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ဇယားမ်ား
ဇယား ၁

ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မူေဘာင္ႏွင့္ကမၻာ့ဘဏ္၏
(OB/ BP 4.12)တို႕ၾကားကြာဟခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္. .......................................... AE

ဇယား ၂

ခံစားခြင့္ ဇယား ...................................................................................................... ၂၈

ဇယား ၃

နစ္နာမႈမ်ားေျဖ႐ွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ခ႐ိုင္၊ျပည္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ား ……….. ၃၉

အခ်က္အလက္မ်ား
အခ်က္အလက္ (၁) စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေျမယာေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေရးအတြက္
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္.. ................................................................................ ၃၃
အခ်က္အလက္ (၂) နစ္နာမႈမ်ား ေျဖ႐ွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ........................................................................ ၄၂

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ပံုစံမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၂)ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း/ ရယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ စစ္ေဆးျခင္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံ
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အတုိေကာက္စကားလံုးမ်ားစာရင္း
ARAP

Abbreviated Resettlement Action Plan(ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
စီမံခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

BP

Bank Policy(ဘဏ္မ၀
ူ ါဒ)

CBD

Central Business District (စီးပြားေရးဗဟိုေဒသ)

CBO

Community Based Organizations (လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

CSO

Civil Society Organizations(အရပ္ဘက္လူမ႕ႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

DIA

Designated Implementing Agency (ေရြးခ်ယ္ထားေသာ/တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕/ေအဂ်င္စီ)

DMS

Detailed Measurement Survey (အေသးစိတ္တုိင္းတာမႈစစ္တမ္း)

DRC

District Redress Committee (ခ႐ုိင္အဆင့္ ျပန္လည္ေျဖ႐ွင္းေပးေရး ေကာ္မတီ)

DRFI

Disaster Risk Financing and Insurance (သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးႏွင့္ အာမခံ)

EDB

Engineering Department (Buildings) of Yangon City Development Committee
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)

EDRB

Engineering Department (Roads and Bridges) of Yangon City Development Committee
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ - အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္ တံတား)

ESMP

Environmental and Social Management Plan(ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္)

GAD

General Administration Department(အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)

GRM

Grievance Redress Mechanism (နစ္နာမႈမ်ား ေျဖ႐ွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္)

HH

Household (အိမ္ေထာင္စု)

IDA

International Development Association (ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕)

IEE

Initial Environmental Examination (ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း)

IOL

Inventory of Loss (ဆံုး႐ႈံးမႈစာရင္း)

Km

Kilometer (ကီလုိမီတာ)

M&E

Monitoring and Evaluation (ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း)

MOHA

Ministry of Home Affairs (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန)

MoNREC

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
(သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန)

MoPF

Ministry of Planning and Finance (စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

NGO

Non-Governmental Organizations (အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

NPA

Non-Profit Associations (အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အသင္းမ်ား)

OP

Operational Policy (လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ)

PA

Port Authority (ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္)

PAH

Project Affected Households (စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား)

PAP

Project Affectet Persons (စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား)
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PCCD

Pollution Control and Cleansing Department of Yangon City Development Committee
(ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန)

PDO

Project Development Objective (စီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္)

RAP

Resettlement Action Plan (ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္)

RCS

Replacement Cost Study (တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း ေလ့လာခ်က္)

ROW

Right of Way (လမ္းနယ္)

RoUM

Republic of the Union of Myanmar (ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္)

RP

Resettlement Plan (ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အစီအစဥ္)

SEA DRM

South East Asia Disaster Risk Management
(အေရွ႕ေတာင္အာရွသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခ်က္)

SLRD

Settlement and Land Records Department(ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန)

SRC

State Redress Committee (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးေရး ေကာ္မတီ)

TF

Trust Fund (ရန္ပုံေငြ)

TOR

Terms of Reference (ကိုးကားစရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား)

TRC

Township Redress Committee (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေျဖ႐ွင္းေပးေရး ေကာ္မတီ)

VLCR

Voluntary Land Contribution Report (ေျမယာလွဴဒါန္းမႈ အစီရင္ခံစာ)

VLD

Voluntary Land Donation (မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေျမယာလွဴဒါန္းမႈ)

WB

World Bank (ကမာၻ႔ဘဏ္)

WBG

World Bank Group (ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု)

YCDC

Yangon City Development Committee (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ)

YCDCPS

Yangon City Development Committee Project Secretariat
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕)
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အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူ - စီမံကိန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း(သိ႔)ု တစ္ခုလံုးတြင္ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္

ပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား။
ေလ်ာ္ေၾကး - စီမံကိန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ရယူလိုက္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္
ေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကး (သို႔) ၀တၳဳပစၥည္း။
ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ေန႔စြဲ

-

သက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္
စီမံကိန္းအတြက္

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္

ေနထိုင္အသံုးျပဳသူမ်ားကို

စီမံကိန္းအက်ိဳး

ေနာက္ဆံုးစာရင္းေကာက္ယူသည့္ေန႔ကို

ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ေန႔စြဲဆိုသည္မွာ

ဆံုးရံွဳးမႈစာရင္း

(သိ႔)ု

ဆိုလိုသည္။

အေသးစိတ္တိုင္းတာမႈ

ေလ့လာခ်က္မ်ား မလုုပ္မီ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လူထုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းပြဲ
လုပ္မည့္ေန႔ကို ဆိုလိုသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ား

-

ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ားဆိုရာတြင္

စီမံကိန္းေၾကာင့္

(၁)လူေနမႈအဆင့္အတန္း

သိသာစြာထိခိုက္နစ္နာမႈ (၂) မည္သည့္ေျမယာအမ်ဳိးအစား၊ အိမ္ရာအမ်ိဳးအစား (သိ႔)ု အျခားေရႊ႕ေျပာင္း
ႏိုင္ေသာ/ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ၀တၴဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ထိခိုက္
နစ္နာမႈ (၃) ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေပၚ ယာယီျဖစ္ေစ၊ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ သိသာစြာ ထိခိုက္ နစ္နာမႈ
(၄) စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေနရာေဒသတို႔အေပၚ သိသာစြာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ
စသည္တို႔ကို ခံစားရသူတိုင္း ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
တရား၀င္ေျမယာပို္င္ဆိုင္သူမ်ား

-

(၁)

တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားရွိသူမ်ား

အေထာက္အထားမရွိေသာ္လည္း

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ(၁၈၉၄)၊

(၂)

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ(၂၀၁၂)အရ

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
ခံစားပိုင္ခြင့္

-

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ဆံုး႐ွံဳးမႈအေနအထားေပၚမူတည္၍

မူလ

အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ နစ္နာေၾကး၊ ၀င္ေငြျပန္လည္ ရရွိျခင္းအတြက္ အေထာက္အပံ့၊
ေျပာင္းေရႊ႕မႈအကူအညီ၊

၀င္ေငြျပန္လည္အစားထိုးျခင္း၊

ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းတို႔

ပါ၀င္သည္။

SEADRM စီမံကိန္းခြဲမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္မူ၀ါဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ မူေဘာင္ (RPF) အရ ခံစားပိုင္
ခြင့္မ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
အိမ္ေထာင္စု - အတူစုေပါင္း ေနထိုင္စားေသာက္ေသာ မိသားစုတစ္စု
၀င္ေငြျပန္လည္ရရွိျခင္း

-

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသည့္

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏

၀င္ေငြႏွင့္

အသက္

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို စီမံကိန္းမတိုင္မီ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေပးျခင္း။
အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား - ပုဂၢိဳလ္၊ အိမ္ေထာင္စု၊ အသင္းအဖြ႕ဲ အစည္း၊ တစ္ခုခုက တည္ေဆာက္ထားေသာ
အေဆာက္အအံု (ဥပမာအိမ္ရာမ်ား၊ ျခံစည္း႐ိုး၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ား၊
ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ကုန္ေလွာင္႐ံုမ်ားစသည္)ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား။
ေျမယာရယူမႈ - စီမံကိန္းေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆႏၵမပါဘဲ ၎ပိုင္ေျမယာကို အသံုး မျပဳႏိုင္မႈ၊
၀င္/ထြက္ႏိုင္မႈမရွိေအာင္ ဆံုး႐ွံဳးမႈကို ဆိလ
ု ိုသည္။ ေျမယာရယူမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေနထိုင္စရာ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္
အျခားမေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပိင
ု ္ဆိုင္မႈဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
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စီမံကိန္းအာဏာပိုင္မ်ား/တာဝန္႐ွိသူမ်ား - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုဆိုလိုသည္။
စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား (PAP) ႏွင့္ (PAH) - စီမံကိန္းေၾကာင့္
ေပၚေပါက္လာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ (၁) လူေနမႈအဆင့္အတန္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း
(၂) မည္သည့္ေျမယာအမ်ဳိးအစား၊ အိမ္ရာအမ်ိဳးအစား (သိ႔)ု အျခားေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ/ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္
ေသာ ၀တၴဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈ (လူေန၊ စီးပြားေရး၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊

သစ္ေတာ၊

စားက်က္ေျမ၊

ေရအရင္းအျမစ္၊

ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား၊

ႏွစ္စဥ္

အခ်ိန္မွန္

ရိတ္သိမ္းရသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။) ထို႔အျပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ (သိ႔)ု မေရႊ႕ေျပာင္း
ႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အားလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ အျမဲတမ္း (သိ႔)ု ယာယီရယူမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္
မႈ၊ အကန္႔အသတ္ခံရမႈ (သို႔) အျခားနည္ျဖင့္ သိသာစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အိမ္ေထာင္စု၊
အသင္းအဖြ႕ဲ အစည္း၊ ပုဂၢလိကအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း - စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ား၊
၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္ခြင့္အလမ္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတိ႔က
ု ို အနည္းဆံုး မူလလူေနမႈအဆင့္အတန္းသိ႔ု
အျပည့္အ၀ျပန္လည္ရရွိေအာင္

ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

နစ္နာေၾကး

တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း

-

ဆံုး႐ံႈးမႈအေပၚ

လႊဲေျပာင္းစရိတ္အပါအ၀င္

ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္

လံုေလာက္ေသာ တန္ဖိုးပမာဏ သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္းကို ဆိုလိုသည္။ နစ္နာေၾကးကို ေအာက္ပါ
အတိုင္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းအနီးအနားရွိ အရြယ္အစားႏွင့္
အသံုးခ်မႈ အေျခခံအေဆာက္အအံုအေျခအေနတူညီေသာ ေျမကြက္၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးအတိုင္း ၫွိႏိႈင္း၍
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ွံဳးမႈကို တန္ဖိုးသတ္မွတ္ပါမည္။ ၎တန္ဖိုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္
ေျပာင္းေရႊ႕မႈဆိုင္ရာ

အခြန္အခမ်ားကိုပါ

ထပ္မံထည့္သြင္း

သတ္မွတ္ေပးပါမည္။

အိမ္ရာႏွင့္အျခား

အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳးမႈအေပၚမူတည္၍ မူလအရည္အေသြးႏွင့္ အရြယ္အစားထက္ မေလ်ာ့
ေသာ

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပဳျပင္ေပးျခင္းတို႔အတြက္

ေစ်းကြက္တြင္

အရည္ေသြးရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ လုပ္သားခမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအခြန္အခမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမ
အတြက္ စီမံကိန္း၏အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတူညီေသာ ေျမကြက္၏ စီမံကိန္း
မစတင္မီ (သိ႔)ု ေျပာင္းေရႊ႕မႈ မျပဳလုပ္မီ အေျခအေနတို႔အနက္ မ်ားရာ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးအျပင္ ဆံုး႐ွံဳးသည့္
ေျမကြက္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ျပဳျပင္စရိတ္တို႔အျပင္ မွတ္ပံုတင္စရိတ္ႏွင့္ အျခားအခြန္အခ
မ်ားပါ၀င္သည္။

နစ္နာေၾကးသတ္မွတ္ရာတြင္

ႏွစ္ကာလအလိုက္

တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္

ဆယ္တင္

ရရွိေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား ခုႏွိမ္တြက္ခ်က္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒအေနျဖင့္ နစ္နာေၾကးေပးအပ္မႈဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိလွ်င္
၎အေျခအေန၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကမာၻ႔ဘဏ္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမူ၀ါဒ OP/BP 4.12 Para 6 အရ
ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ - PAP မ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ (သိ႔)ု အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာ နစ္နာေၾကး၊
ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
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ထိခိုက္လြယ္သည့္
လြတ္သြားႏိုင္ေသာ

အုပ္စုမ်ား
အုပ္စုမ်ားကို

-

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈေၾကာင့္

ဆိုလိုသည္။

အထူးသျဖင့္

(၁)

အမ်ားထက္ပိုမိုထိခိုက္ႏိုင္ေသာ၊
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးေသာ

မိသားစုမ်ား၊ (၂) မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ (၃) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ (၄) သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊
(၅) တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားပါ၀င္သည္။
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ကမာၻ႔ဘဏ္၏
လာအိုဒီမိုကရက္တစ္

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေခ်းေငြျဖင့္
ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အတြက္

ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံ၊

အေရွ႕ေတာင္အာရွ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဤမူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဤမူေဘာင္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ
ျပင္ဆင္ေရးသားခဲ့ၿပီး နည္းပညာအကူအညီႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို Hatfield Consultants Mekong အဖြဲ႕မွ
Mr. Jim Webb, Mr. Grant Bruce ႏွင့္ Mr. Abigail Cruickshank တု႔ႏ
ိ ွင့္ Myanmar Institute for
Integrated Development မွ Mr.Bart Robertson, ေဒါက္တာလြင္လြင္ေဝ၊ ေဒၚေမပန္းခ်ီတ႔မ
ို ွ ပါဝင္ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ၾကပါသည္။
စာတမ္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြ႕ဲ ကို ယင္းတို႔၏ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါ
သည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းအဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္ Dr. Henrike Brecht ႏွင့္ Mr. Michael Bonte Grapentin၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Bunlong Leng ႏွင့္ Mr. Makathy Tep ႏွင့္
လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Martin Henry Lenihan တိ႔က
ု ို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
အဆုိျပဳ စီမံကိန္းအတြက္ အခ်ိန္ေပး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကေသာ လသာႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ
တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ
ေဆြးေႏြးေပးသူမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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၁.၀

စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္
ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕(IDA)မွတစ္ဆင့္

(၁၂၅)သန္း

ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး(SEADRM)

စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (က)

ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္
ဆုင
ိ ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ငလ်င္ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္။

(ခ )

သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဘ႑ာေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်
ရန္။

(ဂ )

သတ္မွတ္အဆင့္ရွိေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ လွ်င္ျမန္ထိေရာက္
စြာ တံ႔ျု ပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ေဒသတြင္းအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ကို

အဆင့္ျမႇငတ
့္ င္ရန္ႏွင့္

ဟန္ခ်က္ညီညီ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုငရ
္ န္ျဖစ္သည္။”

ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မွ

ေငြေၾကး

အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေရး ဆက္လက္စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ DRM စီမံကိန္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းအပိုင္း(၅)ပိုင္းပါ၀င္သည္-

စီမံကိန္းအပိုင္း ၁ : သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြထူေထာင္ျခင္း
(USD 20 million Counterpart Funding + USD 1 million TrustFund [TF] Grant)
ဤစီမံကိန္းအပိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
ေရးဆြဲျခင္းတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တံ႔ျု ပန္ႏိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တ႔ျုံ ပန္ႏိုင္စြမ္းကိုပါ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘး
အႏၲရာယ္လြန္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအပိုင္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းအပိုင္း ၂ : ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံေဘးအႏၲရာယ္ ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ (USD 78 million IDA Credit)
ဤစီမံကိန္းအပိုင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရစီးေရလာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမစ
ႈ နစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံ
ျပႆနာကို ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းအပိုင္း ၃ : အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ခုိင္မာေသာ
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (USD 22 million IDA Credit)
ဤုစီမံကိန္းအပိုင္းတြင္ (၁) အမ်ားျပည္သူသံုး ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သတ္မွတ္
ထားေသာအဆင့္ရွိ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ (၂) အေရးပါေသာ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ပ်က္စီးႏိုင္ေျခကိုစိစစ္ႏိုင္ရန္ ပ့ံပိုးျခင္းတို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္
ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
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စီမံကိန္းအပိုင္း ၄: စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (USD 3 million IDA Credit)
ဤစီမံကိန္းအပိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေန႔စဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို
အေထာက္အပံ့ျပဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
အကဲျဖတ္္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔အား
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ပါ၀င္ပါသည္။

စီမံကိန္းအပိုင္း ၅: ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာအေရးေပၚကိစၥမ်ားကို တံု႕ျပန္ျခင္း (USD 0)
ဤစီမံကိန္းအပိုင္းသည္

သဘာ၀(သိ႔)ု လူသားမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚေသာေဘးအႏၲရာယ္

အေျခ

အေနတြင္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးကို အျခားစီမံကိန္းအပိုင္းမ်ားမွ အျမန္လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါ
သည္။
SEA DRM ၏ စီမံကိန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္(PDO)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာ၀
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
၀န္ေဆာင္မႈ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ

အေဆာက္အအံုမ်ား၏

ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္

ဤစီမံကိန္းသည္

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၏

စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ကို

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္

အစရွိသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ၿပီး

ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊

လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ

အဓိကက်ေသာ

အက်ိဳး

အမ်ားျပည္သူသံုး
သတ္မွတ္အဆင့္ရွိ

တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးခံႏိုင္ရည္ကို အားျဖည့္
ေပးရန္

အေထာက္အပံ့ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

လာအိုႏွင့္

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သဘာ၀အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းအား
အသံုးျပဳလွ်က္ အစိုးရဘ႑ာကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းသဘာ၀အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပူးေပါင္း
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းအတြက္
အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏
အမ်ိဳးသားအဆင့္

နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္ကို

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးႏွင့္

အာမခံ

(DRFI) မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေရးဆြဲေရးကို ကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳစီမံကိန္းသည္

DRM

တြင္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္

အေရးပါမႈကို

အသိပညာေပးျခင္းတို႔ျဖင့္

ပိုမိုခိုင္မာစြာ

စီမံကိန္းႏွင့္

သံုးသပ္တင္ျပျခင္း၊

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
တြင္ တိုးတက္မႈကို အဓိကပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားအရ ဤစီမံကိန္းကို Category (B) အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ
သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ လူမႈေရး(သို႔) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ အေရအတြက္ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ရွိျခင္း၊
ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ုားျခင္း၊
အသင့္ေဖာ္ျပၫႊန္းဆိုႏိုင္ျခင္းတို႔ကို

ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္

စီမံကိန္းအပိုင္း(၃)တြင္

အေျခခံက်ေသာ

အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္း၊ သဘာ၀အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔တြင္ အေျခခံက်ေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာ DRM
စီမံကိန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ ေရစီးေရလာစနစ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့
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ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Category (B) အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူသံုး အေဆာက္အအံုႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈကို ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းခြဲမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ေအာက္ပါပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

အကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားကို

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း(OP/BP4.01)
သဘာဝအေလ်ာက္ အသုိက္အျမံဳမ်ား (OP/BP 4.04) ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား
(OP/BP 4.11) တိ႔အ
ု ျပင္ လူမႈအကာအကြယ္ မူ၀ါဒတစ္တရပ္ျဖစ္သည့္ ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ
(OP/BP 4.12)တိ႔ျု ဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္သဘာ၀အေပၚမူတည္၍
အျခားအကာအကြယ္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္တို႔ကိုလည္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအႀကံျပဳတင္ျပခ်က္၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ

စီမံကိန္း၏အပိုင္း(၂)

ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံ

ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အပိုင္း(၃) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား
ျမွင့္တင္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ စီမံကိန္းအပိုင္း (၂.၁)
ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္တိုးတက္မႈႏွင့္
မ်ားႏွင့္

စီမံကိန္းအပိုင္း

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ

(၃.၁)

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာေနရာေဒသ

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ

ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို

အေလးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားတြင္ ေရစီးေရလာတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသံုး
အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပဓာနက်ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ၊

ေရႊ႕ေျပာင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား

ပါ၀င္မႈမရွိပါ။ လက္ရိွတည္ရွိေနေသာ

ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္၊ ေရစီးေရလာစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္မည္ (သု႔)ိ လက္ရွိ
တည္ရွိေနေသာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာေဒသမ်ားအတြင္း၌ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေရတံခါးမ်ားႏွင့္ ေရစုပ္စက္မ်ားတပ္ဆင္ရန္ ရယူရမည့္ ေျမဧရိယာအမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္
ဆိပ္ကမ္းအတြင္း က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုျပဳ ေရစီးေရလာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ
နည္းပါးၿပီး

ယာယီသာလွ်င္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ရန္

အဆိုျပဳထားေသာ

ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းခြင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ထုိေနရာ တစ္ေလွ်ာက္မွ

ေရစီးေရလာ
ေစ်းဆိုင္မ်ား၊

ေနထိုင္သူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားသည္ ယာယီအားျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္
လည္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ေရစီးေရလာ
ဧရိယာႏွင့္ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕အတြက္ သက္ေရာက္မႈ
အတိုင္းအတာ အနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္သည္။
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၂.၀ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မဆ
ႈ ိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား
RPF ကို ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာ DRM
စီမံကိန္းအတြက္
အသံုးျပဳမႈ

သတ္မွတ္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

(သိ႔)ု

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို

အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းခြဲတစ္ခုအေနျဖင့္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္

ယာယီ(သိ႔)ု အၿမဲအသံုးျပဳရန္

ေျမ

လိုအပ္လာပါက

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သူမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပံ့ပိုးေပးအပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
RPF သည္ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ဆႏၵမပါဘဲ
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေစ်းကြက္အတြင္း ေျမေစ်းႀကီးမားေနျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဘ႑ာေငြ
သည္ စီမံကိန္းအေပၚတြင္ မွီခုိေနရသည့္အတြက္ ေျမယာလွဴဒါန္းျခင္းသည္ ျမန္မာ DRM စီမံကိန္း၏
အဆုိျပဳထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေထာက္အကူမျဖစ္ပါ။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ေျမယာလႈဒါန္းျခင္း မပါဝင္ႏုိင္
ပါ။ ျပန္လည္ေနရာထားမႈ မူ၀ါဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤစီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခံစားရေသာ
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမတိုင္မီ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ (သိ႔)ု တိုးျမႇင့္ခံစား
ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ RPF ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မလိုလားအပ္ေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဘ၀ေနထိုင္မႈ၊
လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ားကို ခံစားရေသာ PAP ႏွင့္ PAH မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည့္
မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခု ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားေရး Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12) မူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ပထမျဖစ္စဥ္မွာ

စီမံကိန္းခြဲတစ္ခုသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာ၊ အျခားပိုိင္ဆုိင္မႈ (သုိ႔) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ
အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူပို္င္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးျခင္း(သိ႔)ု အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္ကို
ဆံုး႐ံႈးထိခုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ဒုတိယျဖစ္စဥ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္ ဆိုပါက ၎သည္
PAP အေပၚ၌ ေကာင္းစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရမည္။ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) စီမံကိန္းခြဲ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ
မူလအေနအထားအတိုင္း ခံစားႏိုင္ေစရမည္။ RPF သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခြင့္႐ွိသူမ်ားကို စီမံကိန္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသည့္

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ဘ၀ေနထိုင္မႈစနစ္ကို

ပိုမို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

(သိ႔မ
ု ဟုတ္) အနည္းဆံုး မူလအေျခအေနျပန္လည္ရရွိရန္၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
RPF အေနျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္မ်ားသာမက စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ အစပထမ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

အေျခအေနမ်ားအတြင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

စီမံကိန္းခြဲမ်ား၊

အက်ိဳးဆက္မ်ား၊

လုပ္ငန္းခြင္မစတင္မီ

ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံခ်က္ေရးဆြဲဆဲအေျခအေနတြင္သာရွိေသးၿပီး

YCDC

ႏွင့္

ကမာၻ႕ဘဏ္မွာ မည္သည့္စီမံကိန္းခြဲမ်ားသိ႔ု ရံပံုေငြထားရွိမည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း မရွိေသးေသာ
ေၾကာင့္

RPF

အေနျဖင့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

ၿပီးျပည့္စံုေသာ

ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိပါသည္။ ပိုမုိျပည့္စံုေသာ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ေပၚေသာ
စီမံကိန္းခြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ယာယီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ARAP
(သိ႔)ု ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး RAP အဆင့္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါသည္။

SEA DRM Project– Myanmar
Resettlement Policy Framework

RPF အေနျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္မ်ားသာမက စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ အစပထမ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊

လုပ္ငန္းခြင္

မစတင္မီ

ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ RPF သည္
စီမံကိန္းေၾကာင့္

ေျမယာ

(သိ႔)ု

ဝင္ေငြဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့ပါက

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္

အကူအညီဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားကို စီစဥ္ထားမႈအေျခအေနတြင္သာရွိေသးၿပီး YCDC ႏွင့္
ကမာၻ႔ဘဏ္မွာ မည္သည့္စီမံကိန္းခြဲမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္သြားမည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ခ်မွတ္ထားေသးျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္
လံုေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

RPF

အေနျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး

မ႐ွိေသးပါ။)

ပိုမုိျပည့္စံုေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
စီမံကိန္းခြဲ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ARAP (သိ႔)ု ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရး

RAP

အဆင့္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္တြင္

ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ခ်မွတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ စတင္မႈသည္ ယာယီအားျဖင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း
ထားရမည့္ေနအိမ္မ်ား၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား၊

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ဆိုပါက

RPF ကို စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ PAP ႏွင့္ PAH မ်ား၏ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမႈ (သိ႔)ု ေျမယာျပႆနာမ်ား
အတြက္

ျဖစ္ပြားႏို္င္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္

မ်ားပါ၀င္ေနသည္။

ဥပမာ-ေျမေပၚေျမေအာက္ေရပိုက္စနစ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (သိ႔)ု မူလ တည္ရွိေနေသာအေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ားကို

ေရႊ႕ေျပာင္းလဲလွယ္ျခင္းစသည္တ႔ပ
ို ါ၀င္ပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္

ဤအေျခ

အေနမ်ားတြင္

အကာအကြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ

အေနအထားရရွိရန္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာမႈမရွိရန္ (သို႔မဟုတ္)ေလ်ာ့ပါးရန္ စစ္ေဆးျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပံုစံ (Form) ကို

(ESMF) တြင္ ပါဝင္ပါသည္။

ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားမႈ စစ္ေဆးျခင္းပံုစံမ်ားကုိ ဤေလ့လာမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၂) တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

Involuntary Resettlement (OP/BP

4.12) အမ်ိဳးသားေျမယာသံုးစြဲမႈမူ၀ါဒတြင္ တိက်စြာျပဌာန္းထားသည္။ EIA ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားသည္

လက္ရွိေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ

(၂၀၁၂)တြင္

ပါ၀င္ရန္

က်န္ရွိေနသည္။

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္္ေသာ RPF ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္တစ္ခုမွာ PAP မ်ား အတြက္ စီမံကိန္း
မစတင္မီ

လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္

အကူအညီေပးရန္အတြက္

၎တို႔၏

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား

အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

၎ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

ျပန္လည္

ရရွိေရး

သတ္မွတ္ထားေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ (က)

မူလေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားကို

အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္

ျပည္သူလူထုကို

မိမိတို႔၏ေနရာေဒသမ်ားမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳေစဘဲ တတ္ႏိုင္သမွ် လြတ္ကင္းသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ (သိ႔)ု ျပည္သူပိုင္နယ္ေျမမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်
ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ )

ေျမယာအသံုးျပဳမႈအတြက္

မလိုလားအပ္ေသာ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

ထိေတြ႕မႈမရွိေစရန္

စနစ္တက်ပံုစံေဖာ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ )

မွ်တ၍ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ RPF ၏ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္
အေရးဇယားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း (၁) တည္ေဆာက္ေရး (သိ႔)ု ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေျမယာႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ ယာယီဆံုး႐ံႈးထိပါးမႈ (၂) လံုး၀စြန္႔

SEA DRM Project– Myanmar
Resettlement Policy Framework

လႊတ္လုိက္ရမႈတို႔အေပၚ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ရန္ (၃) ေရႏုတ္
ေျမာင္းအား လမ္းနယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လမ္းနယ္နိမိတ္အား ထိန္းသိမ္း ကန္႔သတ္
ထားရန္။
(ဃ)

ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္

ေျမယာသံုးစြဲျခင္းကုိ

လိုအပ္မွသာ

သက္ဆိုင္ရာ၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(င )

လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက အသံုးျပဳထားေသာ ေျမယာကို စီမံကိန္း
ခြဲမစတင္မီ ေျမပိုင္ဆိုင္သူ၊ အသံုးျပဳသူ၊ ငွားရမ္းသူမ်ားမွ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သ၍
ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးရန္။

(စ )

PAP, PAH ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအား စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏အေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ကို ျပည့္စံုစြာ အသိေပး
ရန္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္ အျခားဆက္စပ္အခြင့္အေရးမ်ား ကို
ျပည့္၀စြာ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(ဆ)

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေက်နပ္ျခင္းမရွိေသာ PAP ႏွင့္ PAH မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိရမည့္အျပင္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ RPF တြင္
ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေစရန္။

(ဇ )

PAP ႏွင့္ PAH အားလံုးသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရယူႏိုင္ရမည္။ ခံစားခြင့္
အခြင့္အေရးဇယားတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ၎တိ႔အ
ု ေနျဖင့္ စီမံကိန္းမစတင္မီ အေျခအေန
အတိုင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းၿပီးဆံုး
ရက္မတုိင္ခင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ၄င္းတု႔၏
ိ အျခားေသာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ဝင္ေငြဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊
လူေနထိုင္မႈဘ၀ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ားကို

ျပႏုိင္ပါက

ျပန္လည္ေထာက္ပံ့မႈ

ရရွလ
ိ ိမ့္မည္။

အေသးစိတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ARAP ႏွင့္ RAP တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းခြဲ
၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဆန္းစစ္ျခင္း၊

အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသည့္

ျပည္သူလူထု၏

လူမႈစီးပြားေရး အေျခခံစစ္တမ္းတို႔အေပၚ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သြားရန္။
(စ် )

PAP

ႏွင့္

PAH

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

မ်ားသည္

စီမံကိန္းခြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအခ်ိန္ဇယားကို

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

အသိေပး

ပတ္သက္၍
္ လည္း

ေဆြးေႏြးအၾကံေပးသြားရန္။
(ည)

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္
သု႔ေ
ိ သာ္လည္း

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို

မလြဲမေ႐ွာင္သာျဖစ္လာခဲ့လွ်င္

အတတ္ႏုိင္ဆံုး

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။

ခံစားရသူမ်ားသည္

သတ္မွတ္ထားေသာ ခံစားခြင့္ဇယား (ဇယား ၂) အရ ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္/ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့
မႈခံစားရန္။

၃.၀ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အတည္ျပဳမႈ
စီမံကိန္းခြဲ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာေဒသအတိအက်

ေရေျမာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမွ
ေဆာင္မႈ၏

အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ျပင္ဆင္ထားရမည္။

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဆံု႐ံႈးမႈသည္

ARAP

သတ္မွတ္ၿပီးေသာအခါ
(သိ႔မ
ု ဟုတ္)

RAP

စီမံကိန္းခြဲတစ္ခုသည္
လူဦးေရ

(၂၀၀)ထက္

မည္သည့္

ကိုလုပ္ငန္းေဖာ္

ပိုင္ဆုိင္မႈ၊

ဝင္ေငြ၊

နည္းေသာ္လည္း

သက္ေရာက္မႈမ်ားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္) လူဦးေရ (၂၀၀)ထက္မ်ားၿပီး သက္ေရာက္မႈ

SEA DRM Project– Myanmar
Resettlement Policy Framework

နည္းလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းARAP

တစ္ရပ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

သု႔ေ
ိ သာ္ သက္ေရာက္ခံရသည့္ လူမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရျခင္း၊

၄င္းတုိ႔၏

အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ (၁၀)% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းပါက စီမံကိန္း၏ အေသးစား
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈအျဖစ္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ သု႔ရ
ိ ာတြင္ စီမံကိန္းခြဲတစ္ခုသည္
သိသာ ထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (သု႔)ိ လူဦးေရ (၂၀၀) ထက္ပို၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္လွ်င္ ပိုမုိ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ RAP ကိုျပင္ဆင္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
RAP သည္

စီမံကိန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တိက်စြာ

သတ္မွတ္ထားေသာ ARAP / RAPS (OP 4.12) တုိးတက္ေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္
မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ အေလးထားပါသည္။ ယခင္က ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ အဓိကက်သည့္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
မရွိပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား (ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခားေသာ ေျမေပၚမွ တုိးတက္ဖြံၿဖိဳးမႈမ်ား၊
ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ား)

ႏွင့္၀င္ေငြ(သု႔မ
ိ ဟုတ္)အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား

သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္
ထုိအလုပ္အနီး

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

တစ္ဝုိက္႐ွိ

ေဆာက္လုပ္ေရး

စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ားသည္

ေျမယာ

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ားကလည္း

ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သကဲ့သို႔

ေစ်းသည္မ်ားကုိ

ယာယီ (သု႔မ
ိ ဟုတ္) အၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
ကမၻာ့ဘဏ္

ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒ

(OP

4.12)

အရ

ARAP

သိ႔ု

RAP

ကို

(ယခုအခ်ိန္အထိ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ (RP)အျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားပါသည္) သက္ေရာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ကိစၥရပ္မ်ား

တြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

(သို႔မဟုတ္)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရပါ မည္။
ယခုလက္႐ွိတြင္ YCDC သည္ CBD ႐ွိလမ္းေဘးေစ်းသည္ အမ်ားအျပားကို ညေစ်းတန္းသုိ႔
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္
မ်ားသည္ CBD ရွိအခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈကို
ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ညေစ်းတန္းသည္ လသာၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝုိက္တြင္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ကမ္းနားလမ္း
တစ္ေလွ်ာက္ေရာင္းခ်ေနပါသည္။ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရတံခါးမ်ားရွသ
ိ ည့္အျပင္ connector
drain

မ်ားလည္း

႐ွိေနပါသည္။

ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

တည္႐ွိၿပီးသား

အေဆာက္အအံုကိုမဆုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက

မည္သည့္ေရႏႈတ္ေျမာင္းႏွင့္

အေျခခံ

ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္သည္ မ်ားျပား

လွေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သျဖင့္ ညေစ်းတန္း၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကို အပိုင္း
လိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
YCDC

အေနျဖင့္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

လက္ေအာက္ရွိ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကဲ့သို႔
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေရးမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိ႔အ
ု ျပင္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ တုိုက္႐ိုက္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းခြဲ၏ ဆက္ႏယ
ြ ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေသခ်ာရန္

လုိအပ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစီမံမႈမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

စီမံကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္

ဦးေဆာင္

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္

SEA DRM Project– Myanmar
Resettlement Policy Framework

မႈမ်ားအေပၚ

ရည္ရြယ္၍လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း

စီစဥ္ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

RP

ကိုျပင္ဆင္ရန္

လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ စစ္တမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊
ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ အစားထုိးႏုိင္မည့္ေနရာအားအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကး

ေငြဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ ယာယီ(သိ႔)ု အျမဲတမ္းေနရာ
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ အေျခအေန (သု႔)ိ အျခားေသာ စီမံကိန္းခြဲ၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
တု႔မ
ိ ွတစ္ဆင့္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
RP ျပင္ဆင္ရာတြင္ PAP ႏွင့္ PAH တိ႔အ
ု တြက္ ေအာက္ပါသေဘာတရားမ်ားပါ၀င္ရမည္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာသေဘာတရား
မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ျခင္း။
နည္းပညာအရ၊ စီးပြားေရးအရ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားျခင္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္)
ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူျခင္း အသီးသီးတိ႔က
ု ို ေဖာ္ျပထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကိုေပးအပ္ထားျခင္း။
စီမံကိန္းခြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္

ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊

ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား

အေပၚ တိက် လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္း။
ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာျပည္သူလူထုႏွင့္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔သည္

RP

ျဖစ္စဥ္တြင္

မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ PAP ႏွင့္ PAH တို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္
မ်ားကို သတိျပဳရမည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတို႔ပါ၀င္ေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္
အလမ္းမ်ား။
တိက်ေသာနည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား၊

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

(သိ႔)ု ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား။
ေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာေန႔စြဲမ်ား၊

ျဖစ္စဥ္မ်ား၊

ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ျခင္း၊

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး။
ပိုင္ဆိုင္မႈဆံုး႐ံႈးျခင္းအေပၚ ထိေရာက္မႈ အျပည့္အ၀ရွိသည့္ တာ၀န္ယူ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္
ရြက္မႈ။
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္

နစ္နာသူမ်ား၏

စည္းစိမ္ဥစၥာ

လူေနမႈအဆင့္

အတန္းကို တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ လိုအပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္။
တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ/ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေအဂ်င္စီ (DIA) ႏွင့္
YCDC တို႔တြင္ YCDC ၏စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ (YCDCPS) ရွိၿပီး၊ ယင္းအဖြ႔တ
ဲ ြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်
ထားေရး အထူးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးရွိရမည္။ ၎အေနျဖင့္ RPF ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရာေဒသအတြင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္

ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကိုျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ -

တိက်ေသာ

ျပန္လည္ေနရာ

အျခားေသာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်

ရွိေသာ ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ (သိ႔)ု ဝင္ေငြဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို RP မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ေသခ်ာရန္လုိပါ
သည္။) RPF ကိုအတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းခြဲတစ္ခုစီအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ
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မ်ား(သုိ႔မဟုတ္)ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္
အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို

ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား၊

ေျဖ႐ွင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

PAP/PAH

တိ႔ု

အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက်အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ သိ႔ုမွသာ RP ႏွင့္
ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာၾကမည္ျဖစ္သည္။
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္သည္

