
 
 

 

 

 

[Monogram] 

ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်၏ပြညှ်သ ေ့သမ္မတန ိုငှ်ငအံစ ိုားရ 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရ ိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ န်မှုစမီံချက ်(EMCRP) 

 

 

ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားဆ ိုငှ်ရ မ္ ဝါ မ္ ဒဘ ငှ် 

 

 

 

 

ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်: 

သဘ ဝဒဘားစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုန ငှ်ေ့ ယှ်ဆယှ်ဒရားဝနှ်က ီားဌ န (MoDMR) 

ဒ သခအံစ ိုားရအငှ်င်္ျငှ်နယီ ဌ နပြညှ်သ ေ့ ျနှ်ားမ္ ဒရားအငှ်င်္ျငှ်နယီ  (LGED) ဦားစာီးဌ န (DPHE) 
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အတ ိုရကျာက ်

ARAP 

  ို BP 

အတ ိုဒ   ှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား Action Plan 

ဘဏှ်ဒြေါ်လစ ီ
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CSO လ ထိုအဒပခြ ပုုိုအ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ား 
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ESMF ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားဒရားန ငှ်ေ့လ မ္ှုစမီ္ံခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုမ္ ဒဘ ငှ် 
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IDA  န ိုငှ်ငတံ    ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားဒရားအစညှ်ားအရံိုား 

IOL 

အ ိုငှ်ြီ 

ဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားစ ရငှ်ား 

ဌ ဒနတ ိုငှ်ားရငှ်ားသ ားမ္ျ ား 

IPDP  

IPPF 

M & E 

 ဌ ဒနတ ိုငှ်ားရငှ်ားသ ားမ္ျ ား  ံ ွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားဒရားအစီအစဉ် 

 မ္ ဒဘ ငှ်စစီဉ်ဌ ဒနတ ိုငှ်ားရငှ်ားသ ားလ မ္ျ  ားမ္ျ ား 
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MOE     ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားဒရားဝနှ်က ာီးဌ န 

NGO အ  ွဲွဲ့ 

ဒရ ှ်ဘ  

OP 

မ္ဟိုတှ်တွဲေ့အစ ိုားရမ္ဟိုတှ်ဒသ အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ား 

အမ္ျ  ားသ ားလမ္ှ်ားမ္က ာီး 

စစှ်ဆငှ်ဒရားဒြေါ်လစ ီ

PAH စီမ္ံ  နှ်ားထ ခ ို ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို   

PAP စီမ္ံ  နှ်ားထ ခ ို ှ် လ ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား  

PMO စီမ္ံ  နှ် မ္ စီမ္ံခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုဆ ိုငှ်ရ ရံိုား 

PMU စီမ္ံ  နှ် မ္ စီမ္ံခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုယ နစှ် 

RAP ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား အဒရားယ ဒဆ ငှ်ရ  ှ်မ္ှုအစီအစဉ် 

RCS အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်ဒလေ့လ  

RPF ပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားဆ ိုငှ်ရ မ္ ဝါ မ္ ဒဘ ငှ် 

ROW လမ္ှ်ား   ို၏ည ဘ ှ် 

RAP ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား အဒရားယ ဒဆ ငှ်ရ  ှ်မ္ှုအစီအစဉ် 

TOR   ို   ိုား  ားစရ ၏စညှ်ားမ္ျဉ်ားမ္ျ ား 

WB  မ္္ ေ့ဘဏှ် 

 မ္္ ေ့ဘဏှ်အိုြှ်စိုသညှ်  မ္္ ေ့ဘဏှ်အိုြှ်စို 
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1.0 စီမံက န်ေးရ ျ်ာပ ချက် 

1.1  န  ါနှ်ား   သ ပု င်္ိုတှ်လ 25, 2017 ခိုန စှ်မ္ စ. ရခ ိုငှ်ပြ ညှ်နယှ်အတ ငှ်ား, ပမ္နှ်မ္ , အတ  ှ်အစ နှ်ားဒရ  ှ်အက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှုဘင်္ဂလ ား 

ဒ ေ့ရ ှ်၏ဒ  ေ့ဘဇ ား ခရ ိုငှ်ထွဲသ ို ေ့နယှ်စြှ်  ိုပ တှ်ပြ  ုီု ားရ ိုဟငှ်င်္ျ အသ ိုငှ်ားအဝိုု  ငှ်ားထမံ္ ခနှ် ေ့မ္ နှ်ားဒပခ 727,000 လ ဒတ   ိုဒမ္ ငှ်ားထိုတှ်ခွဲေ့သညှ်။ 

ဤသညှ်အစိုလ ို ှ်အပြ  ုိုု လံ ို ှ်အက   ဒုု ငှ်ား  ို919.000  မ္ ္ဒြေါ်တ ငှ်အလျငှ်ပမ္ နှ်ဆံိုား  ံွဲ့ ပ  ု ု ိုု ားဆွဲအတငှ်ားအ ျြှ်ဒနရ ဒရွှွဲ့ ပြ  

ဒုု ငှ်ားအ ျြှ်အတညှ်ားမ္ျ ားတစှ်ဦားသညှ်အဘယှ်အရ အတ  ှ်မ္ ခရ ိုငှ်အတ ငှ်ားရ  ဒရွှွဲ့ ပြ ဒုု ငှ်ား ရ ိုဟငှ်င်္ျ လ ဦားဒရ (DRP) 

၏စိုစိုဒြါငှ်ားအဒရအတ  ှ် တတှ်၏။ အဆ ိုြါ DRP ၏ 85%  အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့အတ စိုဒြါငှ်ား ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ား အတ  ှ်စိုဒြါငှ်ား 

 ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ားအတ  ှ် 13% န  ဒုထ ိုငှ်ဒနန ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ်  ွဲပြ  ု ုားဒသ ဆ ို ှ်မ္ျ ားအတ  ှ် 2% ဒနက သညှ်။ Ukhia 

န ငှ်ေ့တ က န မ္   DRP အမ္ျ ားစိုအပခ  ဒုချဒနထ ိုငှ်က ြါပြီရ  ရ န စှ်ခို Upazilas  သ တ ို ေ့သံိုားဦား၏အချ ှ်ဒ ျ ှ်အ ားပ ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား 

မ္ယှ်လ ို ေ့တရိုတှ်လ မ္ှုသ ြပံအ ယှ် မ္။ီ အဆ ိုြါအဒရားဒြေါ်ဘ ှ်စံို ဏ္ဍ ရ ိုဟငှ်င်္ျ အ ျြှ်အတညှ်ားတံို ေ့ပြနှ်မ္ှုစမီ္ခံျ ှ်(EMRCRP) 

အဒပခခဝံနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား   ိုလ ှ်လ မ္ှ်ားမ္တီ ိုား  တ ှ်ဒစပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒဘားအနတရ ယှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ ရ ိုဟငှ်င်္ျ လ ဦားဒရရွဲ ေ့လ မ္ှုဒရား 

ခနံ ိုင ှ်ရညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ရနှ်ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်စနစှ်မ္ျ ားအစ ိုားရအ ားဒ  ငှ်ားဒစ။  အဆ ိုြါစမီ္ ံ နှ်ား  ိုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားခ ိုင ှ်ခံေ့ဒစ, သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ဒရား, 

ဘ ှ်စံိုသံိုား ဒဘားအနတရ ယှ်အမ္ ိုားအ  မ္ျ ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား cum မ္ လတနှ်ားဒ ျ ငှ်ားမ္ျ ား  / အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားစငှ်တ မ္ျ ား, access 

  ိုန ငှ်ေ့ ယှ်ဆယှ်ဒရား လမ္ှ်ားမ္ျ ား န ငှ်ေ့တံတ ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား, လမ္ှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ဒပခလျငှ်လမ္ှ်ားဒက  ငှ်ား ၏တ ိုားတ ှ်မ္ှု,  သဘ ဝဒဘား 

 ဏှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုဒရဒြား  ဒဝဒရား, လလ  စနစှ်န ငှ်ေ့ဒြါငှ်ားစြှ်စ နှ် ေ့ြစှ်စမီ္ံခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှု  ိုဒထ  ှ်ြံေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်  ခနံ ိုင ှ်ရညှ်န ငှ်ေ့အ ိုား မ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ ရ ိုဟငှ်င်္ျ လ ဦား 

ဒရမ္ ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုပြဋ္ဌ နှ်ားချ ှ်ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားဆ ိုငှ်ရ စနစှ်။ 

 

  ဤသညှ် RPF ECSDRP client   ိုမ္ လမ္ှ်ားညွှနှ်မ္ှုဒြားဘ ို ေ့သဘ ဝြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်န ငှ်ေ့လ မ္ှုစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုမ္ ဒဘ ငှ် (ESMF)  

၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ားတစှ်ရြှ်အပ   စှ်  ိုပြငှ်ဆငှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား / အစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ / သ  ဒုယ မ္ျ ားအသံိုားြ  

ပုုိုမ္ှုလ ိုအြှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်ဘယှ်မ္  အပခ   ဒုအဒနမ္ျ ားတ ငှ်အနှ်င်္ျီအ ိုအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်လျ ှ်ရ  သညှ် ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ား။ ထ ို ေ့ဒက  ငှ်ေ့အဆ ိုြါ 

RPF ဘ ပ  စှ်လ ို ေ့လွဲဆ ိုဒတ ေ့အဆ ိုြ   ပုုိုစမီ္ ံ နှ်ားန ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ားအတငှ်ားအဓမ္မဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ား 

ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားန ငှ်ေ့ြတှ်သ ှ်ဒသ ဆ ိုားရ   ု ုားဒသ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုမ္ျ ားတ ားဆာီးသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒလျ ေ့ြါား 

ဒစရနှ်မ္ျ ားအတ  ှ်မ္ ဝါ မ္ျ ားန ငှ်ေ့လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားအထွဲ သတှ်မ္ တှ်  ထ ား  ို ေ့  ိုပြငှ်ဆငှ်ခွဲေ့တ ပ စှ်ြါတယှ်။ ဤသညှ် RPF 

  ိုလညှ်ားတစှ်ြါတညှ်ားမ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်လှူ ါနှ်ားမ္ှုန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်.   အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ထ ားရနှ်လ ိုအြှ်ြါသညှ်ဒသ ပ  စှ်စဉ်  ိုထ ားက ၏။ 

 

 ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားမ္ ဝါ ၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္  စမီ္ ံ နှ်ားဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို ှ်လ မ္ျ ားန ငှ်ေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုသ တ ို ေ့ရွဲ ေ့က   ု ု ိုတငှ်စမီ္ ံ နှ်ား  

  ိုလ ဒနမ္ှုအဆငှ်ေ့အတနှ်ား   ိုထ နှ်ားသ မ္ှ်ား ရနှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တ ိုားတ ှ်ဒစန ိုငှ်သညှ်  ိုဒသချ ဒစရနှ်ပ စှ်ြါသညှ်။ အဆ ိုြါ  RPF   

၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္  အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား minimize ရနှ်န ငေ့ှ်ဒသ ဒက  ငေ့ှ်, အဆ ိုြ ပုုိုထ ားဒသ စမီ္ ံ နှ်ား  ို /  

ခ ွဲမ္ျ ား၏ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားပြညှ်, ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု,  အသ ှ်ဒမ္ ား ဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ားန ငှ်ေ့သိုခချမ္ှ်ားသ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်လ ဒနမ္ှုအဆငှ်ေ့အတနှ်ားမ္ျ ားဆံိုားရှုာံးမ္ှုဘ သ ရြှ်ပ   

စှ်န ိုင ှ်သညှ်သ   ို PAP န ငှ်ေ့ PAH ၏စ ိုားရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားအ ွဲပ  တှ်မ္ျ ားအတ  ှ်မ္ ဒဘ ငှ်မ္ျ ား  ိုပ စှ်ြါသညှ် စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား။ 

 အဆ ိုြါ RPF ပမ္  ဒုယ ဆံိုား ရှုာံးမ္ှုအရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မ္အီဆံိုားအပ   တှ်မ္ျ ားအတ  ှ်လမ္ှ်ားညွှနှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုတညှ်ဒစပခငှ်ား 

န ငှ်ေ့မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ား ပခငှ်ားြါဝငျဒစပခငှ်ားင ါ, အရ   ိုဒ  ှ်ပြချ ှ်မ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်။ အဆ ိုြါ RPF အဒသားစ တှ်ဒလျ ှ်ဒက ားဒင  

packages မ္ျ ားသတှ်မ္ တှ်န ိုင ှ်ရနှ်ပြညှ်ေ့စံိုအဒပခခသံတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်မ္ရ  ြါ။ ဤဒရ ွဲ့  ားဆံိုားပ တှ်ဒြား 

န ိုငှ်သညှ်ေ့အတ ိုဒ   ှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား အဒရားယ ဒဆ ငှ်ရ  ှ်မ္ှုအစအီစဉ် (ARAP) သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုပြီားပြညှ်ေ့စံိုပခငှ်ားန ငှ်ေ့  ို ဒန  ှ်ဆံိုားဒြေါ် ပ   

စှ်ဒအ ငှ်စမီ္ ံ နှ်ား  ိုသတငှ်ား အချ ှ်အလ ှ်ရရ  န  ိုင ှ်သညှ်ေ့အခါစမီ္ ံ နှ်ား အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှု၏ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား 

အဒရားယ ဒဆ ငှ်ရ  ှ်မ္ှုအစအီစဉ် (RAP)  စငှ်ပမ္ငှ်ေ့မ္  ပြီားစာီးခွဲေ့န  ိုင ှ်ြါသညှ်။ 

1.2 စမီံက န်ေးရနျာကခ်သံမ ိုငေ်း 

 နာီးြါားအဒြါငျားတ ို ေ့သ DRP အစ ဒရ  ငှ်သညှ် မ္ ္ဒြေါ်တ ငှ်အက   ုီု ားဆံိုား ို ခသညှ်စခနှ်ားပ စှ်လ သညှ်ဒသ ြါဒလ ငှ် "အက ီားစ ားစခနှ်ား"    

တ ငှ်အြါအဝငှ် မ္ ္ေ့အမ္ျ ားဆံိုားသ ြှ်သညှ်ားဒ သမ္ျ ား, အချ  ွဲ့အတ  ှ်တညှ်ခငှ်ားဧညှ်ဒနက သညှ်။ 

ဒ  ေ့ဘဇ ားမ္  ရ  တွဲေ့စိုစိုဒြါငှ်ားလ ဦားဒရရွဲ ေ့သံိုားြံိုတြံို  ို, ြ ပုုီု ားသ ားပြငှ်ားထနှ်  ံ ေ့    ားတ ိုားတစ နှ်ဒခေါ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ရငှ်ဆ ိုငှ်ဒနရခွဲေ့ခရ ိုငှ်မ္ျ ားအတ  ှ် DRP 

အဒ  ငှ်ေ့။ သ တ ို ေ့ဟ အဒပခခအံပခ      ဒုခအံဒဆ  ှ်အအံိုန ငှ်ေ့ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားမ္ အနညှ်ားငယှ်မ္ျှသ လ ှ်လ မ္ှ်ား 

ရ  သညှ်န ငေ့ှ်သဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်အထ ားသပ ငှ်ေ့ဆ ိုငှ် လိုနှ်ားန ငှ်ေ့ဒရက ီားမ္ှုမ္  ျဒရ  ှ်န  ဒုတွဲေ့ပ စှ်က   

ဒုု ငှ်ားဒ သမ္ျ ားအတ  ှ်ယ ယီအမ္ ိုားအ  မ္ျ ားန ငှ်ေ့အလ နှ်သ ြှ်သညှ်ားအပခ  ဒုချခ ိုလှုံဒနက သညှ်။   

စခနှ်ား  ငေ့ှ်သတှ်မ္ တှ်ဒန  ှ်ထြှ်ဒဘားအနတရ ယှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့မ္ိုတှ်သိုနှ်မ္ ိုား  ို ေ့ DRP ၏အ ားနညှ်ားချ ှ်တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့, လျငှ်ပမ္နှ်သစှ်ဒတ ြ   

ပုုိုနှ်ားတီားမ္ှုမ္ ဦားဒဆ ငှ်လျ ှ်ရ  သညှ်။ အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ား၏ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ 

ISCG: အပခရ အရနအစ ီငခံ်စျာတငွရ် ိုဟငဂ်ျျာဒိုကခသညအ်ကျ ်အတညေ်း, (စက်တငဘ်ျာလ 27  က် 2018) 

   IOM အလ ိုအ ်တျာလဲနငှ်ုံ့ပ ညသ် ုံ့အငအ်ျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့လှည်ုံ့လည်



 
 

ဒပမ္ပြု ု ိုပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားပခငှ်ားမ္ မ္  အနတရ ယှ်အရ  ဆံိုားဆွဲပ စှ်တယှ်,  ါဒြမ္ွဲေ့ဒတ ငှ်မ္ အပမ္ငှ်ေ့ဆံိုား-

အနတရ ယှ်အမ္ျ  ားအစ ားထ ားရ  ရနှ်ရရ  န  ိုင ှ်မ္လံိုဒလ  ှ်ဒသ သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ ဒပမ္လညှ်ားပ စှ်၏။ 

 အဆ ိုြါဒရ  ှ်လ တညှ်ဆွဲအပခ  ဒုခအံဒဆ  ှ်အအံိုအချ ြှ်ခနှ်ားန ငှ်ေ့ပြီားသ ားအရငှ်ားအပမ္စှ်- 

