ ႏွင့္ ၁၂(ဂ) 
၄။ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ ေအာကပ္ါဇုန္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ခု 
ထက္ပိ၍ုျဖစ္ေစ နယ္နိမိတ္ေဖာျ္ပ၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္ႏိုင္ 
သည္- 
(က)  ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံု တည္ရွိရာဇုန္၊ 
(ခ )  ေရွးေဟာင္းေနရာတည္ရွိရာဇုန္၊ 
(ဂ ) ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာဇုန္၊  

၁၂။  ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 
(ဂ ) ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ 

သင့္ေသာ ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေရွးေဟာင္းေနရာ 
မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳး 
သားဥပေဒေရးရာစည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ OP 4.11 
မ၀ူါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ပူးတြဲအသံုးျပဳပါမည္။ 
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ဇယား ၅ ဆက္လက္ 
အေၾကာင္းအရာ OP 4.11 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔)စီမံကိန္းတြင္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း 
၁. ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း (အဆက္) 
  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္္းေရး နည္းဥပေဒ (၂၀၁၄) အပုိဒ္ ၄၈  

၄၈။    ၀န္ႀကီးဌာနသည္ တည္ဆဥဲပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား သဘာ၀အေမြအႏွစ္ 
ေဒသမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ 
နယ္ေျမမ်ား အစဥ္တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနအစုိးရအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဦးစီးဌာနအား တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) အပိုဒ္ ၁၉ 
၁၉။    ၀န္ႀကီးဌာနသည္ တည္ဆဥဲပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ထား 
သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား၊ သဘာ၀အေမြအႏွစ္ေဒသ 
မ်ား၊  ယဥ္ေက်းမႈအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ 
နယ္ေျမမ်ား အစဥ္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁.၂ စီမံကိန္း အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
စဥ္ ေတြ႕ရွိ သည့္ အရာ 
၀တၴဳမ်ား အတြက္ PCR 
စီမံခန္႔ခြဲ မႈစီမံကိန္း (သို႔) 
ပတ္၀န္း က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စီမံကိန္း ၏ PCR အစိတ္ 
အပိုင္း အတြင္းရွိ 
Chance Find လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။ 

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္
မ်ားအေပၚ ဆိုးရြာေသာ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈႈမ်ား ေရွာင္ရွားရန္(သို႔) ေလ်ာ ့
ပါးေစရန္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္ နည္းလမ္း 
မ်ား၊ မေတာ္တဆေတြ႕ရွိေသာ အရာ 
၀တၱဳမ်ားအတြက ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံ 
မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ အရည္အေသြး 
ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ 
တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည္႐့ႈမည့္္ 
စနစ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စီမံကိန္းကိုေငြေခ်းယူသူမွေရးဆြဲရမည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅)  
အပိုဒ္ ၉၁ - 
၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္သက္တမ္းသည္ ထုတ္ေပး 
သည့္ေန႔မွစ၍ ၅ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးေသာ ပတ၀္န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံ 
လက္မွတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ 
သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ ၆ လ ႀကိဳတင္၍ သက္တမ္းတိုးရန္ ၀န္ႀကီး 
ဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

စီမံကိန္းခြဲေဆာက္လုပေ္ရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္စဥ္ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ပါက PCR စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ရမည္။ ထိုအျပင္ 
ျပင္ဆင္မႈ ကို လမ္းၫႊန္ႏိုင္ရန္ OP 4.11 
မ၀ူါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို EIA (၂၀၁၅) 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရပါမည္။  
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ဇယား ၅ ဆက္လက္ 

အေၾကာင္းအရာ OP 4.11 ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကြာဟခ်က္(သုိ႔)စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း 

၂. ျပည္သူလူထု ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

၂.၁  အကဲျဖတ္မႈ တရား 
၀င္မစတင္မီ EA ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ 
ေသာ ေလ်ာ့ပါးေရးမူၾကမ္း 
(သုိ႔) အလားတူလုပ္ငန္း 
စဥ္ ကုိ အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ 
ႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အျပင္ အမ်ားျပည္သူသြား 
လာရန္ လြယ္ကူေသာ 
ေနရာတြင္အမ်ားနားလည္ 
ႏိုင္မည့္ ဘာသာစကား ႏွင့္ 
ပံုစံကုိ အသုံးျပဳ၍ 
အဓိကပါ၀င္ ပတ္သက္သူ 
မ်ားသုိ႕ ခ်ျပေဆြးေႏြးရ 
မည္။ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ 
ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႐ုပ္ပုိင္း 
ဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈအေမြႏွစ္မ်ား 
တည္ရွိမႈႏွင့္ အေရးပါမႈကို မွတ္တမ္း 
တင္ျခင္း၊ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေရွာင္ရွားေလ်ာ့ပါး 
ေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္င
န္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား 
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း - အပိုဒ္ ၇ တြင္  ၾကည့္ပါ။ 

စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရ ေသာ 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အသိေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ 
ျခင္းတြင္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳႏိုင္ေရး OP 4.11 
ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါမည္။ 
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၄.၀ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခုိက္မႈမ်ား 

စီမံကိန္းခြဲမ်ားမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အလားအလာမွာ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ပဏာမေျခလွမ္းႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
လူမႈေရးေနာက္ခံလႈပ္ရွား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ လူမႈဘ၀သတင္း အခ်က္အလက္ 
မ်ားသည္ ဆင့္ပြားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ အေျချပဳပါသည္။ 

YCDC သည္  အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လုိုအပ္ေနေသာ စီမံကိန္းခြဲအျဖစ္သက္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ 
အမ်ားျပည္သူသံုး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုႏွင့္  ျမစ္ထြက္ေပါက္ေရႏႈတ္ေျမာင္းေပါင္း ၂၅ ခုရွိေသာ္လည္း ယခု 
စာတမ္းကုိ ေရးသားျပဳစုေနသည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ ျမစ္ထြက္ေပါက္ေရႏုတ္ေျမာင္းကုိ 
တိက်စြာ သတ္မွတ္ရျခင္း မရွိေသးပါ။ စီမံကိန္းခြဲ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ တည္ေနရာတုိ႔ကုိ 
သတ္မွတ္ျပီးပါက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိသရိွိမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ အကာအကြယ္ကိရိယာမ်ား၊  
(ဥပမာ- ESMP ႏွင့္ ARAP) ႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အကာအကြယ္တုိင္းတာမႈတုိ႔ကုိ ကမၻာ႔ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ (ဇယား ၂) 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ၾကီးၾကီးမားမားကုိ မေမွ်ာ္လင့္ထား 
ေသာ္လည္း အဆုိးရြားဆုံးျဖစ္ေသာ တိုက္႐ုိက္ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈသည္ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲ 
ႏွင့္ ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ (၁) ေျမာင္းဖံုးပါေသာ/ မပါေသာ ေရႏႈတ္ေျမာင္း 
တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ထိခုိက္လြယ္ ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ 
သဘာ၀အသိုက္အျမံဳမ်ား၊ မျမင္ႏုိင္ေသာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား။ (၂) ျဖစ္ႏိုင္ 
ေခ်ရိွေသာ အေသးစားေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရႏႈတ္ေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မိသားစုမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ 
အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ( ၃) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္ဆက္ဆံမႈ၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ႏွင့္ လူထုအေျခခံ အေဆာက္အဦတို႔ ပ်က္စီးႏုိင္ေျခ 
အလားအလာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ 
စိတ္ညစ္ညဴးရျခင္း (၄) ေရႏႈတ္ေျမာင္းအတြင္း ရႊံ႕ဆယ္ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္  အမ်ားျပည္သူသံုးအေဆာက္အဦမ်ား အားျဖည့္ျပဳ 
ျပင္ တည္ေဆာက္မႈ (၅) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအနီး ျမိဳ႕နယ္၏အဓိကက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
လမ္းအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး(၆) စက္သုံးယာဥ္မဟုတ္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈ - 
(ဆိုက္ကားႏွင့္ ဂါလီမ်ား) 

 တည္ေဆာက္ဆဲကာလအတြင္း ကားလမ္းႏွင့္ လူသြားလမ္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ျပႆနာရပ္ 
မ်ားကုိ ေဒသခံလူထုအား လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းပြဲမ်ား က်င္းပေနစဥ္အတြင္း အသိေပး ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္။ 

စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ျပီးစီးမႈတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္အျမင္တစ္ခုမွာ စီမံကိန္းပုံစံ 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈ၊ မရိွမႈတုိ႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္းကုိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္းကုိ နားလည္ထား 
ျခင္းသည္ လုိအပ္ေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္းကုိ အေလးထားေသာ 
စီမံက္ိန္းပုံစံ ျဖစ္သင့္သည္။ 
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၄.၁ အခန္းက႑ ၂  

၄.၁.၁ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား   

အဆိုျပဳ စီမကံိန္းခြဲငယ္မ်ားတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရိုက္ခတ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဇယား ၆ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။  
ျမိဳ႕ျပေရႏႈတ္ေျမာင္းစီမံကိန္းခြဲမွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈအေပၚတြင္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာေသာ့ခ်က္မ်ား 

 ဆူညံမႈ ႏွင့္ ေလ အရည္အေသြး  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား)  ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ား ေျမတူး 
ေဖာ္ျခင္း၊ ေျမၾကီးမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ စြန္႔ထုတ္ဓာတ္ေငြ႔ကို တုိင္းတာသည့္ ကိရိယာမ်ား 
တပ္ဆင္မထားသည့္ အျခားတူးေဖာ္ေရးယႏၱရားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆူညံမႈ 
ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ တစခ္ဏအတြက္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား 
၏ သက္တမ္းမွာ တုိေတာင္းသည့္ သေဘာတရားရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။  

 ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာမွ ေရစီးဆင္းျခင္း  မိုး႐ြာေနစဥ္အတြင္း အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား အနည္အႏွစ္မ်ားႏွင့္ 
တျခားေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား(ဥပမာ- ဟိုက္ဒ႐ုိကာဘြန္မ်ား၊ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခမဲ်ား စသျဖင့္) ျဖစ္ႏိုင္ပါ 
သည္။  မိုးနည္းသြားသည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ မိုးတိတ္သည့္အခါတြင္ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားအတြင္း အဆိပ္သင့္ 
ပစၥည္းမ်ား တိုးပြားလာႏိုင္ပါသည္။ 

 အစိုင္အခ ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း   အစုိင္အခ ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေရထညုစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြင္းအသံုးျပဳသည့္ ေခ်ာဆီႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အစုိင္အခစဲြန္႔ ပစ္ပစၥည္းမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းသည္ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

 ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ   တူးေဖာ္ထားသည့္ အရာဝတၱဳမ်ားတြင္္ ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ 
ထားသည့္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယာယီထားသိုျခင္း၊ သယ္ယူျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္ျခင္း 
မ်ားျဖင့္ အႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားကို မထိန္းသိမ္း မျပဳျပင္ 
ပါက ေရေျမသဘာဝ ေဂဟစနစ္ကုိ ထိခုိက္ႏိုင္သည္။  

၄.၁.၂  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တိုင္းတာခ်က္မ်ား 

အလားအလာရွိေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈေရးတရား၀င္ 
မူေဘာင္မ်ားကို ခြဲျခားသတမ္ွတ္ျခင္းႏွင့္ ေသခ်ာေစျခင္းနည္းတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတူ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ အေစာဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
စမံီခ်က္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကာအကြယ္မ၀ူါဒမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတိုင္းတာခ်က္မ်ားတြင္- 

 ဆူညံသံႏွင့္ ေလထ ုအရည္အေသြး၊ ECoP တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း လူေနဧရိယာမ်ားႏွင့္ အထိခိုက္မခံေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ဆူညံမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေကာင္း 
ဆံုး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ဥပမာမ်ားမွာ (၁) ေရကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း ဖုန္သိပ္ေအာင္ အျခားေသာ နည္းျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း (၂) 
ဆူညံမႈနည္းေစရန္္ စက္တပ္ပစၥည္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း (၃) 
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ေဆာက္လုပ္ ေရးအျပီး သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ခ်က္ျခင္းပင္ အပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ 
သိ႔ုမဟုတ္ ဖုန္ထမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျမိ ႔ဳနယ္အတြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္သည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္အားကာရံျခင္း 
(၄) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္စဥ္အတြင္း အထိခိုက္လြယ္ေသာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္အလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ 
အသံဆူညံမႈထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။  

ဇယား ၆  ေဆာက္လုပ္ေရးမစခင္၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစဥ္တြင္ အဆုိျပဳ အေၾကာင္းအရာ 
၂ စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား 

စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခအေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး
မစခင္ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

1 
အဖံုးပါႏွင့္ 
မပါေသာ 
ေရႏႈတ္ေျမာင္း 
မ်ား တုိးတက္မႈ 

သဘာဝအသုိက္အျမံဳဆံုးရံႈးမႈ နိမ့္    

ေလ (ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ား) ဆူညံမႈ ညစ္ညမ္းမႈ 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ေရထညုစ္ညမ္းမႈ 
(ေခ်ာဆီ၊ေလာင္စာဆီႏွင့္ 
ဟုိက္ဒ႐ိုကာဘြန္မ်ား) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ေဆာက္လုပ္ေရးမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အသင့္ 
အတင့့္ 

   

ေဘးထြကပ္စၥည္းမ်ားပါေသာ ေရႏွင့္ 
အနည္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ေရေျမာင္းမ်ား တူးေဖာျ္ခင္းႏွင့္ 
တူးေဖာထ္ားေသာ အနည္မ်ားအား 
စြန္႔ပစ္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

2 ကိရိယာမ်ား 

ေခ်ာဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ယိုဖိတ္မႈမ်ား နိမ့္    

ေလ (ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ား) ဆူညံမႈ ညစ္ညမ္းမႈ 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမွ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အပင္ႏွင့္ သတဝၱါမ်ား 
က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

3 လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ေခ်ာဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ယိုဖိတ္မႈမ်ား နိမ့္    

မိလႅာႏွင့္ အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရထု 
ညစ္ညမ္းမႈ 

အသင့္အ
တင့္ 

   

4 

ေရေျမာင္း 
အတြင္းမွ 
တူးေဖာ္ထား 
သည့္ ပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ ေျမၾကီး 
မ်ားကို စြန္႔ပစ္ 
ျခင္း 

ေခ်ာဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ယိုဖိတ္မႈမ်ား နိမ့္    

သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ယာဥ္မွ 
ယိုဖိတ္ျခင္း နိမ့္    

(ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား 
အပါအဝင္) ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 
တုိးလာျခင္း 

နိမ့္ 
   

5 
ေဆာက္လုပ္ေရး
မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
မ်ား 

အပင္ငယ္မ်ားႏွင့္ သစ္ကိုင္းမ်ား 
စြန္႔ပစ္ျခင္း နိမ့္    

ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ခႏဲွင့္ အသင့္    

SEA DRM Project - Myanmar 35 
Environmental and Social Management Framework 



 

စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခအေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး
မစခင္ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

အသံုးျပဳၿပီးေသာ ဘိလပ္ေျမမ်ား အတင္ ့

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေယဘူယ် ေလထုအေရအေသြးမွာ 
က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါက ေလထုညစ္ညမ္းေနသည္ကုိ တုိုင္းတာမိပါက 
ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေမာ္တာပါဝင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ကားမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ 
ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ စီမံကိန္းခြဲ မ်ားကုိ ပင္မေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ နီးကပ္ေအာင္ထားျခင္း 
ျဖင့္  ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ကားမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ 
ေသာဓာတ္ေငြ႔မ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေမာ္တာ စက္ပစၥည္းယာဥ္မ်ား သည္ အင္ဂ်င္မပါဘဲ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အင္ဂ်င္မ်ား၏ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ လည္ပတ္ ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာမွ ေရထုတ္ျခင္း  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ  ေရႏႈတ္ေျမာင္းအတြင္းသို႔ တိုက္ 
႐ိုက္ထုတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္  ECoP က သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္မီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးသင့္ပါ 
သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္စဥ္အတြင္း အဖံုးမပါေသာေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားတြင္ ေရအရည္အေသြး 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ႏုန္းသရိုက္မ်ား ထိန္းျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ- ႏနု္းတားနံရံမ်ား၊ ေရဆင္းေျမာင္းတြင္ 
အပင္စိုက္ျခင္း စသျဖင့္) လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

 အစိုင္အခ ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံမႈ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္သည့္ စြန္႔ပစ္ေခ်ာဆီႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို 
စီမံကိန္း အတြင္း ထားသိုျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းျပင္ပ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကုို ပတ္ဝန္းက်င္မွလက္ခံႏိုင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင ္ သင့္သည္။ စီမံကိန္းအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းျပင္ပ စြန္႔ပစ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ECoP 
အတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ရမည္။ ဟုိက္ဒရိုကာဘြန္ဖိတ္စင္မႈမ်ားအတြက္ ဖိတ္စင္မႈမ်ားကို သန္႔ရွင္းႏိုင္သည့္ 
သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား ထည့္သည့္ေသတၱာကို စီမံကိန္းအတြင္း ထားရွိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ၄င္း ေသတၱာအား မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကို သင္တန္းေပးရမည္။  

 ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ  ညစ္ညမ္းမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေလးလံသည့္ 
သတၱဳမ်ား၏သိပ္သည္းဆကို DIA မွစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဖံုးမပါသည့္ ေျမာင္းအတြင္းမွ တူးေဖာ္ထားသည့္ 
အနည္မ်ားပါဝင္ေသာ အရာဝတၱဳမ်ားကုိ စစ္ေဆးရမည္။ အကယ္၍ စစ္ေဆးခ်က္သည္ စံသတ္မွတ္ခ်က ္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက တူးေဖာ္ထားေသာ အနည္မ်ားကို ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပုိးမႊားမ်ား ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ 
ေအာဂဲ္နစ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား တစစ္ိတ္တစပ္ိုင္းျပိဳကြဲခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ ေခတၱသိ ု
ေလွာင္ထားျခင္းျဖင့္ လက္ရွိေျမျဖည့္တင္းရန္လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ႏုိင္သလို 
ျမိဳ႕ျပသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမၾသဇာအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဤစီမံကိန္း 
သည္ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ တူးေဖာ္ထားသည့္ အရာဝတၱဳမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ DMMPs ကို 
ျပင္ဆင္ရမည္။ ကန္ထ႐ုိက္ တာ၏ တူးေဖာ္မည့္နည္းလမ္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အကုန္အက်နည္း၍ 
သင့္ေတာ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တးူေဖာ္လိုက္သည့္အနည္မ်ား၏ အေသးစိတ္ 
သတင္းအခ်က္အလကႏ္ွင့္ အနည္ အရည္အေသြး အကျဲဖတ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ အေသးစိတ္ပံုစံ ေရးဆြစဲဥ္ 
DMMPs ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တင္ဒါစာရြက ္ စာတမ္း 
မ်ားတြင္ DMMPs ကုိ ထည့္သြင္းမည္။ 
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 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မတုိင္မီွ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တူးေဖာ္ထားေသာ ပံုစံ၊ ဓာတု၊ ဇီ၀စြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ တူးေဖာထ္ားသည့္ ပမာဏ၊ တူးေဖာ္သည့္ အစီအစဥ္၊ တူးေဖာ္ထားသည့္ 
အရာဝတၱဳမ်ားကို ယာယထီားသိုျခင္းႏွင္႔  ညစ္ညမ္းႏိုင္သည့္ အရာဝတၱဳမ်ားကို ယာယီစုေပါင္းျခင္းႏင့္ွ 
သယ္ယူရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္မည့္ေနရာတြင ္ ေတြ႔ရွိ 
ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို  ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးသန္႔ DMMP ကုိျပင္ဆင္သင့္သည္၊၊ တူးေဖာ္ထားသည့္ 
အနည္မ်ားကုိ သယ္ယူရာတြင္လိုအပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖိတ္စင္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စြန္႔ 
ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ယူသည့္ ကားမ်ားသည္ ေသခ်ာစြာ အလံုပိတ္ထားရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ပမာဏထက္ မသယ္ယရူပါ။ တူးေဖာ္ထားသည့္ စိုစြတ္ေသာအနည္မ်ားကုိ ျပီးစလြယ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို တားျမစ္ 
ထားသည္။ ဟိုဒ႐ိုဂ်င္ဆာလဖိုက္၊ မီသိန္းႏွင့္ အျခားေသာ အနံ႔ထြက္ႏုိင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားမွ အနံ႔ထြက္မႈကို 
တားဆီးရန္ ကန္ထ႐ုိက္တာအေနျဖင့္ (Microorganisms)မ်ားကို ေန႔စဥ္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ထားသည့္ 
အရာဝတၱဳမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အနံ႔မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္္ႏုိင္သည္။ 

၄-၁-၃ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ေရစြန္႔ထုတ္မႈ ေျမေအာက္စနစ္ႏွင့္ သမား႐ုိးက် ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔ကို ဦးတည္၍ အဓိက 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္  ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိ သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစ 
ႏုိင္သည္။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ လူဦးေရကြဲျပားမႈ (ထိခုိက္လြယ္ 
ေသာ အဖြဲ႕မ်ား-အမ်ိဳးသမီးမ်ား/လူငယ္ေယာက္်ားေလးမ်ား ကေလးငယ္မ်ား၊ ေယာက္်ားေလး/အမ်ိဳးသား-
သက္ၾကီးပုိင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား စသည္…)မ်ားအေပၚ သိသာစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

CBD တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခခ်မႈမ်ား ႐ိွခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ျဂိဳလ္တု ဓာတ္ပံုမ်ားမွ အနည္းငယ္ 
ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အအုံထိခိုက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားအား 
အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာယီအညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ေနရာမ်ားသည္ အေဆာက္အဦး၊ သုိ႔ 
မဟုတ္ ေျမအား ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အေသးစားထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာ 
မူ ဒီေရတံခါးမ်ား ေရဘုံဘိုင္မ်ားတပ္ဆင္ရန္အတြက္ အနည္းငယ္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား လုိအပ္ 
ေပမည္ျဖစ္သည္။ အလားအလာ႐ိွသည့္ ေနရာအမ်ားစုမွာ လက္ရိွ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေ၀းကြာသည့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအတြင္း 
တည္႐ွိေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ လူမႈ ေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျမန္မာ့တရား၀င္ 
လူမႈေရးမူေဘာင္မ်ားကုိ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္၊ ထုိ႔အျပင္ ကမာၻ႔ ဘဏ္၏ အကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
စီမံကိန္းျပင္ဆင္မႈ၏ အေစာဆုံးအဆင့္တြင္ စတင္၍ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လုံး အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့တရား၀င္ 
လူမႈေရးမူေဘာင္မ်ားကုိ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာလူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကုိ  ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ကုိ ဇယား ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အလားအလာရိွသည့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္  

 ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း။  ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ေနရာေျပာင္း 
ေ႐ႊ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာ အနည္းပါးဆံုးႏွင့္ ယာယီသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ေရထိန္းတံခါးမ်ား၊ ေရစုပ္စက္မ်ားႏွင္ ့ အဖံုးမပါေသာေျမာင္းမ်ားကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေျမ 
အနည္းငယ္သိမ္းဆည္းရန္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အဆုိပါ ေျမအနည္းငယ္သိမ္းဆည္းျခင္း 
လိုအပ္ခ်က္ကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အေသးစိတ္ပံုစံ အခန္းက႑မ်ားတြင္ သတ္မွတ္သြား 
ႏိုင္ပါသည္။ 
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 ျပည္သူပိုင္လမ္းႏွင့္လူသြားစၾကၤန္မ်ားအသံုးျပဳခြင့္ကိုတားျမစ္ျခင္း။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ယာဥ္ 
မ်ားႏွင့္ လူမ်ားသြားလာမႈ၌ လံုျခံဳေစရန္ လံုေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာရေစရန္ ေဆာကလ္ုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လမ္းမ်ားကို အပိုင္းအျခားႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ႏုိင္သည္။ ယာဥ္ရပ္ရန္ ေနရာမ်ားသည္ ယာဥ္မရပ္ရ 
ေနရာမ်ားျဖစ္သြားႏိုင္ျပီး ထိုအရာကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဧရိယာအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေျမေအာက္ေျမာင္း 
မ်ားသည္ လူသြားစၾကၤနမ္်ားေအာက္တြင္ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုလူသြားစၾကၤန္မ်ားသည္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။ ေျမာင္းဖံုးမ်ားဖယ႐္ွားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၏ ေနရာထိုင္ခင္း 
စီးပြားေရးႏွင့္ တည္ေနရာတို႔ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစျပီး ထုိအရာမ်ားသည္လည္း တားျမစ္ထားသည့္ 
အခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။  

 ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား။ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ကာလတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
(ဥပမာ - ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား စသည္) ေတြ႕႐ွိႏိုင္ျပီး ေတြ႕ရွိခ႔ဲမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ႔ေသာ 
ေရႏႈတ္ေျမာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ESMP အေသးစိတ္ 
ေျမေနရာေ႐ြးခ်ယ္မႈတြင္ စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ သုေတသနဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္အစီအမံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

၄.၁.၄ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး တိုင္းတာခ်က္မ်ား 

ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားစာရင္းတြင္  

 ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း - လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတြက္ ေျမလိုအပ္မႈႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္း 
ျခင္းတို႔ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္ အဆင့္တြင္ 
သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္  ေျမရယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ရယူသည့္ ေျမပမာဏကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာငရ္ြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 လမ္းႏွင့္ လူသြားစၾကၤန္မ်ား အသံုးျပဳခြင့္ကို တားျမစ္ျခင္း- ေဆာက္လုပ္ေရးမတိုင္မီတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ကိစၥရပ္မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး 
အထူးကိစၥရပ္မ်ားအေနျဖင့္ မွီတင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ မွီတင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအား လုပ္ငန္း၏ ၀န္ထမ္းမ်ား 
သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေလွ်ာက္ အေဆာက္အၪီးတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔  အနည္းဆံုး (၇) ရက္ 
မတိုင္မီအတြင္း သြားေရာက္ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ဆကဲာလတြင္ စီမံကိန္း၏ ေလက့်င့္ 
ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္သည့္လမ္းမ်ားႏွင့္ အ၀င္မ်ားတြင္ ေနရာယူ၍ ကူးသန္းသြား 
လာမႈအတြက ္ညႊန္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဆက္သြယ္မႈ 
မူလအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ (ေျမာင္းဖံုးမ်ားကို လူသြားလမ္းမွ ဖယ္ရွားလိုက္ ေသာေၾကာင့္) အႏၱရာယ္ကင္းစြာ 
ျဖတ္သန္းေရးအတြက္ လက္တန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အသင့္လုပ္ထားျပီး ေရႏုတ္ေျမာင္းအဖံုးမ်ား တပ္ဆင္ရ 
မည္ျဖစ္သည္။ မွီတင္းေနထုိင္ သူမ်ားႏွင့့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအား ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္၏ အေစာပိုင္း အသိေပး 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ ေသခ်ာေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း ယာယီ 
ေလွ်ာက္လမ္း အႏၱရာယ္ကင္းေရးသည္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ေဒသတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ား ၏ 
စိုးရိမ္မႈအျဖစ္ ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ သတိျပဳမိသည္မွာ သတိ 
ေပးခ်က္မ်ားမရိွသည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ယာယီေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမာင္းဖံုး 
မ်ား ဖယ္ရွားထားျခင္းကို မေတြ႕ျမငႏ္ုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မျပီးဆံုးေသးခင္တြင္ 
အႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ေရး အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ၀င္ေပါက္ႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ 
အဖံုးမရွိေသာေျမာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ထားေသာ ႐ုပ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလပု္ငန္းခြင္ကို 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပိုင္းျခားထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
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 ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား - ESMP လုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစိတ္မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္း သုေတ 
သနဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုေတြ႔ရွိႏိုင္မႈပါ၀င္ျပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းခြဲငယ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ 
ကို ေလ်ာပ့ါးေစႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္အမားမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေျခမ်ားအား တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေတြ႕ 
ရွိႏုိင္ေျခလကၡဏာမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပရန္ ေလ့က်င့္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး မပ်က္ယြင္းေစရန္ လပု္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို  YCDCPS ႏငွ့္ ေဆြးေႏြးရာတိုင္ပင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

ဇယား ၇ ေဆာက္လုပ္ေရးမစခင္၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစဥ္တြင္ အဆုိျပဳ အေၾကာင္းအရာ ၂ 
စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခအေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး
မစခင္ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

1 

ေျမယာသိမ္းဆည္း
မႈႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်
ထားေရး 
ျပႆနာမ်ား 

စီမံကိန္းခြဲတည္ေဆာက္ရန္ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း နိမ့္    

အေဆာက္အအုံမ်ား 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ယာယီ) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

2 လုပ္အား 

ေဒသခံမ်ာအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား 
(အလုပ္သမားခြဲေဝမႈ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အလုပ္သမားမ်ားအၾကား မတူညီသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ေဒသခံမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

3 လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ယာဥ္လမ္းေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကန္႔သတ္ျခင္း 

အသင့္အတ
င့္ 

   

အမိႈက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စြန္႔ပစ္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လုံျခံဳမႈအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရ ၊ လုံျခံဳမႈ ႏွင့္ 
လူမႈေနထုိင္မႈဘဝ 
အက်ုိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (ရွိျပီးေသာ 
လူမႈေရးပတ္သက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါမ်ား) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

4 

ေရေျမာင္းအတြင္း
မွ 
တူးေဖာ္ထားေသာ 
အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္ 
ေျမၾကီးမ်ားကုိ 
စြန္႔ပစ္ျခင္း 

တူးေဖာ္ထားသည့္ အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္ 
ေျမၾကီးအတြင္းမွ 
အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိ ျပည္သူသို႔ 
ေဖာ္ျပျခင္း 

နိမ့္ 

   

တူးေဖာ္ထားသည့္ အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္ 
ေျမၾကီးအတြင္းမွ 
အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိ 
အလုပ္သမားမ်ားသို႔ ေဖာ္ျပျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

တူးေဖာ္ထားသည့္ အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္ 
ေျမၾကီးမ်ားကို သယ္ယူမႈမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

5 ေဆာက္လုပ္ေရး အသုံးမျပဳသည့္ နိမ့္    
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စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခအေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး
မစခင္ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား 

 
 
ဇယား ၇ (ဆက္လက္)    

စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခ 
အေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး
မစခင္ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

 

6 
တိက်သည့္ 
လူမႈေရး 
ျပႆနာမ်ား 

ေျမယာမ့ဲလူတန္းစားမ်ားအား 
ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ တိုးျမင့္လာျခင္း နိမ့္    

လမ္းအသုံးျပဳမႈႏွင့္ သြားလာရန္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခက္ခလဲာျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား 
ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အလုပ္သမားဦးေရျမင့္မားလာသည့္အတြ
က္ HIV/ AIDS ကူးစက္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း  

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္း အသင့္ 
အတင့္ 

   

ေရမွကူးစက္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါ 
ကူးစက္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း  

အသင့္ 
အတင့္ 

   

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ျမင့္    

7 က်ား/မေရးရာ 
ျပႆနာ 

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အလုပ္ဝန္ 
ပိုလာျခင္း  

အသင့္ 
အတင့္ 

   

 

၄.၂  အခန္းက႑ ၃ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစားထုိးျပဳျပင္ျခင္း။   က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈကင္းသည့္ 
ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတုိ႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာမ္တီပိုင္ ေျမေနရာတြင႐္ွိေသာ္လည္း ျပည္ 
သူပိုင္လမ္းေပၚတြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာႏွင့္ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္္မြမ္းမံျခင္းေၾကာင့္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို   စီမံကိန္းခြဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ အ 
တြက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကုန္သည္မ်ား၏ စီးပြားေရးထိခုိက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ဆုိင္ခန္းပိုင္ရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားဌာနတုိ႔ကုိ တုိင္ပင္ေဆြး ေႏြး၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။  
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၄.၂.၁  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား  
ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စည္းကမ္းေဘာင္မ်ားကိ ု လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ 

ကမၻာ့ဘဏ္က ခ်မွတ္ထားေသာ အကာအကြယ္ မ၀ူါဒမ်ားကို စီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္စဥ္ 
အဆင့္ကတည္းကပင ္စတင္သလို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္တိုင္းမွာပင္ လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္း 
က်င ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအလားအလာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ပတ၀္န္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ဇယား(၈)တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံု ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ 
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေသာ ့ခ်က္မ်ားတြင ္

 ဆူညံမႈ၊ ေလထု အရည္အေသြးႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား။ အလံုပိတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ ္
ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္(ဥပမာအားျဖင့္ဖုန္မႈန္႔မ်ား)ေၾကာင့ ္ ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မည္။ ဓာတ္ေငြ႔စြန္႔ထုတ္ျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ တပ္ဆင္မထားေသာ 
စက္တပ္အင္ဂ်င္မ်ား ေမာင္းႏွင္မႈသို႔ ေဆာက္လုပ္ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ထြက္ေပၚလာေသာ အႏၱရာယရ္ွိေသာဓာတ္ေငြ႔မ်ား၊ (သို႔) စက္ပစၥည္းမ်ားမွထြက္ေပၚလာေသာ အမႈန္မ်ား 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း တုန္ခါမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆူညံမႈ၊ တုန္ခါမႈႏငွ့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ တစခ္ဏအတြက္သာ 
ျဖစ္လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ သက္တမ္းမွာ တုိေတာင္းသည့္ 
သေဘာတရားရွိသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

 အစိုင္အခ ဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ။ အစုိင္အခ ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းမႈေရထု 
အရည္အေသြး တက္ေရာက္ေစႏုိင္သည့့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြင္းအသံုးျပဳသည့္ ေခ်ာဆီႏွင့္ 
ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အစုိင္အခစဲြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

 ေရဆုိးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ။  ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေရဆုိးမ်ားသည္ 
ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေရစီဆင္းသည့္ ေဂဟစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္ႏုိင္သည္။ 
အစိုင္အခ ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အလံုပိတ္ထားသည့္ ေသတၱာမ်ားတြင္ မထားျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္းအတြင္း 
သို႔က်ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမွ မကာကြယ္ထားလွ်င္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္ႏုိင္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းအတြင္း အသံုးျပဳသည့္ ေခ်ာဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အရာဝတၱဳမ်ား 
ဖိတ္စင္လွ်င္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ 
 

ဇယား ၈ ေဆာက္လုပ္ေရးမစမီ၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အဆုိျပဳ အေၾကာင္းအရာ ၃ 
စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခ 
အေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး

မစမီ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

 

၁ 

ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပင္န္းမ်ားႏွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
ေရး 

ေလ (ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ား) ဆူညံမႈ ညစ္ညမ္းမႈ 

အသင့္ 
အတင့္    

၂ ကိရိယာမ်ား 

ေခ်ာဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီ 
ယိုဖိတ္မႈမ်ား နိမ့္    

ေလ (ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ား) ဆူညံမႈ ညစ္ညမ္းမႈ 

အသင့္ 
အတင့္    
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စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခ 
အေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး

မစမီ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

 

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမွ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

အသင့္ 
အတင့္    

အပင္ႏွင့္ သတဝၱါမ်ား 
က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္    

၃ လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ေခ်ာဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီ 
ယိုဖိတ္မႈမ်ား နိမ့္    

မိလႅာႏွင့္ 
အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ 

အသင့္ 
အတင့္    

၄ 
ေဆာက္လုပ္ေရး
မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
မ်ား 

အပင္ငယ္မ်ားႏွင့္ သစ္ကိုင္းမ်ား 
စြန္႔ပစ္ျခင္း နိမ့္    

ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ခႏဲွင့္ 
အသံုးျပဳၿပီးေသာ ဘိလပ္ေျမမ်ား 