အဆုိျပဳထားေသာ

စီမံကိန္းခြဲမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ္) စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသည့္ ဧရိယာမ်ား
တြင္

လူမ်ားကို စိစစ္၍ စီမံကိန္းအတြက္ ယာယီ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) အျမဲတမ္းရယူလုိက္ေသာေျမေၾကာင့္

ပိုင္ဆုိင္မႈ ထိခုိက္ေသာသူမ်ား ႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ျပႆနာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသင့္
ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔သည္ RPF ၏ ကနဦး အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္မ်ားတြင္ ရွိသင့္သည္။ သု႔မ
ိ ွသာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူအေနျဖင့္ RP ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာင္းစြာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ RP အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ
အျခင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

တိက်ေသခ်ာေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။
စီမံကိန္းခြဲလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရႏုိင္သည့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား။
စီမံကိန္းခြဲအတြင္း ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ပါ၀င္သြားသူမ်ား။
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) အကူအညီေပးရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ လူပုဂၢိဳလ္။
RP ကိုအတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ DIA သိ႔တ
ု င္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ဆက္လက္
ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။
ARAP တြင္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္ (က)

ေနရာေဒသႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ အၾကမ္းဖ်ဥ္း
ေဖာ္ျပခ်က္။

(ခ )

PAP ႏွင့္ PAH တိ႔အ
ု ေပၚ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္။

(ဂ )

PAP ႏွင့္ PAH တိ႔၏
ု အေျခခံအခ်က္အလက္။

(ဃ)

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားမႈ နယ္ပယ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္
အလက္။

(င )

PAP

ႏွင့္

PAH

တိ႔က
ု ိုသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္

သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္

အဆင့္လိုက္

သတ္မွတ္ျခင္း။
(စ )

ေလ်ာ္ေၾကးေငြခံစားမႈ၊ ခြင့္ျပဳေငြေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အတိုင္းအတာတစ္ခု၏ သက္ေရာက္
မႈအေပၚ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍ ျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေပၚ
အကူအညီေပးမႈ။

(ဆ)

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာတာ၀န္၀တၱရားမ်ား။

(ဇ )

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္။
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(စ် )

ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္။

(ည)

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ ျဖစ္သည္။

လူဦးေရတစ္ခုလံုးအေပၚ အေသးစားထိခုိက္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု (၂၀၀) ေက်ာ္၏ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ဘ၀
ေနထိုင္မႈအေပၚ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ပြားေစသည့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားအေနျဖင့္ RAP တစ္ခုကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ေယဘူယ်အားျဖင့္ RAP တြင္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္ (က)

စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈအေပၚအၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္၊

(ခ )

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအေပၚအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ RP ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊

(ဂ )

တရား၀င္ မူေဘာင္၊

(ဃ)

PAP ႏွင့္ PAH တိ႔၏
ု အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ထိခုိက္နစ္နာသည့္
စာရင္း၊

(င )

သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ PAP ႏွင့္ PAH ကို အမ်ိဳးအစား
ကြဲျခားမႈ၊

(စ )

ေလ်ာ္ေၾကးေငြခံစားမႈ ခြင့္ျပဳေငြေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အတိုင္းအတာတစ္ခု၏ သက္ေရာက္မႈ
အေပၚ

အမ်ဳိးအစားခြဲျခား၍

ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္

ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးအေပၚ

အကူအညီေပးမႈ၊
(ဆ)

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

အဆိုျပဳေသာ

ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈ

နယ္ပယ္မ်ား၏

သတင္းအခ်က္အလက္(မူလေနထိုင္သူမ်ား၏ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားအပါအ၀င္)၊
(ဇ )

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္

လိုအပ္ေသာ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊
(စ် )

စီစဥ္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္မ
္ ႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊

(ည)

နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊

(ဋ )

ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္၊

(ဌ )

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလသတ္မွတ္ခ်က္၊

(ဍ )

TOR ပါ၀င္ေသာ အတြင္းအျပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္း
အဆင့္ဆင့္တို႔ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁) တြင္ ARAP ႏွင့္ RAP အတြက္ မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်
ထားေရး အစီအစဥ္ပံုစံမ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၄.၀ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူအမ်ဳိးအစားမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံDRM စီမံကိန္းခြဲ၏ ေရစီးေရလာစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္တိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ
ဆိုင္ရာေနရာေဒသအသီးသီးကို ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ၿမိဳ႕တြင္း(၆) ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ ေနထုိင္

ေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ိဳး/ဆိုးက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ေနအိမ္မ်ား၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သ႔အ
ူ ေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ - ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား)သည္
ေရႏုတ္ေျမာင္းဧရိယာႏွင့္ လမ္းနယ္အတြင္း က်ေရာက္ေနပါက အနည္းႏွင့္ အမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွိႏုိင္သည္ဟုယူဆႏုိင္ပါသည္။
လူအမ်ားစုအေပၚတြင္

အဆုိျပဳထားေသာ

စီမံကိန္းခြဲတစ္ခု၏

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈသည္

ေကာင္းစြာအက်ိဳးေက်းဇူးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္

လူနည္းစုမ်ားအေပၚတြင္

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္

လူနည္းစုအတြက္

ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေနရာေဒသအတိအက် မသိရွိရေသး
သည့္အတြက္ RPF အေနျဖင့္ မည္သူမည္၀ါအေပၚ တိုက႐
္ ိုက္(သိ႔)ု သြယ္၀ိုက္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွိမည္ကို ခန္႔မွန္း၍ မရေသးပါ။ စီမံကိန္းခြဲတစ္ခု၏ ေနရာႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ဧရိယာကို
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ႏွင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို စတင္ႏုိင္မည္။
စီမံကိန္းခြဲမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ေနရာကို

သိရွိသည္ႏွင့္

ေျမလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းကို တစ္ၿပိဳင္နက္
စတင္ရမည္။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ သည္ YCDC ႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္း၍ PAPs ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
အေရအတြက္သိရွိရန္လည္းေကာင္း၊

ေပၚေပါက္ႏိုင္ျခင္းရွိေသာ

လူမႈစီးပြားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းျဖင့္ ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
RPF

အေနျဖင့္

အခ်ဳိ႕ေသာ

လူမႈေရးအုပ္စုမ်ားသည္

၎တိ႔၏
ု ေနထိုင္မႈ

အေျခအေနမ်ား၊

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ၀င္ေငြပမာဏကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ ခက္ခဲေနႏုိင္သည္ကို သေဘာ
ေပါက္

နားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္

၄င္းတုိ႔၏

ေျမႏွင့္

အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မည္ဆုိပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္လာႏိုင္သည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္
ထားပါသည္။
RAP လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္

လူမႈစီးပြားေရးစစ္တမ္းျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း

စီမံကိန္း အေကာင္

အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာမဲ့၊ ဆင္းရဲသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္သည့္အိမ္ေထာင္စု၊
မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို သိရွိသတ္မွတ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီသည္ လူမႈစီးပြားအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးစစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရပါမည္။
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ESMF ႏွင့္ RPF လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အစီအစဥ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ား/မ
တန္းတူညီမွ်ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း အေလးေပးစဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၅.၀

ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား /ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ
မ်ား၏ နစ္နာမႈကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
လူတန္းစားအသီးသီး (ဥပမာ - ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားစသျဖင့္)

ပါ၀င္ေသာ PAP ႏွင့္ PAH အတြက္လိုအပ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ အေထာက္အပံ့ကို ေပးအပ္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကး (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ (၁) ၄င္္းတုိ႔၏
ေျမဧရိယာေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း (၂) ၄င္းတုိ႔၏ ဝင္ေငြ (သု႔မ
ိ ဟုတ္) အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား ဆံုး႐ံႈး
ျခင္း (၃) ေနအိမ္တစ္စိတ္တစ္ပို္င္း (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုလံုး ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္း (၄) ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈထက္
အျခားပို္င္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း (ဥပမာ - အေထြေထြအသံုးျပဳမႈ၊ သစ္ပင္၊ သီးႏွံမ်ား ျခံစည္း႐ုိးႏွင့္ မည္သည့္
ေျမျပဳျပင္မႈမ်ိဳးကိုမဆုိ စသည္) တိ႔ျု ဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ (သု႔မ
ိ ဟုတ္) ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား
မရွိျခင္း

စသည္တို႔သည္

၎တို႔၏ နစ္နာေၾကးရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကူညီမႈအေပၚ

ဟန္႔တားမႈမရွိေစရပါ။
ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း (၃)မ်ိဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည္ (က)

တည္ဆဲဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အစဥ္အလာ အခြင့္အေရး
မ်ားအပါအဝင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ တရား၀င္သက္ေသ အေထာက္အထားရွိသူမ်ား အေနျဖင့္
၎တို႔

ပို္င္ဆိုင္မႈအတိုင္း

ေလ်ာ္ေၾကးခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ထိ႔အ
ု ျပင္ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုးႏွင့္

၀င္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားပါ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (ထုိကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ က်န္ရွိ
ေသာ ေျမယာ အစိတ္အပိုင္းသည္ အသံုးျပဳ၍မရေအာင္ ေသးငယ္သြားသည္ ဆိုပါက
ေျမကြက္အစားထိုးရပိုင္ခြင့္ရွိသည္)
(ခ )

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္အထိ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမရွိေသာ္လည္း
တည္ဆဲဥပေဒ (သိ႔)ု ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အရ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရယူႏိုင္
သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ ေျမယာတန္ဖိုး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြ အရင္း
အျမစ္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (ထုိကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္
က်န္ရွိေသာ ေျမယာ အစိတ္အပိုင္းသည္ အသံုးျပဳ၍မရေအာင္ ေသးငယ္သြားသည္ဆိုပါက
ေျမကြက္အစားထိုးရပိုင္ခြင့္ရွိသည္)

(ဂ )

ေနာက္ဆံုးေန႔စြဲအထိ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား မျပႏုိင္သူမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ္)
ေနထုိင္ခြင့္ကို မျပသႏုိင္ေသာသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ ေျမ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြအစား ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေနထုိင္မႈကို တုိးတက္ေစရန္
ေထာက္ပံ့ေပး မည့္ အကူအညီမ်ား ရ႐ွိခံစားႏိုင္ပါသည္။
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ဤ RPF သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ DRM စီမံကိန္း အခန္းအပိုင္း/အေၾကာင္းအရာ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) ၏
အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ား အားလံုးေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သု႔)ိ စီးပြားေရးအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား၊
ဆုိးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ျခင္း မျပင္းထန္ျခင္း မခြဲျခားဘဲ စီမံကိန္းခြဲမ်ား အားလံုးေပၚတြင္
က်င့္သံုးရပါမည္။
အထက္တြင္ၫႊန္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို
အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၆.၀

ဥပေဒမူေဘာင္ သံုးသပ္ခ်က္

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္မႈမရွိႏိုင္ဟု ယူဆရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ေရစီးေရလာစနစ္၊ အမ်ားျပည္သူသံုး အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး မူလ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရစီးေရလာ
ေကာင္းမြန္မႈ၊

ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္

ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားကို

ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားအရ

ေရးဆြဲထားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စည္းမ်ဥ္း (စည္းကမ္းမ်ား ၂၀၁၃)
EIA လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ (၂၀၁၅)
ေျမယာပို္င္ဆိုင္မႈ အက္ဥပေဒ (၁၈၉၄)
အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်ေရးမူ၀ါဒ (၂၀၁၄)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) ႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၈) တို႔ျဖစ္သည္။
၁၈၉၄ တြင္ ျပဌာန္းေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒအရ ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္ပါက
ေျမယာရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း
လိုအပ္လာပါက

ေဖာ္ျပထားသည္။

အက်ံဳး၀င္သက္ေရာက္ရန္အတြက္

၎ဥပေဒအခန္း(၆)တြင္

“ျပည္သူလူထုအတြက္

ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။”

ဟုပါရွိၿပီး

အခန္း(၂၃)အပိုဒ္ခြဲ(၁)တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို “ႏို႔တစ္စာေပးပို႔သည့္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမယာ
ေစ်းကြက္တန္ဖိုး (ကာလတန္ဖိုး) ” ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္၍
အထူးတလည္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ (၃၂)၊ အပိုဒ္ခ(ြဲ က)
တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ “မိခင္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား
၏ ကေလးမ်ား၊ အုိမင္းမစြမ္းသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး
အပုိဒ္ (၃၅၆)တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တရားဝင္ရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ
စၥည္း၊ မေ႐ႊ႕ ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတိုးတက္မႈ၊

လူေနမႈဘ၀တိုးတက္မႈ၊

က်ယ္ျပန္႔လာေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမွတစ္ဆင့္ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္မႈတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္မွ
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ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္

ေငြေၾကးေခ်းယူမည့္

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။ အဆိုပါ အကာအကြယ္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ အဆံုးျဖတ္ေပးသူမ်ား
အတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအႏၲရာယ္ရွိေစမည့္ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္၍

ေခ်းေငြရယူမည့္ႏိုင္ငံသည္

ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

အတြက္

ကမၻာ့ဘဏ္၏

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္

သဘာ၀

ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒအရ

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းခြဲမ်ားသည္ CBD ၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရစီးေရလာ
စနစ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သသ
ူ ံုးအေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအေျခအေနတြင္
တိက်ေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။
ႏွင့္

အကာအကြယ္မူ၀ါဒ

ျပင္ဆင္ရာတြင္

RPF သည္ စီမံကိန္းခြဲဒီဇိုင္းႏွင့္ RP

ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္နည္းလမ္းမ်ား

အသံုးျပဳမည့္

Instrument နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္မႈေပးထားသည့္ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားေသာ္ စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။
၁၈၉၄ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အရ
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျပင္ဆင္၊ တိုးခ်ဲ႕၊ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ၊ ယႏၲရား (ပံုစံစနစ္)
ႏွင့္ ျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးအလုိ႔ငွာ သိမ္းယူျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မွ်တေသာ သတ္မွတ္ခ်က္
ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းစသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဥေပေဒသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ျပည္သူ႔အေဆာက္အအံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း စီမံကိန္းမ်ား၊ ေျမသိမ္းယူမႈ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ေျမႏွင့္ ပုိင္ဆို္င္မႈမ်ား
လႈဒါန္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္ ကူညီေပးေရးတုိ႔ ပါဝင္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဥပေဒ (၁၈၉၄)
တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12)
မူ၀ါဒ၏ အဓိကမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕လည္းပါ၀င္သည္။ OP/BP 4.12 မူ၀ါဒကို
ျမန္မာႏိုင္ငံစီမံကိန္းခြဲ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္မြမ္းမံေရးမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ္) အမ်ား
ျပည္သူ သံုးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ျခင္းစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕၍မရ ေသာ
ပို္င္ဆိုင္မႈမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျပာင္းေ႐ႊ႕၍မရေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ဆုိင္ရာ
အခြင့္အေရး (သို႔မဟုတ္) ေျမယာ၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ အျခားေသာ ေျမေပၚ႐ွိ တုိးတက္မႈမ်ား အားလံုး
ပါဝင္သည့္

ဥေပေဒအရ

တည္႐ွိေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

ေကာက္ႏုတ္

အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏မူ၀ါဒ OP 4.12

ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

ကြာဟမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနပါသည္။ ဇယား ၁ တြင္ ၎ကြာဟမႈကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားပါသည္။
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ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ (OP/BP 4.12)တို႔အၾကား ကြာဟခ်က္ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

၁။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ
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အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

၁.၁။ မူဝါဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံရသူမ်ားက

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုး

OP/BP

၎တို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အသက္ေမြး

လုပ္နည္း (၂၀၁၅) ၊ အပိဒ
ု ္ ၁၀၂ ၊ အပိုဒ္ခြဲ ခ အရ

အသံုးျပဳပါမည္။

၀မ္းေက်ာင္းမႈ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
မႈတြင္ (သို႔) မူလအေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကူညီေပးရမည္။ ထိုသုိ႔
ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ စီမံကိန္းမစတင္မီ အေျခ
အေနႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမခံရမီ အေျခအေန
ႏွစ္ခုအနက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနကို
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည္အထိ
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(ခ ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားအား လက္ရွိ
(သို႔) စီမံကိန္းမေဆာင္ရြက္မီ ကာလထက္ မနိမ့္က်
ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တည္ျငိမ္ ခိုင္မာမႈ ရရွိသည္
အထိ

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္း

ေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရး
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစား ရသူမ်ား၊ သက္္ဆိုင္ရာ
အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္သူ
မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးေပးရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

4.12

မူ၀ါဒအစီအစဥ္မ်ားကို

အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသူမ်ား

အားလံုး ေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ရရွိမည့္အျပင္ ေျမယာ/
အေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခားေျမေပၚရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကို တန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္း
တြက္ခ်က္မႈ

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

ေပးပါမည္။

ေျမကြက္ျဖစ္လွ်င္

ထပ္မပ
ံ ံ့ပိုး

အစားျပန္လည္

ရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိပါက လႊဲေျပာင္းစရိတ္
အပါအ၀င္

ေျမကြက္တန္ဖိုးအား

ေငြသားျဖင့္

ပံ့ပိုးပါမည္။ အေဆာက္အအံုျဖစ္ပါက ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ရန္ ေလ်ာ္ေၾကး သတ္မွတ္ရာတြင္
ႏွစ္ကာလအလိုက္

တန္ဖိုး

က်ဆင္းျခင္းႏွင့္

ဆယ္တင္ရရွိေသာ အရာ၀တၴဳမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား
ခုႏွိမ္တြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ ပံ့ပိုးပါမည္။ ေစ်းဆိုင္
မ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ပါ၀င္ပါကလည္း
၎တို႔၏ ၀င္ေငြျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကး
ပံ့ပိုးေပးပါမည္။
အထက္ပါအေျခအေနမ်ားအား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ OP 4.12တြင္ ပါ၀င္ေသာ
အခ်က္မ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။
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အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

၁.၂။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈတရား၀င္

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ (၂၀၁၆) အပိုင္း ၃ ။ အပို္ဒ္

ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထား မျပႏုိင္သူမ်ား

အေထာက္အထားမရွသ
ိ ည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

(သုိ႔)

စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရ

အားလံုး၏ ဆံုး႐ွံဳးသြားေသာ အေဆာက္အအံုႏွင့္

၁၆ ၊ အပိုဒ္ခြဲ င အရ

ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္

ေျမေပၚရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္

ေထာက္ပံ့ေပးမႈ

ေျပာင္းေရႊ႕မႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါ
သည္။

ထိုကဲ့သို႔

ခံရသည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္

၎တို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းမႈ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ
(သို႔)

မူလ

အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကူညီေပးရာ၌ စီမံကိန္း မစ
တင္မီ

အေျခအေနႏွင့္

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမခံရမီ

အေျခအေန ႏွစ္ခုအနက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္
အေျခအေနကို