သတှ်လ မ္ှုဒရားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒြားအြှ်ပခငှ်ားစနစှ်န ငှ်ေ့ဒ  ေ့ဘဇ ားခရ ိုငှ်အတ ငှ်ားြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ဒလျ ေ့နညှ်ားသ  ားဒစန ိုငှ်သညှ်။  လ ှ်ရ  ဒရမ္ တှ်အဒြေါ် စ တှ်  စာီးမ္ှု 

fecal ရွှံ ွဲ့ န  မံ္ျ ားစ နှ် ေ့ြစှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ ိုသမ္ှုစ နှ်ဒခေါ်မ္ှုတစှ်ရြှ်ပ   စှ်လ သညှ်စဉ်အလိုြှ်မ္ပ စှ်သ တ ို ေ့ထွဲ အဒတ ှ်မ္ျ ားမ္ျ ား rendering, 

သစှ်  ိုဒရ  ှ်လ န ငှ်ေ့အတ  20-ပခ  ုဒံ ျ ှ်တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့လ ို ှ်ြါတယှ်။ အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုထွဲမ္  သ မ္ှ်ားထ ားတွဲေ့ဒရရွဲ ေ့ 70 ရ ခ ိုငျနှုနျားဒ  ျ ညစှ်ညမ္ှ်ားသညှ်,  

ဆံိုဆ ို ေ့န နွဲ ေ့တ ဒရ င်္ါမ္ျ ားပ  စှ်ြ  ားမ္ှု, ဝ ှ်သ ှ်, န ငှ်ေ့ဝမ္ှ်ားဒလျှ ရ  ခွဲေ့ြါပြီ။ အဆ ိုြါဒရ  ှ်လ ခရ ိုငှ်ဒဆားရံိုန  ငှ်ေ့န  စှ်ခို  ို Upazila  

 နနျားမ္ ဒရားရှုြှ်ဒထ ားဒနပ ငှ်ေ့ဒြားအြှ်လွှွဲဒပြ ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့အတ ငှ်ားလ န ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားအဒြေါ် strain တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့ခွဲေ့သညှ်။ 

 ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်အတ  ှ် DRP ၏ 52  ရ ခ ိုငှ်နှုနှ်ား  ိုအဘယှ်သ သညှ်အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ားန ငှ်ေ့မ္ နှ်ား ဒလားမ္ျ ား၏အခ ဒအဒန, 

အထ ားသပ ငှ်ေ့ခ ှ်ခွဲသညှ်။ အဆ ိုြါ  DRP တ ို ေ့တ ငှ်အပမ္  ု ု ိုု ားသမ္ာီးပမ္  ု ုား  ိုသ တ ို ေ့ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်မ္ ထ  ှ်ဒပြားတ မ္ှ်ားဒရ  ငှ်ြငှ်မ္တ ိုငှ်မ္ ီျ ား-based 

အက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှု (GBV)  အ ားအဒက  ငှ်ားမ္ွဲေ့န  ငှ်ေ့လ  ိုနှ်  ားမ္ှုအြါအဝငှ်စခနှ်ားဒတ မ္  အနတရ ယှ်မ္  ရ  ဒနဆွဲခွဲေ့သညျ။  

မ္ နှ်ား ဒလားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒယ  ှ်ျ ားဒလားမ္ျ ားမ္ သ ားစိုဝငှ်မ္ျ ားဦားဒသဆံိုားခွဲေ့ပြ  ုီု ား၎ငှ်ားတ ို ေ့၏ဒနအ မ္ှ်မ္ျ ားချမ္ာီးရှု  ွဲ့ရ   ိုပမ္ငှ်လျှငှ်အြါအဝငှ်ပမ္ နှ်မ္ န ိုငှ်ငကံ   

ဒုု  ှ်မ္ ှ်  ယှ်အက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှုမ္ျ ားမ္ျ ှ်ပမ္ငှ်သ ွဲေ့သ ို ေ့စ တှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ  ို ခဆငှ်ားရွဲအလ နှ်ြျံွဲ့ န  ံ ေ့ဒနတွဲေ့ပ စှ်ြါတယှ်။  

လ မ္ှုဒရား ယှ်  ို ေ့အထ ားသပ ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်ပ စှ်မ္ညျွဲ့သ အမ္ျ  ားသမ္ာီးဦားဒဆ ငှ်ဒသ အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ား၏တစှ်ဦားအဒတ ှ်ဒလားက ီားမ္ 

ု ုားတွဲေ့ရ ယှ်ယ ရ  ြါသညှ်။ 

1.3 စမီ္ ံ နှ်ားအစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ား 

ဤစမီ္ ံ နှ်ားဒလားခိုအစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ားရ  ြါတယှ်။ အဆ ိုပြ ထ ားစမီ္ ံ နှ်ား၏ဒလားအစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ား  ိုဒအ  ှ်တ ငှ်ဒ  ှ်ပြဒလေ့ရ  သညှ်။ 

component 1: အဒပခခြံည နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား၏အ ု ု ား Delivery,  ဏှ်ခအံဒပခခအံဒဆ  ှ်အအံို, အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ျ ား-

အဒပခခပံြီားအက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှု    ယှ်တ ားဆာီးဒရား ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား ငါ-ဒပ  ဏှ်ခဒံရသနှ် ေ့န  ငှ်ေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရား 

  ီsubcomponent ၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္  အပ စှ်တစှ်  ိုယှ်ရညှ်သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားဟ  ျ ားမ္အတ  ှ်ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ဒရားန ငှ်ေ့လ မ္ှုဒရားအရအ ားလံိုားြါဝငှ်န ိုင ှ်ထံိုားစ ံ

(ရ သဦတိုအ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့သဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်ရနှ်အနတရ ယှ်  ိုဒလျှ ေ့ချန ိုင ှ်  ို ေ့ရ သဦတို ဏှ်ခ ံfeatures ဒတ န ငေ့ှ်အတ ) 

လံိုပခ ံဒရန ငှ်ေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားမ္ တ ိုားတ ှ်လ ဒသ  access   ိုဒထ  ျြံေ့  ို ေ့ပ စှ်ြါတယှ်။ 

  ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားရှုဒထ ငျွဲ့,   

မ္ ိုားရ တှ်သ မ္ှ်ားဒြါငှ်ားစြှ်န ငှ်ေ့အတ တ ိုားတ ှ်လ ဒသ ဒရဒြားဒဝဒရားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုတညှ်ဒထ ငှ်ရနှ်န ငှ်ေ့ဒရဒြားဒဝဒရားစနစှ်မ္ျ ား  ို   piped ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

အဆ ိုြါဒရဒြားဒဝဒရားအစအီစဉ်၏ြါဝငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: (ဈ)  ဏှ်ခံ mini   ို    

(ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ျ ှ်န  ပြငှ်အထ ှ်ပမ္ငေ့ှ်မ္ ားဒသ ြလ ှ်ဒ  ငှ်ားန ငှ်ေ့အတ ဒနဒရ ငှ်ပခ ညှ်စ မ္ှ်ားအငှ်သံိုား photovoltaic (PV) မ္ 

ပုစှ်ဒရတငှ်စမီ္ ံ နှ်ားစနစှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ချ တှ်ဆ ှ်တညှ်ဆွဲြ ပုု နှ်ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ား၏ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားအြါအဝငှ်)  ဒရဒြားဒဝဒရားအစအီစဉ်မ္ျ ား 

piped; (ii)  ဏှ်ခြံ ပုု နှ်ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ား  (ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ျ ှ်န  ပြငှ်အထ ှ်ပမ္ငေ့ှ်မ္ ားဒသ ြလ ှ်ဒ  ငှ်ားန ငှ်ေ့အတ လ ှ်ရ  ြ 

ပုု နှ်ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ား၏ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား);  (iii) တ က န အတ  ှ်မ္ ိုဘ ိုငှ်ားချ  ထိုတှ်စ ှ်ရံိုမ္ျ ားတ ငှ်သံိုားဒသ ;   

ရ သဦတိုအ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အစ နှ်ားဒရ  ှ်ရ သဦတိုအဒပခအဒနမ္ျ ားစဉ်ားစ ားဒရအရငှ်ားအပမ္စှ်ရရ  န  ိုင ှ်မ္ှုအြါအဝငှ် (ဃ)      ဒရသယံဇ တပမ္  

ဒုြံိုန ငှ်ေ့ဒရရွဲ ေ့အရညှ်အဒသ ားဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒရား; န ငှ်ေ့ (v)  တ က န န ငှ်ေ့ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ဒ သမ္ျ ားရ  ရ သဦတို-  ဏှ်ခဒံရမ္ျ ှ်န  ပြ 

ငှ် ိုသမ္ှုဒရ ားချယှ်စရ တစှ်ခိုပ  စှ်န ိုင ှ်ဒပခဒလေ့လ မ္ှု။  ဤဒရ ွဲ့  ားက  ားဝငှ်, အရညှ်အဒသ ား,   

ခနံ ိုင ှ်ရညှ်န ငှ်ေ့ဒရနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားဒရရ ညှ်တညှ်တံေ့အပ စှ်အ  အညနီွဲ ေ့တ ိုားတ ှ်ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်ဒအ ငှ် DRP   

ဘ ို ေ့ဒရဆံိုားရှုာံးမ္ှု  ိုဒလျှ ေ့ချရနှ်ဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့ဒနက သညှ်။ 

  ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား လညှ်ား ဏှ်ခနံ ငှ်ေ့ Eco ဒ  ှ်ဒရ  ဒရရ ညှ်တညှ်တံေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားမ္ ဝငှ်ဒရ  ှ်ခ ငေ့ှ်  ိုတ ိုားတ ှ်ဒစရနှ်ရညှ်ရ ယှ်ထ ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။   

  ုျု ုား, မ္ခ ွဲပခ  ု ုားဆ ှ်ဆဘံ ို ေ့အစအီမ္အံြါအဝငှ်ရ သဦတို ဏှ်ခတံ ိုားတ ှ်လ ဒသ တစှ်ဦားချငှ်ားစနီ ငှ်ေ့အခနှ်ားထွဲ အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအ မ္ှ်သ ၏ 

(ဈ) ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား (:   ါဟ တဆငှ်ေ့တစှ်ခိုလံိုား  ိုသနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှု  ငှ်ားဆ ှ်ဆ ိုလ ိုသညှ်မ္  ထ နှ်ားချ ြှ်ဒရား, စိုဒဆ ငှ်ားပခငှ်ား, 

သယှ်ယ ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒရား,   ိုသမ္ှုန ငှ်ေ့ fecal    ု စစ၏ဒဘား ငှ်ားလံိုပခ  ုိုု စံ န ှ် ေ့ြစှ်ပခ ငှ်ား  ိုအ ရံိုစ ို ှ်လံိုခ  

ပုုို ုပံြ  ုီု ားလ ှ်ခနံ ိုင ှ်  ယှ်သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုဒင ဒက ားဒထ  ှ်ြံေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် ; ဒရချ  ားန ငှ်ေ့အထညှ်ဒရအရငှ်ားအပမ္စှ်,   

မ္ လလ   နှ်ငှ်ေ့  ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒနဒရ ငှ်ပခညှ်အလငှ်ားဒရ ငှ်စနစှ်ပ ငှ်ေ့အဝတှ်ဒလျှ ှ်အဒဆ  ှ်အဦ,)  ဏှ်ခ ံစ ြါ  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   

န ငေ့ှ်မ္ ိုားသညှ်ားထနှ်စ  ရ  သ နှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒရက ီားပခငှ်ားဆနှ် ေ့ ျငှ်ခနံ  ိုင ှ်ရညှ်ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ် () ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ျ ှ်န  ပြငှ်အထ ှ်ြလ ှ်ဒ  ငှ်ားက ီားပြငှ်ား; (ii)   

ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားအ  အ  ယှ်အစအီမ္မံ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်စ မ္ှ်ားအငှ်အဘ ို ေ့အမ္သီ နှ်ား  ို မ္ှ်ားယ ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒလ ငှ် ျွမ္ှ်ားပခငှ်ားမ္  biogas 

အြငှ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား;   (iii) ဘ ှ်ဒြါငှ်ားစံိုစ နှ် ေ့ြစှ်န ငှ်ေ့ fecal ရွှံ ွဲ့ န  စံမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုစနစှ်မ္ျ ား, Co-

ဒဆ ားအြငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့စ နှ် ေ့ြစှ်စိုဒဆ ငှ်ားမ္ှု၏ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  

 
 

 

 



 

(ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ျ ှ်န  ပြငှ်အထ ှ်) ဒနဒရ ငှ်ပခ ညှ်စ မ္ှ်ားအငှ်စနစှ်,  ဏှ်ခံ စ ြါ  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   န ငှ်ေ့က ီားပြငှ်ားြလ ှ်ဒ  ငှ်ားန ငှ်ေ့အတ စ ှ်ရံို; န ငှ်ေ့ (ဃ) သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ဒရား,  

မ္ ု လလ  စနစှ်, FSM န ငှ်ေ့လံိုပခ  ုိုုဒံရအသံိုားြ ပုုိုမ္ှုအဒြေါ်အသ အပမ္ ငှ်အစအီစဉ်  ိုရ သဦတိုအ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒဘားဥြ ှ်  ိုအနတရ ယှ်မ္ျ ားအြါအဝငှ် WASH 

က  ားဝငှ်၏စစှ်ဆငှ်ဒရားန ငှ်ေ့  ို  ပြ ပြငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားမ္ှု (O & M) ရ ှ်ဒန ေ့တ ငှ်ဒလေ့ ျငှ်ေ့ဒရား။ ရြှ်ရ  စညှ်ားရံိုားပခငှ်ားအြ ပုုိုအမ္ ဒပြ ငှ်ားလွဲမ္ှုအပ စှ်အဒဆ  ှ်အဦ၏ O & M 

မ္ျ ားအတ  ှ်အဒရားြါပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ ဤဒရ ွဲ့  ားက  ားဝငှ်, စ  ခနှ်ားမ္ျ ားအတ ငှ်ားသနှ် ေ့ရ ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားအပခ  

ဒုအဒနမ္ျ ားတ ိုားတ ှ်ဒစရနှ်အဒထ  ှ်အ  ပ စှ်ဒစသညှ်ဒပမ္ဆီလွှ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်  ိုတညှ်ား  ိုသမ္ှုမ္ရ  ဘ ား fecal  

ဥတိုဒက  ငှ်ေ့ဒရညစှ်ညမ္ှ်ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့စ ို ှ်ြျ  ားဒရားဓ တှ်ဒပမ္ကသဇ န ငှ်ေ့လ ထိုအသံိုားြ ပုုိုမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်သနှ် ေ့ရ ငှ်ားတွဲေ့ပြနှ်လညှ်ပြညှ်ေ့ပ   ုိုုားပမ္  ုွဲစ မ္ှ်ားအငှ်အရငှ်ားအပမ္ 

စှ်ထိုတှ်လိုြှ်ရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 

 Subcomponent 1B: အဒပခခံြည နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား,  ဏှ်ခံအပခ  ဒုခံအဒဆ  ှ်အအံို, အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ျ ား-အဒပခြ 

ပုုိုအက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှု    ယှ်တ ားဆာီးဒရား 

 

     ီခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား  ၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္  တစှ်ဦား ျ ားန ငှ်ေ့လ မ္ှုဒရားအရအ ားလံိုား ြါဝငှ်န ိုငှ်ထံိုားစ၌ံအဒပခခံဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား   တ ိုားတ ှ်ဝငှ်ဒရ  ှ်ခ ငေ့ှ်,ရ သဦတို ဏှ်ခံအပခ  

ဒုခံအဒဆ  ှ်အအံို,အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား,ဒထ  ျြံေ့ဒြ ုားသပ ငေ့ှ်, ျ ား,မ္-based   အက မ္ှ်ား  

  ှ်မ္ှု    ယှ်တ ားဆီားဒရားအစအီစဉ်၏တစှ်စဒ ားတ ှ်,အမ္ျ ား၏ဒဘ ုားဥြ ှ်  ိုအနတရ ယှ်ြရ ို  ိုငှ်ား  ိုဒထ  ျြံေ့  ို ေ့ပ   စှ်ြါတယှ်ဧရ ယ တ ိုားချွဲွဲ့ဒရရ ညှ်တညှ်တံေ့ဒရား 

န ငှ်ေ့ခံန ိုငှ်ရညှ်ဒသချ ဒစရနှ်လှုြှ်ရ   ုားမ္ှုမ္ျ  ုား  ို၏ ဇီ ိုငှ်ား  န ငှ်ေ့ဒသ ဏှ်စရီငှ်ထွဲမ္  ထညှ်ေ့သ ငှ်ား ြါလ မ္ှ်ေ့ မ္ညှ်။ 

 

  ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား ဒင ဒက ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: All-ရ သဦတို ဏှ်ခံလ ှ်လ မ္ှ်ားန ငှ်ေ့ ယှ်ဆယှ်ဒရားလမ္ှ်ားမ္ျ ားအပ စှ်ပြ ညှ်တ ငှ်ားဒရားလမ္ှ်ား (ဈ) 

ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားဒပမ္ပြ  ုိုမ္ှုအနတရ ယှ်  ိုဒလျှ ေ့ချရနှ်ဆ ှ်န ယှ်မ္ိုနှ်တ ိုငှ်ား-ဒရနိုတှ်ပမ္  