အသင့္ 
အတင့္    

 

၄.၂.၂ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တိုင္းတာခ်က္မ်ား 

စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း အေစာပုိင္းအဆင့္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ 
ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ကမာၻဘဏ္ အကာအကြယမ္ူဝါဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေရး တိုင္းတာရာတြင္  

 ဆူညံမႈ၊ ေလထအုရည္အေသြးႏွင့္ တုန္ခါမႈ။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရာ 
တြင္ ဆူညံမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တုန္ခါမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို 
အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  ECoP အတြင္း  လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ (၁) 
ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းေနရာမ်ားသည္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ရမည္။ (၂) 
ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္ လက္လည္ပတ္မည့္ ေနရာမ်ားအၾကား ဖုန္စစ္ထုတ္ေပးေသာ 
အကာအကြယ္မ်ား ထည့္သြင္းကာကြယ္ရ မည္။ (၃) ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ စက္တပ္ပစၥည္း 
မ်ားကို ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရမည္။ (၄) ထိခိုက္လြယ္ေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ အသံေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ 
အကာအကြယ္မ်ား တပ္ဆင္ရမည္။ (၅) သာမန္အလုပ ္ ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ဖုန္၊ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား 
ထြက္ေပၚႏုိင္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ရမည္။ (၆) ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
ေလထုအတြင္း စက္တပ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးမျပဳရပါ။ 

 အစိုင္အခစဲြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား။  ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္သည့္ စြန္႔ပစ္ေခ်ာဆီႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို 
စီမံကိန္း အတြင္း ထားသိုျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းျပင္ပ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကုို ပတ္ဝန္းက်င္မွလက္ခံႏိုင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင ္ သင့္သည္။ စီမံကိန္းအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းျပင္ပစြန္႔ပစ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ECoP 
အတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ရမည္။ ဟုိက္ဒရိုကာဘြန္ဖိတ္စင္မႈမ်ားအတြက္ ဖိတ္စင္မႈမ်ားကို သန္႔ရွင္းႏိုင္သည့္ 
သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား ထည့္သည့္ေသတၱာကို စီမံကိန္းအတြင္း ထားရွိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ၄င္း ေသတၱာအားမည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကို သင္တန္းေပးရမည္။  

 ေရဆိုး စီမံခန္႔ခြဲမႈ  ECoP တြင္ပါသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေရဆုိးမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္ျခင္းမ်ားကို အေကာင္ 
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အထည္ေဖာ္သင္သ့ည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေရဆိုးသိမ္းဆည္းရန္ ေနရာကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။  
 

၄.၂.၃ လူမႈေရးဆ္ုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား  

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ နီးေသာေနရာတြင္ရွိေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေဆာက္အအံဝုင္းအတြင္း 
ေနထုိင္မႈမ်ား အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူဆိုင္ 
ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေနစဥ္အတြင္း ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမႈမ်ား ရွိမည ္
မဟုတ္ပါ။ ဤအေၾကာင္းအရာတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုဆုိသည္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီမွ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမျဖစ္ၿပီး ၎ေျမေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို 
ဆုိလုိသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ လူမႈ ေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈဆုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဥပမာအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုကဲ့သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
အေဆာက္အအံုကို အသံုးျပဳေနသည့္ ျပည္သူႏွင့္ ဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳ ေရးႏွင့္ ၎တြင္ 
အလုပ္လုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆုိလိုသည္။ 

စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း အေစာပိုင္းအဆင့္ စီမံကိန္း 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ကမာၻ႔ဘဏ္ အကာအကြယ္မူဝါဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 
သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ရပ္ကြက္အဆင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံ)ု တုိ႔ပူးေပါင္း၍ PAP ႏွင့္ PAH တုိ႔အတြက္ 
ယာယီေနရာခ်ထားမႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယာယီေနရာခ် 
ထားျခင္းကို ဆံးုျဖတ္ရာတြင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္၏ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး ၾကိဳတင္အသေိပးထားေသာ အေရး 
ပါသည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ရယူထားေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆံုး 
ျဖတ္သင့္သည္။ အဆိုျပဳစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ကို ဇယား ၉ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 

စီမံကိန္းခြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ- 

 ျပည္သူလူထုေနထုိင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း။   ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
စီမံကိန္း ေနရာႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူ႔အေဆာက္အအံုရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ေနအိမ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းဝင္းအတြင္းတြင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ေစ်းအတြင္းရွိ ဆုိင္မ်ားကို 
လုပ္ငန္း၏ သဘာဝႏွင့္ ဆိုင္၏ေနရာအေပၚမူတည္၍ ေစ်းအတြင္း အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ား 
ရွိႏိုင္သည္။ ဤ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ယာယီသာျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္သုိ႔ ဆုိင္၏ အနီးနားဝန္းက်င္တြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင ္ေနခ်ိန္အတြင္းသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ 

 အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းစြာ လမ္းအသံုးျပဳမႈ။  ဝန္ထမ္းၾကိဳပို႔ယာဥ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေပးသည့္ယာဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူပိုင္လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ 
ရျပီး လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွကမ္်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။  

 ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမး္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး။  ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာ 
မ်ား ေရြ႕လ်ားျခင္းႏွင့္ တုန္ခါမႈႏွင့္ ဆူညံသံမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ ယာယီဟု မွတ္ယူႏိုင္္ေသာ္လည္း ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေလ်ာ့ခ်ေရး တုိင္းတာခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနဆ ဲျဖစ္သည္။ 
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 ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား။   ျပီးခဲ့သည့္ ေရေျမာင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း 
ေဆာက ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား ႐ွာေဖြေတြ႕႐ိွ 
ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းခြဲ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာမ်ားတြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈ (သုိ႔) ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မရိွမျဖစ္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားသည္ 
ျပန္လည္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့ ဆုိး႐ြားစြာ ထိခုိက္သြားႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ 
အဆုိျပဳစီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ရန္ ေ႐ွးေဟာင္း 
သုေတသနဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အတြက္ အခြင့္အေရး႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိႏုိင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
အေသးစိတ္ႏွင့္ တိက်ေသာ ESMF တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။  
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ဇယား ၉ ေဆာက္လုပ္ေရးမစမီ၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အဆုိျပဳ အေၾကာင္းအရာ ၃ 
စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

စဥ္ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ 
သည့္ 
အေျခ 
အေန 

အပိုင္းမ်ား 

ေဆာက္
လုပ္ေရး 

မစမီ 

ေဆာက္
လုပ္စဥ္ 

ေဆာက္
လုပ္ၿပီး 

 

၁ 

ျပည္သူ႔အေဆာက္
အအုံ 
ဝန္ထမ္းေနအိမ္မ်ာ
းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္ျခ
င္း 

ျပည္သူ႔အေဆာက္အအုံ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ေနအိမ္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ယာယီ) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ျပည္သူပိုင္ေစ်းအတြင္းရွိ 
ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ယာယီ) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

၂ 

ျပည္သူ႔အေဆာက္
အအုံမ်ား 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
မြမ္းမံျခင္း 

ပံုသ႑န္ႏွင့္ အႏုပညာမ်ားဆုံးရံႈးျခင္း နိမ့္    

ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး နိမ့္    

တုန္ခါမႈေၾကာင့္ 
အနီးအနားအေဆာက္အအုံမ်ား တုန္ခါမႈ 
သက္ေရာက္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

သမိုင္းဝင္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းလက္ရာမ်ား 
ဆုံးရံႈးျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

၃ လုပ္အား 

ေဒသခံမ်ာအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား 
(အလုပ္သမားခြဲေဝမႈ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အလုပ္သမားမ်ားအၾကား မတူညီသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ေဒသခံမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား 

အသင့္အတ
င့္ 

   

၄ လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ယာဥ္လမ္းေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကန္႔သတ္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အမိႈက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စြန္႔ပစ္ျခင္း 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
လုံျခဳမႈ အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူမႈေနထုိင္မႈဘဝ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
(ရိွျပီးေသာ လူမႈေရးပတ္သက္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ေရာဂါမ်ား) 

အသင့္ 
အတင့္ 

   

၅ ေဆာက္လုပ္ေရး 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

အသုံးမျပဳသည့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား နိမ့္ 

   

၆ 
တိက်သည့္ 
လူမႈေရး 
ျပႆနာမ်ား 

အလုပ္သမားဦးေရျမင့္မားလာသည့္အတြ
က္ HIV/ AIDS ကူးစက္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း  

အသင့္ 
အတင့္ 

   

၇ က်ား/မေရးရာ 
ျပႆနာ 

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အလုပ္ဝန္ 
ပိုလာျခင္း  

အသင့္ 
အတင့္ 
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၄.၂.၄ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တိုင္းတာခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရးတုိင္းတာခ်က္မ်ားတြင-္ 

 ျပည္သူလူထုေနထုိင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း  ေစ်းဌာန၊ ေစ်းသာယာေရး 
ေကာ္မတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈေကာင္းမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္မႈ အနည္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ဇယားတုိ႔ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းခြဲအတြင္းေနထုိင္သည္ဆုိလွ်င္ ထုိဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဘ ဲလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ႏွင့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မလိုအပ္ဘ ဲယာယီေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရပါမည္။ 
ေစ်းအတြင္း ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရလွ်င္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ 
အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနည္း လမ္းကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္။ 

 အႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းစြာ လမ္းအသံုးျပဳမႈ  ဝန္ထမ္းၾကိဳပို႔ယာဥ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိ 
ယာမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေပးသည့္ယာဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူပိုင္လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရျပီး 
လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ သင္တန္းေပးထားသည့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ 
အဝင္ႏွင့္ အထြက္ေနရာမ်ားတြင္ ေစာင့္၍ စက္ပစၥည္း၊ ကိရိယာႏွင့္ အျခားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား သယ ္
ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္ေၾကာမပိတ္ဆို႔ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေပးမည္။ 

 ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး  ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာ 
မ်ား ေရႊ႕လ်ားျခင္းႏွင့္ တုန္ခါမႈႏွင့္ ဆူညံသံမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္   သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ သဘာ၀အားျဖင့္ ယာယီဟု မွတ္ယူႏိုင္္ေသာ္လည္း ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္  ျပည္သူႏွင့္ ၀န္ထမ္းတို႔၏ ကာကြယ္ရန္တုိင္းတာခ်က္မ်ား 
လုိအပ္ေနဆ ဲျဖစ္သည္။ 

 ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပီးခဲ့သည့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား ႐ွာေဖြေတြ႕ 
ရွိႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္ပြားခဲပ့ါသည္။ YCDCPS မ်ားႏွင့္ ေတြပဆံုေဆြးေႏြး၍ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္ပံု၊ 
သိသာထင္းရွားမႈမ်ားအား သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းခြဲ လပု္ငန္းခြင္ဧရိယာမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ (သုိ႔) ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံ 
မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မရွိမျဖစ္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားသည္ ျပနလ္ည္မြန္းမံေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုိး႐ြားစြာ 
ထိခုိက္သြားႏုိငျခင္းမ်ား ရိွႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ အဆုိျပဳစီမံကိန္းခြဲ မ်ား၏ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အ 
ေရး႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိႏုိင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ESMP တြင္အေသးစိတ္ႏွင့္ တိက်စြာထည့္သြင္းသင့္သည္။  

 

၄.၃  အေထြေထြထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား 

၄.၃.၁ အလုပ္သမား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကြဲျပားေသာ လူဦးေရမ်ားသည္ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာအခြဲမ်ား၊ 
ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ တိုက္တြန္းစုေဆာင္းထားသူ 
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မ်ားျဖစ္ရာ အဆိုပါလူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ အမ်ဳိးသားအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အခရာက်ေသာ 
အလုပ္သမားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ လုပ္သားငွားရမ္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ တန္းတူလုပ္ခႏွင့္ တန္းတူအလုပ္ေပးေရးတုိ႔ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမွမလုပ္ေစရန္ အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္လိုသည္။ 
အျခားေသာ အလုပ္သမားေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားတြင္ အဆုိျပဳစီမံကိန္းခြဲငယ္မ်ား ဖြံျဖိဳးမႈလုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္မူ၀ါဒတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာဆုိရေသာ္ 
အလုပ္ဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ခြဲျခား မႈမျပဳျခင္းႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား၊ စားရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား)၊ လုပ္သားအင္အားစု 
ကုိ ကာကြယ္ျခင္း (ဥပမာ-ကေလးလုပ္သားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း)၊ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ၊ ျပင္ပဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းသည့္အဖြဲ႔မ်ားကုိ 
ေဒသႏၱရ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးသတိျပဳမွတ္သားရမည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း 
သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၃၀)၊ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ခြင့္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ (၁၉၄၈)၊ ဆုိးရြားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ 
(၁၉၉၉) တို႔အပါအဝင္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ကုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ရန္ကုန္ 
သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္ေသာအလုပ္သမားမ်ား၊ အသင့္အတင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မကၽြမ္းက်င္ေသာအလုပ္သမားမ်ား မ်ားစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္  စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား  
သည္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား 
၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ားအျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနထိုင္သူမ်ားမွ မွတ္ပုံ 
တင္တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ မေက်နပ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ေတြ႕ခ်က္ခ်င္း အသုံးခ်ႏိုင္ 
ေသာ အားေကာင္းသည့္ ယႏၱရား (စနစ္)တစ္ခု ႐ွိသင့္ပါသည္။ 
 

၄.၃.၂  ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား၏ ေနရာေျပာင္းေ႐ြႊ႕မႈ 

စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ CBD တစ္ေလွ်ာက္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္မႈဆိုင္ရာ တည္ထားမႈမ်ား 
သည္ လမ္းႏွင့္ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ တည္ရိွေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕အႀကီးစား တည္ေဆာက္မႈမ်ား (ဥပမာ - 
နတ္စင္အခ်ဳိ႕ စသည္)သည္ လမ္းမေပၚထိ ေနရာယူထားၾကပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေညာင္ပင္ 
မ်ားေအာက္တြင္ သစ္၊ သုိ႔မဟုတ္ သတၳဳႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေရႏႈတ္ေျမာင္းအဆင့္ျမႇင့္ 
တင္ျခင္းတြင္အခ်ဳိ႕ေသာ စင္မ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရမည္ျဖစ္ျပီး အနည္းဆုံး အားျဖင့္ ယာယီအသုံးျပဳခြင့္ 
ကန္႔ သတ္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ အဆုိပါ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးမ်ား၏ 
တည္ရွွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဤအေဆာက္အဦ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္  ေလးစားမႈကုိ ေရွး႐ႈ၍ 
ညႇိနႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ေရြ႔ေျပာင္းရာတြင္ က်သင့္မည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္အတြင္းမွ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။  
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၄.၃.၃အနားယူအပန္းေျဖမႈဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈမ်ား 

စီးပြားေရးဗဟုိေဒသအတြင္း ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာ ဧရိယာမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ အသက္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ ကေလးမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေဆာ့ကစားၾကေၾကာင္းFGD 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကုိယ္တုိင္မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္း ျဖင့္ ထုိအခ်က္ကုိ 
အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုိ၍အသက္ႀကီးေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား (ဆယ္ေက်ာ္သက္မတုိင္မီႏွင့္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ား)သည္ ေန႔ခင္းပိုင္းထက္ ယာဥ္အသြားအလာ နည္းပါးေသာ ညေနေစာင္း 
အခ်ိန္၌ လမ္းသြယ္မ်ားထဲတြင္ ေဘာလုံးႏွင့္ ျခင္းလုံးကစားၾကသက့ဲသုိ႔ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္လည္း 
ကစားၾကသည္။ 

 
၄.၃.၄.အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာမ်ား 

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ တည္ရွိရာေနရာတြင္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ပါက ယာယီအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ (ထိခိုက္မႈ)ခံရမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ၄င္းတုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနရာတစ္ေနရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ေနရာတည္း၌သာ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္လာခ့ဲၾကေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ ထုိဆုိင္မ်ားတြင္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္မႈ 
မရွိေသာ္လည္း လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားသည္ ေျခလ်င္လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားျပားမႈႏွင့္ ပုံမွန္ေဖာက္သည္ 
မ်ားအနီး ၀န္းက်င္တြင္ေနထုိင္မႈ စသည့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ၄င္းတုိ႔အတြက္ စီးပြား 
ေရးအရ အဆင္အေျပဆုံးေသာ “ကုိယ္ပိုင္ေနရာမ်ား”ကုိ ရယူထားၾကသည္။ ေရႏႈတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကုိ ယာယီေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက ၄င္းတုိ႔၏၀င္ေငြကုိ ဆုိး 
ရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ေသာေစ်းသည္မွာ အျခားေစ်းသည္၏ “ကိုယ္ပိုင္ေနရာ 
ေကာင္း”တြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလုိက္သက့ဲသုိ႔ျဖစ္သြားလွ်င္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ား 
လည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ လက္ရိွ 
အခ်ိန္တြင္ CBD အတြင္းမွ လမ္းေဘးေစ်းသည္ အမ်ားအျပားကုိ ညေစ်းသုိ႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း 
လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ CBD ၏ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားစြာ ဆက္လက္ 
ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီးထုိလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မၿပီးဆုံးေသးေသာ လုပ္ေဆာင္ဆ ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ညေစ်းသည္ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္အေျချပဳလ်က္ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားအျပားေနရာ 
ယူၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ေရႏႈတ္ေျမာင္း ေရတံခါးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေရေျမာင္း တစ္ေျမာင္းမွာ ကမ္းနားလမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ သြယ္တန္းထားသည္။ လက္ရိွတည္ရိွ ေနၿပီးေသာ ေရႏႈတ္ ေျမာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ား 
အျပားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ညေစ်း၏ အခ်ဳိ႕အပုိင္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းရ ႏိုင္ေျခရိွသည္။ 

ေရႏႈတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက ဆိုင္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ လမ္းသြားလမ္းလာ 
မ်ား သြားေရာက္ရန္ ခက္ခမဲႈမ်ားလည္း ယာယီျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
ဆုိင္ပိုင္ရွင္ မ်ားအတြက္ ေရာင္းရသည့္ပမာဏႏွင့္ ၀င္ေငြက်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ လက္ေတြ႕ 
အေျခအေနတြင္ အိမ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ - စတိုးဆိုင္မ်ား စသည္) ေ႐ွ႕႐ိွ ေရေျမာင္းမ်ား ေပၚတြင္ 
ေရႏႈတ္ေျမာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစရန္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ လက္ရန္းမပါေသာ ပ်ဥ္ျပားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ယာယီတံတားငယ္ေလးမ်ားထိုးကာ  ျဖတ္သန္းသြား 
လာျခင္း ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ပါသည္။   
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၄.၃.၅ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ား 
CBD အတြင္းရွွိ လမ္းမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက 

ပြဲေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ အသုံးျပဳၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ထုိသုိ႔ေသာပြဲမ်ားမွာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားပြဲမ်ားမွာမူ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပဳ 
လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္၏သေဘာသဘာ၀မွာ ထုိေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လသာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေနထုိင္သည့္ 
လူဦးေရ၏ မ်ားျပားေသာအခ်ိဳးအစားမွာ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထုိေနရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး 
ကာလ၌ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ 
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပံုမွန္ အားျဖင့္ျပဳလုပ္ၾကသည့္ လမ္းအလုိက္ ဗုဒၶဘာသာတရားပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
လမ္းမ်ားကုိ ညေနပုိင္းမွစ၍ ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔ ဆက္တုိက္ပိတ္ထားေလ့ရွိသည္။ 

 

၄.၃.၆ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ (ဥပမာ - ေရ/မီးပုိက္လိုင္း မ်ား)  

ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း (FGD) မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား 
အရ ေရႏုတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရပုိက္သြယ္တန္းမႈတြင္ ယာယီအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
သည္။ အိမ္မ်ား၏ေရွ႕ဘက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေသာ ေရပုိက္မ်ားတြင္ အကာအရံအဖုံးအအုပ္ မရိွဘျဲဖစ္ေနတတ္ 
ၿပီး ေရႏုတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ပ်က္စီးသြားတတ္သည္ (သုိ႔) ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လိုအပ္ 
တတ္သည္။ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္အတြင္း 
ေရပုိက္မ်ားကုိ မထားရိွသင့္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ စီမံကိန္း၏ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးပိုင္းတြင္ ေရပုိက္မ်ားကုိ 
ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ျပင္ပ၌ ျပန္လည္သြယ္တန္းရန္အတြက္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 

၄.၃.၇ ေဆာက္လုပ္ေရးအမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း 
ရန္ကုန္၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံက်သည့္ ေနရာတစ္ခုစီအတြင္း၌သာ 

(သို႔) ခ႐ိုင္မ်ား (အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္) စသျဖင့္ ခြဲျခားထားၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္း စြန္႔ပစ္သည့္ ေနရာမ်ားရိွသည္။ ဥပမာ- ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာန အေနာက္ 
ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း႐ိွ CBD ဧရိယာတြင္ အမိႈက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရွင္းလင္းၿပီး ဖယ္ရွားရန္ အတြက္ 
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိေသာ ထိန္ပင္သုသာန္သို႔ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္သည္။ ထုိ သုသာန္သည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆုံးသုသာန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ CBD ဧရိယာအတြင္းရွိ ေရႏႈတ္ေျမာင္း အမ်ားစုအတြင္းမွ 
တူးေဖာ္ရ႐ွိေသာ ေျမႀကီးမ်ားကုိ ဒဂံုေတာင္-ေျမာက္ လမ္းဆုံအနီးရွိ စီမံကိန္းေနရာ အသစ္သို႔ စြန္႔ပစ္သည္။ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စြန္္႔ပစ္ပစၥည္း စြန္႔ပစ္မည့္ေနရာသည္ ESMF တြင္ ပါဝင္ရမည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ေနသည့္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ေဘးရန္ 
ကင္းရွင္းေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္ 
တြယ္ရပါက အကာအကြယ္ျဖစ္ေစမည့္ အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ရမည္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မႈ 
ရွိၿပီး သက္ရွိမ်ား၏ သဘာ၀ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
က ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကုိ ညစ္ပတ္ေစျခင္းမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
ထည့္သြင္းထုပ္ပိုးလ်က္ စြန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာ 
လွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ တိုင္းတာရန္လည္း စဥ္းစားသင့္သည္။ 
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၅.၀  က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆိုင္ရာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
စီမံကိန္းခြဲကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခန္းက႑ 

မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ အဆုိျပဳ 
ထားေသာ စီမံကိန္းခြဲ တည္ေနရာမ်ားကုိ သိရိွၿပီးလွ်င္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ 
ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္၊  ေဒသခံတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ရန္အတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူ 
ညီမွ်ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအသိပညာမ်ားရိွရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာကုိ တံု႔ျပန္မႈရိွေသာ လူမႈေရးအကျဲဖတ္ခ်က္သည္ ကြဲျပား 
ေသာ လူအုပ္စုမ်ား (ဦးေရနည္းပါးေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား - 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ား)၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးတု႔ိအေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရိွသည့္ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ 
ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား၌ အေျခခံအသိပညာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ 
ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္  အေရးပါေသာအေတြးအျမင္မ်ား 
ပါ၀င္သည္။ 

 

၅.၁ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွႏိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းကုိ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ 
အလားအလာမ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈအရ စြဲၿမစဲြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား က်န္ရွိေနေသးၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈ (ဥပမာ - ေျမယာ)၊ အိမ္တြင္း 
မႈကိစၥမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းလုိက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ စေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကားတြင္ လိင္ကုိအေျခခံလ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ 
ေစသလုိ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲ 
သည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP)၊ 
ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA)ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာအဖြဲ႕တို႔သည္ အေျခ 
အေန ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတစ္ရပ္ကုိ အၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ား မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ 
သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း 
ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာစနစ္၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ မူ၀ါဒႏွင့္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈ ကြဲျပားေနျခင္း၊ ဆက္ 
စပ္ေနေသာ အပုိင္းက႑မ်ားတြင္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခအေနမ်ား ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျခင္း (ဥပမာ - 
ပညာေရးပုိင္းတြင္ တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း အလုပ္ခန္႔အပ္မႈအပိုင္းတြင္ တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြး 
ေနျခင္း) မ်ားက လူမႈစီးပြားေရး အေျပာင္းအလမဲ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆုိင္ရာသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အျပည့္အ၀မျဖစ္ေပၚေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရမည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ 
မ်ားအတြက္ စံမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိး 
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သမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) တြင္ သေဘာတူ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌ အဖြဲ႕ 
၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခ့ဲသလုိ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ဖိႏွိပ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္ 
လာခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဘဂ်င္းေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား (၁၉၉၅) ၊ ေထာင္စုႏွစ္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား (၂၀၀၀)၊ ေရရွည္တည္တ့ံ 
ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္ ပါ၀င္သည့္ ၂၀၁၅ေနာက္ပုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ 
တို႔ကုိလည္း တရား၀င္ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အစုိးရသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ၏ 
အေျခခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္(၂)ရပ္ျဖစ္သည့္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစမႈ၊ ကေလးလုပ္သားအသုံးျပဳမႈတို႔၏ 
အဆုိးရြားဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ 
အဓိကက်သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေသာ မွ်တစြာ လုပ္ခေပးေခ်မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အငယ္ဆုံး 
အသက္သတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔မွာမူ လက္ေတြ႕အသက္၀င္လာျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (ASEAN) အမ်ိဳးသမီးမ်ားေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးကုိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရး ASEAN ေကာ္မရွင္တုိ႔တြင္ တက္ၾကြေသာအဖြဲ႕၀င္တစ္ႏိုင္ငံလည္း 
ျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးဧ။္ ဆႏၵခံယူပြဲမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိင္ငံဧ။္ လတ္တေလာ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရြးခ်ယ္မႈသည္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကုိမဆို 
ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရိွေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိလည္း တန္းတူ 
ညီမွ်စြာ ရပုိင္ခြင့္ေပးရမည္” (အခန္း ၈၊ အပုိဒ္ ၃၄၇) ႏွင့္၊ “ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပန္ေထာင္စုသမၼတ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာတို႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိေစရ”(အခန္း ၈၊ 
အပုိဒ္ ၃၄၈) ဟုေဖာ္ျပထားသည္။  ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားက့ဲသုိ႔ 
တူညီေသာ အခြင့္အေရးနွင့္ လုပ္အားခရရိွေစေရး “ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ခံစားခြင့္ရိွေသာ အခြင့္အေရး ႏွင့္ လစာတို႔ကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္” (အခန္း ၇၊ အပုိဒ္ ၃၅၀) ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ CEDAW ေကာ္မတီေလ့လာစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ(၂၀၀၈) တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (အခန္း ၇ ၊ အပုိဒ္ ၃၅၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကုိင္ 
ခန္႔ထားရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္း ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ေသာ အရည္အခ်င္း 
ႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိုင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ 
ရာ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးကုိ အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကုိ 
ခြဲျခားမႈမျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳး 
သားမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကုိ ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရ” ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ 
ကြဲလြဲမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  

က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အစီစဥ္မ်ားကုိ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ 
ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ၁၉၉၅ ေဘဂ်င္းလႈပ္ရွား 
မႈစီမံကိန္းအရ ဧရိယာ ၁၂ ခုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြမ္းရည္ ပိုမုိျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီ 
အစဥ္ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက် အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) 
အျဖစ္ ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေၾကျငာခဲ့သည္။ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး မွ 
သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၁၉၉၆ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ 
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သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဆင့္ ထပ္ဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း မူဝါဒ ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ ဦးတည္ခ်က္ 
အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕သည္ အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေရးရာ 
အတြက္ အျခားေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  နီးနီးကပ္ကပ္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  

UNDP က်ား၊ မ မညီမွ်မႈ ညႊန္းကိန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္လႊအဲပ္မွဳ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္သမား 
အင္အားႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚအေျခခံေသာ ႏုိင္ငံမ်ားဧ။္မညီမွ်မႈ တုိင္းတာခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈညႊန္းကိန္း (GII) သည္ ၁၈၆ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၈၅ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ 
အာဆီယႏံိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္ ၅ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ OECD ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟုိ၏ 
လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ က်ား၊ မ အညႊန္းကိန္း (SIGI) တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
က်ားမ ခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္အဆင့္  (0.22<SIGI<0.35) တြင္ အျမင့္ဆုံး ႏုိင္ငံထဲတြင္ ပါဝင္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ခံရသည္။ ဤအေျခအေနသည္  ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ လူမႈေရးစံႏႈန္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ 
မႈတုိ႔တြင္  ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မူလတန္းအဆင့္နွင္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ စာတတ္ေျမာက္မႈ  
ရွိၿပီး ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၌ အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ယွဥ္ျပီး ပါ၀င္  
လာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔တုိးတက္မႈမွာ ပညာေရးက႑တြင္သာ ရိွၿပီး အလုပ္အကုိင္က႑ အလုပ္ရရိွမႈ၌ 
(အမ်ဳိးသမီး ၅၃.၉ % ေအာက္၊ အမ်ိဳးသား ၈၂.၁ %)၊ အလုပ္လက္မဲ့က႑၌(အမ်ိဳးသမီး ၄၁ % ေက်ာ္၊ 
အမ်ိဳးသား ၃၅% ခန္႔)ရွိေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားမ၀င္အလုပ္အကုိင္ေနရာမ်ား၌ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမိုပါ၀င္လုပ္ကုိင္ရၿပီး တရား၀င္အလုပ္အကုိင္မ်ား၌လည္း အလယ္အလတ္အဆင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ႏွင့္ ၎ထက္နိမ့္ေသာအဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ရၿပီး အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္မ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးအနည္းစုသာ လုပ္ကုိင္ရပါသည္။ ထုိသို႔ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမတူညီမႈႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထား 
မႈတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး မရ႐ိွမႈတုိ႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေရွး႐ိုးစြဲအယူအဆအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား႐ႈျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ CEDAW ေကာ္မတီသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ 
အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အေမမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ADB, UNDP, UNFPA 
and UN Women (၂၀၁၆) စေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္  
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားတြင္ ပိုမုိအားနည္းသည္ဟု ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားက ယုံၾကည္ထား 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။   ထုိကဲ့သုိ႔ေသာယုံၾကည္မႈမ်ားက  လူထုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဧ။္ ပါ၀င္မႈအား ကန္႔သတ္ခ်က္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ေဘဂ်င္း လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ဧ။္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံ 
ေရးတြင္ ပါဝင္မႈ ၃၀% ရိွေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ေ၀းကြာလ်က္ရွိပါသည္။ ပါလီမန္အဆင့္အားလုံးတြင္  
ေရြးေကာက္ ထားေသာေနရာမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄.၆% သာ႐ိွရာမွ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂.၉% အထိ တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ေလးပုံတစ္ပံုသည္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားသာ အဓိကပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္အတြက္ သီးျခားထားရိွသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးေနရာ ၂.၄% ရိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ 
ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း ႏွင့္ ရပ္ကြက္ (၁၆၇၄၃) ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၄၂ ေနရာ 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေနရာမ်ားတြင္မူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
မရွိေသးပါ။  
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ေသာ Justice Base ၏ လက္ေတြ႕ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ 
ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား (သုိ႔) ၎တို႔၏ 
လက္ေထာက္မ်ားထံသို႔သာ သြားရေသာေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားျပဳ 
မႈ နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဥပေဒစနစ္အရ ေျဖရွင္းျခင္း 
ထက္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကသည္ဟု ယူဆရပါသည္။  

တူညီေသာသုေတသနျပဳမႈတစ္ခုသည္လည္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ေရွးအစဥ္လာ အေမြဆက္ခံျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားရင္ဆုိင္ရမႈျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
အိမ္တြင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အဓမၼက်င့္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္စပ္မႈ႐ွိသည္ကုိ CEDAW ေကာ္မတီမွ   ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ADP, UNDP, UNFPA နွင့္ UN အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်ား၊ မ တန္းတူအခြင့္အေရး 
ရေရးကုိ ၂၀၁၃ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅ ခုမွလူ ၆၀၀ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈႏွင့္ျပည့္စုံစြာတင္ျပီး 
၁၉% ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္ၾကမ္းဖက္မႈခံရျခင္း၊ ၅၃% ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳး 
မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈရွိၿပီး၊ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ ၄၀% သာလွ်င္ 
တင္ျပခဲ့သည္။ 

 
၅.၂ စီမံကိန္း စက္ဝန္းအတြင္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို  ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

 လုပ္ငန္းသက္ေရာက္မႈ သုံးသပ္ခ်က္တြင္ က်ား၊ မခြဲျခားမႈ လူမႈစစ္တမ္းကုိ  စီမံကိန္းအဆင့္တုိင္း 
(သို႔မဟုတ္) ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒတုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရးအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား (အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ တုိင္းေဒသအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
က႑အလိုက္) ပါ၀င္ရမည့္အျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကျဲဖတ္မႈကို လုပ္ငန္း၏ လုိအပ္ေသာအစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ တိုးတက္ေအာင္ 
ျပဳမႈသည္ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုကုိ 
ကာကြယ္ရန္ ေသခ်ာေစႏုိင္ယုံမွ်မက ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေျခအေနမ်ားကုိပါ ကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္ေစမည္။ ေန႔စဥ္ 
ဘ၀တြင္ က်ား၊ မ အလုပ္သမားခြဲျခားမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ 
ႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ား ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ လူမႈေနထိုင္မႈပုံစံ မတူညီမႈ 
မ်ား (ဥပမာ - မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ သြားလာရမည့္ေနရာမ်ိဳးရိွသည္)။ 
အလုပ္ၿပီးေျမာက္ႏုိင္စြမ္း ကြဲျပားႏိုင္မႈ၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ား ကြဲျပားႏိုင္မႈ 
ေၾကာင့္ သြားလာရမည့္ေနရာမ်ား မတူညီမႈႏွင့္ သြားလာမႈပံုစံမ်ား (ဥပမာ-ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သြားျခင္း၊ 
အမ်ားပုိင္လိုင္းကားျဖင့္သြားျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ကားျဖင့္သြားျခင္းအစရိွသျဖင့္) မတူညီမႈတို႔ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ အိမ္ေထာင့္တာဝန္္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားပုိင္ ျပည္သူ႔ 
သယ္ယပူုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားကုိ ပိုမုိအသုံးျပဳခ်င္ၾကပါသည္။ သြားလိုေသာေနရာတစ္္ခုသို႔ တုိက္႐ုိက္သြား 
ျခင္းအစားလမ္းတြင္ အိမ္အတြက္ လုပ္ရမည့္တာဝန္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်ၿပီးေအာင္ လုပ္သြားခ်င္ၾကသည္။ 
(ဥပမာ-ကေလးေက်ာင္းသြားပို႔ရင္း ေစ်းဝင္ဝယ္ျခင္း) ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ အသြားအလာျပတ္ေတာက္ျခင္း 
ႏွင့္ လမ္းပိတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အျခားလမ္းေၾကာင္း မ႐ွာေဖြတတ္ေသာ၊ ရွာေတြ႕ႏုိင္အားနည္းေသာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိဳးမညီမွ်ေသာ သက္ေရာက္မႈ ပို႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ျပည္သူ႔အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
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အေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
လမ္းပိတ္ဆုိ႔ မႈမ်ားသည္ အလားတူပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈပိုရွိႏုိင္ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ၿမိဳ႕ျပရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသြားလာႏိုင္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူသုံး ပို႔ေဆာင္ေရးက႑၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ 
႐ံုးခ်ိန္ လူသြားလူလာမ်ားခ်ိန္မ်ားတြင္ ေသခ်ာေသာ လူထုပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားရိွမႈ ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ 
ကာယိေႁႏၵ၊ တစ္ကုိယ္ေရ လုံျခံဳမႈေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ ႀကိမ္ မွ ၁၀ 
ႀကိမ္အထိ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသျဖင့္  ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ကုန္သြယ္မႈ (အေရာင္းအဝယ္)လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္(အမ်ိဳးသမီးမ်ား)ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစသည္။  