အနိမ့္ဆံုးအဆင့္

ျပန္လည္

ေရာက္ရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၁၆။ ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံ
ခန္႔ခြဲျခင္းျပဳရာတြင္
(င) မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေျမပံုထုတ္ျခင္း
တို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳလုပ္ရေသးသည္
ျဖစ္ေစ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသိမွတ္ျပဳ
ထားသည့္ ပုဂၢလိက၊ အိမ္ေထာင္စု၊ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္
သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူေျမအသံုးခ်သူမ်ား၏ ေျမ
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အသိမွတ္ျပဳျခင္း၊
ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ (၂၀၁၆) အပိုင္း ၈ ။ အပို္ဒ္

(၁)ေျမမွလ၍
ြဲ အျခားဆံုး႐ွံဳးသြားေသာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
အတြက္ေလ်ာ္ေၾကး(၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
အကူအညီ

(ေနထိုင္စရာ၊

အျခားပစၥည္းမ်ား၊

ေငြေၾကးႏွင့္အလုပ္အကိုငစ
္ သည္ျဖင့္……)၎တို႔
၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္း

ေက်ာင္းမႈ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္
(သို႔)မူလအေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္

ေဆာင္

ရြက္မႈတြငက
္ ူညီေပးရမည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ ရြက္ေပး
ရာတြင္

စီမံကိန္းမစတင္မီ

အေျခအေနႏွင့္

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမခံရမီ အေျခအေန ႏွစ္ခုအနက္
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

အေျခအေနကို

အနိမ့္ဆံုး

၆၆ ၊ အပိဒ
ု ္ခြဲ ခ အရ

အဆင့္ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည္အထိကူညီေဆာင္

၆၆။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ အစိးု ရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ရြက္ေပးရမည္။ ထိခုိက္လြယ္ေသာ PAPs မ်ား

သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႐ိုးရာေျမအသံုးခ်မႈ

သည္ အထူးအကူအညီမ်ား ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမပံုႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳစုျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို

ေျပာင္းေ႐ႊ႕စရိတ္ကို အေဆာက္အအံုအမ်ိဳးအစား၊

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ -

အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ အကြာ

(ခ ) လက္ရွိ ေျမအသံုးခ်မႈကို မွတ္တမ္းႏွင့္ ေျမပံုမ်ားတြင္

အေ၀းတို႔အေပၚ မူတည္၍ ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။

ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊
မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္းရွိသည့္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ
ေျမအသံုးခ်လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏
႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေဒသ
ဆိုင္ရာ ႐ိုးရာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ရမည္။
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ေနထုိင္ခြင့္ကိုမျပသႏုိင္ေသာသူမ်ားသည္

OP 4.12 ကို အသံုးျပဳပါမည္။

အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

၂။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း
၂.၁။ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မတ
ွ ္ေသာ

ေျမယာႏွင့္အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္

နည္းလမ္းမ်ား

ေလ်ာ္ေၾကးကို တြက္ခ်က္မႈ တန္ဖိုးအတိုင္း
အျပည့္အ၀ေပးရမည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဥပေဒ (၁၈၉၄)၊အပိုဒ္၂၃
ေလ်ာ္ေၾကးကိုဆန္းစစ္ရာတြင္ အေလးဂ႐ုျပဳရန္အခ်က္မ်ား
၂၃။ (၁) ဤအက္ဥပေဒအရ ေျမကိုအလိုရွိျခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္
ရမည့္ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ တရား႐ံုး အေနျဖင့္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳရမည္ပထမအခ်က္၊

ပုဒ္မ၄၊

ပုဒ္မခြဲ(၁)အရ

ထုတ္ျပန္သည့္

ေၾကျငာစာပါေန႔ရက္ရွိ ေျမ၏ကာလတန္ဖိုး။
ဒုတိယအခ်က္ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကိုလက္ေရာက္
သိမ္းယူခ်ိန္တြင္ ေျမေပၚရွိ မရိပ္သိမ္းရေသးေသာ သီးႏွံပင္
(သိ႔)ု ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ တစ္ရပ္ရပ္ပ်က္စီးသျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြား
သက္္ဆိုင္သူ၏နစ္နာဆံုး႐ံွဳးမႈ။
တတိယအခ်က္ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိမွ ေျမကိုလက္ေရာက္
သိမ္းယူရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ၏ အျခားေျမႏွင့္
ခြဲျခားရာမွ (ရွိပါက) ေပၚေပါက္ေသာပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳးမႈ။
စတုတၴအခ်က္ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိမွ ေျမကိုလက္ေရာက္
သိမ္းယူမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ၏ ေရႊ႕ေျပာင္း
ႏိုင္ေသာ(သို႔) မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ထိခုိက္
နစ္နာေစမႈ (သို႔) အျခားထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ား (ရွိပါက)။
ပဥၥမအခ်က္ အကယ္၍ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကို
လက္ေရာက္ သိမ္းယူမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမွ
လူေနအိမ္ (သို႔) စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕
ေပးရမႈမ်ား (ရွိပါက) အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မွ်တသည့္ ကုန္က်
စရိတ္မ်ား။
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အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုး
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအား သီးျခားလြတ္လပ္သည့္
ရာျပတ္မွ တန္ဖးို တြက္ခ်က္ေပးရမည္။
ေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ရႏိုင္ေျခရွိေသာ ေျမကြက္
မ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ေျမအတြက္ေလ်ာ္ ေၾကးကို သီးျခား
လြတ္လပ္သည့္ ရာျပတ္မွ သတ္မွတ္ေသာ တန္ဖိုး
အျပင္ လႊဲေျပာင္းစရိတက
္ ိုပါ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရမည့္အေဆာက္အအံု
တန္ေၾကးပံ့ပိုးေပးရာတြင္

ႏွစ္ကာလ

အလိုက္

တန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမ်ား ခုႏွိမ္တြက္ခ်က္ျခင္းျပဳမည္
မဟုတ္ပါ။
OP 4.12 ကို အသံုးျပဳပါမည္။

အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ (၂၀၁၆)၊ အပိုင္း ၅၊ အပုိဒ္
၄၀၊ အပိုဒ္ခြဲ ဂ
၄၀။ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ျပဌာန္း
ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ ႏွင့္
ညီီညြတ္ၿပီးေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္းအေျခခံရမည္(ဂ ) ေျမသိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးထိခုိက္သူမ်ား
အားေလ်ာ္ ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားျခင္း တုိ႔ျပဳရာတြင္ ထိေရာက္ၿပီး
ေ႐ွ႕ေနာက္ညီညြတ္မွ်တသည့္ တန္ဖုိး
တြက္ခ်က္မႈစနစ္ကို ေဖာ္ျပရမည္။

SEA DRM Project– Myanmar
Resettlement Policy Framework

အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

ဝင္ေငြရလမ္း(သို႔)

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္

၀င္ေငြရလမ္း(သို႔)အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

နည္း (၂၀၁၅) အခန္း(၈)၊ အပိုဒ္ ၁၀၂၊ အပိုဒ္ခြဲ ခ အရ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

ဆံုး႐ွံဳးသူမ်ားကိုယင္းတို႔၏အသက္ေမြး၀မ္း

ဆံုး႐ံႈးသူမ်ားအတြက္

ေက်ာင္းႏွင့္

အေထာက္အပံ့

လိုအပ္သည့္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ကူးေျပာင္း

လူေနမႈဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္

ေရး ကာလအတြင္းေထာက္ပံ့ေပးရမည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းရန္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မလိုသည္ျဖစ္ေစ
အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါက
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

ကူညီ

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးအတြက္ တာ၀န္
စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအား

လက္ရွိ

(သို႔) စီမံကိန္းမေဆာင္ရြက္မီကာလထက္ မနိမ့္က်
ေသာ

လူမႈစီးပြားေရး

အထိ

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္

တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈရရွိသည္
အသက္ေမြး၀မ္း

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္း
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ
ဌာန၊ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၊ အျခားသက္္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္သလိုပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ျဖစ္ေစ ၀င္ေငြရလမ္း ဆံုး႐ွံဳးမႈကို မူလအေျခအေန
ေရာက္ရွိရန္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။

၁၀၂။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္
(ခ)

အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရမႈရွိသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္

OP 4.12 ကို အသံုးျပဳပါမည္။

အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဥပေဒ (၁၈၉၄)၊ အပိုဒ္၂၃ အရ
ေလ်ာ္ေၾကးကိုဆန္းစစ္ရာတြင္ အေလးဂ႐ုျပဳရန္အခ်က္မ်ား
၂၃။ (၁) ဤအက္ဥပေဒအရ ေျမကိုအလိုရွိျခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္
ရမည့္ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ တရား႐ံုး အေနျဖင့္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳရမည္စတုတၴအခ်က္ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိမွ ေျမကိုလက္ေရာက္
သိမ္းယူမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ၏ ေရႊ႕ေျပာင္း
ႏိုင္ေသာ(သို႔) မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ထိခုိက္
နစ္နာေစမႈ (သို႔) အျခားထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ား (ရွိပါက)
ပဥၥမအခ်က္ အကယ္၍ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကို
လက္ေရာက္ သိမ္းယူမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမွ
လူေနအိမ္ (သို႔) စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕
ေပးရမႈမ်ား (ရွိပါက) အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မွ်တသည့္ ကုန္က်
စရိတ္မ်ား

ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္ႏွင့္

ေျမ႐ုိင္းမ်ား

စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒ

(၂၀၁၂)၊ အခန္္း ၇၊ အပုိဒ္ ၂၀
၂၀။ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမ
လပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားကို ပုဒ္မ(၁၉)အရ ျပန္လည္ရယူျခင္း
အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူက အမွန္တကယ္
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကာလတန္ဖိုးတြက္
ခ်က္၍

သင့္ေလ်ာ္သည့္

ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေစရန္

သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
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သတ္မွတ္ကာလအတြင္း

အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

၂.၅။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

အသိေပးျခင္း

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊

ေထာက္ပက
ံ့ ူညီျခင္းႏွင့္

နစ္နာမႈေျဖရွင္းရန္အတြက္
နည္းလမ္းမ်ားကို
စီမံကိန္းေရးဆြဲ

လိုအပ္သည့္

တိက်စြာအသိေပးျခင္းျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္း (၂၀၁၅)၊ အပိုဒ္ခြဲ ၁၃ အရ

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းတို႔ကို

၁၃။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္-

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က)ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပိုဒ္(၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁)အရ ကနဦး

OP 4.12 ကို အသံုးျပဳပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ) ၀န္ႀကီးဌာနက အသိေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳ
ေရးဆိုင္ရာ

ထိပါးေစႏိုင္မည့္

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ရမည္။
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စီမံကိန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ားမွတစ္ပါး
စီမံကိန္းဆိုင္ရာ
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕

အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္း (၂၀၁၅)၊ အပိုဒ္ခြဲ ၃၄ အရ
၃၄။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္း
စစ္ျခင္း

ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္သည့္စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား

အတြက္

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ

ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္(က)ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းစတင္သည္ႏွင့္ တစ္
ၿပိဳင္နက္

အဆိုျပဳစီမံကိန္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကိုအမ်ားျပည္သူႏွင့္

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားက

(သို႔)

သိရွိႏိုင္ရန္

အဆိုျပဳသူ၏

စီမံကိန္း

၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္

စီမံကိန္း

တင္ျပျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္အမ်ားျပည္သူျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေစ
ရန္

ဆိုင္းဘတ္မ်ား ထင္ရွားစြာစိုက္ထူျခင္း အပါ

အ၀င္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းပညာ
ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္
ျခင္း၊
(ခ) ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္
ခံစားရသူမ်ား၊

ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ

အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြးပြဲ
မ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနက အႀကံျပဳသည့္အတိုင္း စီစဥ္
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းစာရွင္း
လင္းပြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခန္းမ်ား (အင္တာဗ်ဴး)
မ်ား ျပဳလုပ္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။
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အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

ပတ္၀န္က်င္ထိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
(၂၀၁၅) အပိုဒ္ ၅၀ အရ
၅၀။

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္

နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ

သတ္မွတ္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ားျပည္
သူႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါ

၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ ေအာက္ပါ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္
ကိုေဆာင္ရြကရ
္ မည္(က)အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက
သိရွိႏိုင္ရန္

စီမံကိန္း(သို႔)

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏

၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေနရာမ်ား
တြင္ အမ်ားျပည္သူျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဆိုင္းဘတ္ႏွင့္
ေၾကျငာသင္ပုန္းမ်ား

ထင္ရွားစြာစိုကထ
္ ူျခင္း

အပါ

အ၀င္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
(ခ) ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္အဓိက
ထိခိုက္ခံစားရမည့္သူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊

လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ တုိင္ပင္ေဆြး
ေႏြးပြဲမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနက အႀကံျပဳသည္အ
့ တိုင္း
စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးခန္း (အင္တာဗ်ဴး)မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပး
ညီျပဳလုပ္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။
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အေၾကာင္းအရာ

OP 4.12

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ကြာဟခ်က္ (သိ႕ု ) စီမံကိန္းတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ မူၾကမ္း (၂၀၁၄) အပိုဒ္ ၃၇၊
အပိုဒ္ခြဲ င အရ
ေျမယာခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔
အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာ၌ ေနရာ
ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကို စနစ္တက်
တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္း၍ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

၃။ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
နစ္နာမႈမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္

ရွင္းလင္းေသာ

ရံဖန္ရံခါတြင္ က်င့္သံုးေလ့ရွိေသာ တရား႐ံုးျပင္ပ

RPF ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္

ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

လူမႈေရးအရညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေသာ PAP ႏွင့္ PAH တို႔၏ နစ္နာမႈအတြက္ ႏွစ္ဦး

ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအရာထမ္းမ်ားမွ တာ၀န္ယူ

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ

ႏွစ္ဖက္ေျပလည္ေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

သာ ထိေရာက္မႈရွိသည္။

မည္။

တိက်ေသာ

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ

တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရား႐ံုး
မေရာက္မီ အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ
မည္။
OP 4.12 ကို အသံုးျပဳရပါမည္။
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၄။ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ လြတ္လပ္စြာ

မရွိပါ။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

သည္ ေျမယာရယူမွဳႏွငE
့္ SMP အေကာင္အထည္

လိုအပ္သည္။

ေဖာ္မွဳအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာ ရပါမည္။
၄င္းေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာမွဳတြင္

တိုးတက္မႈ

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ေျမရယူမႈအေျခအေနႏွင့္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တည္ေနရာ
ႏွင့္

အေရအတြက္၊

ပစၥည္းအမ်ိဳးစားအလိုက္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္

PAHs

မ်ားသိ႔ု

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ ပါ၀င္ရမည္။ ၎
ေစာင့္ၾကည့္မႈ မွတ္တမ္းအား (၃)လ တစ္ႀကိမ္
ျပင္ဆင္တင္ျပရမည္။
OP 4.12 အသံုးျပဳပါမည္။
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၇.၀

ပိုင္ဆုိင္မႈတန္ဖုိး သတ္မွတ္ျခင္း
စီမံကိန္းခြဲမ်ားသည္ PAP ႏွင့္တုိက႐
္ ိုက္(သို႔)သြယ္၀ိုက္ ပတ္သက္လ်က္ရွိၿပီး ေျမယာအသံုးျပဳျခင္း

လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ၎ကို ဖယ္္ရွားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ (ဇယား

၂ ) စီမံကိန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အႀကီးစားႏွင့္ အျမဲတမ္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မလိုေသာ္လည္း
ျပည္သူလူထုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေျမ ႏွင့္ အျခားေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ဤအေျခအေနတြင္ သတိျပဳဖြယ္တစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး
ေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္အစားထုိး၍ ရႏုိင္ပါသည္။ DRM ၏ စီမံကိန္းခြဲမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး
ေပၚေပါက္လာပါက ေအာက္တြင္ပါ႐ွိေသာ ဇယားကဲ့သုိ႔ အမိ်ဳးအစား ျပန္လည္ခြဲျခားေပးရန္ မလုိအပ္ေတာ့
ပါ။
ဤအစား PAPs သည္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ရာျပတ္ ျဖတ္သည့္ေစ်းအတုိင္း
ပိုင္ဆုိင္မႈတန္ဖိုးကို ေလ်ာ္ေၾကးျပန္လည္ရ႐ွိမည္။
PAP ႏွင့္ PAH
ေ၀ါဟာရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

မ်ားအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္

ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ

သတ္မွတ္သည့္

တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း ေလ့လာခ်က္ (RCS) - RCS ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
ဧရိယာ ပင္မ၊ ဆင့္ပြားအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အျခားမေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအပၚ
အေျခခံ၍ ေျမယာေစ်းႏႈန္းအား သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ RCS ၏ရလာဒ္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍

PAH

အေနျဖင့္

စီမံကိန္းခြဲမ်ား၏

ေစ်းကြက္ရွိေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍

ေျမယာႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

ဆံုးရႈံုးမႈအတြက္

လက္ခံရယူရန္ျဖစ္သည္။

RCS

ကို

အေသးစိတ္တုိင္းတာမႈ ေလ့လာခ်က္ (DMS) အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္
ျဖစ္သည္။
ေျမယာေစ်းႏႈန္းအေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈ - စီမံကိန္းအရ အသံုးျပဳမည့္ ေျမယာသည္ လူေနေဒသ
(သို႔)

စီးပြားေရးဇုန္မ်ား

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေစ်းကြက္ႏႈန္းထားအေပၚ

အခ်က္အလက္ရယူရန္မွာ

လက္ရွိေျမယာေပါက္ေစ်းအေပၚမူတည္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ား
တြင္ တိုက္႐ုိက္အင္တာဗ်ဴးမ်ားပါ၀င္ၿပီး၎တို႔မွာ (၁) CBDရွိအိမ္ျခံေျမအက်ိဳး ေဆာင္မ်ား (၂) PAH
ႏွင့္ PAH မဟုတ္ေသာသူမ်ား (စီမံကိန္းခြဲဧရိယာ(သို႔)အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေျမယာပိုင္ရွင္) (၃)
စီမံကိန္းဧရိယာပတ္၀န္းက်င္မွ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ ပို္င္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား ျပသႏိုင္
သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခားမေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပသႏိုင္မႈအေပၚ
စီမံကိန္းဧရိယာအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမယာတိ႔၏
ု တစ္ယူနစ္ေပါက္ေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္သည္။
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအတြကအ
္ ေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈ

-

စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈအေပၚ

မူတည္၍ အိုးအိမ္(သို႔)အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ေနအိမ္ႏွင့္ အျခား အေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္
(၂)မ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။

ေနအိမ္ႏွင့္

အျခားအေဆာက္အဦမ်ား၏

ကုန္က်စရိတ္ကို

တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္း၌ ပမာဏအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ
တစ္ခုစီ၏ ပါ၀င္ေသာ အပိုင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ အတိုင္းအတာမ်ား၊ ေနအိမ္(သို႔) အေဆာက္အဦ
ကာလေပါက္ေစ်း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အအုံ အေနျဖင့္ ဥပမာ
ေရတြင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (ေစတီ/ပုထိုး) စသည္တ႔က
ို ို ေစ်းကြက္၏
သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္သည္။
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ဇယား( ၂ )

ခံစားခြင့္ ဇယား ။ .