ဒုု ငှ်ား  နှ်ယ ှ်န ငှ်ေ့ဆငှ်ဒပခဒလျှ အ  အ  ယှ်အ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်အြါအဝငှ်သဘ ဝ အနတရ ယှ်ပ စှ်ရြှ်မ္ျ ား,  ရနှ်ဒစတန န ငှ်ေ့ခံန ိုငှ်ရညှ်တ ိုားပမ္ြှငေ့ှ်  ို ေ့ ; (ii) 

ရ သဦတို ဏှ်ခံ culverts န ငှ်ေ့တံတ ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား (မ္ိုနှ်တ ိုငှ်ားဒရနိုတှ်ပမ္ ဒုု ငှ်ား  နှ်ယ ှ်  ိုအတ  aligned) 

အစ နှ်ားဒရ  ှ်မ္ ိုားရ  သ နှ်ားမ္ှုန ငှ်ေ့ဒရက ီားမ္ှု ဒနတ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့မ္ျ ှ်န  ပြငှ် Run-ချွတှ်ယ ို;  (iii) DRPs 

ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ျ ှ်န  ပြငှ်အထ ှ်ပမ္ငေ့ှ်မ္ ားဒသ ြလ ှ်ဒ  ငှ်ားအြါအဝငှ် ဏှ်ခံန ငှ်ေ့သဘ ဝြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ဒ  ှ်ဒရ   အင်္ဂါရြှ်မ္ျ ား ဒတ ထညှ်ေ့သ ငှ်ားဘ ို ေ့ဒ ျားလ ှ်ဒစျား   ှ်၏ြ 

ပုုိုပြငှ်, ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားန ငှ်ေ့ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား; (ဃ) စ မ္ှ်ားအငှ်ထ ဒရ  ှ်မ္ှုတ ိုားတ ှ်ဒစရနှ် DRP  စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်ဒနဒရ ငှ်ပခ 

ည ုှ်စ မ္ှ်ားအငှ်သံိုားလမ္ှ်ားဒြေါ်အလငှ်ားအ မ္ှ်၏ installation   ို, ဒဘား ငှ်ားလံိုပခ  ုိုုမံ္ှု  ိုတ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့  ညအီမ္ျ  ားသမီ္ားတစှ်ဦားန ငှ်ေ့ ဒလားမ္ျ ား၏အထ ားသ; (v) walkays; 

န ငှ်ေ့အစ နှ်ားဒရ  ှ်ဒရအ ားလျှြှ်စစှ်- metrological ပ စှ်ရြှ်မ္ျ ားထွဲ ဒနရရ  လ တွဲေ့လျှြှ်စာီးသြ တှ်မ္ အ ားနညှ်ားချ ှ်  ိုဒလျ ေ့ချ  ို ေ့ DRP  

စခနှ်ားဧရ ယ မ္ျ ားတ ငှ်လျှြှ်စစှ်    ယှ်မ္ှုစနစှ်မ္ျ ား (vi) တြှ်ဆငှ်ခ။ 

 

  လမ်ေးမျျာေး, မိုန်တ ိုငေ်း-ရ နိုတပ်မဒုု ငှ်ား  နှ်ရ ှ် culverts န ငှ်ေ့တံတ ားမ္ျ ား,  ဆငှ်ဒပခဒလျှ အ  အ  ယှ် အ   ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်၏မ္ျ ှ်န  ပြငှ်ြ တျထ ားဒသ လမ္ှ်ားအပခ  

ဒု ုိုုငံံို, တြှ်ဒထ  ှ်ြံေ့ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒရားန ငှ်ေ့အရငှ်ားအပမ္ စှ်မ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ်အဒရားြါ access   ိုထ နှ်ားသ မ္ှ်ားရနှ်စဉ်  washoutsတ ားဆာီး  ညဒီြားြါမ္ညှ်။ 

ဤဒရ ွဲ့  ားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားလညှ်ားဒပမ္ဆလီွှ   ိုတ ို ှ်စ ား မ္ှုန ငှ်ေ့မ္ျ ှ်န  ပြငှ်ဒရညစှ်ညမ္ှ်ား  မ္ှု  ိုဒလျှ ေ့ချပခငှ်ားန ငှ်ေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားအခ အ ဒုဒနတ ိုားတ ှ်လ   ို ေ့အ ျ  ားပ  

စှ်ထ နှ်ားဒစမ္ညှ်။ 

 

 ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား လညှ်ားရ  သညှ်မ္ျ ား  ိုရ သဦတို ဏှ်ခံ Multi-ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်ဒဘားအနတရ ယှ်အမ္ ိုားအ   /    မ္ လတနှ်ားဒ ျ ငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ 

(ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ျ ှ်န  ပြငှ်အထ ှ်) လမ္ှ်ားမ္ျ ားချ တှ်ဆ ှ် ျ ရ တှ်သ မ္ှ်ားဒနဒရ ငှ်ပခ   

ညှ်စ မ္ှ်ားအငှ်သံိုားမီ္ားလံိုားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ရ သဦတိုဆ ိုငှ်ရ အဒထ  ှ်အထ ားအြါအဝငှ်ရ သဦတို ဏှ်ခံ Multi-   ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်ဒဘားအနတရ ယှ်အမ္ ိုားအ   / 

အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုစငှ်တ မ္ျ ား၏ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားဒင ဒက ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်   ဆ ိုငှ် လိုနှ်ား ဒနမ္ိုနှ်တ ိုငှ်ား surges န ငှ်ေ့ဒလပြ ငှ်ားတ ို ှ်ခတှ်။ 

 

   ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား ြ ိုဒ  ငှ်ားရ သဦတိုဒဘားအနတရ ယှ်မ္ တစှ်ဆငှ်ေ့အြါအဝငှ် ြှ်ဒဘားဆ ိုငှ်ရ ပ  စှ်ရြှ်မ္ျ ားအတ  ှ်က    ု ု ိုတငှ်ပြ င ုှ် 

ဆငှ်ရနှ်တ ိုားတ ှ်လ ဒသ အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှု  ိုဒထ  ှ်ြံေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်:  ယှ်ဆယှ်ဒရားန ငှ်ေ့အဒရားဒြေါ် က    ု ု ိုတငှ်ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ် (ဈ)  

အဒရားဒြေါ် စမီ္ံ  နှ်ားဒရားဆ ွဲပခငှ်ား, န ငှ်ေ့ (ii)  ဒရအ ားလျှြှ်စစှ်မ္ ိုားဒလဝသဒဘားအနတရ ယှ်မ္ျ ားအတ  ှ်လ ထိုအဒပခြ  ပုုိုက    ု ု ိုတငှ်သတ ဒြားစနစှ်မ္ျ ား  ိုခ ိုငှ်ခံေ့ဒစ; (iii) 

ြထမ္ဦားဆံိုားပ    ဒုဆ ိုသ ြစစညှ်ား  ရ ယ မ္ျ ားန ငေ့ှ်ဒလေ့ ျငေ့ှ်ဒရားအြါအဝငှ်တ ိုားတ ှ်ရ  ဒ  ဒရား &   ယှ်ဆယှ်ဒရားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ား,   မီ္ားသတှ်ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ပမ္   ု ု ိုု ေ့ပြ 

    ယှ်ဒရား (FSCD)   အစ နှ်ားဒရ  ှ်ဒရအ ားလျှြှ်စစှ်မ္ ိုားဒလဝသပ စှ်ရြှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ဘ မ္ ရ ြအနတရ ယှ်စတငှ်ပခငှ်ားပ စှ်သညှ်။ 

    

  ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား   ိုလညှ်ား ျ ား-အဒပခြ ပုုိုအက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှု (GBV)  လွှွဲဒပြ ငှ်ားလမ္ှ်ားဒက  ငှ်ားန ငှ်ေ့ဆ ှ်စြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်လ ို ေ့အရ   

(ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားဒသ မ္ျ ှ်န  ပြငှ်အထ ှ်)    မ္ ငျွဲ့မ္ ားြလ ှ်ဒ  ငှ်ားအြါအဝငှ်အချ  ွဲ့ဒသ  ဏှ်ခ ံအင်္ဂါရြှ်မ္ျ ား ဒတ ထညှ်ေ့သ ငှ်ား ျ ား-

ဒ  ှ်ဒရ ဒနရ မ္ျ ား၏  ွဲွဲ့စညှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့လိုြှ်ငနှ်ားလညှ်ြတှ်မ္ှုဒင ဒက ားန ငှ်ေ့အမ္ျ  ားသမီ္ားမ္ျ ားအတ  ှ်လံိုခ   ပုုို ုအံ   သပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်န ငှ်ေ့ 

ဆယှ်ဒ ျ ှ်သ ှ်မ္ နှ်ား ဒလားမ္ျ ား၏။ ဤသညှ်အတ ားအဆာီးဆံိုားပ တှ်ရနှ် GBV     

ပု   ု ု ိုတငှ်    ယှ်ဒရားန ငှ်ေ့ ိုသမ္ှုမ္ နှ်ားမ္မ္ျ ားန ငှ်ေ့ ဒလားမ္ျ ားစငှ်တ မ္ျ ားမ္ တဆငှ်ေ့ ယှ်နှုတှ်ခံရ  ို ေ့ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား,   တံခါား  ိုနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ တံခါား,    

န ငှ်ေ့အဒထ ဒထ န ငှ်ေ့သာီးပခ ားအဒက  ငှ်ားအရ မ္ျ ားအဒြေါ်အပြနှ်အလ နှ်အ ျ  ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအလိုြှ်ရံိုဒဆ ားဒန ားြ ွဲ,   အ ွဲပ တှ်တစှ်စဒ ား-Up   ို  ိုယှ်စ ားြ   

ပုုိုြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

အစ နှ်ားဒရ  ှ် hydrometeorological ပ စှ်ရြှ်မ္ျ ားအပ   

စှ် ို ခသညှ်စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်သ တ ို ေ့  ိုဒပ ရ ငှ်ားရနှ်နညှ်ားလမ္ှ်ားမ္ျ ား  ိုအတ  ှ်ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုဝငှ်ဒရ  ှ်  ို ေ့ြထဝရီိုြှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ အနတ 

ရ ယှ်န ငှ်ေ့ဆ ှ်လ ှ်ပ  စှ်ြ  ားဒနဒသ ဘဏှ် DRPs ၏ဒထ  ှ်ခမံ္ှုအတ  ှ် ျနှ်ားမ္ ဒရားနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား Project  

မ္ ု ဒင ဒက ားဒထ  ှ်ြံေ့ပခငှ်ားန ငှ်ေ့တညှ်ဆွဲလွှွဲဒပြ ငှ်ားန ငှ်ေ့အတ လငေ့ှ်ထ ားသညှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်တွဲေ့ GBV လွှွဲဒပြ ငှ်ားလမ္ှ်ားက   

ဒုု ငှ်ား၏  ံွဲ့ ပ    ု ု ိုု ားတ ိုားတ ှ်မ္ှုအြါအဝငှ် လမ္ှ်ားဒက  ငှ်ားအပခ    ု ုား  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားဒရားဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား န ငှ်ေ့ဆယှ်ဒ ျ ှ် 

သ ှ်ဒယ  ှ်ျ ားဒလားမ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ် GBV     ပု  ု ု ိုတငှ်    ယှ်ဒရား အစအီစဉ်၏  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ား 

တ ိုားတ ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှု အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်လျ ှ် ရ  ။   တ စှ်ဦား ျ ား-အဒက  ငှ်ားက   ု ုားထံိုားစ၌ံ (ဈ)   

 ဇီ ိုင ှ်ားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ ြစှ်မ္ တှ်ချဉ်ား ြှ်မ္ှုမ္ တဆငှ်ေ့အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ားန ငှ်ေ့မ္ နှ်ား ဒလားငယှ်မ္ျ ား  ိုဒရ  ှ်ရ  ;   

စမီ္ ံ နှ်ား၏အ ျ  ားဒ ျားဇ ားမ္ျ ားအဒနနွဲ ေ့အ ားလံိုားြါဝငှ်န ိုင ှ်ထံိုားစ၌ံလ တ ိုငှ်ားလ ှ်လ မ္ှ်ားမ္ ဒီက  ငှ်ားဒသချ ဒစရနှ်, တ   

စှ်ဦားက   ု ု ိုု ားြမ္ှ်ားဒစြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် (ii)  ဒလားဒ  ှ်ဒရ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒြားအြှ်ပခငှ်ားမ္ မ္သနှ်စ မ္ှ်ားဒ  ှ်ဒရ ချဉ်ား ြှ်၏ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ဒရား,   (iii) 

အစ တှ်အြ ိုငှ်ား 2  န စှ်ဒအ  ှ်ဒအ  ှ်တ ငှ်ဒ  ှ်ပြထ ားဒသ ဒ  ှ်ပြထ ားတွဲေ့အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားမ္ျ ားအသံိုားြ  

ပုုိုပခငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့အရ  ဆံိုားအ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ား၏ြါဝငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ြါဝငှ်ဒစရနှ်ဒ သခလံ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားစညှ်ားရံိုား; (ဃ) O & M  

ဘ ို ေ့ဒရန ငှ်ေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားဒ  ှ်မ္တီမ္ျ ား  ွဲွဲ့စညှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒလ ငှ်စ ထငှ်ားမ္ျ ားစိုဒဆ ငှ်ားပခငှ်ားအပ စှ်အမ္ျ  ားသ 

မ္ာီးမ္ ခီ ိုစညှ်ားစ မ္ှ်ထွဲ ဒနလ တှ်ပမ္ ဒုု  ှ်န ိုင ှ်  ို ေ့ ဏှ်ခနံ ငေ့ှ်ရ သဦတို-ဒ  ှ်ဒရ အင်္ဂါရြှ်မ္ျ ား (ုား)  ဒလားဒမ္ ားစ ားပခငှ်ား။ 

 component 2:  အဝန်ေးခနံ ိုင ်ညအ်ျာ   ေး 

ဤအစ တှ်အြ ိုငှ်ားအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ workfare အစအီစဉ်မ္ျ ားမ္  သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုမ္ တဆငှ်ေ့အ ားနညှ်ား 

ချ ှ်၏စာီးြ  ားဒရားန ငှ်ေ့လ မ္ှုဒရားခနံ ိုင ှ်ရညှ်ဒပ ရ ငှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  အီစ တှ်အြ ိုငှ်ားလ ှ်ဒအ  ှ်တ ငှ် DRP အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုအဆ ိုြါအ ားနညှ်ားချ ှ် 

(မ္ နှ်ားမ္,  ဒလားဒတ , မ္သနှ်စ မ္ှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့သ ှ်က ီားရ ယှ်အ ိုမ္ျ ား) အတ  ှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်ရညှ်ရ ယှ် ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ို 

န ငှ်ေ့လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ငှ်ြါဝငှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် (စညှ်ားရံိုားပခငှ်ား, အဒဝားဒရ  ှ်န ငှ်ေ့ GRM လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားမ္ တဆငှ်ေ့) 

သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုယနတရ ားမ္ျ ား  ိုခ ိုင ှ်ခံေ့; ရ သဦတိုန ငှ်ေ့သဘ ဝြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်အနတရ ယှ်ဒလျှ ေ့ချဒရား  ိုအဒထ  ှ်အ  ပ စှ်ဒစ, 

သနှ် ေ့စငှ်ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်မ္  မ္ တဆငှ်ေ့စခနှ်ား လ ဒနမ္ှုအဒပခအဒနမ္ျ ားတ ိုားတ ှ်ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်လ ဒစရနှ်န ငှ်ေ့ဆနှ် ေ့ ျငှ်လ မ္ှုဒရားအပြ အမ္ တ ားဆာီး။ 

Beneficiaries- တစှ်ဝယှ်လ ိုအ ားအဒြေါ် အဒပခခ.ံ လိုြှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ို တ ငှ်ြါဝငှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ရနှ် DRP အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား 

ထွဲမ္ ဒရ ားခ ယျထ ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ရြှ်ရ   workfare အစအီစဉ်မ္ျ ားလ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုဒရြနှ်ားစ ား အဒြေါ်အဒပခခပံြီား 

စခနှ်ားအ ဏ ြ ိုငှ်မ္ျ ား ဒ  ှ်ထိုတှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒနစဉ်အ ားလံိုားြါဝငှ်န ိုင ှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား, 

အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှု   ဟချ ှ်  ိုပ ညှ်ေ့ဒက  ငှ်ား ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ို ဦားစ ားဒြားလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အသ ြည  / အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား 

စညှ်ားရံိုားပခငှ်ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအတ  ှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် workfare အစအီစဉ်မ္ျ ားအတ  ှ်ြါဝငှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ် - - လံိုဒလ  ှ်ဒသ ဒလေ့ ျငှ်ေ့ဒရား 

ဟ သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ လ ို ှ်န မ္ှုအစအီမ္အံဒြေါ်ြါဝငှ် DRP အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ားမ္ ဒြားအြှ်မ္ညှ်ပ စှ်ပြီားြါဝငှ်မ္ှုဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

ြါဝငှ်မ္ှုလံိုပခ ံပြီားင်္ိုဏှ်သ  ခ ရ  ရ  ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်တ ငှ်အစ ားအစ န ငှ်ေ့အစ ားအစ မ္ဟိုတှ်ဒသ ြစစညှ်ားမ္ျ ားဝယှ်ယ ရနှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို enable 

လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်တွဲေ့, လံိုပခ ံြ ငှ်ေ့လငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့လ ှ်လ မ္ှ်ားယနတရ ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒထ  ှ်ြံေ့ဒြားလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်, သ တ ို ေ့အဘ ို ေ့အြည သငှ်ဒထ  ှ်ြံေ့ဒက ား။ 

Subcomponent 2.A: အဝနှ်ားနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား 

  ီsubcomponent ၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္  ချ တှ်ဆ ှ်န ငှ်ေ့အမ္ျ  ား သမ္ာီးထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆ,ံ  ဒလားမ္ျ ား, 

သ ှ်က ီားရ ယှ်အ ိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်လ ဦားဒရမ္ ဆငှ်ယငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုအတ  ှ်မ္သနှ်စ မ္ှ်ားသ မ္ျ ားအတ  ှ်ရနှ်ပ စှ်ြါသညှ်။ 

ဤဒရ ွဲ့  ားအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ငှ်ရ ိုဟငှ်င်္ျ ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ယ ှ်မ္ တဆငှ်ေ့ထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်မ္ညှ်ပ စှ်ပြီားအ

ဒက  ငှ်ား  ို 60,000 အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့ရ  အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို  ို ံိုားလွှမ္ှ်ားလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  ါဟ ဒင ဒက ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ား  ိုမ္ျ ားအတ  ှ် (ဈ) 

ြည သငှ်ဒထ  ှ်ြံေ့ဒက ား; (ii) ဒထ  ှ်ြံေ့ြစစညှ်ားမ္ျ ား, န ငှ်ေ့ (စမီ္ ံ နှ်ားဒရားဆ ွဲပခငှ်ား, အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့ရ  သ မ္ျ ား၏ဒရ ားချယှ်မ္ှု, 

န ငှ်ေ့ြါဝငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ြည သငှ်ဒထ  ှ်ြံေ့ဒက ားမ္ျ ားဒြားအြှ်ပခငှ်ား၏က ီားက ြှ်မ္ှုြါဝငှ်ဒသ ) (iii) စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား 

အဆ ိုြါ subcomponent အြါအဝငှ်ပြဿန မ္ျ ား  ို ံိုားအိုြှ်အသ ြည မ္ျ  ားဆ ှ်လှုြှ်ရ  ား 

မ္ှုမ္ျ ားတ ငှ်၏ပြဋ္ဌ နှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ြါဝငှ်မ္ှု  ိုဒထ  ျြံေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: ရ သဦတိုန ငှ်ေ့သဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်ခနံ ိုင ှ်ရညှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒလျှ ေ့ချဒရား; 

ဆ ိုငှ် လိုနှ်ား, ဒရလွှမ္ှ်ားမ္ ိုားန ငှ်ေ့အပခ ားသဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်၏လ ထိုအဒပခပြ က   တငှ်သတ ဒြားစနစှ်မ္ျ ား, 

ထငှ်ားစိုဒဆ ငှ်ားပခငှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်သစှ်ဒတ ပြ နှ်ားတီားမ္ှုဒလျှ ေ့ချရနှ်အဒစခမံ္ညှ်သညေ့ှ်ချ ှ်ပြ တှ်ဘ ို ေ့သန ေ့ှ်ရ ငှ်ားဒသ စ မ္ှ်ားအငှ် ဒလားဒမ္ ားစ ားပခငှ်ား, 

အစ အ ဟ ရ,  ဒလား အလ ွဲသံိုားစ ားမ္ှု,  ဒလားအ မ္ှ်ဒထ ငှ်ဒရား, GBV, လ ငှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ ဒန  ငှ်ေ့ယ  ှ်ပခငှ်ား, 

အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ဒလားမ္ျ ား၏လ  ိုနှ်  ားမ္ှု    ယှ်တ ားဆာီးဒရား; တရ ားမ္ဝငှ်မ္ ားယစှ်ဒဆား ိုနှ်သ ယှ်မ္ှု။ 

အခ  ားဒသ လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား ဒလားဒစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒရားန ငှ်ေ့သ ှ်က ီားရ ယှ်အ ိုမ္ျ ားဒထ  ှ်ခမံ္ှုနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားြါပြဋ္ဌ နှ်ားချ ှ်မ္ျ ားြါဝငှ်က လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

လ မ္ှုဒရား  နှ်ရ ှ်မ္ျ ားအ ားဒ  ငှ်ားလ ဒစရနှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအိုြှ်စိုသညှ်ြံေ့ြ ိုား  ညပီခငှ်ား, မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားအ  ွဲွဲ့မ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အပခ ားဆ ှ်သ ယှ်ဒရားန ငှ်ေ့အဒဝားဒရ  ှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား။ ဤဒရ ွဲ့  ားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားသငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ား 

  ိုတ ှ်ဒရ  ှ်ရနှ်အတ  ှ်အဒ  ငှ်ားဆံိုားသ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ဒြားြ ို ေ့  ို ေ့သငှ်ေ့ဒတ ှ်ြါတယှ်န ငှ်ေ့အဆငှ်ဒပြပ စှ်  ို ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ဒနရ မ္ျ ားတ ငှ်ဒသားငယှ်တွဲေ့အိုြျစိုတ ငျ

 နငျားြခွဲေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ြါဝငှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ ဒင ဒချမ္ှု WFP မ္  ဒထ  ှ်ခ ံe-ဒဘ  ှ်ချ အစအီစဉ်မ္ တဆငှ်ေ့လိုြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 



 

 
အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရား ိုလသမ္င်္ဒ္အင်္ျငှ်စနီ ွဲ ေ့တစှ်ခိုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ် Civil Society အ  ွဲွဲ့အစညှ်ား (CSO) 

 ဒထ  ှ်ခမံ္ညှ်ပ စှ်ပြီားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ား, 

ဒထ  ှ်ြံေ့ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒရားန ငှ်ေ့ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ဒရား၏အဒသားစ တှ်စီမ္ ံ နှ်ားလ ှ်စ ွဲတ ငှ်ဒ  ှ်ပြထ ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား 2. B   ို: အဝနှ်ား Workfare 

 ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား 

ရ သဦတိုအ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒဘားဥြ ှ်  ိုအနတရ ယှ်မ္ျ ားအပ စှ်စခနှ်ားသနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားန ငှ်ေ့ပြ ုိုပြငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားမ္ှုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားဒလျှ ေ့ချရနှ်  ညမီ္ညှ်ပ စှ်

ဒက  ငှ်ားအဒပခခအံပခ ဒုခအံဒဆ  ှ်အအံိုြ ပုုိုပြငှ်ထ နှ်ား သ မ္ှ်ားမ္ှုအဒြေါ် workfare ၌သ တ ို ေ့  ိုထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆဒံနပ ငှ်ေ့ဆနှ် ေ့ ျငှ်လ မ္ှုဒရားအြ 

ပုုိုအမ္ မ္  -အနတရ ယှ်-လ ငယှ်မ္ျ ားသညှ် '' ြါဝငှ်မ္ှုမ္ျ ား၏ပ  စှ်န ိုင ှ်ပခ  ဒု  ိုဒလျှ ေ့ချမ္  ရညှ်ရ ယှ်သညှ်။ ြ ပုုိုပြငှ်-

အသ ှ်အရ ယှ်လ ငယှ်ြါဝငျလညှ်ားစခနှ်ား livability ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်အဒစခကံ  ဒုု ငှ်ားအလိုြှ်သမ္ ား-intensive   လ ု ု ိုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ငှ်၎ငှ်ား 

တ ို ေ့၏ြါဝငှ်မ္ှု တဆငှ်ေ့တ ိုားတ ှ်စ တှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ န ငှ်ေ့စ တှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ သ ယ ဝပြ  ဒုု ဒရား  ိုဦား တညှ်အဒထ  ှ်အ  ပ  စှ်ဒစန ိုငှ်ြါတယှ်။ 

ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား ဒင ဒက ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်:  အ  ိုသ တ ို ေ့ဒနထ ိုငှ်ရ ြတှ်ဝနှ်ား  ျငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စခနှ်ားြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား 

လိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားပခ  ငှ်ားအတ  ှ်သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့အလိုြှ်အတ  ှ်လွဲလ ယှ်အတ  ှ်အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့မ္ျ ားအတ  ှ် (ဈ) လိုြှ်ခ; (ii) 

ပမ္ ု ု ိုု ေ့ဒတ ှ်ဟ  subprojects ဘ ို ေ့သ ငှ်ားအ ားစိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ြါဝငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့လိုြှ်ခမ္ျ ားပ နှ် ေ့ဒဝ၏ (iii) က ီားက ြှ်မ္ှု။ အဆ ိုြါလိုြှ်ခနှုနှ်ား  DRP 

မ္ျ ားအတ  ှ်ဒရြနှ်ားစ ားအရ ရ  တဦား န မ္ှ်ေ့ဆံိုားလိုြှ်အ ားခမ္  သတှ်မ္ တှ်ထ ားန ငှ်ေ့ခရ ိုင ှ်အ ဏ ြ ိုငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ ISCG   ဆံိုားပ တှ်အပ စှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

တစှ်ခိုချငှ်ားစ ီ ိုအ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို  ိုယှ်စ ားလ ယှ်သံိုားန စှ်က  တွဲေ့  လအတ  ှ်  120 လ တစှ်ဦား-ရ ှ်ဒြါငှ်ားဦားဒရအမ္ျ ားဆံိုား 

အလိုြှ်လိုြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ သဘ ဝအ ားပ ငှ်ေ့ ျွမ္ှ်ား ျငှ်မ္ှုမ္ရ  ဒသ အလိုြှ်သမ္ ား   ဆငှ်ဒပခဒလျှ အ  အ  ယှ်အ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်, မ္ိုနှ်တ ိုငှ်ားဒရနိုတှ်ပမ္  

ဒုု ငှ်ား  နှ်ယ ှ်  ိုအပ စှ်ဒပမ္ဆလီွှ   ို retention   ိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့သစှ်ြငှ်စ ို ှ်ခငှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်အ တှ်ဥယျ ဉ် /  အသာီးအရ  ှ်မ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်။ 

ဤဒရ ွဲ့  ားက  ားဝငှ်,  ဒပမ္ပြ  ု ု ိုမ္ှုန ငှ်ေ့ဒပမ္ဆလီွှ တ ို ှ်စ ားမ္ှု  ို ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်ဒလျှ ေ့ချတြှ်  ို ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ား န ငှ်ေ့  ဗ နှ်စိုြှ်ထွဲမ္  အသာီးအရ  ှ်မ္ျ ား 

 ံိုားမ္ျ ား  ိုြ   ဒုုားစ မ္ှ်ားအပ စှ် DRP စခနှ်ားဧရ ယ အတ ငှ်ား၌အလ နှ်အ ျံွမ္ ိုားဒရချ နှ် ဒနတ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့မ္ျ ှ်န  ပြငှ် Run-ချွတှ်ဒတ စစှ်ထိုတှ်  ို ေ့အတ  

 ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ဤအအဒပခခအံဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားန ငှ်ေ့ပြ ပြငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားမ္ှုအတ  ှ်အလိုြှ်သမ္ ား-intensive နညှ်ားြည မ္ျ ား 

မ္ျ ားအသံိုား ပြ မ္ှုတ ငှ်လညှ်ားမ္ဟိုတှ်ရငှ်စ ှ်က ီားစ ိုားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား / ပြ ပြငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားမ္ှုအတ  ှ်ဒလျှ ေ့ချ နှ်လံိုအ မ္ှ်ဓ တှ်ဒင ွဲ့ထိုတှ်လွှတှ်မ္ှုဒစတယှ်။ 

  

 အသာီးအသာီးတြှ်၌အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့ရ  သ မ္ျ ားအဒရအတ  ှ် ၎ငှ်ား၏ဒဆ မ္ျ  ားလ ဦားဒရအရသ ရသညှ်ဒရ ားခ ယျထ ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။   

ဒရြနှ်ားစ ားလိုြှ်အ ားခနှုနှ်ားမ္   Self-select လိုြှ်ြါအလိုြှ်လိုြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်လ ျခ ံ ို ေ့ဆနဒရ   (18 မ္  29 အသ ှ်) န ိုငျခွဲေ့-  body 

လ က ီားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ခန ေ့ှ်မ္ နှ်ားဒပခအ ားပ ငေ့ှ် 40000 အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို။  ြါဝငှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ရနှ်ဆနဒရ  အရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မ္လီ မ္ျ ား ၏အဒရ အတ  ှ် 

အခ ငှ်ေ့အလမ္ှ်ား မ္ျ ားရရ  န  ိုင ှ်ထ ှ်ဒ ျ ှ်လ နှ်ြါလျှငှ်တစှ်  ဦားြထမ္ဦားဆံိုား-အဒစခ-ံလ ြထမ္ဦားဆံိုားချဉ်ား ြှ်မ္ှုအ ျ  ားခစံ ားရ select လိုြှ်  ို ေ့အသံိုား ြ 

ပုုိုလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ တစှ်ဦား  ဒစ ငှ်ေ့ဆ ိုငှ်ားစ ရငှ်ားြါဝငှ်သ လညှ်ြတှ်ဒင ဒက ားဒက  ငေ့ှ်ဘ ို ေ့ဒစ ငေ့ှ်ဒစြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  တစှ်ခိုချငှ်ား စ ီ ိုအ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ လတနှ်ား 

အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို  ိုယှ်စ ားလ ယှ်အပခ ားအ ျငေ့ှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ငှ်စဉ်ဆ ှ်မ္ပြတှ်ြါဝငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ ဒင ဒြား ဒချမ္ှု  ိုအ မ္ခရံနှ်သ  / သ မ္၏ခမ္ညှ်ား 

ဒတ ှ်အရ ၌အလိုြှ်မ္လိုြှ်န ိုင ှ်ပခငှ်ား,  မ္ရရ  န  ိုင ှ်ဘယှ်မ္  အခါသမ္ယအဒြေါ်ဒစရနှ်အပခ ား သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ား အပ စှ်န စှ်ခို  ို 

အရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မ္လီ က ီားမ္ျ ားအထ မ္ တှ် ြံိုတငှ်ခ ငှ်ေ့လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 

 ရြှ်ရ   subprojects အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှု  ိုဒထ  ျြံေ့မ္ညျ  စျဒ   ငျား ိုလသမ္င်္ဒ္အင်္ျငှ်စီ / CSO န ငှ်ေ့ တ ွဲ  ှ်.  အတ  ှ် CiCs  

ပခငှ်ားပ ငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အဆ ိုြါ RRRC စခနှ်ားထွဲမ္  ဒြါငှ်ားစြှ် ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ို '' အသံိုားစရ တှ်၏  80 ရ ခ ိုငှ်နှုနှ်ားဟ အနညှ်ားဆံိုားြါဝငှ်ဆငှ်ား 

ရွဲဒသ အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္  E-ဒဘ  ှ်ချ   ို အသံိုားြ ပုုို. လိုြှ်ခအပ စှ်ဒြားဒဆ ငှ်က လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒသ စနံှုနှ်ား မ္ျ ားဒတ ွဲ့ဆံိုန  ိုင ှ်  ို ေ့ဘ သ  

ရြှ်အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ခံရ  ို ေ့ ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ို အတညှ်ြ ပုုိုမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။  ို ခသညှ်စခနှ်ားမ္ျ ားမ္ ဒရ ားချယှ်ထ ားသညှ်ေ့အရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မ္ီ 

ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ို အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ား၏လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား န ငှ်ေ့အ ျ  ားစာီးြ  ားတ ဝနှ်ထမ္ှ်ားဒဆ ငှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ားဒသ  ချ ဒစရနှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ား 

အဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့အတ အတညှ်ြ ပုုိုလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မ္မီ္ျ ားအတ  ှ်မ္ရ  မ္ပ  စှ်လ ိုအြှ်ချ ှ်အပ စှ်, စခနှ်ားမ္ျ ား တ ငှ်အလ ညေ့ှ် 

အတ  ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ား အတ  ှ်ဒန  ှ်ထြှ်အလိုြှ်အခ ငှ်ေ့အလမ္ှ်ားမ္ျ ား  generate တံေ့ဒသ ,  ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုအတ  ှ်ရ အရြျပမ္ ား 

န ငျွဲ့စခံျ န ှ်အစအီစဉ်မ္ျ ား အတ  ှ်ထ ား ရနှ်လ ိုအြှ်သညှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ လ ထိုအဒပခြ  ပုုိုအ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု၏အရညှ်အဒသ ား အ မ္ခခံျ ှ်ဒြား 

ဒစေ့စြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ြါဝငှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ ဒင ဒချမ္ှု WFP  မ္  ဒထ  ှ်ခ ံ e-ဒဘ  ှ်ချ အစအီစဉ်မ္ တဆငှ်ေ့လိုြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ို 

န ငှ်ေ့ရထ ို ှ်ခ ငှ်ေ့သတှ်မ္ တှ်ချ ှ်မ္ျ ား၏  menu   ိုအဒသားစ တှ်စမီ္ ံ နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရားလ ှ်စ ွဲထွဲမ္  အဒသားစ တှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 component 3: ရရ ွှေ့ ပ    ရ  ျာငေ်းကရ ိုဟငဂ်ျျာလ ဦေးရ မှဝန်ရ ျာငမ်ှုရ ေးပခငေ်း Enhance မ ှInstitutional စနစမ်ျျာေးအျာ   ေး 

