၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

သထံုသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသစ္တည္ေဆာက္ေရး
စီမံကိန္းအတြက္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ARAP) ႏွင့္
ေရပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္ (EMP)
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ဆက္သယ
ြ ္ရန္။

ဟန္းစ္ဘက္

ဖုန္းနံပါတ္။

၀၀၄၉ ၆၂၂၇ ၃၅၈၅၆-၁၀

အီးေမးလ္။

hans.back@fitchner .de

အေႀကာင္းအရာ/ျပင္ဆင္ခ်က္

ေရးသားျပဳစု/စီစစ္

နံပါတ္
၀

စစ္ေဆး/ထုတ္ျပန္

တည္းျဖတ္
၀၈.၀၉.၂၀၁၇

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္(အက်ဥ္းခ်ဳပ္) နွင့္

ဆိုစာ/ဘက္

ဘက္

ဆိုစာ

ဟိန္းနိုဳလ္း

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္(အက်ဥ္းခ်ဳပ္) နွင့္

လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ပါတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္(အျပီးသတ္)

ထုတ္လုပ္ေရး

ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ငန္း

(သက္ဆိုင္သ)ူ

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္(မႈႀကမ္း)
၁

၁၈.၀၉.၂၀၁၇

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္(အက်ဥ္းခ်ဳပ္) နွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္(အျပီးသက္မႈႀကမ္း)

၂

၁၁.၁၀.၂၀၁၇

(သက္ဆိုင္သ)ူ
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သက္ဆင
ို ္မႈ မရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္
ဤမွတ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားသည္ FICHTNER (ဖစ္ခ်္နာ) ၏စီမံကိန္း အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္

ရြက္သူမ်ားႏွင့္

အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

သူမ်ားႏွင့္သာ

သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္း တြင္ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ား အားလံုး (သိ႔မ
ု ဟုတ္) တစိတ္တ
ပိုင္းကို

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

ဤစာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ

ရြက္သူမွခင
ြ ့္ျပဳခ်က္မရဘဲ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏

FICHTNER ၏တာ၀န္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။
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တိက်မႈႏွင့္

ရယူႏိုင္ခြင့္မရွိပါ။
ျပည့္စံုမႈတ႔သ
ို ည္

မာတိကာ
၁။

နိဒါန္း

၁၂

၁.၁

လုပ္ပိုင္ခြင့္

၁၂

၁.၂

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

၁၂

၁.၃

လုပ္ငန္း၏ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ

၁၃

နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္

၁၇

၂.၁

သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ ေရျဖန္႔ေဝျခင္း

၁၇

၂.၂

၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၁၈

လူမႈအေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္

၁၈

ေျမယာအသံုးခ်မႈ

၁၈

၃.၁.၁

သထံုဓာတ္အားေပးစက္ရံုသို႕ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၁၈

၃.၁.၂

၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားသိ႔ု ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၁၉

၂။

၃။
၃.၁

၃.၂

၃.၃

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား

၂၀

၃.၂.၁

သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအသစ္သို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၂၀

၃.၂.၂

၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၂၂

ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္

၂၂

၃.၃.၁

၂၂

သထံုသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအသစ္
သိ႔ု ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၃.၃.၂
၃.၄

၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
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၂၄
၂၅

၄။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အစီအစဥ္

၂၇

၄.၁

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ား

၂၈

၄.၂

ဖြ႕ဲ စည္းပံု

၃၀

၄.၃

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား

၃၄

အတြက္ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ။
၄.၃.၁ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ

၃၇

၄.၃.၂ ေငြေပးေခ်ျခင္း

၄၀

၄.၄

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

၄၁

၄.၅

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း

၄၃

၄.၆

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္

၅၁

၄.၇

ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္

၅၃

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္ (EMP)

၅၄

၅.၁

စီမံကိန္း၏ အေျခအေန (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

၅၄

၅.၂

သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံအသစ္သို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၅၅

၅-၃

ဓာတ္အားေပး စက္ရုံမွ ေရတြန္းစက္သို႔ (၆)ေကဗီြ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္

၅၉

၅။

အားလိုင္းတစ္ခု ဆက္သြယ္ျခင္း
၅.၄

ေရေပၚေရတြန္းစက္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စက္ခန္းအေဆာက္အဦး

၆၃

၅.၅

၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၆၇

၅.၆

တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္အတြက္ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္

၇၃

၅.၇

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္

၇၄
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ပတ္၀န္းက်င္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္
၅.၇.၁

ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

၇၄

နည္းလမ္းမ်ား ။
၅.၇.၂
၆။

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

၇၄

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

၇၇

၆.၁

ထိခိုက္သူမ်ားအားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး(အက်ဥ္းခ်ဳပ္) ARAP

၇၇

၆.၂

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

၇၉

ေနာက္ဆက္တမ
ြဲ ်ား

၈၁

ေနာက္ဆက္တြဲ က-၁။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္

၈၁

၇။
၇.၁

ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
၇.၂

ေနာက္ဆက္တြဲ က-၂ ။ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း၊

၈၂

တြက္ခ်က္မႈ အေသးစိတ္
၇.၄

ေနာက္ဆက္တြဲ က-၄ ။ ARAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

၈၄

အစီအစဥ္
၇.၅

ေနာက္ဆက္တြဲ က-၅ ။ ARAP အေကာင္အထည္ေဖာ္

၈၆

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ သည့္ အသုံးစရိတ္
၇.၆

ေနာက္ဆက္တြဲ က-၆။ သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္းအသစ္
အတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ
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၈၉

ဇယားမ်ား စာရင္း
ဇယား ၄.၁ ။

ေပးေခ်ၿပီးေသာ နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

၃၈

ဇယား ၄.၂ ။

ARAP ၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၄၆

ဇယား ၅-၁။

သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ေရပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္

၇၅

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္ (EMP)
ဇယား ၆-၁။

စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၈၀

ပံုမ်ား စာရင္း
ပံု ၁.၁

ေရပိုက္လိုင္း (၂) မ်ိဳးအား ျမင္ေတြ႕ရပံု

၁၅

ပံု ၁.၂

ေရတြန္းစက္အနီးရွိ ေရပိုက္၏ အေသးစိတ္ျမင္ကြင္း

၁၆

ပံု ၃-၁။

ေရပိုက္လိုင္းနွင့္ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အေပၚစီးမွျမင္ရပံု

၂၅

ပုံ ၅-၁ ။

ထိန္းခ်ဳပ္စက္ခန္း အေဆာက္အဦး ေရပိုက္လိုင္း အစျပဳသည့္ေနရာ

၅၆

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
ပ ုံ၅-၂ ။

လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လားရာအၿပိဳင္ တူးေဖာ္ထားေသာ ေရပိုက္လိုင္း၏

၅၇

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အားျဖင့္ ၿပီးစီးေနပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
ပုံ ၅-၃ ။

ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ေရပိုက္လိုင္းေၾကာင္း၊

၅၇

လမ္းေၾကာင္းႏွင့္အၿပိဳင္ ျမင္ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
ပုံ ၅-၄ ။

ေရတြန္းစက္သို႔ သြားရာလမ္း (လက္ယာဘက္တြင္
ဓာတ္အားလိုင္းအသစ္မ်ား ျမင္ေတြ႕ ရပုံ) ။ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား ခ်ထားမႈကို
မေတြ႕ျမင့္ႏိုင္ပါ ။ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ )
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၅၈

ပ ုံ၅-၅ ။

တပ္နယ္ေျမသို႔ ျဖတ္သန္းရန္အတြက္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လမ္းမႀကီးကို

၅၈

ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
ပ ုံ၅-၆ ။ ေရပိုက္လိုင္း၏ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေျခအေန (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊

၅၉

ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
ပုံ ၅-၇ ။

ေရပိုက္လိုင္းသစ္ႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းသစ္တို႔ကို

၆၁

လမ္းေၾကာင္းငယ္တစ္ခုႏွင့္ ဓာတ္အား လိုင္း အေဟာင္းတို႔အၾကားတြင္
တည္ေဆာက္ထားပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ)။
ပ ုံ၅-၈ ။

ဓာတ္အားလိုင္းသစ္ႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္းသစ္တို႔၏ တည္ေဆာက္မႈ

၆၁

အၿပီးသတ္ကို ျမင္ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ) ။
ပုံ ၅-၉ ။ ရာဘာၿခံအတြင္းသို႔ ျဖတ္၍ သြယ္တန္းထားသည့္ ဓာတ္အားလိုင္းကို

၆၂

ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ )။
ပုံ ၅-၁၀။

ဓာတ္အားေပးလိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ရာဘာပင္မ်ား၏ အကိုင္းမ်ားကို

၆၂

ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အပိုင္းမ်ား (အနီေရာင္ၾကက္ေျခခတ္မ်ားျဖင့္
ျပထားပါသည္)။
ပုံ ၅-၁၁ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္ တည္ေနရာ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

၆၄

ပုံ ၅-၁၂ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ)

၆၄

ပုံ ၅-၁၃ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္မွထိန္းခ်ဳပ္အေဆာက္အဦးသို႔

၆၅

ေရပိုက္လိုင္းပထမအပိုင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)
ပုံ ၅-၁၄ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္သို႔ဆယ္သြယ္ထားသည့္တံတား

၆၅

ရာသီတြင္ျမင္ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)
ပုံ ၅-၁၅ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္ႏွင့္ အ၀င္၀လမ္းေပါက္ (ေသာ့ခတ္၍ ပိတ္ထားပုံ)
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)
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၆၆

ပုံ ၅-၁၆ ။

ထိန္းခ်ဳပ္စက္ထားေသာ အေဆာက္အဦး (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ)

၆၆

ပုံ ၅-၁၇ ။

ထိန္းခ်ဳပ္စက္ထားေသာ အေဆာက္အဦး (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

၆၇

ပုံ ၅-၁၈ ။

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမွလာေသာ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္ရွိ

၆၉

ကတၱရာလမ္းမႏွင့္ အၿပိဳင္ ရွိပါသည္ ။
ပုံ ၅-၁၉ ။

ေရပိုက္လိုင္းမွ လမ္းမႀကီးတစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ပုံ ။

၇၀

ပုံ ၅-၂၀ ။

မၾကာမီတြင္ တပ္ဆင္ေတာ့မည့္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္ရွိ

၇၀

လမ္းမႀကီးႏွင့္အၿပိဳင္ တည္ရွိပါမည္ ။
ပုံ ၅-၂၁ ။

ေရပိုက္လိုင္းသည္လမ္းမႀကီးတခုအား ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားပုံ ။

၇၁

ပုံ ၅-၂၂ ။

ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ ဤလက္ရွိလမ္းႏွင့္အၿပိဳင္

၇၁

ျဖစ္ပါသည္။
ပုံ ၅-၂၃ ။

ေဆာက္လုပ္မည့္ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္္ရွိလမ္းမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္

၇၂

တည္ေဆာက္ထား ပါသည္ ။
ပုံ ၅-၂၄ ။

ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရပိုက္လိုင္းသည္လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ

၇၂

လမ္းမမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ယူထားပါသည္ ။
ပုံ ၅-၂၅ ။

ဤေနရာသည္ေရေလွာင္ကန္မ်ားေဆာက္(ေျမေပၚကန္ႏွင့္

၇၃

ေျမေအာက္ကန္) လုပ္ ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာေျမေနရာမ်ား
ပုံ ၅-၂၆ ။

ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္မည့္ ၾကားခံတဆင့္ ေရေလွာင္ကန္၏ တည္ေနရာ။
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၇၃

အတိုေကာက္စကားလံုးမ်ား
CCGT

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သံုးဓါတ္အားေပးစက္ရံု

CEEC

တရုတ္နိုင္ငံစြမ္းအင္နွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၼဏီ

DLMS

လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြေ
ဲ ရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန သထံုျမိဳ႔နယ္

e.g.

ဥပမာ

EMP

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွႈအစီအစဥ္

EPGE

လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

FMB

ေျမယာစီမံခန္႕ခဲြ မႈအဖြဲ႔

H&S

က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

IFC

နိုင္ငံတကာေငြေႀကး ေကာ္ပိုေရးရွင္း

LCCC

ေျမနွင့္သီးနွံေလ်ာ္ေႀကးေကာ္မီတီ

MEPP

ျမန္မာ့လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္စီမံကိန္း

MMIC

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ေဆာလ္တင့္ကုမၼဏီ

MOEE

လ်ွပ္စစ္ နွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

PAPs

စီမံကိန္းေႀကာင့္ထိခိုက္ နစ္နာသူမ်ား

PP

ဓါတ္အားေပးစက္ရံု

PPE

တစ္ကိုယ္ရည္သံုး အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား

PS

စြမ္းေဆာင္ရည္ စံႏႈန္းမ်ား
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၁။

နိဒါန္း

၁.၁

လုပ္ပိုင္ခြင့္

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
မွ
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ “FICHTNER GmbH abd Co KG”
အား အႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။
ဖစ္ခ်္နာ မွ
ျမန္မာအင္တာေနရွင္နယ္ ကြန္ေဆာလ္တင့္ ကုမၸဏီလီမိတက္
ႏွင့္ စီမံကိန္း အႀကံေပးလုပ္ငန္းအတြက္ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါသည္။
သထံုသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြက္ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန့္ခမ
ြဲ ွဳ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္း (International Development Association (IDA) မွ
တစ္လံုးတစ္စည္းထဲရေသာ ေခ်းေငြျဖင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Lump Sum Contract)

အား

နွစ္ဖက္အဖြ႔မ
ဲ ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၄) ရက္) ေန႔မွစ၍
တရား၀င္စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
၁.၂

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမလံုေလာက္မႈမ်ားႏွင့္

ႀကံဳေတြ႕လ်က္ရွိပါသည္။
ထက္မနည္း

၂၀၁၂

ျဖစ္ေပၚခဲ႔ပါသည္။

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ

တဆင့္

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ကမာၻ႔ဘဏ္အား

ခုႏွစ္အတြင္း

ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈကို

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း

အလ်င္အျမန္ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

ပေပ်ာက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး
အားျဖည့္

အကူအညီေတာင္းခံခဲ႔ပါသည္။
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(၁၅)

ႀကိမ္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္

မလံုေလာက္မႈကို
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

၄င္းအစီအစဥ္

သည္

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္

အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္တစ္ခုကိုလည္း
ေပၚေပါက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤခံယူခ်က္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
စီမံကိန္း´´ တစ္ရပ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ အဓိကစီမံကိန္း မွာ လက္ရွိဓာတ္အားေပး
စက္႐ံုနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး

ဓာတ္အားေပး

စက္႐ံုအသစ္

တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။
၁.၃

လုပ္ငန္း၏ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ

ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသစ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ေရပိုက္လိုင္းႏွစ္ခု တပ္ဆင္ ေရး
လုပ္ငန္းပါ၀င္ပါသည္။ တစ္ခုမွာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရေအးေပးစနစ္
အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားသိ႔ု ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္
လိုအပ္ေသာေရကို

၄င္း၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ကပ္လ်က္တည္ရွိေနသည့္

၄င္းရာဘာစက္႐ံုသည္

ဒုန္သမိျမစ္ေရကို

အေအးေပးစနစ္အတြက္

ရာဘာစက္႐ံုမွ

စုတ္တင္ၿပီး

ရယူပါသည္။

ဆက္သယ
ြ ္ရယူထားျခင္း

ျဖစ္သည္။

ဤစက္႐ံုအသစ္တြင္မူ ေရရရွိရန္အတြက္ ရာဘာစက္႐ံုကို မွီခိုျခင္းမျပဳဘဲ ေရပိုက္လိုင္း အသစ္ကို
ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဒုန္သမိျမစ္တြင္
ဓာတ္အားေပး

၄င္းတြင္

(၄.၃)

ေရေပၚေရတြန္းစက္လံုးႏွင့္
စက္႐ံုမွ

ေရတြန္းစက္အထိ

ကီလိုမီတာအရွည္ရွိသည္။
၄င္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ
ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ရန္

ေရပိုက္လိုင္း၊

စက္ခန္းတစ္ခုႏွင့္
(၆)

ေကဗြီ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းတစ္ခုတ႔ို ပါ၀င္ပါသည္။
၄င္းအျပင္

လက္ရွိသထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

မိသားစုမ်ားအတြက္

ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ ဤ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္
ေႏြရာသီ၌ ေသာက္သံုးေရျပတ္လတ္သည့္ ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ၄င္း၏ ေရေပးေရးစနစ္မွာ
တစ္ေန႔လွ်င္ (၂) ႀကိမ္ အခ်ိန္အားျဖင့္ မိနစ္ (၃၀) ခန္႔သာ ေပးေ၀ႏိုင္ပါသည္။
ေရပိုက္လိုင္းမ်ားကို ပံု. ၁-၁ ႏွင့္ ပံု ၁-၂ တိ႔တ
ု င
ြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
8408P01/FICHT-18447327-v2

ဖစ္ခ်္နာ

ေရပိုက္လိုင္း

(၂)

မ်ိဳးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္

“ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

အစီအစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ARAP) ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္ (EMP) တိ႔က
ု ို
ဤအစီရင္ ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၄င္း ARAP ႏွင့္ EMP တိ႔သ
ု ည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ဆဥ
ဲ ပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ာႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာမွ စံခ်ိန္မ်ား၊ အဆင့္အတန္းမ်ား (ဥပမာ-ကမာၻ႕ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ
ေပၚလစီ (အိုပီ ၄.၁၂) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း ၏ (PS.5) တိ႔က
ု ို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။
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အျပာလိုင္း = ဒံုသမိျမစ္မွ သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ စက္လည္ပတ္ရန္နွင့္အေအးခံရန္ ေပးပို႔ေသာေရပိုက္လိုင္း
အနီလိုင္း

=

စက္ရံု ဝန္ထမ္းမ်ားအတြတ္ေသာက္သံုးေရ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေရပိုက္လိုင္း

ပံု ၁.၁။ ေရပိုက္လိုင္း (၂) မ်ိဳးအား ျမင္ေတြ႕ရပံု
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ပံု ၁.၂။ ေရတြန္းစက္အနီးရွိ ေရပိုက္၏ အေသးစိတ္ျမင္ကြင္း
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၂။

နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ဤအပိုင္းတြင္

စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ

ဖြ႕ဲ စည္းမႈမ်ားကို

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပပံုမ်ားကို အစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း (၅) တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
၂.၁

သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ ေရျဖန္႔ေဝျခင္း

ယခုေလာေလာဆယ္တင
ြ ္
စနစ္အတြက္

လက္ရွိသထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏

လိုအပ္ေသာေရကို

စက္႐ံုႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ကပ္လ်က္တည္ရွိေနေသာ

ေရေပး

တာယာစက္႐ံုမွ

ယူထားပါသည္။ တာယာစက္႐ံုသည္ ယင္းစက္႐ံုႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြက္ ေရလိုအပ္မႈ
တိ႔က
ု ို ဒံုသမိ ျမစ္ေရကို စုပ္တင္ယူထားပါသည္။ လက္ရွိ “ေရတြန္းစက္” ကို ေမာင္းႏွင္
လည္ပတ္ေစရန္ သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ ဒံုသမိျမစ္ဆိပ္တ႔အ
ို ၾကား ဓာတ္အားလုိင္းတစ္ခုကို
ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။
ယခုစက္႐ံုအသစ္စီမံကိန္းတြင္
လက္ရွိေရပိုက္လိုင္းႏွင့္

တာယာစက္ရံုမွေရကို

အၿပိဳင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊

မယူေတာ့ဘဲ
ဒံုသမိျမစ္ဆိပ္တင
ြ ္

ေရပိုက္လိုင္းတစ္ခုကို
ေရေပၚေရတြန္းစက္

စခန္းတခု၊ ၄င္းကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ စက္ခန္းအေဆာက္အဦးတစ္ခုႏွင့္ (၆) ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း
တစ္ခုတ႔က
ို ို

သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံု

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ

ကိုယ္ပိုင္

တည္ေဆာက္ပါမည္။
CEEC

မွ

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္မွာ

ဤေရပိုက္လိုင္းစနစ္အသစ္သည္

တစ္ေန႔လွ်င္

ေရပမာဏ တန္ (၄၀၀) ႏွႈင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာအတြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္ တန္ (၈၀) မွ တန္ (၁၀၀)
ခန္႔ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ စုစုေပါင္း ပမာဏ ၅၀၀၀l (5m3) ေရ ရရွိပါမည္။
သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံု

အတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ေရေပးစံနစ္အတြက္

ေပးပို႔မည့္

ေရပိုက္လိုင္းအရွည္သည္ (၄.၃) ကီလိုမီတာခန္႔ရွိၿပီး ယင္းေရပိုက္လုိင္းသည္ ဒုန္သမိျမစ္ေရေပၚ
ေရတြန္းစက္မွ စတင္ပါသည္။ (ပံု ၅-၁၁ ႏွင့္ ပံု ၅-၁၂) ၄င္းေရတြန္းစက္မွ စတီးပိုက္ျဖင့္
ထိန္းခ်ဳပ္စက္ခန္းသိ႔ု ပို႔ၿပီး (ပံု ၅-၁၃ မွ ပံု ၅-၁၄) ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေရပိုက္လိုင္းသို႔
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ဆက္သယ
ြ ္ထားပါသည္။ (ပံု ၅-၁ မွ ပံု ၅-၆) ယင္းေရပိုက္လိုင္း ေျမတြင္းျမွဳပ္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအပိုင္းအက်ယ္မွာ (၁)မီတာခန္႔ ျဖစ္သည္။ ေရထြန္းစက္အသစ္အတြက္
ဓာတ္အားရရွိရန္

(၆)

ေကဗြီ

ဓာတ္အားလိုင္းတစ္လိုင္းကို

လည္း

ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္အၿပိဳင္

တပ္ဆင္ပါမည္။ (ပံု ၅-၇ မွ ပံု ၅-၁၀ အထိ)။ ဤဓာတ္အားလိုင္း အသစ္သည္ အဓိကအားျဖင့္
မူလဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္းအသစ္ၾကားတြင္ သြယ္တန္း ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂.၂

၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

လက္ရွိဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၄င္းတိ႔၏
ု မိသားစုမ်ား ေနထိုင္ရာ
၀န္ထမ္းအိမ္ယာ၀န္းအတြင္းသို႔ ေသာက္သံုးေရေပးဖို႔ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္မည္။ ေရပိုက္လိုင္း
သည္ တည္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းငယ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ သြယ္တန္းပါ
မည္။ (ပံု ၅-၁၈ မွ ပံု ၅-၂၄ အထိ) စုစုေပါင္းအရွည္မွာ (၁.၆) ကီလိုမီတာခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေရပိုက္လုိင္း၏ အဆံုးတြင္ ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ (ေျမေပၚကန္တစ္ခုႏွင့္ ေျမေအာက္ကန္တစ္ခု) ကို
တည္ေဆာက္ပါမည္

(ပံု

၅-၂၅)။

၄င္းအျပင္

ၾကားခံေရကန္

တစ္ခုလည္း

လိုအပ္ျပီး

အိမ္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာ ေရပိုက္လိုင္း ျပဳျပင္မြမ္းမံ ျခင္းႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္း အသစ္မ်ားကိုလည္း
တိုးခ်ဲ႕သြယ္တန္းသြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသည္။
၃။

လူမႈအေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္

၃.၁

ေျမယာအသံုးခ်မႈ

၃.၁.၁ သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအသစ္သို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း
သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအသစ္သ႔ို ေရျဖန္႔ေ၀ရန္ သြယ္တန္းထားေသာ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္
ဓာတ္အားလိုင္းတိ႔သ
ု ည္

ေက်းရြာသံုးရြာ (ဒူးရင္းဆိပ၊္ ၾကာပန္း၊ သန္ဘန္)၊ စစ္တပ္နယ္ေျမႏွင့္

အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ေျမတိ႔က
ု ို ျဖတ္သန္းသြား ပါသည္။ ရြာသံုးရြာစလံုးသည္ သထံုၿမိဳ႕နယ္
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ဒူးရင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စုေအာက္တြင္ရွိ ပါ၀င္ပါသည္။ တပ္နယ္ေျမသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာနေအာက္တင
ြ ္ရွိ၍ အျခားအစိုးရေျမမ်ားမွာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ပိုင္ဆိုင္ ပါသည္။
ၾကာပန္းရြာကို

ျဖတ္သန္းသြားေသာ

လမ္းေၾကာင္းတြင္

ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ား

တန္ဖိုးရွိေသာ

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မရွိဘဲ လူေနအိမ္ေျခမရွိေသာ ေျမမ်ားကိုသာ ျဖတ္သန္းသြာပါ
သည္။ ဒူးရင္းဆိပ္ရြာ အပိုင္းရွိ လမ္းေၾကာင္းတြင္မူ စြန႔ပ
္ စ္ေျမအတြင္း နဂါးေမာက္သီးပင္မ်ား
စိုက္ပ်ိဳးထားသူတစ္ဦးႏွင့္
တစ္ဦးတိ႔ု

ပါ၀င္ပါသည္။

သစ္သီးပင္မ်ားႏွင့္

ရာဘာပင္မ်ားႏွင့္

ငွားထားေသာေျမတြင္

တပ္နယ္ေျမကို

အျခားသစ္ပင္

အျခားသစ္မာပင္မ်ား)

ေျမေပၚတြင္

အစိုးရထံမွ

စိုက္ပ်ိဳးထားသူ
လမ္းေၾကာင္းတြင္

(သီဟိုသရက္ပင္မ်ား

သန္ဘန္ရြာ

ကြမ္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ

တာယာစက္႐ံုႏွင့္

ျဖတ္သန္းသြားေသာ

ႀကီးမ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။

ကြမ္းပင္မ်ား

အပိုင္းတြင္မူ

ေတာင္သူ

ကၽြန္းပင္ႏွင့္

အစိုးရေျမကို

တစ္ဦးႏွင့္

အက်ိဳးတူရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ

ငွား၍

တာယာစက္႐ံုပိုင္
ေတာင္သူတစ္ဦးတို႔

ပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ တဲငယ္တစ္ခုႏွင့္ ေရွာက္ပင္၊ အုန္းပင္အနည္းငယ္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ
ေတာင္သူတစ္ဦးလည္း

ပါ၀င္ပါသည္။

၄င္းတိ႔မ
ု ွလဲြ၍

သန္ဘန္ရြာအပိုင္း

လမ္းေၾကာင္း

ျဖတ္သန္းေသာအပိုင္းမ်ားမွာ လူမေနေသာေျမလြတ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
၃.၁.၂ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ေရေလွာင္ကန္မ်ားအပါအ၀င္

၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔

ေပးပို႔သည့္

ေရပိုက္လိုင္း၏

လမ္း

ေၾကာင္းတစ္ခုလံုးသည္ စက္မ၀
ႈ န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း မလိုအပ္ပါ။
ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္းကို လက္ရွိလမ္းမႀကီးမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ ေဘးတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္
ျဖစ္သျဖင့္

မည္သည့္ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈကိုမွ် မထိခိုက္ေစပါ။ အသံုး၀င္အပင္မ်ားျဖစ္ေသာ

ကြမ္းပင္ရာဘာပင္ႏွင့္

သစ္သီးပင္မ်ားကိုလည္း

မထိခိုက္ပါ။
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ေရပိုက္လိုင္းမ်ား

ေနရာခ်ထားရာတြင္

ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္

ေရပိုက္လိုင္းမ်ား၊

ေရေလွာင္ကန္မ်ား၊

အိမ္မ်ားကို

ေပးရန္

ေနာက္ထပ္လိုအပ္ေသာေရလိုင္းမ်ားအတြက္ ခိုင္လံုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေရပိုက္လိုင္း
သြယ္တန္းမႈ၏ ေယဘူယ်အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ေသာက္သံုးေရပိုမိုရရွိလာေစျခင္း၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္
ရေသာ ေရျဖန္႔ေ၀ေပးမႈ စနစ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္းတိ႔ု ျဖစ္ပါသည္။
၃.၂

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား

ေရပိုက္လိုင္းအသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသံုးရြာကို ျဖတ္သန္းသြားျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု
ငါးစု တပ္နယ္ေျမတစ္ခုတ႔အ
ို ား ထိခိုက္မႈရွိခဲ႔ပါသည္။ ေက်းရြာအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန
၀န္ထမ္းမ်ား ယာအိမ္မွဴးေခၚ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾကား၀င္ကူညီလုပ္

ေဆာင္မႈေၾကာင့္

ထိခုိက္ခံရသည့္လူဦးေရစာရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ႔ပါသည္။ လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း
ဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း

၄င္းတိ႔႐
ု ံုးရွိ

ေျမယာ

မွတ္တမ္းမ်ား

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ႔ပိုးကူညီေပးခဲ႔ပါသည္။
၃.၂.၁ သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအသစ္သို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ေရပိုက္လိုင္းသစ္ ျဖတ္သန္းသြားေသာရြာသံုးရြာသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးကို
လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ထြက္ကုန္မ်ားမွာ ရာဘာ၊ စပါးႏွင့္ ကြမ္းရြက္တ႔ျို ဖစ္ၾကသည္။ ဤရြာမ်ားတြင္
ေနထိုင္ၾကေသာ အဓိကလူမ်ိဳးစု (၃) စုမွာ ကရင္၊ ပအို႔ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေရပိုက္လိုင္းေၾကာင့္
(၂)စုႏွင့္

ထိခိုက္ခံစားရေသာ

သန္ဘန္ရြာမွ

အိမ္ေထာင္စု

(၃)စုတ႔ျို ဖစ္ပါသည္။

၄င္းအျပင္

အေရအတြက္မွာ
တပ္နယ္ေျမရွိ

ဒူးရင္းဆိပ္ရြာမွ

စိုက္ခင္းမ်ားလည္း

ထိခိုက္ခံရ ပါသည္။
ဒူးရင္းဆိပ္ရြာ
ဒူးရင္းဆိပ္ရာြ အပိုင္းမွ ထိခိုက္ခံရသူ အိမ္ေထာင္စု (၂)စု၏ အိမ္ေထာင္စုဦးစီးမ်ားမွာ ေျမပိုင္ရွင္
ဦးေမာင္ေဖ

(တရား၀င္ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ)၏
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သားမက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၄င္းတိ႔ႏ
ု ွစ္ဦးစလံုး (ဦးစိုးစိုးႏွင့္ ဦးစိုးမိုးလြင္) ၏အလုပ္အကိုင္မွာ က်ပမ္းလုပ္သား၊ ကြမ္းၿခံ ႏွင့္
သစ္သီးၿခံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္ သီးျခားအိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး မိသားစု
ဦးေရသံုးဦးမွ ငါးဦးအထိရွိပါသည္။ မိသားစု၀င္မ်ားမွာ ကရင္လူမ်ဳိးႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတို႔ ပါ၀င္ၾကပါ
သည္။
တပ္နယ္ေျမ
တပ္နယ္ေျမကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ သစ္သီးပင္ႏွင့္သစ္မာပင္ တိ႔မ
ု ွာ
စစ္တပ္၀န္ထမ္းမ်ားက တပ္မိသားစုမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ စိုက္ပ်ဳိး
ထားျခင္းျဖစ္သည္။
သန္ဘန္ရြာ
ေရပိုက္လိုင္းအသစ္ သြယ္တန္းမႈတြင္ သန္ဘန္ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု(၃)စု ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရ ပါသည္။
၄င္းအိမ္ေထာင္သံုးစု၏

မိသားစု၀င္မ်ားမွာ

(၃)၊

(၅)ႏွင့္

(၇)ဦးတိ႔ု

အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။

၄င္းတိ႔အ
ု ားလံုးမွာ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ထိခိုက္ခံရေသာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ပညာေရးမွာ

အၾကမ္းအားျဖင့္

နိမ့္က်ၿပီး၊

အိမ္ေထာင္စု

တစ္ခုတြင္ မူလတန္းအဆင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ အျခားအိမ္ေထာင္စုတစ္ခုမွာ အလယ္တန္းအသင္း
ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအိမ္ေထာင္စုတင
ြ ္မူ တကၠသိုလ္ဘဲ႕ြ ရတစ္ဦးပါ၀င္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္
လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။
ယင္းအိမ္ေထာင္စုသံုးခု၏

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွာ

က်ပမ္းအလုပ္အကိုင္ႏွင့္

ရာဘာၿခံ

စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအေပၚ အဓိကမူတည္ေနပါသည္။ ယင္းအနက္မွ အိမ္ေထာင္စု (၂) စု၏၀င္ေငြမွာ
နည္းပါးၿပီး (ပ်မ္းမွ်တစ္လလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္)၊ အိမ္သံုးစားစရိတ္ ကာမိ႐ံုသာရွိ၍ တစ္ခါ တစ္ရံ
ေငြလအ
ို ပ္သျဖင့္

အျခားသူမ်ားထံမွ

ေခ်းငွားရပါသည္။

အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏

မိသားစု၀င္

တစ္ဦးမွာ အျခားၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၌ အိမ္အကူအျဖစ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရပါသည္။ တတိယ
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အိမ္ေထာင္စုမွာမူ ရာဘာၿခံ(၅)ဧက ပိုင္ဆိုင္၍ က်န္အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ ေငြေၾကးအေျခအေန
ပိုေကာင္းပါသည္။
၃.၂.၂ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာသိ႔ု ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ဤတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေသာ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္ရွိအိမ္ယာအေဆာက္အဦးမ်ားကို ျဖတ္သန္း
သြားျပီး လက္ရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ေဘးတြင္ သြယ္တန္းမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရျခင္း အစီအစဥ္မ်ားမလိုအပ္ပါ။ ျဖတ္သန္းသြား
မည့္

ေျမဧရိယာအားလံုးမွာ

အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(စက္မ၀
ႈ န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ

သထံုတာယာစက္႐ံုမွ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ကတည္းကပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။) ေရေလွာင္ကန္မ်ား
တည္ေဆာက္မည့္

ေျမမွာလည္း

ေျမအလြတ္ျဖစ္ျပီး

ဝင္ေငြရသည့္

စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကိုလည္း

ခုတ္လွဲရန္မလိုအပ္ပါ။
လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လက္ရွိေရပိုက္လိုင္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္ တိ႔က
ု ို
ဆက္သယ
ြ ္ေပးျခင္း

လက္ရွိေရပိုက္လိုင္းအခ်ဳိ႕ကို

ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္လည္း

လိုအပ္ပါလိမမ
့္ ည္။

ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် မထိခိုက္ေစပါ။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရပိုက္လိုင္းဆက္သယ
ြ ္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ မည္သူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ကိုမွ် ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါ။
၃.၃

ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္

၃.၃.၁ သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအသစ္သို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ကယ္ဒက္စထရယ္ေျမပံု၁ ကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမအခြန႐
္ ံုးမွ မရရွိႏိုင္ပါ။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရ ေသာ
ေျမႏွင့္အျခားပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏တည္ေနရာ၊ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုဦးစီး၏ အမည္
စသည္တ႔က
ို ို ပံု ၃-၁ တြင္ ၿဂိဳလ္တုမွပံုကိုသံုး၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျမႏွင့္အိမ္ယာ အေဆာက္
အအံု ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္၏ အေျဖမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဒူးရင္းဆိပ္ရြာ
ေရပိုက္သြယ္တန္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာယာ
စက္႐ံု (စက္မ၀
ႈ န္ႀကီးဌာန)၏ စြန႔လ
္ ႊတ္ေျမႏွင့္ အငွားခ်ထားေျမ (၀.၃၈) ဧက၊ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္
နဂါးေမာက္သီးပင္ (၂၅)ပင္ ၀ါး႐ံု(၂)႐ံုတ႔ို ပါ၀င္ပါသည္။
တပ္နယ္ေျမ
တပ္နယ္ေျမ၀န္းအတြင္းတြင္ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားသာ ထိခိုက္ခံရပါသည္။ ၄င္းေျမေပၚတြင္
သီဟိုလ္သရက္ပင္ (၅၀)ပင္ ကၽြန္းပင္ (၁၀)ပင္၊ သစ္မာ (၂၀) ပင္ႏွင့္ ပိေတာက္ပင္ (၃၀)ပင္တို႔
ထိခိုက္ခံခဲ့ရပါသည္။
သန္ဘန္ရြာ
သန္ဘန္ရြာ မွ ဦးဖိုးလွသည္ ေရပိုက္လိုင္းအတြတ္ ေျမရွင္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာေျမ (၀.၀၄၁)
ဧက (၁၀ ေပအက်ယ္ x ၁၈၀ ေပအရွည္) အျပင္လယ္တင
ဲ ယ္ တစ္လံုး၊ ေရွာက္ပင္ (၂) ပင္
အုန္းပင္ (၅) ပင္နွင့္ အျခားအပင္ (၃) ပင္တို႕ ဆံုးရွုံးခဲ့ရပါသည္။
၄င္းေျမကိုရွင္းလင္းတိုင္းတာခ်ိန္တင
ြ ္ တျခားစိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားမရွိပါ။
ဒုတိယထိခိုက္ေသာ

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွာ

ရာဘာၿခံစိုက္ပ်ဳိးေနသူျဖစ္သည္။

၄င္းမွာ

ဦးဖားလူျဖစ္ၿပီး
ယင္းရာဘာၿခံကို

တာယာစက္႐ံုႏွင့္

အက်ဳိးတူ

စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္

ႏွစ္စဥ္

သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏကိုေပး၍ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရာဘာ
ၿခံေျမကို မပိုင္ပါ။ ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္ (၆.၆) ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းရန္အတြက္ ၄င္း
ရာဘာၿခံမွ ရာဘာပင္ (၃၉) ပင္ကို ခုတ္လွဲခ့ရ
ဲ ပါသည္။ ၄င္း၏ရာဘာၿခံမွာ (၁၂)ဧကခန္႔ရွိပါသည္။
ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳး အေျဖာင့္သယ
ြ ္တန္းရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ရာဘာပင္ အပင္ (၃၀)ခန္႔ ထပ္မံ
ခုတ္လွဲရန္ လိအ
ု ပ္ေနပါသည္။
၁

Cadastral ေျမပံုဆိုသည္မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈအက်ယ္အ၀န္းတန္ဖိုးတိ႔က
ု ို ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပံုျဖစ္၏

အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။
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သန္ဘန္ရြာ၏

တတိယေျမာက္

တရားဝင္(အမည္ေပါက္)

ထိခိုက္ခံရသူမွာ

ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ပါသည္။

ဦးကြန္းေဇာ္ဝင္းျဖစ္ျပီး

၄င္းသည္

ရာဘာျခံ

ရာဘာျခံေျမကို

(၅)

ဧကပိုင္ဆိုင္ျပီး

မ်ိုးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ရာဘာပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ အပင္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ (၇) ႏွစ္ရွိျပီး
ရာဘာေစး စတင္ထုတ္ယူနိုင္ ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ေျပာျပခ်က္အရ သူ၏ရာဘာပင္မ်ားသည္
ဖ်က္ဆီးေနွာက္ယွက္မွုမရွိပါက သက္တမ္း (၂၀)မွ (၂၅) နွစ္အထိ ရာဘာေစးထုတ္လုပ္ရရွိ
မည္ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းတာခဲ့စဥ္က ေျမဧရိယာ (၀.၁၁) ဧက (၁၀ ေပအက်ယ္ x ၅၀၀
ေပအရွည္)

လိုအပ္ျပီး

ဓါတ္အားလိုင္း
ရာဘာပင္မ်ားပိုမို

ပထမတြတ္ခ်က္မွုအရ

(တာဝါတိုင္)

မ်ား

ခုတ္လွဲရန္

ရာဘာပင္

(၃၂)ပင္

ခုတ္လွဲရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေနရာအနည္းငယ္ေျပာင္းလည္းရန္
(အပင္

၄၀ခန္႔)

လိုအပ္ေသာေျမေနရာအတြတ္ေလ်ာ္ေႀကးေငြကို

လိုအပ္မွု

လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရပါမည္။

(အခန္း

ေႀကာင့္
ထက္မံ
၄.၃.၂

တြင္ႀကည့္ပါရန္)
ရာဘာပင္မ်ားအျပင္ ကြမ္းပင္ (၂၀၀) ပင္၊ ေရတြင္း (၁) တြင္းႏွင့္ ၀ါး႐ံုပင္မ်ားတိ႔ု ထိခိုက္
ခံရသည့္စာရင္းတြင္ ပါပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ၄င္း၏ဖစ္ခ်္နာသို႔ ေျပာျပခ်က္အရ ေရတြင္းႏွင့္ ၀ါး႐ံုပင္
တိ႔၏
ု ေလ်ာ္ေၾကးကို မေတာင္းဆိုပါဟု သိရပါသည္။
၃.၃.၂ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း
သထံုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏

၀န္ထမ္းမ်ား၏

အိမ္ယာ၀င္းအတြင္းသို႔

ေရပိုက္လိုင္း

ဆက္သယ
ြ ္ရာတြင္ မည္သည့္ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အဦးမ်ား သစ္ပင္မ်ားကိုမွ် ထိခိုက္ျခင္း
မရွိပါ။
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စစ္တပ္နယ္ေျမ

ဦးစိုးစိုး

ဦးဖိုးလွ

ဦးစိုးမိုးလြင္

ဦးကြန္းေဇာ္ဝင္း
ဥဥဥဥဥဥ
ဥဥ

အျပာလိုင္း = ဒံုသမိျမစ္မွ သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ စက္လည္ပတ္ရန္နွင့္အေအးခံရန္ ေပးပို႔ေသာေရပိုက္လိုင္း
အနီလိုင္း

=

စက္ရံု ဝန္ထမ္းမ်ားအတြတ္ေသာက္သံုးေရ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေရပိုက္လိုင္း

ပံု ၃-၁။ ေရပိုက္လိုင္းနွင့္ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အေပၚစီးမွျမင္ရပံု

၃.၄

ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း

ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္

ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား

စိုက္ပ်ဳိးပင္မ်ား၏

တန္ဖိုးတို႔ကို

သြယ္တန္းမႈေၾကာင့္

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္

ထိခိုက္ခံရေသာ

ေျမတန္ဖိုးႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာျပည္သူတို႔၏

အသိ

ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတကၽြမ္းက်င္သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ေပၚတြင္မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကာလအတြင္း ေနာက္ထပ္ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ မည္သည့္ပစၥည္း
(‘ေျမ´

အိမ္ယာအေဆာက္အအံု)

ကိုမဆို

‘ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာႏွင့္

သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မီတီမွ

ဆံုးျဖတ္ မႈကို အေျခခံ၍ ေျဖရွင္းၾကပါသည္။ (အခန္း ၄ တြင္ ၾကည့္ပါရန္)´ဥပမာ-လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္
ပါ၀ါလိုင္းမ်ား၏

ေျဖာင့္တန္းမႈအတြက္

ခ်ိန္ညိွမႈအရ

တိုင္းတာစဥ္ႏွင့္

ကြဲလမ
ြဲ ႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္

၄င္းအတြက္

ထပ္မံလိုအပ္ေသာ

မူလပထမ

ေျမဧရိယာႏွင့္

အပင္တ႔၏
ို
တန္ဖိုးျဖတ္မႈကို ဤ ‘ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္´ (ARAP)
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တြင္ မပါ၀င္ေသးပါ။ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနာက္ထပ္ခုတ္လွဲရန္ လိုအပ္သည့္အပင္ အေရအတြက္မွာ
စုစုေပါင္း အပင္ (၇၀) ျဖစ္ပါသည္။ (ဦးကြန္ေဇာ္၀င္းပိုင္ ေျမထဲမွ အပင္ (၄၀) ႏွင့္ ဦးဖားလူပိုင္
ေျမထဲမွ အပင္ (၃၀) ျဖစ္ပါသည္။
ကြမ္းပင္မ်ား
ဤရြာမ်ားရွိ ကြမ္းစိုက္ပ်ဳိးသူလယ္သမားမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ ကြမ္း (၁) ဧက စိုက္ခင္း တြင္
ကြမ္းပင္ (၂၀၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး အပင္မ်ား အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ တစ္ပါတ္လွ်င္ (၁) ႀကိမ္
ကြမ္းရြက္မ်ားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ပါသည္။ ကြမ္းၿခံပိုင္ရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ အပင္ (၇၀၀)