ဆံုး႐ံႈးမႈအမ်ိဳးအစား

ခံစားခြငရ
့္ ွိသူ

ခံစားခြင္မ
့ ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္

A.ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈ
ေရေျမာင္းႏွင့္ လမ္းနယ္ျပင္ပေျမ (ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ)
၁။ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈ (အျပည့္အ၀ (သိ႔)ု
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျမဆံုး႐ံႈးမႈ)

ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားရွိ PAH
မ်ား

တြက္ခ်က္ထားေသာတန္ဖိုးအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိမည္
ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းေျမရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ အနည္းဆံုး
ရက္(၃၀) ႀကိဳတင္၍ PAH မ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ရမည္။
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ သည္ PAH မ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ အနည္းဆံုး ရက္(၃၀)ႀကိဳတင္ေပးရမည္။

လမ္းနယ္အတြငး္ ေျမ (ျပည္သူပိုင္ေျမ)
၁။အိမ္ရာ(သို႔) စီးပြားသံုးေျမ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဆံုး႐ွံဳးၿပီး
က်န္အပိုင္းကို ဆက္လက္ အသံုး
ျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေန
၂။ အိမ္ရာေျမအားလံုး ဆံုး႐ွံဳးမႈ
(သို႔) က်န္ရွိေသာ ေျမအစိတ္
အပိုင္းကို ဆက္လက္
အသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေသာ
အေျခအေန (ေျမယာမဲ့ PAH)
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အိမ္မႀကီးႏွင့္ (သို႔) ဆိုင္ငယ္
(သီးျခား(သိ႔)ု
မိသားစုစီးပြားေရး(သိ႔)ု လြတ္လပ္ေသာ
စီးပြားေရး) ရွိသည့္ PAH မ်ား

PAH မ်ား၏ အေဆာက္အအံု(သို႔)ေျမျပင္ဆင္မႈ အတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုပါ၀င္သည့္ ျပန္လည္ခ်ထားမည့္
စီမံကိန္းေၾကာင္ အိမ္မႀကီး
ဆံုး႐ွံဳးသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ
ေျမ(သို႔) ေနစရာ
ေျမယာမဲ့ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ PAH
အမည္ေပါက္ပုင
ိ ္ဆိုင္မႈကို (၅)ႏွစ္ဆက္တိုက္ေနၿပီးပါက
မ်ား
အိမ္ေထာင္စုတိုင္းအတြက္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအမည္ျဖင့္
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းေျမရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ အနည္းဆံုး
ရက္(၃၀) ႀကိဳတင္၍ PAH မ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ရမည္။
လမ္းနယ္အတြင္း အေဆာက္အအံု၏ တစ္စိတတ
္ စ္ေဒသ
က်န္ရွိခဲ့လွ်င္ လည္း လမ္းနယ္သည္ ျပည္သူပိုင္ေျမသာျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းေျမရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ အနည္းဆံုး
ရက္(၃၀) ႀကိဳတင္၍ PAH မ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ရမည္။
လမ္းနယ္အတြင္း အေဆာက္အအံု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ က်န္ရွိခဲ့
လွ်င္ လည္း လမ္းနယ္သည္ ျပည္သူပိုင္ေျမသာျဖစ္သည္။

ဇယား ( ၂ ) ဆက္လက္၍
ဆံုး႐ံႈးမႈအမ်ိဳးအစား

ခံစားခြငရ
့္ ွိသူ

ခံစားခြင္မ
့ ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္

B. အေဆာက္အအံုဆံုး႐ံႈးမႈ
စီမံကိန္းမစတင္မီ (သုိ႔)
သတ္မွတ္ေန႔စြဲ မတုိင္မီ
စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္
လုပ္ကိုင္သည္ဟု
အတည္ျပဳထားေသာ (PAH)အားလံုး

၁။ အိမ္ (သို႔) ဆိုင္ ဆံုး႐ွံဳးမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သို႔) အားလံုး

သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို
ႏွစ္ကာလအလိုက္ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္
ဆယ္တင္ရရွိေသာ အရာ၀တၴဳမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား
ခုႏွိမ္တြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ ပံ့ပိုးမႈရရွိပါမည္။

စီမံကိန္းေျမရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ အနည္းဆံုး
ရက္(၃၀) ႀကိဳတင္၍ PAH မ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ရမည္။
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အိမ္(သို႔) ဆိုင္ကို
အခ်ိန္မီျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

လံုေလာက္ေစရန္လုပ္ငန္း

မစတင္မီ အနည္းဆံုးရက္(၃၀) ႀကိဳတင္၍ PAH မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြေပးရမည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိၿပီး

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း

PAH

မ်ားသည္

စီမံကိန္းဧရိယာမွ အၿပီးေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္။
က်န္ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းသည္ ေနထိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိပါက
အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရမည္။
၂။ အျခားအေဆာက္အအံမ
ု ်ား

စီမံကိန္းမစတင္မီ (သုိ႔) သတ္မွတ္
ေန႔စြဲ မတုိင္မီ စီမံကိန္း နယ္ေျမတြင္
ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္သည္ဟု အတည္ျပဳ
ထားေသာ (PAH)အားလံုး

(ဆင္၀င္၊အမိုးစြန္း၊ နတ္ကြန္း၊
ၿခံစည္း႐ိုး စသည္ျဖင္…
့ .)

၀င္ေငြဆံုး႐ံႈးမႈ

စီမံကိန္းမစတင္မီ (သု႔)ိ သတ္မွတ္ေန႔စြဲ
မတုိင္မီ စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကိုင္
စားေသာက္သည္ဟုအတည္ျပဳထား

သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို
ႏွစ္ကာလအလိုက္ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္
ဆယ္တင္ရရွိေသာ အရာ၀တၴဳမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား
ခုႏွိမ္တြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ ပံ့ပိုးမႈရရွိပါမည္။

စီမံကိန္းေျမရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ အနည္းဆံုး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း
ဆံုး႐ွံဳးေသာ ၀င္ေငြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိမည္
ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈတြင္ ၀င္ေငြထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ စီမံကိန္း
မစတင္မီ ရက္ (၃၀) ႀကိဳတင္၍ PAH မ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြေပးရမည္။

PAH (သို႔) PAP မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အျခားေနရာသို႔
ေရႊ႕ရန္လိုအပ္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြပံ့ပိုးမႈရရွိပါမည္။

လုပ္ငန္းမစတင္မီ PAH မ်ားကို အနည္းဆံုးရက္(၃၀) ႀကိဳတင္ ၍
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရမည္။

ရက္(၃၀) ႀကိဳတင္၍ PAH မ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။
PAH မွ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေငြေၾကးအားလံုးကို စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ
အဖြဲ႕က လုပ္ငန္းမစတင္မီ အနည္းဆံုးရက္(၃၀)ႀကိဳတင္၍ ေပးေခ်
မည္။

ေသာ (PAH)သို႔မဟုတ(္ PAP)အားလံုး
ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္

စီမံကိန္းမစတင္မီ (သု႔)ိ သတ္မွတ္ေန႔စြဲ
မတုိင္မီ စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္
လုပ္ကိုင္သည္ဟု
(PAH)အားလံုး

SEA DRM Project- Myanmar
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အတည္ျပဳထားေသာ

ဇယား ( ၂ ) ဆက္လက္၍
ဆံုး႐ံႈးမႈအမ်ိဳးအစား

ခံစားခြငရ
့္ ွိသူ

ခံစားခြင္မ
့ ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္

C. စိုကပ
္ ်ိဳးသီးႏွံမ်ားႏွင့္ အပင္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈ
၁။ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားဆံုး႐ံႈးမႈ

မည္သည့္ေျမတြင္မဆိုရွိသည့္
စိုက္ခင္းပိုင္ရွင္မ်ား

ရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနအထိႏွစ္စဥ္ (သို႔)ရာသီသီးႏွံမ်ား

ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ေျမကို စီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳ

အား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ

မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္မစတင္မီ ရိပ္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ရိပ္သိမ္း

ခြင့္ျပဳရပါမည္။
တည္ေဆာက္ေရးအခ်ိန္ဇယားအရ ရိပ္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္
ေတာ့ပါက တြက္ခ်က္ထားေသာ ႏႈန္းအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ေပးရပါမည္။
၂။ သီးပင္/အရိပ္ရပင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ

မည္သည့္ေျမတြင္မဆိုရွိသည့္ အပင္
ပိုင္ရွင္မ်ား

သီးပင္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို
သတ္မွတ္တန္ဖိုးအတိုင္း ေပးေလ်ာ္ရမည္။

PAH မ်ားကို ရက္ေပါင္း(၉၀)ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။
က်န္ရွိ ROW ကိုအမ်ားျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳမည္။

စီမံကိန္းအတြက္

ေျမရယူရန္

PAHမ်ားကို

လုပ္ငန္းမစတင္မီ

အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း(၉၀) ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
က်န္ရွိ ROW ကိုအမ်ားျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳမည္။

D. အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားဆံုး႐ံႈးမႈ
၁။ လူမအ
ႈ ဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အမ်ား
ျပည္သူပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား

ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
(သို႔) သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္း

တစိတ္တပိုင္း (သို႔)
အားလံုးဆံုး႐ံႈးမႈ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လူမႈအဖြ႕ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ညွိႏႈိင္း၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္
အလားတူ အရည္အေသြးရွိေသာ အေဆာက္အအံမ
ု ်ား
ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

စီမံကိန္းအတြက္

ေျမရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

လုပ္ငန္းမစတင္မီ

အနည္းဆံုး ရက္(၃၀)ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
က်န္ရွိ ROW ကို ျပည္သူပိုင္ အျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳမည္။

F. ေရေျမာင္းစနစ္အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ (သိ႔)ု အမ်ားျပည္သူအဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းေၾကာင့္ ယာယီအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၁။ တည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း

အရာ၀တၴဳပိုင္ရွင္မ်ား

သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးအေပၚ အေျခခံ၍ ယာယီ
ေျမငွားရမ္းခႏွင္ အသံုးျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္
ေပးအပ္ျခင္း

ပိုင္ရွင္(သို႔) အသံုးျပဳသူမ်ား

ပ်က္စီးမႈကိုျပင္ဆင္ေပးျခင္း (သို႔) သတ္မွတ္ထားေသာ
တန္ဖိုးအတိုင္း ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္
အရာ၀တၴဳမ်ား
၂။ ကြင္းမ်ား၊ တာေဘာင္မ်ား၊
ေရေျမာင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား
အစရွိေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ (သိ႔)ု
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္အေျခခံ
အေဆာက္အအံမ
ု ်ား ပ်က္စီးမႈ
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သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးအေပၚ အေျခခံ၍ ယာယီေျမငွားရမ္းခႏွင့္
အသံုးျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ မူလပိုင္ရွင္ ထံျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း။

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိသူသည္ ငွားရမ္ခႏွင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ွံဳးမႈအတြက္
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္စရိတက
္ ို ေပးေခ်ရမည္။

၃။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွိႏိုင္သည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္
ေစ်းေနရာမ်ားရွိ ေစ်းသည္ႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း
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ေစ်းဆုိင္ပုိင္႐ွင္မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား

၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ၀င္ေငြဆံုး႐ွံဳးမႈ
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

အစားထိုးေနရာျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္
ေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ကန္တ႐ုိက္သည္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၈.၀

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္

ေျမယာျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈတို႔အတြက္

ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

သတ္မွတ္

ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနတြင္
၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု(သိ႔မ
ု ဟုတ္)Department တစ္ခုခုက သီးျခားတာ၀န္ယူမႈမ်ိဳးမရွိပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ယခုကိစၥကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္

ျဖစ္စဥ္

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

ပံုေသမရွိပဲ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။

YCDC

နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကိုမဆို YCDC မွသာ စီမံကြပ္ကဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမရယူပိုင္ဆိုင္မႈ
ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း YCDC မွသာေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန(သိ႔)ု ဌာနခြဲသီးသန္႔ မဖြ႕ဲ စည္းထားပါ။
ဤအေၾကာင္း

အရာမ်ားတြင္

(က)

၀န္ႀကီးဌာနမွ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္

စီမံကိန္း

(ခ) စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ေျမယာသတ္မွတ္ျခင္း (ဂ) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အသံုးျပဳ
မည့္ ေျမယာသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
စီမံကိန္းေျမယာခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္း(သိ႔)ု ပုဂၢလိကအဖြ႕ဲ အစည္း
တစ္ခုအေနျဖင့္

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနသို႔

တင္ျပေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမယာသတ္မွတ္မႈအေပၚ

၀န္ႀကီးဌာနမွ ပိုင္းျခားေဆာင္ရြက္မည္။ လယ္ယာေျမစံမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးငွာန (GAD) ႏွင့္တြဲဖက္ကာ လယ္ယာေျမတုိင္းတာျခင္း၊ ေျမယာတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း၊
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ (PAHs) ေလ်ာ္ေၾကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
တာ၀န္္ခံျခင္း

စသည့္အရာမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

အကယ္၍

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္

နစ္နာေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္ ေျမေနရာအသစ္ျပန္လည္အစားထိုးေပးအပ္ျခင္း
ခံရပါက ေျမယာသစ္မ်ားထပ္မံေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ေျမေနရာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံး အသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ ပုဂိၢဳလ္၊ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ (က) စီမံကိန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သူ၊ (ခ ) ေျမယာ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရက
ြ ္သူ၊ (ဂ)
အေထြေထြ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ (ဃ) အေျခခ်ခါစေျမေနရာသစ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရက
ြ ္သမ
ူ ်ားပါ၀င္သည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုအတြင္း

ပတ္သက္၍ အပိုင္းမ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ (ပံု - ၁)
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လယ္ယာေျမႏွင့္

ဇယား ၁

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေျမယာေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေရးအတြက္ အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိင္ရာ
အစီအစဥ္

အထက္ပါ

ေျမယာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္းအတြက္

ပတ္သက္၍

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ မွတဆင့္ YCDC သည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူ အေနျဖင့္
နံပါတ္တစ္အပိုင္းတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
(YCDC) စတင္ဖ႕ြဲ စည္းခ်ိန္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္ အာဏာ ရွိခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၀ခုႏွစ္ တြင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ၊ အခန္း(၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ အမွတ္စဥ္ (၂) စီမံကိန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္မွာ YCDC ၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ

စီမံကိန္းအေျခအေနတြင္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္၌ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္နစ္နာေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
အား

(PAHs)

ရာအိမ္မွဴး၊

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္

အသိေပးေၾကျငာျခင္း

ျပဳလုပ္ရမည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန(GAD)တိ႔၏
ု
တိက်ေသာအခန္းက႑ႏွင့္

တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကို

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

မစတင္မီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားရမည္။ ဤကိစၥကို ေျဖ႐ွင္းရန္
အတြက္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ (Secretariat)မွ ျပင္ဆင္ရသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးအစီအစဥ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ပူးေပါင္းရန္ ေအဂ်င္စီတြင္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းႏုိင္ပါသည္။
စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား(PAH)ကို ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေျမယာပါ၀င္ပါက
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္(RP) ေရးဆြဲရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား(PAHs)ႏွင့္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
တာ၀န္ခံအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမယာႏွင့္အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပး
ရပါမည္။ YCDC အေနျဖင့္လည္း အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
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၈. ၁ ေျမယာေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳျခင္း
ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္အတြက္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႔သ
ဲ ည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း အစီရင္ခံစာကို
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) သိ႔ု တင္ျပရပါမည္။ တုိင္ၾကားစာ မ်ားရွိ၊ မရွိ
ေသခ်ာစစ္ေဆးျပီး အကယ္၍ အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္း ျပည့္စံုမႈမရွိျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ေသြဖီျခင္း
တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔
အား ထပ္မံျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ျပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ ေနာက္တစ္ဖန္ ထပ္မံတင္ျပေတာင္းဆုိႏုိင္ ပါသည္။
အကယ္၍ ေျမယာအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ မိမိတို႔၏ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမေက်နပ္မႈရွိခဲ့လွ်င္ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပဲ စီမံကိန္း
လုပ္ငန္းခြဲမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရပါ။

အထက္ပါ

ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက

စီမံကိန္း

ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)သို႔ အေၾကာင္းၾကားရပါ
မည္။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔၏ ေျမယာေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား အျပည့္အ၀
လက္ခံပါက (YCDC) မွ လက္ခံေၾကာင္း စီမံကိန္းအတြင္းေရးမွဴးအား အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။ ေျမယာ
ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္စီမံကိန္း၏အမည္
တည္ေနရာ (ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္)
စီမံကိန္းစတင္သည့္ရက္
စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္
အမ်ားျပည္သူ၏ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (လူဦးေရစာရင္းႏွင့္အတူ)
အမ်ားျပည္သူ၏ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ရက္စြဲ
ေျမယာအသံုးျပဳမႈစစ္တမ္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
-

ဆံုး႐ႈံးသြားေသာေျမယာႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းမႈ၏ရက္စြဲ

-

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္သေဘာတူညီျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းရက္စြဲ

-

ပါ၀င္သည့္လူဦးေရ (လူဦးေရစာရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)

-

ပိုင္ဆုိင္မႈတန္ဖုိး

အစီရင္ခံစာထဲတြင္

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႔ဲ

လက္မွတ္ႏွင့္အတူ

ေျမယာစစ္တမ္းေျမပံုမ်ား၊

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း အေျချပဇယား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈစာရင္း၊ ေျမယာ စစ္တမ္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား စာရင္းႏွင့္
အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းတုိ႔ ပါ၀င္သင့္သည္။

၉.၀

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ အဆိုျပဳထားေသာေရႏုတ္ေျမာင္း စနစ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လူထု အေဆာက္

အဦမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မူလရွိထားႏွင့္သည့္ ေရႏုတ္ေျမာင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတုိင္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊
မူလအေဆာက္အဦမ်ားကို

မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း
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လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံစီမံကိန္း

လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္း ေျမေနရာအတြင္းေနထိုင္ေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာ
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္လိုအပ္ျခင္းရွိသည္ဟု

မယူဆရ။

သိ႔ေ
ု သာ္

အေသးစား

အေျခခံအေဆာက္အအံမ
ု ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒီေရ ဂိတ္တံခါးမ်ားႏွင့္ ေရစုပ္စက္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ၊ အေဆာက္အအံု
မ်ား အနည္းငယ္

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈႀကံဳရတတ္ပါသည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ မူလ ေရႏုတ္ေျမာင္း လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ရွိေနပါက ယာယီ
ေျပာင္းေရႊ႕မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဒီေရဂိတ္တံခါးမ်ားႏွင့္ ေရစုပ္စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္း
တစ္ေလွ်ာက္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အနည္းငယ္လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးဒီဇိုင္းအား ေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳထားေသာ
ေရစီးေရလာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

(PAP)မ်ားအားအသိေပးၿပီးမွသာလွ်င္

ေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ခြဲျခားသိရွိထားရပါမည္။
သိ႔ေ
ု သာ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေနအိမ္မ်ားအား