    အီစ တှ်အြ ိုငှ်ား၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္   (ဒဘားအနတရ ယှ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုအြါအဝငှ်) DRP   တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုစစီဉ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ညြှ န ှု င ှ်ား  ို ေ့အစ ိုားရအဒပခြ    

ပုုိုမ္ယှ်ေ့စ မ္ှ်ားရညှ်  ိုခ ိုင ှ်ခံေ့န  ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရားစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲပခငှ်ားန ငှ်ေ့ညြှ န ှု င ှ်ား  ို ေ့ပ စှ်ြါတယှ်။    

ဤသညှ်တစှ်ဟိုနှ်ထ ိုားစ မ္ှ်ားရညှ်ြစစညှ်ား  ရ ယ မ္ျ ားမ္ တဆငှ်ေ့တ ိုားစနစှ်မ္ျ ား,    န ငေ့ှ်ရ သဦတိုအ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့သဘ ဝဒဘား 

အနတရ ယှ်ရနှ်အနတရ ယှ်မ္ျ ားအြါအဝငှ် DRP    မ္ျ ား၏လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားရနှ်ဝနှ်ထမ္ှ်ားမ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်။ 

 

ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား 3.A: MoDMR, NTF, RRRC, CIC  န ငှ်ေ့လ ိုငှ်ားနှ်က ီားဌ နစနစှ်မ္ျ ားအ ု ုား 

 



 

MoDMR သမ္ ိုငှ်ားဒက  ငှ်ားဘင်္ဂလ ားဒ ေ့အလ ားတ ဒရ  ှ်လ စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုအတ  ှ်အဒရားြါဒသ အခနှ်ား ဏ္ဍ စ ားခွဲေ့သညှ်။  MoDMRs 

 ို ခသညှ်မ္ျ ားဆ ိုငှ်ရ ဆွဲလှ် ို ခသညှ်-related  အစြျ  ား၏ညြှ နှု င ှ်ားြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ပခငှ်ား န ငှ်ေ့ ို ခသညှ် ယှ်ဆယှ်ဒရ ုားန ငှ်ေ့ဒနရြှ်မ္ျ ားသ ို ေ့ပြ နှ်လညှ်ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒ  ှ် 

မ္ရ ငှ်န  (ထ ိုစခနှ်ားအဆငျွဲ့ မ္   CiCs    ိုယှ်စ ားြ ပုုိုထ ားတွဲေ့ခရ ိုငှ်အဆငေ့ှ်မ္   RRRC) ၏တ ို ှ်ရ ို ှ်က ီားက ြှ်ရ  ြါတယှ်။ စာီးြ  ားဒရား (တညှ်ား 

ပ တှ်မ္  ဇီငှ်ဘ  2014) 3   အစ ိုားရအဒပခြ ပုုိုရွဲ ေ့ခ ွဲဒဝအဆ ိုအရ MoDMR  ဒဘားအနတရ ယှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုမ္ တြါားအဒရား ဒြေါ်တိုနှ် ေ့ပြနှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုန ငှ်ေ့ဆ 

 ှ်စြှ်ဒသ အ ား လံိုား လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား coordinate  မ္ ပြဌ နှ်ားထ ားသညှ်။ သ ို ေ့ဒသ ှ်လ ှ်ရ  ဒရ  ှ်လ အ ျြှ်အတညှ်ား၌ဤဗဟ ိုညြှ န ှု င ှ် ုားဒရားအခနှ်ား 

 ဏ္ဍ  ိုပ ညှ်ေ့ဆညှ်ား  ို ေ့, MoDMR  ရွဲ ေ့စ မ္ှ်ားရညှ်ဟ အမ္ျ  ားသ ားဒရား,  ခရ ိုငှ်န ငှ်ေ့စခနှ်ားအဆငှ်ေ့မ္  ခ ိုင ှ်ခံေ့ဒစ၏အ  ွဲွဲ့အစ ညှ်ားဆ ိုငှ်ရ န ငှ်ေ့အိုြှ်ချ ြှ်ဒရ ုားစနစှ်မ္ျ ား 

မ္ တဆငှ်ေ့တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့ခရံ  ို ေ့လ ိုအြှ်ြါတယှ်။ 

 

  အမ္ျ  ားသ ား မီ္ ို ဒရစအီ  ွဲွဲ့ချ ြှ်: (ဈ): အဆ ိုြါအမ္ျ  ားသ ားအဆငှ်ေ့မ္  ,   ီ ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား  စစီဉ်ညြှ နှု င ှ်  ုားပခငှ်ားန ငှ်ေ့မ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ေ့ဘဇ ား 

ဧရ ယ ထွဲမ္  အထ ားသပ ငှ်ေ့ ို ခသညှ်မ္ျ ား  ိုထ ခ ို ှ်က   ဒုု ငှ်ားအစ နှ်ားဒရ  ှ် hydromel    ပုစှ်ရြှ်မ္ျ ားအပြီားအြါအဝငှ် DRP မ္ျ ား 

၏လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား   ိုတံို ေ့ပြနှ်ရနှ် MoDMR န ငှ်ေ့  NTF ၏စ မ္ှ်ား  ရညှ်ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်ရညှ်ရ ယှ်ထ ား အဒရားဒြေါ်အဒပခအဒနန ငှ်ေ့ ို ခသညှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှု,  

တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုမ္ျ ား န ငှ်ေ့ညြှ န ှု င ှ်ား  ဒထ  ှ်ခမံ္ှုအဒြေါ်မ္ ဝါ အဒတ ွဲ့ဆံိုဒဆ ားဒန ားဒရ ုား;  ို ခသညှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲဒရားန ငှ်ေ့တိုနှ် ေ့ပြ  နှ်မ္ျ ားအတ  ှ်အဒ  ငှ်ားဆံိုား  

အဒလေ့အ ျငှ်ေ့အဒြေါ်အလ ားတ အဒတ ွဲ့အက   ုိုု မံ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ အပခ  ု ုားန ိုင ှ်ငမံ္ျ ားမ္ န ငှ်ေ့အတ  4 (ii)  လွဲလ ယှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အသ ြည ခ ွဲဒဝမ္ှု; (iii) (v) 

 ို ခသညှ်- အ ျြှ်အတညှ်ားမ္ျ ားသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုစနစှ်မ္ျ     ုား  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားတ ိုားတ ှ်မ္ှုအပ  စှ်အ ျ  ားအတ  ှ်လွှွဲဒပြ ငှ်ားယနတရ ား; န ငှ်ေ့ 

(vi) ဗဟ ိုအဆငှ်ေ့ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားန ငှ်ေ့အစရီငှ်ခဒံရားယနတရ ား။ 

 

 RRRC: coordinate ဤယ နစှ်ရွဲ ေ့စ မ္ှ်ားရညှ်  ိုခ ိုင ှ်ခံေ့က ီားက ြှ်ရ  သညှ်န ငေ့ှ် (အပ  စှ်ဒ  ငှ်ားစ  ဒဘားအနတရ ယှ်ပြီားဒန  ှ် /   လအတ ငှ်ား)  

ဒ  ေ့ဘဇ ားမ္  ရ  တွဲေ့လယှ်  ငှ်ားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားအဒြေါ်သတငှ်ားြ ို ေ့အြါအဝငှ်ရနှ်: (ဈ)  နညှ် ုားြည ဆ ိုငှ်ရ အ  ံဉ ဏျစခနှ်ား မ္ျ  ုားအတ ငှ်ား Multi- 

ဒအင်္ျငှ်စလီှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားအစအီစဉ်ဒရ ုားဆ ွဲပခငှ်ားန ငှ်ေ့စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုတ ိုားတ ှ်ဒစရနှ်, (ii) သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်စနစှ်မ္ျ ား,  ထ ိုအစရီငှ်ခဒံရားယနတရ ား 

  ိုစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲ  ို ေ့ြစစညှ် ုား  ရ ယ န ငေ့ှ်ဒလေ့ ျငေ့ှ်ဒရား, အ ျ  ား အတ  ှ်လွှွဲဒပြ ငှ်ားက ီားက ြှ်န ငှ်ေ့ ို ခသညှ်  registry   ို; (iii) ဒထ  ှ်ြံေ့ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒရားန ငှ်ေ့တ ို 

ုားတ ှ်လ ဒသ ညြှ နှု င ှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်နညှ်ားြည ြံေ့ြ ိုားမ္ှု; န ငှ်ေ့ (ဃ) RRRC   မ္  ညြှ နှု င ှ်ားဒရားမ္ှူားမ္ျ  ုားအတ  ှ်အတ ိုငှ်ြငှ်ခလံိုြှ်ခ။ 

 

 စခနှ်ား-Level: CiCs '' အိုြှ်ချ ြှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ (ဒဘားအနတရ ယှ်အဒရားဒြေါ်တိုနှ် ေ့ပြနှ်အြါအဝငှ်) DRP   ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုစ မ္ှ်ားရညှ်  ိုခ ိုင ှ်ခံေ့အပ    

စှ်ရ ိုဟငှ်င်္ျ ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား   နှ်ယ ှ်၏တ ို ုားပမ္ြှငှ်ေ့မ္ တဆငှ်ေ့အသ ိုငှ်ား အဝ ိုငှ်ားြါဝငှ်မ္ှုပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ဒရားရနှ်။   ဤသညှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုဒင ဒက ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: အ CIC 

အဆငေ့ှ် (GRM  ဘ ို ေ့တန ငှ်ေ့တဦားတညှ်ား ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ယ ှ်  ိုက ီားက ြှ်ဒရားမ္ှူား) မ္   (ဈ) န စှ်ခိုနှ်ထမ္ှ်ားမ္ျ ား, (ii)  မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှု, 

ရြှ်ရ  ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုမ္ျ ား န ငှ်ေ့ ျ ား, မ္ mainstream  အဒြေါ်သငှ်တနှ်ားန ငှ်ေ့နညှ်ားြည အ  အည;ီ 

 

DRP ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆဒံရား  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို (ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ယ ှ်) ။ လ ှ်ရ  တ ငှ်အဆ ိုြါ CIC ုှ်ထမ္ှ်ား (Majhi  အပ စှ်လ သ မ္ျ ား) 

 ရ ိုဟငှ်င်္ျ အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားဒခါငှ်ားဒဆ ငှ်မ္ျ ားြါဝငှ်တွဲေ့ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ရ ှ်မ္ တဆငှ်ေ့ DRP စညှ်ားရံိုား။  ဤစမီ္ ံ နှ်ားအရ မ္ တဆငှ်ေ့ ျွနှ်မ္-GED, 

DPHE ပြီားခွဲေ့သညှ်ေ့မ္ ိုင ှ်ဒြားြ ို ေ့ tool အပ စှ်အဒစခြံါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်, န ငှ်ေ့ MoDMR  အဒဝားဒရ  ှ်, (TOT မ္ဟ ဗျျူဟ မ္ျ ားတဆငှ်ေ့) အြ  

ပုုိုအမ္ ဒပြ ငှ်ားလွဲမ္ှု  ိုဆ ှ်သ ယှ်ဒရားဒချ ဒမ္ ွဲ့တံေ့ဒသ အစ ိုားရ၏အဓ   DRP ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှု  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုအပ   

စှ်အဒစခ ံ ို ေ့ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ယ ှ်၏တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့ြံေ့ြ ိုား  ညကီ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် အပ   စှ်ဒ  ငှ်ားစ  မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားယနတရ ားအပ စှ်။ 

အဆ ိုြါဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားအမ္ျ  ားသမ္ာီးန ငှ်ေ့ဤလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်အတ  ှ်အပခ ု ုားအငှ်အ ားနညှ်ားအိုြှ်စိုမ္ျ ားဒက  ငှ်ေ့ထညှ်ေ့သ ငှ်ားစဉ်ားစ ားဒြားပခငှ်ားတစှ်ဦား,   

ြ ငှ်ေ့လငှ်ားအ ားလံိုားြါဝငှ်န ိုင ှ်န ငှ်ေ့  ိုယှ်စ ားလ ယှ်ထံိုားစ၌ံဒရ ားဒ   ှ်ဒတ ှ်မ္ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အဆ ိုြါ DRP  ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှု  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   (ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား 2A  

အ ားလံိုားြါဝငှ်န ိုင ှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒသ ှ်လညှ်ားဒထ  ှ်ခံ),  

လ ဦားဒရမ္ အထ ားသပ ငှ်ေ့အမ္ျ  ားသမ္ာီးဒတ လ မ္ှုဒရားခနံ ိုင ှ်ရညှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားဒြားသ  ားမ္  ြါမ္သ ဒြမ္ယှ်ေ့  DRPs  ၏ယဉ်ဒ ျားမ္ှုန ငှ်ေ့ဘ သ စ  ား  ို ေ့ 

messaging န ငှ်ေ့အသ ြည -ြ ပုုိုစိုြျ  ားဒထ ငှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား၏ Contextual ဘ ို ေ့ခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် ။ ဤရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်အဘ ို ေ့,   ီခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား -  ို 

set up န ငှ်ေ့ DRP  ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုစနစှ်၏လိုြှ်ငနှ်ားဒဆ ငှ်တ အဆငှ်ပြ  ဒုဒချ ဒမ္ ွဲ့ဒစရနှ်တစှ်ဦားအထ ားြ ပုုိုဒအင်္ျငှ်စီ (SCO) 

၏ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒင ဒက ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဆ ိုြါ SCO မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ရြှ်ရ  မ္ တံို ေ့ပြ  နှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်မ္ျ ားအတ  ှ် CIC 

ရံိုားမ္  ဒနရ ချခံရ  ို ေ့အဒတ ွဲ့အက    ုိုု ရံ  ဝနှ်ထမ္ှ်ားင  ားရမ္ှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဆ ိုြါဒအင်္ျငှ်စလီညှ်ားြါဝငှ်သညှ်ဒသ  DRP ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုယနတရ ား,  

လ ယှ်  ဒချ ဒမ္ ွဲ့ က ီားက  ြှ်  ြှ် ွဲပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့မ္ညှ်: ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား (ဈ) ဒရ ားချယှ်ဒရားန ငှ်ေ့သငှ်တနှ်ားမ္ျ ား; (ii)  

ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒရားန ငှ်ေ့အစရီငှ်ခလံှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား; (iii) သညှ် Periodic CIC-ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ား; န ငှ်ေ့  (ဃ) IEC ြစစညှ်ားမ္ျ ားပ နှ် ေ့ပ ျူား။ 

 
   3  ဝနှ်က   ုီု ားအ  ွဲွဲ့ ဌ နခ ွဲ, ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့။ 

   4 အတငှ်ားအဒဓ္ရွဲ့ဒပြ ငှ်ား (MoDMR ဦားဒဆ ငှ်ဒသ ) ပမ္ နှ်မ္ န ိုငှ်ငသံ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ National Task Force (MoFA  ဦားဒဆ ငှ်) 

အတ  ှ်လ သ ားချငှ်ားစ န ဒထ  ှ်ထ ားမ္ှုဆ ိုငှ်ရ   ညဒီစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား Execution,   ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ညြှ န ှု င ှ်ားဒရားအဒြေါ် 

  Inter-နှ်က ီားဌ နအစညှ်ားအဒဝား။



 

ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား. ခ: LGED, DPHE န ငှ်ေ့ 6BV နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားအ ု ု ား 

 ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား အဆ ိုြါ DRP     ို ေ့မ္ရ  မ္ပ စှ်နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုအလ ား အလ အဒရားဒြေါ်အဒပခအဒနန ငှ်ေ့အထ ား 

သပ ငှ်ေ့ဒ  ေ့ဘဇ ားဧရ ယ ၌အစ နှ်ားဒရ  ှ်ဒရအ ား လျှြှ်စစှ်-မ္ ိုားဒလဝသပ စှ်ရြှ်မ္ျ ားမ္ ထ ဒရ  ှ်စ  တံို ေ့ပြ နှ်ရနှ်အစ ိုားရဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား မ္ျ ား၏စ မ္ှ်ား 

ရညှ်  ိုခ ိုင ှ်ခံေ့ဒစြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  အဆ ိုြါ ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား အဆ ိုြါ DRP ဘ ို ေ့သဟဇ တသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်လွှွဲပြ  ဒုု ငှ်ား ိုလသမ္င်္အ္ပခ ားအထ ားြ ပုုိုဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အစ ိုားရအဒပခြ ပုုိုအက  ားစနစှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့စ မ္ှ်ားရညှ်၏အဒပခခနံှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုအ ားယ ယီဒနရ ချထ ားအတ  ှ်အပခ  ဒုခအံဒဆ  ှ်အအံိုတ ိုား 

တ ှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုအ ားဒြား က လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်လညှ်ားထမံ္ ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒြား အြှ်ပခငှ်ားမ္ျ ား တပ ညှ်ားပ ညှ်ား အ  ားအဒပြ ငှ်ား  ိုအ ရံိုစ ို ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် 

တ ိုငှ်ားပြညှ်စနစှ်မ္ျ ား  ိုမ္ လ သ ားချငှ်ားစ န ဒထ  ှ်ထ ားမ္ှု။ 

  

 DPHE  ါ  , စစှ်တဒ  ငှ်ားန ငှ်ေ့ Khulna ၏ဒရန ငှ်ေ့ Sewerage အ ဏ ြ ိုငှ် (WASA) ၏တရ ားစရီငှ်ြ ိုင ှ်ခ ငှ်ေ့ထွဲ ဒနဆ တှ်  ယှ်ရ တ ိုငှ်ားပြ 