ရွိေသာ

ၿခံတစ္ၿခံမွ ပ်မ္းမွ်ထြက္ရွိမႈႏႈန္းမွာ (၃၆၀) ေပါင္ (၁၀၀ ပိႆာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၁၆၃ ကီလိုဂရမ္)
ကြမ္းရြက္ေစ်းႏႈန္းမွာ (၆၀၀) က်ပ္မွ (၂၀၀၀) က်ပ္အထိ ေစ်းကြက္ကို မူတည္၍ ေျပာင္းလဲ
ပါသည္။
ရာဘာပင္မ်ား
ရာဘာ (၁) ဧကတြင္ ရာဘာပင္ အပင္ (၁၈၀) ရွိ ႏိုင္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ရန္ (ရာဘာေစးျခစ္
ယူရန္) အတြက္ သက္တမ္း (၇) ႏွစ္ခန္႔ လိုပါသည္။ သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ
သံုးႏွစ္သား သက္တမ္းရွိ ရာဘာပင္တစ္ပင္သည္ တန္ဖိုးေငြ (၆၀၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္ၿပီး (၇-၈) ႏွစ္
သက္တမ္းရွိပါက တန္ဖိုးေငြက်ပ္တစ္သိန္း (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ တန္ဖိုးရွိပါသည္။ (၄င္းစိုက္ပ်ိဳး
ထားေသာ ေျမတန္ဖိုးအပါအ၀င္) ရာဘာပင္၏ ရာဘာေစးထြက္ရွိမႈႏႈန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ခန္႔မွန္းပါသည္။ ရာဘာပင္ အပင္ႀကီး (၇၀) ပင္မွ တစ္ႀကိမ္ျခစ္လွ်င္ ျပား (၁၀) ေပါင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
(၄.၅) ကီလိုရရွိျပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ (၈,၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမမ်ား
ေျမမ်ား၏

တန္ဖိုးမွာ

‘ေျမအသံုးခ်မႈ´

ေပၚ

မူတည္၍

ကြဲျပားပါသည္။

(ဥပမာ-ရာဘာၿခံ၊

အျခားႏွစ္ရွည္သီးႏွံ၊ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေျမစသည္ျဖင့္)။ ၄င္းအျပင္ ေစ်းကြက္ အေနအထားေပၚလည္း
မူတည္ပါသည္။

လယ္ယာေျမတန္ဖိုးကို
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စိုက္ပ်ိဳးေရး

ဦးစီးဌာနမွ

သတ္မွတ္ထားေသာ

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ယခင္ကၿပီးစီးသြားေသာ

အလားတူကိစရ
ၥ ပ္မ်ားမွ

လက္ခံခဲ႔ႀကေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ကိုးကားသင့္ပါသည္။
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ႔၏
ု
ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ေျမယာစိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား၏ စာရင္း
အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က-၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၄။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အစီအစဥ္

သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ ဧရိယာ မ်ား
အတြက္သာလ်င္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားသိ႔ု

ေရပိုက္

လိုင္းသြယ္တန္းမႈတြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ္၄င္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း တစ္စံု
တစ္ရာကိုေသာ္လည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိပါ။
ရာဘာၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတိ႔ပ
ု ိုင္ဆိုင္မႈ စုစုေပါင္းရာဘာပင္မ်ား၏ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ
(၁၀)

ရာခို္င္ႏႈန္းအထိသာ

ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈရွိသျဖင့္

၄င္းတိ႔၏
ု

ထုတ္လုပ္မႈကို

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတိ႔၏
ု အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ ရာဘာၿခံစိုက္ပ်ိဳး
သူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ၾကားသိထားရသည္မွာ
ထိုရာဘာပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္

ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ

ရာဘာပင္မ်ားအတြက္

အသစ္ထပ္မံ

အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးရန္ ယခုအခ်ိန္ထိ အစီအစဥ္မရွိၾကေပးပါ။
ကြမ္းၿခံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွာ ၄င္းတိ႔၏
ု
စိုက္ပ်ိဳးေျမဆံုး႐ႈံးမႈမရွိသျဖင့္ ေျမေနရာအသစ္ ရွာေဖြရန္
မလိုအပ္ပါ။ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္စဥ္ကာလအတြင္းသာ ၄င္းတို႔၏ ကြမ္းပင္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ႔ၿပီး
ထိန
ု စ္နာမႈအတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ၿပီးစီးသြားခ်ိန္ ေနာက္ႏွစ္စိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ ၄င္းတိ႔၏
ု ေျမေပၚ၌ အသစ္ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါမည္။
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စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ၀င္ေငြရရွိမႈ အရင္းအျမစ္တစ္ခ၏
ု တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေလ်ာ့နည္း ဆံုး႐ႈံး
သြားရပါသည္။ ၄င္း၀င္ေငြသည္ စစ္တပ္၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး ရံပံုေငြအျဖစ္
အသံုးျပဳပါသည္။
ဤတြင္အေရးႀကီး

“အသားေပးတင္ျပရန္အခ်က္”

ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား

သြယ္တန္းမႈေၾကာင့္

မွာ

စီမံကိန္း၏

“၀င္ေငြရသည့္

ေရပိုက္လိုင္းမ်ား

အရင္းအျမစ္မ်ား

ဆံုး႐ႈံးမႈေၾကာင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးမားျပင္းထန္သည့္
စီးပြားဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား မရွိျခင္း” ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ညႊန္းခ်က္အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းကိစၥရပ္တင
ြ ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ အစီအစဥ္ကို
ေနာက္ဆက္တြဲ (က-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၄.၁

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ား

၂၀၁၂

ခုႏွစ္တြင္

ထုတ္ျပန္ေသာ

‘လယ္ယာေျမဥပေဒ

(ႏွင့္

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား)

တြင္

လယ္ယာေျမႏွင့္ လယ္ယာေျမေပၚရွိ သီးႏွံမ်ား (စပါး အျခားရာသီ သီးႏွံမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ား)၊
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ကာလေပါက္ေစ်းကို အေျခခံ၍
တြက္ခ်က္သည့္

နည္းလမ္းမ်ား

ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

စက္မႈသီးႏွံစိုကခ
္ င္းမ်ား

အတြက္လည္း

လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ နည္းဥေပဒမ်ားတြင္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။
နစ္နာေၾကးႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားလုပ္ငန္းစဥ္္တင
ြ ္

၀န္ႀကီးဌာနတိုင္း၊

အစိုးရဌာနတိုင္း၌

မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ တိက်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ ၄င္းတိ႕ု တြင္ အေရးပါဆံုးေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ေျမယာမ်ား
သီးႏွံမ်ား၏

နစ္နာေၾကးႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္

သက္ဆိုင္ပါသည္။

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းကို ေစ်းကြက္အတြင္းလက္ရွိ ကာလေပါက္ေစ်းကို မူတည္၍ တြက္ခ်က္ပါသည္။
၄င္း၏ ဥပေဒသ (အေျခခံသေဘာတရား) မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
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ဖစ္ခ်္နာ

လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၆၇ (က)။ သီးႏွံႏွင့္ အေဆာက္အအံုအတြက္ နစ္နာေၾကး
(၁)

လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္

စပါးႏွင့္

အျခားရာသီ

သီးႏွံမ်ားအတြက္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်

အထြက္ႏႈန္းကို အေျခခံလ်က္၊ ေဒသ၏ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖိုး၏ သံုးဆ
(၂)

စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္အတြက္ လက္ရွိအပင္တန္ဖိုးကို အေျခခံလ်က္ ေဒသ၏

ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖိုး၏ သံုးဆ
(၃)

လယ္ယာေျမတြင္ အေဆာက္အအံုျဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္းအပါအ၀င္

အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသ၏ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖိုး၏
ႏွစ္ဆ။
လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၆၇(ခ)။ ေျမအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး
(၄)

ႏိုင္ငံေတာ္၏

ေရရွည္အမ်ိဳးသားေရး

ျဖစ္ထန
ြ ္းႏိုင္မႈမရွိေသာ

အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ၊

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၏ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္လွ်င္ သိမ္းယူျခင္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမအတြက္
ေဒသ၏ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာတန္ဖိုး
(၅)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ၊ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထန
ြ ္းႏိုင္မႈရွိေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္လွ်င္

လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူ

နစ္နာမႈ

မရွိေစရန္အတြက္ ညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီသည့္ေငြေၾကးပမာဏ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ဗဟိုလယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အဖြ႕ဲ က ဖြ႕ဲ စည္းေပးထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕က စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သည့္ ေဒသ၏ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖိုး
ေအာက္ မနိမ္႔သည့္ ေငြေၾကးပမာဏ။
လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို (ဤဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းထားေသာ

ေတာင္သူလယ္သမား
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အိမ္ေထာင္စု၀င္အေျခအေနႏွင့္

ဖစ္ခ်္နာ

ကိုက္ညီပါက)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ အသံုးမျပဳရေသးေသာ လယ္ယာေျမအသစ္ကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခြင့္ (လယ္ယာေျမ
လုပ္ပိုင္ခြင)့္ ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္
မ်ားစြာကို

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသည္

လြန္ခဲ႔ေသာကာလမ်ားက

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။
တိုးတက္ေကာင္းမြန္
ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္
လက္ေအာက္ရွိ

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္
ေသာ

အေကာင္

အင္တာပ႐ိုက္စ္

စီမံကိန္း

နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥရပ္မ်ားကို
နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

လုပ္ငန္းတစ္ခအ
ု ျဖစ္

အထည္ေဖာ္

ေဆာက္လုပ္ေရး

ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေသာ

(လုပ္ငန္းမ်ား)

စီမံကိန္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

၀န္ႀကီးဌာန၏
ဤ၀န္ႀကီးဌာန
ဤနစ္နာေၾကး

လုပ္ငန္းစဥ္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါသည္။
၄.၂

ဖြ႕ဲ စည္းပံု

ARAP ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းမႈဆိုင္ရာ
(လူမ)ႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ရန္ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံ အခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။
နစ္နာေၾကးႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္အတြကအ
္ ေကာင္အထည္

ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကျဲ ခင္း၊ ဆက္စပ္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ႔က
ု ို လုပ္ေဆာင္ရန္ ။
“လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြ႕ဲ ” အဆင့္ဆင့္ကို ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ ခရိုင္အဆင့္၊
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

တိ႔ျု ဖင့္

ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအရ

ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ဤဥပေဒမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုမွာ “ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြဲ႕” ၏
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မွာ သက္ဆိုင္ရာမွ ေႏွာက္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိဘဲ အျခားေသာ
ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ေျမရွင္မ်ားကို နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ ေနွာင့္ေနွးႀကန္႔ႀကာမွု မရွိဘဲ ရေစရန္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ဤဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ “ဗဟိုေျမယာစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြဲ႕”ကို ဖြ႕ဲ စည္းရမည္။
၄င္းအဖြ႕ဲ တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒
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အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက
ဒုတိယဥကၠ႒

အျဖစ္

လည္းေကာင္း၊

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊

ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအမွဴး မ်ားက အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္ဖြ႕ဲ စည္းရမည္ ။
ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႕ဲ ကို

ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္၊

ခရိုင္အဆင့္၊

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္

ရပ္ကက
ြ ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အသီးသီးအလိုက္ “လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြ႕ဲ
အဆင့္ဆင့္” ကို ဖြ႕ဲ စည္း ေပးရန္ အာဏာအပ္ႏွင္း ထားပါသည္ ။
နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ဤဥပေဒအရ

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ “လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြဲ႕”သည္ အမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး၊ နစ္နာေၾကးႏွင့္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကို

ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္

အထက္အဆင့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ

ခရိုင္အဆင့္၊

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြဲ႕”သိ႔ု

အခြင့္အာဏာ

ရွိပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္တ႔မ
ို ွ

ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္

၄င္းအဖြ႕ဲ မွ

တဆင့္

“ဗဟို

လိုအပ္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔

ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပရပါမည္။
နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
ေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြဲ႕”၀င္

အမႈကိစၥမ်ားအတြက္

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ

အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္ရာ

ဌာနဆိုင္ရာ

“လယ္ယာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ပါ၀င္ေသာ “လယ္ယာေျမႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေကာ္မတီ (LCCC)” ကို ဖြ႕ဲ စည္းရပါသည္ ။
LCCC တြင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံး တည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ထားသည့္
အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြအားလုံးအေပၚတြင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္

အခြင့္

အာဏာရွိပါသည္ ။
LCCC သည္ ခရိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ အမႈတဲြကို
တင္ျပရပါသည္။
ေကာ္မတီသည္

မေက်နပ္ခ်က္၊
ဥပေဒႏွင့္
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တိုင္တမ္းခ်က္မ်ား

နည္းဥပေဒမ်ားအရ

ဖစ္ခ်္နာ

ရွိပါက

ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္

ဆုံးျဖတ္ေပးပိုင္ခြင့္

အာဏာရွိပါသည္။

လိုအပ္ပါက ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္းတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္ ။
သထုံဓါတ္အားေပးစက္ရုံသစ္

တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္

လယ္ယာေျမႏွင့္

သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေကာ္မတီ (LCCC) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြ႕ဲ စည္းထားပါသည္ ။
၁။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ သထုံၿမိဳ႕

ဥကၠ႒

၂။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ သထုံၿမိဳ႕

အဖြ႕ဲ ၀င္

၃။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ သထုံၿမိဳ႕

အဖြ႕ဲ ၀င္

၄။ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သထုံၿမိဳ႕

အဖြ႕ဲ ၀င္

၅။ စက္ရုံမွဴး၊ သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ၊ သထုံၿမိဳ႕

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ

အတြင္းေရးမွဴး

အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္

ေရးလုပ္ငန္း”မွ ထုတ္ေ၀ထားေသာ တရား၀င္စာအရ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ LCCC ကို တရား၀င္
လုပ္ငန္း

တာ၀န္မ်ား

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ၏

တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ၾကရန္
ဖြ႕ဲ စည္းပုံတင
ြ ္

ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအရ

အဆင့္တူ

(ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္)ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေနအထား
အရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမွဴးက အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းစာလ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္
ရာ၌ အရွိန္အ၀ါအနည္းငယ္ပို၍ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ပိုမိုအေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္၊
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌

အခ်က္အခ်ာက်ေသာ

ေက်းရြာအုပ္စု

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား

အေပၚတြင္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကရ
ဲ န္ အခြင့္ အာဏာရွိပါသည္။
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရာတြင္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ဌာနဆိုင္ရာ
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ပညာရွင္မ်ား

မျဖစ္မေန

ဖစ္ခ်္နာ

လိုအပ္ပါသည္။

ဥပမာ

“လယ္ယာ

ေျမစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးဦးစီးဌာန”သည္ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာအရြယ္အစား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အမည္စာရင္း၊

လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား

ပါ၀င္ကူညီပါသည္။

စသည့္

စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္

သတင္းအခ်က္အလက္တ႔ျို ဖင့္

နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကး

ပမာဏ

တြက္ခ်က္ရာတြင္ သီးႏွံပင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို အႀကံဥာဏ္ေပး ေဆာင္ရြက္ပါသည္ ။
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္း ဥပေဒမ်ား၊
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္

အႀကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ေအာင္ျမင္ေစရန္

ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕၏

အိမ္ရွင္ဌာနအျဖစ္

အတြင္းေရးမွဴး

သည္

ဌာနဆိုင္ရာအားလုံးတို႔ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးပါသည္ ။
ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္

LCCC

တြင္

မပါ၀င္ေသာ္လည္း၊

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပုံတင
ြ ္ (အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူ
လူတစ္ဦးခ်င္းတိ႔ႏ
ု ွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရသည့္

အဆင့္တြင္)

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္

ပါ၀င္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ စီမံကိန္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား (PAP) အား လုပ္ငန္းစဥ္၏
ျဖစ္ပ်က္

ေနေသာ

နစ္နာေၾကးႏွင့္

အေျခအေနကို

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရာတြင္

ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။
အာဏာပိုင္မ်ား၊

အၿမဲမျပတ္

ေက်းရြာ

မီဒီယာမ်ား၏

သတင္းေပးပို႔ေနရန္ႏွင့္

ေနာက္ဆုံးအဆင့္

ယင္းအခမ္းအနား၏

ဥကၠ႒အျဖစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္၊

ေရွ႕ေမွာက္တြင္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

စီမံကိန္းေၾကာင့္

ဌာနဆိုင္ရာ

ထိခိုက္ခံရသူ

(PAP)

တစ္ဦးခ်င္းထံသ႔ို ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးအပ္ ရပါသည္ ။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (EPGE) ႏွင့္ သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ တိ႔သ
ု ည္
အဓိကက်ေသာ

အခန္းက႑တြင္

ပါ၀င္ၾကၿပီး၊

ပြင့္လင္းျမင္သာ၍

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို လိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စီမံကိန္းအႀကံေပးအဖြ႕ဲ (ဖစ္ခ်္နာ)အေနျဖင့္ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
(ARAP)”ကို ေအာင္ျမင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးပါသည္။ ၄င္းသည္ PAP
မ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ

ရပ္ကက
ြ /္ ေက်းရြာအဆင့္
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ျပည္သူမ်ားကို

ARAP

လုပ္ငန္း

စဥ္ကို

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္

မည္သို႔

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မည္ကို

သိရွိ

ၾကေစရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ေပးပါသည္။ ARAP ၏ လုပ္ငန္းအဆက္အျဖစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြ႕ဲ ႏွင့္

ျပည္သူလူထုအၾကား

တိုင္ၾကားစာ၊

အႀကံျပဳစာ

ပုံစံစာရြက္မ်ား(GRM)

(ေနာက္ဆက္တြဲ က-၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။) ကိုလည္း ျပဳစုလုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။ GRM
အခြင့္အလမ္းကို

ျပည္သူလူထုမွ

အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္

နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း

၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊

ေမလအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ “ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား”တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ (ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာတြင္ ၾကည့္ရႈပါရန္)။ မေက်နပ္ခ်က္၊
နစ္နာခ်က္မ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္ျပရာတြင္

“သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ
ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းႀကီးမ်ား၊

ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၏
ပိုစတာမ်ားကို

(ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္း၊

ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို

ရပ္ရြာေဒသ၏

စက္ရုံအ၀င္၀၊

အတြက္

ျပည္သူတို႔

သိေစရန္

အခ်က္အျခာက်ေသာ

ေနရာမ်ား

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး

စသည္)တြင္

ေဖာ္ျပထားရန္”ဟု ထပ္မံအႀကံေပးခဲ့ပါသည္။ သထုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ေမးခြန္း၊
စိုးရိမ္မႈ၊ မေက်နပ္မႈကိုမဆို၊ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူထုအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ တဆင့္ EPGE သို႔
ဆက္သယ
ြ ္

ေပးပို႔ႏိုင္

ပါသည္။

EPGE

မွ

မည္သည့္

တိုင္ၾကားစာ၊

အႀကံဥာဏ္ေပးစာ

မ်ားအေပၚတြင္မဆို အခ်ိန္တိုကာလ အတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္ ။

၄.၃။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္

ျပန္လည္

ထိန္းသိမ္းျခင္း ။
ေရပိုက္လိုင္းမ်ား

ဆက္သယ
ြ ္ရာလမ္းေၾကာင္းသည္၊

ေဒသခံျပည္သူမ်ား

ေနထိုင္ရာ

ႏွင့္

အသုံးျပဳေနေသာ ေနရာတိ႔က
ု ို ျဖတ္သန္းသြားသျဖင့္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာအေဆာက္အအုံ
သီးႏွံစသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို၊ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးေစပါသည္။ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးရသည္မွာ ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္
ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္း ေဖာက္ရာတြင္ ပ်မ္းမွ်အက်ယ္ (၁၀)ေပရွိ ေျမေနရာ
လမ္းေၾကာင္းကို

ရယူခ့ရ
ဲ ပါသည္။
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ဤသိ႔အ
ု ားျဖင့္

ဖစ္ခ်္နာ

ရာဘာပင္မ်ားႏွင့္

ကြမ္းၿခံမ်ားရွိေသာ

ေနရာမ်ားတြင္

အပင္မ်ားကုိ

ခုတ္လွဲရျခင္း၊

တဲငယ္မ်ား၊

လယ္ေစာင့္တဲမ်ားကို

ဖယ္ရွား

ရွင္းလင္းရျခင္းတိ႔က
ု ို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းသည္

ဖယ္ရွားလိက
ု ္ရသျဖင့္

ပိုင္ဆိုင္သူ

ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါမည္။

၀င္ေငြရေနေသာ
အိမ္ေထာင္စု၏

သိ႔ေ
ု သာ္

သစ္ပင္မ်ား၊

၀င္ေငြရရွိမႈကို

သီးႏွံပင္မ်ားကို

တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္

ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊

ခ်ထားရျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ မပါ၀င္ပ။ ထိ႔အ
ု တြက္ေၾကာင့္

ေနရာေျပာင္းေရႊ႕

နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို

စဥ္စားတြက္ခ်က္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အာရုံစူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ထိခိုက္ခံစားရသည့္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၀င္ေငြရရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ယခင္က အေနအထား (မပ်က္စီး မဆုံးရႈံးမီ
အခ်ိန္) အထိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္ ။
နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္

စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရာတြင္

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို

တန္ဖိုး

ျဖတ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။



သီးႏွံလက္ရွိေပါက္ေစ်း။

ဤနည္းသည္

သီးႏွံ၏

ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ

လက္ရွိေပါက္ေစ်းကို အေျခခံပါသည္။ အမွန္တကယ္ လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္းေသာ္
လည္းေကာင္း၊

တခါတရံတင
ြ ္မူ

လက္ရွိေပါက္ေစ်းထက္

(၂)ဆ

ပိုင္ရွင္၏

ဆႏၵမပါဘဲ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

(၃)ဆ

သီးႏွံကိုဆုံးရႈံးရျခင္းျဖစ္သျဖင့္
မ်ား၍ေသာ္

လည္းေကာင္း၊

နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကို သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ဤနည္းကို လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္
နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္ ။



သီးႏွံပင္၏ တန္ဘိုးသင့္ေစ်းႏႈန္း။

လက္ရွိသီးႏွံပင္၏

ယခုအရြယ္အစား

/အေန

အထားသိ႔ု ေရာက္ရန္အတြက္ ကုန္က် ထားၿပီးေသာ သီးႏွံပင္၏ စာရိတ္စကကို မူတည္၍
တြက္ခ်က္ပါသည္။