၎တုိ႔၏သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑၊ လ္ုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
သည္ အမ်ားသုံး စီမံကိန္းဒီဇိုင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(သုိ႔) အဓိကထား လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မတူညီေသာ 
ေတြရွိၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္သုံးေရကုိ အဓိကထား 
သုံးစြဲရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္တြင္း သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အိမ္တြင္းကိစၥမ်ားကုိ တာဝန္ယူရပါသည္။ 
ေရျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ မိလႅာႏွင့္ ေရဆုိးျပႆနာအျပင္ အစားအေသာက္ ေစ်းတက္ျခင္း စသည္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
တြင္ က်ား၊ မ အခ်ိဳး မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ  နားလည္ၿပီး စီမံကိန္းအဆင့္တုိင္းတြင္ က်ား၊ မ ပါ၀င္ 
ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး၊ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္မွာ က်ား၊ မ စစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူ 
အသုံးခ်ျခင္းမွ စတင္ရမည္။ က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈ စစ္တမ္းကုိ ေကာက္ယူရာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မတူညီသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း ရိွ/မရွိကုိ 
စူးစမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္စတင္ရမည္။ ဤစစ္တမ္းသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ မတူညီေသာ အခန္း 
က႑ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ ၎တုိ႔ၾကားမွ ဆက္ဆံေရး(လူအဖြဲ႕အစည္းမွ အစဥ္အလာ 
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဆက္ဆံ 
ေရး)မ်ားကုိ ေလ့လာရမည္။ ထုိ႔သုိ႔ မတူညီမႈမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရသည္ မည္က့ဲသို႔ ေအာင္ျမင္ 
ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္တုိ႔ကုိ နားလည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ 

စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲေနစဥ္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ စစ္တမ္းကုိ ေကာက္ယူျခင္းက 
ေအာက္ပါအတုိင္း အေထာက္အကူရမည္ျဖစ္သည္။ 

 စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ က်ား၊ မ တန္းတူ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ 
 လက္ရွိ ရွိေနေသာ က်ား၊ မ မညီမွ်မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲျခားစိတ္ျဖာၿပီး စီမံကိန္း ဒီဇိုင္း 

ဆြဲရာ၌ ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္း၊ 
 ယခုလက္႐ိွ အေျခအေနတြင္သာမက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ပါ လုိအပ္လာမည့္ က်ား၊ မ ဦးစားေပး 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
 က်ားႏွင့္မတို႔၏ မတူညီမႈကုိ ဘက္စံုသိ႐ွိႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းေကာက္ယူ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ား၊ 
 ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မညီမွ်မႈ ေရွာင္ရွားေစျခင္း၊ 
 ခိုင္မာ၍ ေရရွည္ခံမည့္ စီမံကိန္း ရလဒ္တစ္ခုရရိွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

က်ား၊ မ ခြဲျပ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူမႈ၀န္းက်င္သုံးသပ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းေကာက္ခံရန္ အေရးပါၿပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ က်ား၊ မ အေျချပဳလုပ္ငန္း 
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အစီအမံ (GAP) ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္အျပင္ စီမံကိန္းခြဲ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ 
လက္စြဲ(OM) တြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရာ၌လည္း အသုံး၀င္ေပမည္။ 

လူမႈေရးရာမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈလုပ္ကုိင္ေသာ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လက္စြဲထြက္ေပၚလာေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လက္စြဲတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ 

ဇယား ၁၀ တြင္ပါဝင္ေသာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ 
စာရင္းတြင္ အေသးစိတ္ တိက်ေသာ လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

 လူထုအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ 
စီမံခ်က္မ်ား၌ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွေသာ က်ား၊ မေရးရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  

လူထုအေျခခံအေဆာက္အအုံ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စီမံ 

ခ်က္မ်ားအား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပုံစံခ်မွတ္ထားေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ 

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ကြဲျပားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစ၏။ ထုိသုိ႔ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အေကာင္းခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ကြဲျပားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးတလည္ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ျခင္း မရိွမႈမ်ားသည္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ တမင္ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရိွေစဘဲ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို  

ျခြင္းခ်န္၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

အကယ္၍ လက္ရွိတြင္ ရိွေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ က်ား၊ မတန္းတူအခြင့္အေရး မရွိမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ၎တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံံ့ကူညီျခင္းတုိ႔ 

အျပင္ အသစ္(သို႔)ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ထားေသာ လူထုအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ 

မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလာေစပါမည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ 

မ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးပြားလာျခင္း (ဥပမာ - အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း 

မ်ားလာျခင္း၊ ခြဲျခားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း)၊ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ လူထုအေဆာက္အအုံ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ 

မႈမ်ား တိုးတက္လာေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကုိ  ေသခ်ာထိေရာက္စြာ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားထားေသာ ပုံစံေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးေက်းဇူးရိွေစၿပီး 

အခြင့္လမ္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ျဖစ္လာေစႏုိင္ေသာ အခက္အခဲ 

အႏၱရာယ္မ်ားကုိလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ 

က်ားမ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းစဥ္မ်ား  
က်ား၊ မ အေျချပဳလုပ္ငန္း အစီအမံမွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ပင္မေရစီးေၾကာင္းတြင္ ထိေတြ႔ 

စမ္းသပ္ႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စီမံကိန္း၏ပုံစံႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ ကိရိယာပင္ျဖစ္သည္။ 

က်ား၊ မ အေျချပဳလုပ္ငန္း အစီအမံသည္ သီးသန္႔ရွိေနေသာအပုိင္းမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စီမံကိန္း၏ ရလဒ္ကုိ  

ထင္ဟပ္ေစမည့္ မ႐ိွမျဖစ္ ပါ၀င္သင့္ေသာ အပိုင္းသာျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထိုအစီအမံတြင္ တိက်ျပတ္သား 

ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ က်ား၊ မ သြင္ျပင္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ ပါ၀င္ဆင္ႏႊမဲႈႏွင့္ 

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိေသခ်ာစြာ တိုင္းတာႏိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ အဆုိျပဳထား 
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ၿပီးေသာ စီမံကိန္းခြဲ၏ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း လက္စြဲႏွင့္ 

အျခားစီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ အေျချပဳ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ 

ေအဂ်င္စီမ်ား တာဝန္ယူမႈ/ တာဝန္ခံမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားစီမံကိန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ား အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုုိ တိုးျမႇင့္ရမည္ျဖစ္သည္။  

က်ား၊ မ အေျချပဳလုပ္ငန္းအစီအမံ အစီအစဥ္ (GAP) တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။  

• က်ား၊ မ ခြဲျခားမႈျပႆနာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း။ 

• အလုပ္တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ၊ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ က်ား၊ မ အေျချပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေစရန္ေသခ်ာျခင္း။ 

• က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ပံုစံအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ 

ယႏၱရား၊ 

• က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ်ေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း ညႊန္းကိန္းမ်ား 

ဇယား ၁၀ လူမႈေရးရာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္း 
ျပႆနာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္  

အမ်ိဳးအစား  က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာျပႆနာမ်ား 

ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳ 

ေရးက႑ာမ်ားအၾကားအဆက္ 

အစပ္အေျဖအမ်ားစုမွာ အျပဳ 
သေဘာ ေဆာင္ေနလွ်င္ 
အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္း 
သည္ ႏုိင္ငံ အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ 
ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပး ႏုိင္မည့္၊ 
မမွ်တေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ား 
ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေထာက္ 
အကူ ျပဳႏုိင္ၿပီး မွ်တသည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ ခြဲျခားမႈဆုိင္ 
ရာ လူမႈစစ္တမ္းမ်ားကုိ စီစဥ္ 
ေရးဆြဲ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ႏုိင္ငံတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ မွ်တစြာဆက္ဆံခံရမႈဆုိင္ 
ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥေပဒမ်ား ရိွပါသလား (အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ား၊ ပစၥည္းႏွင့္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ျပည္သူလူထုဆုိင္ရာ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း) 

 ျပည္သူလူထုဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑မ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ မည္သည္နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားရွိပါ 
သနည္း။ 

 ေရႀကီးေသာအခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ႀကံဳ ေတြ႕ႏိုင္ေျခႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္စြမ္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ႀကံဳ ေတြ႕ႏိုင္ေျခႏွင့္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းႏိုင္စြမ္းတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မည္သည့္ အဓိကက်ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ ရာ၊ 
ဓေလ့ထံုးစံဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသနည္း။ 
ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (ဦးေရနည္း 
ပါးေသာ လမူ်ိဳးစ၊ု ၿမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္ ကြျဲပားမႈ၊ အသက္အရြယ္) စသည္တို႔ 
ေၾကာင့္ မည့္သို႔ ေျပာင္းလမဲႈရွိႏိုင္သနည္း။ 

 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး တူညီပါ 
သလား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္တူညီစြာရရွိပါသလား။ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားတြင္ အိမ္တြင္းေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ မည္သို႔ေသာ တူညီ 
သည့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ပုိင္ခြင့္ရိွပါသနည္း။ 

 အမ်ားျပည္သူသံုး အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္  သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံ၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရရွိပိုင္ခြင့္တြင္ အမ်ိဳး 
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သားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကားတြင္ မည္သို႔ ကြာျခားမႈရိွပါသနည္း။ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား တူညီစြာ ေတြ႕ဆံု ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ တူညီစြာ 

တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စီမံကိန္းမွ 
ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ ၄င္းတို႔၏ ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သလား။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ လႈပ္ရွား မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ အခ်ိန္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယံုၾကည္ မႈ 
မရိွဘဲ မည္သို႔ ျဖစ္ေနၾကပါသနည္း။ 

 စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေအဂ်င္စီတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို မည္သို႔ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပထားသနည္း။ 

ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားတြင္ လိင္ေပၚအေျခခံလ်က္ 
ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ျပည္သူ 
လူထုဆိုင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္ အအံုႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကို ပိုမိုနားလည္ၿပီး 
ပစ္မွတ္ထားျခင္း ျဖင့္ 
စီမံကိန္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။  

 ျပည္သူလူထုဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ ကြာျခားေနသလား။  

 အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ 
ကြာျခားေနသနည္း။ (ဥပမာ လြယ္ကူစြာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက၍္) 
ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (ဦးေရ 
နည္းပါးေသာ လမူ်ိဳးစု၊ ၿမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္ ကြျဲပားမႈ၊ အသက္အရြယ္) စသည ္
တို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလမဲႈရွိႏိုင္သနည္း။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေရႏႈတ္ေျမာင္း 
အဆင့္ျမႇင့္ တင္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သနည္း။ 

 ၿမိဳ႕ျပအစီအမံႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မွာ စည္ပင္ 
သာယာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတြင္သာရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ ပါ၀င္ႏုိင္မႈမရိွ 
ဘဲ မည္သို႔  ျဖစ္ေနသနည္း။ 

 အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္အ့မ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေစာ 
ပိုင္း သတိေပးခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ရရွိၾကသနည္း။ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ 
ေ၀မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ျဖန္႔ေ၀မႈ၏ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ 
အခ်ိန္တို႔သည္ ပညာေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူမႈ နည္းလမ္း၊ 
အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ရန္၊ ေရဒီယိုနားေထာင္ရန္ ရရွိေသာအခ်ိန္ 
စသည္တို႔ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား မည္သို႔ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚ 
တတ္သနည္း။  

 ေရႀကီးမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္၊ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ 
ေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈကုန္က်စရိတ္တို႔သည္ မည္မွ်ရွိသနည္း။  

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 

အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ တူညီေသာ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
မိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ 

 စီမံကိန္းသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးမႈႏွင့္ ၀င္ေငြရရိွမႈတို႔ကို 
အေထာက္အကူျပဳရန္ မည္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသနည္း။ 

 စီမံကိန္းသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတိုးတက္မႈႏွင့္ ဦးစားေပး ျပည္သူလူထု 
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားကို မည္သုိ႔ 
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသနည္း။ 

 လုပ္သားအင္အားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔အတား 
အဆီးမ်ားရွိေနသနည္း။ အဆိုပါ အတားအဆီးမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ 
သည့္ ရာထူးမ်ားမွ မလိုအပ္သည့္ရာထူးမ်ားအထိ ေနရာအားလံုးႏွင့္ မည္သုိ႔ 
သက္ဆိုငမ္ႈရွိႏိုင္သနည္း။  
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ဇယား ၁၀ (ဆက္လက္) 

အမ်ိဳးအစား က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာျပႆနာမ်ား 

က်န္မာေရးႏွင့္ပညာေရး ရ႐ိွႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္း 

(တုံျပန္ခ်က္မ်ားသည္အျပဳသေဘာေဆာင္လွ်င္ 
တင္ျပထားေသာစီမံခ်က္သည္အမွန္တကယ္ပင္  

က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
ပညာေရးကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ 

ေစပါသည္ 

 မိခင္မ်ား အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း မ်ားမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ 
မိခင္ေသဆုံးမႈမ်ား ပိုမုိျမင့္တက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသနည္း။ လူထုအတြက္ ဦးစား 
ေပးလုိအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ 
ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရႀကီးမႈႏွင့္ 
သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား အခက္အခမဲ်ားကုိ 
ပိုမုိ ခံႏုိင္ရည္ ရွိပါသနည္း။ 

 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေသ 
ေပ်ာက္မႈႏႈန္း ျခားနားျခင္း႐ွိပါသလား။ ရွိခဲ့လွ်င္ ထုိျခားနားမႈမ်ားကုိ လူထ ု
အတြက္ အေရးႀကီး ဦးစားေပးလုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျခင္းျဖင့္ မည္သုိ႔ နည္းသြား 
ေစႏိုင္ပါသနည္း။ 

 အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ အထူးသျဖင္ ့ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၌ မိသားစုကုိ အဓိက 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူမ်ားျဖစ္၍ ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ေတြ႕ၾကံဳရေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေသာ 
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား မည္သုိ႔ျခားနားပါသလဲ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ေလ်ာက့် 
ေစႏုိင္ပါသနည္း။ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ စီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ရွိပါသနည္း။ ေကာင္းမြန္ေသာ 
စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါျပႆနာမ်ား မည္သုိ႔ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါ 
သနည္း။ 

 ေရႀကီးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေနေသာေရသန္႔ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္ႏွင့္မိလႅာေရဆုိးစနစ္တုိ႔ 
အေပၚ သက္ေရာက္သည္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားမွာ မည္သည့္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသနည္း။ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တန္းတူ(သုိ႔) 
မည္သုိ႔ ကြဲျပားစြာ ခံစားရပါသနည္း။ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ 
ေစျခင္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ျပဳျပင္မြမ္းမံ 
အားျဖင့္ ေရသန္႔ႏွင့္မိလႅာဆုိးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားအား 
မည္သုိ႔ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသနည္း။ 

  ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေက်ာင္းတက္ေရာက္ 
ရန္ အခက္အခမဲ်ား႐ွိပါသနည္း။ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားအား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေစျခင္း လူထုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုိအပ္ေနေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ျပဳျပင္ မြမ္းမံေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အဆုိပါျပႆနာအား 
မည္သုိ႔ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသနည္း။ 

တစ္ကုိယ္ရည္လုံျခံဳမႈႏွင့္ေဘးကင္းမႈ တုံ႔ျပန္ခ်က္ 

မ်ား အျပဳသေဘာေဆာင္လွ်င္အဆုိျပဳထားေသာ 

စီမံကိန္းသည္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ 

ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္ 

 ေျခလ်င္/အမ်ားသုံးသယ္သူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ျဖင့္ ခရီးသြားျခင္းတြင္ က်ား၊ မ 
ကြဲျပားမႈေပၚ အေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္၊ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ လိင္အေပၚအေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေသာ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသနည္း။ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အနၱရယ္္မ်ား တံ႔ုျပန္ခ်က္မ်ား 
အျပဳသေဘာဆန္လွ်င္အဆုိျပဳတင္ျပထားေသာ  

စီမံကိန္းသည္ ေဘးအနၱရာယ္မ်ား 

 HIV / AIDS ကူးစက္မႈမ်ား ေယဘုယ်အားျဖစ္လည္းေကာင္း လူထုအတြင္း  
မည္သုိ႔ ျမင့္မားမႈရိွပါသနည္း။ 
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ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္ 

  လူကုနကူ္းမႈျပႆနာသည္သာမန္ႏႈန္းထက္ မည္သုိ႔ ျမင့္တက္မႈ 
ရွိပါသနည္း။ 

 ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ား မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈျဖင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ မည္သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသနည္း။ 

 

အဓိကက်သည့္ က်ား၊ မေရးရာ ေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းလက္စြဲ ႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ က်ား၊ မေရးရာ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္ျပသူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံကိန္းစက္၀န္း၏ မတူညီေသာ ေကာက္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားသင့္ပါသည္။ (ဇယား ၈) 

ကန္႔သတ္ထားသည့္ က်ား၊ မခြဲျပ စုေပါင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ေျပာင္းလဲသြားေသာဘ၀မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ရလဒ္ရရန္အတြက္ ညြႊန္းဆို 
ႏုိင္ေသာအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္လည္း ေထာက္ခံရန္လုိအပ္ပါသည္။ က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ပင္မ 
ေရစီးေၾကာင္း၏အေရးပါမႈကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ က်ား၊ မအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ 
အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

 
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး တံု႔ျပန္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား 

က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိ စီမံကိန္းဒီဇုိင္းေရး 
ဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ေသခ်ာစြာပါဝင္ေစရန္္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ အၫႊန္း 
ကိန္းမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ႐ွိေနၿပီး စီမံကိန္း၏ရလဒ္ကုိလည္း 
တုိင္း တာပါသည္။ က်ား၊ မေရးရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ႏုိင္ျခင္း၊ အလုပ္ကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ မတူညီျခင္းမ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္လမ္းေၾကာင္းကုိ  ညႊန္ျပေနပါသည္။  
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ဇယား ၁၁ -  အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦး၊ ျမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ က်ား၊ မ လူမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

က်ား၊ မ လူမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 

အဓိကကိစၥရပ္မ်ား 

ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

 
ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

အမ်ားျပည္သူအေျခခံ အေဆာက္ 
အအံု၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး 
အႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ စီးပြား 
ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 

 အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳး 
ေရး အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ စီမံကိန္းမ်ားမွထြက္ေပၚ 
လာသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျပည့္ 
အ၀ရယူရန္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူေနမႈဓေလ့ 
စ႐ုိက္ႏွင့္အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့္စြမ္းေဆာင ္
ရည္မရိွပါ။ 

 အေျခခံအေဆာက္အအံုအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း အလုပ္ 
အကိုင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု 
ခံယူၾကသည္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္မ်ားရရိွရန္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ခက္ခပဲါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လုပ္ငန္း 
သဘာ၀အရ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ရန္ ခက္ချဲခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
လုပ္ငန္းခြင္သို႔အကြာအေ၀း၊ ကေလးထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမရိွျခင္း၊ အလုပ္ 
ခြင္တြင္ ကာယေိျႏၵ ပ်က္ျပားေစမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

 တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိေရး 
အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည့္အျပင္ လုပ္သားခႏႈန္းထားမ်ား 
တူညီရမည္။ 

 ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို က်ား၊မ တန္းတူအလုပ္ကိုင္အခြင့္ေရးရရွိေရးအတြက္ 
ေလ့က်င့္ေပးရမည္။  

 က႑အလိုက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္း၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန 
မ်ားပါ၀င္သည့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးရမည္။ 

 အေျခခံအေဆာကအ္အံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံေရာက္ရွိရန္ 
အေျခအေနကို ျမႇင့္တင္ေပးရ မည္။  

 အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးေရး က႑ 
အဆင့္ျမႇင့္အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ က႑ 
အလိုက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ 
ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ေပးရမည္။ 

 စီမံကိန္းခြဲဧရိယာအတြင္းရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရရွိမႈ 
အေပၚမူတည္၍ ေစ်းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားသုံး ေနရာမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ ေပးရမည္။ 

 အဓိကလမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ေရႏုတ္ေျမာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ပါ အလုပ္ကိုင္အခြင့္ 
အလမ္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းေပးရမည္။ 
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လက္ရွစိီးပြားေရးလုပ္ငန္း (သမား႐ိုး 
က်ႏွင့္ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ) 
မ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

 အမ်ားျပည္သူသံုး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ စးီပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအေပၚ ေရႀကီး 
ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ 
ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ 
လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၏ ေန႔စဥ္၀င္ေငြသည္ ေရႀကီး 
ေရလွ်ံမႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင ္သည္။ 

 ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းသို႔ ၀င္/ထြက္ လမ္းကို ယာယီကန္႔သတ္ျခင္း (သို႔) 
ေျပာင္းလျဲခင္းျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ (ဥပမာ-လမ္းေဘးေစ်း 
သည္မ်ားရွိေသာ လမ္းကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း) 

 ေရၾကီးေရလွ်ံက်ေရာက္နိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေကာင္းမြန္လာေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ 
သူမ်ားက ၀ယ္ယူစုေဆာင္းႏိုင္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္။ 

 အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ သို႔ပါ၍ မတူညီေသာလူမႈစီးပြားေရး၊ က်ား၊ မ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေျခအေနရိွေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား လ်ာထားေပးႏုိင္ရန္ အမ်ား 
ျပည္သူပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ လိုအပ္ပါသည္။  

 အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိလည္ပတ္လွ်က္ ရွိေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရိွေစရန္အတြက္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား 
ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းညႊန္မ်ား၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္သြားလာမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ လမ္းေဘး 
ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ အစားထိုးေနရာမ်ား လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမ်ားျပည္သူ(လမ္း)ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
သြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  

 အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင္က့ေလးငယ္မ်ားသည ္ သြားလာရာတြင္ 
ေျခလ်င္ (သို႔) စက္မပါသည့္ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ 
ရွိရာ ယာဥ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ လမ္းနယ္ကို အတူတကြ အသံုးျပဳ 
ရသျဖင့္ ပိုမုိ ထိခုိက္လြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
ေန႔စဥ္ေဆာင္တာမ်ားအား လမ္းသြယ္မ်ားကို အဓိက 
အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ လမ္းအေရအတြက္ 
ပိုမုိအသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ လမ္းေပၚတြင္ ေဆာ ့
ေလ့ရွိၾကရာ အျခားလမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈ 
ရွိျခင္း၊ လမ္းမီးမရွိျခင္း၊ လမ္းတားတံုးမ်ားမရွိျခင္း၊ အဖံုး 
မရိွေသာ အေပါက္မ်ား ရိွျခင္း၊ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက ္
ထားရွိျခင္း မရွိေသာ ေရေျမာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုထိခိုက္ 
ေစပါသည္။ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ 

 ေရေျမာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထိခုိက္ 
လြယ္ေသာ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး၊ သမား႐ိုးက် 
မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ၾကားလမ္းမ်ားကို 
ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ 

 ေရေျမာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ ထိခုိက္ 
လြယ္ေသားလမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျခား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ အျခား 
နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ရမည္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ 
ေလွ်ာက္လမ္းႏငွ့္ အလင္းေရာင္ ရရွိႏုိင္ေသာေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရိွ 
ရမည္။ 
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လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ ၎တို႔ကေလးမ်ား ေဘး 
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စိတပ္ူပန္မႈရွိပါ သည္။ 

 မိသားစ၀ုင္မ်ား လမ္းေပၚတြင္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပါက 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၾကည့္႐ႈ 
ေစာင့္ေရွာက္ရသျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ လြန္ကစဲြာ သက္ 
ေရာက္ခံရပါသည။္  

 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကာယိေျႏၵ ပ်က္ျပားေစရန္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ လံုျခံဳမႈ 
အားနညး္သညဟ္ု ခံစားရပါသည္။ 

ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ျပတ္ေတာက္မႈ  

 ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားသည္ အိမ္မႈ ကိစၥ 
ကိုတာ၀န္ယူသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ 

 ေရေျမာင္းစနစ္အဆင့္ျမွႈင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ အမ်ားျပည္သ၀ူန္ေဆာင္မႈ 
အေဆာက္အအံုမ်ား မြမ္းမံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆက္စပ္ ေပၚေပါက္ႏုိင္သည့္ 
ေရႏွင့္မိလႅာျပတ္ေတာက္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ 
နည္းလမ္းကို ေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြး၍ 
စီမံကိန္းေရးဆြရဲမည။္ 

 ေရပုိက္ေခါင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္မ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါက အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ေရစုေဆာငရ္မည့္အခ်ိန္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားပါမည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံ 
မႈေၾကာင့္ ေရမွျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါမ်ား တိုးပြားလာမႈကိုလည္း က်န္းမာေရး 
အတြက္ ကာကြယ္ေပးႏိုုင္ရမည္။ 

 ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ေရး 
အတြက္ အမ်ိဳးသမီးအရာထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေစရမည္။ 

ကာယိေျႏၵပ်က္ေစမႈ  အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကာယိေျႏၵ ပ်က္ေစမႈသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ 
တြင္ ကာယိေျႏၵပ်က္ေစမႈကို ရံဖန္ရံခါ ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကာယိေျႏၵ 

 အမ်ိဳးသားသာမက အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား 
ေပးျခင္းႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ ကာကြယ္ေရးမ၀ူါဒ 
ထားရွိေစျခင္း။  

 အမ်ိဳးသမီးနစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားရန္အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ၿပီး လက္လွမ္း 
မွီေသာေနရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
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ပ်က္ေစမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အရွက္တရားေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားထ ံ
တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳၾကပါ။ 

 အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကာယိေျႏၵပ်က္ေစမႈအတြက္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေစရန္ႏွင့္ အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာေနရာမ်ားကို 
သိရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

 အထက္ပါအေျခအေနမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခ ံ
အာဏာပုိင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္
ေပးရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးသား 
မ်ားကို မျဖစ္သင့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးရမည္။ 

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား 
ကို ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီ 
ေစျခင္း 

 အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ အျခား 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစရန္ 
အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္း။ 

 အေရးေပၚခုိနားရန္ေနရာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသံုး 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားအသံုးျပဳ 
ေစျခင္း။ 

 ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအံု 
မ်ားသည္ မတူညီေသာလူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ ဦးစားေပးရန္ 
ေျဖေစရမည္။ 

 ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမရံန္ ပံုစံျပန္လည္ထုတ္ရန္ႏွင့္ က်ား၊ မ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သီးျခားေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။ 

HIV/ AIDS, STIs ႏွင့္ အျခား 

ကူးစက္ရာဂါမ်ား  

 လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္သားလိုအပ္မႈ 

ေၾကာင့္ အျခားေနရာမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾက 

သည္။ ပံုမွန္၀င္ေငြရရွိသျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ား မ်ားျပားရန္ 

စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားရိွပါသည။္ 

 အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

ျမင့္မားလာႏုိင္ေျခရိွ၍ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေနထုိင္ 

သူမ်ား ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။  

 ထိခိုက္ရွလြယ္ႏိုင္သည့္ (ဆင္းရေဲသာ၊ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစု)အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မိန္းကေလး၊ အမ်ိဳးသမီး 

 ကန္ထ႐ိုက္မ်ားအတြက္ သင္တန္းနွင့္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား သီးျခား 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

 ကန္ထရိုက္မ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ HIV/AIDS ၊ STIs မ်ား ကာကြယ္တားဆီျခင္းကို ပါ၀င ္

ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

 ကူးစကႏ္ိုင္ေျချမင့္မားသည့္အုပ္စုကိုပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပး 

ရန္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၊ အမ်ားသုံးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
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မ်ား ေနထုိင္သည့္ ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ နယ္စြန္ 

နယ္ဖ်ားမ်ား တြင္ HIV ပိုမုိအျဖစ္ မ်ားႏုိင္သည္။ 

 ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ 

သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ  တစ္ဆင့္၎တို႔၏ ဇနီးမ်ားသို႔ 

လည္းေရာဂါ ကူးႏုိင္ပါသည္။ 

ကူးစက္ႏိုင္ေျချဖစ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေပးစည္း႐ုံးေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

 ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဇနီးသည္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ 

အမ်ိဳးသမီးလပု္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အၾကံျပဳအား ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုသျခင္း 

မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ကူးစက္ေရာဂါကသုေရးအတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရ 

မည္။ 

 ေဒသတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မတိ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 

အျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသအတြင္း ပညာေပးစည္း႐ုံးရမည္။ (HIV 

prevention including development of guidelines) 
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းသည္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္း ရလဒ္မ်ားအတြက္ က်ား၊ 
မ တန္းတူညီမွ်ေရးတံု႔ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေရၾကီးေရလွ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္း 

 တုိးျမႇင့္ထားသည့္ ေရၾကီးေရလွ်ံကာကြယ္ေရးမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားရရိွေသာ အမ်ဳိးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရအတြက္ 

 တုိးျမႇင့္ထားသည့္  ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ လူေနမႈဘ၀အရည္အေသြးျမင့္မားလာသည့္ 
အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ 

 သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကနဦးသတိေပးခ်က္မ်ား ရယူႏုိင္မႈအေျခအေနတိုးတက္လာေသာ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ 

 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား အမ်ားျပည္သူ အေျခခံအေဆာက္အံု အသုံးျပဳမႈႏွင့္ အသိ 
ပညာေပးမႈအဆင့္ (ဥပမာ- အသုံးျပဳပုံ၊ အသုံးျပဳခႏွင့္ ေက်နပ္မႈရရွိသည့္အတိုင္းအတာ) 

 ေရၾကီးေရလွ်ံကာလအတြင္း လုိအပ္ေသာေရအရင္းျမစ္ ရယူအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု အေရ 
အတြက္  

 ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္မြမ္းမံဆဲကာလတြင္ ေရခပ္၊ 
ေရခံျခင္းႏွင့္ အစားထုိးေျဖရွင္းမႈမ်ား စီမံရျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမႈ 

 ေရၾကီးေရလွ်ံကာလအတြင္း ခိုင္ခ့ံမႈွရွိျပီး၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္မ်ားကုိ တုိး 
ျမင့္အသုံးျပဳလာႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္။ 

တုိးတက္လာေသာ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳနိုင္သည့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား 

 ေရၾကီး ေရလွ်ံကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူသံုး အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ တိုးျမႇင့္အသုံးျပဳလာႏိုင္ 
သည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ ႏွင့္ 

 ေရၾကီး ေရလွ်ံကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ စိတ္ခ်စြာ သြား 
လာအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အိမ္နီးနားျခင္းအေရအတြက္  

စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ၀င္ေငြတုိးပြားလာမႈ 

 အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ ၎တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနွင့္ 
တည္ေဆာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ အစုိးရ 
ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားအေရအတြက္။ 

 ေရၾကီးေရလွ်ံကာလမ်ားအတြင္း သမားရုိးက်နွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္မႈ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ 

 အမ်ိဳးသမီးဦးစီးဦးရြက္ျပဳေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား တိုးပြားလာမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း။ 
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လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး နစ္နာမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

 ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အိုးမ့ဲအိမ္မဲ့မ်ား၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ား 
အေရအတြက္။ ( က်ား၊မ ၊ အသက္အရြယ္၊  ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးစားအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ) 

 ေရမွတဆင့္ေပါက္ဖြားေသာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈအေရအတြက္ (က်ား၊ မ ။ အသက္၊ အိမ္ 
ေထာင္စုတည္ေနရာႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္အလိုက္ ခဲြျခားထားေသာ) 

 က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ပြားမႈအေရအတြက္။ 

HIV/AIDS ၊ ကာလသားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳ စိတ္္ 
ခ်ရေသာ ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ား၊ ေ၀ဒနာခံစားရနိုင္ေျချမင့္မားေနသည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမိ်ဳးသမီးမ်ား 
လက္လမွ္းမီနုိင္ေသာသင္တန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူထုပညာေပးစည္းရုံးပြဲမ်ားျပဳုလုပ္ျခင္း အေရအတြက္ 
(ဥပမာ- လိင္လုပ္သားမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္လူငယ္မ်ား) 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ တုန္႔ျပန္သည့္အစီအစဥ္၊ က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈနွင့္ ကာလသားေရာဂါမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ၾကံဳ 
ေတြ႕ႏုိင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား အစုိးရအရာရိွႏွင့္ ရ၀ဲန္ထမ္းအေရအတြက္။ 

က်ား၊မ လူမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 

 အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အဦး၊ ျမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခံခြဲမႈက႑စီမံ 
ခ်က္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ လူမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းသက္၀င္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ဂ်နဲ္ဒါဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအေန ႏွင့္ ဂ်နဲ္ဒါ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလာဒ္မ်ားကုိ ပို႔ေဆာင္ေရး 
က႑ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဒီဇိုင္ေရးဆြဲရာတြင္ ဂ်နဲ္ဒါဆိုင္ရာတုန္႔ျပန္မႈရိွေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
နည္းလမ္းမ်ားထည့္သြင္းအသုံးျပဳသြားမည္။ GAP ကုိ ထိေရာက္စြာအေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ဂ်ဲန္ဒါ 
ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရွိေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ GAP အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းတုိ႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာအၾကံေပးႏိုင္သည့္ ဂ်နဲ္ဒါ 
ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အၾကံေပးကုိလည္း ခန္႔အပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။1 

စြမ္းရည္ဖြံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားသည့္ ဂ်ဲန္ဒါ ဒီဇိုင္းအဂၤါရပ္မ်ား 

စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ႐ံုးတြင္ ဂ်ဲန္ဒါကြ် မ္းက်င္သူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္းဆုိမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းျပတ္ 
သားေသာ အလုပ္မူေဘာင္ႏွင့္ သင္တန္းေရးရာအၾကံေပးအဖြဲ႔။ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သုံးသပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ က်ား ႏွင့္ မ တို႔၏ မတူညီမႈကုိ ဘက္စံုသိရွိႏုိင္ရန္ 
ေမးျမန္းေကာက္ယူ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းထားရိွျခင္း။ 

စီမံကိန္းရုံး သုိ႔မဟုတ္ သင္တန္းေရးရာအၾကံေပးမ်ားက ဂ်နဲ္ဒါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား 
အတြက္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္သက္ေရာက္ေနသည့္ သေဘာတရားကုိ နား 
လည္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။ 
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ဂ်နဲ္ဒါ ပညာေပးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ GAP အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သင္ 
တန္းမ်ား ျပဠာန္းထားရိွျခင္း။ 

ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ က်ား ႏွင့္ မ တို႔၏ မတူ 
ညီမႈကုိ ဘက္စံုသိရွိႏုိင္ရန္ ေမးျမန္းေကာက္ယူ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားရန္လိုအပ္ျခင္း။ 

အသစ္ငွားရမ္းလိုက္ေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၀န္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုိမိုပါ၀င္ရန္ ဦးတည္ထားျခင္း။ 

DIA သုိ႔မဟုတ္ အဆုံးျဖတ္ေပးရမည့္ အဆင့္မ်ား နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ား၌  အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ပိုမုိပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္းျခင္း။ 