ညှ်အတ ငှ်ားဒရဒြားဒဝဒရားန ငှ်ေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားမ္ဒသ  ှ်ဘ ို ေ့တ ဝနှ်ယ ဦားဒဆ ငှ်ဒအင်္ျငှ်စပီ စှ်ြါတယှ်။ တ ိုားတ ှ်န ငှ်ေ့ DRP  ဒနပ ငှ်ေ့ရ သဦတို ဏှ်ခဒံရဒြား 

ဒဝဒရားန ငှ်ေ့သနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရားအဒဆ  ှ်အအထ ားသပ ငှ်ေ့အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ားန ငှ်ေ့မ္ နှ်ား ဒလားငယှ်မ္ျ ားအ ားပ  ငှ်ေ့ဘ  ားထမ္ှ်ားရ  ှ် addressing အ ားပ ငှ်ေ့ DRP အက    

ု ုားဆငှ်ားရွဲမ္ ွဲဒတမ္ှုဒလျှ ေ့ချဒရားန ငှ်ေ့ ျ ားမ္တနှ်ားတ ဒရားအဒထ  ှ်အ  ြ ပုုိုလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဟိုဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့ဒနသညှ်မ္  Access   ို။ 

 

 ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား မ္ တဆငှ်ေ့ DRP မ္ နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ို DPHE  ၏အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားဆ ိုငှ်ရ စ မ္ှ်ားရညှ်ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: DPHE နှ်ထမ္ှ်ားမ္ျ ား၏ (ဈ) 

နညှ်ားြည ဆ ိုငှ်ရ သငှ်တနှ်ား, (ii)    ိုစခနှ်ားသနှ် ေ့ရ ငှ်ားဒရား, fecal ရွှံ ွဲ့ န  စံမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုန ငှ်ေ့ဒဘား ငှ်ားလံိုပခ  ုိုု ဒံရအသံိုားြ ပုုိုမ္ှု  ိုတ ိုားတ ှ်ဒစရနှ် DPI   ို-IE 

  ို၏နညှ်ားြည ဆ ိုငှ်ရ စ မ္ှ်ားရညှ်ခ ိုငှ်မ္ ဒရား; (iii)  ဒရ ွဲ့တနှ်ားပြညှ်သ ေ့ ျနှ်ားမ္ ဒရားလိုြှ်သ ား ဒတ ရွဲ ေ့ဒလေ့ ျငှ်ေ့ဒရား; (ဃ) အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားဒရစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုအဒြေါ်ဒလေ့ ျငှ်ေ့ဒရား။ 

 

 LGED ဒ ျားလ ှ်န ငှ်ေ့ပမ္  ု ု ိုု ေ့ပြအပခ  ဒုခအံဒဆ  ှ်အအံိုအပ စှ်အဒသားစ ား-ဒရအရငှ်ားအပမ္ စ ုှ်မ္ျ ား  ို  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားတ ိုားတ ှ်  ို ေ့ဦား ဒဆ ငှ်ဒအင်္ျငှ်စပီ စှ်ြါတယှ်။ 

ထ ို ေ့ပြ  ငှ်၎ငှ်ားတ ို ေ့သညှ်မ္ လတနှ်ားဒ ျ ငှ်ားမ္ျ ားတညှ်ဒဆ  ှ်အဒြါငှ်ားတ ို ေ့န  ငေ့ှ်တ  ဘဏှ်မ္ ဒင ဒက ားအဒထ  ှ်အြံေ့ Multi- 

ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်ဒဘားအနတရ ယှ်အမ္ ိုားအ  မ္ျ ားအတ  ှ်အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စခီွဲေ့က ပြီ။ သ တ ို ေ့ အစလမ္ှ်ားမ္ျ ား, တံတ ားမ္ျ ား, culverts အပ  

စှ်အဒရားဒြေါ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား, ြ ပုုိုပြငှ်န ငှ်ေ့ဒဘားအနတရ ယှ်ပြီားဒန  ှ်ြ ပုုိုပြငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားမ္ှုတ ဝနှ်ရ  သညှ်။ ဤသညှ် ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား မ္ တဆငှ်ေ့ DRP 

စခနှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အနာီးတဝ ို ှ်အလိုြှ်လိုြှ်ငါ-GED ရွဲ ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား၏စ မ္ှ်ားရညှ်ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: (ဈ) LGED နှ်ထမ္ှ်ားမ္ျ ား၏နညှ်ားြည ြ ိုငှ်ားဆ ိုငှ်ရ သငှ်တနှ်ား, (ii)   ို  DRP 

စခနှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ြတှ်လညှ်ရ  လမ္ှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဆ ှ်စြှ်ဒရနိုတှ်ပမ္  ဒုု ငှ်ား   နှ်ယ ှ်အတ  ှ်အနတရ ယှ်-အဒက  ငှ်ားက  ားြ 

ပုုိုပြငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားမ္ှုလမ္ှ်ားညွှနှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားတ ိုားတ ှ်  ို ေ့ LGED  ၏နညှ်ားြည ဆ ိုငှ်ရ စ မ္ှ်ားရညှ်ခ ိုငှ်မ္ ဒရား; (iii) LGED 

ဒန  ှ်ထြှ်ခနံ ိုင ှ်ရညှ်တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့ဒဆ ငှ်ရ  ှ်မ္ှုမ္ျ ားအ ွဲပ တှ်ရနှ်န ငှ်ေ့ DRP စခနှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အနာီးတဝ ို ှ် geohazards (ငလျငှ်န ငှ်ေ့ဒပမ္ပြ  ) 

အနတရ ယှ်မ္ျ ားအဒြေါ်လမ္ှ်ားအ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်၏ ဇီ ိုင ှ်ားမ္  ခနံ ိုင ှ်ရညှ်စဉ်ား 

စ ားရနှ်လမ္ှ်ားညွှနှ်ပြငှ်ဆငှ်ထ ားရနှ်မ္ျ ားအတ  ှ်သငှ်တနှ်ားန ငှ်ေ့စ မ္ှ်ားရညှ်အဒဆ  ှ်အဦအစအီစဉ်  ို  ံွဲ့ ပ   ား; န ငှ်ေ့ (ဃ) DRP မ္ ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒြားအြှ်ပခငှ်ား အသစှ် site 

  ိုအစအီစဉ်မ္ျ ား  ိုဒထ  ှ်ြံေ့န ငှ်ေ့ (ပြညှ်တ ငှ်ားဒရားလမ္ှ်ားမ္ျ ား, ဒနဒရ ငှ်ပခ ညှ်စ မ္ှ်ားအငှ်သံိုားလမ္ှ်ားဒြေါ်အလငှ်ားအ မ္ှ်, လျှြှ်စာီး    ယှ်မ္ှုစနစှ်မ္ျ ား, ဒရနိုတှ်ဒပမ္ ငှ်ား, 

ဒစျား   ှ်)  လ ိုအြှ်ဒသ အဒပခခအံဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား သ ရ  န  ိုင ှ်  ို ေ့နညှ်ားြည ြ ိုငှ်ားဆ ိုငှ်ရ အ  အညမီ္ျ ား။ အဆ ိုြါ DRP  ၏ရ သီဥတိုအ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒဘား 

ဥြ ှ်  ိုအနတရ ယှ်မ္ျ ား  ိုထညှ်ေ့သ ငှ်ားစဉ်ားစ ား,   ီ ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား လညှ်ား (ဈ)  အနတရ ယှ်, အ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့စ နှ် ေ့စ ားမ္ှုအဒြေါ်စ မ္ှ်ား 

ရညှ်အဒဆ  ှ်အဦအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားဒြားဒတ ှ်မ္ မ္ညှ် အဆ ိုြါ DRP   စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်သဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်စဉ်န ငှ်ေ့ (ii), အဒရား ဒြေါ်အ ျြှ်အတညှ်ားတံို ေ့ပြနှ်မ္ှု။  GBV 

၏    ယှ်တ ားဆာီးဒရားအဘ ို ေ့အအ ု ု ား နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှု။   ီ ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား လ ှ်ဒအ  ှ်တ ငှ် LGED တစှ် GBV ထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်ရနှ်တစှ်အထ ားြ  

ပုုိုဒအင်္ျငှ်စထီ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆြံါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် GBV နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်လ ှ်ရ  လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုပ ညှ်ေ့, လွှမ္ှ်ားပခ  ုိုု နံ  ငှ်ေ့အရညှ်အဒသ ား, န ငှ်ေ့   ဟချ ှ်အ ွဲပ   

တှ်ဆံိုားပ တှ်ရနှ်န ငှ်ေ့ရ သဦတိုန ငှ်ေ့သဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်အနတရ ယှ်မ္ျ ား  ဒနရရ  လ တွဲေ့ ျ ား-based အတ ားအဆာီးဒပ ရ ငှ်ားရနှ်အ ွဲပ  တှ်လ ိုအြှ်ြါသညှ်။  

ဤသညှ်အ ွဲပ တှ် Project မ္ လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားအဒက  ငှ်ား က  ားအပ စှ်အပခ ားသ မ္ျ ား  ိုဒ သခအံ လိုြှ်သမ္ ားြါဝငှ်မ္ှုမ္ဟ ဗျျူဟ မ္ျ ားန ငှ်ေ့လ ထိုအဒပခြ   

ပုုိုစ ချ ြှ်မ္ျ ားတ ငှ်ထညှ်ေ့သ ငှ်ား ခရံ  ို ေ့လ ိုအရ အ လိုြှ်သမ္ ား စိုဒဆ ငှ်ားပခငှ်ား / စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုနညှ်ားဗျျူဟ မ္ျ ားက   ု ုားတ ငှ်အြါအဝငှ်ဒ  ေ့ဘဇ ားအတ  ှ်ြ ိုပြီားပြညှ်ေ့စံို  

GBV က   ု ု ိုတငှ်    ယှ်ဒရား န ငှ်ေ့ ိုသမ္ှုချဉ်ား  ြှ် ဇီ ိုင ှ်ားအဒပခခအံပ စှ်အဒစခြံါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် ။ ဤသညှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုတ ို ှ်ရ ို ှ် GBV     ပု  ု ု ိုတငှ်    ယှ်ဒရား 

န ငှ်ေ့ ိုသမ္ှုနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုအစအီစဉ်၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ား 1B ဝငှ်ဒရ  ှ်စ  ှ်  ှ်မ္ှု, စဒ ား-Up န ငှ်ေ့အတ ချ တှ်ဆ ှ်ထ ားြါသညှ်။ 

component 4: ဆ ှ်ပြ  ဒုု ြါတယှ်အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှု component (CERC) 

  ီ ခ ွဲအစ တှ်အြ ိုငှ်ား ၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္  မ္ပမ္ ငှ်န ိုင ှ်တွဲေ့အဒရားဒြေါ်လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုပ ညှ်ေ့တငှ်ားရနှ်ပ စှ်ြါသညှ်။ အဓ   သဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်မ္ျ ား   စစတ ငှ်ခိုန စှ်,  

အစ ိုားရသညှ်ဤအစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္  re-ခ ွဲဒဝချထ ားဒြားရနှ်စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်ရနှ်ြံိုဒင ဒြားရနှ်ဘဏှ်ဒတ ငှ်ားဆ ိုန ိုင ှ်သညှ်  (အရ လ ှ်ရ  တ စှ်သိုညခ ွဲဒဝ သယှ်ဒဆ ငှ်)    ို DRP  

မ္ျ ား၏အ ျ  ား အတ  ှ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုမ္ျ ား န ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ဒရားြံေ့ြ ိုားဒြားရနှ်။ CERC  ဒအ  ှ်မ္  ဒင ထိုတှ်ဒြား မ္ှုမ္ျ ား  ိုဒအ  ှ်ြါအဒပခအဒနမ္ျ ား 

၏ပြညေ့ှ်စံိုအဒြေါ်သ ို ေ့ ဆ ှ်ဒပြ ြါတယှ်ပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်: (ဈ)  ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်အစ ိုားရအဒနနွဲ ေ့အရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မ္အီ ျြှ်အတညှ်ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အဒရားဒြေါ် ပ   

စှ်ြ  ားခွဲေ့သညှ်မ္ျ ား န ငှ်ေ့ဘဏှ်သဒဘ  တ ညခီွဲေ့သညှ်ဟိုစ တှ်ြ ိုင ှ်ား  ပုတှ်န ငှ်ေ့အစ ိုားရအဒက  ငှ်ားက  ားဒတ ှ်မ္ ပြီ (ii)  ဘဏ္ဍ ဒရားဝနှ်က   ုီု ားဌ န  ိုပြငှ်ဆငှ်ပခငှ်ား 

န ငှ်ေ့ဘဏှ်န ငှ်ေ့အတ သဒဘ တ ညခီွဲေ့ဒသ  ဆ ှ်ပြ  ဒုု ြါတယှ်အဒရားဒြေါ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှု (CER) အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရား Plan   ိုဒမ္  ုားစ ားဒတ ှ်မ္ ပြီ (iii) ငါ-GED,  

DPHE န ငှ်ေ့ MoDMR,   ိုပြငှ်ဆငှ်အတညှ်ြ ပုုိုခွဲေ့, န ငေ့ှ် CERC ဒအ  ှ်မ္  အရညှ်အချငှ် ုားပြညှ်ေ့မ္ဒီင က   ဒုုားမ္ျ ားအတ  ှ် CER  အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရား 

အစအီစဉ် ဒနအ ားလံိုားလှုြှ်ရ   ုားမ္ှုမ္ျ ားမ္ျ ား အတ  ှ်ဘဏှ်လမ္ှ်ားညွှနှ်ချ ှ်မ္ျ ားနှုနှ်ားအပ   စှ်လ ိုအြှ်ဒသ အ  အ  ယှ်တ ရ ယ ထိုတှ်ဒ  ှ်က ပြီ န ငှ်ေ့ (ဃ) အစ တှ်အြ ိုငှ်ား 

ဒအ  ှ်ရ  အသံိုားစရ တှ်မ္ျ ားအတ  ှ် DRP  အက   ု ု ိုု ားရ  လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

1.4 အလျာေးအလျာသကရ် ျာကမ်ှု၏ Scope 



 

 အဆ ိုြါစမီ္ ံ နှ်ားသညှ်အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ်စခနှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ပြငှ်ြရ  စခနှ်ားမ္ျ ားအတ ငှ်ားလ မ္ှုဒရားအ ျ  ားသ ှ်ဒရ  ှ် မ္ှု  ိုပ  စှ်ဒြေါ်ဒစန ိုငှ်ြါတယှ်။   

 ို ခသညှ်စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်အတ ငှ်ားမ္  ြွဲစမီ္ ံ နှ်ားသညှ်စမီ္ ံ နှ်ားဒက  ငှ်ေ့ဒမ္ျှ ှ်မ္ နှ်ားသညှ်ေ့အဒပခခအံဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဝနှ်ဒဆ ငှ် မ္ှုပြ ဌ  ု နှ်ားချ ှ်အဘ ို ေ့အလမ္ှ်ားပ စှ်ဒစပြ   

ဒုု ငှ်ားလွဲရနှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် (စခနှ်ားမ္ျ ားအတ ငှ်ားအနာီးအန ား ဒနရ မ္ျ ားအတ  ှ်အ ပမ္နှ်ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား နွဲ ေ့ြတှ်သ ှ်တွဲေ့,   စဒ ား၏စညှ်ား မ္ှ်ားချ ှ်မ္ျ ား 

၌အနညှ်ားငယှ်မ္ျှသ ပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဟိုဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့) အချ  ွဲ့ဒသ အဒဆ   ှ်အဦမ္ျ ားပြနှ်လညှ်  align လိုြှ်  ို ေ့လ ိုအြှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်။   အ ားလံိုားထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ လိုြှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား 

တစှ်ဦား သ ှ်သ ှ်သ  မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အဒပခခဒံြေါ်မ္  ြ ပုုိုမ္ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်,  န ငေ့ှ်ဒရ ွဲ့ဒပြ ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားပြီား 

ဒန  ှ်တ ဝနှ်ရ  အ  ွဲွဲ့အစညှ်ား မ္ျ ား    (ဒခါငှ်မ္ ိုားအဘ ို ေ့အြလြှ်စတစှ်ခငှ်ား အ  မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ရ  ှ် ျငှ်တွဲမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဝါား အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား သဘ ဝတ ငှ်ယ ယီပ စှ်က ပြီား 

လျငှ်ပမ္ နှ်စ  ပြ န  ုှ် လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်န ိုငှ်ြါသညှ်) ပြီားစာီးခွဲေ့ဒနက သညှ်။ အဘယှ်သ မ္ျှမ္ပမ္    ဒုယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားစခနှ်ားမ္ျ ား အတ ငှ်ားရ အရြှ်  ိုယ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။   

အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားပြငှ်ြရ  စခနှ်ား မ္ျ ားအတ ငှ်ား, ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား /    ဆ ိုငှ် လိုနှ်ားအမ္ ိုားအ  ၏ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား အချ  ွဲ့ဒသ  ျျူားဒ ျ ှ်  ိုထ ခ ို ှ်ဒစပခငှ်ားင ါ,  