ယာယီေနရာေျပာင္းေရြ႕မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ေရတို (ယာယီ) ဆိုးရြားေသာလူမႈေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအား ျပဳစုထားရပါမည္။
အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အပိုင္း(၃)ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီး ေျမငလ်င္ဒဏ္
ခံႏုိင္သည့္စနစ္ျဖင့္

အေဆာက္အဦမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊

အေရးေပၚ

အေျခအေနမ်ားအတြက္

လုပ္ေဆာင္မည့္စင္တာမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ေျမယာမ်ားကိုသာအသံုးျပဳျပီး

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အနည္းငယ္ (သို႔မဟုတ္) လံုး၀ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ စီးပြားေရးဗဟိုေဒသ
အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်မႈမ်ား ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမွတဆင့္ ခြဲျခားထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
အခ်ိဳ႕အ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ားအား

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္

အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္ကို သိရွိရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေနစဥ္တြင္ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ စီမံကိန္း၏
လုပ္ငန္းခဲြမ်ား၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားျပည္သူအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး
ဒီဇိုင္းရရွိျပီးမွသာလွ်င္ သိမ္းဆည္းေျမယာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ PAPs မ်ားအေပၚမည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွိႏုိင္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အညီ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား (PAP & PAH)
သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနစဥ္အတြင္း မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး ဖူလရ
ုံ န္ႏွင့္
လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားခံစားပိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ က်ဴးေက်ာ္
ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမယာတန္ဖုိး ေလ်ာ္ေၾကး ေငြတစ္စံုတစ္ရာမွ်
ရရွိမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အျခားပိုင္ဆိုင္မႈ

ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

၀င္ေငြဆံုး႐ႈံးျခင္းအတြက္

ပတ္သက္ေသာ

ေလ်ာ္ေၾကး

အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား

(RP)ေရးဆြဲၿပီးလွ်င္ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးစစ္တမ္းေပၚမူတည္၍ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္
ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းခြဲ၏
ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ထိိခုိက္နစ္နာသူမ်ား(PAP & PAH)အား အသိေပးေဆြးေႏြးရမည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ပ်က္စီးျခင္းမ်ားမွာ သစ္ပင္၊ ျခံစည္းရုိးမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသံုးဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊
၀င္ေငြဆံုး႐ံႈးမႈ

စသည့္ပ်က္စီးမႈမ်ားအနည္းဆံုး

ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး

အခ်ိဳ႕မွာ

ေရွာင္လႊဲ၍

မရႏိုင္ပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမူေဘာင္တြင္ ေရးသားထားသည္ႏွင့္အညီ
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ထိခုိက္နစ္နာသူအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း တရား၀င္မႈအေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးခံစားခြင့္အေနျဖင့္
ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ အေဆာက္အအံု၊ ေျမယာမ်ား၏ ကာလ
တန္ဖိုးမ်ားကိုသိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွးဦးစြာေစ်းကြက္ စစ္တမ္း
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအားကာလတန္ဖိုးႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
အစားထိုးေျမေနရာ၀ယ္ယူရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ၀င္ေငြဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္း
မ်ားဆံုးရႈံးျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ႏႈတ္ယူျခင္း၊ တန္ဖိုးေလ်ာ႔က်ျခင္း၊
မည္သည့္အခြန္အခမွ်ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ေပးေဆာင္ရမည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆးံု ရက္
စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္

ပ်က္စီးမႈစာရင္းထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္

သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္

အိမ္ေထာင္စု

စစ္တမ္း

ေကာက္ယူျခင္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္မ်ား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းေဖာ္
ေဆာင္သူမ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာသူ(PAP & PAH)မ်ားႏွင့္ လူထုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းပြဲျပဳလုပ္ျပီး ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြ ႏွင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ကာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးႏုိင္မည့္ ရက္စြဲမ်ားကို သတ္မွတ္
သည္။
အေသးစိတ္ တုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း စစ္တမ္း(DMS)ႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားစာရင္း (IOL) မ်ားပါ၀င္သည့္
အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး
သြားေသာပစၥည္းမ်ားကို မွတ္တမ္းထားရွိႏုိင္သည္။ ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးသြားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
တရား၀င္မွတ္တမ္းထားရွိႏုိင္ရန္

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား

(PAP

&

PAH)၊

ထိုသူတို႔၏

ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရ ဌာနမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူ တစ္ဖ႔ြဲ
ျခင္းစီတုိင္း၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံး ပစၥည္းစာရင္း
မ်ားအရ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္မ်ားကိုမူ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ေပၚမူတည္၍
တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)အေနျဖင့္

တစ္စံုတစ္ရာ

မစတင္မီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔(YCDCPS) ကိုစည္း႐ုံးၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(GAD)ႏွင့္ အတူတကြ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)ႏွင့္

အစီအစဥ္

ကမာၻ႕ဘဏ္တို႔ထံမွ

(RP)ႏွင့္

ပတ္သက္၍

သံုးသပ္အတည္ျပဳခ်က္

မရရွိေသးလွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္း ျပဳလုပ္၍မရေပ။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမူေဘာင္- ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္(RPF-RP) အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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(၁) အေသးစိတ္တုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္းစစ္တမ္း(DMS)ႏွင့္ အစားထိုးကုန္က်စရိတ္

ေလ့လာခ်က္(RCS) :

အေသးစိတ္တုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္းစစ္တမ္း(DMS)ႏွင့္ အစားထိုးကုန္က်စရိတ္ေလ့လာခ်က္ (RCS) မ်ားကို
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေပၚမူတည္၍
ေအာက္တြင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)၏

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္တုိင္းတာ

စစ္ေဆးျခင္း

စီမံမႈ

စစ္တမ္း(DMS)ကိုမူ

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)(EDRB)ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု)(EDB)တိ႔က
ု
တာ၀န္
ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)
အေနျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(GAD)မွ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေတာ္ေသာ ေဒသ
အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြအပိုင္း (၂)ႏွင့္ (၃)တို႔အား အသီးသီးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစားထိုးကုန္က်စရိတ္ေလ့လာခ်က္(RCS)ႏွင့္ပတ္သက္၍ YCDC မွ ငွားရမ္းထားေသာ
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုမွ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ DMS ႏွင့္ RCS မွထြက္ေပၚ
လာသည့္ ရလဒ္အေပၚမူတည္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာမူေဘာင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
အစီအစဥ္ (RPF-RP)ကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံပါသည္။ YCDC သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏကိုတြက္ခ်က္ၿပီး
သင့္ေတာ္သည့္ ရံပံုေငြတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ DMS လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္မီ YCDC
အေနျဖင့္ လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍လူထုထံမွ စုိးရိမ္မႈမ်ားကိုလည္း
နားေထာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
(၂)DMSမတိုင္မီ

လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရးႏွင့္

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအစည္းအေ၀း:

DMS

စစ္တမ္း

ေကာက္ခံျခင္းမျပဳမီ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး သီးျခားအစည္းအေ၀းအေနျဖင့္ (က) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊
စီမံကိန္းအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားႏွင့္တစ္ႀကိမ္၊ (ခ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေသာ (PAP & PAH) အိမ္ေထာင္
မိသားစုမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ အစည္း
အေ၀းမ်ားကို

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႔ဥ
ဲ ီးစီး၍

အျပဳသေဘာေဆာင္ရြက္ရမည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ေရး

အစည္းအေ၀းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (က) RP အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ DMS ၏
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္
ေပးရန္၊ (ခ)အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိထားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခြင့္ရရွိေစရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။
DMS စစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းမျပဳမီ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား(PAP & PAH)မ်ားပါ၀င္သည့္ အမ်ားျပည္သူ႔
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္(က) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊
(ခ )

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာ၊

(ဂ )

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ားေၾကာင့္

ထုိေနရာ႐ွိအိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚ

အက်ိဳးသက္ေရာက္

ႏုိင္ေျခမ်ား၊
(ဃ) ခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊
(င )

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊

(၃)ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အသိေပးေၾကျငာျခင္း:

စီမံကိန္းစတင္မည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္

ေျမေနရာရွင္းလင္းမည့္အေၾကာင္းကို ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား အခ်ိန္မီအသိေပးေၾကညာရန္လိုအပ္သည္။
စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္းအတြက္ လံုေလာက္
သည့္အခ်ိန္ကာလကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။
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နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိခုိက္
နစ္နာသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏မေက်နပ္မႈမ်ား၊တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယူ လုပ္ဆာင္ေန
သည့္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပေပးႏိုင္ရန္ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းယႏၲရား(GRM)ကို ဖြ႕ဲ စည္းထားပါသည္။
GRM၏

ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြ႔ဲ

(YCDCPS) ႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံပါ၀င္ေသာ သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္
ရရွိေစေရးအတြက္စြမ္းေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ GRM အေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္

အဖိုးအခတစ္စံုတစ္ရာေတာင္းခံျခင္းမျပဳ၊

တရားမွ်တမႈကိုအေျခခံလ်က္

ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ

ေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

GRM

အေနျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူ(၆)ခ်က္အေပၚ အေျခခံပါသည္။ (က) တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၊ (ခ) ဦးတည္ခ်က္
ရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ျခင္း၊ (ဂ) ႐ိုးရွင္းျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္စြမ္းရွိျခင္း၊ (ဃ) အခ်ိန္တိုအတြင္း
ထိေရာက္စြာတံု႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ (င) ျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း (စ)လူမႈေရး႐ႈေထာင့္မွ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
နစ္နာမႈ၊

တိုင္ၾကားမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီကို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္အဆင့္ဆင့္တြင္

YCDCမွ

ဦးေဆာင္ဖ႕ြဲ စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၃ YCDC ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီ
မ်ားထားရွိကာ GRM ႏွင့္အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ထံသ႔ို တုိက႐
္ ိုက္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ (က) ေကာ္မတီဥကၠ႒
အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ (ခ) အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးအဖြ႕ဲ ကို ေကာ္မတီဝင္(၄)ဦးမွ
ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးသည္ ဌာနအႀကီးအကဲ (ဌာနမႈး) တစ္ဦး ျဖစ္ရပါမည္။ ဇယား
(၃) အထက္ပါ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ(PAP & PAH)မ်ား၏ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္
ခ်က္မ်ား၊ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ခံစိစစ္၍ အေျဖရသည္အထိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပး
ရမည္။

နစ္နာမႈ၊

တိုင္ၾကားမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္းေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလ၊

ပိုင္ဆိုင္မႈဆံုး႐ံႈးစဥ္ကာလ၊ ထိခုိက္နစ္နာသူ(PAP & PAH)မ်ား၏ အက်ိဳးအလိ႔င
ု ွာရပ္တည္ေပးရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။
စီမံကိန္းအစီအစဥ္စတင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္အေစာပိုင္းကာလ၌ပင္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား (PAP &
PAH)ႏွင့္

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈ

စတင္ရမည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမစတင္မီ

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးသည္

ဆံုး႐ႈံးေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ရန္လိုအပ္သည္။ YCDC ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သည္ မည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ်မယူဘဲ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ထိခိုက္နစ္နာသြားေသာ အိမ္ေထာင္စု၊
မိသားစုမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး

ညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွေပၚထြက္လာသည့္ အရာအားလံုးကို
အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
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ဇယား ၃

နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ(GRM) ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒ
သႀကီးအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား

စဥ္

ေကာ္မတီအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား

ရာထူး

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ (TRC)
၁.

အမ်ားျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ပုဂိၢဳလ္

ဥကၠ႒

၂.

ပညာရွင္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ပုဂိၢဳလ္

အဖြဲ႕၀င္

၃.

အရပ္ဘက္လ႔အ
ူ ဖြဲ႕အစည္းမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ပုဂိၢဳလ္

အဖြဲ႕၀င္

၄.

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

၅.

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) အရာရွိ

အဖြဲ႕၀င္

ခရိုင္အဆင့္ ေကာ္မတီ (DRC)
၁

အမ်ားျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ပုဂိၢဳလ္

ဥကၠဌ

၂

ပညာရွင္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ပုဂိၢဳလ္

အဖြဲ႕၀င္

၃

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ပုဂိၢဳလ္

အဖြဲ႕၀င္

၄

ခရိုင္အဆင့္ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးငွာန)

အဖြဲ႕၀င္

၅

ခရိုင္အဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) အရာရွိ

အဖြဲ႕၀င္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေကာ္မတီ (SRC)
၁

သမၼတမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ႏွင့္ညီမွ်ေသာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဥကၠဌ

၂

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးခရိုင္ေလးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ

အဖြဲ႕၀င္ (၄) ဦး

၃

အစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား

အဖြဲ႕၀င္ (၄) ဦး

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား(PAP & PAH)ထံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို
စာအေရးအသားျဖင့္သာလက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး၊

အကယ္၍

ႏႈတ္ျဖင့္

တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်င္

စာျဖင့္

ျပန္လည္ေရးသားရန္လိုအပ္သည္။ အဆိုပါတုိင္ၾကားစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေျဖရွင္းျခင္း
ေကာ္မတီက မွတ္တမ္းထားရွိရမည္။ နစ္နာမႈ၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္း ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္သေဘာ
အရ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား (PAP & PAH)သည္ ဥပေဒ၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခေၾကးေငြ တစ္စံု
တစ္ရာေပးေဆာင္ရန္မလိုေခ်။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ျဖစ္ေပၚလာသည့္

မည္သည့္

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိမ
ု ဆို လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူဆႏၵ
အျမင့္ဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဦးစားေပး ေျဖရွင္းရပါသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာႏွင့္
လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာေျဖရွင္းျခင္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒကို

ပရိယာယ္ျဖင့္

လႊမ္းမိုးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိခိုက္ နစ္နာသူမ်ား (PAP & PAH)ႏွင့္ကြဲျပားျခင္း
နစ္နာေသာ လူအဖြဲ႔အစည္းတို႔ထံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာတင္ျပႏိုင္ရန္၊
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စီမံကိန္းေၾကာင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္

အႏၲရာယ္၊

ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူသိရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ကနဦးတြင္ မေက်နပ္ေသာ PAP (သိ႔)ု PAH သည္ ၄င္းတုိ႔၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ရာအိမ္မွဴးႏွင့္
YCDC မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ တင္ျပႏုိင္သည္။ ကနဦးအစ
အဆင့္ထားရွိရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မေက်နပ္မႈျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ျခင္း ခ်က္ခ်င္း တု႔ျံ ပန္ေပးႏုိင္ၿပီး မလုိလား
အပ္ေသာ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးခ်က္
မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး YCDCPS ထံသ႔ုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ (ARAP/RAP)သည္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား(PAP & PAH) ဘ၀
ရွင္သန္ေရးအတြက္

နည္းလမ္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း၊

ေျပာင္းေရႊ႕

သက္ဆုိင္ရာစီမံကိန္းအာဏာပိုင္မ်ားအာရုံစုိက္လာေစရန္အတြက္
ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

သင့္တင့္္မွ်တေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ကူညီေပးႏုိင္သည္။

လုပ္ေဆာင္မႈစံခ်ိန္မ်ား၊

နစ္နာမႈမ်ား

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ကာလ ပါ၀င္သင့္ၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရမည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုမူ
မည့္သည့္အခေၾကးေငြမွ်

ေကာက္ခံျခင္းမျပဳသင့္ေပ။

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားအရ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္ ARAP/ RAP အေနျဖင့္အျခားရရွိႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားကို တင္ျပ
ထားသင့္သည္။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား (PAP & PAH)
ထံမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္းေကာ္မတီ
(GRC)က နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ (GRM) ထားရွိကာ ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း တုိင္ၾကားသူအေနျဖင့္ မိမိ၏ မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ထံုးလုပ္စဥ္အတိုင္း
ေျဖရွင္းျခင္းကို ေက်နပ္မႈမရွိပါက YCDCPS ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္အဖြ႕ဲ ၀င္႐ုံး (သိ႔)ု သမၼတ႐ုံးသို႔
ျဖစ္ေစ

တုိက္႐ုိက္တုိင္ၾကားစာ

အဆင့္ဆင့္မွ

ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

ထြက္ေပၚလာေသာ

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

အေသးစိတ္ရလာဒ္မ်ားကို

ေဆြးေႏြးမႈ

မွတ္တမ္းထားရွိရပါမည္။

အဆိုပါ

မွတ္တမ္းမ်ားကို YCDCPS သိ႔ု လစဥ္အစီရင္ခံ တင္ျပရပါမည္။ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား (PAP & PAH) ၏
ျပႆနာမ်ားကို လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ပါသည္။ (ပံု ၂ )
အဆင့္(၁)

PAP

ႏွင့္

PAH

မ်ားသည္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္

(သိ႔)ု

၄င္း၏

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိပါလွ်င္ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္
ျဖစ္ေစ (TRC)ေကာ္မတီ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ရာအိမ္မွဴးထံသုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ျဖင့္တုိင္ၾကား
ခ်က္ မ်ားကိုမူ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီက စာျဖင့္ျပန္လည္ေရးသား၍မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
TRC အေနျဖင့္ အဆိုပါတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို (၁၀)ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။
အဆင့္(၂) PAP ႏွင့္ PAH မ်ားသည္ အဆင့္(၁)တြင္ပါရွိသည့္အတိုင္းေျဖရွင္းရာမွ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

ေက်နပ္မႈမရွိပါက

ဤအဆင့္တြင္

ခရိုင္အဆင့္ေကာ္မတီ(DRC)သိ႔ု

ေျဖရွင္းေပးရမည့္အခ်ိန္ကာလ

အတိအက်

ဆက္လက္
သတ္မွတ္

ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း DRC အေနျဖင့္ ရက္သတၱပတ္(၂)ပတ္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္
ေပးသင့္သည္။
SEA DRM Project- Myanmar
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အဆင့္(၃) အဆင့္(၂)တုိင္တန္းမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈ
မရွိပါက PAP ႏွင့္ PAH မ်ားအေနျဖင့္ SRC ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္သို႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းေပးရမည့္အခ်ိန္ကာလ အတိအက် သတ္မွတ္ထားျခင္း
မရွိေသာ္လည္း SRC အေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း(၂၀)အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္။
အဆင့္(၄) PAP ႏွင့္ PAH မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ (SRC) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍

ေက်နပ္မႈမရွိေသးပါက

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ေရာက္ရွိလာပါက

ဆက္လက္တုိင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္

ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဤအဆင့္တြင္

ေျဖရွင္းေပးရမည့္အခ်ိန္ကာလ

အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးအေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း(၂၀)အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္။
အဆင့္(၅) PAP ႏွင့္ PAH မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား ေက်နပ္မႈ
မရွိေသးပါက

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

အညီ ဥပေဒေရးရာတရားစြဲဆုိမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
PAP ႏွင့္ PAHs ၏အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ PAP ႏွင့္ PAH
ထံမွ အခေၾကးေငြရယူျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ တုိင္ၾကားမႈအား လက္ခံေျဖရွင္းေပးမႈအဆင့္ဆင့္တြင္ ကုန္က်
စရိတ္မ်ားရွိခဲ့ပါက မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ DIA မွ က်ခံေပးရမည္ျဖစ္
သည္။