ဥပမာ

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္

(၇)ႏွစ္သားရွိ
ယင္းရာဘာပင္၏

ရာဘာပင္မ်ား၏

သက္တမ္းကို

စိုက္ပ်ဳိးကုန္က်စရိတ္

မ်ား

အားလုံးပါ၀င္ပါသည္။ ရာဘာပင္ငယ္ (ပ်ဳိးပင္ငယ္)မ်ား၏ တန္ဘိုးေငြ၊ ၄င္းပ်ဳိးပင္တ႔က
ို ို
စိုက္ပ်ဳိး ျပဳစုစရိတ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစုမ်ား တန္ဖိုး(ဓါတ္ေျမၾသဇာ ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊
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ေပါင္းသတ္

ေဆးစသည္)၊

အလုပ္သမားမ်ား၏

လုပ္အားခ(ေရေလာင္းျခင္း၊

ေပါင္းႏႈတ္ျခင္း၊ ရာဘာေစးျခစ္ ျခင္း)တိ႔ႏ
ု ွင့္ အျခားေသာ သက္ဆင
ို ္ရာ ကုန္က်ေငြမ်ား
(ရာဘာခင္းသိ႔ု ေရသြင္းရန္ ဒီဇယ္ဆီ ကုန္က်စရိတ္၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဘိုးေလ်ာ့က်မႈ
စသည္)တိ႔က
ု ို

တႏွစ္စာအတြက္

အေျခခံၿပီး

ႏွစ္)ေရာက္သည္အထိ

စုစုေပါင္း

ေရွးရိုးဆန္ေသာ္လည္း

စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနက

ယခုသက္တမ္း

ကုန္က်စရိတ္

ျဖစ္ပါသည္။

(ဥပမာ-၇

ဤ

လြန္ခဲ့ေသာ

နည္းသည္

ႏွစ္မ်ားကတည္းက

အသုံးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ ။



အနာဂတ္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း။

ေယဘူယ်အားျဖင့္

ဤနည္းလမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳၾကပါ။ ဤနည္းသည္
စီမံကိန္း၏

ေႏွာက္ယွက္မႈကိုသာ

မခံစားခဲ့ရပါက

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း

မ်ားစြာတိုင္

ထုတ္လုပ္မႈကို ဆက္လက္ေပးစြမ္းကာ ရရွိႏိုင္မည့္ ၀င္ေငြေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္း
တြက္ခ်က္ပါသည္။

ဤသို႔

ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္မႈသည္

အနာဂတ္အတြက္
လြယ္ကူမႈမရွိလွဘ၊ဲ

ရရွိမည့္

၀င္ေငြကို

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊

လူသားတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၱရယ္မ်ားသည္ လည္း စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိမႈ တန္ဖိုးအေပၚတြင္
အျငင္းပြားရာ

ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသို႔ေသာ

မေသခ်ာ

မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္

အနာဂတ္ကာလကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈသည္ ႀကိဳးေၾကာင္းခိုင္လုံျခင္း မရွိပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမဥပေဒျပ႒ာန္းမႈအေပၚတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို
အသုံးျပဳသူမ်ားက

ယခုလက္ရွိ

ေပါက္ေစ်းကို

အေျခခံေသာ

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈကို

ပိုမိုလိုလာၾကပါသည္။
ထိခိုက္ခံရေသာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္

အစိုးရဌာနပိုင္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စြန႔လ
္ ႊတ္ေျမကို

စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနပါက ထိုသူမ်ားအား ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို မေပးပါ။ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္
“လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္”ကို
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ရရွိထားသူမ်ား

မဟုတ္ဘဲ

ေျမခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားလည္း

မဟုတ္ၾကပါ။

၄င္းတိ႔အ
ု တြက္

သီးႏွံအတြက္

နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးကိုသာလွ်င္ စဥ္းစားပါသည္။

၄.၃.၁ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ဤ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ARAP)” စီစဥ္လုပ္ေဆာင္

ခ်ိန္တင
ြ ္

ထိခိုက္ခံစားရေသာသူမ်ားကို “ပဏာမေပးေငြ” သိ႔မ
ု ဟုတ္ “ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ”ကို ေပးေခ်ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းနစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ က-၂ တြင္
လည္းေကာင္း၊

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို

ဇယား

၄-၁

တြင္

လည္းေကာင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေအာက္ပါစာပုဒ္မ်ား တြင္ ရွင္းလင္း
တင္ျပထားပါသည္။
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ဇယား ၄.၁။

ေပးေခ်ၿပီးေသာ နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

စဥ္ ထိခိုက္ခံစားရသူအမည္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

ရြာအမည္

ရက္စြဲ

၁။ ဦးဖားလူ

သန္ဘန္

၂၇-၁၂-၂၀၁၆

၅၈၅,၀၀၀

၂။ ဦးကြန္းေဇာ္၀င္း

သန္ဘန္

၂၇-၁၂-၂၀၁၆

၂,၅၀၀,၀၀၀

၃။ ဦးဖိုးလွ

သန္ဘန္

၂၅-၀၁-၂၀၁၇

၇၀၀,၀၀၀

၄။ စစ္တပ္

ဒူးရင္းဆိပ္

၂၀-၀၁-၂၀၁၇

၁,၉၀၀,၀၀၀

၅။ ဦးစိုးစိုး

ဒူးရင္းဆိပ္

၀၉-၁၂-၂၀၁၆

၅၀၀,၀၀၀

၆။ ဦးစိုးမိုးလြင္

ဒူးရင္းဆိပ္

၂၁-၀၃-၂၀၁၇

၁,၃၀၀,၀၀၀

(ျမန္မာက်ပ္)

စုစုေပါင္း

အပင္မ်ား

၇,၄၈၅,၀၀၀

ရွင္းလင္းျခင္း၊

ေျမတူးျခင္း

စသည့္

အေျခခံအလုပ္မ်ားကို

ေရပိုက္လိုင္း

ေၾကာင္းတေလ်ာက္တင
ြ ္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္
(၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ)

ဖစ္ခ်္နာအဖြ႕ဲ သည္

ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၏

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ

အေျခအေန၊ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ၄င္းတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးသီးပင္မ်ားႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား၏
ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈ စသည္တ႔က
ို ို အကဲျဖတ္ရန္ ထိုသူတ႔ႏ
ို ွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က
ထိခိုက္ ခံရသူ (၃)ဦးသာ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တပ္နယ္ေျမအတြင္း ထိခိုက္ပ်က္စီး
ဆုံးရႈံးမႈကို သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံႏွင့္ CEEC တိ႔မ
ု ွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေလ့လာတြက္ခ်က္ခဲ့ၾကပါ
သည္ ။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖစ္ခ်္နာအဖြဲ႕မွ သက္ဆင
ို ္ရာ အစိုးရဌာနအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ခဲ့ပါ
သည္။

ေအာင္ျမင္မႈ

ရလာဒ္အေနျဖင့္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးႏွင့္စာရင္းအင္း

ဦးစီးဌာနမွ

ေျမတိုင္းအဖြ႕ဲ ၀န္ထမ္းမ်ားက ကြင္းဆင္း၍ ထိခိုက္ခံရေသာ ေျမဧရိယာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးပင္မ်ားကို
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တိုင္းတာတြက္ခ်က္ မွတ္တမ္းယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္
ဆက္စပ္ေနသည့္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မတီ”
လ်င္ျမန္ေစရန္

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္

ဖြ႕ဲ စည္းေရး

အပါအ၀င္၊

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေျမယာႏွင့္သီးႏွံပင္တ႔ႏ
ို ွင့္

(၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)။ ဖစ္ခ်္နာအဖြ႕ဲ သည္
ပူးေပါင္း

ျပန္လည္

“ေျမႏွင့္သီးႏွံ

ေနရာခ်ထားမႈ

ယင္းေကာ္မတီသည္

သက္ဆိုင္သည့္

ကာ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈကို

အစီအစဥ္

ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြားေသာ
ဆုံးျဖတ္ရန္

အခြင့္အာဏာ

ရွိပါသည္။ ဤေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ (ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း)မွ
ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး၊

ယခုျဖစ္ရပ္တင
ြ ္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ

က်ခံရမည္

ျဖစ္သျဖင့္

လုပ္ငန္းအေကာင္

အထည္

ယင္းေကာ္မတီထံမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ေျမႏွင့္သီးႏွံ

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ
အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မတီ၏

အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနေသာေၾကာင့္
အၾကပ္အတည္း

စီမံကိန္း၏

အေနအထားတစ္ခုသို႔

အေျခအေနမွာ

ေရာက္ရွိခ့ပ
ဲ ါသည္။

ဥပမာ-

ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္တာ CEEC သည္ အခ်ိန္ေႏွာက္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။

EPGE

အေနျဖင့္လည္း

လုပ္ငန္းစဥ္

ေရွ႕သိ႔တ
ု ိုးတက္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျမင္ေတြ႕လိုပါသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕သည္ ထိခိုက္ ခံရသူမ်ား၊ CEEC
အဖြ႕ဲ တိ႔ႏ
ု ွင့္

အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္၍

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕

ႏွင့္

ထိခိုက္ခံစားရသူ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းတို႔အၾကား နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကေငြ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ဆုံးရႈံးသြားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ခု ခ်င္းစီ၏ တန္ဖိုးေငြ (ေျမ၊ အပင္
စသည္)တိ႔က
ု ို

ႀကိဳတင္သိျမင္ၿပီး၊

သေဘာတူ

ညွိႏိႈင္းၿပီးသား

ျဖစ္ပါသည္။

ဤအဆင့္တြင္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မတီ LCCC မွာ အဆင္သင့္ မျဖစ္ ေသးေသာေၾကာင့္ CEEC က
သေဘာတူထားေငြ (ေလ်ာ္ေၾကး)ကို ေပးခဲ့ပါသည္ ။ (ဇယား ၄.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
ဤအစီအစဥ္မွာ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ ေက်ေအးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ထိခိုက္ခံစား သူမ်ားအတြက္
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ဆုံးရႈံးမႈကို ကာကြယ္ရန္

ႀကိဳတင္ေပးေငြသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီစဥ္မႈကို သက္ဆိုင္ရာ

အဖြ႕ဲ မ်ားအားလုံး (ထိခိုက္ခံရသူမ်ား ကန္ထရိုက္တာ၊ သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
EPGE)

တိ႔အ
ု ား

“အေျခအေန

လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္”အျဖစ္

အခ်ိန္အခါအရ

သေဘာတူ

လက္ေတြ႕

က်ေသာ

လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

ယုတၱိတန္ေသာ

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ေနာက္ဆက္တြဲ(က-၃)တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ ပါသည္။
“ေျမႏွင့္

သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မတီ”အဖြ႕ဲ သည္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္

ေတြ႕ဆုံ

စည္းေ၀း

ဆုံးျဖတ္ၾကၿပီးလွ်င္ (၄င္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အထက္အာဏာပိုင္၊ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏
သေဘာတူညီမႈလည္း

လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။)

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား

နစ္နာသူမ်ားထံမွ

သေဘာတူညီမႈရရန္ ထိုသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္

ျပည္နယ္အစိုးရမွ

သက္ဆိုင္ရာဌာနကို

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို

ထုတ္ေပးရန္

ညႊန္ၾကားပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အခမ္းအနားျဖင့္ ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး
သက္ေသအျဖစ္ တက္ေရာက္ၾကပါမည္။)
ဤျဖစ္ရပ္တင
ြ ္ CEEC မွ ကနဥ္ီး ေပးေခ်ထားေသာ “အာမခံေငြ”ကို လက္ခံရရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြျဖင့္ ေက်လည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္။ အကယ္၍ အစိုးရမွ သတ္မွတ္သည့္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ CEEC ေပးၿပီးေသာ ေငြပမာဏထက္ ပို၍မ်ားေနပါက ထိခိုက္ခံရေသာသူ
တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ပိုေငြကို ထိုက္သင့္သည့္အတိုင္း ထပ္မံရရွိပါမည္။

၄.၃.၂ ေငြေပးေခ်ျခင္း
အႀကံေပးအဖြ႕ဲ ၏

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ

ၿမိဳ႕နယ္

“ေျမႏွင့္သီးႏွံ

ေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မတီ”သည္ “အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို သေဘာတူညီၿပီး တရား၀င္ျဖစ္ၿပီး
ေၾကာင္း သိရပါသည္” ။
“အျပည့္အ၀

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ”သည္

“အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ”ကို

ထားပါသည္။
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အေျခခံ၍

တြက္ခ်က္

က်န္ရွိေသာ အဆင့္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ “အျပည့္အ၀
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ”ကို မြန္ျပည္နယ္ ေလ်ာ္ေၾကးအဖြ႕ဲ /အစိုးရအဖြဲ႕သိ႔ု ေပးပို႔ၿပီး၊ ျပည္နယ္ အဆင့္၏
သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၄.၄ ။ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း
အႀကံေပးအဖြ႕ဲ သည္
ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္

ထိခက
ို ္ခံရေသာ

ေျမရွင္မ်ား၊

နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

EPGE

မွ

၀န္ထမ္းမ်ား၊

လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚရွိ

CEEC
၄င္းတိ႔၏
ု

သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္ ။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား (PAPs)
PAP မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထု ေတြ႕ဆုံပဲြမ်ား၌
လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ (ဖစ္ခ်္နာ၏ သက္ဆိုင္ရာ လူထုေတြ႕ဆုံပဲြ၊
၂၀၁၇

ကို

ၾကည့္ရႈရန္။)

ေျမရွင္မ်ားသည္

ေယဘူယ်အားျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မသိၾကပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ အာဏာပိုင္
မ်ားက ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို တရား၀င္ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈကိုမူ ေက်းနပ္ၾကၿပီး၊ ၄င္းတိ႔အ
ု တြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ PAP
မ်ား၏ သေဘထားအျမင္မွာ ၄င္းတိ႔အ
ု ား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ၄င္းတိ႔ု ဆုံးရႈံးသြားေသာ ေျမ၊
သီးႏွံတ႔အ
ို တြက္ ကာလေပါက္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေပးေခ်မႈ အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း၊
လြယ္က၍
ူ ၄င္းတိ႔အ
ု တြက္ နားလည္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ထားၾက ပါသည္။ PAP သည္ ၄င္းတိ႔၏
ု
ေျမ၊ သီးႏွံမ်ား မပ်က္စီးမီအခ်ိန္တင
ြ ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကပါသည္ ။
(ထိုယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ ။)
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လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (EPGE)
EPGE သည္ “ထိခိုက္ခံရေသာသူမ်ား”ကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ပ်က္စီး သြားေသာ
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတို႔သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုစီ၏ ဆုံးရႈံးမႈ၏
ပမာဏကို တိက်စြာ တြက္ခ်က္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါေၾကာင္း ယူဆပါသည္။ ၄င္းအျပင္
တရား၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈအတြက္ ေခ်းဌားရယူထားျခင္း အတြက္ကိုလည္း
အေရးႀကီးကိစၥရပ္အျဖစ္ သေဘာထားပါသည္။ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းသည္
“လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

အဖြဲ႕”အဆင့္ဆင့္မွ

အမ်ားက

စုေပါင္းတိုင္ပင္၍

ရရွိေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း EPGE အေနျဖင့္ ၄င္းေကာ္မတီ၏ အဖြ႕ဲ ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္
ေတြ႕ဆုံပဲြမ်ားတြင္

ေျပာပိုင္ခြင့္

ရွိသူတစ္ဦးလည္း

ထိခိုက္ခံရသူမ်ားႏွင့္၊

ေဆြးေႏြးၾကျခင္းသည္

အျခား

ျဖစ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္သည္သူမ်ား

ေလ်ာ္ေၾကးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

တြင္

ျပည္သူလူထု
ပါ၀င္တက္ေရာက္

ျပည္သူလူထု၏

သေဘာထား

သတင္းအခ်က္ကို ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ အိမ္၊ ေစ်းဆိုင္၊
ေျမ၊

သီးႏွံ

အစရွိသည့္

လူထုႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈ

အခမ္းအနားမ်ား၊
EPGE

သည္

အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

၏

ပြင့္လင္းျမင္သာ

အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေငြမွ

တြက္ခ်က္မႈကို
ရွိေစရန္အတြက္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို

ရရွိရန္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
EPGE

အေနျဖင့္

ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပင
္ န္းမစတင္မီ

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို

ပထမဦးစြာ

ေပးရမည့္ဟူသည့္ အေျခခံသေဘာတရား (ဥပေဒသ) ကို လိုက္နာခဲ့ပါသည္။

တရုတ္နိုင္ငံ စြမ္းအင္နွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CEEC)
CEEC

သည္

သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၏

အႀကံေပးခ်က္

အတိုင္း

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။
CEEC ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္မႈမရွိျခင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏
8408P01/FICHT-18447327-v2
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ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားကို မဆန္႔က်င္လိုျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ CEEC သည္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ငန္းရပ္ကို

အဆင္ေျပစြာ၊

ေႏွာက္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ

စံျပဳထားေသာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုမွာ

ၿပီးေျမာက္ေစလိုပါသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

လုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ၏

(ေနရာခ်ထား

ေရးလုပ္ငန္း၊ သက္ဆိုင္မႈ ရွိပါက) သည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ၿပီးစီးရမည္ဟူ၍
ျဖစ္သည္။
CEEC အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ အခ်ိန္က်ေနၿပီး၊ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္
လုပ္သားအင္အားမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၊ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ မၿပီး ျပတ္ေသးသျဖင့္
လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္ထားရမည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားလိုပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ထိခိုက္သူမ်ားအား
ယာယီအားျဖင့္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

ထားျခင္းသည္

“ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း”

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄.၅ ။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္(အကဲျဖတ္ျခင္း) အစီအစဥ္တင
ြ ္ ARAP ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သက္ဆိုင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စီစစ္ျခင္းတို႔ကို အစျပဳသည္မွ အဆုံးတိုင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ARAP ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အာရုံစူးစိုက္ ေလ့လာပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ သြင္းအားစု
ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား၊

လုပ္ငန္းမ်ား၏

ေဆာင္ရြက္ပုံ၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

၄င္းတိ႔၏
ု ရလာဒ္မ်ား၊ ARAP ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထားရွိသည့္ စံႏႈန္းမ်ားတို႔ကို တိုင္းတာျခင္း၊
စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ တန္ဖိုးျဖတ္မႈ/အကဲျဖတ္မႈ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းမွ
ရလာေသာ ေနာက္ဆုံးရလာဒ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံကိန္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ/မရွိ ၊ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို
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သင္ခန္းစာရယူရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားမွတ္ယူ၍ စီမံကိန္းကို ယခုထက္ ပို၍
ေအာင္ျမင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရ
ြ န္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ “အညႊန္း”မ်ားကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။
၄င္းအညႊန္းမ်ားမွာ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကိုလုိက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ က႑မ်ားကို
တိုင္းတာရန္ သိႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ေသာ ၊ တိုင္းတာ၍ ရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ဖန္တီးထားပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အညႊန္းမ်ားကို ARAP ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး

ရာတြင္ အသုံး ျပဳပါသည္။
သြင္းအားစု အညႊန္းမ်ား (Input Indicators) - ARAP တြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။
လုပ္ေဆာင္မႈအညႊန္းမ်ား (Activity Indicators) - ဤအညႊန္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အလုပ္မ်ား (လႈပ္ရွားမႈ) ၏
တိုးတက္မႈကို တိုင္းတာပါသည္။ ၄င္းတြင္ ARAP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္
စံျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္း လိုအပ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္/အညႊန္းမ်ား

(Process

Indicators)

ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္

လူပုဂၢိဳလ္တ႔၏
ို

-

“ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး”လုပ္ငန္းမ်ား

၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္/ျဖစ္စဥ္တ႔တ
ို င
ြ ္

ပါ၀င္မႈအဆင့္ကို

တိုင္းတာပါသည္။
ရာလဒ္/အညြန္းမ်ား

(Output

Indicators)

-

၄င္းအညြန္းမ်ားသည္

“ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး”လုပ္ငန္း၏ ရလာဒ္အျဖစ္ ရရွိ လာေသာ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို
တိုင္းတာပါသည္။
လက္ေတြ႕ထိေရာက္မႈအက်ဳိး

အညြန္းမ်ား

“ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး”လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

(Outcome
လက္ေတြ႕အားျဖစ္

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။
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Indicators)

-

ထိေရာက္ေသာ

အက်ဳိး

သက္ေရာက္မ/ႈ အညြန္းမ်ား (Impact Indicators) -”ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး”လုပ္ငန္းမ်ား၏
ေယဘူယ်အက်ဳိးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင္/့ အေျခ အေနကို တိုင္းတာပါသည္။ ARAP ၏
အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဆက္လက္ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္

အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပျခင္းတို႔အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို
ဇယား ၄-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
EPGE သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလကုန္မတိုင္မီတင
ြ ္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား
လုပ္ေဆာင္ၿပီးဆုံးေၾကာင္းကို

သက္ေသျပသည့္

လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးမႈ

စာရင္းစစ္ျခင္း

ကို

ျပဳလုပ္ရမည္။ “ၿပီးဆုံးေၾကာင္း စာရင္းစစ္ျခင္း”လုပ္ငန္းသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ
ေပၚလစီ(၄.၁၂)တြင္

ပါရွိသည့္

အပုဒ္(၂၄)ရွိ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေစရပါမည္။

၄င္းစာရင္းစစ္အေျဖတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ၏ အေျခအေန၊ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ မေက်နပ္
ခ်က္၊

နစ္နာခ်က္မ်ား၏

အေျခအေနကို

တင္ျပေရးသားထားသည့္

(၂)မ်က္ႏွာခန္႔ရွိ) အစီရင္ခံစာပါရွိ ရပါမည္။
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္(စာမ်က္ႏွာ

ဇယား ၄.၂ ။

ARAP ၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အညႊန္းမ်ား

အေျခအေန (၂၀၁၇
စက္တင္ဘာလ၄ရက္

မွတ္ခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သြင္းအားမႈအညႊန္းမ်ား
တရား၀င္စာရင္းတြင္ ထိခိုက္ခံ
ရေသာသူတဦးခ်င္းစီသို႔မဟုတ္