တညှ်ဆွဲလမ္ှ်ားမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တံတ ားမ္ျ ားတ ိုားချွဲွဲ့။  ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားအ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်စဉ်အတ ငှ်ားစမီ္ ံ နှ်ား  ိုအပ  စ ုှ်ဒ  ငှ်ားစ  အချ  ွဲ့ စ ို ှ်ြျ  ား ဒရားဒပမ္ယ န ငှ်ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား 

  ိုထ ခ ို ှ်ဒစလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ပမ္    ဒုယ မ္လ ိုအြှ်လျှငှ်စမီ္ ံ နှ်ား  ိုမ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အဒပခခဒံြေါ်မ္  သ တ ို ေ့အပမ္    ဒုမ္ျ ား  ိုယ   ို ေ့က    ု ု ိုု ားစ ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

ြိုင်္လ္  ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ား ဆညှ်ားအ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ ငှ်ားလွှွဲမ္ဒရ  ငှ်သ ပ  စှ်တယှ်ဆ ိုရငှ်, ဝယှ်ယ  OP 4.12 န ငှ်ေ့ ARIPA 2017 OP 4.12   

၏လမ္ှ်ားညွှနှ်ချ ှ်တစှ်ခိုက  ု ု ိုတငှ်    ယှ်မ္ှုအပ စှ်ပ စှ်ဒြေါ်မ္ညှ်ပ စှ်ပြီားအထ ားသပ ငှ်ေ့အမ္ှု၌ြိုင်္လ္  ဒပမ္ မ္ျ ားထ ိုသ ို ေ့ (မ္ျ ားအတ  ှ်ဒ သခြံ ိုငှ်ရ ငှ်ဒတ ဒလျ ှ်က  

ဒုုားဒြားရနှ်လ ိုအြှ်ြါသညှ်ဒအ  ှ်ြါရ အရြှ်  ိုယ ဒစပခငှ်ားင ါ သာီးန -ံဆံိုားရှုာံးမ္ှု,   ါမ္ မ္ဟိုတှ်စသညှ်တ ို ေ့  ိုဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားြစစညှ်ားမ္ျ ားဒရ ွဲ့လျ ား / စ နှ် ေ့ြစှ်ရ မ္ ရရ  ရနှ်ဆံိုား 

ရှုာံးမ္ှု) ။ 

စ ားြ ွဲတငှ် 01: Project မ္ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု၏အ ျဉ်ားချ ြှ်န ငှ်ေ့၎ငှ်ား၏အဒရားြါမ္ှု 

သကရ် ျာကမ်ှု လှု ်ရှျာေးမှုမျျာေး သကရ် ျာကမ်ှု၏အရ ေး ါမှု 

ဒပမ္ယ  mini 

  ိုဒ ျားလ ှ်လမ္ှ်ားမ္ျ ားဒရအစအီစဉ်

မ္ျ ားန ငှ်ေ့ပြနှ်-ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ား (တညှ်ဆွဲြ 

ပုု နှ်-ဒရတ ငှ်ား မ္ျ ားပြနှ်လညှ်ထ ဒထ  

ငှ်ဒရ ုားလိုြှ်ငနှ်ား မ္ျ ားတ ငှ်), မ္ ိုဘ ိုငှ် 

ုားချ  ထိုတှ်စ ှ်ရံိုမ္ျ ားတ ငှ်သံိုားဒသ , 

fecal ရွှံ ွဲ့ န  စံမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုစနစှ်, 

အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအ မ္ှ်သ , 

ဒဘားဥြ ှ်  ိုအမ္ ိုားအ  ,  

တ ိုားတ ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား piped 

န ငှ်ေ့တ ဒသ  component 1 နွဲ ေ့ 2 

  ွဲပြ ားပခ ားန ား ဒသ လှုြှ်ရ  ား 

မ္ှုမ္ျ ားအဘ ို ေ့အယ ယီဒပမ္ယ လ ိုအြှ်န ိုင ှ်

ြါသညှ် culverts, စတ ဒတ အဘ 

ယှ်သ မ္ျှမ္ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားစခနှ်ားအ

တ ငှ်ားခ ငှ်ေ့ြ  ပုုိုခွဲေ့ပခငှ်ားပ စှ်သညှ်။ 

component 1 နွဲ ေ့ 2   ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား ဝယှ်ယ ဘ ို ေ့ယ ယ ီ အဘယှ်သ မ္ျှမ္ 

ပြညှ်သညှ်စခနှ်ား အတ ငှ်ားဒနရ တစှ်ဒနရ ယ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်အပ စှ်ဒပမ္ယ စမီ္ ံ နှ်ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု, 

အနညှ်ား ငယှ်မ္ျှသ ပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်လ ို အြှ်န ိုငှ်ြါသညှ်။ , fecal ရွှံ ွဲ့ န  စံမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုဒပမ္ယ ဆညှ်ား 

ြ ားဒနစ ှ်ရံိုလ ိုအြှ်ြါသညှ်ဆ ိုြါ  OP 4.12 န ငှ်ေ့ ARIPA 2017 အဆ ိုအရ, 

(တညှ်ဆွဲလ မ္ှုအသ ိုငှ်ား အဝ ိုငှ်ား ြ  ပုနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား လိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်, ဒလျ ှ်ဒက ားြ ပုု နှ်-

ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ား ဒြားဒဆ ငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်) မ္ ိုဘ ိုငှ်ား desalinatio mini   ိုဒရအစအီစဉ်မ္ျ ား piped 

တ ဒသ န ငှ်ေ့ဝယှ်ယ အ မ္ှ်ရ ငှ်ပြနှ်-ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ားအတ ငှ်ား လွှွဲမ္ဒရ  ငှ်သ ပ စှ်တယှ်ဆ ိုရငှ်, စမီ္ ံ နှ်ားအသ ိုငှ်ား 

အဝ ိုငှ်ားအ မ္ှ်သ , င  ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ မ္ ဆနဒ အဒလျ  ှ်လှူ ါနှ်ား ပခငှ်ား နညှ်ားလမ္ှ်ား အဒြေါ်ဒဘ 

ုားဥြ ှ်  ိုဒပမ္ယ စနစှ် ယ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အမ္ ိုားအ  , ထ ိုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ိုား တ ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အမ္ျ ား 

စိုဒ ျားလ ှ်လမ္ှ်ားမ္ျ ား ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား ထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်န ငှ်ေ့စခနှ်ားဒ သမ္ျ ားအတ ငှ်ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

စတ ဒတ ဟ  culverts, အတ ငှ်ား  လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား အဘယှ်သ မ္ျှမ္ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ား 

ဆညှ်ားအ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားလ ှ်ရ  စခ   နှ်ားအတ ငှ်ားခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုလ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်ပ စှ်ြါသညှ်။ လမ္ှ်ားမ္ျ ား, 

culverts စသညှ်တ ို ေ့  ိုသဘ ဝဒဘားအမ္ ိုား အ  ရ  ပြီားသ ား ဒ ျ ငှ်ားမ္ျ ားဒြေါ်တ ငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အစ ိုား 

ရဒပမ္ဒြေါ်တ ငှ်လညှ်ား ဒ  ငှ်ားတညှ်ဒဆ  ှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။  စမီ္ ံ နှ်ား  ိုမ္ဆ ိုြိုင်္လ္  ပမ္ 

ဒုယ လ ိုအြှ်သညှ်ဆ ိုြါ အဆ ိုြါဒပမ္ ြ ိုငှ်ရ ငှ်န ငှ်ေ့ အတ က   ု ု ိုတငှ်တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ား    ဒန ား  

န ငှ်ေ့အတ မ္ မ္ ဆနဒ အဒလျ  ှ်အလှူဒင နညှ်ား လမ္ှ်ား   ိုသံို ုားပြီား  ဒခေါ်ဒဆ ငှ်သ  ား   ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

လ ဒနထ ိုငှ်ရ  

န ငေ့ှ် 

စာီးြ  ားပ စှ် 

အဒဆ  ှ်အ

ဦမ္ျ ား 

ဒက  ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ား, 

စမီ္ ံ နှ်ားသညှ်စခနှ်ားမ္ျ ားအတ ငှ်ားအနညှ်ား

ငယှ်ယ ယီအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားဒရွှွဲ့ဒပြ 

ငှ်ားလ ိုအြှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်။ 

စမီ္ ံ နှ်ားမ္ဆ ိုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားလိုြှ်ဒဆ ငှ်

သ  ားရနှ်မ္ညှ်မ္ဟိုတှ် 

အဘယှ်သ မ္ျှမ္ fixed အဒဆ  ှ်အဦစမီ္ ံ နှ် ုားဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို  ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ စမီ္ ံ နှ်ား 

သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု, အနညှ်ား ငယှ်မ္ျှသ ပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ သ ယ ယီအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားထ ခ ို ှ်ဒစပခငှ်ားင ါ 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

  အ မ္ှ်ရ ငှ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လ ဒနစာီးြ  ားပ  စှ်အဒဆ  ှ်အဦအတ ငှ်ားမ္  လ ဒနအ မ္ှ်တစှ်ခိုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ယ ယီအဒပခခဒံြေါ်မ္  ပြ  ဒုု ငှ်ား လွဲလ ိုအြှ်သညှ်။ 

 

လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား။ 

ရြှ်ရ  အ မ္ှ်ပခဒံပမ္ အဘယှ်သ မ္ျှမ္အသ ိုငှ်ားအဝိုု  ငှ်ားြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုစမီ္ ံ နှ်ား

ဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို  ှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။  

စမီ္ ံ နှ်ားအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားြစစညှ်ားဥစစ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု  ို

ထ ခ ို ှ်ဒစပခငှ် 

ုားင ါမ္ဆ ိုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား  ိုဒရ  ငှ်ရ  ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 စမီ္ ံ နှ်ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအဒရားပ စှ်ြါတယှ်။ 

သစှ်ြငှ်မ္ျ ား  

စမီ္ ံ နှ်ားမ္ဆ ိုသစှ်ြငှ်မ္ျ ားခိုတှ်ဒရ  ငှ်ရ  ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်

။ 

 စမီ္ ံ နှ်ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအဒရားပ စှ်ြါတယှ်။  

ထ ို ေ့အြ ငျစမီ္ ံ နှ်ားသညှ်စခနှ်ားဧရ ယ န ငှ်ေ့ဒ သခလံ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား

အတ  ငှ်ားသစှ်ြငှ်မ္ျ ားစ ို ှ်ြျ  ားမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ 

 ျျူားဒ ျ ှ် အချ  ွဲ့ဒသ  ျျူားဒ ျ ှ်ထ ခ ို ှ်ဒနသညှ်ဒဆ  ှ်လို

ြှ်ဒရားစဉ်အတ ငှ်ား / ြ  

ပုနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ဒရားစမီ္ ံ နှ်ားသ ှ်ဒရ  ှ်

မ္ှုလ  ှ်ရ  လမ္ှ်ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ် culverts ၏လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်,,  

 ယ ယီ ျျူားဒ ျ ှ်  စျလ မ္ျွဲ့မ္ညျထ ခ ို ှ်ဒစပခငှ်ား

င ါ 

 မ္ညှ်သညှ်ေ့ ျျူားဒ ျ ှ်ထ ခ ို ှ်လျှငှ်,  

 ါဟ ယ ယီအဒပခခနံ ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ စမီ္ ံ နှ်ားသ

 ှ်ဒရ 

ု  ှ်မ္ှု မ္ ္ေ့ဘဏှ်အ  အ  ယှ်မ္ ဝါ မ္ျ ားန ငေ့ှ်အညဒီလျ ှ်ဒက ား

ဒြားဒချ မ္ညှ်အဒရားပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

အလိုြှ်သမ္ ားဒရား

ရ ဒရ  ှ်လ  

 ုမီ္ ံ နှ်ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားအလိုြှ်

ထွဲသ ို ေ့ဝငှ်ဒတ ငှ်ားမ္ညှ် 

 လ အဒြါငှ်ားတ ို ေ့သညှ် ျွမ္ှ်ား ျငှ်မ္ှုမ္ရ  ဒသ အလိုြှ်ထွဲသ ို ေ့ဝငှ် DRP  

န ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားထမံ္ ဒစေ့စြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ စမီ္ ံ နှ်ား

သ ှ်ရ  ဒုု  ှ်မ္ှုအြ ပုုိုသဒဘ ပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။  

အလိုြှ်သမ္ ားဒရားရ ဒရ  ှ်လ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအန မ္ေ့ှ်က လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

 



 

  ထ ို ေ့အပြငှ်, လ မ္ှုဒရားအ ွဲပ တှ် (လ မ္ှုဒရားစ စစှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအ ွဲပ တှ်) စဉ်အတ ငှ်ား, ဆငှ်ားရွဲမ္ ွဲဒတမ္ှု,  ျ ားမ္န ငှ်ေ့ ျ ား-အဒပခြ    

ပုုိုအက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှု (GBV) န ငှ်ေ့လ ငှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ ဒခါငှ်ားြံိုပ တှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အလ ွဲသံိုားစ ားမ္ှုပခငှ်ား (SEA)    ၏အနတရ ယှ်မ္ျ ားအြါအဝငှ်လ မ္ှုဒရ 

အနတရ ယှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုမ္ျ ားအထ ားသပ ငှ်ေ့  စစမ္ျ ား, လ ိုအြှ်ြါတယှ်အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့  ိုအတညှ်ြ    ပုုိုရနှ်အ ွဲပ တှ်က လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

ဒတ ငှ်ား ဆ ိုချ ှ်မ္ျ ား, စ မ္ှ်ားရညှ်, အခ ှ်အခွဲ, စမီ္ ံ နှ်ားတ ငှ်ြါဝငှ်ရနှ်ဆနဒရ  ဒက  ငှ်ား။ လ မ္ှုဒရားအ ွဲလ ဦားဒရ, ဝငှ်ဒင ခ နှ်,  အလိုြှ်အ  ိုငှ်, 

ြည ဒရား န ငှ်ေ့ ျနှ်ားမ္ ဒရားအဒပခအဒနမ္ျ ားန ငှ်ေ့စ ိုားရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ျ ား, မ္မ္ျ ား၏ပြ  ဿန မ္ျ ား  ို, GBV   

န ငှ်ေ့အဒရ ွဲ့ဒတ ငှ်အ ရ ထညှ်ေ့သ ငှ်ား ရနှ်အဒပခခလံ မ္ှုစာီးြ  ားဒရားန ငှ်ေ့ဆငှ်ားရွဲန မ္ှ်ားြါားမ္ှု profile မ္ျ ား  ို  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားတ ိုားတ ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။   

ဒ တ အ ားလံိုား  ိုဝငှ်ဒင အိုြှ်စို, တ ိုငှ်ားရငှ်ား သ ားအိုြှ်စိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ျ ား, မ္သ  ားရမ္ညှ်။ 

 

  အဆ ိုြါစစှ်တမ္ှ်ားရလ ှ်မ္ျ ားလ မ္ှုဒရားြါဝငှ်ပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်အရ ဆငှ်ားရွဲန မ္ှ်ားြါားမ္ှုန ငှ်ေ့လ မ္ှုဒရားစ မ္ှ်ားဒဆ ငှ်မ္ှုအစအီမ္ံ,   

 ျ ားမ္ညမီ္ျှမ္ှုန ငှ်ေ့အမ္ျ  ားသမ္ာီးစ မ္ှ်ားရညှ်ပမ္ြှငှ်ေ့မ္ျ ားအတ  ှ်အဒပခခအံပ  စှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ဒတ ှ်မ္ မ္ညှ် 

အထ ားသပ ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်နွဲ ေ့အြယှ်ခအံိုြှ်စိုမ္ျ ားအဘ ို ေ့,    

စမီ္ ံ နှ်ား  ိုအ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့မ္ျ ားပ နှ် ေ့ပ ျူားဒပခရ ခဒံသ ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ မ္ှုညွှနှ်ား  နှ်ား။ 

 

 Project မ္ ဆံိုားပ  တှ်ချ ှ်ချလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်မ္ျ ားတ ငှ်အမ္ျ  ားသမ္ာီး  ိုယှ်စ ားြ    ပုုိုမ္ှုန ငှ်ေ့ြါဝငှ်မ္ှုဒသချ န ငှ်ေ့အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ား 

အတ  ှ်အဓ ြှ်ြ ယျစမီ္ ံ နျား  ိုက  ားဝငှ်၏အ ျ  ားဒ ျားဇ ား မ္ှ်ားယ တ ားဆာီးမ္ညှ်, စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်အသံိုား ပြ      ုို ျ ား 

မ္တ  ျတွဲေ့အစအီမ္မံ္ျ ားန ငှ်ေ့ ျ ား,   မ္ြစှ်မ္ တှ်အဒက  ငှ် ုားက  ား န ငှ်ေ့အလ ား အလ သတှ်ဒပ ရ င ုှု် ားရနှ်ဒလျှ ေ့ချဒရား အစအီမ္မံ္ျ ား 

  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားတ ိုား တ ှ်  ို ေ့လ ငှ်-  အချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ားစိုစညှ်ားတငှ်ပြရမ္ညှ်  စမီ္ ံ နှ်ား  ိုက  ားဝငှ်န ငှ်ေ့ ျ ား 

မ္ညမီ္ျှမ္ှုနွဲ ေ့လိုြှ်ြ ိုင ှ်ခ ငှ်ေ့  ိုဒထ  ျြံေ့  ို ေ့တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့အစအီမ္ ံဒနအ ျ  ားခံစ ားခ ငှ်ေ့မ္ ဝငှ်ဒရ  ှ်ခ ငေ့ှ်။