GAP အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသင္တန္းႏွင့္ ဂ်န္ဲဒါပညာေပး အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထား 
ရွိမႈ။ 

လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေအဂ်င္စီ၏ စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသင္တန္း လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား အားလုံးတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားကို က်ား ႏွင့္ မ တို႔၏ မတူညီမႈကုိ ဘက္စံုသိရွိႏုိင္ရန္ 
ေမးျမန္း ေကာက္ယူ အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပထားျခင္း။ 

သင္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္မႈအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဦးတည္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း။ 
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၆.၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္  
ကမၻာ့ဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြမတည္ေပးထားသည္ SEA DRM စီမံခ်က္ “သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ 

ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္နုိင္မႈမ်ားတြင္ အဓိက 
ေရေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံသြားပါမည္။” (ကမၻာ့ဘဏ္ SEA DRM စီမံခ်က္၊ ESMP 
လုပ္ငန္းမူေဘာင္ သတ္မွတ္ခ်က္)။ CBD အတြင္း (လသာ၊ ဗုိလ္တေထာင္၊ ပုစြန္ေထာင္၊ ေက်ာက္တံတား၊ 
ပန္းပဲတန္း၊ႏွင့္ လမ္းမေတာ္) ၆ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ စီမံကိန္းငယ္မ်ား အဆုိျပဳတင္သြင္းရရိွမႈကုိ 
ကမၻာ့ဘဏ္နွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၀န္ထမ္းမ်ားအစည္းအေ၀းပြဲက အတည္ျပဳခဲ့ပါ 
သည္။ ၎စီမံခ်က္ခြဲမ်ား အားလုံးမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္းအပါအ၀င္ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆက္လက္ထပ္မံ ေလ့လာသုံးသပ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-  
ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ Environmental Assessment 
(OP/BP 4.01)ႏွင့္ အတိအက်အားျဖင့္  လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေရးမူ၀ါဒ (OP/BP 4.04 ႏွင့္ 
4.12) တို႔သည္ ESMF အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး 
မူဝါဒကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး မွတ္တမ္းတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ESMF ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အျပန္အလွန္ သေဘာ 
တူညီထားသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈဘ၀လုံျခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စံႏႈန္း မ်ားအေၾကာင္း 
လမ္းညႊန္မွတ္တမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ရရွိလာနိုင္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲရန္ျဖစ္သည္။ ESMF သည္ အဆိုျပဳထားေသာ SEA DRM မွ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီမံခန္္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
တိုင္းတာခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ေရရာသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပုံစံႏွင့္ 
တည္ေနရာမ်ားကုိ မသိေသးသည့္အတြက္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ကာလ အတြင္း 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္ နည္းပညာပုံစံမ်ား ရရိွႏိုင္ေသာအခါ  စီမံကိန္း အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ 
တြက္ခ်က္မႈတုိ႔ကုိ အျခားစီစဥ္ရမည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား (ဥပမာ - ARAP (သုိ႔) RAP) မ်ားအေပၚတြင္ 
အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအခ်ဳိးအစားသည္ ႐ႈပ္ေထြးပါက ESMF တြင္ 
ESMP (သုိ႔) ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
(ESIA) တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္စာ႐ြက္စာတမ္းပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။ ESMF သည္ လသာႏွင့္ 
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း လူထုပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 
ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူဦးေရမ်ား၊ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး YCDC 
အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ သဖြယ္ဆံုးျဖတ္ရန္ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ အရာျဖစ္ပါသည္။ ESMF  ႏွင့္ RPF 
က္ုိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုတို႔ အၾကားတြင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျပသပါလိမ့္မည္။  

က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္၊ ESMF အေနျဖင့္အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည္မ်ားမွာ- 

ဤစီမံခ်က္သည္  ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုက္႐ုိက္သက္ေရာက္မႈ ခံစားရသည့္ မတူညီသည့္ လူဦးေရကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားပါသည္။ 
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ဤစီမံခ်က္သည္ အဆုုိျပဳထားသည့္စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေနရာေဒသအတြင္း 
လူ႔ေဘာင္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဂ်န္ဲဒါ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ တန္ဖိုးမ်ားကုိပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။  

စီမံခ်က္ေရးဆြဲေနစဥ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကုိင္ေနဆဲကာလတြင္း ရရိွလာ 
ႏုိင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ ႏိုင္ပါ၍ 
လုပ္ငန္းခြင္အလိုက္ လုံျခံဳေရးအေဆာင္အေယာင္မ်ား လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈရွိမရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးအစီစဥ္အျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကုိ ဒီဇိုင္းထည့္သြင္း 
ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး နည္းစနစ္ မ်ားျဖစ္သည့္  
ESMP သုိ႔မဟုတ္ ECoP ႏွင့္ AEAP တို႔ကုိ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္အျပင္  အကာအကြယ္ 
ကိရိယာမ်ားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကာအကြယ္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳေရး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လိုက္နာပါသည္။  

ESMF သည္ ဤက႑၏ သတိေပးခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။  

 
၆.၁ ခြင့္ျပဳခ်က္နွင့္ စိစစ္ျခင္း 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိစစ္ျခင္းသည္ အဆုိျပဳစီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚ 
လာနိုင္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ရန္ 
ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိစစ္ျခင္းသည္ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ ခ်မွတ္ရသူမ်ားထံသုိ႔ ေရွာင္ရွားရမည္မ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ရမည္မ်ား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္မ်ားကုိ သိရွိေစပါသည္။ စီမံခ်က္အရြယ္အစား၊ ထိခိုက္လြယ္မႈ၊ ေနရာေဒသႏွင့္ 
စီမံခ်က္အမ်ဳိးအစား၊ ရရိွလာနုိင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ 
ပမဏအလိုက္ စီမံခ်က္ခြဲမ်ားကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ အမ်ိဳးအစားခြဲစုစည္းထားပါမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းပံုစံ နမူနာကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

အခန္း ၃.၃ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ အမ်ိဳးအစား A သည္ လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သိသာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေနရာထက္ေက်ာ္၍ ေရႏုတ္ေျမာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့ပါက ရံပံုေငြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွပါ။ စီမံကိန္း 
အမ်ိဳးအစား A အေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္ေလာင္း လုိအပ္သည့္ ESIAs 
အျဖစ္ေပၚထြက္လာၿပီး၊ အေရးေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲ တုန္႔ျပန္မႈအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ေဖာ္ေဆာင္ထား 
ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ 

ေနရာေဒသကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ လုပ္ငန္းခြင္အလိုက္ ESMP ႏွင့္ ARAP/RAP 
တို႔ကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားနိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိပိတ္ေနေသာ၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား အားအဆင့္ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္သာ စီမံခ်က္အမ်ဳိးအစား B အေနနဲ႔ ေငြေၾကးရယူနုိင္ပါမည္ (အခန္း ၃.၃ ကုိၾကည့္ 
ပါ)။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနန႔ ဲ အဆုိျပဳစီမံကိန္းမ်ားကုိ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ 
တာ၀န္ရွိသည့္ စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူႏွင့္အတူ ပဏာမအဆင့္ စိစစ္ျခင္း ျပီးဆုံးျပီျဖစ္သည္ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ A3 ကုိၾကည့္ပါ)။  လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
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အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိမရွိကုိလည္း ေသခ်ာစြာစိစစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေနရာမ်ား 
သတ္မွတ္ျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရးက အဆုိျပဳ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပရွင္းလင္း 
ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ အဆုိျပဳစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမ်ား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ အစီစဥ္မ်ားတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ က႑တြင္ YCDC မွ တာ၀န္ရွိသူအား ကူညီရန္ ေဒသခံအၾကံေပးႏွစ္ဦး 
ငွားရမ္းၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ စိစစ္ျခင္းကုိ အတည္ျပဳရမည္။ 

 
၆.၂ လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျခံဳငုံသုံးသပ္ျခင္း 

ျမိဳ႕နယ္ ၆ ျမိဳ႕နယ္မွ အဆုိျပဳစီမံခ်က္မ်ားတြင္ အဖုံးပါႏွင့္ အဖုံးမပါေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စီမံကိန္းေနရာမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တိက်စြာ မသိရေသးပါ။ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဆုိျပဳထားစီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္တုိင္းတြင္ အဆုိျပဳထားသည့္အတုိင္း 
ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိကုိ စစ္ေဆးရမည္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး၊  
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံခ်က္ခြဲသည္  လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ စီမံကိန္းအား စီစစ္စဥ္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေဒသတြင္း အလားအလာရိွေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား(အျပဳသေဘာ၊ အပ်က္သေဘာ ႏွစ္ခုစလုံး)၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလားလာရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုအေသးစိတ္က်က် ဆန္းစစ္ရာတြင္ လို 
အပ္မည့္ လုံျခံဳေရး တန္ဆာပလာမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိေရြးခ်ယ္မႈသည္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ သဘာ၀၀န္က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားေပၚ မူတည္သည္။ 

ျခံဳငုံသံုးသပ္ျခင္းအေနျဖင့္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ နစ္နာႏိုင္ေခ်မ်ားႏွင့္ အလားလာရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အတည္ျပဳေပးပါသည္။ ျခံဳငံုသုံးသပ္ျခင္းအဆင့္သည္ အဆုိျပဳစီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ ကနဦး 
ကာလတြင္ပင္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ စီမံကိန္း 
ေနရာ အေလးေပးသတ္မွတ္ျခင္းအပါအ၀င္ အလားလာရိွေသာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ဒီဇိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆြဲခြင့္ကုိ စီစဥ္သူမ်ားအတြက္ 
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 

၆.၂.၁ ေယဘူယ်လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ECoP 

စီမံခ်က္အခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားျဖစ္သည့္ ESIAs၊ 
ESMPs၊ ႏွင့္ ARSPs မ်ားကုိလိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ DRM စီမံကိန္းအတြက္ စီမံခ်က္အခြဲ 
တစ္ခုျခင္းစီသည္ ESMP တစ္ခု ကုိလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ESMP ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ (၂၀၁၅) ႏိုင္ငံ့ EIA 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အကာအကြယ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္း 
မာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး (EHS) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းခြဲ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ငန္းျပင္ဆင္ေနစဥ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး 
မ်ားေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ အဆင့္မ်ားအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္း 
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က်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးမသက္ေရာက္ေစရန္ ESMP ကုိ ေသခ်ာစြာ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ESMP ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ဇယား ၁၂ 
တြင္ပါ႐ွိေသာ နမူနာ ECops ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။  ESMP သည္ ျမိဳ႕ျပတည္ ေဆာက္ေရး၊ 
ေရႏုတ္ေျမာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံေရးကန္ထ႐ုိက္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ လာပါလိမ့္ 
မည္။ ESMP သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ေယဘူယ်အစီစဥ္ (EMP) ကုိ အေျခခံထားပါသည္။ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ က - ၅) ESMP သည္ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း အဆင့္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ျမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးစီမံခ်က္ခြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လိုက္နာသင့္သည္မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ကြပ္က၍ဲ တြန္းအားေပးသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အေျချပဳအေနျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ESMP ၏ စစ္ေဆးရမည့္ စာရင္းမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
တန္ဆာပလာမ်ားပုံစံအျဖစ္ ဇယား ၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာၿပီးသည့္အခါတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မစတင္ခင္ကာလ၊ တည္ေဆာက္ဆႏဲွင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ကုိဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္အလုိက္ 
ESMP က ျပင္ဆင္ပါလိမ့္မည္။ အဆုိျပဳစီမံခ်က္ ၁ ခုစီအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္၊ 
ဒီဇုိင္းႏွင့္ ESMP ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဒီဇိုင္းႏွင့္ လြယ္ကူစြာေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစရန္ ကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည့္ ေရစီးေရလာလမ္းေၾကာင္းမ်ား အမ်ား 
ျပည္သူသုံး အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ႏီွးႏြယ္ေနသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚ အာ႐ုံစုိက္သင့္ပါသည္။ 

လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စိစစ္ရာတြင္ ေယဘူယ် လူဦးေရႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ လူထုမ်ား၊ ေရေျမာင္းဧရိယာသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ 
၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္၍ အဓိကက်ေသာ သဘာ၀အသိုက္အျမံဳ မ်ား၊ 
အသိုက္အျမံဳျဖစ္ေစသည့္ ေရအရင္းျမစ္မ်ား၊ မွတ္တမ္း၀င္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တည္ရွိရာေနရာ မ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ ထိခုိက္လြယ္ေနရာမ်ား (မၾကာေသးမီက ေကာက္ခံခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အေသးစိတ္ 
သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဘက္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွရရွိသည့္ တရား၀င္အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား) ပါ၀င္ပါမည္။  စစ္ေဆးခ်က္ ပံုစံစာရြက္မ်ားကုိ ေနာက္ဆက္ 
တြဲ (က-၃) ႏွင့္ (က-၄) တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ- (၁) အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအံု 
ေဘးရိွ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ အတူပါရွိေနသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိဆန္းစစ္ျခင္း (၂) အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား 
အနီးရွိ အႏၲရာယ္ရိွေစႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အေဆာက္အအံုမွ ကြာေ၀းမႈႏွင့္တကြ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (၃) အကာအကြယ္ ကိရိယာမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိမည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့က်ေရး စံႏႈန္း 
တုိင္းတာမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ (ဥပမာ- ဒီဇိုင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား၊ ေလလံစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လူထုဆက္ဆံေရးအစီစဥ္မ်ား) (၄) အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရိွသည့္ ေအဂ်င္စီ (၅) ဆုိးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ေစမည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္မႈ (ေဆာက္လုပ္ေရး မစတင္ ခင္ကာလ၊ 
ေဆာက္လုပ္ဆကဲာလ၊ စီစဥ္ေရး ကာလ။ စသျဖင့္…) (၆) ဆုိးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့က်ေစမည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရန္ပံုေငြအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္စစ္ေဆးရာ၌ 
အသုံးျပဳမည့္ စစ္ေဆးခ်က္စာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုသည့္ ကိစၥရပ္အလုိက္ ေရးဆြဲထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ဇယားမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အရြယ္အစား ေျမပုံမ်ားပါ၀င္ပါမည္။ (ဥပမာ - ေဒသအလုိက္ ျဖစ္တတ္ေသာ 
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သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ေျမတိုက္စားခံရမႈအေျခအေနမ်ား၊ ဒီေရတံခါးဂိတ္ႏွင့္ strom pump တပ္ဆင္ 
ေရးမ်ား၊ လူမႈေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ စာရြက္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ့ခ်ေရး စံႏႈန္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားလည္း 
ခြဲျခမ္းေလ့လာရမည္ျဖစ္ျပ္ီး၊ ECoP တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ လုုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လူထု 
ဆက္ဆံေရးအစီစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရႏုတ္ေျမာင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား အဆင္ျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အနီးတစ္၀ုိက္ 
တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ထူေျပာလာျခင္း၊ ၾကီးမားေသာ စက္ယႏၱရားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား တုိးျမင့္ 
တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပ်က္ဆီးဆုံး႐ံႈးရန္ အလားအလာအျပင္ ေဒသခံလူထုနွင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္း လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္နုိင္ရန္  ESMP အေနျဖင့္ 
လူထုပါ၀င္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာထုတ္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ- မတူညီေသာ လူထုအလႊာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေကာ္မတီ) 

ESMP သုိ႔မဟုတ္ ECoP ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ- (၁) ရန္ကုန္ရိွ စီမံကိန္္းခြဲ ေနရာမ်ားအတြက္ 
တိက်ေသခ်ာေသာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားထားရိွနုိင္ရန္ (၂) နည္းပညာ 
အေထာက္အပ့ံေပးရန္ (၃) လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ နားလည္ၿပီး 
ဆုိးက်ိဳးမ်ား နည္းပါးေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္စားျခင္း (၄) စီမံခ်က္ခြဲလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း 
မည္သည့္ျပသနာမ်ိဳးမဆုိ ေပၚေပါက္လာပါက ေရႏုတ္ေျမာင္းနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ အေျဖရွာေပးႏိုင္သည္ကုိ ေသခ်ာေစရန္ (၅) စီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္ လူမႈေရး 
ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္း စစ္ေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳုလုပ္ရာတြင္ ပ့ံပိုးကူညီေပးရန္တို႔ ျဖစ္ၾက 
သည္။  

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း စီမံကိန္းခြဲတစ္ခုစီအတြက္ ကုိက္ညီေစရန္ မူနာပံုစံ 
ECoP ကို ဇယား ၁၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီမံကိန္းခြဲ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ငွားထား 
ေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာသည္ ECoP တြင္ပါဝင္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ာကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ စီမံကိန္းငွားရမ္းမႈမ်ား ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ ႏွင့္ YCDC 
၏ ကၽြမ္းက်င္သူသည္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ တာဝန္႐ိွပါသည္။ ECoP ကုိ ကန္ထ႐ိုက္ 
တာႏွင့္ လုပ္ငန္းအကာအကြယ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ အသုံးျပဳ၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ရိွ/မ႐ွိ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
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ဇယား ၁၂  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေယဘူယ် အစီအစဥ္ (EMP) သုိ႔မဟုတ္ ECoP နမူနာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္(သို႔) 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွေသာ လူမႈေရး 
သက္ေရာက္မႈျပႆနာမ်ား 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အလုပ္ခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ: 
 လမ္းေပၚတြင္ႏွင့္ လုပ္ 

ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ငန္း 
သံုးပစၥည္းမ်ား သိ ု
ေလွာင္ထားျခင္း 

 ေဆာက္လုပ္ေရးထုတ္ 
ကုန္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ေသာ ေရထုညစ္ 
ညမ္းမႈ 

 အလုပ္မ်ားသည္ ေရမီး 
ေပးေဝေရးလုိင္းမ်ားကို 
ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္ 

 ေနထုိင္သူမ်ား၏ 
ဘဝအရည္အေသြးက် 
ဆင္းေစသည္။ 

 ေျမ ႏွင့္ ေရညစ္ညမ္းျခငး္ 
(အမိႈက္မ်ားစုပံုျခင္း၊ 
ဆီယိုဖိတ္ျခင္း) 

 ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းတုိင္းအတြက္  လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ယာဥ္ထိန္းရဲအပါအဝင္  ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ  ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အျပီးသတ္ေရးဆြဲျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုံေလာက္ေသာ ေရသန္႔၊ စြမ္းအား (လွ်ပ္စစ္ စသည္) ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ထားရန္။ အလုပ္သမား ၂၅ ေယာက္ 
(အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ခြဲျခားထားေသာ) အတြက္ အနည္းဆုံး အိမ္သာ တစ္လုံးႏႈန္းထားရန္။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ လူမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အလုပ္သမား 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႐ုံးခန္းထားရန္ ။ 

 ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုံျခံဳေသာ မီးႀကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ရန္ ႏွင့္ မီးပလပ္ခံုမ်ားကို ေျမႀကီးႏွင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လုံးဝမထားရန္။ 
 ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာ႐ွာရန္၊ မိုး႐ြာေနစဥ္အတြင္း ပစၥည္းမ်ားေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားရန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား 

ေရႏႈတ္ေျမာင္းထဲက်ေရာက္မည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္။ 
 ဓါတ္ဆီ ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ မေခ်ာေအာင္လုပ္ထားေသာ ၾကမ္းခင္း၊ အမုိးအကာ လုံျခံဳစြာျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး လုံျခံဳေရး အမွတ္အသားမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္ 

တည္ေနရာ ႏွင့္ အနည္းဆုံး မီတာ ၂၀ အကြာ၌ ထားရန္။ 
 မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ဆီျဖည့္သည့္ေနရာသည္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆီယိုဖိတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံကုိ ဆီျဖည့္သည့္ေနရာႏွင့္ 

ေရႏႈတ္ေျမာင္းၾကားတြင္ထားရန္ ။ 
 ယုိဖိတ္ထားသည့္ ဆီမ်ားကို ႐ွင္းလင္းသည့္ေသတၱာမ်ားကို စီမံကိန္းခြဲတုိင္း၌ ထား႐ွိၿပီး စီမံကိန္းဝန္္ထမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳပံုကို သင္ေပးထားရန္ ။ 
 အလုပ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ သုိ႔ တစ္ေန႔ၿပီးဆံုးတုိင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ေနရာတက်ျပန္ထားရန္ ။ 
 စိတ္ခ်ရေသာ လွ်ပ္စစ္အကာအကြယ္ ႏွင့္ ေရေပးေဝေရး ပိုက္လုိင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းမစခင္မွာပင္ ေသခ်ာစစ္ရန္ႏွင့္ ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ 

ကာကြယ္မႈထားရန္၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်င္ ကန္ထ႐ုိက္တာသည္ ေနထုိင္သူ (သို႔) လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ား (သုိ႔) အလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးကုသမႈျပဳလုပ္ရသည္အထိ ျပင္းထန္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်င္ (သို႔) 
မုန္တုိင္း ႏွင့္ မုိး သည္းထန္စြာ၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ႐ြာလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္အားလံုးရပ္ဆုိင္းထားရန္။ 

 အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လူေနသည့္ဧရိယာမ်ား ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းသို႔ေရာက္ေနလွ်င္၊  ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလိုအပ္လွ်င္ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၏ အင္ဂ်င္ကို ပိတ္ထားရန္ ။ 

 သစ္ပင္ ႏွင့္ အျခားေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပင္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္။ 
 အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ျခင္းကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြင့္မျပဳရန္။ 
 လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာကို နဂိုမူလအေျခအေနအတုိင္း ျပန္လည္ထားေပးရန္။ 
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အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းစြာလမ္း 
အသုံးျပဳမႈႏွင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

 လုံေလာက္မႈမ႐ိွေသာ 
ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ 
အမွတ္အသားမ်ား ႏွင့္ 
ယာဥ္မ်ား၏အ႐ိွန္ကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း   

 ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း 
မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ 
သည့္ ယာဥ္မ်ားမွ ေလထု 
ညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ဆူညံသံ  

 လုံျခံဳေသာ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္။ 
 ယာဥ္မ်ား၏ အ႐ွိန္ႏွင့္ ကုန္ခ်ိန္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္။ 
 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ပယ္ခ်ခံရျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ တစ္ေနရာ မွ တစ္ေနရာသို႔ သယ္ပို႔ရာတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ကုန္ခ်ိန္ျဖစ္ရန္။ 
 မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရသည့္ အကြာအေဝးကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသာသံုးရန္။ 
 ယာဥ္ ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား စက္အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ အင္ဂ်င္စက္မ်ားမွ မလုိအပ္ေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်မႈတို႔ကုိ  ထိထိေရာက္ 

ေရာက္ ျပဳလုပ္ရန္။ 
 ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိ ႐ံုးတက္ ႐ုံးဆင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ခ်ိန္အတြင္း ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္။ 
 ေဆာက္လုပ္ေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး အမွတ္အသားမ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားရန္။ လမ္း 

အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး အေထြေထြႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ လမ္းညႊန္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရန္။ 
 လမ္းကုိလုံးဝပိတ္ထားျခင္းမ်ိဳးကုိ ေ႐ွာင္ရန္။ 
 ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ကုိယ္ပုိင္လမ္းေၾကာင္းညႊန္ျပသူကုိ ခန္႔အပ္ရန္။ 
 အလုပ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ သုိ႔ တစ္ေန႔ၿပီးဆံုးတုိင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ေနရာတက်ျပန္ထားရန္။ 
 ေစ်းဆိုင္ပိုင္႐ွင္မ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အပုိင္းလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ ႐ုံးခ်ိန္ၿပီးမွ 

စရန္ အပါအဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား သုံးသပ္ထားရန္။ 
အစိုင္အခ ဲႏွင့္ အႏၱရာယ္ 

႐ိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အႏၱရာယ္႐ိွေသာ 
ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္မႈ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးအမိႈက္ 
မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္႐ိွေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ဖယ္႐ွား႐ွင္းလင္းေရး 

 ညစ္ညမ္းေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရျခင္း  

 ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား၏ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိေသာ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ား 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစခင္ အစုိင္အခဲ ႐ိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (သိုေလွာင္ျခင္း၊ အမိႈက္ကန္ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သန္႔႐ွင္းေရးဇယား၊ 
အမိႈက္ကန္သန္႔႐ွင္းေရးဇယား စသျဖင့္) ကုိ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက ျပင္ဆင္ရမည္၊ ထို႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း ကရုျပဳလိုက္နာရန္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစခင္ လိုအပ္ေသာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔) လိုင္စင္ ႐ွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ေနရာေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ထားရန္။ 
 သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ႏွင့္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ဖယ္႐ွား႐ွင္းလင္းရေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေျမႀကီး တူူးျခင္းမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားကို ကုိယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္။ 
 မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ဆီျဖည့္သည့္ေနရာသည္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆီယိုဖိတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံ ထား႐ိွရန္။ 
 ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေစသည့္ တူးေဖာ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ႐ြံ႕မ်ားကို လံုးဝေျခာက္သြားေအာင္ လုပ္ရန္။ 
 အားလံုးေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္႐ွိေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ႐ွိေနသည့္ ေနရာေပၚမူတည္၍ YCDC ၏ လက္႐ွိိ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းအတုိင္း စြန္႔ပစ္ရန္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳေသာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာမ်ားတြင္ ပစ္ျခင္းအား တားျမစ္ထားရန။္ 
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ဇယား ၁၂ (ဆက္လက္) 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္(သို႔) 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွေသာ လူမႈေရး 
သက္ေရာက္မႈျပႆနာမ်ား 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အလုပ္သမားမ်ား ၏ က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ:  

 ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡ 
မ်ား 

 မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူ 
မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ 
ဆင္ႏိုင္ရန္  သင္တန္းမ်ား 

 က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး 
အႏၱရယ္မ်ားအတြက္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ 
သင္တန္းမ်ား 

 ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရး အသုံး 
အေဆာင္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း 

 ႐ိုး႐ွင္းေသာ တာဝန္မ်ားအတြက္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား ခန္႔အပ္ရန္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္ခင္မွာပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာမ်ား၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ားကုိ သင္ၾကားျပသရန္၊ ေဒသခံလူထု ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္႐ွားရန္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ ေဒသဓေလ့၊ 
အေလ့အက်င့္ ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ သင္ၾကားျပသေပးရန္။ 

 လူမႈလုံျခံဳေရး၊ ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ပံုမ်ား၊ လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လုံျခံဳေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ HIV/AIDS ႏွင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းကုိ ၆ လအထိ အနည္းဆုံးခံေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အတူ ႏွစ္ပါတ္အတြင္း သင္တန္းေပးရန။္ 

 အလုပ္သေဘာသဘာဝေပၚမူတည္၍ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား နွင့္ လုပ္ရေသာ လုပ္သားမ်ားကုိ မ်က္ႏွာဖံုး၊ ဦးထုပ္၊ ဖိနပ္ႏွင့္ မ်က္မွန္မ်ား စေသာ လုံျခံဳေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ 
သင့္ေလ်ာ္သလို ေပးရန။္ 

 ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မီးသတ္ဘူးမ်ား၊ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုသည္ ့အိိတ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ 
ေဆးမ်ားပါဝင္သည့္ ေဆး ေသတၱာကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 

 အကယ္၍ ယာယီ အလုပ္သမား တန္းလ်ား (သုိ႔) တဲ မ်ားေထာက္ပံ့ပါက ျခင္မွတစ္ဆင့္ကုူးစက္တက္သည့္ ေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အိပ္ရာမ်ားႏွင့္အတူ 
ျခင္ေထာင္ မ်ားကုိပါ ေပးရန္။ 

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႏွင့္ လုံျခံဳေရး: 
 ေဆာက္လုပ္ေရး 

အႏၱရာယ္မ်ားမွ လုံျခံဳေရး 
 ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ 

အနီးမွ လူသြားစၾကၤန္မ်ား 
လုံျခံဳေရး  

 ဆူညံသံ၊ ဖုန္၊ စက္ပစၥည္း မွ 
ထုတ္လုပ္ေသာ အေငြ႕မ်ား 
ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

 တိုးပြားလာေသာ လမ္းပိတ္ 
ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ျပည္သူလူထုကုိ အနည္းဆုံး ႏွစ္ပတ္ႀကိဳတင၍္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ မီး ႏွင့္ ေရေပးေဝေရးမ်ား 
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက YCDC အေနျဖင့္ မည္သည့္ျဖတ္ေတာက္မႈမွ မျပဳလုပ္ခင္ PAHs မ်ားအား အနည္းဆုံး ႏွစ္ရက္ႀကိဳ၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

 
 ေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိနအ္တြင္း ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေစရန္ႏွင့္  ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ၿပီးမွသာ 

အလုပသ္မားမ်ား သြားလာရန။္ 
 လူသြားစႀကၤန္မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာအတြင္းသုိ႔ အဝင္ (အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ မုိး႐ြာေနသည့္အခ်ိန္မ်ား) ၌ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား 

ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာအတြင္း ထား႐ွိေပးရန။္ 
 

 အကယ္၍ လူျပဳလုပ္ထားေသာ အေပါက္မ်ား သုိ႔ တူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ ဆိုင္/အိမ္မ်ားေ႐ွ႕တြင္ တည္႐ိွေနပါက ၁) လွ်င္ျမန္စြာ ဖုံးအုပ္ေပးျခင္း(သို႔) ထုိေနရာကုိ 
ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားမ်ားစိုက္ထူျခင္း (အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္) ၂) အျခားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ယာယီလမ္းမ်ားကုိ ေစ်းဆုိင္မ်ား/ 
အိမ္မ်ား၎တုိ႔ စီးပြားေရးဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစရန္ ေန႔စဥ္သြားလာမႈ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ၃) ဘီးတပ္တြန္းလည္း သြားလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
လကရ္မ္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရလဒ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံမႈ။ 
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ျပည္သူ႔လုံျခံဳမႈ အႏၱရာယ္  ေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိနအ္တြင္း ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေစရန္ႏွင့္  ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ၿပီးမွသာ 
အလုပ္သမားမ်ား သြားလာရန္။ 

 လူသြားစႀကၤန္မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာအတြင္းသုိ႔ အဝင္ (အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ မုိး႐ြာေနသည့္အခ်ိန္မ်ား) ၌ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာအတြင္း ထား႐ွိေပးရန။္ 

  
 အကယ္၍ လူျပဳလုပ္ထားေသာ အေပါက္မ်ား သုိ႔ တူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ ဆိုင္/အိမ္မ်ားေ႐ွ႕တြင္ တည္႐ိွေနပါက ၁) လွ်င္ျမန္စြာ ဖုံးအုပ္ေပးျခင္း(သို႔) ထုိေနရာကုိ 

ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားမ်ားစိုက္ထူျခင္း (အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္) ၂) အျခားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ယာယီလမ္းမ်ားကုိ ေစ်းဆုိင္မ်ား/ 
အိမ္မ်ား၎တုိ႔ စီးပြားေရးဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစရန္ ေန႔စဥ္သြားလာမႈ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ၃) ဘီးတပ္တြန္းလည္း သြားလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
လက္ရမ္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရလဒ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံမႈ  
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ECoP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူထုကို အႏၱရာယ္ မက်ေရာက္ေစႏုိင္ 
ေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ECoP လုိက္နာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နမူနာ 
ေျပာရလွ်င္- 

၁. ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ထားရိွျခင္းမွ ဖုန္မ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး၊ ၎ဖုန္မႈန္႔ 
မ်ားသည္ လူေနအိမ္္ႏွင့္ေ၀းရာတြင္သာ ရွိေနသင့္ပါသည္။ 

၂. ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖုန္မႈန္႔ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္း 
ပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ 

၃. အပ်က္အစီးမ်ား၊ ေျမၾကီးတူးေဖာ္ေရးပစၥည္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္မ်ားမွလည္း 
ဖုန္မႈန္႔မ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ျပီး ၎ဖုန္မႈန္႔မ်ားကုိ ပံုမွန္ ေရေလာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖ 
ရွင္းသင့္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္အခါတြင္လည္း ၎ပစၥည္မ်ားကုိ 
ဖံုးအုပ္ကာ ေသခ်ာခ်ည္ေႏွာင္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

အခြင့္အေရး ႐ွာေဖြျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း  

အဆိုျပဳစီမံခ်က္ခြဲမ်ားတြင္  တစ္ခါတစ္ရံ အထူးသျဖင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားတြင္ 
အေသးအမႊားေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကမုတ္အပိုင္းအစမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဗိသုကာဆိုင္ရာ၊ နိခါတကေဗဒ 
(ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္း) သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ပါ၀င္နုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ 
မ်ားတြင္  ေဒသဆိုင္ရာထင္ရွားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား က်န္ရွိေနနိုင္ပါသည္ (ဥပမာ- သခၤ် ဳိင္းေနရာမ်ား၊ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာအထြဋ္အျမတ္ေနရာမ်ား)၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ နယ္ပယ္အတြင္း ဗိသုကာအေဆာက္အုံ 
ေနရာမ်ား က်န္ရွိေနနုိင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနွင့္ ကန္ထ႐ုိက္ႏွင့္ 
ေလလံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေရးဆြဲ 
သင့္ျပီး ေအာက္ပါစံႏႈန္းတိုင္းတာခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။  (၁) ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေနရာ 
မ်ားတြင္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ထားရန္။ (၂) ရွာေဖြေတြ႕ရိွထားသည့္ နယ္ပယ္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
အေသးစိတ္ခ်ျပရန္။ (၃) ဖယ္ရွားလိုက္သည့္အရာမ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ထိခုိက္ပ်က္စီး ဆံုရံႈးမႈမ်ိဳးမရိွေအာင္ 
ေသခ်ာေစရန္။ (၄) သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားမည့္ ၾကီးၾကပ္ အင္ဂ်င္နီယာထံသုိ႔ 
အသိေပးရန္။ (၅) သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္အေနျဖင့္ အလွရသ၊ သမုိင္း၀င္မႈ၊ သိပံၸနည္းက်မႈ၊ သုေတသန၊ 
လူမႈစီးပြားတန္းဖိုးမ်ား အစရိွသည့္ စံႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအရ ထင္ရွားျပီး အေရးၾကီးသည္မ်ားကုိ တတ္ကၽြမ္းသည့္ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အၾကိဳဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္။ (၆) သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ အျပင္အဆင္မ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား၊ ပကတိအတုိင္း ျပန္လည္ထားရိွျခင္းမ်ား၊ 
ဆယ္ယူျခင္းမ်ားတို႔တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ (၇) ေလ့လာေတြ႕ရိွ 
ခ်က္မ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ စာျဖင့္သာ  ေရးသားဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ (၈) 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံအာဏာပုိင္ 
ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျပန္ရသည့္အခါမွသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါမည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ YCDCPS မွ ထိုရွာေဖြ႔ေတြ႕ရွိ 
ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျပီးေျမာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ပါမည္။ 
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၆.၂.၂  ယာယီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

စီမံကိန္းခြဲမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈသည္ လူ ၂၀၀ ေအာက္ျဖစ္ပါက လုိက္နာရမည့္ သင့္ေတာ္သည့္ 
ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္ (RPF) တြင္ ပုိမိုျပည့္စုံစြာ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလႈပ္ရွားမႈ စီမံခ်က္(ARAP) ျဖစ္သည္။  

ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လႈပ္ရွားမႈစီမံခ်က္ (ARAP)တြင္ (၁)စီမံကိန္းခြဲမ်ား ကုိယ္တုိင္ 
ႏွင့္တကြ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ၊ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ (၂) ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားရိွေသာ အေျခခံအခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (၃) ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (၄) စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ခံရသူမ်ား(PAP)ႏွင့္ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား(PAH)၏ အေျခခံအခ်က္ 
အလက္မ်ား (၅) သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏအလုိက္ ခြဲျခားထားေသာ PAP ႏွင့္ PAH စာရင္း 
(၆) သက္ေရာက္သည့္ ပမာဏအလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ဳိးအစားႏွင့္အညီ နစ္နာေၾကး၊ 
ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ (၇) PAP၊ PAH ႏွင့္ ေဒသခံ 
လူထု၏ က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ ေဒသ၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား (၈) စီမံကိန္းခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အတြက္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (၉) စီမံကိန္း ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
သူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (၁၀) လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ 
ခ်က္မ်ား (၁၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ (၁၂) သတ္မွတ္ကာလ 
အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (၁၃) ျပင္ပေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ 
သတ္မွတ္တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ (TOR) အပါအ၀င္ အတြင္းအျပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသတင္းပို႔ျခင္း လုပ္ 
ငန္းေဆာင္တာမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

၇.၀ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း 

စီမံကိန္းခြဲမ်ားမွ မတူညီေသာ လူထု (ဥပမာ - လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အေရးပါေသာ လူ႔ 
အဖြဲ႕အစည္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္ 
စြမ္းသူမ်ား စသည္) ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) 
ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပါ၀င္ 
သည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ိဳး ကုိ အားေပးေထာက္ခံသည္။ (ျပဳလုပ္ေပး 
သည္) အဆုိပါခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (ဥပမာ - လုိ 
အပ္ပါက ESMP - သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ARAP - ယာယီေနရာ ျပန္ 
လည္ခ်ထားေရးလႈပ္ရွားမႈစီမံခ်က္)၊ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအေပၚ လူထုမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူအမ်ား ေယဘူယ် နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ သေဘာ 
ထားမ်ား ေကာက္ယူရန္လည္း ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ႏွင့္ ကြဲထြက္ေဒသအဆင့္အထိပါ မတူညီေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ/အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအားလုံး အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္သင့္သည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီမံကိန္းခြဲမ်ားကုိ အစုိးရ၏အေရးပါေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံမ်ား က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပထမဆုံး 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မူေဘာင္ (ESMF)ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္ (RPF) မူၾကမ္းအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကုိ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း လသာႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၈)၊ (က - ၉) ႏွင့္ (က - ၁၀) တုိ႔တြင္ ပုိမိုျပည့္စံုစြာ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းခြဲမ်ားထားရိွမႈအေျခအေနႏွင့္  ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ 
သက္ေရာက္မႈ (ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ား) စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ 
အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေပးမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း မတိုင္မီမွာပင္  လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ 
ျခင္း အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (သို႔) မတ္လ အေစာပုိင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး  ESMF 
ႏွင့္ RPF မူၾကမ္းမ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေရးဆြဲထားသည့္ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအဆင့္ႏွင့္ 
ေဒသခံအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အဓိကက်ေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ အစည္းအေ၀းမတိုင္ခင္ ၂ ပတ္ ႀကိဳတင္၍ ေ၀မွ် ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ 
အဓိကက်ေသာ သူအမ်ားစုႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဆုိတင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းခြဲ 
မ်ားကုိ ေထာက္ခံၾကေၾကာင္း ကနဦးစစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။  စီမံကိန္းခြဲမ်ား 
ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ်  အဆုိတင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားမွ တုိက္႐ိုက္(သို႔)သြယ္၀ိုက္ၿပီး အက်ိဳး 
ခံစားရမည္။ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိမိုျပဳလုပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏မွတ္တမ္းမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁၀ ) ႏွင့္  (က - ၁၁) 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

၈.၀ နစ္္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) သည္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန၏လက္ေအာက္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေသာ နစ္နာမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ (GRC)ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ 
ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္မ်ားတြင္ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ ဦးေဆာင္ 
သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီအတြက္ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကို အစုိးရမွ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္တင္ ေျမႇာက္ခံရသူမွာ ဌာနတစ္ခု ၏ 
အႀကီးအကဲျဖစ္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္သုိ႔ 
တုိက္႐ိုက္အစီ ရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ၊ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ လက္ခံစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီသည္ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသူမ်ား၏အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈၿပီး လုပ္ေဆာင္ရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ဆက္သြယ္ရမည့္ လူအမည္ႏွင့္ 
ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေရးသားထားသည့္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေနသည့္ ေနရာ၏ 
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တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ေထာင္ထားရမည့္အျပင္ ေန႔စဥ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  လုပ္ေန သည့္ 
ေနရာ၌လည္း ေထာင္ထားရပါမည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသူမ်ားမွ နစ္နာမႈမ်ားရိွပါက 
အမ်ားဆႏၵႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ညႇိႏိႈင္းကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည့္္တရားခြင္တြင္ တရားရင္ဆုိင္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ မေရာက္မီ ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္(၄)ဆင့္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ကနဦးအဆင့္၊ ရာအိမ္မႈးအဆင့္ 
မေက်နပ္ေသာ PAP (သုိ႔) PAH သည္ ၎တုိ႔၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရာအိမ္မႈးႏွင့္ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
၄င္းၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္႐ိွ YCDC မွပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပႏုိင္သည္။ ကနဦးအဆင့္ ထား႐ိွရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မေက်နပ္မႈျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္ေပးႏိုင္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားၿပီး YCDCPS ထံသုိ႔ အခ်က္အလက္ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ယခင္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္၍ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ားတြင္အသုံးခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
 

ပထမအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
နစ္နာေသာ စီမံကိန္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ခံစားရသူတစ္ဦးမွ သူ/သူမ၏ တိုင္ၾကားစာကို 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
တိုင္ၾကားစာလက္ခံေရးေကာ္မတီသို႕ ေပးပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္မတီမွ နစ္နာသူဘက္မွ တိုင္ၾကား 
ထားေသာအေၾကာင္းအရာကို ၁၀ ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ေကာ္မတီကုိ 
ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္ၿပီး အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း 
လြတ္လပ္ျခင္း၊ ဦးစားေပး အသိေပး တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ က်ား၊ မ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ 
အသက္အရြယ္ အားျဖင့္လည္း မွ်တေသာ အဖြ႕ဲျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ကာလ ၁၀ ရက္ေက်ာ္လြန္ေသာ္ 
လည္း တိုင္ၾကားထားသူဘက္မွ အေၾကာင္းၾကားမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရရိွ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း (သို႔) 
တိုင္ၾကားသူမွ ပထမအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေက်နပ္မႈမရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားစာကို 
ခ႐ိုင္႐ံုးသို႔ ႏႈတ္အား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ထပ္မံတိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

 

ဒုတိယအဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ 
နစ္နာသူတစ္ဦးမွ ပထမအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေက်နပ္မႈမရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ 

ရြက္မႈတစ္စံုတစ္ရာကုိ မေတြ႕ရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သူ/သူမ ၏ တုိင္ၾကားစာကုိ ခ႐ိုင္အဆင့္သုိ႔ 
တက္ေရာက္တုိင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမွ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ (GRC) 
အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူၿပီး နစ္နာသူဘကမ္ွ တုိင္ၾကားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ (၂)ပတ္အတြင္း 
ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ဆုံးျဖတ္ရမည္။  ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 
တုိင္ ၾကားစာမ်ားကုိ စုစည္းထိန္းသိမ္းထားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ (၂)ပတ္ၾကာပါက တုိင္ၾကားထားသူ 
အေနျဖင့္ ခရိုင္အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မၾကားရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္ၾကား 
သူမွ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေက်နပ္မႈမရိွ၍ေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္ၾကား 
ျခင္းကုိ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုးသုိ႔ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထပ္မံေပးပို႔တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ 
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တတိယအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
နစ္နာသူတစ္ဦးမွ ဒုတိယအဆင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေက်နပ္မႈမရွိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) 

ေဆာင္ရြက္မႈတစ္စံုတစ္ရာကုိ မေတြ႕ရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိ႔သူ၏ တုိင္ၾကားစာကုိ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္သုိ႔ ေပးပုိ႔တိုင္ၾကားႏုိင္သည္။ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ကုိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္မွ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရမွ ေကာ္မတီအတြက္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ 
လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမႈး(၂)ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံ ရသူမွာ 
ဌာနမွဴးျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီဥကၠဌမွ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ 
ေခၚယူၿပီး နစ္နာသူ၏ တုိင္ၾကားခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ႏွစ္ပတ္အတြြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြး 
ဆုံးျဖတ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ 
ေခါင္းေဆာင္သည္ ေဆာင္ရြက္ဆျဲဖစ္ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ား အားလုံးကုိ စုစည္းထိန္းသိမ္းထားရန္ 
တာ၀န္ရွိသည္။  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ ရက္ ၂၀ ေက်ာ္ ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားထားေသာ 
နစ္နာသူမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကား ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ 
မရရိွ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာသူမွ တတိယအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေက်နပ္မႈမရွိ၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း တုိင္ၾကားစာကုိ သမၼတ ထံသုိ႔ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ထပ္မံ တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

စတုတၳအဆင့္၊ သမၼတ႐ုံး 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ အစုိးရ 

၀န္ထမ္း  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္း 
ေရးေကာ္မတီမွ တုိင္ၾကားထားေသာ နစ္နာသူႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး တုိင္ၾကားမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရမည္။ သမၼတမွ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ကုိ ျပင္ပေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ 
ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အေသးစိတ္တိုင္းတာမႈေလ့လာခ်က္ DMS အား ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ 
သည္။ သမၼတ႐ုံး သုိ႔ နစ္နာသူ၏ တုိင္ၾကားခ်က္ေရာက္ရိွၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း စာျဖင့္ေရးသားထား 
ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္ၾကားထားေသာ နစ္နာသူထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

နစ္နာမႈျဖင့္တုိင္ၾကားထားသူသည္ သမၼတ႐ံုးမွ ေျဖရွင္းေပးမႈႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး နစ္္နာမႈမရွိပါက 
ေကာ္မတီမွ နစ္နာသူအတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာလုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အမႈကုိ 
ခ႐ိုင္တရားခြင္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီး တရားခြင္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း တရားစြဲဆုိေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ နစ္နာမႈျဖင့္တိုင္ၾကားထားသူက ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသုိ႔ အမႈတုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ 
အမႈျဖစ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အမႈၾကားနာေနစဥ္ 
ကာလအတြင္း စီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားမည္။ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္။ 

အထက္ပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသူမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အရ နစ္နာသူမ်ားအား လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက့ဲသုိ႔ေသာ ေျပလည္မႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ 
အျခားဖ်န္ေျဖေပးႏုိင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း (သုိ႔) တုိင္ၾကားစာကုိ သမၼတ႐ုံး 
သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေပးပုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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၉.၀ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း 
 ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္အတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး  စီမံကိန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္၊ ဆုိးက်ိဳးအနည္းဆုံး 
ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အဓိကအစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ကၽြမ္းက်င္သူ၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ YCDC သည္ ဇယား ၁၂ ရိွ EcoP 
ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ (သုိ႔) ESMF စီမံကိန္းခြဲ၏ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းကုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား လိုက္နာရမည့္ အကာအကြယ္ အျဖစ္ ထည့္သြင္းႏိုင္ 
သည္။ လစဥ္၊ ႏွစ္၀က္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အေျခအေနအလုိက္  

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ား အဆင့္ျမင့္လာေစရန္။ 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိက်ၿပီး 
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 စီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္ ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထားႏွင့္ ရလဒ္ကုိ အေျချပဳေသာ သဘာ၀ပတ္ 
၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 

 လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ဆုိးရြားစြာထိခိုက္မႈမ်ား မရိွေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အက်ိဳးဆက္မ်ား၏ရလဒ္ကုိ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္  အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ထားရိွေပးရန္ လုိအပ္ပါမည္။ 

 စီမံကိန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရး စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွ  အစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ 
ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ဌာနအတြင္း၌ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုိးက်ိဳးနည္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရိွ/မရိွ 
ကုိပါ စစ္ေဆးမည္္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ အေရးပါေသာ ေဒသ(၃)ခုတြင္ အဓိကထား 
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း  ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

(က) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီမႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း - လုိအပ္ေသာ ဆုိးရြားစြာ 
ထိခိုက္မႈ မရိွမည့္ နည္းလမ္းမ်ား တုိင္းတာျခင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းရိွ 
မရွိကုိ ေသခ်ာေစရန္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား 
ျပည့္မီမႈ ရွိ မရိွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
စီမံခန္႕ခြဲမႈ မူေဘာင္မ်ားအတုိင္း ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွမရွိႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ေလးစား လုိက္နာျခင္း ရိွ မရွိစသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚ အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းခြဲ ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ESMF ႏွင့္ RPF တို႔အတိုင္း လိုက္နာ၍ စနစ္ 
တက်ႏွင့္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ေနရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံကိန္း 
ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔႐ံုးမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကၽြမ္းက်င္သူဝန္ထမ္းက ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရ 
မည္ျဖစ္သည္။  

စီမံကိန္းခြဲ၏ ဒီဇိုင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လႈပ္ရွားမႈစီမံခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ စဥ္းစားသြားမည္။ 
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 အထူးသျဖင့္  ေဒသအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေသးဘဲ ပိုျမင့္ေသာအဆင့္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနသာ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူ 
ေဘာင္အတုိင္း ESMF တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အေျခအေနမ်ား။ 

 ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ယာယီ/ရာသက္ပန္ ဆုံးရံွဳးမႈအားလုံးအပါအ၀င္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း 
ႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။ 

 ေလွ်ာ္ေၾကး၏ အရည္အေသြးအေပၚ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ထားျခင္း (သုိ႔) အျခားေသာ အသုံးျပဳမည့္ 
ဆိုးက်ိဳးေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေပၚထိခိုက္ႏုိင္သည့္ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ ကနဦးတြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အနာဂတ္ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ  အသုံးခ်ႏုိင္ရမည္။ 

 ဥပမာအေနျဖင့္ မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ 
လူမ်ိဳးစု - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္(က်ား၊ မ)မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္မစြမ္း မ်ား၊ အိမ္ေျခယာမ့ဲမ်ားႏွင့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသူမ်ား စသည္) အား 
စီမံကိန္းခြဲမ်ားမွ လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမရရိွခဲ့လွ်င္ စနစ္က်ေသာ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္းမ်ား 
လုိအပ္ႏိုင္သည့္ အဓိကက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲလွ်င္ ဆုိးရြာစြာထိခိုက္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္သည္။  

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား ပဏာမေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္ 
အေျခအေနအတုိင္းအတာအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လုိက္နာမႈရွိမရိွ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရလိမ့္မည္။ ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္းအဆင့္ဆင့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အျပည့္ 
အ၀တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွမရွိကုိ စီမံကိန္းအတြင္း ၀န္မွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း - စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလ 
အတြင္း စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ပဏာမေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုိးရြားစြာထိခိုက္မႈရွိမရွိ တုိင္းတာျခင္းမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ စီမံကိန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႔၏ 
တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ESMP စာခ်ဳပ္ထတဲြင္ ကန္ထ႐ိုက္တာသည္ ESMP အတုိင္းလိုက္နာရန္ ထည့္သြင္း 
သင့္ပါသည္။   ESMP/ESMF ၏ ဆုိးရြားစြာထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ တုိင္းတာျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ 
ေစာင့္ ၾကည့္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္းမ်ား 
ကုိ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းတာမည္။ 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ အျခားေနထုိင္သူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ သီး 
သန္႔လူနည္းစုမ်ားကုိ စီမံကိန္းမတုိင္မီအေျခအေန၊ သုိ႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနမ်ိဳး 
ျပန္လည္ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

 က်ား၊မ ခြဲျခားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ 
ျပဳလုပ္၍  ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။ 

SEA DRMProject - Myanmar 83  
Environmental and Social Management Framework 



 

 သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား (သုိ႔) ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ 

အဆုိပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုိင္းတာႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
စံနမူနာထားႏုိင္သည္- 

 က်ား၊ မ သီးျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ တိက်ေသာသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား၊ 

 အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားသတ္မွတ္တိုင္းတာႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

 အဓိကထား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ျခင္း ( ဥပမာ - လုိအပ္ပါက 
ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလႈပ္ရွားမႈ စီမံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း) 

သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္သူမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမွ စုစည္းၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 
ပမာဏ အေပၚမူတည္ကာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ေစ 
မည္။ 

(ဂ) ဆင့္ပြားလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း -  စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ကနဦး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကုိ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈရွိမရိွ 
အေပၚ မူတည္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသြားမည္။ 

 

၁၀.၀    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ မူေဘာင္  

    ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

၁၀.၁  စီမံကိန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ား 

ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္ကုိ လိုက္နာရ 
လိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ျမန္မာ DRM  စီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
စီမံမႈေအာက္တြင္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ (NNDMC)၏ စနစ္က်ေသာ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းမွ 
ရန္ကုန္စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီ(YPSC)ကုိ ဖြဲ႕စည္းမည္။ YPSC တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အျခား အစုိးရ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ 
မတီ (YCDC) မွ စီမံကိန္း အပုိင္း၂၊ ၃ ႏွင့္ ၄ တုိ႔တြင္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးေအဂ်င္စီအျဖစ္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။  
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ပုံ ၁ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ နွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈမူေဘာင္ 

YCDC အတြင္းတြင္ စီမံကိန္းအပုိင္း ၂ ကုိ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းတံတား)မွ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအပုိင္း ၃ ကုိ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ)မွ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား) ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ)တုိ႔မွ ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ YCDC ၏ 
ဌာနအသီးသီးတုိ႔ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံကိန္း 
ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ (YCDCPS)ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဌာနမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသက့ဲသို႔ မိမိတုိ႔၏ 
သက္ဆိုင္ရာ က႑အလုိက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ 
လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ေပးထားေသာ အကာအကြယ္ ကၽြမ္းက်င္သူသည္ 
စီမံကိန္းမွ   အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ)၀န္ထမ္းမ်ားကုိ 
ESMF အတိုင္းလိုက္နာ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔တြင္ 
ကူညီရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာမွ 
တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏွစ္ဦးကုိ ငွားရမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။  

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန(MoHA)လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(GAD) 
သည္ လူထုသတိေပးခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အဓိကေနရာမွ 
ပါ၀င္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအတြင္းတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား(WA)ကုိ တရား၀င္ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး အဆုိပါရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ၿမိဳ႕တြင္းေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္အလုိက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ေဒသခံ 
တစ္ဦးအား ရာအိမ္မွဴးအျဖစ္ လူထုႏွင့္ အစုိးရၾကားေပါင္းကူးတံတား အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ 
သည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ 
ၿပီးဆုံးသြားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အတူေဆာင္ရြက္ၿပီး ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံ 
မ်ားကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုစလုံးအား လုပ္ေဆာင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အဆုိပါ အရပ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရိွေနသည့္အခ်က္က 
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စီမံကိန္းအတြင္း  အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္ၿပီး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစကာ တာ၀န္ပိုမႈမ်ားအား ေလ်ာ့က်သြား 
ေစၿပီး ပါ၀င္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕ အစည္းအားလုံးအတြက္ အဆင့္ဆင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ 
သည္။ 
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ဇယား (၁၃) ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အဓိကက်ေသာတာ၀န္မ်ား 

စီမံကိန္း(ခြဲ)မ်ား 
လည္ပတ္ပုံ 

ေလွ်ာက္လြာပုံစံ  လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္ တာဝန္ယူမႈ ႀကီးၾကပ္ျခင္းး 

စစ္ေဆးျခင္း  သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ႏွင့္ လူမႈ 
အကာအကြယ္ 
စစ္ေဆးျခင္း 
ေလွ်ာက္လြာပံုစံ 

 ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္ 
အေစာပုိင္းမွာပင္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ိွေသာ 
မည္သည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈအကာအကြယ္ 
ျပႆနာမ်ားကိုမဆုိ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 

 အကာအကြယ္စစ္ေဆး 
ျခင္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံ 
တြင္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ိွေသာ 
အကာအကြယ္ျပႆနာ 
မ်ားကိုေဖာ္ျပ၍စီမံကိန္းခြဲ
အဆုိျပဳခ်က္မ်ားတြင္တြဲရန ္

 စီမံကိန္းမွ 
ဌားရမ္းထားေသာ 
အကာအကြယ္ 
တုိုင္ပင္ခံႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန 
(လမ္းတံတား) ႏွင့္ 
(အေဆာက္အအံု)တုိ႔မွ 
သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈ 
အကာအကြယ္ ပုဂၢိဳလ္ 

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေ
ရးေကာ္မတီ 
စီမံကိန္းေဖာ္ 
ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ျခင္း 

 အခန္း (၆) တြင္ 
ေယဘူယ် 
ESMP or ECOP 
ကိုေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ 

 

 အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္၊ သုိ႔ 
ေဒသခံလူထုႏွင့္ေဆြးေႏြး 
ညိွႏိႈင္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
လိုအပ္သည့္ အကာ 
အကြယ္ ျပငဆ္ငျ္ခင္း 
လႈပ္႐ွားမႈ တာဝန္ယူရန္ 

 အကာအကြယ္ဆိုင္ရာလႈပ္
႐ွားမႈအစီအစဥ္ေရးဆြဲရန ္
(ESMP, ARAP, etc.) 
အခန္း(၆)တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတုိင္း 

 စီမံကိန္းမွ 
ဌားရမ္းထားေသာ 
အကာအကြယ္ 
တုိုင္ပင္ခံ ႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန 
(လမ္းတံတား) ႏွင့္ 
(အေဆာက္အအံု)တုိ႔မွ 
သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈအကာ 
အကြယ္ ပုဂၢိဳလ္ 

 YCDC မွ 
စီမံကိန္း 
အတြင္းေရးမႈး 
အဖြဲ႕ 

ျပန္လည္သံုး 
သပ္ျခင္းႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳျခင္း 

 အကာအကြယ္ 
စစ္ေဆးျခင္း 
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ
ႏွင့္ ေယဘူယ် 
ESMP 

 

 သေဘာတူညီထား 
သည့္အတုိင္းအကာ 
အကြယ္ဆိုင္ရာလႈပ္႐ွားမႈ
အစီအစဥ္ႏွင့္အကာ 
အကြယ္စစ္ေဆးျခင္း 
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတုိ႔ပါဝင္ 
ေသာစီမံကိန္းခြဲအဆုိျပဳ 
လႊာတင္သြင္းရန္ 

 စီမံကိန္းမွ 
ဌားရမ္းထားေသာ 
အကာအကြယ္ 
တုိင္ပင္ခံႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန 
(လမ္းတံတား) ႏွင့္ 
(အေဆာက္အအံု)တုိ႔မွ 
သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈ အကာ 
အကြယ္ ပုဂၢိဳလ္ 

 YCDC မွ 
စီမံကိန္း 
အတြင္းေရးမႈး 
အဖြဲ႕ 
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YCDC အေနျဖင့္ စီမံကိန္းခြဲ အခ်ိဳ႕၏ လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ 
ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္(PA)မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးထားရိွရန္ လုိအပ္သည္။  လက္ရွိ ရန္ကုန္ 
ျမစ္အတြင္းသုိ႔ စြန္႔ထုတ္ေနေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားမွာ ဆ္ိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္မ်ား၏ ဧရိယာအတြင္း တည္ရွိ 
ေနသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ ေျမအစိတ္အပုိင္း ၁၀၀ မီတာခန္႔ က်ယ္၀န္းသည့္ စီးပြားေရးဗဟုိေဒသ၏ 
ရန္ကုန္ျမစ္ မ်က္ႏွာစာ အရွည္တစ္ေလွ်ာက္ပါ၀င္ပါသည္။ 

၁၀.၂  စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ခ်က္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး 

အတြင္းေရးမႈး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ အျခားေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္သည္။ YCDC တြင္ ဌာနေပါင္း 
(၂၀) ႐ိွၿပီး ဌာနတိုင္းတြင္ ဌာနမႈးမ်ား႐ိွသည္။ ျမန္မာ DRM စီမံကိန္းႏွင့္ အဆက္စပ္ဆုံး ဌာနမ်ားမွာ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား)၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ)၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းမႈ) ၊ စီမံေရးရာဌာနႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ (ဇယား ၂) 

အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ESMP  အကာအကြယ္ဆိုင္ရာ 
လႈပ္႐ွားမႈ အစီအစဥ္၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
မွတ္တမ္းႏွင့္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း  
(ESMP and ARAP) 

 ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ 
ျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ 
သံုးသပ္ျခင္းတြင္ လူထု 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါဝင္ရန္ 

 ကန္ထ႐ုိက္တာ  စီမံကိန္းမွ 
ဌားရမ္းထား 
ေသာ အကာ 
အကြယ္ တုိင္ 
ပင္ခံႏွင့္ အင္ 
ဂ်င္နီယာဌာန 
(လမ္းတံတား) 
ႏွင့္(အေဆာက္ 
အအံု)တုိ႔မွ 
သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈအကာ 
အကြယ္ ပုဂၢိဳလ္ 

 YCDC မွ 
စီမံကိန္း 
အတြင္းေရးမႈး 
အဖြဲ႕ 

သံုးသပ္အကဲ 
ျဖတ္ျခင္း 

 ESMP  ESMP ႏွင့္ ARAP တုိ႔၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ႏွင့္ရလဒ္မ်ားကိုအကဲ 
ျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း 

 ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 
အကျဲဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအစီ
အစဥ္တြင္လူထုကိုယ္စား
လွယ္မ်ားပါဝင္ ေစျခင္း 

 စီမံကိန္းမွ ငွားရမ္း 
ထားေသာ အကာ 
အကြယ္ တုိင္ပင္ခံႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန 
(လမ္းတံတား)ႏွင့္ 
(အေဆာက္အအံု)တုိ႔မွ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ 
ပုဂၢိဳလ္ 

 YCDC မွ စီမံကိန္း 
အတြင္းေရးမႈး အဖြဲ႕ 

 YCDC မွ 
စီမံကိန္း 
အတြင္းေရးမႈး 
အဖြဲ႕ 
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၄-၁၅ JICA 
စီမံကိန္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္႐ွိေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွလြဲ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား  ေကာင္းစြာမရွိေသးေပ၊ ယခင္က ရိွခဲ့ဖူး ေသာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ ကြ် မ္းက်င္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတုိ႔အေပၚမူတည္ကာ အဆုိပါ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ 
သင္တန္းႏွင့္ အကူအညီမ်ား ထပ္မံေပးအပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ၀န္ထမ္းမ်ားအား သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈ 
၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မူေဘာင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းထားသည့္  နည္းပညာ အႀကံေပး 
အဖြဲ႕မွ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ မူေဘာင္အား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ဇယား ၁၄ တြင္ ျပသထားသည္။ 

 

ဇယား ၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျချပဇယား ႏွင့္ ဌာနမ်ား 

ႀကိဳတင္ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစဥ္ဆက္မျပတ္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားထဲမွ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အစုိးရ 
ဌာနမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္သည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္  ဂ်ပန္ 
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ the Strategic Urban Development Plan of the Greater 
Yangon စီမံကိန္းအပါအ၀င္  အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ YCDC အေနျဖင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံမ်ားစသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ 
ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ 
အသိပညာ၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္မားလ်က္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  အႀကိဳ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း စီမံကိန္းေရးရာတြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေသခ်ာထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား  
ရရွိေစရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေနရာခ်ထားေပး 
ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရး၏အေရးပါမႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ 
ေသာ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတုိ႔မွာ 
ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံရရိွေရးအတြက္ အေရးပါသက့ဲသို႔ အဆုိပါ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား 
ေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အတြင္းပိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပုိမုိ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ 
နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါစီမံကိန္းအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 
ခိုင္မာေစေရး အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ား၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္မ်ားပါ၀င္မည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္း ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ)မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပညာ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္အား ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဗဟုသုတ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ျခင္း ကၽြမ္းက်င္ 
ပါရဂူ(အတုိင္ပင္ခံ)မ်ားက အကဲျဖတ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏  ပညာ 
အရည္အခ်င္းစစ္တမ္းအရ ၄၉.၇ % ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ  အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကုိ သင္ၾကားခ့ဲရေသာ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး စုစုေပါင္း ၆၃.၈ % ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ အနည္းဆံုး ဘြဲ႕ႀကိဳပညာေရးစနစ္ 
(ဇယား ၁၄)ကုိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားၿပီးျဖစ္ၾကသည္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ) 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းစစ္တမ္းအရ ၅၇.၄ % သည္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးသင္ၾကားခ့ဲရၿပီး 
၇၁.၄ % ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အနည္းဆုံး အထက္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အသိပညာသည္လည္း လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာအလွဴရွင္ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ 
လုပ္ေဆာင္ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ ရိွေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  အေရးပါေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဌာနအတြင္း 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေစရမည္။ 
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ဇယား ၁၄. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း ႏွင့္ တံတား)  
      ၏ ပညာအရည္အခ်င္း 

ဌာန ပညာအရည္အခ်င္း လူဦးေရ မွတ္ခ်က္ 

အင္ဂ်င္နီယာဌာန 
(လမ္းႏွင့္တံတား) 

 

 

 

 

M.E ၈ 

အင္ဂ်င္နီယာမ်ား(၁၇၇) B.E ၃၉ 

A.G.T.I ၁၃၀ 

B.A/B.Sc ၅၀  

ဘြဲ႕မရသူ ၁၂၉  

 စုစုေပါင္း ၃၅၆  

အင္ဂ်င္နီယာဌာန 
(အေဆာက္အအံု) 

M.E ၁၇ 

အင္ဂ်င္နီယာမ်ား(၂၂၉) B.E ၁၁၃ 

A.G.T.I ၉၉ 

B. Tech ၄  

B.A/B.Sc ၅၂  

ဘြဲ႕မရသူ ၁၁၄  

 စုစုေပါင္း ၃၉၉  

 
 
 

၁၀.၃ အဖြဲ႕အစည္းပုိမုိအားေကာင္းလာေစျခင္း/ ခိုင္မာေသာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႔စည္းျခင္း 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဗဟုသုတ အေတြ႕အၾကံဳ 
နည္းပါးျခင္းမွာ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘ ဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္ေသာ  အလွဴရွင္မ်ား 
၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မလံုေလာက္၍သာ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အပုိင္း (၁၀.၂) မွ အကဲျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားအရ အလုပ္ခြင္တြင္း သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊  ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ တန္ဆာပလာမ်ား (ESMF ႏွင့္ RPF) တို႔ကို ကူညီေပးမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ အတိုင္ပင္ခံကုိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ေသခ်ာစြာ 
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းမွ အကာအကြယ္ ဘ႑ာေငြတစ္ခု 
ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ကာ (အပုိဒ္ ၁၀.၄ တြင္ၾကည့္ရန္) လ်ာထားငွားရမ္းရပါမည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားကုိ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား၊ မတူညီေသာ အစုိးရဌာနအသီးသီးႏွင့္ အစုိးရ 
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိပညာေပး စည္းရံုးလံွႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား  တိတိက်က် ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သက့ဲသုိ႔ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္း 
အဆင့္တို႔အပါအဝင္  အျခားေသာအဆင့္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ဗဟုသုတ 
ကြာျခားျခင္းမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရန္ကုိပါ 
ရည္ရြယ္သည္။ 

အထက္တြင္ ညႊန္ျပထားသည့္အတုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနွင့္ ၀န္ႀကီး 
ဌာနမ်ား (ဥပမာ - စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း 
ထားႏုိင္ပါက အသိပညာကြာျခားျခင္းျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုိမိုထိေရာက္ေသာ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာစီမံကိန္းခြဲမ်ားကဲ့သုိ႔ ျပင္ပအကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ အဖြဲ႕အစည္း ပိုမုိ အားေကာင္းလာ 
ေစျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္းစသည့္ အေရးပါေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွလာ 
ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားမွ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ မူလစြမ္းအား ကုိ 
အေျခခံကာ အျခားဗဟုသုတ တုိးပြားေစျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ နည္းပညာအရည္အေသြးမ်ားတုိးတက္ေစျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
အေထာက္အပ့ံ ေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ YCDC ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၀.၄ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္  
 စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအသုံးစရိတ္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ မူေဘာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး 
အတြက္ ကုန္က်ေငြတြင္ ၀န္ထမ္းစရိတ္မ်ား၊ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဘာသာျပန္ 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအ၀င္ သတ္မွတ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္  ကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ပါ၀င္သည္။ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မွာ  အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
၂၇၂၂၅၀ ျဖစ္ၿပီး ႏုိ္င္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္မွ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းတုိ႔မွ 
စုေပါင္းေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဇယား ၁၅  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ မူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကုန္က်စရိတ္ 

No. Description 
Indicative Cost  
(USD) 

1 YCDC သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င ္အကာအကြယ္ ကြ်မ္းက်င္သူ 85,000 

2 YCDC လူမႈေရး အကာအကြယ္ ကြ်မ္းက်င္သ ူ 85,000 

3 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္  အကာအကြယ္ အရာရွိမ်ား (safeguard 
officers) အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း 

45,000 

4 
အကာအကြယ္ တန္ဆာပလာမ်ား/ကရိိယာမ်ား/လုပ္ငန္းမ်ား (safeguard 
instrument)အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 
ေစာင့္ၾကည့္္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္သံုးသပ္ျခင္း 

10,000 

5 
ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတြင္ ကာကြယ္ေရး တန္ဆာပလာမ်ား/ကိရိယာမ်ား/လုပ္ငန္းမ်ား 
(safeguard instrument)အတြက္ လူထုႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း 

2,500 

6 
အကာအကြယ္ တန္ဆာပလာမ်ား/ကရိိယာမ်ား/လုပ္ငန္းမ်ား (safeguard 
instrument)ကုိ ဘာသာျပန္ျခင္း 

15,000 

7 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္း 5,000 

9 အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ (၁၀%) 24,750 

TOTAL စုစုေပါင္း 272,250 
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁) 
 စီမံကိန္းေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈႏွင့္အက်ဳံး

မ၀င္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  
 

 
  

 



 

ေနာက္ဆက္တြဲ(က - ၁) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွႈတြင္အက်ဳံးမ၀င္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစ 

ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရိွႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္ 

သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၂၀၀ ဦး (သို႔) အိမ္ေထာင္စု ၅၀ အထက္၏ 

အုိးအိမ္မ်ားၿဖိဳဖ်က္ၿခင္း (သုိ႔)ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းၿခင္း။ 

 ၿမိဳ႕ခံလူထူ(တုိင္းရင္းသားအပါအ၀င္)တုိ႔လက္ခံမည္မဟုတ္ေသာ၊ဆုိးရြားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္

မႈၿဖစ္တတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဆုိးရြားေသာထိခုိက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစမည့္နည္းလမ္းပါ၀င္ျခင္း။  

 ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအုံမ်ား(ေရွးေခတ္ပစၥည္းအၾကြင္းအက်န္၊ ေရွးေခတ္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ 

႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖိုးၾကီးေသာအရာပစၥည္းမ်ား) ထိခုိက္ျခင္း (သုိ႔) ပ်က္စီးေစျခင္း။ 

 ျမန္မာ DRM စီမံကိန္းခြဲကုိ မက္လုံး (သုိ႔) ကိရိယာအၿဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူလူထူ၏ ဆႏၵ 

အေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာ 

စုစည္းျခင္း။ 

 ေသနတ္မ်ား၊ ကြင္းဆက္လႊ၊ ေက်ာက္ဂြမ္း၊ ဒိုင္းနမိုက္၊ ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္နစ္နာမည့္ အမဲလုိက္ 

ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေသာ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား။ 