ၿပီးစီး

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားလုံး ပါ၀င္ မႈ
ARAP ကို အေကာင္အထည္

ေျမႏွင့္ သီးႏွံ ေလ်ာ္

ေဖာ္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ

ေၾကး ေကာ္မတီ ကို

၀င္ၾကေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အ

ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း

ဖြ႕ဲ မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ား၏ စံျပဳ

အခန္း(၄.၂)တြင္
ၾကည့္ရန္

အခန္း(၄.၂)တြင္
ၾကည့္ရန္

မရွိ

မရွိ

ထားေသာ စာရင္း
ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ
အခန္း(၄.၁)ႏွင့္

ထိခိုက္ခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အ
စိုးရဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္

အတည္ျပဳ

မတီမ်ား၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

အခန္း(၄.၂)တြင္

မရွိ

ၾကည့္ရန္

အခြင့္အာဏာမ်ား
ရုံးပိုင္း ဆိုင္ရာ ညႊန္းၾကားခ်က္
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

ၿပီးစီး

အခန္း(၄.၁)တြင္
ၾကည့္ရန္

မရွိ

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္
ရုံးမ်ားက စည္းရုံး လုပ္ေဆာင္
ထားေသာ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ဆဲ

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အျခား အရင္း

အခန္း(၄.၁)ႏွင့္
(၄.၅)တြင္ ၾကည့္ရန္

MOEE ၏ ယခုႏွစ္
ဘတ္ဂ်က္တြင္
ရန္ပုံေငြ ခ်ထားရန္

အျမစ္မ်ား၏ လုံေလာက္မႈ
လုပ္ေဆာင္မႈအညႊန္းမ်ား
လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ARAP တြင္ လုပ္ငန္း အခန္း(၄.၇)ႏွင့္

အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈ

အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပ ေနာက္ဆက္တြဲ က-

အစီအစဥ္

ထားသည္။

ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲ

၄ တြင္ၾကည့္ရန္
အခန္း(၄.၅)ႏွင့္

ၿပီးစီး

ျပည္သူလူထု ေတြ႕
ဆုံပြဲ အစီရင္ခံစာ တြင္
ၾကည့္ရန္
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မရွိ

အညႊန္းမ်ား

အေျခအေန (၂၀၁၇
စက္တင္ဘာလ၄ရက္

မွတ္ခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ထိခိုက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးျခင္း

ၿပီးစီး

အခန္း(၄.၅)တြင္
ၾကည့္ရန္

မရွိ

ထိခိုက္ခံရသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ျခင္း

ၿပီးစီး

အခန္း(၃.၂)တြင္
ၾကည့္ရန္

မရွိ

DLMS ဌာနမွ တရား
အခန္း(၃.၃)တြင္
၀င္ တိုင္းတာျခင္း
ၾကည္ရ
့ န္
ၿပီးစီး

မရွိ

အခန္း(၄.၂)တြင္
ၾကည့္၇န္

မရွိ

ထိခိုက္ခံရေသာ ေျမႏွင့္အျခား
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း
တိုင္းတာျခင္း
ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေကာ္ မတီ

ၿပီးစီး

ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္း
နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား
ေပးေခ်ျခင္း

တစိတ္တပိုင္းအား
ျဖင့္ ၿပီးစီး

ကန္ထရိုက္တာက
ေျမရွင္မ်ားသိ႔ု “အာ
မခံ ေလ်ာ္ေၾကး”ကို
ေပးေခ်ၿပီး
ျဖစ္ပါ
သည္။ အေၾကာင္း
မွာ
ေျမရွင္မ်ားက
၄င္း၏ ေျမေပၚတြင္
ေဆာက္လုပ္ လုပ္
ငန္းမ်ားကို
လုပ္
ေဆာင္ခြင့္
ျပဳေစ
ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါ
သည္။

ေနာက္ဆုံးေပးေခ်မႈ
ကို ၀န္ႀကီးဌာနက
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္
ၿပီးျပတ္ ေစရန္။

ၿပီးစီး

အခန္း
(၄.၅)ႏွင့္
ျပည္သူလူထု ေတြ႕
ဆုံပြဲ
အစီရင္ခံစာ
တြင္ ၾကည့္ရန္

မရွိ

လုပ္ငန္းစဥ္အညႊန္းမ်ား
ARAP ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သ
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူ
ထုသ႔ို တင္ျပျခင္း
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္
ငန္းမ်ားတြင္ PAP ၏ ပါ၀င္မႈ
အတြက္လိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ား

တစိတ္တပိုင္းအား
ျဖင့္ ၿပီးစီး

8408P01/FICHT-18447327-v2

ဖစ္ခ်္နာ

အခန္း(၄.၃)တြင္
ၾကည့္ရန္

ARAP လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္
ေနစဥ္ကာလ အ
ေတာအတြင္း၊EPGE
သည္ ထိခိုက္ခံရသူ
မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး
ပါမည္။ PAP မ်ားကို
၄င္းတိ႔၏
ု လုပ္ပိုင္
ခြင့္မ်ား/အခြင့္အေရး
မ်ားကို သိရွိ နား
လည္ေစရန္ လုပ္
ေဆာင္ရပါမည္။

အညႊန္းမ်ား
PAP မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ညွိႏိႈင္း
ေဆြေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္
“၄င္းတိ႔က
ု ို ၄င္းတိ႔၏
ု လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားကို ေၾကညက္ စြာ
သိရွိနားလည္ သေဘာ ေပါက္ၿပီး၊
ဥပေဒဆိုင္ရာ တရား ၀င္
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ အခ်ိန္တြင္
ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ႏိုင္ရန္

အေျခအေန (၂၀၁၇
စက္တင္ဘာလ၄ရက္

မွတ္ခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ၿပီးစီး

အခန္း(၄.၅)ႏွင့္
ျပည္သူလူထု ေတြ႕
ဆုံပြဲ
အစီရင္ခံစာ
တြင္ ၾကည့္ရန္

မရွိ

တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရ ေကာ္
မတီမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို PAP သို႔
ခ်မွတ္ေပးျခင္း
“အျပည့္အ၀” ေလ်ာ္
ေၾကးေငြ ေပးေခ်ျခင္း
အတြက္ ဆုံးျဖတ္
အခန္း(၄.၃.၂)တြင္
ခ်က္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၾကည္ရ
့ န္
အဆင့္တြင္
“ဆိုင္းငံ့ဆဲ”

မေက်နပ္ခ်က္ နစ္နာခ်က္မ်ား ကို
တိုင္တန္းျခင္း၊ သတင္းပို႔ ျခင္း

မေက်နပ္ခ်က္၊
နစ္နာခ်က္မ်ားကို
တိုင္တန္းျခင္း၊
သတင္းပို႔ျခင္းမ်ား
မရွပ
ိ ါ

EPGE သည္
“အျပည့္အ၀”ေလ်ာ္
ေၾကးကို
အတည္ျပဳခ်က္ရရန္
အတြက္ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ပါမည္၊
PAP မ်ားကို “ေျမႏွင့္
သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး
ေကာ္မတီ”၏ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
လည္း အသိေပး
ရပါမည္။
EPGE သည္
“ျပည္သူလူထု
ေတြ႕ဆုံပြဲ အစီရင္ခံ
စာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည့္အတိုင္း ျပည္
သူမ်ား၏ တိုင္ၾကား
စာ/အႀကံျပဳစာမ်ား
အေပၚ လက္ေတြ႕
ေျဖရွင္းရန္ စီမံခ်က္
(GRM)ကိုအေကာင္
အထည္ေဖာ္၍
ဆက္လက္ ထိန္း
သိမ္း လုပ္ေဆာင္ရ
ပါမည္။
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အညႊန္းမ်ား

အေျခအေန (၂၀၁၇
စက္တင္ဘာလ၄ရက္

မွတ္ခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ရလာဒ္အညႊန္းမ်ား
PAP မ်ား၏ စာရင္းျပဳစုျခင္း

ၿပီးစီး

အခန္း(၃.၂)တြင္
ၾကည့္ရန္

ေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္းအေ၀း
မ်ား က်င္းပျခင္း

ၿပီးစီး

ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအတြက္ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္မ်ား

အခန္း ၄.၂
ၾကည့္ရန္

မရွိ
EPGE သည္
“အျပည့္အ၀ေလ်ာ္
ေၾကးေငြကိုအတည္
ျပဳခ်က္ရရန္ အတြက္
ဆက္လက္
တြင္
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
PAP မ်ားကို“ေျမႏွင့္
သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး”
ေကာ္မတိ၏ဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားကို အသိ
ေပးရပါမည္ ။
EPGE သည္
“အျပည့္အ၀ေလ်ာ္
ေၾကးေငြကိုအတည္
ျပဳခ်က္ရရန္ အတြက္
ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
PAP မ်ားကို“ေျမႏွင့္
သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး”
ေကာ္မတိ၏ဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားကို အသိ
ေပးရပါမည္ ။

“အျပည့္အ၀ ေလ်ာ္
ေၾကးေငြ” ေပးေခ်
ျခင္းအတြက္ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္သည္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္
“ဆိုင္းငံ့ဆဲ”

လက္ေတြ႕ထိေရာက္မႈ အက်ဳိးအညြန္းမ်ား
ထိခိုက္ခံရသူမ်ား တဦးခ်င္း အ
တြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်
ျခင္း

တစိတ္တေဒသ
အားျဖင့္ ၿပီးစီး
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ကန္ထရိုက္တာ က
ေျမရွင္မ်ားသိ႔ု “အာ
မခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ”
ကို ေပးေခ်ၿပီး ျဖစ္
သည္။
အေၾကာင္း
မွာ ေျမရွင္မ်ား က
၄င္းတိ႔၏
ု
ေျမေပၚ
တြင္
ေဆာက္လုပ္
ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို
လုပ္ေဆာင္ခြင့္
ျပဳေစရန္
အတြက္
ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း(၄.၃.၂)တြင္
ၾကည့္ရန္

ေနာက္ဆုံး ေပေခ်မႈ
ကို ၀န္ႀကီးဌာနက
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်၍
ၿပီးျပတ္ေစရန္။

အညႊန္းမ်ား

အေျခအေန (၂၀၁၇

မွတ္ခ်က္

စက္တင္ဘာလ၄ရက္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အားလုံးေပးေခ်

ကန္ထရိုက္တာ

ျခင္း

ေျမရွင္မ်ားသိ႔ု

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
က
“အာ

မခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ”
ကို ေပးေခ်ၿပီး ျဖစ္
သည္။

အေၾကာင္း

မွာ ေျမရွင္မ်ား က
တစိတ္တေဒသအား ၄င္းတိ႔၏
ု
ျဖင့္ ၿပီးစီး

တြင္

ေျမေပၚ

ေဆာက္လုပ္

ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို
လုပ္ေဆာင္ခြင့္
ျပဳေစရန္

ေနာက္ဆုံး ေပးေခ်
မႈကို ၀န္ႀကီးဌာနက
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၍
ၿပီးျပတ္ေစရန္

အတြက္

ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း(၄.၃.၂)တြင္
ၾကည့္ရန္
PAP မ်ားသည္ ARAP လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈကို ေက်နပ္ပါ သည္။

မသိပါ

သက္ေရာက္မႈအညႊန္းမ်ား
PAP မ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို
ယခင္အတိုင္း ျပန္လည္ ထိန္း

မသိပါ

သိမ္းျခင္း
PAP မ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္
ရန္အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
လုံေလာက္စြာ ဆက္လက္ထိန္း

မသိပါ

သိမ္း တည္တံ့ေစျခင္း
စီမံကိန္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္
ငန္းမ်ားကို ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား
က အသိအမွတ္ျပဳ၊ လိုလာျခင္း

EPGE မွ ဆက္လက္
မသိပါ

မွတ္ေပးရန္

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္း
ပါ၀င္မႈရွိျခင္း

၍ အကဲျဖတ္၊ သတ္
EPGE မွ ဆက္လက္

မသိပါ

၍ အကဲျဖတ္၊ သတ္
မွတ္ေပးရန္

စီမံကိန္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ
လူထုတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး/
ဆက္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္မႈ

EPGE မွ ဆက္လက္
မသိပါ

မွတ္ေပးရန္

ရွိျခင္း
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၄.၆။

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္

ယခုလက္ရွိ

ARAP

၏

လုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

အစီအစဥ္တင
ြ ္

စတင္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ အစျပဳ၍ ေနာက္ဆုံးၿပီးဆုံးသည့္အဆင့္အထိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး
ဓာတ္အား

ပါ၀င္ပါသည္။

ယင္း

ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံအထိ

စီမံခ်က္တြင္

ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္

ပါ၀င္သည္မွာ

(၁)

လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါလိုင္း

ဒုန္သမိျမစ္မွ

(ေျမေပၚ)

တြင္

ေဆာက္လုပ္ တပ္ဆင္ ျခင္း (လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးၿပီးစီး) ႏွင့္ (၂) ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမွ
၀န္ထမ္းအိမ္ရာသိ႔ု ေရပိုက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္တပ္ဆင္ျခင္း (စီမံခ်က္အဆင္)့ တိ႔ု ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္စာပိုဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ (၁) လိုအပ္ေသာ
(၁၀)ေပ အက်ယ္ရွိ ေျမေနရာလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ရာဘာၿခံမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ နယ္ေျမကို
ျဖတ္ေက်ာ္၍

တူးေဖာ္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရပါသည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်

ေနရာ

ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရျခင္းမ်ဳိး မလိုအပ္ခဲ့ပါ ။ “အျပည့္အ၀ နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေငြ”မ်ားကို ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ခ် သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

“ၿမိဳနယ္ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မတီသို႔” ဤကိစၥရပ္/

အမႈတဲြမ်ားကို မတင္သြင္းမီ အခ်ိန္တင
ြ ္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းကို ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ၄င္းကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ
အုပ္စုအဆင့္မ်ားသိ႔ု

လိုအပ္သည္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးရပါမည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ ဤကိစၥတြင္မူ သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြ႕ဲ သည္ ျပန္လည္သုံးသပ္၍
အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (EPGE) ႏွင့္
၀န္ႀကီးဌာနသိ႔ု
ဘတ္ဂ်က္ကို

တင္ျပပါမည္။
သထုံ

အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အသိေပးအေၾကာင္းၾကား၍

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕သိ႔ု

ဦးစီးမွဴးႏွင့္

၄င္းတိ႔က
ု ို

PAP

၀န္ႀကီးဌာနက

ေက်းရြာအုပ္စု
တစ္ဦးခ်င္းစီအား

သက္ဆိုင္ေသာ

ခ်ေပးပါမည္။

၄င္းအျပင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ကို
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္

လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ ျပည္သလ
ူ ူထုကို အသိ သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊
“ေက်းရြာလူထုအမ်ား ပါ၀င္ေသာ” အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုပါမည္။
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ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(၂)သည္
လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း

အေျခခံအားျဖင့္

ေဖာက္လုပ္ပါမည္။

လက္ရွိ

(၄င္းေရပိုက္လိုင္းမွာ

ေရပိုက္လိုင္း
အနီးရွိ

အေဟာင္း၏

တာယာ

စက္ရုံမွ

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ၀န္ထမ္းအိမ္သ႔ို ေရေပးေ၀ထားျခင္း ျဖစ္သည္) တာယာစက္ရုံပိုင္ ေျမ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ စက္မ၀
ႈ န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားၿပီး၊ အျခားေသာ မည္သည့္
ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကိုမွ် ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ပါ။
ARAP ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္တင
ြ ္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း၊

၄င္းတိ႔က
ု ို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ဇယားတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသိ႔အ
ု ားျဖင့္
ထိခိုက္ခံရေသာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ

ကူညီေထာက္ပံ့မႈအားလုံးတို႔ကို

ေပးစြမ္းႏိုင္ပါမည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

အစီအစသ္မ်ားႏွင့္

ဤအစီအစဥ္
ကိုက္ညီေစရန္

ရလာဒ္မ်ားႏွင့္
အခ်ိန္ဇယား

သည္

ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏိႈင္းမႈ

ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္ ။ ဤအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ ထိခိုက္ခံရသည့္
သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတိ႔ုကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ အဓိက
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုသူတ႔၏
ို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မ်ားကို မထိခိုက္
ေစရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းအခ်ိန္

ဇယားမ်ားသည္

အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေႏွာက္ယွက္မႈ မရွိၾကေစရန္ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္စပ္ေနေစရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။
ARAP ၏ လုပ္ငန္း အေကာင္းအထည္ေဖာ္မႈ အစီအစသ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ က-၄ တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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၄.၇ ။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတင
ြ ္
ကုနက
္ ်စရိတ္အားလုံးကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၿပီး၊ ARAP ၏ အေသးစိတ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္
ထည့္သြင္းေရးဆြထ
ဲ ားပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္ကို

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္

ARAP

ေရးဆြဲျပဳစုသည့္ အခ်ိန္တင
ြ ္ ရရွိထားသည့္ အေကာင္းဆုံးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား PAP
မ်ား၏ စာရင္း၊ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးသည့္ ေျမႏွင့္အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ဒီဇိုင္းတိ႔က
ု ို
အားလုံး

အေျခခံစဥ္းစာတြက္ခ်က္ထားပါသည္။
၏

ခန္႔မွန္းတတ္ဘိုးလည္း

၄င္းတြင္

ပါ၀င္ပါသည္။

“အျပည့္အ၀ေလ်ာ္ေၾကးေငြ”

ယင္းရလာဒ္မ်ားကို

ဇယားပုံစံျဖင့္

ေနာက္ဆက္တြဲ က-၅ တြင္ ေဖာ္ျပခားသည္”။ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၀,၅၀၄ ေဒၚလာ (သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျမန္မာေငြ ၁၄,၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္)ဟု ႀကိဳတင္ သိရွိထားပါသည္။
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၅။ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္ (EMP)
ဤအခန္းသည္

စီမံကိန္းမွ

ပတ္၀န္းက်င္ေပၚသိ႔ု

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္”ပုံစံတင
ြ ္ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၅.၁ ။ စီမံကိန္း၏ အေျခအေန (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)
EMP ကို ေရးဆြဲသည့္ အခ်ိန္တင
ြ ္ရွိသည့္ စီမံကိန္း၏ အေျခအေန (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ) မွာ -



ဒုံသမိျမစ္ မွ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံအထိ ေရပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းမႈၿပီးစီးျခင္း။



ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ မွ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာသိ႔ု ေရပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္း
မစတင္ေသးပါ။
သထုံ

၄င္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံသို႔

ဤေရပိုက္လိုင္း

ကုန္က်စရိတ္ေငြကို

ခ်ထားေပးၿပီးေၾကာင္း

တည္ေဆာက္မႈသည္

CEEC

၏

သိရပါသည္။

ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္တင
ြ ္

မပါ၀င္သည့္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမာ်းကို မည္သူက လုပ္ေဆာင္မည္ကို
ယခုေလာေလာဆည္ အခ်ိန္တင
ြ ္ မသိရေသးပါ။



ဒုံသမိျမစ္ ေပၚရွိ ေရေပၚေရတြန္းစက္ရုံသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ေနၿပီး၊ ၄င္း၏ အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္စက္/အေဆာက္
အဦး၏

အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမွာလည္း

(ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္

အဆင့္သို႔

ေရာက္ရွိျခင္း။)



(၆)ေကဗီဓ
ြ ာတ္အားႀကိဳးကို သြယ္တန္းျခင္း၊ တာ၀ါတိုင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
ဓာတ္ကူးပစၥည္း အပူကာပစၥည္းမ်ား သြယ္တန္း ဆပ္ဆင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္
ၿပီးစီးျခင္း။



ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား သြယ္တန္းရာ လမ္းေၾကာင္းရွိ ရာဘာပင္အခ်ဳိ႕ကို ခုတ္လွဲရန္
က်န္ပါေသးသည္။

(ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း

အခန္း တြင္ ကိုးကားၾကည့္ရႈရန္)။
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ဖစ္ခ်္နာ

အေျခအေနကို

လြန္ခဲ့ေသာ

၅.၂ ။ သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံအသစ္သို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ဒုံသမိျမစ္

မွ

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံသို႔

သြယ္တန္းထားသည့္

ေရပိုက္လိုင္းသည္

(၆)

ေကဗီဓ
ြ ာတ္အားလိုင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားရာလမ္းောကာင္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဖစ္ခ်္နာ၏
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္း စီမံကိန္းသို႔ လာေရာက္ၾကည့္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ၊ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္အဆင့္တြင္ ရွိေနပါသည္။ တူးေဖာ္
ထားေသာ ေျမစာမ်ားကိုလည္း ၄င္းေျမက်င္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖို႔ပါသည္။ ထုိသို႔ ေျမျပန္လည္ဖို႔ၿပီး
ခ်ိန္တင
ြ ္

အပင္ငယ္မ်ား

လာေရာက္

ေပါက္ေရာက္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္

ၾကည့္ရႈသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္

ဖစ္ခ်္နာမွ

ေျမတူးထားရာလမ္းေၾကာင္း၊

စီမံကိန္းသိ႔ု

ေရပိုက္ျမဳပ္ထားရာ

လမ္းောကာင္းကို မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေတာ့ပါ။
၄င္းလမ္းေၾကာင္းသည္
လမ္းမအတိုင္းျဖစ္ၿပီး၊
လည္းေကာင္း၊

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံသို႔
တပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔

စားက်က္ေျမ

မေရာက္မီ
လည္းေကာင္း၊

(မိုးရာသီအခ်ိန္တင
ြ ္

လက္ရွိအသုံးျပဳေန
ကြမ္းၿခံ၊

ေရလႊမ္းေနေသာ

သည့္

ရာဘာၿခံမ်ားကို
ေျမေနရာ)မ်ားကို

လည္းေကာင္း ျဖတ္သန္းသြားပါသည္။
စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို မျဖတ္ ေက်ာ္ပါ။
၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

ဂ်ဴလိုင္လမွ

၂၀၁၇

ခုႏွစ္၊

ၾသဂုတ္လအတြင္း

စီမံကိန္းသို႔

ဖစ္ခ်္နာ

လာေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း သိရွိရသည္မွာ ေရပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းသြားရာ
အပိုင္း မ်ားသည္ လူအမ်ားေနထိုင္ရာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာ
(အပင္၊