၁၁.၀

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိငရ
္ ာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မအ
ႈ တြက္
အစီအစဥ္မ်ား
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္(RP)တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ PAP ႏွင့္ PAH

မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုန္က်စရိတ္မ်ား အေသးစိတ္
ပါ၀င္ရန္လုိအပ္သည္။ PAP ႏွင့္ PAH မ်ားအတြက္ စီစဥ္ရာတြင္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ စီးပြားေရး
ေျမေနရာႏွင့္ အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုလည္းအေျခခံ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္သည့္
ခန္႔မွန္းေငြပမာဏ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို

အေသးစိတ္ကို

ခ်မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

RP

ထု႔ေ
ိ နာက္

အေနျဖင့္
RP

ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးရရွိႏုိင္သည့္

သည္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္

အျခား

ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအခ်ိန္မီ ေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိ ျပန္လည္အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ခ်မွတ္ထားသည့္ ရံပံုေငြသည္ သိမ္းဆည္းေျမယာ၊ ေျမေနရာသစ္
ခ်မွတ္ေပးျခင္းအတြက္စရိတ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုန္က်စရိတ္၊ ခံစားခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကုုန္က်စရိတ္ႏွင့္
အထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကို လံုေလာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္

YCDCPS

၏ ရံပံုေငြအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီႏုိင္ရန္ YCDCPS အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္
တြက္ဆထားျခင္းမရွိသည့္

အရာမ်ားအတြက္

လံုေလာက္ေစရန္ စီစဥ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
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ခန္႔မွန္းရံပံုေငြထက္ေက်ာ္လြန္၍

အသံုးျပဳျခင္းရွိပါက

ပံု ၁၂. ၁

နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

SEA DRM Project- Myanmar
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၁၂.၀

လူထုပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ား
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ႏွင့္အညီ

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ PAP ႏွင့္ PAH မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ရန္လိုအပ္သည္။ PAP ႏွင့္ PAH
မ်ားအားေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ား၊ YCDC ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုအစည္းအေ၀း
သိ႔ု PAP ႏွင့္ PAH မ်ားအားလံုးထံမွ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ဖိတ္ေခၚရမည္ျဖစ္ၿပီး
အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍

အေသးစိတ္ရွင္းျပျခင္း၊

စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားလုပ္ငန္း
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏုိင္ရမည္။ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားတြင္

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြ၏

ႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား၊

ေ၀ဖန္မႈ၊

ေနာက္ဆံုးျပီးစီးႏုိင္သည့္သတ္မွတ္ရက္စြဲ၊
တစ္ခုစီ၏

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္

အက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင့္

မေက်နပ္မႈမ်ား

ေျဖရွင္းသည့္

PAP,

ႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

PAH

အျခား

ေဒသခံမ်ား၏ အေတြးအေခၚအယူအဆအၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ စကားသံမ်ားကိုလည္း နားေထာင္ရန္ လုိအပ္
ပါသည္။ စီမံကိန္းေကာင္းမြန္စြာစတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ PAP, PAH ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္သည့္ ေစ့စပ္
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ

ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ၿပီး

အထူးသျဖင့္

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားသည္

စီမံကိန္း

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ပါ၀င္ေစရန္လိုအပ္သည္။
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း
ေကာ္မတီအပါအ၀င္

PAP

ႏွင့္

PAH

မ်ားအားလံုးသည္

ေကာ္မတီအသီးသီးတြင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး

မေက်နပ္မႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္း

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္နစ္နာမႈမ်ား
ႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကး

ခ်မွတ္သည့္

ေငြေပးအပ္သည့္

အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း

ေကာ္မတီတို႔

ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားျပီးဆံုးသည္အခါ

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ PAP ႏွင့္ PAH တု႔၏
ိ လက္ခံေက်နပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနကို
သိရွိႏုိင္ရန္ YCDCPS အေနျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ႏင
ုိ ္ပါသည္။

၁၃.၀

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ပင္မ အစိတ္

အပိုင္းျဖစ္သည္။ YCDC အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္
ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းမ်ား
အလံုအေလာက္ ခန္႔အပ္ထားရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ကနဦးပိုင္းတြင္ လိုအပ္ပါက
၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
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အတြင္းပိုင္း (အဖြ႕ဲ အစည္းတြင္း) ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ YCDCPS မွ အတြင္းပုိင္း
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာတြင္ တိုးတက္မႈျပ အစီရင္ခံစာ၊ RP
လုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေန၊

ထိုခိုက္နစ္နာေသာလူဦးေရ

အေရအတြက္ႏွင့္တည္ေနရာ

ေဒသဆုိင္ရာ

အခ်က္အလက္၊ ပစၥည္းအလိုက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြတန္္ဖိုးႏွင့္ PAHs မ်ားအတြက္အေထာက္အပံ့မ်ား စသည္တို႔
ပါ၀င္ရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းရလဒ္ အစီရင္ခံစာကို YCDC ၀န္ထမ္းမွွေရးသားျပဳစုၿပီး တစ္ကြာတာ
(၄)လလၽွင္တစ္ႀကိမ္ YCDCPS သိ႔တ
ု င္ျပရပါမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို YCDC မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသြားမည္
ျဖစ္သည္။
(က) ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို

အတည္ျပဳထားေသာRPတြင္

ပါရွိသည့္ႏႈန္းထားႏွင့္

အစီအစဥ္အတုိင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းရွိ/မရွိ။
(ခ ) PAH မ်ားအား သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရာ၌ RPတြင္
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အာဏာရွိသူမ်ား

သေဘာတူညီထားသည့္

မူ၀ါဒအတိုင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ/မရွိ။
(ဂ ) ျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည္သူလူထု ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

RP

အတည္ျပဳခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ

လုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ/မရွိ။
(ဃ) စီမံကိန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေသာအိမ္ေထာင္မ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးျခင္း ရွိ/မရွိ။
(င ) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အကူအညီ
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္း ရွိ/မရွိ။
ျပင္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
ျပင္ပမွ

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ျပင္ပမွေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူသည္

RP

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ PAH ၏ ေျပာင္းေရႊ႕ဆုိင္၊ အိမ္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာ၍ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္။ အျပင္ပိုင္းေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မွာ YCDC တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အကူအညီရယူကာ
PAH လူငယ္မ်ားႏွင့္အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း ပါ၀င္သည္။
စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈေပၚမူတည္၍လိုအပ္မည္ဆုိပါက YCDCအေနျဖင့္ အျပင္ပိုင္းေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္

အျပင္ပိုင္း

ေစာင့္ၾကည့္

စစ္ေဆးျခင္းေအဂ်င္စီ (EMA)ကို ငွားရမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ျခင္းမျပဳမီ (EMA)
၏ သေဘာတူညီထားေသာ ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ (TOR) ျပင္ဆင္ထားရမည္။ အျပင္ပိုင္းေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးျခင္းအစီရင္ခံစာကို

YCDCPS

သို႔

တစ္ကြာတာ

(၄)လလွ်င္တစ္ႀကိမ္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး

ကမၻာ့ဘဏ္ (WB)သိ႔ု ဆက္လက္တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုး
သည္ႏွင့္ (၆)လအတြင္း ႀကိဳတင္သံုးသပ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲက - ၁
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ပံုစံမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က - ၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ပံုစံမ်ား (RPF)
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား(ARAP)ဟုအတိုေကာက္ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး၊ဤမူေဘာင္၏မာတိ
ကာႏွင့္

လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ေနရာမ်ားတြင္

(ARAP)

ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳ

ေရးသြင္း

အသံုးျပဳထားသည္။
နိဒါန္း
စီမံကိန္း (စာပိုဒ္တစ္ခု): ဤေဆာင္းပါး၏စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္သည္ စီမံကိန္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းၿဖစ္ေသာ
RPF

အေၾကာင္းကိရ
ု ည္ညႊန္းၿပီး၊

RPF

မွတစ္ဆင့္

ARAP

၏အေၿခခံသေဘာတရားႏွင့္

မူ၀ါဒမ်ားကို

ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။
စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္စီမံကိန္း၏
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္မိမိပိုင္ေသာေျမကြက္ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ (သို႔) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္
အသံုးျပဳေသာအရာမ်ား

ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း၊

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

သာမက

အိမ္တြင္စိုက္ထားေသာသစ္ပင္ဆံုး႐ံႈးၿခင္း၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ယာယီေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားခံရျခင္း
စေသာအခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း” ဟူေသာစာလံုး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။
PAP ၏ သန္ေခါင္စာရင္း ပိုင္ဆို္င္မစ
ႈ ာရင္းမ်ားအားေကာက္ယူျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားမည္သည့္ပံုစံျဖင့္ေကာက္ယူထားသည္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း (ဥပမာ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းေကာကျခင္း)
PAH ႏွင့္ PAP ၏ဇယား၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဆံုး႐ံႈးသြားေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊
ဆံုး႐ႈံးသြားေသာေနရာ၊အေဆာက္အအုံ၊ ပိုင္ဆိုင္မူမ်ား၏တန္ဖိုး
လူဦးေရအလုိက္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ခုခံႏိုင္အားနည္းေသာအဖြဲ႔

-

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္

က်ား၊မ

လူငယ္ႏွင့္

ကေလး၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ၊ ေျမယာမဲ့၊ ဆင္းရဲသားစသည္တ႔သ
ို ည မည္က႔သ
ဲ ို႔ သိသာထင္ရွား
စြာကြဲျပားျခားနားေနသည္ (သို႔) ၎တို႔သည္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္င၏
ံ
ပံုရိပ္ကိုထင္ဟပ္ေစသည့္ အေထြေထြ လူမႈ
စီးပြားေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖ႔သ
ြဲ ာျဖစ္သည္ဟုေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပေပးပါ။
နစ္နာေၾကးေပးျခင္း
နစ္နာေၾကးမ်ားအားမည္သည့္ပံုစံျဖင့္ထုတ္ေပးျခင္း (ဥပမာ- ေငြသား (သို႔) အျခားပံုသ႑ာန္)ႏွင့္
မိမိဆႏၵအလိုက္ပစၥည္းလွဴဒါန္းၿခင္းဟုေခၚဆိုသည္ကိုေဖာ္ျပရန္အေျခအေနမ်ား (သို႔)

ျဖစ္ရပ္မ်ားပါ

၀င္ပါ

သည္။ ၎တို႔မွာ
အခမဲ့၊ႀကိဳတင္အသိေပးတိုင္ပင္ၿပီးPAP၏ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ရာတြင္လည္း အတင္းအၾကပ္ဖိအားမေပးဘဲ ဆံုးျဖတ္ေစျခင္း။
လူေနမူအဆင့္အတန္းအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ
မရွိျခင္း၊PAPစား၀တ္ေနေရး၏၁၀ရာခိုင္ႏူန္းေအာက္ကုိသာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း။
တိုင္ၾကားမႈမ်ား လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္နစ္နာေၾကးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။
စာရြက္စာတမ္းစိစစ္ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမကြက္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား အတည္
ျပဳျခင္း။
ထိခိုက္နစ္နာေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း
စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အားအမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး
လူထူမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚျခင္း။
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PAP ၏ ကိုယ္ပိုင္သက္မွတ္ခ်က္(သို႔) သိထားေသာသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးျခင္း။
PAP ႏွင့္လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ တစ္လွည့္စီ ေဆြးေႏြးျခင္း
PAP အေနျဖင့္ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္လႊာတင္ႏုိင္ေသာရက္အား ေၾကညာထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တိုင္ၾကား
ခ်က္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းရန္ယႏၲရား (အေသးစိတ္ကို RPF အခန္း ၁၁.၀ တြင္ၾကည့္ရန္)
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ဆိုင္ေသာ

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားအား

အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္္ေၾကျငာျခင္း၊ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေတာင္းဆိျု ခင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္
YCDC ကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေၾကျငာျခင္း။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွနစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းကိုတာ၀န္ခံထုတ္ေပးျခင္း
တာ၀န္ယူမည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္း။
PAP အားအေၾကာင္းၾကားရာတြင္သံုးမည့္နည္းလမ္း။
ေျဖရွင္းခ်က္ေပးမည့္အခ်ိနက
္ ာလအားသတ္မွတျ္ ခင္း (ဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးမေပးအပ္မီ)။
စိစစ္အတည္ျပဳေသာနည္းလမ္း၊ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ႏွင့္ေျဖရွင္းခ်က္အားသက္ေသအျဖစ္ အသိေပးျခင္း။ (ရပို္င္ခြင့္
အခြင့္အေရးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအားအစအဆံုးမွတ္တမ္းတင္သက္ေသျပဳျခင္း)
တို္င္ၾကားခ်က္မ်ား (သို႔) နစ္နာခ်က္မ်ားအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊ အယူခံျခင္း။
အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
ARAP ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအားအဖြဲ႔အစည္းမွတာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းအား လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမွ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)။
ရပ္႐ြာလူထုမ်ား ပိုမုိပါဝင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီီရင္ခံျခင္း (တက္ေရာက္
သူစာရင္းမ်ားအား စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ပူးတြဲတင္ျပျခင္း)။
အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ဘတ္ဂ်တ္
အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္တာ၀န္အေျခအေန
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ရပ
ံ ံုေငြစီးဆင္းမူ
ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ကုန္က်စရိတ္
၀န္ထမ္းေရးရာကုန္က်စရိတ္
႐ံုးအတြက္ကုန္က်စရိတ္
ေလ်ာ္ေၾကးရံပံုေငြ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းကုန္က်စရိတ္
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္(RAP) - ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါ၀င္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ေနရာမ်ား
နိဒါန္း
RAP ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ာကို ထင္ဟပ္ေသာ စီမံကိန္း၏ အေျခခံ သေဘာတရားေဖၚျပျခင္း
စီမံကိန္း၏ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္RAP ကိုေလ့လာ သိရွိႏိုင္
သည္။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

စီမံကိန္း၏

အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိ

သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း။
“ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း”ဟူေသာ စာလံုး၏ အဓိပာၸ ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း။
အတိုင္းအတာ
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏ ပမာဏႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး စီမံကိန္း၏ အေသးစိတ္အဆင့္ကြဲျပား
ျခားနားသည္။
အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ျပီးယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားစုေဆာင္းျခင္း။
အဆိုျပဳျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ဒုကၡသည္ႏွင့္ အျခား
ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေသာအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္း၊
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ပါ၀င္မည့္ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊
စီမံကိန္းခြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကိုရွင္းလင္းေျဖရွင္းရမည္။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ၏အေၾကာင္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အားအတိုခ်ဳံး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအား ေရြးထုတ္ျခင္း (သို႔)စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ဧရိယာႏွင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေနရာ
မ်ား သတ္မွတျ္ ခင္း။
ေပၚေပါက္ႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခားျခင္း။
စိီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္း (သို႔) လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေနရာဧရိယာႏွင့္စီမံကိန္းခြဲ၏ROI ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအား ေရွာင္ရွားရန္ (သို႔) အနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ အျခားနည္းလမ္းစဥ္းစားျခင္း။
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြငး္၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ၊ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ ယႏၲရားတည္ေထာင္ျခင္း။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္၏ အဓိကရည္ရယ
ြ ္ခ်က္
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္အားေဖာ္ျပျခင္း။
လူမူစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ
စီမံကိန္းခြဲလုပ္ငန္းစဥ္ပဏာမအဆင့္ျပင္ဆင္ရာတြင္

အုိးအိမ္မဲ့ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ

လူမ်ားကိုပါ

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားရမည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္း၏ရလဒ္:
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္၏ အေျခခံဒီဇိုင္းကိုေရးဆြဲရန္ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္မည့္
ဧရိယာအတြင္း လက္ရွိ ေနထိုင္ေနေသာ လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယျူ ခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ေၾကာင့္ လာေရာက္ႏိုင္ေသာ လူမ်ားဖယ္ထုတ္
ရန္။

SEA DRM Project- Myanmar
Resettlement Policy Framework

A1-3

လုပ္ငန္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုအပါအ၀င္ အုိးအိမ္မဲ့မ်ား၏ စံလကၡဏာ
မ်ား၊

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

အေျခခံ

သတင္းအခ်က္အလက္

(လုပ္ငန္း၏ အေျခအေနႏွင့္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာအပိုင္းမွ၀င္ေငြ)။
က်န္းမာေရးအေျခအေနအပါအ၀င္လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ PAP ႏွင့္ PAH ၏ ခ်မ္းသာ
ၾကြယ၀
္ မႈ။
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအတိုင္းအတာ အားလံုး (သို႔) တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရး(သို႔) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္အတိုင္းအတာ။
မသန္စြမ္းေသာအုပ္စု (သို႔) လူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ (OP/BP ၄.၁၂၊ စာပိုဒ္ ၈)။
အဆိုပါ လူမ်ားအတြက္ အထူးသီးျခားစဥ္းစားေပးရမည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ခံရမည့္ PAP ႏွင့္ PAHတို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္လူေနမႈအဆင့္
အတန္းစေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္အား အၿမဲတမ္းပံုမွန္ ေျပာင္းလဲမြမ္းမံမွသာလွ်င္

ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းေသာအခါတြင္

၄င္းတို႔ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ေနာက္ဆံုးသတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား ရိွႏိုင္မည္။
အျခားေသာေလ့လာမႈမ်ားမွေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။
ေျမကြက္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအား

လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာစနစ္မ်ား။

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳေသာဘံုပစၥည္း သယံဇာတမ်ား

PAP

အသက္

(ငါးဖမ္းၿခင္း၊စားက်က္ (သို႔)

သစ္ေတာဧရိယာ)ကို အသံုးျပဳျခင္းအား ေဒသအသိအမွတ္ျပဳေသာ ေျမယာခြဲေ၀ေပးျခင္း ယႏၲရား
ျဖင့္ (စနစ္) ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းခြဲ၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
စနစ္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာကိစၥရပ္မ်ား။
လူမူေရးကြန္ရက္ႏွင့္လူမူေရးေထာက္ပံ႔မႈစနစ္အပါအ၀င္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္

လူမႈအသိုင္း

အ၀ိုင္းတြင္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေနပံ၊ု ၎တို႔မွာ စီမံကိန္းခြဲလုပ္ငန္းေၾကာင့္
မည္သို႔ ထိခိုက္နစ္နာပံ။ု
ျပည္သူလူထူႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္မည့္လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား။
သမား႐ုိးက် (သို႔) သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (ဥပမာ-လူထုကိုအေျချပဳေသာ လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား) ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာေရႊ႕ရမည့္ရပ္ရြာ
လူထု၏

လူမႈေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္၊

ထုိကဲ့သုိ႔ေဖာ္ျပျခင္းသည္

ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြန
ဲ ည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအား ပံုစံခ်ၿပီး အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ရာတြင္အေထာက္အကူၿပဳႏိုင္မည္။
ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္
ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း
နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၏သေဘာသဘာ၀၊ မည္သည့္ တန္ဖိုးျဖတ္နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး မည္သည့္
အတုိင္းအတာထိ ေပးမည္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်သည့္အခ်ိန္။
တည္ဆဲဥပေဒေရးရာႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊

တရားစီစဥ္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (PAP ႏွင့္ PAH) လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ထုိကဲ႔သို႔ေသာလုပ္နည္းအတြက္လုိအပ္ေသာပံုမွန္ၾကာခ်ိန္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေရးယႏၲရား(စနစ္) ရွိခဲ႔ပါက ေဖာ္
ျပရန္။
ေျမကြက္ပိုင္ဆိုင္မူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာတည္ဆဲဥပေဒ(ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာ

ဥပေဒ အပါ

အ၀င္)၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈအား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ သံုးပိုင္ခြင့္၊
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာဓေလ့ထံုးတမ္း ပုဂိၢဳလ္ေရးပညတ္ခ်က္၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ေရး ဥပေဒႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ။
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုတာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာဌာနလိုက္နာရမည့္စ
ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင္ဥ
့ ပေဒမ်ား။
အကယ္၍

ျပည္တြင္းက်င့္သံုးေနေသာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဥပေဒႏွင့္

ကမာၻ႔ဘဏ္၏

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိပါကယႏၲရားတစ္ခုေရးဆြဲၿပီးကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေ
ဆာင္ရန္။(OP/BP 4.12 တြင္ၾကည့္ရန္)
စီမံကိန္းခြဲလုပ္ငန္းအရ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္

ေဖာ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံေရးဆြဲျခင္း၊ဥပမာ ေျမကြက္အား ဥပေဒအရ
ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္

မိ႐ိုးဖလာ

ဥပေဒအရ

အသိအမွတ္ျပဳေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္

(ဤအပိုင္းအား OP/BP ၄.၁၂၊စာပိုဒ္၁၅ခတြင္ေလ့လာႏိုင္သည္)။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူေဘာင္
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္တစ္ခုကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားတာ၀န္ယူမည့္ဌာနႏွင့္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ
တြင္ အခန္းအပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ပါ၀င္ႏိုင္မည့္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားသတ္မွတ္ျခင္း။
တာ၀န္ယူမည့္ဌာနႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္အား အကဲျဖတ္ျခင္း။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားတာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ဌာနႏွငအ
့္ ရပ္ဖက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား။
နစ္နာေၾကးရရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အုိးမဲ့အိမ္မ့ပ
ဲ ုဂၢိဳလ္မ်ား (PAP ႏွင့္ PAH)၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ နစ္နာေၾကးႏွင့္ အျခားျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေရးအကူအညီခံစားခြင့္ရရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားအား

စံသတ္မွတ္ျခင္း(ဘယ္ေန႔အထိသာနစ္နာေၾကး

ခံစားခြင့္ရမည္ အပါအ၀င္)။
ေျမကြက္တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒအရ

နစ္နာေၾကးေပးရမည့္ပမာဏ

အစားထိုးကုန္က်စရိတ္ေပးရန္

ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ

ပိုင္ဆိုင္မူ၏ တန္ဖိုးအား တိတိက်က်သိရွိရန္ တန္းဖိုးျဖတ္နည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း။ လံုေလာက္မႈမရွိပါက
ထပ္ျဖည့္ေပးျခင္း။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းအတာ
နစ္နာေၾကးေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအားေဖာ္ျပရန္။

မူ၀ါဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာအုိးမဲ႔အိမ္မ့ပ
ဲ ုဂၢိဳလ္

(PAP ႏွင့္ PAH)အမ်ိဳးအစားတစ္ခခ
ု ်င္းအား လိုအပ္ေသာနစ္နာေၾကးရရန္ အျခားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
အစီအစဥ္အတိုင္းအတာကိုေဖာ္ျပရန္။ (OP/BP ၄.၁၂၊ စာပိုဒ္ ၆တြင္ၾကည့္ရန္) ထို႔အျပင္ နည္းပညာႏွင့္
စီးပြားေရးအရလက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္ေသာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ရန္

အုိးမဲ႔အိမ္မဲ့

ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး အစီအစဥ္အား၎တိ႔၏
ု
သေဘာသဘာဝႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိေအာင္
ေရးဆြဲသင့္သည္။
ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
အျခား(အစားထုိး)သံုးႏုိင္ေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအစီအစဥ္အားစဥ္းစားၿပီး၊ အဆိုပါအစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္ရ
ျခင္း၏အေၾကာင္းကိုရွင္းျပျခင္း။
ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ေနရာၿမိဳ႕လယ္ (သို႔) ၿမိဳ႕ျပင္အား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ရန္အတြက္
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာႏွစ္ခုလံုးေပါင္းစပ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေသာအစီအစဥ္အား ေရးဆြဲ
ျခင္း။ေနရာအသစ္၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္
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အျခားေသာအခ်က္မ်ားအားေနရာေဟာင္း၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။

ေျမယာ

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ေထာက္ပံ႔ေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္အား လႊဲေျပာင္းရန္၊ရရွိရန္လိုအပ္ေသာ ခန္႔မွန္းေျခ
အခ်ိန္ကာလ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာေနရာတြင္ ေျမကြက္ေစ်းကစားျခင္း မျဖစ္ေပၚရန္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား
၀င္ေရာက္လာျခင္းကို တားျမစ္ရန္လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
ေနရာၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္အခ်ိန္ဇယားမ်ားအပါအဝင္စီမံကိန္းခြဲအစီအစဥ္မွ

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။
ပိုင္ဆိုင္မူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသူအားအိမ္ဂရန္
လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ဥပေဒအစီအစဥ္။
အိမ္ယာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
PAH အားေငြေၾကးေထာက္ပ႔ၿံ ပီးအိမ္ရာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံမ
ု ်ားျဖစ္ေသာ ေရေပးေ၀ေရး၊လမ္းမ်ားတည္
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လူမူဖူလံုေရး၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔ကိုေပးရန္စီစဥ္ျခင္း၊
လက္ရွိေနထုိင္ေနေသာလူဦးေရအတြက္ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ားေပးျခင္း၊

လုိအပ္ပါက

ေနရာ

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဗိသုကာဆိုင္ရာပံုစံမ်ားေရးဆြဲျခင္း။
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရး
ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ေနရာဧရိယာ၏နယ္နိမိတ္အားေဖာ္ျပရန္။အဆိျု ပဳထားေသာ

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားေရး

အစီအစဥ္မွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမူမ်ားကို အကဲျဖတ္ၿပီး၊ ဆံုး႐ႈံးမူအား အနိမ့္ဆံုး
ျဖစ္ရန္သင့္ေလ်ာ္သလို ESMPႏွင့္ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ရန္။
ရပ္ရြာလူထူပါ၀င္လာျခင္း
PAH တြင္ပါ၀င္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာနည္းဗ်ဴဟာကိုေဖာ္ျပရန္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဒီဇိုင္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြငပ
္ ါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္း။
ရပ္ရြာလူထူ၏ထင္ျမင္ခ်က္အားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္၊အဆိုပါထင္ျမင္ခ်က္ကိုသံုးသပ္ၿပီး

ျပန္လည္

ေနရာ

ခ်ထားေရး အစီအစဥ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ေအာင္ ေရးဆြဲမည္။
၄င္းတုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ အုိးမဲ႔အိမ္မ့ပ
ဲ ုဂၢိဳလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္သြား
ေသာအစီအစဥ္အား ျပန္လည္ေလ့လာျခင္း။ထုိအစီအစဥ္တြင္ နစ္နာေၾကးပံုစႏ
ံ ွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး
ေထာက္ပံ့မႈ၊လက္ရွိတည္ရွိေနေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းအတိုင္းဆက္တည္ရွိရန္မိသားစုတစ္စုျခင္း(သို႔) ရပ္ရြာလူထု
၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သို႔)ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးအုပ္စုအေနျဖင့္ ေနရာေရႊ႕ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပစၥည္း
ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ (ဥပမာ၊ ကိုးကြယ္ေသာေနရာမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ သုသာန္) သံုးစြဲျခင္းအားမူလအတိုငး္
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္စသည့္အစီအစဥ္မ်ား စသျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။
အုိးမဲ႔အိမ္မ႔ပ
ဲ ုဂၢိဳလ္မ်ား (PAP)မွစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာစိုးရိမ္စရာအခ်က္မ်ားအား အစီအစဥ္ေရးဆြဲေသာ
အခ်ိန္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခ်ိန္တြင္သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမ်ားအား
အဖြဲ႔အစည္းမွ

အစီအစဥ္တစ္ခုစီစဥ္ေပးျခင္း၊ထိုအစီအစဥ္တြင္

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္

ကြဲျပားျခားနားေသာလူအုပ္စု

(တိုင္းရင္း

သားမ်ား၊ ခုခံအားနည္းေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး၊ လူငယ္အုပ္စု၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္မသန္စြမ္း
အုပ္စု၊ အုိးမဲ႔အိမ္မႏ
ဲ့ ွင့္ ဆင္းရဲသားစေသာအုပ္စုအား လံုေလာက္ ေသာကိုယ္စားျပဳမႈ အတိုင္းအတာတစ္ခု
ရွိရန္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

SEA DRM Project- Myanmar
Resettlement Policy Framework

A1-6

ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ၿမိဳ႕ခံျပည္သူႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရမ်ားႏွငေ
့္ ဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း။
PAHအား ၎တုိ႔ေပးခဲေ
့ သာေျမ(သို႔) အျခားေသာပိုင္ဆိုင္မွႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားအား ေပးရမည့္
က်န္ရေ
ွိ သာ ေငြကို ေစ့စပ္ေသခ်ာလ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိငရ
္ န္။
PAH ႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္အစီအစဥ္မ်ား။
PAH

ကိုေပးေသာ၀န္ေဆာင္မွႈအတိုင္းျဖစ္ေအာင္၊

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးႏွင့္

အျခားေသာ

ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မွႈမ်ား

၀န္ေဆာင္မွႈမ်ား)

လိုအပ္သည့္

(ဥပမာအားျဖင့္

အတိုင္းၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ား

ကိုေဆာင္ရြကေ
္ ပးျခင္း။
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာအျငင္းပြားမွႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မွျဖစ္ေပၚလာေသာ
အျငင္းပြားမႈကိုေျဖရွင္းႏိုင္သည့္
ေျဖရွင္းေသာ

ယႏၲရားတြင္

လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း။

အဆိုပါမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို

သံုးစြဲႏိုင္ေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာေျဖရွင္းနည္း၊

ရပ္ရြာျပည္သူလူထုႏွင့္

အျငင္းပြားမႈကို သမား႐ိုးက်ေျဖရွငး္ ေသာ ယႏၲရားကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္။
အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပေ
္ ဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ား
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈကိုမည္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွတာ၀န္ယူေဆာင္
ရြက္ရမည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ေရးဆြဲရန္။
ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အၾကားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈ
ရွိရန္စီစဥ္ေပးျခင္း။
ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက(္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့အပါအ၀င္)ေအဂ်
င္စ၏
ီ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္အေဆာက္အအံအ
ု ား PAH (ျပန္လည္
ေနရာခ်ခံရသူ)မွကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အျခားတာ၀န္ကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီး၊ အဆိုပါတာ၀န္မ်ား
အား PAH သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယား
ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္
အထိ၊ PAH မွအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္မည့္ သတ္မွတ္ရက္စြဲ ႏွင့္မည္သည့္ ေန႔၊ ရက္စြဲတြင္ မည္သည့္
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးမည္

(သို႔)

ရပ္ဆိုင္းမည္စေသာ

အခ်က္မ်ားပါေသာ

အခ်ိန္ဇယား။

အဆိုပါ

အခ်ိန္ဇယားကို ေလ့လာျခင္းအားၿဖင့္ မည္သည့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္စီမံကိန္း၏
မည္သည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္အဆင္ႏ
့ င
ွ ့္ဆက္စပ္ေနသည္ကိုသိရွိႏိုင္သည္။
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္
အသံုးစရိတ္အတြက္အခ်ိနဇ
္ ယား၊
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊

ရန္ပံုေငြရရွိေသာနည္းလမ္းႏွင့္အခ်ိန္မီေငြသားထုတ္ေပးသည့္အစီအစဥ္၊

လူဦးေရႀကီးထြားမႈႏင
ွ ့္

အျခားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားအတြက္

စရိတ္အပါအ၀င္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး၏ ခန္႔မွန္းေျခကုန္က်စရိတ္ကို ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္မယူထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အတြက္ရန္ပံုေငြရွိခ႔လ
ဲ ွ်င္လည္း ဤဇယားတြင္
ေဖာ္ျပထားမည္။
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ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
တာ၀န္ခံေအဂ်င္စီမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ သင့္
ေလ်ာ္သည္ဟုယူဆေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းအား အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ၊ ရည္ရြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္းကိန္းကို အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္ထည့္သြင္းမႈ၊ အက်ိဳး
ရလဒ္မ်ားကိုတိုင္းတာႏုိင္သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ (PAP ႏွင့္ PAH) အားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း၊
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုအခ်ိနအ
္ တိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ရလဒ္
ကို အေျခခံၿပီးေနာက္လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
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ေနာက္ဆက္တြဲ က - ၂
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း/ရယူျခင္း ႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ
စစ္ေဆးျခင္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံ
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ပံုစံ (ခ): ေရေျမာင္းစနစ္ႏင
ွ ့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး (LAR) စစ္ေဆးၿခင္းပံုစံ။
ရပ္ကြက္:

ၿမိဳ႕နယ္:

ေနရာ – ေျမပံုၾကမ္းပူးတြဲတင္ျပရန္
(အမွတ္ျခစ္ေပးရန္

)

ရွိ
လမ္းအမည္:

မရွိ

ထင္ရွားေသာအညႊန္း

လမ္းနံပါတ္:

(အျပည့္အစံု):

လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးအစား (အမွတ္ျခစ္ေပးရန္ )
ေရႏုတ္ေျမာင္းလမ္းေၾကာင္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္

အမ်ားျပည္သူအေဆာက္အအံုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္

လုပင
္ န္းစဥ္၊အလုပ္မ်ား၏အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ - (ေရႏုတ္ေျမာင္းလမ္းေၾကာင္းအရွည္၊ ျပည္သူ႔အေဆာက္အအံုအရြယ္အစား၊
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊အဆိုျပဳထားေသာလုပ္ငန္း၊ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္၊

(ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရအေပၚ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ)

ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး(LAR) စစ္ေဆးၿခင္း
ေမးခြန္းမ်ား

ရွိ

၁) ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းလုိအပ္ပါသလား?
၂) သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာမ်ားကိုအမ်ားျပည္သူသိပါသလား?
၃) ေျမပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္လက္ရွိသံုးစြဲေနသူကိုသိပါသလား?
၄) စီမံကိန္းခြဲေနရာ၀င္ေရာက္ဖို႔ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္ပါသလား?
၅)အဆင္ျမႇင့္တင္မယ့္ျပည္သူ႕အေဆာက္အအံုတြင္(သို႔)လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာတြင္
က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား (သို႔) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိပါသလား?
၆) အိမ္ရာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္လား?
၇) ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္လား?
၈) မ်က္ႏွာစာရွိ လုပ္ငန္းမ်ား (သို႔) စတိုးဆိုင္မ်ား စီပြားေရးအရဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ
ႏိုင္မည္လား?
၉) လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားစီးပြားေရးအရဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏို္င္မည္လား?
၁၀) အေဆာက္အအံု၊၀န္ေဆာင္မႈ(သို႔)သဘာ၀သယံဇာတသံုးစြဲခြင့္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မည္လား?
၁၁)ေျမကြက္အားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္လူမႈေရး(သို႔)
စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္လား?
၁၂)အကယ္၍ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကိုသေဘာမတူေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ရွိလာခဲ့ပါက
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မရွိ

ေျဖရွင္းခ်က္၊
ထင္ျမင္ခ်က္

က)အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းၾကား

ေျမသိမ္းဆည္းေရးအတြက္

ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ႏုိင္မည္?
ခ)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏စီမံခ်က္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္
တာ၀န္ယူထားေသာေအဂ်င္စီတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား
ရွိပါသလား?
ဂ)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏စီမံခ်က္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္ခင္
သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္လုပ္ေပးရန္လုိအပ္ပါသလား?
ထိခိုက္နစ္နာေသာသူမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္
စီမံကိန္းခြဲေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမည့္ ခန္႔မွန္းေျခအိမ္ေျခအေရအတြက္ရွိပါသလား?
[ ] ရွိ[ ] မရွိ
အကယ္၍ရွိခ႔ပ
ဲ ါက၊ ခန္႔မွန္းေျခအိမ္ေျခအေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္။
ထိခိုက္ႏိုင္ေသာအိမ္ေျခတြင္ ၾကံခ
့ ိုင္မႈအားနည္းေသာ၊ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အိမ္ေျခရွိပါသလား? (က) ၀င္ေငြနည္းၿပီး၊
အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးေသာ အိမ္ေျခ၊ (ခ) မသန္စြမ္း (သုိ႔) ေရာဂါဖိစီးသူမ်ား (ဂ) ဆင္းရဲသား (သု႔)ိ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့သူမ်ား
(ဃ)သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား
[

] Yes[ ] No

ခန္႔မွန္းေျခ အိမ္ေျခအေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္။
အကယ္၍ရွိခ႔ပ
ဲ ါက၊ ထိုသူမ်ား၏အေျခအေနအား အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္။

ထိခိုက္ႏိုင္ေသာအိမ္ေျခတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုပါေသာ အိမ္ေျခမ်ားရွပ
ိ ါသလား? [ ] ရွိ[ ] မရွိ
အကယ္၍ရွိခ႔ပ
ဲ ါက၊ ထိုသူမ်ား၏အေျခအေနအား အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမူေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

လမ္းညႊန္မွဖြင့္ဆိုထားသည့္

အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈ၏

အဓိပၸာယ္ရ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးအစားဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?

[

] အမ်ိဳးအစား က – သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ျမန္မာ DRM စီမံကိန္းမွေထာက္ပံ႔ေငြခံစားခြင့္

မရႏိုင္ေသာအမ်ိဳးအစား
[

] အမ်ိဳးအစား ခ – မျဖစ္စေလာက္ (သို႔) သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိ၊ ARAP လိုအပ္သည္။

[

] အမ်ိဳးအစား ဂ – အနည္းဆံုး (သုိ႔) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ႐ွိ၊

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္မလိုအပ္၊ ေယဘူယ် လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အသံုးခ်ႏုိင္မည္
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

ရွိ

မရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ
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ရက္စြဲ

စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု)
အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)
အျခားဌာနမ်ား (ေဖာ္ျပရန္)

ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စစ္ေဆးျခင္းပံုစံလုိက္နာသူ
အမည္:

တာ၀န္:

လက္မွတ္:

ရက္စြဲ:

ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စစ္ေဆးျခင္း အတည္ျပဳသူ:
အမည္:

တာ၀န္:

လက္မွတ္:

ရက္စြဲ:
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