 ပိုးကူးစက္ေသာဧရိယာကို ထိေရာက္စြာကုသရန္ ပိုးသတ္ေဆး၊ အပင္ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ အျခား 

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအား လုိအပ္ေသာ ပမာဏထက္ ပုိမို၀ယ္ယူျခင္း၊ (အကယ္၍ စီမံကိန္း 

အတြက္ ပုိးသတ္ေဆးအသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ပါက၊ ESMF တြင္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 

အစီအစဥ္အား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ စီမံကိန္းအတြင္းေရးမွဴးအား အေၾကာင္းထားမည္။) 

 သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ မစဥ္းစားဘ ဲအလြန္အကြ် ံ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း။ 

 သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ားအား ပ်က္စီးေစျခင္း (သုိ႔) ေျပာင္းလေဲစျခင္း။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ (သုိ႔) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (သုိ႔) ႏုိင္ငံတကာမွ ပိတ္ပင္ထားေသာ (သုိ႔) အျပည္ 

ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ၊ တရားမ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ 

မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း။ 

 အလုပ္သမားမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခုိင္းေစျခင္း၊ ဆႏၵ 

အေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ မလုပ္မေနရပုံစံျဖင့္  အလုပ္မ်ားအား အတင္းအဓမၼေစခုိင္းျခင္း၊ ကေလး 

အလုပ္သမားမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအရ သိသာစြာ ဆုိးရြားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ ခိုင္းေစျခင္း။ 

 ဆင္းရေဲသာ (သုိ႔) လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအား ထည့္သြင္းမစဥ္းစားျခင္း။ 
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 က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်လစာ (သုိ႔) ခံစားခြင့္မ်ားမေပးျခင္း။ 

 ကမာၻ႔ဘဏ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သုိ႔) အျခားအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမွတစ္ဆင့္ေျမ (သုိ႔) ပိုင္ဆုိင္မႈဆုံး 

႐ႈံးျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကးလက္ခံရရွိျခင္း။ 

 အစုိးရ (သုိ႔) အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေငြေခ်းေထာက္ပံ႔မႈရျခင္း (သုိ႔) ရရွိရန္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေန 

ျခင္း။ 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမူေရးကုိထိခိုက္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

ထုတ္ကုန္မ်ားကုိေရာင္းခ်ျခင္း။ 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအကျဲဖတ္ျခင္း၊ အျပည့္အစုံျပဳလုပ္ရန္       

လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားျဖစ္ျခင္း။ (ESIA)  
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၂) 
ကမာၻ႔ဘဏ္လုပ္ငန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ 
 ၄.၁၀ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္မႈ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ(က - ၂) ကမာၻ႔ဘဏ္လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး  
၄.၁၀ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ    

ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းအားလုံးသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွႈေရးထိခုိက္မႈ 
ရွိ/မရွိ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွႈမူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကုိ 
ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၁၃)ရက္ေန႔ စီမံကိန္း သံုးသပ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမူၾကမ္း (PAD) အရ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း (OP4.10) ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားရိွလာရန္ အလားအလာရိွသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ စီမံကိန္း သံုးသပ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမူၾကမ္းမွ အဆုိပါလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူ၀ါဒအား 
ပဏာမပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွႈေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ၿခင္းႏွင့္ ESMF တုိ႔မွ အတည္ျပဳလိမ့္မည္ 
ပာု ေဖာ္ၿပထားသည္။ 

စီပြားေရးဗပာုိေဒသ(CBD)သည္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္မားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္အရ (CBD) တြင္လူဦးေရ ၂၂၇၆၈၂ ရိွသည္။ သန္းေခါင္ 
စာရင္းကိန္းဂဏန္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္၏ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ဘာသာအလုိက္ လူဦးေရအေရအတြက္ကုိ လူသိရွင္ၾကား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း(CBD)တြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မ်က္ျမင္သုံးသပ္ 
မွႈအရ လူမ်ဳိးစုမ်ဳိးစံု  ဘာသာေပါင္းစံု  ေရာေႏွာေနထုိင္ေနသည္ ကုိသိရွိထားသည္။ ဥပမာ-လသာၿမိဳ႕နယ္ 
၏ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ ဗမာလူမ်ဳိး 
ႏွင့္ ေတာင္အာရွလူမ်ဳိးမ်ားၿဖစ္သည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါဇယားတြင္ရွိေသာ (OP 4.10) သတ္မွတ္ခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိေလ့လာျခင္းၿဖင့္ တုိင္း 
ရင္းသား အုပ္စုသည္ မူ၀ါဒႏွင့္ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကုိ သိရွိႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါသတ္မွတ္ခ်က္ ၄ ခ်က္ 
၏ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္မႈမ်ားကုိလည္း ဇယားတြင္ရွင္းျပထားသည္။ 

OP 4.10 သတ္မွတ္ခ်က္ ကုိက္ညီမႈရွိမရိွ အေၾကာင္းအရင္း 

(က)ကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအုပ္စုျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကုိယ္တိုင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားမ ွ
အသိအမွတ္ျပဳၿခင္း 

တစိတ္တပုိင္း CBD တြင္ေနထုိင္ေသာ လူအမ်ားစုသည္ ကြဲျပား 
ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္ 
တိုင္သတ္မွတ္ၾကသည္။ 

 (ခ)စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ရွိေသာဘုိးဘြားပိုင္ေျမတြင ္
ေနထုိင္ေနျခင္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား မွီခို 
လုပ္ကုိင္ေနၿခင္း 

 

မရိွ CBD တြင္ ေနထုိင္ေသာလူမ်ားသည္ အျခားေနရာ 
မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာသူမ်ားၿဖစ္ၿပီး၊ အဆုိပါေနရာ 
တြင္လည္း သဘာ၀သယံဇာတမရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
အဆုိပါေနရာ၏ သဘာ၀သယံဇာတကုိ မွီခိုျခင္း 
လည္းမရွိပါ။ 

ဂ)အဓိကအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ဓေလ့ထုံးစံ၊ 
စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ကြဲၿပားၿခား
နားၿခင္း 

မရိွ CBD သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ၿမဳိ႕ျပအဆန္ဆုံးေသာ 
ဧရိယာတစ္ခုၿဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင ္ ေနထုိင္ 
ေသာသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ား 
ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနေသာ္လည္း၊ ေခတ္မီ 
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း (အင္ 
စတီက်ဴးရွင္း)မ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ 
လႈပ္ရွားၾကသည္။ 

ဃ)တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ႏိုင္ငံေတာ္(သုိ႔)ေဒသ
ခံမ်ား၏တရား၀င္စကားႏွင့္မတူညီၿခင္း 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေနရာတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိ 
ေသာ္လည္း၊ ေနထုိင္ေနေသာလူမ်ားသည္ ျမန္မာ 
စကားကုိ အဓိကအသုံးျပဳၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ CBD 
တြင္သုံးေသာ တုိင္းရင္းသားစကားသည္လည္း လူ 
နည္းစုသုံးေသာ စကားမဟုတ္ပါ။ 

SEA DRM Project- Myanmar A2-1 
Environmental and Social Management Framework   
 



 

ESMF ကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ OP 4.10 ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းျခင္းမရိွပါ။ ကြဲျပားျခားနား 
ေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားသည္ CBD တြင္ ေနထုိင္ေနေသာ္လည္း၊ အဆုိပါလူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
တြင္ရွိေသာ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမူေရးအရေပါင္းစပ္ၿပီး ေနထုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ CBD တြင္ ေနထုိင္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ဘုိးဘြားပုိင္ေဒသမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေသာ လူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္္ ၎တုိ႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တုိင္းရင္းသား လူနည္း 
စုဟု အခိုင္အမာ မေျပာဆုိႏိုင္ပါ။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၃) 
အေထြေထြပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈ မူ၀ါဒစာရြက္စာတမ္း- 
စစ္ေဆးေရးပုံစံ 

 

 

 

 



 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၃) အေထြေထြပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမူ၀ါဒ - စစ္ေဆးေရးပုံစံ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေအဂ်င္စီမွစီမံကိန္းခြဲေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား စစ္ေဆးရန္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
အမ်ဳိးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲအတြက္ ကိရိယာမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ စသည္တုိ႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆုိပါ ပံုစံကုိ အသုံးျပဳရမည္။ 

 

စီမံကိန္းအခြဲအမည္  

စီမံကိန္းအခြဲတည္ေနရာ  

စီမံကိန္းအခြဲေထာက္ခံအားေပးသူ  

စီမံကိန္းအခြဲအမ်ိဳးအစား/က႑  

ခန္႔မွန္းေၿခရင္းႏီွးၿမဳပ္ႏံွမႈ  

စတင္/ၿပီးဆုံးမည့္ေန႔  

 

ေမးခြန္း 
အေျဖ အကယ္၍ရိွခ့ဲပါက 

ကမာၻ႔ဘဏ္မႈ၀ါဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီ 

အကယ္၍ရိွခ့ဲပါ
ကလိုအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း မဆိုင္ ရိွ မရိွ 

စီမံကိန္းခြဲမွ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
သိသာထင္ရွားေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊ဆုိးရြားေသာ၊ 
အစဥ္အလာ ထုံးစံမဟုတ္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ၿဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္မည္နည္း။ (ေရႏုတ္ေၿမာင္းလမ္းေၾကာင္း 
(သုိ႔) အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဥးီေနရာထက္ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး) 

ေက်းဇူးျပဳ၍အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ 

 

 

   OP 4.01 

ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး    
အကဲၿဖတ္ၿခင္း 

အမ်ဳိးအစား (က) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္းမွ 

ရန္ပံုေငြရႏ္ုိင္ 
မည္မဟုတ္ 

စီမံကိန္းခြဲမွသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သိသာထင္ရွား 
ေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊ ဆုိးရြားေသာ၊ အစဥ္အလာ 
ထုံးစံမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏိုင္မည္နည္း? 

ေက်းဇူးျပဳ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ 

 

 

 

 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္     
ေရးဆုိင္ရာ 

အကဲျဖတ္ၿခင္း 

အမ်ဳိးအစား (က) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္းွ 
ရန္ပံုေငြတြင္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္
မရိွ 
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ေမးခြန္း 
အေျဖ အကယ္၍ရိွခ့ဲပါက 

ကမာၻ႔ဘဏ္မႈ၀ါဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီ 

အကယ္၍ရိွခ့ဲပါ
ကလိုအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း မဆိုင္ ရိွ မရိွ 

လက္ရွိေရေျမာင္း လမ္း ေၾကာင္း (သုိ႔) အေဆာက္အဥ ီ
ထက္ေက်ာ္ၿပီး မည္က့ဲသုိ႔ ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း။ ပတ္၀န္း က်င္အေပၚ သိသာထင္ရွားၿပီး 
ဆုိးရြားေသာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈသည္ နဂုိအတိုင္း 
ျပန္လည္မေရာက္ရွိသည္အထိ ဆုိးရြားႏိုင္ပါသလား။ 
(ေက်းဇူးျပဳ၍ အက်ဥ္း ခ်ဳပ ္ေဖာ္ျပရန္) 

 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္     
ေရးဆုိင္ရာ 

အကဲျဖတ္ၿခင္း 

အမ်ဳိးအစား (က) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္း 
ရန္ပံုေငြတြင္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္
မရိွ 

အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲသည္ ပတ္၀န္းက်င ္ (သုိ႔) 
လူမႈေရးအေပၚ အနည္းငယ္ (သုိ႔) လုံး၀ဆုိးရြားေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မူမရွိဆုိသည္မွာ မွန္ပါသလား။ 

ေက်းဇူးျပဳ၍အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ၿပရန္ 

 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္    

အကဲ ၿဖတ္ၿခင္း 

အမ်ုိဳးအစား (ဂ) 

စီစစ္ေရးလုပ္ 
ငန္းအဆင့္အထိ

သာ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ 

စီမံကိန္းခြဲသည္အထက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာအမ်ိဳးအစား
(က)ႏွင့္အမ်ိဳးအစား (ဂ)ႏွစ္ခုလုံးႏွင့္မကုိက္ညီပါ။ 

ေက်းဇူးျပဳ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္။ 

 

 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္   
အကျဲဖတ္ၿခင္း 

အမ်ိဳးအစား (ခ)  

ကန္႔သတ္သည့္
အတုိင္းအတာ 
ESIA or IEE 

or ESMP 

စီမံကိန္းခြဲသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လြယ္ကူၿပီး အကုန္အက်မ 
မ်ားသည့္ ေသးငယ္ေသာ ကန္႔သတ္ေဒသငယ္ေလးတြင္ 
ေနထိုင္ေသာ  လူသားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
ယာယီ(သုိ႔)ေခတၱမွ် ဆုိးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသလား။ 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္      
အကဲၿဖတ္ၿခင္း 

အမ်ဳိးအစား (ခ) 

ကန္႔သတ္သည့္
အတုိင္းအတာ 
ESIA or IEE 

or ESMP 

စီမံကိန္းခြဲတြင ္ ေရႏုတ္ေၿမာင္းအသစ္ (သုိ႔) အေဆာက္ 
အဦးသစ္ တည္ေဆာက္မႈမရွိဟု ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားပါ 
သလား။ 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္     
အကဲၿဖတ္ၿခင္း 

အမ်ုိဳးအစား (ခ) 

ကန္႔သတ္သည့္
အတုိင္းအတာ 
ESIA or IEE 

or ESMP 

စီမံကိန္းခြဲတြင္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
လုံး၀အသုံးျပဳမည့္  မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္      
အကဲၿဖတ္ၿခင္း 

အမ်ဳိးအစား (ခ) 

ကန္႔သတ္သည့္
အတုိင္းအတာ 
ESIA or IEE 

or ESMP 

စီမံကိန္းခြဲမွ စြန္္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အျခားနယ္ေျမ (သုိ႔) 
ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပါဝင္ပါသလား။ 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္    
အကဲၿဖတ္ၿခင္း 

အမ်ုိဳးအစား (ခ) 

ESMP 
အမႈိက္ပံုေနရာ

တြင္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ
အလားအလာရွိ 
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ေမးခြန္း 
အေျဖ အကယ္၍ရိွခ့ဲပါက 

ကမာၻ႔ဘဏ္မႈ၀ါဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီ 

အကယ္၍ရိွခ့ဲပါ
ကလိုအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း မဆိုင္ ရိွ မရိွ 

စီမံကိန္းခြဲသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ  တျခားႏုိင္ငံ၊ နယ္ 
ေျမတြင္ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 
ပစၥည္းႏွင့္ အမႈိက္မ်ားအား  နယ္နိမိတ္ၿဖတ္ေက်ာ္ စြန္႔ပစ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ 
ကုိ လုိက္နာပါမည္လား။ 

   OP 4.01 
ပတ္၀န္းက်င္      
အကဲၿဖတ္ၿခင္း 

အမ်ုိဳးအစား (က) 

ၿမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္းွ 
ရန္ပံုေငြတြင္အ
က်ိဳးခံစားခြင့္မရွိ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္အေရးမၾကီးေသာသဘာ၀သက္ရွိတို႔၏ 

ေနရာမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ 
မည္လား။ 

(ေက်းဇူးျပဳ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ၿပရန္)  

   OP 4.04  

သဘာ၀သက္ရွ ိ
တို႔၏ေနရာ 

ကန္႔သတ္သည့္
အတုိင္းအတာ 
ESIA or IEE 

or ESMP 

စီမံကိန္းေၾကာင့္အေရးၾကီးေသာ သဘာ၀သက္ရွိတို႔၏ 

ေနရာမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ 
မည္လား။ 

 

   OP 4.04  

သဘာ၀သက္ရွ ိ
တို႔၏ေနရာ 

အမ်ုိဳးအစား (က) 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္း 
ရန္ပံုေငြတြင္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္
မရိွ 

စီမံကိန္းခြဲေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္ 
မ်ား ဆုိးရြားစြာပ်က္စီးျခင္း။ 

(ေက်းဇူးျပဳ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးရန္။) 

   OP 4.11  

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာယဥ္
ေက်းမႈအရင္း 

အျမစ္မ်ား 

အမ်ဳိးအစား (က) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္း 
ရန္ပံုေငြတြင္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္
မရိွ 

စီမံကိန္းတြင္ အတင္းအဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ 
ပိုင္ဆုိင္မႈဆုံး႐ႈံးျခင္း (သုိ႔) ပုိင္ဆုိင္မႈရျခင္း၊၀င္ေငြဆုံး႐ံႈး 
ျခင္း(သုိ႔)အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနည္းလမ္း ဆုံး႐ႈံးျခင္း 
စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသလား။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေၾကာင္းျပခ်က္ ေဖာ္ၿပရန္။ 

   OP 4.12  

အတင္းအဓမၼျပန္
လည္ေနရာခ် 

ထားၿခင္း 

ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အတုိေကာက္ 

စီမံကိန္းခြဲသည္ သစ္ေတာက်န္းမာေရးႏွင့္ အရည္ 
အေသြးအေပၚ (သုိ႔) လူတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖူလုံေရး 
အေပၚ (သို႔) လူတို႔၏ သစ္ေတာအေပၚ မွီခိုေနမႈ (သို႔) 
သစ္ေတာႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေနမႈအေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ ႏိုင္ေျခမ်ားရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ 
သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ (သို႔) သဘာ၀ 
သစ္ေတာႏွင့္ စိုက္ခင္းအား စနစ္တက် အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း 
အေပၚ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသလား။ 

(အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေၾကာင္းျပခ်က္ေဖာ္ၿပရန္။)  

   OP4.36    

သစ္ေတာ 

အမ်ိဳးအစား (က) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္းွ 
ရန္ပံုေငြတြင္ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္
မရိွ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာ၀သစ္ေတာ(သုိ႔)အၿခားသဘာ၀
သက္ရွိေနရာမ်ားအားပ်က္စီးျခင္း(သုိ႔)သိသာထင္ရွားစြာ
ေျပာင္းလဲၿခင္း(သုိ႔)သိသာထင္ရွားစြာ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္ျခင္းမ်ား မည္က့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္နည္း။ 

 

   OP4.36  

သစ္ေတာ 

အမ်ိဳးအစား (က) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ 
DRM စီမံကိန္း 
ရန္ပံုေငြတြင္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္
မရိွ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၄)  
စီမံကိန္းခြဲေနရာအတြက္ 

အေသးစိတ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးစစ္ေဆးျခင္းေလွ်ာက္လႊာပုံစံ 

 

 
 

 

 



 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)၊ (၄) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမူေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္စစ္ေဆးျခင္း  
    ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ 

တစ္ႏွစ္စာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တစစိ္တ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းခြဲအားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ YCDC မ ွ အဆိုပါ 
ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ေပးမည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္စစ္ေဆးျခင္း ေလွ်ာက္ 
လြာပုံစံတြင္ ေသခ်ာစြာျဖည့္စြက္၍ လက္မွတထ္ုိးၿပီး YCDC ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ MoPF မွ ျပန္လည္ေလလ့ာဆန္းစစ္မည့္ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳအစီရင္ခံစာႏွင္ ့ပူးတြဲတင္ၿပရမည္။ 

ပံုစံ က: စီမံကိန္း၏ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးအတြက္စစ္ေဆးရမည့္စာရင္း 

ရပ္ကြက္: 

 

ၿမိဳ႕နယ္: 

 

ေနရာ – ေၿမပုံၾကမ္းပူးတြဲတင္ၿပရန္ 

(  အမွတ္ျခစ္ေပးရန္ ) 

 ရွိ  မရွိ 

လမ္းအမည္: လမ္းနံပါတ္:  ထင္ရွားေသာအညႊန္း (အၿပည့္အစံု): 

လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးအစား ( အမွတ္ျခစ္ေပးရန္) 

 ေရႏုတ္ေၿမာင္းလမ္းေၾကာင္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္  အမ်ားၿပည္သူအေဆာက္အအုံတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ 

 Open channel (ေျမာင္းဖံုးအပြင့္) 
 Closed channel  

   (ေျမာင္းပိတ္)  အေရးၾကီးေသာယဥ္ေက်းမႈေနရာတြင္တည္ရွိၿခင္း 

 ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမတြင္ တည္ရွိျခင္း  သဘာဝစားက်က္ႏွင့္ အနီးတြင္ (သုိ႔) အတြင္းတြင္တည္ရွိၿခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္/အလုပ္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ၿပခ်က္ - (ေရႏုတ္ေၿမာင္းလမ္းေၾကာင္းအရွည္၊ အမ်ားျပည္သူ အေဆာက္အအုံအရြယ္အစား၊ လုပ္ 
ငန္းလုပ္ေဆာင္ရၿခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အဆုိၿပဳထားေသာလုပ္ငန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္၊ (ခန္႔မွန္းေၿခလူဦးေရအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ) 

စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းမ်ား ရွိ မရိွ ရွင္းၿပခ်က္/ထင္ၿမင္ခ်က္ 

(၁) အိမ္၊ဆုိင္အေသး၊ အဖီထုတ္ထားျခင္းမ်ား အပါအ၀င္  ေရႏုတ္ 
ေျမာင္း လမ္းေၾကာင္းခ်ိန္ညွိမႈအတြက္ မည္သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ 
မဆို ဖြဲ႕စည္းပံုေၿပာင္းရန္လိုအပ္ၿခင္းရွိမရိွ။ 

   

(၂) လုပ္ငန္းသည္ ယဥ္ေက်းမူ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေနရာအနီး 
တြင္ (သို႔) အတြင္းတြင္ ရွိမရွိ။ 

   

(၃) လုပ္ငန္းသည္ကာကြယ္ထားေသာဧရိယာႏွင့္ (သုိ႔) ကာကြယ္ 
ထားေသာ ဧရိယာ၏ ၾကားခံဇုန္  နီးသည့္ေနရာတြင္ ႐ွိမ႐ွိ၊ 

   

(၄) လုပ္ငန္းေၾကာင့္ဖုန္ထၿခင္း(သုိ႔)ဖုန္ထူၿခင္းၿဖစ္လာႏိုင္မည္လား။ 

ရွိခ႔ဲပါက ၾကာခ်ိနႏွ္င့္ ဘယ္ရာသီတြင္ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ 

   

(၅) လုပ္ငန္းသည္ ေရႏုတ္ေျမာင္းအသစ္တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ 
ျခင္း ရွိ/မရိွ။ 

   

(၆) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာတြင္႐ွိေသာ တိရစာၦန္မ်ား 
ႏွင့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ေနရာကုိ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း ႐ွိ၊ မ႐ွိ။ 

   

(၇) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ေရစီးရာလမ္းေၾကာင္းအနီးတြင္ 
တည္ရွိ/မရိွ။ 

   

(၈) အျမင္အာ႐ံုအရ (သုိ႔) ရ႐ိွႏိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ေပၚ 
တည္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းတည္ေနရာသည္  ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ (သုိ႔) 
ေျမဆီလႊာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိ/မရိွ။ 
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(၉) လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔ျခင္း  ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (သုိ႔) ပိုမုိ 
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသလား။ 

   

(၁၀) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဓါတုေဗဒဆုိင္ရာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစ 
ေသာ ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲရန္လုိပါသလား။ 

   

(၁၁) အျခားအခ်က္အလက္မ်ား - ေျမပုံ, ေနာက္ထပ္ကိစၥရပ္မ်ား (သုိ႔) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ပူးတြဲစာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပရန္။  
ပူးတြဲစာမ်က္ႏွာစာရင္း - 

ကနဦး ESMF စီစစ္ျခင္းပံုစံအား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း  

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ရွိ မရိွ ရက္စြဲ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ 

   

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန    

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ)    

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)    

အျခားဌာနမ်ား (ေဖာ္ျပရန္)    

ကနဦး ESMF စစ္ေဆးျခင္းပံုစံ လိုက္နာသူ 

အမည္    - ရာထူး - 

လက္မွတ္ - ရက္စြဲ - 

ကနဦး ESMF စစ္ေဆးျခင္းပံုစံ အတည္ၿပဳသူ 

အမည္ - ရာထူး - 

လက္မွတ္ - ရက္စြဲ - 

ပူးတြဲတင္ျပခ်က္မ်ား 
ေျမပုံ၊ ပံုၾကမ္း၊ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား၊ စသည္တုိ႔ကုိ အပိုင္း ၁၁ တြင္ရည္ညႊန္းခဲ့ 
သည့္အတိုင္း။ 

 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ။ 
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ပုံစံ (ခ): ေရေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အေဆာက္အအုံတုိးတက္မႈအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ေရး (LAR) စစ္ေဆးၿခင္းပုံစံ 

ရပ္ကြက္ - 

 

ၿမိဳ႕နယ္ - 

 

ေနရာ – ေၿမပုံၾကမ္းပူးတြဲတင္ၿပရန္ 

(အမွတ္ျခစ္ေပးရန္ ) 

 ရွိ  မရွိ 

လမ္းအမည္ - လမ္းနံပါတ္ - 
ထင္ရွားေသာအညႊန္း 
(အျပည့္အစံု) - 

လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးအစား (အမွတ္ျခစ္ေပးရန္ ) 

 ေရႏုတ္ေၿမာင္းလမ္းေၾကာင္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ 

 

 အမ်ားၿပည္သူအေဆာက္အအုံတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ 

 

လုပ္ငန္းစဥ္၊အလုပ္မ်ား၏အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ - (ေရႏုတ္ေၿမာင္းလမ္းေၾကာင္းအရွည္၊ ျပည္သူ႔အေဆာက္အအုံအရြယ္အစား၊ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊အဆုိၿပဳထားေသာလုပ္ငန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္၊(ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရအေပၚအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ) 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး(LAR) စစ္ေဆးၿခင္း 

ေမးခြန္းမ်ား ရွိ မရိွ ေျဖရွင္းခ်က္၊ 
ထင္ျမင္ခ်က္ 

(၁) ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း လိုအပ္ပါသလား။    

(၂) သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိပါသလား။    

(၃) ေျမပုိင္ဆုိင္သူႏွင့္ လက္ရွိသုံးစြဲေနသူကုိသိပါသလား။    

(၄) စီမံကိန္းခြဲေနရာ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ခြင့္ၿပဳခ်က္လိုအပ္ပါသလား။    

(၅) အဆင္ျမွင့္တင္မည့္ ျပည္သူ႔အေဆာက္အအုံတြင ္ (သုိ႔) လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာတြင္ 
က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား (သုိ႔) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားရွိပါသလား။ 

   

(၆) အိမ္ရာဆုံးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည္လား။    

(၇) ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည္လား။    

(၈) မ်က္ႏွာစာရိွ လုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔) စတုိးဆုိင္မ်ား စီပြားေရးအရဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏိုင္မည္လား။ 

   

(၉) လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား စီးပြားေရးအရဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည္လား။    

(၁၀) အေဆာက္အဦး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ (သုိ႔)သဘာ၀သယံဇာတသုံးစြဲခြင္ ့ ဆုံး႐ံႈးႏိုင္မည္ 
လား။ 

   

(၁၁) ေျမကြက္အားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင္ ့ လူမႈေရး (သုိ႔) 
စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚႏုိင္မည္လား။ 

   

(၁၂) အကယ္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ သေဘာမတူေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 

မူမ်ားရွိလာခဲ့ပါက 
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(က)အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအၿခင္းၿခင္းၾကားေၿမယာသိမ္းဆည္းေရးအတြက္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားၿပဳ
လုပ္ရန္လ္ုအပ္ႏုိင္မည္။ 

   

(ခ)ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏စီမံခ်က္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
တာ၀န္ယူထားေသာေအဂ်င္စီတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ရွိပါသလား။ 

   

(ဂ)ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏စီမံခ်က္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္ခင္ 

သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္တင္ၿခင္းအစီအစဥ္လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသလား။ 

   

ထိခိုက္နစ္နာေသာသူမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္ 

စီမံကိန္းခြဲေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမည့္ခန္႔မွန္းေျခအိမ္ေျခအေရအတြက္ ရွိပါသလား? 
[    ]  ရွိ [    ] မရိွ 

အကယ္၍ ရွိခ႔ဲပါက၊ ခန္႔မွန္းေျခ အိမ္ေျခအေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္။ 

ထိခိုက္နစ္နာေသာ အိမ္ေျခတြင္ အားနည္းေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အိမ္ေျခရိွပါသလား။ (က) ၀င္ေငြနည္းၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီး 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးေသာ အိမ္ေျခ၊ (ခ) မသန္စြမး္ (သို႔) ေရာဂါဖိစီးသူမ်ား (ဂ) ဆင္းရသဲား (သို႔) အုိးမဲ့အိမ္မဲ့သူမ်ား 
(ဃ)သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား 

          [     ]  Yes [    ] No 

ခန္႔မွန္းေျခ အိမ္ေျခအေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္။ 

အကယ္၍ရွိခဲ့ပါက၊ ထုိသူမ်ား၏ အေျခအေနအား အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္။ 
 

ထိခိုက္နစ္နာေသာ အိမ္ေျခတြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုပါေသာ အိမ္ေျခမ်ားရွိပါသလား။  [       ] ရွိ  [      ] မရိွ 

အကယ္၍ရွိခဲ့ပါက၊ ထုိသူမ်ား၏အေျခအေနအား အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္။ 
 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမူေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ လမ္းညႊန္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္အရဖြင့္ဆုိထားသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၏ 
အဓိပၸာယ္အရ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအမ်ဳိးအစားဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

 

[      ]  အမ်ိဳးအစား  က – သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွျခင္း၊ ျမန္မာ DRM စီမံကိန္းမွေထာက္ပ့ံေငြခံစားခြင့္ 
မရႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးအစား 

[        ]  အမ်ဳိးအစား ခ – မၿဖစ္စေလာက္ (သုိ႔) သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရိွ၊  ARAP လုိအပ္သည္။ 

[        ] အမ်ိဳးအစား  ဂ – အနည္းဆုံး (သို႔) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ႐ိွ၊ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ရန္မလုိအပ္၊ ေယဘုယ် လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အသုံးခ်ႏုိင္မည္။ 

ျဖန္႔ေ၀ၿခင္း ရွိ မရိွ ရက္စြဲ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ 

   

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန    

SEA DRM Project- Myanmar A4-4 
Environmental and Social Management Framework   



 

အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ)    

အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား)    

အျခားဌာနမ်ား (ေဖာ္ျပရန္)    

    

    

ေျမရာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စစ္ေဆးျခင္းပံုစံလိုက္နာသူ  

အမည္     - တာ၀န္  - 

လက္မွတ္  - ရက္စြဲ   - 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စစ္ေဆးျခင္း အတည္ၿပဳသူ: 

အမည္      - တာ၀န္   - 

လက္မွတ္  - ရက္စြဲ   - 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၅) 
  

အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား 
 

 
 

 

 



 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)၊ (၅)  အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား 

YCDC သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ DRM စီမံကိန္းကိုေထာက္အကူျပဳၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား အားထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မူမ်ား တုိးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ေထာက္ခံသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အည ီ
လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ မဟာဗ်ဴဟာကို အေျချပဳၿပီး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမူေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအပုိင္းအား ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီမံကိန္းခြဲဆိုင္ရာ 
ေစာင့္ေရွာက ္ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒ (ESMF) ကို က်င့္သံုးၿပီးအမ်ားၿပည္သူမ်ားသိရွိရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား လိုအပ္သလုိ 
လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိုလည္း RPF ကို အမီွျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

စီမံကိန္း၏အပိုင္း ၁ ႏွင့္ ၂ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ 
သႏူွင့္ ေဒသခံ (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားအၾကား အႏွစ္သာရရိွသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 
ထိုနည္းအတူ၊ စီမံကိန္းခြဲသတ္မွတ္သည္ႏွင့္အမွ် အဆိုပါစီမံကိန္းခြဲ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိန္းသိမ္းေရး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူတို႔သိရွိရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ထုိမွတစဆ္င့္ အေရးပါ ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည့္ရပ္ရြာလူထူ၊ လူဦးေရအေရအတြက္ စာရင္း 
ေကာက္ခံျခင္း၊ က်ား၊ မေရးရာခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဇယား (က)၊ 
(၅.၁)တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံအစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၊ မတူညီသည့္ အမ်ားပိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕မ်ား အခန္းက႑ (၂ ႏွင့္ ၃)တို႔ကို  တုိက္႐ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ႏြယ္ေသာ လူဦးေရမ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဇယား (က)၊ (၅.၁) ဆက္ႏႊယ္ေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အျခားအမ်ားပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

နံပါတ္ အဖြဲ႔အစည္း အဓိကဆက္ႏႊယ္ေသာပုဂၢိဳလ္ 

၁ အစိုးရႏွင့္ၾကီးၾကပ္ 
ေရးေအဂ်င္စီ 

MoPF, MoHA/GAD, YCDC/DRB & DPB, MoT/PA, ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ, 
MONREC/ECD 

၃ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား 

ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္း၊ ႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ - UN 
Habitat, Yangon Heritage Trust, Turquoise Mountain, CDIA, YMCA, WMCA, and 
Salvation Army). 