သတၱ၀ါႏွင့္

မေတြ႕ရွိရပါ။

ပတ္၀န္းက်င္တို႔

သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားမွာ

စူးစမ္းေလ့လာမႈျပသည့္
သိ႔အ
ု တြက္ေၾကာင့္

ဆက္စပ္မႈ)

ျမင္ေတြ႕ေနက်

နယ္ေျမေဒသတို႔တြင္

ေရပိုက္

ဖစ္ခ်္နာ

ေနရာတစ္စုံတစ္ရာ

အပင္အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊

အၿမဲတမ္းလိုလို

လိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တင
ြ ္

ရွားပါးအပင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရွားပါး သတၱ၀ါမ်ား မရွိၾကပါ။
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အဖိုးတန္သည့္

မ်ဳိးသုန္းမႈ

ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
အႏၱရာယ္ရွိေနေသာ

ေရပိုက္လိုင္းသည္ လယ္သမားပိုင္ရွင္ (၄)ဦး၏ ကြမ္းၿခံႏွင့္ ရာဘာၿခံမ်ားကို ထိခိုက္ခဲ့ပါသည္။
၄င္းအျပင္

(ေရွာက္ပင္၊

အုန္းပင္၊

နဂါးေမာက္သီးပင္၊

ကၽြန္းပင္

အစရွိေသာ)

အျခားစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံပင္မ်ားႏွင့္ အပင္ႀကီးမ်ဳိးကိုလည္း ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ့ရပါသည္။ (အခန္း ၃
ေနာက္ဆက္တြဲ က-၂ တြင္ ၾကည့္ရန္)
စစ္တပ္နယ္ေျမသိ႔ု စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ျဖတ္သန္းခြင့္ ရွိပါသည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ လုပင
္ န္းစဥ္အတြက္ လိုအပ္မႈ အားလုံး ကို အခန္း ၃ ႏွင့္ အခန္း ၄ တြင္
ေဖာ္ျပ

ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

(၆)ေကဗီဓ
ြ ာတ္အားလိုင္း

အတြက္

ေျမေနရာ

ရွင္းလင္းမႈ၊

ေျဖရွင္းမႈမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲ တင္ျပထားပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ ပုံမ်ားမွာ စီမံကိန္း ဧရိယာႏွင့္ ၄င္း၏ ပါ၀င္ေသာ လုပင
္ န္းမ်ားကို
အက်ဥ္းၿခံဳငုံေဖာ္ျပ ထားေသာ ပုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။
သထံု ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔

ထိန္းခ်ဳပ္စခန္းသို႔

ပုံ၅-၁ ။ ထိန္းခ်ဳပ္စက္ခန္း

အေဆာက္အဦး

ေရပိုက္လိုင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
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ဖစ္ခ်္နာ

အစျပဳသည့္ေနရာ

(၂၀၁၇

ခုႏွစ္၊

ပုံ၅-၂ ။ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လားရာအၿပိဳင္ တူးေဖာ္ထားေသာ ေရပိုက္လိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
အားျဖင့္ ၿပီးစီးေနပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

ပုံ၅-၃ ။ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ေရပိုက္လိုင္းေၾကာင္း၊ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္အၿပိဳင္ ျမင္ေတြ႕ရပုံ
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
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ဖစ္ခ်္နာ

ပုံ၅-၄ ။ ေရတြန္းစက္သို႔ သြားရာလမ္း (လက္ယာဘက္တြင္ ဓာတ္အားလိုင္းအသစ္မ်ား ျမင္ေတြ႕
ရပုံ) ။ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား ခ်ထားမႈကို မေတြ႕ျမင့္ႏိုင္ပါ ။ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ )

ပိုက္လိုင္းျဖတ္မည့္တပ္နယ္ေျမ

ပုံ၅-၅ ။ တပ္နယ္ေျမသို႔ ျဖတ္သန္းရန္အတြက္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လမ္းမႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္
ကို ျမင္ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
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ဖစ္ခ်္နာ

ပုံ၅-၆ ။ ေရပိုက္လိုင္း၏ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေျခအေန (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

၅.၃

ဓာတ္အားေပး

စက္ရုံမွ

ေရတြန္းစက္သို႔

(၆)ေကဗီြ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း

တစ္ခု

ဆက္သြယ္ျခင္း
အခန္း(၂)တြင္

ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း၊

ဓါတ္အားလိုင္းသည္

ေရပိုက္လိုင္း၏

လမ္းေၾကာင္းကိုပင္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ စီမံကိန္းသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဖစ္ခ်္နာ မွ
သြားေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ
အၿပီးသတ္ေနခ်ိန္

ခရီးစဥ္တင
ြ ္
ျဖစ္သည္။

ဓာတ္အားလိုင္း

ေဒသရင္း

အပင္မ်ား၊

တည္ေဆာက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဒသရင္းသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

အခန္း(၅-၂)တြင္ ေရပိုက္လိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းတြင္ တင္ျပထားခ်က္ႏွင့္အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

အနည္းငယ္ကိုသာ

သံလိုက္စက္ကင
ြ ္းမ်ားႏွင့္
ပေလာက္ပါ

၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အသုံးျပဳထားသျဖင့္၊
စက္၀န္းေရာင္

ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအတြက္

လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ

ေျမရွင္းရာတြင္

(ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္

မေျပာ

အလားတူ)

ရာဘာပင္ အပင္(၇၀)ႏွင္ ကြမ္းပင္ အပင္(၂၀၀)တိ႔က
ု ို ခုတ္လွဲခ့ရ
ဲ ပါသည္။ (ေရွာက္ပင္၊ အုန္းပင္၊
8408P01/FICHT-18447327-v2

ဖစ္ခ်္နာ

နဂါးေမာက္ သီးပင္၊ ကၽြန္းပင္ အစရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးပင္မ်ားအျပင္) ဓာတ္အားေပးစက္ရုံအနီးတြင္
ဓာတ္အားလိုင္း အတြက္ လမ္းေၾကာင္း မလုံေလာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ရာဘာပင္ အပင္(၇၀)
ထပ္မ၍
ံ ရွင္းလင္း ရန္ က်န္ေနပါေသးသည္။ ဤအခ်က္ကိုလည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
အစီအစဥ္ အားလုံးတြင္ (ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ေရး) ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္း
ကို ဤအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း(၃)ႏွင့္ အခန္း(၄)တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
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ဓါတ္အားလိုင္းအေဟာင္း

ဓါတ္အားလိုင္းအသစ္

ေရပိုက္လိုင္းအသစ္

ပုံ၅-၇ ။ ေရပိုက္လိုင္းသစ္ႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းသစ္တို႔ကို လမ္းေၾကာင္းငယ္တစ္ခုႏွင့္ ဓာတ္အား
လိုင္း အေဟာင္းတို႔အၾကားတြင္ တည္ေဆာက္ထားပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ)။

ပုံ ၅-၈ ။

ဓာတ္အားလိုင္းသစ္ႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္းသစ္တို႔၏ တည္ေဆာက္မႈ အၿပီးသတ္ကို

ျမင္ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ) ။
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ပုံ၅-၉ ။ ရာဘာၿခံအတြင္းသို႔ ျဖတ္၍ သြယ္တန္းထားသည့္ ဓာတ္အားလိုင္းကို ေတြ႕ရပုံ (၂၀၁၇
ခုႏွစ္၊ ေမလ )။

ဓါတ္အားလိုင္း

ပုံ၅-၁၀။ ဓာတ္အားေပးလိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ရာဘာပင္မ်ား၏ အကိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္
လိုအပ္သည့္ အပိုင္းမ်ား (အနီေရာင္ၾကက္ေျခခတ္မ်ားျဖင့္ ျပထားပါသည္)။
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၅.၄

ေရေပၚေရတြန္းစက္ႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္စက္ခန္းအေဆာက္အဦး

ေရေပၚေရတြန္းစက္ကို

ဒုံသမိျမစ္ကမ္းေဘးတြင္

တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

၄င္းကို

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စက္ခန္းရွိေသာ အေဆာက္အဦးကို ျမစ္ကမ္း၏အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ ထားၿပီး၊
ေရေပၚေရတြန္းစက္ႏွင့္ တံတားတစ္ခုျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ္ထားပါ သည္။ (ပုံ ၅-၁၁ မွ ပုံ

၅-

၁၇ထိ)။ တံတားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အပင္ႀကီးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ စက္ခန္းအေဆာက္
အဦးအတြက္ ၿခံဳပင္မ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ရပါသည္ ။ ဤေနရာတ၀ိုက္သည္ လူေန
အရပ္ေဒသျဖစ္သျဖင့္ လူမ်ား၏ ေႏွာက္ယွက္ လႊြမ္းမိုးမႈကို မ်ားစြာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာေၾကာင့္
သက္ရွိတို႔၏ တည္ရာေနရာမ်ားမွာ ျမစ္ေၾကာင္းတေလ်ာက္ ေတြ႕ျမင္ေနက်အတိုင္း ေယဘူယ်
ေနရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ အပင္မ်ားႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ရွားပါးအပင္မ်ားႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားကို ဤေနေဒသ တ၀ိုက္တြင္ မေတြ႕ရွိရပါ ။
ေရေပၚေရတြန္းစက္ႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္စက္ခန္း

အေဆာ္ကအဦးတို႔အၾကားရွိ

ေျမေနရာ

သည္

မိုးရာသီတြင္ ေရလႊမ
ြ ္းေလ့ရွိပါသည္။ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံအသစ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ အတြက္
ဒုံသမိျမစ္ေရကို တစ္ေန႔လွ်င္ စုစုေပါင္း အမ်ားဆုံး ပမာဏ (၁၂၀၀)မီတာ က်ဴ႕(m3)ပို႔ တင္ရန္
လိုအပ္သည္။

၄င္းပမာဏတြင္

၀န္ထမ္းအိမ္ရာသိ႔ု

ေပးေ၀မည္

ေသာက္သုံးေရး

ပမာဏ

(၃၀)မီတာက်ဴ႕ခန္႔လည္း ပါ၀င္တက
ြ ္ခ်က္ထားပါသည္ ။
ဒုံသမိျမစ္ေရ၏

မိုးရာသီႏွင့္

ေႏြရာသီတြင္ရွိေသာ

ေရစီး

ပမာဏႏွင့္

သက္ဆိုင္

သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုးကားရန္ မရရွိခဲ့ပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တြက္ခ်က္မႈ သည္
ျမစ္ေရကို ရယူသည့္ ပမာဏ မည္မွ် နည္းပါးေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ ပါသည္ ။
သထုံၿမိဳ႕အနီး ဒုံသမိျမစ္သည္ ေႏြရာသီအခ်ိန္တင
ြ ္ အက်ယ္(၁၀၀)မီတာခန္႔ ရွိ ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်
ေရအနက္ကို (၂)မီတာဟု ယူဆပါက (အလြန္နည္းေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္)ေရစီး၏ အျမန္ႏႈန္းသည္
(၁)စကၠန႔လ
္ ွ်င္

(၁)မီတာႏႈန္း

(အလြန္ေႏွးေသာႏႈန္း)ျဖစ္၍

ေရစီးႏႈန္းမွာ

တေန႔လွ်င္

(၁၇)သန္းမီတာက်ဴ႕အထိ ရွိႏိုင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေႏြရာသီတင
ြ ္ ျမစ္ အတြင္းရွိ
ေရ၏

၀.၀၁

ရာခိုင္ႏႈန္းသာ
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မိုးရာသီအခ်ိန္ျဖစ္ပါက

ယင္းတြက္ခ်က္မႈ

တန္ဖိုးသည္ မ်ားစြာပို၍ နည္းသြားပါမည္။ ၄င္းအျပင္ လက္ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ၏ လည္ပတ္မႈ
ကို ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားသျဖင့္လည္း၊ သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံအတြက္ စုစုေပါင္း
ေရလိုအပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါမည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္အရ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ လုပ္ငန္းလည္ပတ္
ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရကို ထုတ္ယူသည့္ ပမာဏာမွာ နည္းပါးသျဖင့္ ေရစုန္အပိုင္းသို႔ ေရ
စီးဆင္းမႈကို

မေႏွာက္ယွက္ဘဲ

ေရစုန္တြင္ရွိၾကေသာ

သက္ရွိတ႔၏
ို

တည္ေနရာမ်ားကို

သိသာေသာ ထိခိုက္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ ။
ဤေရပမာဏကို

ထုတ္ယူအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း၊

ေရစုန္ေဒသအတြက္

ကန္႔သတ္ခ်က္ မျဖစ္ေပၚေစပါ။

ပုံ ၅-၁၁ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္ တည္ေနရာ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

ပုံ ၅-၁၂ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ)
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ေရအသုံး

ျပဳမႈကို

ေရေပၚတြန္းစက္

ထိန္းခ်ဳပ္အေဆာက္အဦး

ပုံ ၅-၁၃ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္မွ

ထိန္းခ်ဳပ္အေဆာက္အဦးသို႔

ေရပိုက္လိုင္း

ပထမအပိုင္း

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

ေရပိုက္လိုင္း

ပုံ ၅-၁၄ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္သို႔ ဆယ္သြယ္ထားသည့္ တံတား မိုးရာသီတြင္ ျမင္ေတြ႕ရပုံ
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)
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ပုံ ၅-၁၅ ။

ေရေပၚေရတြန္းစက္ႏွင့္ အ၀င္၀လမ္းေပါက္ (ေသာ့ခတ္၍ ပိတ္ထားပုံ) (၂၀၁၇
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

ပုံ ၅-၁၆ ။

ထိန္းခ်ဳပ္စက္ထားေသာ အေဆာက္အဦး (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ)
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ပုံ ၅-၁၇ ။

၅.၅

ထိန္းခ်ဳပ္စက္ထားေသာ အေဆာက္အဦး (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း

အလုပ္သမားမ်ား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အိမ္ယာသိ႔ု ျဖန္႔ေ၀ေသာ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လမ္းမမ်ား၊
လမ္းၾကမ္းမ်ားအတိုင္း
သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား

ေဖာက္လုပ္ထားပါသည္။
အေနႏွင့္

လူေနထူထပ္ရာ

ျမက္ခင္းမ်ားကိုသာ

ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေတြ႕ရသည္။

အခ်ဳိ႕ေနရာ

လမ္းေၾကာင္းပိုင္းမ်ားတြင္ ၿခံဳငယ္မ်ားကိုသာ ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။
ဤေနရာတြင္

ေဂဟေဗဒအရ

တန္ဖိုးရွိေသာအပင္ႏွင့္

အမ်ားအားျဖင့္

ေတြ႕ျမင္ေလ့ရွိေသာ

အပင္မ်ားသာ

တိရစၦာန္မ်ားကို

ေပါက္ေရာက္ပါသည္။

မေတြ႕ရွိ
သတၱ၀ါ

ရဘဲ
မ်ား

အေနႏွင့္လည္း အလားတူစြာပင္ ေတြ႕ျမင္ေနက်ျဖစ္ေသာ သာမန္သတၱ၀ါမ်ားသာ ရွိပါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေရပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေဒသရင္း အပင္မ်ားႏွင့္ ေဒသရင္း သတၱ၀ါမ်ား
အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမွာ “လုံး၀မရွိ”ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္
ကုစားေသာ နည္းလမ္းမ်ား မလိုအပ္ပါ။
ေရပိုက္လိုင္း

ျဖတ္သန္းရာလမ္းေၾကာင္း

တစ္ေလ်ာက္သည္

ေျမမ်ားသာျဖစ္၍ ပုဂၢလိကေျမ တစ္စုံတစ္ရာကိုမွ် ထိခိုက္မႈ မရွိပါ။
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ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္

ေရပိုက္လိုင္းအသစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာမွာ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ လမ္းမမ်ား၊
လမ္းၾကမ္းမ်ား၏ ေဘးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရာဘာပင္၊ ကြမ္းပင္ စေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးပင္မ်ားကို
ခုတ္လွဲရန္

မလိုအပ္ပါ။

အနည္းငယ္ေသာ

သစ္ပင္မ်ားႏွင့္

ၿခံဳပင္မ်ားကိုသာ

ရွင္းလင္းရန္

လိုပါသည္။ ဤေရပိုက္လိုင္းသည္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားသိ႔ု ျဖတ္သန္းမသြားသျဖင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ပါ ။
အခ်ဳိ႕ေသာ

အိမ္မ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္မြမ္းမံေပးရန္

ေရပိုက္

လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္

လိုင္းမ်ားကို
အခ်ဳိ႕

လိုအပ္ပါသည္။

ေသာ

ဤသို႔

ပိုမိုအရည္အေသြးေကာင္းေစရန္
ပိုက္လိုင္းအသစ္မ်ားကိုလည္း၊

ေရပိုက္မ်ား

အသစ္တပ္ဆင္ျခင္း၊

ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူေနအိမ္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဥယ်ာဥ္မ်ား၌ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ
အပင္မ်ားကို

ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ဤသက္ေရာက္မႈ

မွာ

ပမာဏအားျဖင့္

အနည္းငယ္သာရွိၿပီး၊ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလတို အတြင္းသာ
ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းကို အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံ ႀကိဳတင္အသိေပးထားျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးပင္မ်ားကို
ထိခိုက္မႈမွ

ေရွာင္လဲြႏိုင္ပါသည္။

အိမ္မ်ားကို

ဆက္သယ
ြ ္ေသာ

ပိုက္လိုင္းမ်ား

အတြက္

ေျမတူးေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း လုပ္ငန္းၿပီးသည္ႏွင့္ မူလအေနအထားသိ႔ု လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ
ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။
ယခုေလာေလာဆည္တင
ြ ္ ေႏြရာသီကာလ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာသိ႔ု ေရကို တေန႔လွ်င္ (၂)ႀကိမ္သာ
ေပးေ၀ႏိုင္ၿပီး၊ တႀကိမ္ေရေပးလွ်င္ နာရီ၀က္ခန္႔ သာေပးေ၀ႏိုင္ပါသည္။ ေရပိုက္လိုင္းအသစ္
တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ေရး

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္သြား

ရရွိႏိုင္ပါမည္ ။
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ပါက

ေရေပးေ၀မႈကို

စဥ္ဆက္မျပတ္

သထုံ PP

ပုံ ၅-၁၈ ။

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမွလာေသာ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္ရွိ ကတၱရားလမ္းမႏွင့္
အၿပိဳင္ ရွိပါသည္ ။
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သထုံ PP

ပုံ ၅-၁၉ ။

ေရပိုက္လိုင္းမွ လမ္းမႀကီးတစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ပုံ ။

ပုံ ၅-၂၀ ။

မၾကာမီတြင္ တပ္ဆင္ေတာ့မည့္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္ရွိ လမ္းမႀကီးႏွင့္အၿပိဳင္
တည္ရွိပါမည္ ။
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ပုံ ၅-၂၁ ။

ေရပိုက္လိုင္းသည္ လမ္းမႀကီး တခုအား ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားပုံ ။

ပုံ ၅-၂၂ ။

ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ ဤလက္ရွိလမ္းႏွင့္အၿပိဳင္ ျဖစ္ပါသည္။
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ပုံ ၅-၂၃ ။

ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္ရွိလမ္းမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ တည္ေဆာက္ထား
ပါသည္ ။

ပုံ ၅-၂၄ ။

ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရပိုက္လိုင္းသည္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ လမ္းမမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္
ယူထားပါသည္ ။
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ပုံ ၅-၂၅ ။

ဤေနရာသည္ ေရေလွာင္ကန္မ်ား ေဆာက္(ေျမေပၚကန္ႏွင့္ ေျမေအာက္ကန္)
လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာေျမေနရာမ်ား ။

ပုံ ၅-၂၆ ။

၅.၆

ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္မည့္ ၾကားခံတဆင့္ ေရေလွာင္ကန္၏ တည္ေနရာ။

တည္ေဆာက္ေရးကာလ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

ဤအစီရင္ခံစာ၏

လြန္ခဲ့ေသာ

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံတို႔

အခန္းမ်ားတြင္

အၾကားတြင္

ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း၊

ပိုက္လိုင္းမ်ား

ခ်ထားျခင္းႏွင့္

ဒုံသမိ

ျမစ္ႏွင့္

ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား

တပ္ဆင္ျခင္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္ ။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
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အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အေလးထားရန္ကိစၥမွာ ထိခိုက္ခံရေသာ ေျမရွင္မ်ား၊ သီးႏွံ
စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအား သင့္တင္မွ်တေသာ နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အခ်ိန္မီ ေပးေခ်ႏိုင္ေရးပင္
ျဖစ္သည္။ အခန္း-၃ ႏွင့္ အခန္း-၄ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးသည့္အတိုင္း ဤအခ်က္မွာလည္း ေအာင္ျမင္စြာ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
က်န္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာသိ႔ု ေသာက္သုံးေရး ျဖန္႔ေ၀ရန္အတြက္ ေရပိုက္လိုင္း
တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာရန္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲၿပီး ဇယား-၅-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ EPGE ၏ က်န္းမာေရး လုံၿခံဳေရးႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဌာနမွ

၀န္ထမ္းမ်ားက

ပတ္၀န္းက်င္ကို

ထိခိုက္မႈ

ေလ်ာ့နည္းေစသည့္

နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကို ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေနၾကရပါမည္။

၅.၇

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္

၅.၇.၁။ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ။
ေရပိုက္လိုင္း မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ ကာလအတြင္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ
ေလ်ာ့နည္းေစသည့္

တိက်ေသာ

နည္းလမ္းမ်ား

(သိ႔မ
ု ဟုတ္)

နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကး

ေပးေခ်မႈမ်ား မလိုအပ္ပါ။ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေကာင္းမြနစ
္ ြာ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
ေရပိုက္လိုင္းမ်ား

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ပါက

(ဥပမာ

ေရပိုက္က်ဳိးပ်က္သျဖင့္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း)၊ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္စဥ္
ကာလအတြင္းက အသုံး ျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

၅.၇.၂ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
ေရပိုက္လိုင္း၏

အလုပ္

လည္ပတ္ေနပံုကို

အၿမဲတမ္း

ပုံမွန္စစ္ေဆးရမည္။

ခ်ဳိ႕ယြင္း

ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ေတြ႕ရွိပါက EPGE ၏ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဌာန
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(HSE) သို႔ အလ်င္အျမန္ သတင္းပို႔ရမည္။ သင္ေလ်ာ္ေသာ ျပဳျပင္ေပးမႈမ်ားကို အခ်ိန္တို
ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ၾကပါမည္။
ဇယား ၅-၁။

သထုံဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ေရပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္ (EMP)
တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း

ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစမည့္

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကး

ဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ား
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရန္အတြက္ကုန္က်ေငြ
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္တာသည္ အလုပ္သမားမ်ား ၏
အႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ဦးထုပ္၊ ဖိနပ္စသည့္ PPE
ပစၥည္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ဥပမာ-ေျမတူးစက္၊ ဂေဟေဆာ္လုပ္ငန္း

ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိ

စသည္။

ခိုက္ေစျခင္းကို ေလ်ာ့

ေရပိုက္လိုင္းခ်ေသာ ေနရာႏွင့္ အျခားေဆာက္လုပ္ေရး

နည္းေစရန္ နည္းလမ္း

ပစၥည္းမ်ား၏ ေနရာယူမႈသည္ နည္းႏိုင္သမ်ွ နည္းရ မည္။

မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာ

ေရပိုက္လိုင္းခ်ထားၿပီးသည္ႏွင့္ ေျမာင္းမ်ားကို တူးထား ေသာ

EPGE

တြင္ ထပ္မံကုန္က်

ေျမမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္၍ (မူလ အေန

စရိတ္ မလိုပါ ။

အထားျဖစ္ေအာင္)ဖို႔ေပးရမည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္
က်စရိတ္တြင္ ပါရွိၿပီး
ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသုံး စက္ကရိယာမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊
အင္ဂ်င္၀ိုင္လဲျခင္း၊ ေလာင္စာဆီျဖည့္ျခင္း တို႔ကို ေျမေပၚသို႔
မက်ေစရန္ ေအာက္ခံ ကြန္ကရစ္ သို႔မဟုတ္
ကတၱရားအခင္းရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ။
အပြင့္ျဖစ္ေနေသာ က်င္းမ်ားကို အကာအကြယ္/တားဆီး
ေရးတိတ္ေခြမ်ားျဖင့္ သတိေပး ကာကြယ္ထားရမည္။
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လုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔အခ်ိန္သာ ျပဳလုပ္ရန္။ ၄င္းသည္
အလုပ္သမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ပို၍ ကင္းေ၀းေစၿပီး၊
(ေရပိုက္လိုင္းခ်သည့္ လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ) ပတ္၀န္းက်င္
လူေနအိမ္မ်ားသိ႔ု ဆူညံသံမ်ားျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္မႈကို
ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ။
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီတြင္ ဖုမ
ံ န
ႈ ္႔မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစ ရန္၊
လုပ္ငန္းခြင္ေနရာကို ေရမၾကာခဏ ျဖန္းေပးရမည္။
လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာအတြင္း ယာဥ္မ်ား၏ အျမန္ႏႈန္းကို ၁၅
ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ ေစရမည္။
စာရြက္၊ သစ္သား၊ ပလပ္စတစ္ စေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား ကို
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ သထုံ
ျမဴနီစပယ္၏ အမိႈက္က်င္းထဲသို႔ သြားေရာက္ စြန႔ပ
္ စ္ရ မည္။
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ေသာက္သုံး
ေရမ်ား ခ်ထားေပးရမည္ ။
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ “ေရြ႕ရွားသန္႔စင္ခန္းမ်ား”ထား

CC

ေပးရမည္ ။
ေျမတူးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သူ မ်ားကို
ႀကိဳတင္ အသိေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္မ်ား သို႔
ေရပိုက္မ်ား သြယ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္စု မ်ားကို
ေရပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းမည့္ ေန႔ရက္ ႀကိဳတင္၍ အသိ
ေပးရမည္။ သို႔မွသာ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ သီးႏွံမ်ားကို ထိခိုက္မႈမွ
ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ။
စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံပင္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွား
ရမည္။ အိမ္သြယ္တန္းေသာ ေရပိုက္လိုင္း၊ က်င္းမ်ားကို
အေသးဆုံး ပမာဏသာတူး၍ လုပ္ငန္းၿပီးလွ်င္ မူလအေန
အထားတိုင္းေရာက္ရန္ ေျမကိုေနသားတက် ျပန္ဖုံးရမည္။
သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အထူးသျဖင့္ ဤအခ်က္ကို ေရေလွာင္ကန္မ်ား တည္
ေဆာက္မည့္ ေနရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ။
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EPGE

၆။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ARAP ႏွင့္ EMP တိ႔၏
ု အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
၆.၁

ထိခိုက္သူမ်ားအားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး (အက်ဥ္းခ်ဳပ္) ARAP

သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ ေရပိုက္လိုင္းသစ္ႏွင့္ ဓါတ္အားလိုင္းသစ္တို႔ သြယ္တန္းရန္ ေဆာက္
လုပ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖတ္သန္းသြားေသာ အိမ္ေထာင္စု(၅)စုႏွင့္ စစ္တပ္နယ္ေျမ တစ္ခု
တိ႔က
ု ို၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤလိုင္းမ်ားသည္
လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာလမ္းမအတိုင္း ေဖာက္လုပ္ထား၍ သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံု သိ႔မ
ု ေရာက္
မီ၊ တပ္နယ္ေျမအတြင္းအသံုးျပဳေနေသာေျမ၊ ရာဘာၿခံႏွင့္ ကြမ္းၿခံမ်ားအျခားေသာ စိုက္ခင္းမ်ား
ႏွင့္ စားက်က္တစ္ခု (မိုးရာသီတြင္ေရလႊမ္းမိုးေလ့ရွိသည္)တိ႔က
ု ို ျဖတ္သန္းသြားပါသည္။ စီမံကိန္း
ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေဆာက္အဦးမ်ား
ရုပ္၀တၴဳဆိုင္ရာ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမျပဳရပါ။ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာသို႔ ျဖန္႔ေ၀မည့္ေရပိုက္လိုင္း
တည္ေဆာက္ေရးေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးအရ သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာကို မျဖစ္ေပၚေစပါ။
ဤ ARAPကို ျပဳစုေရးသားခ်ိန္တြင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္သူမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ၿပီး``ကနဦး
ေလ်ာ္ ေၾကးေငြ (အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ)အျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ(၇၄၈၅၀၀၀)က်ပ္ကို ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္
ပါသည္။ ဤေငြတန္ဖိုးကို အခြင့္အာဏာရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဤကိစၥရပ္တင
ြ ္ ေျမႏွင့္
သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ေရးအဖြဲ႔ LCCC´´ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအတြက္ ေနာက္ထပ္
ထပ္မ၍
ံ

အပင္မ်ားခုတ္လွဲရန္

လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြပါ၀င္တက
ြ ္ခ်က္ထားသည္။
သေဘာတူတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္တြင္
ကန္ထရိုက္တာ၏

ေျပာျပခ်က္အရ

ထပ္မံထည့္သြင္းရန္

´´အျပည့္အ၀ေလ်ာ္ေၾကးေငြ´´ကို
ထိခိုက္သူမ်ားသိ႔ု

ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္

ေပးေခ်ရန္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာ
ၿမိဳ႕နယ္အဖြ႔မ
ဲ ွ
CEEC

ယင္းတို႔ကိုမခုတ္လရ
ွဲ ေသးပါ၊

မွ

ထိခိုက္

ခံရသူမ်ား ``အျပည့္အ၀ေလ်ာ္ေၾကးေငြ´´ကို လက္ခံရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ေနာက္ထပ္သစ္ပင္မ်ားကို
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ခုတ္လွဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ ဤအဆင့္တြင္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။


EPGE

သည္

GRM

ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၎၏အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို ` ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအစီရင္ခံစာ (ဖစ္ခ်ိနာ၊
၂၀၁၇ )တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါ

သည္။

ဤ

GRM

စီမံခ်က္သည္

ထိခုိက္ခံရသူမ်ားအား

နစ္နာေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း၏တည္ေဆာင္စဥ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္
အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္၊ တိုင္တန္းခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
မဆို

တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္ရၾက ေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ တိုင္ၾကားစာ၊ အႀကံျပဳစာ

တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႔ရွိရေသးပါ။
 ``အျပည့္အ၀ေလ်ာ္

ေၾကးေငြ´´

ကို

အတည္ျပဳၿပီးေနာက္

ထိခိုက္ခံရသူမ်ားထံသို႔

၎တိ႔၏
ု သေဘာတူညီမႈကိုရရွိေစရန္ တင္ျပရမည္။


EPGE သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္အတြင္းတြင္

PAP မ်ား၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္၊ ၎တိ႔၏
ု တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာ
ေပါက္ေစရမည္။


EPGE

သည္

ဤအစီရင္ခံစာ၏အခန္း

၄.၅တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ARAP

လုပ္ငန္း၏ေနာက္တြင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ`ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္း´
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ `` ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ေရး ´´
လုပ္ငန္း စဥ္ကိုသာမက ယင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပါ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္
လိုအပ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

PAP မ်ားသည္

စီမံကိန္းမတိုင္မီက အေျခအေန

အေန

အထားမ်ားသိ႔ု ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ထိုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အေနအထားတြင္ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းတို႔ကို ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
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ဖစ္ခ်္နာ

၆.၂ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္
ဖစ္ခ်္နာ၏ ၂၀၁၆ခုနွစ္အတြင္း စီမံကိန္းေနရာသု႕ိ (၄)ၾကိမ္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ ေလ့လာျခင္း
အေပၚတြင္မွတည္၍ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသြားေသာလမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း နယ္နမိတ္ေျမေနရာမ်ား
(သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံုသုိ႕ေရပုိက္လုိင္းနွင့္

ဓါတ္အားလုိင္းသြယ္တန္းျခင္း)နွင့္

ေရေပၚ

ေရတြန္းစက္နွင့္ ၄င္းကုိထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေဆာက္အဦးတုိ႕သည္ ဤေဒသ၏ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ
တန္ဖုိးကုိ ထိခုိက္မႈ၊ ေနွာက္ယွက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစပါ။ ဒုံသမိျမစ္အနီး ပတ္၀န္းက်င္ရိွေပါက္ေရာက္
ပင္မ်ားမွာ

ဤေဒသအတြင္း

ဤေဒသတစ္ခုလံုးသည္

ေယဘူယ်အားျဖင့္

နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

လူအမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏

ေတြ႕ျမင္ေနက်အပင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ားအေျခခ်ေနထုိင္လာရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေနွာက္ယွက္မႈကုိမ်ားစြာ ခံစားလာရေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထု႕ိ အတြက္ေၾကာင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းတြင္ တိက်ေသာ၊ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ
ေဒသရင္း အပင္မ်ားနွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားမရိွၾကပါ။
ခုတ္လဲရွင္းလင္းျပီးသြားေသာ စုိက္ပ်ဳိးပင္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ ေပးေခ်ျပီးျဖစ္သည္။
၎အေၾကာင္းအရာကုိ ဤအစီရင္ခံစာ၏

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဉ္(အက်ဉ္းခ်ဳပ္)

က႑တြင္ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္သည္။
သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွ၀န္ထမ္းအိမ္ယာသု႕ိ ျဖန္႕ေ၀မည့္ေရပုိက္လုိင္းကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ လုိ
အပ္ေနပါေသးသည္။ ၎လုပ္ငန္းစဉ္ေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္နုိင္ေခ်မွာပုိ၍ပင္

နည္းပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းအားလံုး၏
မေျပာပေလာက္ေသာ

အတုိင္းအတာမ်ွသာျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကုိဇယားနွင့္တကြ

ပတ္၀န္းက်င္ကုိသက္ေရာက္ေစမႈမွာ၊
သု႕ိ ရာတြင္

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္

နုိင္ငံေတာ္ အတြက္ျဖန္႕ျဖဴးေပးသည့္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားနွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ သြယ္၀ုိက္အက်ဳိးကုိ
ခံစားၾကရ ပါ မည္။ ၎အျပင္ သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံု၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္မိသားစုမ်ားသည္လည္း
ေသာက္သံုးေရ စနစ္
၆-၁

တြင္

ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းအက်ဳိးကုိလည္းခံစားၾကရပါမည္။ ဇယား

ေရပုိက္မ်ား၊
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ဓါတ္အားလုိင္းမ်ားနွင့္
ဖစ္ခ်္နာ

ဒုံသမိျမစ္ေရကုိ

ထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္း

တု႕ိ ေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အက်ဉ္းခ်ဳပ္၍ တင္ျပထားပါ
သည္။
ဇယား ၆-၁။

စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အေၾကာင္းအရာ

သက္ေရာက္မႈ

မွတ္ခ်က္/ေလ်ာ့နည္းေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ေျမသိမ္းယူျခင္း

ေျမအမ်ားစုသည္ အစိုးရပိုင္ ေျမ မ်ားျဖစ္သည္။

သီးႏွံပင္မ်ား

နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပး ေခ်ၿပီး ။

ေဒသရင္းအပင္မ်ားႏွင့္သတၱ၀ါမ်ား

ေရပိုက္လိုင္းခ်ရန္
ေျမေနရာယူမွုသည္အနည္းငယ္သာျဖစ္သည္။
စီမံကိန္း ဧရိယာသည္ ေဂဟေဗဒ တန္ဘိုးအရ
အလြန္နည္းျပီး ေပါက္ေရာက္ ပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါ
တို႔မာွ ဤေဒသတြင္ အမ်ားအား ျဖင့္
အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕ရ ေသာ
မ်ဳိးစိတ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ဒုံသမိ ေခ်ာင္းေရကို ထုတ္ယူျခင္း

/၀

ေရ ထုတ္ယူမႈသည္ ေႏြရာသီ အခ်ိန္တြင္

ေၾကာင့္ ေရစုန္တြင္ ရွိေသာ ေဒသရင္း

ဒုံသမိျမစ္တြင္ စီးဆင္း ေရ၏ ၀.၀၁

အပင္မ်ား သတၱ၀ါမ်ား ေနထိုင္သူ

ထက္နည္းပါသည္။

လူမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္မႈ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

++

ေသာက္သုံးေရ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

++

သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ
=

မ်ား

=

အလယ္အလတ္

=

နည္း

၀ =

မရွိ

+ =

ေဒသတြင္း ေကာင္းက်ဳိး

++ =

ျပည္နယ္/တႏိုင္ငံလုံးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး

EPGE သည္ ၄င္း၏ HSE ဌာနမွတဆင့္ က်န္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အၿမဲ မျပတ္
ပုံမွန္ႀကီးၾကပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ (ဥပမာ ထပ္မ၍
ံ
ခုတ္လွဲရန္ လိုအပ္
ေသာအပင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအတြက္ ေရပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း)
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ဖစ္ခ်္နာ

၇။ ေနာက္ဆက္တမ
ြဲ ်ား
၇.၁ ေနာက္ဆက္တြဲ က-၁။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

၂

၁
တည္ေဆာက္ေရး

သက္ေရာက္မႈ

ေဖာ္ထုတ္၊ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

စီမံကိန္းမွ

စီမံကိန္း

၃

စာရင္းေရးသြင္း

ထိခိုက္သူမ်ား

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္

အုပ္ခ်ုပ္မွုအဖြဲ႕

အတြက္တင္ျပ

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ
ဖစ္ခ်္နာ
၅

၄
ျမိဳ႕နယ္၊ ေျမနွင့္သီးနွံ
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
ေကာ္မီတီ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနည္းမ်ားနွင့္ အသုံးစရိတ္ဆုံးျဖတ္
အတည္ျပဳရန္တင္ျပျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္း

အတည္ျပဳျခင္း

အစိုးရအဖြ႕ဲ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ
အုပ္ခ်ုပ္မွုအဖြ႕ဲ

၆
ျမိဳ႕နယ္နွင့္ ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ုပ္မွုအဖြ႕ဲ

ရံပုံေငြနွင့္အျခားေသာျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စီမံကိန္းေၾကာင့္
ထိခိုက္သူမ်ား

အသိသက္ေသအျဖစ္နွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ
အုပ္ခ်ုပ္မွုအဖြ႕ဲ
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ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ
အုပ္ခ်ုပ္မွုအဖြ႕ဲ

ဖစ္ခ်္နာ

ဖစ္ခ်္နာ

၇.၂ ။ ေနာက္ဆက္တြဲ က-၂ ။ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း၊ တြက္ခ်က္မႈ အေသးစိတ္
ထိခိုက္ခံရသူ/
စဥ္

အဖြ႕ဲ အစည္း

သေဘာတူ
ေက်းရြာ

အမည္
၁။

ဦးဖားလူ

စာခ်ဳပ္

ေန႔စြဲ

ေခါင္းစဥ္
သန္ဘန္

ေျမ

ပိုင္ဆိုင္မႈ

အမ်ဳိးအစား အေျခအေန

ပစၥည္း

အေရ

အစိုးရေျမ ေလ်ာ္ေၾကး

စက္မႈ

အသုံးျပဳသူ

ေလ်ာ္ေၾကး

၀န္ႀကီး

ရာဘာစိုက္

ေပးရန္

၂၀၁၆) ဌာနပိုင္

ပ်ဳိးျခင္း အ

အက်ဳံး

တြက္ စက္

မ၀င္ပါ

၁၂-

ႏွစ္ ဦး

ေျမ

သေဘာ

မႈ၀န္ႀကီး

တူညီခ်က္

ဌာနႏွင့္
အက်ဳိးတူ

ဦးကြန္းေဇာ္၀င္း သန္ဘန္

ေျမႏွင့္သီးႏွံ (၂၇-

ဂရန္ေျမ

အစိုးရထံမွ

(အဘအမည္

ေလ်ာ္ေၾကး

(အစိုးရမွ

လယ္ယာ

ဦးတင္၀င္း)

အတြက္

၁၂-

ရာဘာပင္

ခြင့္ရရွိသူ

သေဘာ

(ဖခင္အမည္

တူညီခ်က္

ျဖင့္)

၃၉

စုစုေပါင္း

ဦးဖိုးလွ

သန္ဘန္

၅၈၅,၀၀၀

၉၄၀,၀၀၀

၁၀ေပ
(၀.၁၁)ဧက
ရာဘာပင္

၃၂

၉၆,၀၀၀

ကြမ္းပင္

၂၀၀

၆၀၀,၀၀၀

စုစုေပါင္း
၃။

၀

၅၈၅,၀၀၀

ေျမဧရိယာ ၅၀၀ေပx

၂၀၁၆) ခ်ထားေျမ) ေျမလုပ္ပိုင္

ႏွစ္ ဦး

တန္ဖိုး

အမ်ဳိးအစား အတြက္ (ျမန္မာက်ပ္)

ေျမႏွင့္သီးႏွံ (၂၇-

အတြက္

၂။

ထိခိုက္ခံရေသာ ပစၥည္းႏွင့္တန္ဖိုး

၂,၅၀၀,၀၀၀

ေျမႏွင့္သီးႏွံ (၂၅-

ဂရန္ေျမ

အစိုးရထံမွ

ေျမဧရိယာ ၁၈၀ေပx ေျမႏွင့္အပင္

ေလ်ာ္ေၾကး

(အစိုးရမွ

လယ္ယာ

၁၀ေပ

မ်ား၏

(၀.၀၄၁)

စုစုေပါင္း

ဧက

တန္ဖိုး

အတြက္

၁-

၂၀၁၇) ခ်ထားေျမ) ေျမလုပ္ပိုင္

ႏွစ္ ဦး

ခြင့္ရရွိသူ

သေဘာ
တူညီခ်က္

လယ္တဲ

၁

ေရွာက္ပင္

၂

အုန္းပင္

၅

အျခား

၃

အပင္
စုစုေပါင္း
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၇၀၀,၀၀၀

ထိခိုက္ခံရသူ/
စဥ္

အဖြ႕ဲ အစည္း

သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္

ေက်းရြာ

အမည္
၄။

တပ္ေျမ

ေျမ

ေန႔စြဲ

အမ်ဳိးအစား အေျခအေန

ေခါင္းစဥ္
ဒူးရင္းဆိပ္

ေျမႏွင့္သီးႏွံ (၂၀-

အမွတ္(၂၄)

ေလ်ာ္ေၾကး

ေျခလ်င္တပ္ရင္း

အတြက္

ဒူးရင္းဆိပ္

ႏွစ္ ဦး

ပိုင္ဆိုင္မႈ

တပ္ပိုင္

၁-

ထိခိုက္ခံရေသာ ပစၥည္းႏွင့္တန္ဖိုး
ပစၥည္း

တန္ဖိုး

အမ်ဳိးအစား အတြက္ (ျမန္မာက်ပ္)

ေျမပိုင္ရွင္ ေျမဧရိယာ ေလ်ာ္ေၾကး

ေျမ

၀

ေပးရန္

၂၀၁၇) (ကာကြယ္

အက်ဳံးမ၀င္

ေရး၀န္ႀကီး

သေဘာ

အေရ

ပါ

ဌာန)

သီဟိုဠ္ပင္၊

တူညီခ်က္

၅၀

၇၅၀,၀၀၀

ကၽြန္းပင္

၁၀

၃၀၀,၀၀၀

သစ္မာပင္

၂၀

၄၀၀,၀၀၀

မေလးရွား

၃၀

၄၅၀,၀၀၀

သရက္ပင္

ပိေတာက္
စုစုေပါင္း
၅။

ဦးစိုးစိုး

ဒူးရင္းဆိပ္

၁,၉၀၀,၀၀၀

ေျမႏွင့္သီးႏွံ

(၉-

စက္မႈ

အသုံး

(ေယာကၡမ

ေလ်ာ္ေၾကး

၁၂-

၀န္ႀကီး

ျပဳသူ

ေပးရန္

အမည္

အတြက္

၂၀၁၆)

ဌာနမွ

စက္မႈ

အက်ဳံး

ဦးေမာင္ေဖ)

ႏွစ္ ဦး

စြန္႔လႊတ္

၀န္ႀကီး

မ၀င္ပါ

ေျမ

ဌာနမွ

သေဘာ
တူညီခ်က္

စြန္႔လႊတ္
ေျမတြင္
စိုက္ပ်ဳိး

ေျမဧရိယာ ေလ်ာ္ေၾကး

နဂါးေမာက္

၂၅

ပင္

ဦးစိုးမိုးလြင္

ဒူးရင္းဆိပ္

ေျမႏွင့္သီးႏွံ (၂၁-

ဂရန္ေျမ

(ေယာကၡမ

(ျမစ္ကမ္း

ေလ်ာ္ေၾကး

အမည္

ေဘး ေရ

အတြက္

ဦးေမာင္ေဖ)