၄ ေဒသခံဆက္ႏႊယ္ 
ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား 

လူထူအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs), ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ, 
ရာအိမ္မွဴး, ဆယ္အိမ္မွဴး, လမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ, ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
အျခားအုပ္စုမ်ား 

၅ ပညာေရးႏွင့္သုေတ
သနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာသုေတသနအဖြဲ႔မ်ား,တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဌာန 

၆ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူ 
မ်ားႏွင့္သက္ေရာက္ခံ
လူထုႏွင့္အိမ္ေထာင္ 
စုမ်ား 

ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းခြဲမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္း 
အဆင့္တြင္  ေဆြးေႏြးမည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏုိင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား၊ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မူအလားအလာႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ အေၾကာင္း 
ၾကားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါမည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား 
ျဖစ္ေသာ- (အမ်ဳိးသမီး၊ က်ား၊ မ လူငယ္ႏွင့္ကေလး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အို 
မ်ားကို ရသင့္ရထုိက္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရန္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းဆုံး 
ျဖစ္ေအာင္ အထူးအာ႐ံုစိုက္ၿပီး တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။ 

 

 



 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၆)  
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း 

အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
 

 
 

 



 

ေနာက္ဆက္တြဲ - က (၆) ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အဆုိျပဳစီမံခ်က္ခြဲမ်ားအတြက္မည္သို႕ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏုိင္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးၾကပါ 
မည္။ အသင္းအဖြဲ႕အလုိက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ- (၁) စီမံခ်က္္တြင္ပါ၀င္မည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူဦးေရစသည္တို႔ကို စီမံကိန္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္၊ (၂) အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အျခားအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား၏ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္သည့္ ထင္ျမင္သံုုးသပ္ခ်က္မ်ားရယူရန္ႏွင့္ (၃) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ဆုံး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ပိုမို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္။ 

လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ က်ား၊ မ အေျချပဳျဖစ္စဥ္မ်ားကုိလည္း စီမံကိန္းခြဲ၏ 
အဆင့္တိုင္း(သို႔) စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္တိုင္းတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ား တြက္ခ်က္ရာ၌ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ စီမံကိန္းေနရာ ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ က်ား၊ မ 
ခြဲျခားမရိွေစရန္ လုိအပ္မည့္ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စတင္ေကာက္ခံရမည္။ က်ား၊ 
မ ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ က်ား၊ မ ခြဲျခားမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ 
အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မတူညီေသာ အခြင့္အေရး၊ အခန္းက႑ ပါ၀င္မႈ 
မ်ားအျပင္ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ား၊ (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈ၀န္းက်င္ႏွင့္ 
အစဥ္အလာေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဆက္စပ္မႈမ်ား)လည္း ပါသည္။ မတူကြဲျပား 
ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ေပၚေပါက္လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ရွာေဖြရမည္။ SMART ပုံစံကို အသုံးျပဳ၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေပၚလာမည့္ အက်ိဳး 
ရလဒ္မ်ား ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ကုိယ္တြယ္ႏိုင္မည္ကို အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ထည့္သြင္းအဆုိျပဳရ 
မည္။ 

 
စီမံခ်က္အသစ္၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအား ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ က်ား၊ မ ေလ့လာဆန္း 

စစ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစပါသည္- 
- စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းတြင္က်ား၊ မအခန္းက႑အားခြဲဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္၊ 
- ယခင္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ က်ား၊ မ တန္းတူူညီမွ်မႈမရိွျခင္းမ်ား၏ အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားအား 

စိစစ္ရန္၊ (သုိ႔မွသာ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးစီမံခ်က္အသစ္တြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။) 

- ေရတုိ/ေရရွည္ ကာလနွစ္ခုစလံုးတြင္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ 
ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားကုိစိစစ္သတ္မွတ္ရန္၊ 

- က်ား၊ မခြဲျခားထားသည့္ အေျခခံက်သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိစုေဆာင္းရန္၊ 
- ေ႐ွး႐ုိးစဥ္လာၾကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းကိစၥမ်ား ေရွာင္ရွားရန္၊ 
- အားေကာင္းၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ စီမံခ်က္ရလာဒ္မ်ားရရိွေရး ပုိမိုတုိးျမႇင့္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ညႊန္းဆုိထားသည့္အတုိင္း SEA DRM project သည္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ထိခုိက္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ 

 

 



 

မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။ SEA DRM Project Concept Summary မူၾကမ္းအရ စီမံခ်က္၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-  

“စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အဦမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရႏုတ္ 
ေျမာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ အေဆာက္ အဦမ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စြမ္းရည္တုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ 
အေရးေပၚအကူအညီ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု ၾကဳံေတြ႕ရာတြင္ ထိေရာက္ 
သည့္ တံု႔ျပန္္မႈ ခ်က္ခ်င္းေပးအပ္ရန္”  

စီမံကိန္းခြဲမ်ားအားယခုခ်ိန္ထိစိစစ္နုိင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း “ၿမိဳ႕ျပ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေပါင္းစည္းစီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္း”  “Integrated Urban Flood Risk Management” စီမံခ်က္ပါအပုိင္း ၂ သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း 
ေရၾကီးေရလွ်မံႈ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေရဆုိးေျမာင္းစနစ္ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ရန္ကူညီ 
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ “ပိုမုိလုံျခံဳေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” “ Safer Public 
Facilities“  စီမံခ်က္၏ အပုိင္း ၃ သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ သဘာ၀ေဘးဒဏ္အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕၏ အေရးၾကီးေသာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာ 
တြင္ ေျပာင္း လဲလာသည့္ ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွအၾကံေပးမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာ DRM စီမံခ်က္အဖြဲ႕ 
အေနျဖင့္ ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးပါ၀င္ေသာ ကနဦးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
ပါသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕အား အုပ္စု ၂ ခုခြဲလိုက္ၿပီး တစ္ဖြဲ႕မွာ လသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အျခားအဖြဲ႕မွာ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ CBD ပါ 
ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ယခုေဖာ္ျပပါၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုအား လူဦးေရသိပ္သည္းဆႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပါ၀င္မႈ ကြဲျပား 
ခ်က္ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ၿမိဳ႕နယ္စလံုးသည္ 
လူမ်ိဳး စုမ်ား ေရာေထြးေနေသာ္လည္း လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ကာ 
ဗိုလ္ တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ေတာင္အာရွမ်ားအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ဟိႏၵဴ ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ စသည့္ ဘာသာကြဲျပားသည့္လူမ်ိဳးစု ၂ စု ေနထုိင္ပါသည္။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားအား 
ၿမိဳ႕ျပအ၀န္း အ၀ုိင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကို္င္ေနေသာ 
လူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ေန ျပည္သူမဟုတ္ေၾကာင္းကုိ  နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားမွ အၾကံဥာဏ္ေပးႏုိင္သလုိ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားကုိပါ ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုစလံုး တြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထုိင္သူ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု၊ အမ်ိဳးသားအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ 
အလုပ္လာေရာက္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုမ်ား ဟူ၍ အုပ္စု ၃ စု ခြဲျခားလုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

WBG  လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕အလုိက္ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈျဖစ္ေစေရးအတြက္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ 
မရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္ 
တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
႐ုံးတြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေရၾကီးမႈအႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ အဆုိျပဳထားေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳသည္ကုိ စစ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရေသာ္လည္း 

 

 



 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း PAH အခ်ိဳ႕သည္ ယာယီ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျမတဲမ္းသိသိ 
သာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည့္အေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၇) 
  

လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲမ်ား၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

 

 

 

 



 

ေနာက္ဆက္တြဲက (၇) လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲမ်ား၊ လူထုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
စီမံကိန္းခြဲမ်ား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 

အေသး စိတ ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းအဆင့္အားလံုးတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ အုပ္စုလိုက္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ 
အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ မီဒီယာပံုစံအမ်ိဳးမ်ဳိး 
(ဥပမာအားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ား၊ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားစာမ်ား၊ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ အီးေမးလ္ 
(သုိ႔မဟုတ္) ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားအပါအ၀င္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တို႔အား အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
ကမာၻ႔ဘဏ္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မူ၀ါဒမ်ား သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္အလုိ႔ငွာ PAP ႏွင့္ 
စီမံခ်က္နယ္ပယ္ရိွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္ အသိေပးထားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ 
စီမံကိန္းအေပၚ လက္ခံလာေစရန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထုိနည္း လမ္းမ်ားသုံး၍ ဆက္ႏြယ္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ စီမံခ်က္ခြဲမ်ား ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္တုိင္းတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္- 

စီမံကိန္းခြဲဲျခားစိစစ္ျခင္း - Myanmar DRM  Project သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ က႑အလုိက္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး 
ကနဦးေစ့့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းအပိုင္း ၁ ႏွင့္ ၂ ခြဲျခားၿပီး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဒသအဆင့္၊ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား 
အေနျဖင့္  ESMF  ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြင္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လသာႏွင့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
အတြက္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္မႈမွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ 
(၇-က) - ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနသူမ်ား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလားတူ ေစ့စပ္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား စိစစ္ၿပီးျဖစ္သည့္ စီမံခ်က္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံခ်က္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း - ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရး 
ဆြဲစဥ္ကာလအတြင္း  

(၁) အေသးစိတ္ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္      
(၂) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္  
(၃) အလားအလာရိွေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဓိကက်ေသာ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားထံမွ 
အျမင္မ်ားရယူ စုေဆာင္းျခင္း သာမက သတင္းေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  
ကမၻာ့ဘဏ္အခန္း (၁) - 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ စီမံခ်က္ခြဲမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ 
ဆက္ဆံေရးစီမံခ်က္တစ္ခု (မေက်နပ္ခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အပါအ၀င္)အား အဆုိျပဳ 
စီမံခ်က္ခြဲမ်ားအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မတုိင္မီအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ 
တစ္စုံတစ္ရာအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းသည္ အေရးၾကီီးလွပါသည္။ 

SEA DRM Project- Myanmar A7-1 
Environmental and Social Management Framework   
 

 



 

သို႔ေသာ္လည္း အဆုိျပဳစီမံကိန္းခြဲမ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္၏ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္အရ  Category 
(B)ထအဲက်ံဳးဝင္မွသာ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Category (A) စီမံကိန္းမ်ားကုိမူ SEA DRM Project  
အရရန္ပုံေငြက်ခံေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိမွတ္ သားထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနွင့္အစီရင္ခံျခင္း - ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္/ ေဒသအဆင့္အစုိးရမ်ား/ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သူ 
မ်ား/  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခ်က္ခြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စီမံခ်က္စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး 
ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲစဥ္အဆင့္ 
အတြင္း အကဲျဖတ္သင့္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ က်ား၊ မအခ်က္အလက္မ်ား 
အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၾကည့္မည္္ဆုိပါက လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးတုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ 
လူမႈဘ၀အေျခအေနတုိးတက္မႈအတြက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာကုိ ေပးစြမ္းေနေသာ္လည္း 
ေရွး႐ုိးစြဲလာေသာ ယဥ္ေက်းမႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား က်န္ေနေသးသည့္အတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
လယ္ေျမပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခလဲ်က္ရွိၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ဆက္လက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရိွ ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ADB, UNDP, UNFPA and UN Women တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး  “ Gender Equality 
and Women’s Rights in Myanmar : A Situation  Analysis”  ကုိ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါစာ 
တမ္းတြင္ က်ား၊ မ အေျခခံသည့္ ကြာဟခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္မ်ားႏွင့္ စာေပနယ္ 
ဘက္တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူရည္တူရရွိေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈအခ်ိဳးသည္ 
အားနည္းေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအရ လုပ္သားအင္အားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏႈန္း နိမ့္ပါးမႈႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အလုပ္လက္မဲ့နႈန္း ပုိမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိေနပါသည္။ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ တရားမ၀င္က႑မ်ားတြင္ အလုပ္ရနိုင္ေခ် ပုိမုိရွိေသာ္လည္း တရား 
၀င္အလုပ္ခြင္တြင္ အလယ္အလတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ေအာက္ေနရာမ်ားတြင္ 
အလုပ္ရရွိမႈ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဥာဏ္ရည္နိမ့္ပါးသည္ႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည့္က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိႏိုင္သည့္က ျခင္းသည္ 
ေရွး႐ုိးစြဲ မိ႐ိုးဖလာယံုၾကည္မႈနွင့္ေပါင္းစပ္ကာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ရာတြင္ 
က်ား၊ မ ညီမွ်မႈ အေျခအေနကင္းမ့ဲလ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူအျမင္မ်ိဳးသည္ အရပ္ဘက္ေဆြး ေႏြးပြဲ 
မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါ 
သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ သက္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေျဖရွင္းမည့္ အစီစဥ္ 
ေရးဆြဲရာတြင္ အဆုိပါ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

ဤသုိ႔ အေရးတယူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းသည္ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အသုံး၀င္လာႏုိင္သလုိ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ခံစားရဖြယ္ရွိသူမ်ားအားလုံးကုိ အစဥ္ေျပေစပါသည္။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လသာႏွင့္ 
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ကနဦးေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု 
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ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား ၊ မ အဓိကက်ေသာ စီမံခ်က္ျပႆနာမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ စုေဆာင္း ႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ 
ၿမိဳ႕နယ္လူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
စစ္တမ္းအရေျဖၾကားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယခု စီမံခ်က္အားေထာက္ခံၾကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔ဘ၀အရည္ 
အေသြးကုိ တုိးတက္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ အလားအလာရိွေသာ စီမံကိန္းခြဲလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအနီး 
ေနထုိင္သည့္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးသည္ အၾကီးမားဆံုးစိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ YCDC 
မွ ယခင္္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရႏႈတ္ေျမာင္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေသခ်ာစြာ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း 
မရွိသျဖင့္ ေရၾကီးသည့္မိုးရာသီတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ား ေပ်ာက္ေနတတ္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
ေျမာင္းေပါက္ထဲသုိ႔ ျပဳတ္က်ႏိုင္ပါသည္။ အလားတူစြာပင္ ၎တုိ႔ေျပာၾကားခ်က္အရ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ 
ပန္းျခံမ်ားနည္းပါးေသာေၾကာင့္္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ လမ္းေပၚတက္ေဆာ့ကစားၾကပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမဆုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခဳံမႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမရိွပါက ၎တုိ႔ 
၏ ကေလးမ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါ သည္။ ယင္းတုိ႔မွတ္သားခ်က္အရ ေရႏႈတ္ေျမာင္းေဖာ္ေဆာင္ေန 
စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အိမ္အား ကူးလူးႏိုင္ရန္ သစ္သားပ်ဥ္ခင္းမ်ားအား ေရေျမာင္းအေပါက္ေပၚတြင္ 
တင္ထားေပး ေလ့ ရိွပါသည္။ ထုိသစ္သားပ်ဥ္ခင္းမ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းျပီး စုိစြတ္ပါက ေခ်ာ္က်ႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေႏြရာသီတြင္သာ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ ပ်ဥ္ခင္းမ်ားအသံုး 
ျပဳရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္ 
သမားမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား 
ႏွင့္ ညအခ်ိန္အျပင္ထြက္ပါက လံုျခဳံစိတ္ခ်မွႈ ရွိ/ မရိွ စသည္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
၎တုိ႔၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ညအခ်ိန္လံုၿခဳံမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံလူမႈေရး ရႈ႕ေထာင့္အျဖစ္ စဥ္စားရာတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ 
အရ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခို္က္မႈ က်ား၊ မ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အထူးထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ ျပႆနာၾကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
ႏႈတ္ဆိတ္ေနေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျပီး ျပႆနာ 
အတ္ိမ္အနက္အား ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခလွဲပါသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ 
မရွိဟု မဆုိႏိုင္သင့္သည့္အျပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး 
လာရန္ အားေပးရပါမည္။ ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည္တြင္းသုေတသန 
အဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားမွ လိင္ပုိင္း ဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ 
ျဖစ္္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ စီမံခ်က္အားစစ္ေဆးျခင္း၊ ဒီဇို္င္းေရး ဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားတြင္ အဆုိပါအခ်က္အား ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတုိ႔က အၾကံျပဳထားပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ က်ား၊ မ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေတြ႕ရွိခ်က္္မ်ားအား ထပ္မံ၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားႏုိင္သလုိ 
စီမံခ်က္ခြဲမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအ၀င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျခဳံငုံသံုးသပ္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းသင့္ပါ 
သည္- 

- စီမံကိန္းအေစာပို္င္းအဆင့္မ်ား၌ က်ား၊ မဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား ပုိမိုပါ၀င္ႏုိင္ေရး တုိက္ 
တြန္းရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းဆြဲရာ၌ က်ား၊ မ 
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ခန္႔ထားေရးဆြဲျခင္းျဖင့္၊ ယင္းအခ်က္အား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ YCDC ၊  
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CBOs ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ အဓိက 
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ဖလွယ္ျခင္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အဆုိျပဳစီမံကိန္းခြဲတည္ေနရာမ်ား စိစစ္သတ္မွတ္ 
ၿပီးပါက လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အား က်ား၊ မ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ သီးျခားခ်န္လ်က္ထားသင့္သည္။ 

- စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ျခင္းသည္ 
စီမံကိန္းခြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌္ အဓိကက်ပါသည္။ လူမႈအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
ျပည္သူမ်ား သတိၾကီးၾကီးထား၍ ကုိင္တြယ္သင့္ပါသည္။ လူမႈအသုိက္အ၀န္းအား စီမံကိန္းခြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပံု၊ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
အေၾကာင္း ေကာင္းစြာအသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

- ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ အာဏာမွ်ေ၀မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးက်လာ 
ေစရန္မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင့္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား အသိေပးပညာေပးျခင္းမ်ားကုိ 
ေရရွည္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိ႔သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိပါ ပါ၀င္ေစ၍ က်ား၊ မ 
ႏွစ္ဖက္လုံး ပါ၀င္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္ကို အမ်ိဳးသားမ်ား ေထာက္ခံလာရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေရးပါသည္။ စီမံကိန္းခြဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွ်မႈႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင့္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္း၌ ပါ၀င္လာႏုိင္သည္။ 

- ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပႆနာရပ္မ်ားၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းမွ ၀ိုင္း၀န္း 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပတ္သက္မႈအလားအလာမ်ား) 
အခန္းက႑ကုိ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပၿပီး  လူမႈအသုိက္အ၀န္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ မီးေမာင္းထုိးျပ သင့္ေၾကာင္း 
အၾကံျပဳလုိပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၈) 
  

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ႔ဲေသာ 
သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စာရင္း 
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ဇယား (က)၊(၈.၁) ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာသက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား 

ရက္စြဲ ဆက္ႏြယ္ေသာပုဂၢိဳလ္  နည္းစနစ္ ေနရာ  

၁၆၊ 

ဒီဇင္ဘာ

၊ ၂၀၁၆ 

 

YCDC 

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံ

တား) မွအရာရွိႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး  

မ်က္ျမင္ကြင္းဆင္းေလ႔လာေရးႏွင့္ 

ေရေျမာင္းစနစ္ကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

လမ္းေဘးအသံုးျပဳမႈ၊ ေဆာက္လုပ္ 

ေရးအေလ႔အက်င့္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

လူမူေရးအက်ိဳးသကေ္ရာက္မႈ 

လသာၿမိဳ႕နယ္ 

YCDC 

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္

အအံ)ုအရာရိွႏွင့္ ရာအိမ္မႈး  

မ်က္ျမင္ကြင္းဆင္းေလ႔လာေရးႏွင့္ 

ေရေျမာင္းစနစ္ကိုေဆြးေႏြးၿခင္း၊ 

လမ္းေဘးအသံုးျပဳမႈ၊ေဆာက္လပု ္

ေရးအေလ႔အက်င့္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

လူမူေရးအက်ိဳးသကေ္ရာက္မႈ 

ဗိုလ္တေထာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္ 

ေစ်းသာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ 

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 

သိမ္ၾကီးေစ်းေကာ္မတီ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ား 

သိမ္ၾကီးေစ်းအေဆက္အအံုႏွင့္ 

ေရေျမာင္းစနစ္အားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿခင္း 

သိမ္ၾကီးေစ်း 

YCDC အင္ဂ်င္နီယာဌာန 

(လမ္းႏွင့္တတံား၊)အေဆာက ္

အအံ)ု (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမူ)       

ဌာနမွအရာရိွမ်ား 

ေရတြန္းစက္႐ံု၏အသံုး၀င္မႈ၊ စြမ္းရည္၊ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေဆာက္ပံု၊ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ေသာ 

သူအေၾကာင္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း 

ဗိုလ္တေထာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္, 

ေရတြန္းစက္႐ံု  

၁၇၊ 

ဒီဇင္ 

ဘာ၊ 

၂၀၁၆ 

 

YCDC 

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံ

တား)မ ွအင္ဂ်င္နီယာ 

စဥ္႔အိုးတန္းဆိပ္ကမ္း၊ (လသာ ၿမိဳ႕နယ္)မ ွ

ရြာသစ္ေခ်ာင္း (အလံုၿမိဳ႕နယ္အထ)ိ ရန္ကုန္ျမစ္ 

တစ္ေလွ်ာက ္စက္ေလွစီးၿပီး၊ ျမစ္၀ထြက္ေပါက္ 

စုစုေပါင္း ၆ ခုကိုေလ့လာျခင္း 

ရန္ကုန္ျမစ္ 

၁၈၊ 

ဒီဇင္ 

ဘာ၊ 

၂၀၁၆ 

 

စီမံကိန္းခြဲအေကာင္အထည ္

ေဖာ္မည့္ CBD ဧရိယာတြင္ 

ေနထိုင္ေသာ သူ(သို႔) အလုပ္ 

လုပ္ေနေသာသူ 

အုပ္စု ၃ စုအား ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း      

၁. ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင ္ေသာအမ်ိဳးသားအုပ္စု၊   

၂. ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု  

၃. ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေနေသာ 

က်ား၊ မ အုပ္စု။ ေဆြးေႏြးေသာသူအား ရာအိမ္မွဴး 

မွလူမ်ိဳးစုႏွင့္စီးပြားေရးအရ ကြဲျပားျခားနားေသာ 

လူကို ေရြးျခယ္ေပးျခင္း 

လသာၿမိဳ႕နယ္ 
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စီမံကိန္းခြဲအေကာင္အထညေ္ဖာ္

မည့္ CBD ဧရိယာတြင္ ေနထိုင္ 

ေသာ သူ(သို႔)အလုပ္လုပ္ေန 

ေသာသ ူ

အုပ္စု ၃ စုအား ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း      

၁. ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင ္ေသာအမ်ိဳးသားအုပ္စု၊    

၂. ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေန ထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု  

၃. ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေနေသာ 

က်ား၊ မ အုပ္စု။ေဆြးေႏြးေသာသူအား ရာအိမ္ 

မွဴးမွလူမ်ိဳးစုႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ကြဲျပားျခားနား 

ေသာလူကိ ုေရြးျခယ္ေပးၿခင္း 

ဗိုလ္တေထာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္ 

၁၈၊ 

ဒီဇင္ 

ဘာ၊ 

၂၀၁၆ 

လမ္းေဘးေစ်းသည္ ရန္ကုန္ညေစ်းတန္းမွ ေစ်းသည(္၆)ဦးအား 

ေမးျမန္းျခင္း (သစ္သီးသည္၊ အစားအေသာက ္

ေရာင္းသူ) 

ရန္ကုန္ 

ညေစ်းတန္း 

(လသာၿမိဳ႕ 

နယ္) 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၉)  
  

ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား 
အက်ိဳးဆုိင္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ၏ 

တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 
 

 



 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က) (၉) ဆက္ႏြယ္ပက္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုန္႔ျပန္ျခင္း 

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿခင္း 

ညိွႏိႈ္င္းတုိင္ပင္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပည္သူလူထူအား အေျချပဳေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအား အေရး 
ၾကီး တိက်ေသာေမးခြန္္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ငါးနာရီၾကာေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္အစည္းအေ၀းက်င္းပ 
တိုင္း၊ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ေအာက္ပါ(ဇယား က - ၉.၁)ရွိ အခ်က္မ်ားသည္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမူေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးမွ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္၊ အမ်ိဳးသမီးအေျချပဳေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသားအေျချပဳ 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၆ ဦး၊ က်ား၊မ ေရာေႏွာေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၈ 
ဦးအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗမာဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးႏွင့္ ေတာင္အာရွ 
မြတ္ဆလင္လူမ်ိဳးမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခ့သဲည္။ 

ဇယား (က)(၉.၁) ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ သက္ဆိုင္သူ (သုိ႔မဟုတ္) အက်ိဳးဆုိင္သူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ား  

ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

သင္၏ရပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
အတြင္းေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ သင့္ 
အား မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
ေစခဲ႔သည္နည္း။ 

 ေနထိုင္သူ၏ ရပ္ကြက္တြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ လြန္စြာဆိုးရြားျခင္းမရိွပါ။ 
သို႔ေသာ္ အျခားၿမိဳ႕လယ္ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ္ Ghandi ေဆး႐ံုႏွင့္ မဟာ 
ဗႏၶဳလလမ္းတစ္၀ိုက္တြင္ ေရႀကးီေရလွ်ံမႈ  ပုိၿပီးဆိုးရြားသည္။ 

 ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ မဟာဗႏၶဳလမ္းေပၚတြင္ယာဥ္မ်ားပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ 
ေပၚပါသည္။ 

 လမ္းမ်ားေရလႊမ္းမိုးေနခ်ိန္တြင္ ၾကီးမားေသာတြင္းမ်ား၊ ခ်ိဳင့္မ်ား 
(သို႔)ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ျခင္းကို 
စိုးရိမ္ေနရသည္။ 

 ေရၾကီးခ်ိန္သည္ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၂၀ မွ ၁ နာရီထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။ 

 ေက်ာင္းအနီးအနားတြင္ရွိေသာ ေရေျမာင္းသည ္မေကာင္းပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား လမ္းေပၚသြားလာရာတြငလ္ည္း အႏၱရာယ ္
မ်ားပါသည္။ ေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ား စက္ရပ္ၿပီး လမ္းမေပၚတြင္ 
ပိတ္ဆို႔မႈ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

 ျမစ္၀ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ အမိႈက္ပိတ္ဆို႔ေနေသာေၾကာင့္ ေရစီးေရလာ 
မေကာင္းပါ။ 

 ဗိုလ္တေထာင္ေလမႈတ္စက္႐ုံရွိ Ejector စနစ္သည္လည္း ေကာင္းစြာ 
အလုပ္မလုပ္ပါ။ တခ်ိဳ႕အခ်ိန္တြင ္မိလႅာရည္သည ္အိမ္၏ေနာက္ေဖး 
တြင္ လွ်ံထြက္ စီးဆင္းေနသည။္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား 
ငွားရမ္းၿပီး ၎တို႔၏ မိလႅာ ကန္စနစ္အား သန္႔ရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

ယခင္ကာလတြင္ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ 
မ်ားအားမည္ကဲ့သို႔စီမံခန္႔ခြဲထား 
သည္နည္း။ 

 မိုးရာသီတြင္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထူပူးေပါင္း၍ ေရေျမာင္းမွအမႈိက္ 
သ႐ုိက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းသည္။ (သို႔) ေငြေၾကးကုန္က်ခံၿပီး သန္႔ရွင္းေရး 
အပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္သည္။ 

 YCDC မွ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို အပတ္စဥ္လုိက္သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ 
လည္း ေရေျမာင္းမ်ားကိ ုသန္႔ရွင္းေစသည္။ 

SEA DRM Project - Myanmar A9-1 
Preliminary Environmental and Social Assessment 



 

ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

 ျပည္သူလူထူမွလည္း ေရေျမာင္းမ်ားကိ ုသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရ 
လႊမ္းမႈမ်ားကို စီမခံန္႔ခြဲသည္။ 

ေရၾကီးေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္စီပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအားမည္က႔ဲသို႔အက်ိဳး
သက္ေရာက္ေစခဲ႔သည္နည္း။ 

 အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားသည္ ေရေျမာင္းထသဲို႔စီး၀ငၿ္ပီး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကားမ်ားသြားလာျခင္းကို 
အခက္အချဲဖစ္ေစသည္။ 

 ေရၾကီးေရလွ်ံေသာအခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ား 
မၾကာခဏျဖစ္တတ္ၿပီး၊ မိုးေရထတဲြင္လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါတြင္ 
ဓာတ္လိုက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ 

 ေရၾကီးေရလွ်ံေနေသာကာလတြင္ လမ္းေပၚ၌ ေရမ်ားညစ္ညမ္းေန 
ေသာေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားသည္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကပါ။ 

 အဌားယာဥ္မ်ားသည္လည္း ေရၾကီးခ်ိန္တြင္ စကပ္်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚ 
ေစရန္ ေျပးဆြဲမႈအား ရပ္ဆိုင္းထားရသည္။ 

 ေရၾကီးခ်ိန္တြင ္တာယာဆိုင္မ်ားလည္း ပိတ္ထားရပါသည္။ 

 ေရေျမာင္းက်ယမ္်ားေပၚတြင္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ပလက္ေဖာင္းမွ 
သြားလာရေသာေၾကာင္ ့လံုျခံဳမႈမရိွပါ။ 
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ဇယား (က)(၉.၁) ဆက္လက္ၿပီး 

ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းခြဲအား 
သင္ ဘယ္လိုၿမင္သလဲ? 

 ေျဖၾကားသူမွစီမံကိန္းကိုၾကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရၾကီးမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ 
ေရေျမာင္းမ်ား၏ အက်ယ္ကိုခ်ဲ႕မည့္အစား၊ ပုိၿပီးနက္႐ိႈင္းေအာင္တူးသင့္ 
သည္။ 

 ကမ္းနားလမ္းတြင္ရွိေသာ ေရေၿမာင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕(သို႔)နက္ရိႈင္းေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 ေရေျမာင္းစနစ ္ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ နည္းပညာမ်ား လို 
အပ္သည္။ ေရေျမာင္းမ်ား၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိစနစ္ျဖစ္ေသာ 
သမဲ်ားအစား ကြန္ကရစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သင့္သည္။ 

ယခင္မွလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ 
ေရေျမာင္းစီမံကိန္း၏အေတြ႔အၾကံဳ 
မ်ားကို ေျပာၿပေပးပါ။ 

 ေျဖၾကားသူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ေက် 
နပ္မႈရွိပါသည္။ 

 အကယ္၍လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ အျခား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ 
ရန္လုိအပ္ပါက YCDC မွ အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား 
ထားပါသည္။ 

 ေရေျမာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ YCDC (သို႔) အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ား 
က အိမ္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္ရန္ ေသးငယ္ေသာေျမာင္းအဖံုးမ်ားသာ တည္ 
ေဆာက္ထားတတ္သျဖင့္  ေခ်ာ္က်တတ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ က်ယ္၀န္းေသာေျမာင္းအဖံုးမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ လုပ္ေဆာင္ပါ 
က ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေဘးကင္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊  မိုး 
ရာသီတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ က်င္း 
မ်ားအတြင္း ေရ၀င္ၿပီး၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

 ေရေျမာင္းတိုးခ်႕ဲသည့္လုပ္ငန္းေၾကာင္ ့ေရပုိက္မ်ားထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚ 
တတ္ၿပီး၊ ေရျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မၾကာခဏၿဖစ္တတ္သည္။ 

 သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အိမ္သြယ္ေရပိုက္မ်ားကို ေရေျမာင္းမ်ား 
အတြင္းမွ သြယ္တန္းျခင္းကို ေျပာၾကားသူအမ်ားစုက မႏွစ္ၿခိဳက္ပါ။  

 ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဆူညံသံကို လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲထားပါသည္။ ဥပမာ - ယခင္အစိုးရ 
လက္ထက္တြင ္ေျမေအာက္ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား ထပ္ ဆင္ရန္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစခ့ဲသည္။ အဆိုပါ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ညလံုးေပါက္အလုပ္လုပ္ၿပီး ဆူညံသံမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ ့
သည္။ သို႔ရာတြင္ တင္ျပတိုင္ၾကားရန္ အခြင့္မရခ့ဲပါ။  

 ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစခ္ါတစရ္ ံညအခ်ိန္တြင္ပင္ ကားမ်ား 
ေရႊ႕ေပးခဲ့ရပါသည္။ 

သင့္ရပ္ကြက္ထတဲြင္ အလုပ္လုပ္ 
ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သင့္ရ႕ဲအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုေျပာျပ

 ေရေျမာင္းလမ္းေၾကာင္းကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္အတြက္ YCDC မ ွ
လုပ္သားမ်ားအားေန႔စားခေပးၿပီး၊ ေဒသခံလမ္းေကာ္မတီမ ွ အစား 
အေသာက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသည္။ 

 

SEA DRM Project - Myanmar A9-3 
Preliminary Environmental and Social Assessment 



 

ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

ေပးပါ။ 

 
 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ YCDC မွ ေခၚလာေသာ လုပ္သားမ်ား 

သည့္ ေဒသခံေနထုိင္သမူ်ားႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ပါ။  

 ေနထိုင္သႏူွစ္ဦးက ယခုရပ္ကြက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာ 
သြားလာႏိုင္သည့္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားေၾကာင့္ ညအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို  ကာယိေႁႏၵပ်က္ေအာင္ 
စေနာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း အျခားတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။  

 တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ YCDC လုပ္သားမ်ားသည္ ည ၉နာရီမွ မနက္ ၂ 
နာရီ အထိ အလုပ္လုပ္ေသာ္လည္း ဆူညံမႈ အနည္းငယ္သာရွိသျဖင့္ 
ျပႆနာ မရိွပါ။ေျပာၾကားသူမ်ားသည္  

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ေျဖရွင္းေပး 
ေသာ ယႏၲရားႏွင့္ စနစ္ရွိသည္ကို 
သင့္သိပါသလား။ 

 တိုင္ၾကားရန္အတြက္စနစ္တစ္ခုရွိသည္ကိုွ မသိခဲ့ပါ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
တုိင္ၾကားမႈမ်ားမလုပ္ခဲပ့ါ။ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္လည္း YCDC သုိ႔ 
တိုက္႐ိုက္အေၾကာင္းၾကားသည္။ 

 တခ်ိဳ႕တက္ေရာက္လာေသာသူမ်ားသည ္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ပံုမွန္အား 
ျဖင့္ ရပ္ကြက္လူၾကီးကိုသာ အေၾကာင္းၾကားသည္။ အကယ္၍သာ 
မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေသာယႏၲရားႏွင့္ စနစ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါက 
YCDC မွ တာ၀န္ရွိသူ ၿမိဳ႕နယ္အရာရိွ, ရပ္ကြက္လူၾကီး, လမ္း 
ေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္ၾသဇာရိွသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္  ဖြဲ႔စည္းသင့္ 
သည္။ 

 

SEA DRM Project - Myanmar A9-4 
Preliminary Environmental and Social Assessment 



 

ဇယား (က)(၉.၁) ဆက္လက္ၿပီး 

ေမးခြန္း တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

ျပႆနာမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္၊ 
(အဆိုျပဳ စီမံကိန္းခြဲႏွင့္ ပတ္သက ္
ၿပီး သင္ ဘာအၾကံေတြေပးခ်ငပ္ါ 
ေသးသလဲ။) 

 YCDC သည္ ေရပုိက္လိုင္းမ်ားကို အထူးသတိျပဳၿပီး ၎တို႔၏လုပ္ငန္းကို 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေရပုိက္လိုင္းပ်က္စီးျခင္းသည္ ခဏခဏျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာ ျပႆနာတစ္ခုၿဖစ္သည္။ 

 စီမံကိန္းမစခင္၊ ၃-၄ ရက္ေလာက္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။ 
စီမံကိန္းအၾကီးစားဆိုရင္၊ ၁ ပတ္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။ 

 လမ္းေကာ္မတီမွတာ၀န္ယူၿပီး ျပည္သူလူထူအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း 
သည္ အေကာင္းဆံုးယႏၱရားတစ္ခုၿဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းခြဲကို နားလည္ရန္အတြက္ 
သင့္အားမည္သည့္ သတင္း 
အခ်က္ အလက္မ်ားကိုရွင္းျပသင္ ့
သလဲ။ 

 အသံုး၀င္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္: 

 စီမံကိန္းဒီဇိုင္း 

 သံုးမည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 

 ၾကီးၾကပ္ေရမွဴးအမည္ 

 စိမံကိန္းအားအပိုင္းအလိုက္အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီးလုပ္သင့္သည္။ 

 လက္ရိအွေျခအေနအရ၊ ျပည္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအား 
ၾကိဳတင ္ သိထားျခင္းမရွိပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၾကီးမားေသာ စီမံကိန္း 
အေၾကာင္းအား YCDC မ ွ ရာအိမ္မွဴးကိုသာ အေၾကာင္းၾကားေသာ 
ေၾကာင့္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုမရရွိပါ။ 

 ရပ္ကြက္လူၾကီးသည္ ျပည္သူမ်ားသိရွိရန္(၁)ပတ္ၾကိဳတင္ အေၾကာင္း 
ၾကားသင့္ၿပီး အနည္းဆံုး (၃) ၾကိမ္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေၾကညာသင့္ 
သည္။ 

ပါ၀င္သူမ်ား၏အေထြေထြအၾက ံ
ေပးခ်က္မ်ား 

 လမ္းတုိင္းတြင္အမႈိက္ပံုး (၃)ခုရွိသည္။ အမႈိက္မ်ားကိုလည္း ပံုမွန္သိမ္း 
ေသာ္လည္း အမႈိက္မ်ား မ်ားလြန္းသျဖင့္ အမႈိက္ပံုးမ်ားတြင္ မၾကာခဏ 
လွ်ံက်ေနတတ္သည္။ အမိႈက္ပုံးမ်ား ပိုမုိလိုအပ္သည္။ 

 လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားသည္ အမႈိက္မ်ားကို ေျမေပၚသို႔ လႊင့္ပစ္ၾက 
သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ အမိႈက္ပစ္ေသာလူအား ဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းေသာ 
စနစ္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ေသာ္လည္း က်င့္သံုးရန္ ခက္ခလဲိမ့္မည္ 
ဟ ုယံုၾကည္ပါသည္။ 

 ျပည္သူမ်ားသည္ စနစ္တက် အမိႈက္မပစ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ 
နားလည္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည္။ 

 အမိႈက္မ်ားကို အိတ္ျဖင့္အမိႈက္ပံုးထဲသုိ႔ စနစ္တက် ထည့္ေသာ္လည္း 
ဆင္းရေဲသာေလလြင့္ လမ္းေဘးကေလးမ်ားသည္ အဆိုပါ အိတ္မ်ားကုိ 
ဖြင့္ၿပီး သံုးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ရွာယၾူကသျဖင့္ ေျမေပၚတြင္ 
အမႈိက္မ်ား ျပန္႔က်ေဲနပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ဆင္းရမဲြေဲတမႈထက္ 
ပိုေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို  

 ကေလးမ်ားကစားႏိုင္ေသာ ပန္းၿခံ(သို႔) Green Area မ်ားကုိ 
ဦးစားေပးၿပီး ေဆာက္လုပသ္င့္သည္။ 

SEA DRM Project - Myanmar A9-5 
Preliminary Environmental and Social Assessment 



 

ေမးခြန္း တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

 ေရပုပ္ေရဆိုးမ်ားအားလံုးသည္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းသို႔စီး၀င္ေသာေၾကာင့္ 
ေရ၏ အရည္အေသြးသည္လညး္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုဆိုးရြားလာ 
သည္။ 

 အနည္ထိုင္မႈေၾကာင့္ ေရတံခါးမ်ားပိတ္ရန ္ အဆင္မေျပ၊ ျပင္ဆင္ရန္လို 
အပ္သည္။ 

 ေရတံခါးအားအလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္အသံုးျပဳပါကပိုမုိေကာင္း
မြန္မည္။ 

 အစိုးရသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 
လိုအပ္သည္။ 

 YCDC သည္ ေရေျမာင္းသန္႔ရွင္းေရးအား ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို ကန္ 
ထ႐ိုက္ေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ ကုမၸဏီသည္ ေရေျမာင္းကို ရွင္း 
လင္းေသာ္လည္း၊ ေျမျပင္တြင္ရိွေသာ အမႈိက္မ်ားကိုမသိမ္းဆည္းဘဲ 
၎အတိုင္း ထားရွိခဲ့သည္။ အမိႈက္အမ်ားစုသည ္ ေရေျမာင္းထ ဲ ျပန္က် 
ျခင္း(သို႔) လမ္းေဘးလူသြားလမ္းတြင ္ ရွိေနၿပီး အန႔ံဆိုးမ်ားၿဖစ္ေပၚေစ 
သည္။ 

 ေရရွည္အတြက္ဆိလုွ်င္ YCDC မ ွပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း 
ေရးစနစ္တစ္ခ ု လိုအပ္မည္။ အေျခခံေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

 

 

SEA DRM Project - Myanmar A9-6 
Preliminary Environmental and Social Assessment 



 

လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

ညိွႏိႈ္င္းတုိင္ပင္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားအေျချပဳေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအား အေရးႀကီး 
တိက်ေသာ ေမးခြန္္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ငါးနာရီၾကာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္အစည္းအေ၀းက်င္းပတိုင္း၊ 
ကိစၥမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ေအာက္ပါ(ဇယားက ၁၀.၂)အခ်က္မ်ားသည္ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ 
လူမူေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာ လူထု 
အဆင့္တြင္၊ အမ်ိဳးသမီးအေျချပဳေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၆ ဦး၊ အမ်ဳိးသားအေျချပဳေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၆ ဦး၊ 
က်ား၊ မ ေရာေႏွာေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၅ ဦး စုစုေပါင္း ၁၇ ဦးအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားကုိ အေျချပဳေသာေဆြးေႏြးပြဲအား တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအမ်ားစု တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခ့သဲည္။ 

ဇယား (က)(၉.၂)  လသာၿမိဳ႕နယ္မွသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္ 

ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

သင္၏ရပ္ကြက္အတြင္းေရႀကီးျခင္း 
သည္သင့္အားဘယ္လုိအက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစခဲ႔သည္နည္း။ 

 မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေသာအခ်ိန္ႏွင္ ့ဒီေရတက္ေသာအခ်ိန္ၾကံဳေသာ 
အခါတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း 
ေသာ ကာလတြင္ ေရၾကီးမႈသည ္ ေျခက်င္း၀တ္မွ ဒူးျမွဳပ္သည္အထိ 
ျဖစ္ေပၚ တတ္သည္။ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ျမစ္ထရဲွိ ေရတံခါး ကို 
ပိတ္ထားပါက၊ ေရႀကီးမႈသည္ နာရီပိုင္း အထိၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ 
ေရစီးဆင္းျခင္းေကာင္းမြန္ပါက မိနစ္၂၀ ခန္႔ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါ သည္။ 

 လမ္းမ်ား ေရလႊမ္းမိုးေနေသာအခါတြင္ လမ္းထက္ အိမ္မ်ား နိမ့္ေနပါက 
လူေနအိမ္မ်ားအထ ိေရမ်ား၀င္ ေရာကတ္တ္ပါသည္။ 

 လမ္းမ်ားေရလႊမ္းမိုးေသာအခါတြင္ ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင္ ့ အျခားအမႈိက ္
မ်ား ေရေပၚတြင္ ဖံုးလႊမ္းတတ္သျဖင့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျမာင္းဖံုးကို ေကာင္းစြာမျမင္ႏိုင္ဘ ဲ ရံဖန္ရံခါတြင္ အဖုံးမရွိေသာ (သို႔) 
ပ်က္စီးေနေသာ ေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ ကၽြံက်တတ္ပါသည္။  

 ေရေျမာင္းအတြင္းတြင္ မီးႀကိဳးမ်ား၊ ေရပုိက္မ်ားရိွေသာေၾကာင့္ ပလတ္ 
စတစ္ႏွင့္ အမိႈက္မ်ားပတ္ဆို႔ေနတတ္သည္။ 

 ညစ္ညမ္းေသာေရေၾကာင့္ အေရျပားယားယံျခင္းႏွင့္ အေရျပားေရာဂါ 
မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး  တခ်ိဳ႕အခ်ိန္တြင ္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ေစ်းႏွင္ ့ေက်ာင္းအား မျဖစ္မေနသြားရၿပီး၊ ေရလႊမ္း 
မိုးေသာအခါတြင ္ သြားလာရန္ခက္ခသဲြားသည္။ ထိုသို႔ေသာ 
အေျခအေနတြင္ ခၽြန္ထက္ေသာအရာမ်ား၊ ထိခိုကႏ္ိုင္ေသာ အရာမ်ားကုိ 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လမ္းေပၚသို႔ တက္၍ သြားလာၾကသည္။ ။ 

ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္စီပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအားမည္ကဲ႔သုိ႔အက်ိဳး
သက္ ေရာက္ေစခဲ႔သည္နည္း။ 

 ေရလႊမ္းမိုးခ်ိန္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ လာေရာက္စားသံုးသူမရွိ၊ 
ပန္းႏွင့္ သစ္သီးသည္မ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ပန္း၊ သစ္သီးမ်ားအား 
လမ္းတြင္ခင္း၍ေရာင္းလို႔မရပါ။ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း 
ယာဥ္ႏွင့္ စက္မ်ား ထိခိုက္မႈရွိပါသည္။  

 

 

SEA DRM Project - Myanmar A9-7 
Preliminary Environmental and Social Assessment 



 

ဇယား (က)(၉.၂)  ဆက္လက္ၿပီး 

ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္း 
အား သင္ဘယ္လိုၿမင္သလဲ။ 

 ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာကေ္သာသူမ်ားသည္စီမံကိန္းကုိႀကိဳဆိုပါသည္။ ရပ္ကြက္ 
အတြင္း လုံၿခံဳေကာင္းမြန္ေသာ သြားလာေရးတစ္ခုလိုအပ္သည္။ 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ လမ္းေပၚတြင္ ကားရပ္ႏိုင္ေသာ 
ေနရာ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္။ 

ယခင္မွၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ေရေၿမာင္း
စီမံကိန္း၏အေတြ႔အၾကံဳ 
ေလးကိ ုေျပာျပေပးပါ။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းၿပီးေသာအခါတြင ္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ လမ္းႏွင့္ 
လမ္းေဘးလူသြားလမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ ဖုန္မ်ား အမႈိက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရး 
ျပဳလုပ္ရသည္။ က်န္ရွေိသာ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက် ပို႔ေဆာင္ေနရာခ်မႈမရိွဘဲ ၾကံဳရာက်ဘမ္း 
ေနရာတြင္ ထားရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သြားလာေရးခက္ခေဲစ 
ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္မႈမရိွဘ ဲ ေနထုိင္သူမ်ားက 
တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆုိပါက ရပ္ကြက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ 
ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ျပန္လည္ေျပာဆိုတတ္ပါသည္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားအား မည္သည့္ေနရာ၊ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လာခ်မည္ကို သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမရွိပါ။ အိမ္ပိုင္ရွင္မွ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေသာ္လည္း၊ အလုပ္သမားမ်ားက 
သင္တို႔၏ရပ္ကြက္ကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ေန တာျဖစ္လို႔ ဘာမွမေျပာသင့္ဘူး 
ဟု ေျပာပါသည္။ 

 ေရပုိက္လိုင္း ယိုစိမ့္မႈမ်ားမၾကာခဏၿဖစ္ၿပီး၊ ထိုေရပိုက္ကို ေရာ္ဘာတာယာ 
ျဖင့္သာ ယာယီျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္နစ္နာမႈ 
ႏွင့္ ေရဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

 ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္လည္း ကုန္က်စရတိ္နည္းေအာင္ အရည္အေသြး 
ေကာင္းေသာပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိ။ ၾကြက္မ်ား ေရေျမာင္းသို႔ လြယ္ 
ကူစြာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 On-site လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိပါ။  
ဥပမာ-ေနရာတစ္ေနရာအား ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမ ွ၎တို႔၏လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ ထပ္ခါတလလဲဲ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင္ ့လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ 
ဆိုင္မ်ား ေရာင္းအားက်လာျခင္းမ်ားလည္းေတြ ့ရပါသည္။ 

 ေရေျမာင္းသန္႔ရွင္းေရးေဆာငရ္ြက္ရာမွ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္ ေပၚတတ္ပါသည္။ 

သင့္ရပ္ကြက္ထတဲြင္အလုပ္
လုပ္ေနေသာေဆာက္လုပ ္
ေရးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာသင့္ရဲ႕အေတြ႔အၾကံဳ 
ေလးကိုေၿပာၿပေပးပါ။ 

 

 အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပင္ပအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္တြင္ေနထုိင္ 
ေသာ လမူ်ားမဟုတ္။ 

 တခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရပက္ြက္လူထု၏ အၾကံမ်ား၊ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္မခံေသာေၾကာင့္၊ YCDC မွၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား 
ဤျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ လိုအပလ္ာပါက on-site သို ့လာေရာက္ရန္လို 
ပါသည္။ ေရေျမာင္းရွင္းလင္းေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး 
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ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

၀တ္စံု၊ ဖိနပ္(သုိ႔)လက္အိတ၀္တ္ဆင္ထားျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
မ်ား လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ 

 သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ားသည္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား 
စုေဆာင္းၿပီး ၀ယ္သူကိုျပန္လည္ေရာင္းေပးျခင္းကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္း
ေပးေသာယႏၱရားရွိသည္ကို
သင့္သိပါသလား။ 

 မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးေသာ ယႏၱရားရွိသည္ကိုမသိပါ။ 

 ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ၊ အဆိုပါအခ်က္ 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႔အၾကံဳလည္းမရွိ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ေျပာစရာမရိွပါ။ 

 တက္ေရာက္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား မည္သည့္ 
စိုးရိမ္မႈမဆို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးေၾကာင္း 
ေျပာၾကားထားသည္။ 

 အကယ္၍ အိမ္ေရ႕ွတြင္ ပစၥည္းစုပံုထားျခင္းစေသာ ေသးငယ္ေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားေပၚေပါက္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး၊ 
တစရ္က္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ 

 အကယ္၍ မိမိအိမ္ေရွ ့တြင္မဟုတ္ဘ ဲ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ပစြည္းစုပံုျခင္း 
မ်ားရိွခဲ့ပါက ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိေလ့မရွိပါ။ 
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ဇယား (က)(၉.၂)  ဆက္လက္ၿပီး 

ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

ျပႆနာမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ 

အဆိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီးသင္ဘာအၾကံေတြေပးခ်င္
ပါေသးသလဲ 

 ဆူညံမႈမရိွေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအား ညေနပုိင္း(သုိ႔)ညတြင ္ လုပ္ 
ေဆာင္ေစခ်င္သည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းအား 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရိွမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း YCDC ၀န္ထမ္းမ်ား 
သည္ ညအခ်ိန္တြင္ အလုပ္မလုပ္သည္ကိုလည္း တက္ေရာက္သူမ်ားသိထား 
ပါသည္။ 

 လုပ္ေဆာင္မည့္ ျပဳၿပင္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း ယာယီအျဖစ္မလုပ္သင့္၊ အၿမဲ 
တမ္း ေရရွည္အတြက္ လုပ္သင့္သည္။ 

 ဌာနအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းမႈ မၾကာခဏလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ေနရာတစ္ေနရာအား ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမွ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ထပ္ခါတလလဲဲ တူးေဖာ္ၿခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ 
အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ 

 ထပ္ခါတလလဲဲ တူးေဖာျ္ခင္းေၾကာင့္ ၾကြက္မ်ားသည္ ေရေျမာင္းထဲသို႔၀င ္
ေရာက္ၿပီး၊ ေရပုိက္မ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ား ပ်က္စီးေစသည္။ ၾကြက္မ်ားက 
ေရပုိက္မ်ားအား ကိုက္ျခင္း၊ အုတ္အား အေပါက္ေဖါက္ၿခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ေရယိုစိမ့္မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 ဆူညံမႈမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းရန္ စီမံကိန္းခြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပုံမွန္က်င့္သံုး 
ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းစနစ္အစား U ပုံစံနည္းစနစ္ကို အသံုးၿပဳၿပီး လုပ္ 
ေဆာင္သင့္သည္။ အဆိုပါ U ပုံစံနည္းစနစ္္အား လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပတြင္ 
ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင၌္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းကိရိယာသည္လည္း 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ရမည္။ အတိတက္ာလမ်ားတြင္ ကန္ထ႐ိုက္တာ 
မ်ားသည္ စီမံခ်က္ပါအတုိင္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာ 
ကို အသံုးမျပဳ ခ႔ဲပါ။ 

 အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအပိုင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈရိွၿပီး လံုေလာက္ေသာ ၊ ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။ 

 ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ရန္ ေရေျမာင္းမ်ားကိ ု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သင့္သည္။ လြန္ခဲ ့
ေသာ (၂)ႏွစ္တြင္ ေရေၿမာင္းတိုးခ်႕ဲမႈမ်ား၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ ွေရေျမာင္း 
ငယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခ႔ဲျခင္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ဆိုးဆိုးရြားရြားမရိွေတာ့ပါ။ 

 YCDCမွေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားကိ ု ခဏခဏ မရွင္းလင္းျခင္းေၾကာင့္ 
စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းရသည္မ်ားရိွပါသည္။ 
စားေသာက္ဆိုင္၏ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ေရေျမာင္းသည္ ေရစီးေရလာ 
မေကာင္းေသာေၾကာင္ ့ မိုးရြာၿပီးေသာအခါတြင္ ေရမ်ားသည္ ခ်ကခ္်င္း 
မစီးဆင္းဘဲ အခ်ိန္ပိုၾကာသည။္ စားေသာက္ဆိုင္ပုိင္ရွင္မွ ေရမ်ားဆိုင္အတြင္း 
မ၀င္ရန္ အကာအရံတစ္ခုလုပ္ၿပီး ကာထားသည္။ 

စီမံကိန္းခြဲကိုနားလည္ရန္ 
အတြက္သင့္အားဘယ ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကို ရွင္းၿပသင့္သလ ဲ

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ စီမံကနိ္းလုပ္ငန္းမစမီအနည္းဆံုး ၁ ရက္(သို႔) ၂ ရက္ 
ၾကိဳတင ္ အေၾကာင္းၾကားမွသာလွ်င္ အစီအစဥ္ကို အေျပာင္းအလလဲုပ္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ အကယ့္၍ ႀကိဳတင္မသိရိွပါက ျပင္ဆင္ထားေသာ 
အစားအေသာက္မ်ား ေလ့လြင့္တတ္ပါသည္။ 
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ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

 လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကလည္း အနည္းဆံုး ၂ ရက္ၾကိဳတင္အေၾကာင္း 
ၾကားရန္ တင္ျပထားပါသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ တျခား 
ေနရာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာင္းခ်ရန္ (သို႔)စီမံကိန္းၿပီးသည့္အထိ ဆိုင္ပိတ္ထား 
ရန္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 

 စီမံကိန္းၾကာခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ရွင္းျပသင့္ 
သည္။ 

 စာသင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးျခင္း (သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလာ္စပီ 
ကာႏွင့္ ညေန ၆ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်င္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အနီးပတ္၀န္းက်င္ေနရာတိုင္းတြင္ စာသင္ပုန္းမရွိပါ။ 

 တခ်ိဳ႕ေနထ္ုိင္ေသာလူမ်ားသည္ တရုတလ္မူ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဗမာစာမ 
ဖတ္တတ္ေသာေၾကာင့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို ပုိမိုႏွစ္သက္ပါ 
သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEA DRM Project - Myanmar A9-11 
Preliminary Environmental and Social Assessment 



 

ဇယား (က)(၉.၂)  ဆက္လက္ၿပီး 
ေမးခြန္းမ်ား တုန္႔ၿပန္ခ်က္ 

ပါ၀င္သူမ်ား၏အေထြေထြ 
အၾကံေပးခ်က္မ်ား 

 ယခင္ကာလမ်ားတြင္ အမွႈိက္ကားျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းအမႈိက္မ်ားကို လိုက္ 
သိမ္းၿပီး၊ အစုိးရအသစ္လက္ထက္တြင္ အမႈိက္ပံုးၾကီးတစ္ခုအား လမ္းအဆံုး 
တြင္ထားၿပီး၊ ေနထိုင္သူမ်ားမွ ၎တို႔၏အမႈိက္မ်ားကို လာေရာက္စြန္႔ပစ္ရ 
သည္။ အဆိုပါ အမႈိက္ပံုးၾကီးတြင္ရွိေသာ အမႈိက္မ်ားကို ေန႔စဥ္လိုက္ 
သိမ္းေပးသည္။ 

 သို႔ေသာ္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားသည္ အမႈိက္မ်ားကို လမ္းေပၚတြင္ခ်ေနဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသို႔အမႈိက္အား အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ေသာလူမ်ားကို 
ဒဏ္ေငြရိုက္သင့္သည္။ YCDC မွဒဏ္ေငြရိုက္ၿခင္းကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မွ 
သာလွ်င္ ရပ္ကြက္အတြင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 
မည္မဟုတ္ေပ။ 

 အမႈိက္ပံုးအဖံုးကိုပိတ္ျခင္းျဖင့္ အန႔ံဆိုးၿပႆနာကိုေၿဖရွင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ 
စိုေနေသာအမႈိက္ႏွင့္ ေျခာက္ေနေသာအမႈိက္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ေရာထားေသာ 
ေၾကာင့္ အမႈိက္ပံုးကိုပံုမွန္သန္႔ရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ 

 တခ်ိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ားသည္ေနထိုင္ေနေသာသူတို႔၏ေနအိမ္အထပ္ျမင့္
မ်ားအထ ိ အမႈိက္လုိက္သိမ္းေပးပါသည္။ ထိုသို႔လုိက္သိမ္းေပးျခင္းေၾကာင့္ 
အိမ္ရွင္မွ ေငြေၾကး(သို႔) အ၀တ္အထည္မ်ားေပးသည္။ 

 သန္႔ရွင္းေရးသမားအမ်ားစုသည္ အမႈိက္ကုိသိမ္းဆည္းျခင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ 
၎ အမႈိက္ထမဲွ  ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ား 
ထံသို႔ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ 

 အမႈိက္သိမ္းကားသည္ တစ္ေန႔ကိုသံုးႀကိမ္အထိ၊ အနည္းဆံုးတစ္ေန႔ တစ္ 
ၾကိမ္ အမႈိက္မ်ားကိုလာသိမ္းေပးသည္။ သို႔ေသာ္ အမႈိက္မ်ား လြန္စြာမ်ားျပား 
ျခင္းႏွင့္ အန႔ံဆိုးေသာ ေရထြက္ပစၥည္းအမႈိက္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ 
ႏွစ္ၾကိမ္ အမႈိက္လာသိမ္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 ကေလးလူငယ္မ်ားသည္ ညေနအခ်ိန္တြင္ ေဘာလံုးကန္ျခင္း၊ ၾကက္ေတာင္ 
ရိုက္ျခင္း စေသာအားကစားမ်ားကို လမ္းေပၚတြင္ ကစားေလ့ရွိၾကသည္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွိေသာအခါ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္၊ 
ကေလးလူငယ္မ်ား လမ္းေပၚတြင္ အားကစားပိုမိုကစားႏိုင္သည္။ 

 အစိုးရသစ္လကထ္က္တြင္ အေရြးခံရေသာၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး 
ရွိၿပီး၊ အဆိုပါသံုးဦးႏွင့္ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ကနဦးတြင ္ေကာ္မတီ 
အား သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ ဥကၠဌတစ္ဦး၊ အဖြဲ႔၀င ္
ႏွစ္ဦးႏွင့္ YCDC မွၿမိဳ႕နယ္တာ ၀န္ခံ(EO)ၿဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ EO သည္ 
ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႈးလည္းၿဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မတီသည ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရေၿမာင္းတိုးခ်႕ဲျခင္း၊ ေရေျမာင္းအဖံုးႏွင့္ 
ယိုစိမ့္ေနေသာပုိက္မ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္းစေသာလုပ္ငန္းစဥမ္်ားကိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ YCDC ကိုယ္စားလွယ္(EO)မွတစဆ္င့္ သက္ဆိုင္ရာ 
YCDC ဌာနအား တင္ျပျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကုိ 
ရရိွႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီမွလုပ္ငန္းႏွင့္ သံုးစြဲေသာပစၥည္းကိရိယာ အရည္ 
အေသြးအားစစ္ေဆးၿပီး၊ EO မွတစ္ဆင့္ YCDC သုိ႔တင္ျပသည္။ အစုိးရသစ္ 
လက္ထက္တြင္၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔အား ျပန္လည္မေရြးုုခ်ယ္ရေသးပါ။ 
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ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ေစ်းမ်ားဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ ေစ်းမ်ားဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အဆုိျပဳထားေသာ 
စီမံကိန္းခြဲႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ေသာအမ်ားျပည္သူ အေဆာက္အအုံေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈအစရွိေသာကိစၥမ်ားတြင္ ယင္းဌာန၏ ပါ၀င္မႈကိစၥကုိ 
လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။  
ဇယား (က)၊(၉.၃)                    ပန္းဘတဲန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ေစ်းမ်ားဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း 

တင္ျပေသာျပႆနာမ်ား/ 

ေမးခြန္းမ်ား 

     တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 

စီးပြားေရးဗဟိုေဒသတြင္ေရၾကီးျခင္း 
အေၾကာင္းေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ 

 

 အႀကီးဆံုး ကိစၥရပ္မွာ မိုးမ်ားခ်ိန္ႏွင့္ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္အတြင္း 
မိနစ္၂၀ ခန္႔ ေရႀကီးတတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 အဓိကကိစၥတစ္ခုမွာအမႈိက္မ်ားစုျပံဳျခင္းျဖစ္သည္။ေစ်းမ်ားရိွဆိုင္ 
ရွင္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႕ကို ငွား၍ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ 

မည္သည့္အေၾကာင္းၾကားခ်က္လိုအပ္သနည္း 

 

 လုပ္ငန္းမစမီ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို ၂ ရက္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရ 
မည္။ 

 စာမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ စာသင္ပုန္းေပၚတြင္ ေရးျခင္းအျပင္ 
ေလာ္စပီကာႏွင့္ တစ္ရက္ ၂ ႀကိမ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိန္းမႈ၊သန္႔ရွင္းေရး၊ သို႔မဟုတ ္
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား မည္သို႔စီမံသနည္း။ 

 

 ယင္းဌာနတြင ္ တိုင္ၾကားခ်က္စာအုပ္ထားရွိပါသည္။ ျပႆနာ 
မ်ားကိ ု ပုံမွန္အခ်ိန္တြင္ ၂၄ နာရီအတြင္းေျဖရွင္းၿပီး အခ်ဳိ႕ကို 
ခ႐ုိင္ကိုတင္ျပရၿပီး တစ္လအတြင္းေျဖရွင္းေပးသည္။ ေစ်းသည္ 
မ်ား တိုင္ၾကားရာ တြင္ မည္သည့္စရိတ္မွ်ေပးရန္မလုိပါ။ 
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လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္စီးပြားေရးဗဟုုိေဒသတြင္ေဆြးေႏြးျခင္း။ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးဗဟုိေဒသတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံ 
ကိန္းခြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိစၥတိုင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ 
အခြင့္အလမ္း ေတြ႕ရွိျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တုိးတက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ယင္းဌာန၏ 
ပါ၀င္မႈကိစၥကုိ လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။  
(ဇယား (က)၊(၉.၄)   CSO မွတ္ခ်က္ 

တင္ျပေသာျပႆနာမ်ား/ 

ေမးခြန္းမ်ား 

တုံ ့ျပန္မႈမ်ား 

စီးပြားေရးဗဟိုေဒသတြင္ေရၾကီးျခင္း 

 ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ 

 

 ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ပြားမႈသည္ ေရရွည္တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ဘ ဲ
မိုးရြားသြန္းျခင္း ရပ္ဆိုင္းသည္ႏွင့္/ ဒီေရက်သည္ႏွင့္ ေရမ်ားစီးဆင္းသြား 
ပါသည္။ ေရႀကီးျခင္းသည္ သဘာ၀ေရေျမာင္း(သို႔)ေရ လမ္းေၾကာငး္ 
ေျပာင္းလျဲခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 မုိးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းျခင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္မွ ဒီေရတက္ျခင္းေပါင္း၍  

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚသည္။ လသာၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ 
၄၅ လမ္း (အေပၚဘေလာက)္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာျဖစသ္ည္။ 

 ျပည္သူမ်ားပါ၀င္မႈလည္းတိုးတက္လာသည္။ေနထိုင္သူမ်ားသည္ 
ေရေျမာင္းတူးသည့္အခါ ညႇိႏိႈင္းမႈမရိွေသာေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
တူးရမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ 

 ျပည္သူမ်ားသည္အလုပ္ႏွင့္ အိမ္သြားလာေရးအတြက္  

ေရေျမာင္း ေပၚတြင္ လူသြားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရသည္။ 

စီမံကိန္းခြဲအတြက္ယဥ္ေက်းမႈ(သို႔) 

ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈ 

 

 တူးဆြျခင္းလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာလမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္၁၈၅၂ ခုႏွစ္ 
ဟု  ေရးထိုးထားေသာ အမိုးခံုးေရေျမာင္းပံုစံမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ 
စီးပြားေရးဗဟိုေဒသတြင္ရွိသည္။ ယခင္က ထိုေနရာသည္ သေဘၤာဆိပ္ ၃ 
ခ ုရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။ 

 YHTက ၿမိဳ႕သည္ တိုးတက္ေနၿပီး ဤတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေရေျမာင္းေဟာင္း 
မ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ရန ္ လိုအပ္လာသျဖင့္ အဆိုပါေရွးေဟာင္း အေဆာက ္
အအုံမ်ား ဖ်က္သိမ္းခံရႏိုင္သည္ဟု သတိေပးပါသည္။  

 ေရေျမာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပစၥည္းမ်ားမေတာ္တဆ ရွာေဖြ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ The Kempinski Hotel ေဆာက္လုပ ္
ရန္ေျမတူးရာမွ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦေနရာတြင္ ၁၅ ေပအနက္ရွိ 
ေသာအုတ္အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတြ႕ရိွသည္။ အေပၚဆံုး ၃ ေပ မွာ အဂၤလိပ္ 
ကိုလိုနီေခတ္ပိုင္း ၁၉၂၇ မ ွ၁၈၆၇ ကာလမွ အေဆာက္အဦ ျဖစ္သည္။ 

 လမ္းလုပ္ငန္းခြင္ ေရေျမာင္းတူးေသာအခါတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည ္
ရွာေဖြေတြ ့ရွိသမွ်ကို Trust ကိုအေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

စီမံကိန္းအတြင္းအေကာင္းဆံုးအေလ ့

အက်င့္မ်ားအတြက ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစၿ္ပိဳင္ နက္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အေဆာက္အဦး  YHT သည္ ေလမႈတစ္က္အေဆာက္အဦးတြင္ retrofitting လုပ္ႏိုင္သည္ 
ဟု ေသခ်ာနားမလည္ေသာ္လည္း YHT သည္ယခင္က WB ကုိ 
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ကို္ထိန္းသိမ္းသည့္အေလ့အက်င့္အတြက္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 

စီမံကိန္းအတြက္ ေရြးထားေသာ အေဆာက္အဦ ၃ ခု အပါအ၀င္ အေမြ 
အႏွစ္မ်ားစြာကို ပဏာမေရြးထားေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထ ု
အတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးရိွႏိုင္ရန္ အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားကိုလည္း စဥ္းစား 
ႏိုင္သည္။ 

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာပဏာမေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ယင္း 
သည္ ေရၾကီးေရလွ်ံျပႆနာမရိွေသာ္လည္း လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ေနရာ 
ျဖစ္သည္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္။ မီးေဘး 
ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးကို ဦးစားေပးရမည္။ ေစ်းသူ 
ေစ်းသား ကုန္သည္မ်ားပါ၀င္မႈလည္း လုိအပ္ၿပီး ေစ်းတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုန္သည္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားရွိႏုိင္သည္။ 

 ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား 
စုိးရိမ္မႈမ်ား ပါႏုိင္သေလာက္ပါရမည္။ ဆိပ္ကမ္းတြင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမႏံိုင္သည့္ ကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းမွေဆာက္ေသာ အနီ 
ေရာင္ ဂိုေဒါင္မ်ားလညး္ရွိသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁၀) 
  

ပထမအႀကိမ္ လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား 

လက္မွတ္  
 

 



 

ဇယား (က ၁၀ - ၁) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ ( လသာၿမိဳ႕နယ္ - အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု)  
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ဇယား (က ၁၀ - ၂) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ ( လသာၿမိဳ႕နယ္ - အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားအုပ္စု)  
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ဇယား (က ၁၀ - ၃) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ (လသာၿမိဳ႕နယ္ - အမ်ိဳးသားအုပ္စု)  
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ဇယား (က ၁၀- ၄) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား လက္မွတ္ (ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိးသမီး အုပ္စု၊ အမ်ိဳးသားအုပ္စု ႏွင့္ အေရာအုပ္စု) 
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ဇယား (က ၁၀ - ၅) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား လက္မွတ္ (ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိးသမီး အုပ္စု၊ အမ်ိဳးသားအုပ္စု ႏွင့္ အေရာအုပ္စု) 
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ဇယား (က ၁၀.၆)ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ (ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အေနာက္ပုိင္းခရုိင္ ဖြြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေစ်းမ်ားဌာန)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁၁) 
  

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲ 
တက္ေရာက္လာသူမ်ား လက္မွတ္  

 

 

 



 

ဇယား က  ၁၁. ၁  ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္   
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	စီမံကိန္းအပိုင္း ၁. ၄ :  စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀ သန္း) IDA Credit
	ဤစီမံကိန္းအပိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာမႈႏွင့္ ေန႔စဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ကို အေထာက္အပံ့ျပဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊  ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး စီမ့ခန္႔ခြဲျခင္း၊ န...
	စီမံကိန္းအပိုင္း ၁. ၅ :  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥမ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္း

	၂.၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူေနမႈေနာက္ခံ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
	၃.၀ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မူေဘာင္မ်ား
	၃.၁ ျမန္မာ့စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္မ်ား
	၃.၁.၁ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
	၃.၁.၂ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ
	၃.၁.၂.၁ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)
	၃.၁.၂.၂ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား (၂၀၁၃)ႏွင့္
	ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း(၂၀၁၅)

	၃.၁.၃ ေျမဥပေဒ
	၃.၁.၃.၁ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒ (၁၈၉၄)
	၃.၁.၃.၂ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ (၂၀၁၄)
	၃.၁.၃.၃ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)

	၃.၁.၄ သမိုင္း၀င္အေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
	၃.၂ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား
	၃.၃ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အကာအကြယ္မူ၀ါဒ
	ဇယား ၂ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေပၚတြင္ ၄င္းမူဝါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ

	၃.၄ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မူ၀ါဒမ်ား
	ကြာဟမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္
	ဇယား ၃ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ (OP 4.01)တို႔အၾကား ကြာဟခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
	၃.၄.၂  လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမူ၀ါဒ  ၄.၀၄  သဘာ၀အသုိက္အျမံဳမ်ား
	ဇယား ၄ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ (OP 4.04) တုိ႔အၾကား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

	၄.၁.၂  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တုိင္းတာခ်က္မ်ား
	ဇယား ၆  ေဆာက္လုပ္ေရးမစခင္၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစဥ္တြင္ အဆိုျပဳ အေၾကာင္းအရာ ၂ စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား
	ဇယား ၇ ေဆာက္လုပ္ေရးမစခင္၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစဥ္တြင္ အဆိုျပဳ အေၾကာင္းအရာ ၂ စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား
	ဇယား ၈ ေဆာက္လုပ္ေရးမစမီ၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အဆိုျပဳ အေၾကာင္းအရာ ၃ စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား

	၄.၂.၂ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တုိင္းတာခ်က္မ်ား
	ဇယား ၉ ေဆာက္လုပ္ေရးမစမီ၊ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အဆိုျပဳ အေၾကာင္းအရာ ၃ စီမံကိန္းခြဲ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား

	၄.၂.၄ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တုိင္းတာခ်က္မ်ား
	ဇယား ၁၀ လူမႈေရးရာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ျခင္း ျပႆနာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္



	၆.၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္
	ဇယား ၁၂  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေယဘူယ် အစီအစဥ္ (EMP) သို႔မဟုတ္ ECoP နမူနာ
	အခြင့္အေရး ႐ွာေဖြျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
	၁၀.၀    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ မူေဘာင္
	ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

	ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
	ဇယား (က)၊ (၅.၁) ဆက္ႏႊယ္ေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အျခားအမ်ားပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
	ဇယား (က ၁၀ - ၁) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ ( လသာၿမိဳ႕နယ္ - အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု)
	ဇယား (က ၁၀ - ၂) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ ( လသာၿမိဳ႕နယ္ - အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားအုပ္စု)
	ဇယား (က ၁၀ - ၃) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ (လသာၿမိဳ႕နယ္ - အမ်ိဳးသားအုပ္စု)
	ဇယား (က ၁၀- ၄) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား လက္မွတ္ (ဗုိလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိးသမီး အုပ္စု၊ အမ်ိဳးသားအုပ္စု ႏွင့္ အေရာအုပ္စု)
	ဇယား (က ၁၀ - ၅) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား လက္မွတ္ (ဗုိလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိးသမီး အုပ္စု၊ အမ်ိဳးသားအုပ္စု ႏွင့္ အေရာအုပ္စု)
	ဇယား (က ၁၀.၆)ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္ (ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေစ်းမ်ားဌာန)
	ဇယား က  ၁၁. ၁  ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား လက္မွတ္