တြန္းစက္

ႏွစ္ ဦး

ပိုင္ခြင့္ ရ

အတြက္

သေဘာ

ရွိသူ

အသုံး

တူညီခ်က္

(ေယာကၡမ

(၁ႏွစ္သား)
၀ါးရုံပင္

၂

လယ္ယာ

၂၀၁၇)

ေျမ လုပ္

၏ အမည္
ျဖင့္)

စုစုေပါင္း=၇,၄၈၅,၀၀၀ ျမန္မာက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၅၀၀)ခန္႔ (၇-၉-၂၀၁၇)ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္
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၅၀၀,၀၀၀

အစိုးရထံမွ ေျမဧရိယာ ၀.၃၈ ဧက ၁၃၀၀,၀၀၀

၃-

ျပဳရန္)

စုစုေပါင္း
တန္ဘိုး

စုစုေပါင္း
၆။

၀

၇.၄ ။ ေနာက္ဆက္တြဲ က-၄ ။ ARAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္

လုပ္ငန္းမ်ား
ARAP မူၾကမ္းကို ျပဳစုေရးဆြျဲ ခင္း

တာ၀န္ရွိသူ
EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ
တဆင့္)

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ကြင္း ဆင္း ကန္ထရိုက္တာ
ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္း ။
ARAP လုပ္ငန္းအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အကူအညီ ေပးရန္

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)

အတြက္ စည္းရုံးအကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း။
ARAP ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

အတြက္ ေက်းရြာ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)

ေဆြးေႏြးျခင္း။
ထိခိုက္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အတည္

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

ျပဳျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္း ။

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)

ထိခိုကမ
္ ခ
ုွ ရ
ံ ေသာေျမ၊ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းနွင့္

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)

ထိခိုက္ခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏
အေျခအေနကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း။
ARAP မူၾကမ္း ၿပီးစီးျခင္း။

အႀကံေပးအဖြဲ႕

ARAP မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္း။

EPGE

ေျမတူးမည့္ ေန႔ရက္ကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

ထိခိုက္သူမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကား

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)

ျခင္း။
ထိခိုက္သူမ်ား၏ ခံစားပိုင္ခင
ြ ့္ကို အသိေပး

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

အေၾကာင္းၾကားျခင္း။

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)
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လမ်ား
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာက္လုပ္မည့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အဆင္အျပင္ ႏွင့္

တာ၀န္ရွိသူ
ကန္ထရိုက္တာ

အေသးစိတ္ပုံစံမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း။
ထိခိုက္သူမ်ား၏ ခံစားပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား အေပၚ

EPGE

သေဘာတူညီမႈကို ေသခ်ာေစျခင္း။
ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၏ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈ အေျခခံ

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

အျဖစ္၊ ေျမႏွင့္အျခား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးကို ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)
တြက္ခ်က္ရန္ ထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးျခင္း။
ျမိဳ႕နယ္ေျမနွင့္ သီးနွံေလ်ာ္ေႀကးေကာ္မတီ

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

TLCCC ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း။

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)

အမႈတမ
ြဲ ်ားကို ျပဳစုျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ TLCCC သို႔

EPGE (အႀကံေပးအဖြဲ႕၏

တင္ျပျခင္း။

ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္)

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရန္အတြက္ TLCCC

ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕အစည္း

အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ျခင္း။
ေကာ္မီတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သုံး

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ

သပ္စီစစ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ အတြက္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ တင္ျပျခင္း။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္မွ သတ္

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ

မွတ္ထားေသာ ရန္ပေ
ံု ငြကုိ အတည္ျပဳျခင္း။
ရန္ပုံေငြကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်းရြာအုပ္စု

ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ဌာန

အဆင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမ်ား သို႔
ခ်ေပးျခင္း။
ထိခိုက္သူမ်ားသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ် ျခင္း။

ေက်းရြာ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ

ေရပိုက္မ်ားခ်ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ကို ေရွာင္ ၍

ကန္ထရိုက္တာ

ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
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လမ်ား
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

ျပဳလုပ္ပါသည္ ။
EPGE

ထိခိုက္သူမ်ားမွ အႀကံျပဳစာ/တိုင္ၾကားစာ
မ်ားကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကား
ရွင္းလင္းေပးျခင္း ။
ထိခိုက္သူမ်ား ႏွင့္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း။
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲ ျဖတ္ျခင္း

၇.၅ ။ ေနာက္ဆက္တြဲ က-၅ ။ ARAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္
သည့္ အသုံးစရိတ္
အေၾကာင္းအရာ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
လုပ္ခ/လစာမ်ား

တန္ဘိုး

အခ်ိန္

(ေဒၚလာ)

အေျခခံတြက္ခ်က္မႈ

ရန္ပုံေငြ

ျဖန္႔ေ၀မည့္

ဇယား အရင္းအျမစ္ လမ္းေၾကာင္း

၁၈၀၀
၇၀၀

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံႏွင့္ ေက်းရြာအေထြေထြ

(၁)လမွ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ လာေရာက္

(၇)လ

EPGE

MOEE

EPGE

MOEE

EPGE

MOEE

-

-

EPGE

MOEE

MOEE

MOEE

ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ေန႔တြက္စရိတ္
ရုံးသုံးစရိတ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ

၁၀၀
၃၅၀

စာေရးကရိယာ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ အေထြေထြ
ကုန္က်စရိတ္

(၇)လ

ယာဥ္ငွားခမ်ား

(၁)လမွ

မ်ား
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း

(၁)လမွ

(၇)လ
၅၀၀

ARAP အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျမပုံဆြျဲ ခင္း၊

အတြက္ ၀န္ေဆာင္

စာရင္းေကာက္ျခင္း၊ ကြင္းဆင္းစာရင္း

ခမ်ား

ေကာက္ ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(၁)လမွ
(၂)လ

ေဆြးေႏြး လမ္းညႊန္းမႈေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္ တန္ဘိုးျဖတ္ျခင္း စသည္တို႔
ပါ၀င္သည္။
အျခားကိစၥမ်ား

၁၅၀

အစည္းအေ၀း ခရီးစရိတ္ စသျဖင့္

(၁)လမွ
(၇)လ

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

၈၀၀၀

အျပည့္အ၀ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္း
ခ်က္

ေျမပိုင္ရွင္သို႔မဟုတ္

၃၀၀၀

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသူမွ ေက်နပ္ေသာ

စိုက္ပ်ဳိး သူမ်ားကို

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏ(သို႔မဟုတ္) ေျမရာ

ေျမအတြက္ ေလ်ာ္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕မွ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ

ေၾကးေငြ

ေလ်ာ္ေၾကး အဖြ႕ဲ မွ သီးသန္႔လုပ္ငန္းမ်ား
အလိုက္ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားေသာ
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(၄)လ

တန္ဖိုးထက္ မနည္း သည့္ ပမာဏ
ေျမပိုင္ရွင္သို႔မဟုတ္

၃၀၀၀

စပါးႏွင့္ အျခားရာသီ သီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္

စိုက္ပ်ဳိးသူ မ်ားကို

ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္းကို အေျခခံလ်က္

ပ်က္စီးဆုံးရႈံး သြား

ေဒသ ၏ ကာလ ေပါက္ေစ်းျဖင့္

ေသာ သီးႏွံအတြက္

တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖိုး၏(၃)ဆ ၊

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား အတြက္ လက္ရွိအပင္

(၄)လ

MOEE

MOEE

၄လ

MOEE

MOEE

အခ်ိန္

ရန္ပုံေငြ

ျဖန္႔ေ၀မည့္

တန္ဖိုးကို အေျခခံလ်က္ ေဒသ၏
ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖိုး
၏ (၃)ဆ
ေနအိမ္ႏွင့္

၅၀၀

လယ္ယာေျမတြင္ အေဆာက္အအုံျဖင့္ တိုး

အေဆာက္အအုံ

တက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္း အပါအ၀င္

မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္

အျခားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ကာလ

ေၾကးေငြ

ေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ
တန္ဖိုး၏(၂)ဆ

အေၾကာင္းအရာ
သစ္ပင္မ်ားအတြက္

တန္ဘိုး

အေျခခံတြက္ခ်က္မႈ

(ေဒၚလာ)

ဇယား အရင္းအျမစ္ လမ္းေၾကာင္း

၁၅၀၀

အပင္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကာလေပါက္ေစ်း

(၄)လ

MOEE

MOEE

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
အိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ား
အတြက္ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
ဆုံးရႈံးမႈ အတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
ေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္း
အတြက္ေလ်ာ္ေၾကး
ေျမရာ သိမ္းယူမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အစီအစဥ္
ေျမယာသိမ္းယူမႈ

မရွိ

ေနရာစီမံခ်က္

မရွိ

လူမႈအေျခခံ

မရွိ

အေဆာက္အအုံမ်ား
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္

၆၀၀
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ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲ
ျဖတ္ျခင္း
RAP ေစာင့္ၾကည့္

၄၀၀

စစ္ေဆးျခင္း
RAP အကဲျဖတ္ျခင္း

လစဥ္

ေစာင့္ၾကည့္

စစ္ေဆးျခင္း

(၄)လ

EPGE

MOEE

EPGE

MOEE

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ႏႈန္း
၂၀၀

အၿပီးသတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း

(၆)လ

စုစုေပါင္း
အေၾကာင္းအရာ

၁၀,၄၀၀

စုစုေပ့ါင္း
ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ

၁၀၄

အေရေပၚကိစၥ
(၁၀%)
စုစုေပါင္း

၁၀,၅၀၄ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄,၁၅၀,၀၀၀ ျမန္မာက်ပ္ (၇-၉-၂၀၁၇)ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္)
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၇.၆

ေနာက္ဆက္တြဲ

က-၆။

သထံုဓါတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္းအသစ္အတြက္

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ
ျပည္သူမ်ား၏တုိင္ၾကားစာ/အၾကံျပဳစာမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းရန္စီမံခ်က္
Grievance Redress Mechanism (GRM)
ဤမွတ္တမ္းတြင္

သထံုအပူသံုးဓါတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္းအသစ္အတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္း

က်င္ နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈနွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ တုိင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ လက္
ေတြ႕ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား (GRM) အား ကမၻာ့ဘဏ္၏ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုိအပ္ခ်က္
မ်ားနွင့္အညီေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။
၁။

တုိင္ၾကားစာမ်ား/အၾကံျပဳစာမ်ားအားတရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁.၁

တုိင္ၾကားစာပံုစံ (ပူးတဲြတင္ျပထားပါသည္)
သထံဓ
ု ာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္း

အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တုိင္တန္းလုိခ်က္မ်ား
ရိွပါ ကတုိင္ၾကားစာပံုစံ(GRM)တြင္

ျဖည့္စြက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ GRM

၀င္ မ်ားထံတြင္ တုိင္ၾကားနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
•

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

•

ဦးေက်ာ္ထြန္းဦး(ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)၊ ၾကာပန္းရြာ

•

ရာအိမ္မွဴးမ်ား


ဦးဖားလူ (ရာအိမ္မွဴး)၊သံဘန္ရြာ



ဦးဖုိးေဖ ၊ အင္းရွည္ရြာ



ဦးေမာင္ဦး ၊ ေညာင္၀ုိင္းရြာ

8408P01/FICHT-18447327-v2

ဖစ္ခ်္နာ

အဖဲ႕ြ




ဦးေစာေနာင္(ဥကၠဌ) ၊ ၾကာပန္းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီ

လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား


ဦးေအာင္ညြန္႕( ပအုိ႕ပ္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္)



ဦးေရႊခ်စ္ (ကရင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္)



ဦးဉာဏ္သိန္း(ကရင္စာေပနွင့္ယဉ္ေက်းမႈ
(ကရင္တုိင္းရင္းသားေကာ္မတီ)

•

သထံုဓာတ္အားေပးစက္ရ(ံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး)


ဌာနခဲစ
ြ ာေရး(စီမံ) ၊ သထံုဓာတ္အားေပးစက္ရံု

စာမေရးနုိင္ေသာသူျဖစ္ပါက ၎အစားအျခားတစ္ေယာက္ (ဥပမာ၊ ေဆြမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၎၏ကုိယ္စားတုိင္ၾကားစာပံုစံ ျဖည့္စြက္ေပးနုိင္ပါသည္။
၁.၂

တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္နုိင္ေသာဖုန္းနံပါတ္
တုိင္ၾကားစာျဖင့္တုိင္ၾကားျခင္းအျပင္၊ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သထံု

ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲြ႕၊ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုိ႕ ဖုန္းျဖင့္
တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားနုိင္သည္။

ဆက္သယ
ြ ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္အာဆုိင္းဘုတ္

မ်ား၊ ပုိစတာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါမည္။ (အခန္း ၄ တြင္ ၾကည့္ရန္)

၂။

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္အခ်က္မ်ား
၂.၁

GRM အဖဲ႕ြ ဖဲ႕ြ စည္းျခင္း
• ပထမဦးစြာအထက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢဳိလ္မ်ားပါ၀င္ေသာေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္း ၍
GRM အဖဲြ႕ဖဲ႕ြ စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အားရွင္းလင္းေျပာၾကားထားရန္ GRM
သည္

ျပည္သူလူထုကုိ
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၎တု႕ိ ၏နစ္နာမႈ၊

မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ တင္ျပနုိင္၍ အေျဖျပန္လည္ရရိွနုိင္ေစသည့္ တရား၀င္နည္း
လမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
•

GRM

အဖဲ႕ြ တြင္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္သေဘာ

တူညီမႈ ယူထားရန္
• တုိင္ၾကားစာအစံု(၅၀) ထုတ္ေ၀ေပးထားရန္
• အထက္ေဖာ္ျပပါ အဖဲ႕ြ အစည္း/တည္ေနရာမ်ားသု႕ိ တုိင္ၾကားစာပံုစံမ်ားျဖန္႕ေ၀
ေပးထားရန္
၂.၂

GRM ကုိေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားရိွ/ မရိွေသာခ်ာစြာသိရိွေစရန္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းသည္ တစ္လလ်ွင္တစ္ၾကိမ္ အဖဲ႕ြ ၀င္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားနွင့္ဆက္သြယ္၍
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂.၃

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
တုိင္ၾကားလာသည့္ မည့္သည့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိမဆုိ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းသည္

အခ်ိန္တုိအတြင္း ရွင္းလင္းျပန္ၾကားေပးရန္ျဖစ္သည္။

အေနျဖင့္ အသက္အရြယ္၊
အေျခ

က်ားမ၊ ၀င္ေငြ၊

အေနမ်ားေပၚမူတည္၍

ခဲျြ ခားဆက္ဆံျခင္း

GRM

မ်ဳိးႏြယ္၊ ကုိးကြယ္မႈအစရိွသည့္

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ

မ်ားအားေပးျခင္းမ်ားကုိမျပဳလုပ္ဘဲ

ခြင့္မျပဳျခင္းနွင့္
အားလံုးကုိတူညီစြာ

ဆက္ဆံ ေျဖရွင္းေပးရပါ မည္။ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ

လွ်ဳိ႕၀ွက္သိမ္းဆည္းျပီး ေပါက္ၾကားျခင္းမရိွေစပဲ ေျဖရွင္း

ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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၂.၄

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္စာရင္းသြင္းျခင္း
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လက္ခံရရိွလာသည့္

တုိင္ၾကား

စာမ်ား၊ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးသည့္ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရရိွသည့္ ေန႕စဲြ
နွင့္

ျပန္ၾကားေပးသည့္ေန႕စဲတ
ြ ႕ို ျဖင့္

ေသခ်ာစြာမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ ျဖစ္ပါ

သည္။
၃။ အဖဲ႕ြ ၀င္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္မည့္အစီအစဉ္မ်ား
ပါ၀င္ေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိကူညီ ေဆာင္ ရြက္ရန္

အၾကံျပဳထားပါသည္။
•

အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာတုိင္ၾကားမႈျပဳနုိင္ေစရန္၊ တုိင္ၾကားစာ
ပံုစံ နွင့္ေရးသားရန္ ေဘာပင္ကုိထားရိွေပးထားျခင္း၊

•

စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္သည့္

တုိင္ၾကားလုိသည့္

အခ်က္မ်ားကုိပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္နုိင္

ေၾကာင္းကုိေရးသားညႊန္ၾကားထားျခင္း

၄။ အျခားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္အစီအစဉ္မ်ား
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ GRMနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပုလုပ္နုိင္သည့္အေၾကာင္း
ကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႕အသိေပးနုိင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာအတြင္း အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမ်ား
တြင္

ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊

ပုိစတာမ်ား၊စာေစာင္မ်ားကုိထားရိွရပါမည္။

အလြယ္ တကူေတြ႕ျမင္နုိင္ေသာအခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမ်ားမွာ•

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ အ၀င္ေနရာ

•

ေက်းရြာ/ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ား
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အမ်ားျပည္သူ

ဤေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ပါမည္။

သထုံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံုအသစ္စီမံကိန္း
အမ်ားျပည္သူသုိ႕အသိေပးေၾကျငာခ်က္
လ်ွပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ သထံု-ဘားအံ
ကားလမ္းမၾကီးေဘး၊ သထံုျမိဳ႕နယ္ ၾကာပန္းေက်းရြာအနီးတြင္တည္ရိွေသာ လက္ရိွသထံုဓာတ္
အားေပးစက္ရ၀
ံု င္းအတြင္း သဘာ၀ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအသစ္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္း(စက္ရံုအသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ျခင္း)နွင့္ပတ္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာစုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကသည့္အခ်က္မ်ား၊ သိရိွလုိေသာ
အခ်က္မ်ားနွင့္တုိင္တန္းလုိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါက သတ္မွတ္ထားေသာပုံစံစာရြက္တြင္
လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ေရးသြင္းျပီး သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးရံုးမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သထံုဓာတ္ အားေပးစက္ရံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲ႕ြ အစရိွသည့္
ေနရာမ်ားသု႕ိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပးပုိ႕ၾကပါရန္နွင့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္
တုိကာလအတြင္းျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးပါမည္။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ - သထံုဓာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

၀၉-၂၅၀၃၄၄၉၃၂/ ၀၉-၄၃၀၀၅၈၇၉

၅။ GRM၏ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရာတြင္ လြယ္ကူမႈ
GRMသည္ ၎ကုိအသံုးျပဳသည့္
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လယ
ြ ္ရိွနုိင္ေသာ

နည္းလမ္း၊

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းတုိ႕သည္

ျပဌာန္းခ်က္လုပ္ငန္းစဉ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အတည္တက်

သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူထံမွရရိွလာသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ၎ကုိအသံုးျပဳ
ျခင္းမွရရိွလာသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲနုိင္ပါ
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သည္။

GRMပံုစံမ်ားကုိ ေနရာမ်ားစြာထားေပးျခင္းနွင့္

နစ္နာမႈ၊ တုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပနုိင္

ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ျခင္းစသည့္တုိ႕ေၾကာင့္ GRMကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အနာဂါတ္ကာလတြင္
စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိပုိမုိခံစားရရိွနုိင္ပါမည္။ ထု႕ိ ေၾကာင့္ GRMကို စီမံကိန္းနွင့္ ကုိက္ညီ
မႈရိွေစရန္ အေနအထားကုိျပဳျပင္နုိင္ပါသည္။
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သထံုဓါတ္ေငြ႔သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး
တိုင္ႀကားရန္ သတ္မွတ္သည့္ ပံုစံ
အမ်ိဳးသား (

) (သို႔) အမ်ိဳးသမီး (

) (သင့္ေလ်ာ္ရာကြပ္လပ္တင
ြ ္ √ ျဖည့္ပါ

အလုပ္အကိုင္/ ရာထူး
အမည္ -

(ျဖည္စြတ္သူကအမည္မေဖာ္လိုပါကအမည္ျဖည့္စြတ္ရန္မလိုပါ)
သင့္အားမည္သ႔ဆ
ို က္သယ
ြ ္လို

စာတိုက္မွ

သည္ကိုတစ္ဖက္ပါ

တဆင့္

သတ္ဆိုင္ရာကြပ္လပ္တင
ြ ္
ျဖည့္စြက္ေပးပါ

အျခားနည္းျဖင့္
တယ္လီဖုန္းျဖင့္

လူကိုယ္တိုင္

အီးေမး/အင္တာ
နက္စာပို႔စနစ္ျဖင့္

ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာ

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

အီးေမးလိပ္စာ

အျခားဆက္သြယ္ရမည့္
နည္းလမ္းကိုေဖာ္ျပပါ။

ဆက္သယ
ြ ္ရာတြင္

အသံုးျပဳ

လိုသည့္ ဘာသာစကား
ထိခိုက္နစ္နာသည့္အျဖစ္အျပက္ကို

အျခားဘာသာစကား
ျမန္မာဘာသာစကား
ေအာက္ပါ

အျခားဘာသာစကား ကိုေဖာ္ျပပါ။

ကြပ္လပ္တင
ြ ္

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။(ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ၊

ဘယ္မွာျဖစ္ခဲ့သလဲ၊

ျဖစ္ပ်က္သည့္ ျပသနာမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္က ဘာလဲ စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္)

ျဖစ္ပ်က္သည့္ေန႔စြဲ
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာျဖစ္ခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။

ေန႔စြဲ

တစ္ႀကိမ္ထက္မက

ဘယ္နွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သလဲ

ျဖစ္ခဲ့သည္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိႀကံဳ ေတြ႔ေနရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ပ်က္သည့္ကိစၥအတြတ္

သင့္တင
ြ ္ေျဖရွင္းရန္

(ေအာက္ပါကြပ္လပ္တင
ြ ္ရွင္းလင္းေရးသားပါ)
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နည္းလမ္း

အႀကံျပဳခ်က္ရွိပါသလား။

က်ြနု္ပ္ကစာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိဘဲ က်ြနု္ပ္အမည္ကိုအျခားသူ အားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာ
ရပ္ခံပါသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္
(သင့္အမည္ကို မသိေစလိုပါက လက္မွတ္ေရးထိုးရန္မလိုပါ)

ေနရာ
ေန႔စြဲ
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