  



 

ဥ ရဒနငှ်ုံ့ပ  န်လညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအို ်ချျု ်ရ ေးအ ဲွွှေ့အရပခခံမ  2.0 မ ဝါဒ, 

 ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်အစ ိုားရအ  ွဲွဲ့၏ 2.1 ဒပမ္သ မ္ှ်ားယ မ္ှုPüticy 

 ယ မ္ျားမ္ယ ိုအ မ္ှ်ပခံဒပမ္အ ှ်ဥြဒ သ မ္ှ်ား ယ မ္ှုန ငှ်ေ့လ ိုအြှ်ချ ှ်(ARIPA) 2017  ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့အတ  ှ်ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားအဒြေါ်ဥြဒ ဒရား ရ မ္ ဒဘ ငှ်ပ စှ်ြါတယှ်။ 

အဆ ိုြါ ARIPA 2017  လ ှ်ဒအ  ှ်တ ငှ် ိုတ ယဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  (DC  )  အ ှ်ဥြဒ ြို ှ်မ္ 4 (1)   

အရဝယှ်ယ မ္ှု၏အသ ဒြားစ ထိုတှ်ဒြား၏ဒန ေ့စ ွဲမ္  အပ စှ်ဝယှ်ယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု၏တနှ်  ိုားဆံိုားပ တှ်သညှ်။ အဆ ိုြါ DCs   အွဲ ဒီန  ှ် 200% အ ားပ ငှ်ေ့အ ွဲပ   

တှ်တနှ်  ိုား  ိုပမ္ြှငှ်ေ့တငှ်ရနှ်န ငှ်ေ့ဒက  ငေ့ှ်ဝယှ်ယ ၏မ္သငှ်မ္ဒနရသဒဘ သဘ ဝမ္ ဒ   ှ်ြွဲသာီးန ံ,  အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား န ငှ်ေ့ဝငှ်ဒင ရြှ်ဒန၏ဆံိုား ရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်အပခ ား 

100% ြရီမ္ီယံ။ အဆ ိုြါဒလျ ှ်က    ဒုုားဒင ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ စ တှ်ြ ိုငှ်ားပ  တှ်ဥြဒ အရဒင ဒလျ ှ်ဒက ား (CCL) ဟိုဒခေါ်သညှ်။  

ဝယှ်ယ ပြညှ်တရ ားဝငှ်စ ဒရားသ ားသဒဘ တ ညခီျ ှ်  ွဲွဲ့စညှ်ားဒအ  ှ်မ္   (Bargadar) တစှ်ဦားအ မ္ှ်င  ားပခငှ်ားပ ငှ်ေ့စ ို ှ်ြျ  ားသာီးန မံ္ျ ား  ိုရြှ်ဒနပြီဆ ိုရငှ်, 

ြညတတ   ျမ္ှ်ားဒလျ ှ်ဒက ားြ ို ှ်ဆသံဒဘ တ ညခီျ ှ်နှုနှ်ား အပ စှ်ဥယျ ဉ်ဒစ ငှ်ေ့  ို ေ့ အတ  ှ်ဒင သ ားဒြားဒချဒစပခငှ်ားလ ိုအြှ်သညှ်။ 1982 ၏ယခငှ် ARIPO 

မ္ဆ ိုရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်  ိုား  ယျခ ငျား, သချ  ငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့မီ္ား သငှ်   ု ပင်္  ဟှ်ခ ိုငှ်ခ ိုငှ်လံိုလံို၏တရ ားဝငှ်မ္ တှ်ြံိုတငှ်ထ ားဒသ ဒနရ မ္ျ ား  ိုဝယှ်ယ သတှ်မ္ တှ်မ္ဒြားခွဲေ့ြါဘ ား။  

 ါဒက  ငှ်ေ့ပြညှ်မ္ ဝယှ်ယ ဒသ  အဘ ို ေ့စမံီ္  နှ်ားအချ  ွဲ့ နွဲ ေ့အပခ ားသငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ အရြှ်ဌ န၌ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအလ ားတ အမ္ျ  ားအစ ားမ္ျ ား မ္ျ ားအတ  ှ် ဒထ  ှ်ြံေ့ဒြား 

အြှ်အမ္ျ ား ပြညှ်သ ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်အဘ ို ေ့ပ စှ်၏လျှငှ်သ ို ေ့ဒသ ှ်အြ ိုငှ်ား 4 (13) န စှ်ဒအ  ှ် ARIPA 2017 သစှ်အ ှ်ဥြဒ သ တ ို ေ့အ ား 

င်္ိုဏှ်သတတ  မ္ျ ား၏ဝယှ်ယ ခ ငှ်ေ့ပြ ထ ားသညှ်။ အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား   ိုပြီားသ ား ဝယှ်ယ အဆ ိုပြ ချ ှ်  ိုတ ငှ်ထညှ်ေ့သ ငှ်ား 

ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ထ ို ေ့ဒက  ငှ်ေ့ဥြဒ အရဒလျ ှ်ဒက ားဒင မ္ျ ား အတ  ှ်ထညှ်ေ့သ ငှ်ားစဉ်ားစ ား ဘ ို ေ့ ယှ်ထိုတှ်လ ို ှ်က သညှ်မ္ဟိုတှ်စမံီ္  နှ်ား   ိုရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ / 

သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အစ ိုားရ khas ပမ္  ဒုမ္ျ ား အတ  ှ်အတ တှ်တ ငှ်ဝယှ်ယ ပြညှ်မ္ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ ခွဲေ့သညှ်။   တစှ်ဦားအထ ား သပ ငှ်ေ့အမ္ျ ား 

ပြညှ်သ ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ဝယှ်ယ ပမ္  ဒုမ္ျ ား  ိုအပခ   ု ုားရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်အတ  ှ်အသံိုားြ ပုုိုရန ိုငှ်မ္  မ္ဟိုတှ်ဘ ား။ အြ ိုငှ်ား 4 (2) 

အရအသစှ်အ ှ်ဥြဒ   ိုလညှ်ား သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုား တ ိုားတ ှ်ဒရား  ိုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား မ္ျ ားအတ  ှ်ဒပမ္ယ ဆညှ်ားြ ား  ို ေ့အစ ိုား 

ရဆ ီဒတ ငှ်ားဆ ို  ို ေ့ြိုင္်္လ  အ  ွဲွဲ့အစညှ်ား မ္ျ ားန ိုငှ်ဒအ ငှ်စစီဉ်ဒြားထ ားတယှ်။ သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ြ ိုငှ်ရ ငှ်ဒတ တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ား ဝယှ်ယ ဆနှ် ေ့ ျငှ်တစှ်ခိုလံိုား   ိုအ မ္ှ်သ အ မ္ှ် 

သ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အဒဆ  ှ်အဦဆညှ်ား ြ ား  ို ေ့ဒတ ငျားဆ ိုလျှငှ်ထ ို ေ့ပြငှ်၎ငှ်ား၏အြ ိုငှ်ား 15 န စှ်ဒအ  ှ်သစှ်  ိုအ ှ်ဥြဒ တစှ်ခိုလံိုား  ိုအ မ္ှ်မ္ျ ား / 

အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား၏ဝယှ်ယ ဘ ို ေ့ဒြား ြါသညှ်။  အစ ိုားရ ဝယှ်ယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား အတ  ှ်ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင ဒြားဒဆ ငှ်  ို ေ့တ ဝနှ်ရ  ဒက  ငှ်ား ပ စှ်ြါတယှ်။ 1982 

၏ယခငှ်   Ordinance ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ  မ္ တှ်ြံိုတငှ်စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားမ္ရ  ဘွဲအလ တှ်သဒဘ အပခ  ဒုချဒနထ ိုငှ်သ မ္ျ ား   ( ျျူားဒ ျ ှ်),  ျျူားဒ ျ ှ်မ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အလ တှ်သဒဘ  ဥယျ ဉ်ဒစ ငှ်ေ့မ္ျ ား န ငှ်ေ့င  ားရမ္ှ်ား-  ိုငှ်ဒဆ ငှ်သ အပ စှ် n ontitleholder စမီ္ံ  နှ်ား  ို-အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့လ ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား အတ  ှ်ဒလျ ှ်က     

ဒုုားဒင န ငှ်ေ့အပခ ားအ  အညမီ္ျ ား အပ စှ်ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားပခငှ်ား မ္ ရရ  လ တွဲေ့လ မ္ှုဒရားန ငှ်ေ့စာီး ြ  ားဒရား သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုဒပ ရ ငှ်ား မ္ြ ဒုုားခွဲေ့ြါဘ ား။ ထ ို ေ့အြ ငျတရ ား 

တ ို ေ့  ိုအသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ား ဒ ျ ငှ်ားန ငှ်ေ့ဝငှ်ဒင ဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်က    ဒုုားဒင ဒြား မ္ဒြားခွဲေ့ြါဘ ား။ 

စျာေး ဲွတင ်02: ARIPA, 2017 ရအျာက်မှျာရပမသ မ်ေးယ မှုလို ်ငန်ေးစဉ် 

ARIPA, 2017 

ရအျာက်တငွသ်က်  ိုင ်ျာ ိုဒမ် 
ထ ိုလို ်ငန်ေးစဉ်အတကွ်ရပခလှမ်ေးမျျာေး တျာဝန် 

ြို ှ်မ္ 4 (1) အမ္ျ ားပြညှ်သ ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု၏ဝယှ်ယ ၏ြဏ မ္အသ ဒြားစ ၏ြံိုန  ြှ်ထိုတှ်ဒဝ လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 4 (3) (1) 

အြ ိုငှ်ား 4 (1) အသ ဒြားစ ၏ထိုတှ်ဒဝမ္တ ိုငှ်မ္ီ ; 

•ရိုြှ်ြံိုမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ နညှ်ားြည ဒနဆွဲ, 

ဗီ ယီ ို ဒနတဆငှ်ေ့ပြညှ်, အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား န ငှ်ေ့သစှ်ြငှ်မ္ျ ား ၏ြစစ ြပနှ် 

status   ိုဆနှ်ားစစှ်ြါ။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

 

အဆ ိုြါြို ှ်မ္ 4 (1) ၏ထိုတှ်ဒဝပြီားဒန  ှ်ြ ားတ ွဲစ စစှ်အတညှ်ြ 

ပုုိုအလ ားအလ ထ ခ ို ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ 

ဒ   ှ်ယ ရြါမ္ညှ်သတ ြ    ပုုိုမ္ ။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 4 (7) 

 အဆ ိုြါြို ှ်မ္ 4 (1) အရြဏ မ္အသ ဒြားစ ၏ထိုတှ်ဒဝပြီားဒန  ှ်, 

   မ္ညှ်သညှ်ေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုအတ  ှ်ပြ  ဒုု ငှ်ားလွဲသ  ားပြ  ုဆီ ိုြါ  

 အ ျ  ားရ  ဒသ ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ပြညှ်မ္ အဒပခအဒန, 

 ပြ  ဒုု ငှ်ားလွဲသ  ားတယှ် status   ိုြ ားတ ွဲထညှ်ေ့သ ငှ်ားမ္ညှ်မ္ဟိုတှ်ြါ 

   စ စစှ်အတညှ်ြ ပုုိုအသ ဒြားစ ။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 4 (8) 

  ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့သ တစှ်ဦားြ ားတ ွဲစ စစှ်အတညှ်ြ 

ပုုိုအ ွဲပ တှ်န ငှ်ေ့အတ ဒြျ ှ်ရွှငှ်မ္ြါလျှငှ်သ  / သ မ္ထံသ ို ေ့တ ိုငှ်က   ု ုားန ိုငှ်ြါတယှ် 

 လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န အတ ငှ်ား 

   စ က  4 (1) အသ ဒြားစ ထိုတှ်ဒြား၏ 7 ရ ှ်။ 

ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင္်္  လှ် 

ြို ှ်မ္ 4 (9) 

လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န တ ို ေ့ က  ားန  

အဆ ိုြါလ ှ်ခံရရ  ပြီားဒန  ှ် 15 အလိုြှ်လိုြှ်ရ ှ်အတ ငှ်ား 

တ ိုငှ်က  ားမ္ှုမ္ျ ား။ အစ ိုားရဦားစ ားဒြား၏အမ္ှု၌ 

  စမီ္ံ  နှ်ားမ္ျ ား, က  ားန  10 အလိုြှ်လိုြှ်ရ ှ်အတ ငှ်ားပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န   

 

 
 



 

ြို ှ်မ္ 5 (1)  ဝယှ်ယ မ္  နှ် ေ့   ှ် စ တှ်ဝငှ်စ ားြါတီမ္ျ ားအသံိုားြ ပုုိုြံိုအတ ငှ်ား  အြ ိုငှ်ား 4 (1)  ၏ပြဿန မ္ျ ား၏ 15 

ရ ှ်သတ ြ ပုုိုြါ 

ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင်္္  လှ် 

ြို ှ်မ္ 5 (2) လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န အစရီငှ်ခစံ က  ားန တငှ်ပြ ၏ဒန ေ့စ ွဲပြီားဒန  ှ်အသ ှ် 30 

အလိုြှ်လိုြှ်ရ ှ်အတ ငှ်ားအဆ ိုြါစ က  5 (1) အသ ဒြားစ ။ ပ စှ်လ ခွဲေ့လျှငှ် 

  အစ ိုားရဦားစ ားဒြားစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား, 15 အလိုြှ်လိုြှ်ရ ှ်အတ ငှ်ားပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 5 (3) DC  အဆ ိုြါ (ဈ) အစ ိုားရအ ားမ္ မ္ အစီရငှ်ခစံ တငှ်သ ငှ်ား   (16.50 ဧ ထ ှ်ဒ ျ ှ်လ နှ်က  

ဒုု ငှ်ားင်္ိုဏှ်သတတ  မ္ျ ားသညှ် ပ စှ်. ,  (ii) င်္ိုဏှ်သတတ  မ္ျ ား အဘ ို ေ့အတ ိုငှ်ား  ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  ဒက  ငှ်ား   50 စံ 

bighas ထ ှ်မ္ြ ိုြါဘ ား ။လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န ဒန  ှ်ဆံိုားဒစသညှ် 

အဘယှ်သ မ္ျှမ္ နှ် ေ့   ှ်ထဒပမ္   ှ်က သညှ်မ္ နှ်လျှငှ်ဆံိုား ပ တှ်ချ ှ် စံိုစမ္ှ်ားဒရားရ ှ်ဒြါငှ်ား 30 

အတ ငှ်ား။ ၏အမ္ှု၌ အစ ိုားရဦားစ ားဒြားစမီ္ ံ နှ်ားဒက  ငှ်ေ့ 15 ရ ှ်ပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 6 (1) (1)  အစ ိုားရစ က  5 (3)  အသ ဒြားစ ဒအ  ှ်မ္   ိုတ ယဒ  ှ်မ္ရ ငှ် 

န  ဒနအစရီင ုှ်ခစံ   ိုလ ှ်ခရံရ  ပြီား ဒန   ှ် 60 အလိုြှ်လိုြှ်ရ ှ်အတ ငှ်ား 

ဝယှ်ယ အဒြေါ်ဒန  ှ်ဆံိုား ဆံိုားပ တှ်ချ ှ်ဒစသညှ်။ 

အစ ိုားရ 

ြို ှ်မ္ 6 (1) (2)  စ က  5  န စှ်ဒအ  ှ်လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န မ္ငှ်ားက ီား အ ားပ ငှ်ေ့အစရီငှ်ခစံ ၏လ ျဒအ  ျ ခ ံ

(3) notice.Divisional ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  15  ရ ှ်အတ ငှ်ား 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်၏လ ျဒအ  ျခ ံတညှ်ား ရ ှ်ဒြါငှ်ား 30  အတ ငှ်ားအဒက  ငှ်ားရငှ်ားမ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အတ ဆံိုားပ  တှ်ချ ှ်ဒစသညှ် တညှ် ုား တ ိုငှ်ားဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  15  ရ ှ်အတ ငှ်ား 

သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ရ ှ်ဒြါငှ်ား 30  အတ ငှ်ားအဒက  ငှ်ားရငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ဆံိုားပ တှ်ချ ှ်ဒစသညှ် စ က  5  

န စှ်ဒအ  ှ်လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န တ ို ေ့ အစရီငှ်ခစံ  (3) အသ ဒြားစ ။ 

တ ိုငှ်ားဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 7 (1)  အ မ္ှ်ပခဒံပမ္ဆညှ်ားြ ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒလျ ှ်က   ဒုုားအဘ ို ေ့မ္ မ္ တ ို ေ့ဒတ ငှ်ားဆ ိုချ ှ်မ္ျ ား 

တငှ်ပြဒြားရနှ်စ တှ်ဝငှ်စ ားြါတီမ္ျ ားအ ားအဒက  ငှ် ုား  ု ုား  ို ေ့ဒန  ှ်ဆံိုားဆံိုားပ တှ်ချ ှ်၏သတ ြ 

ပုုိုြါ၏ြံိုန  ြှ်ထိုတှ်ဒဝ 

လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္

ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 7 (2)  စ တှ်ဝငှ်စ ားြါတီမ္ျ ား (ဦားစ ားဒြားစမီ္ ံ နှ်ားအ ား 7 ရ ှ်အတ ငှ်ား၏အမ္ှု၌) 15 အ  

လိုြှ်လိုြှ်  ိုငှ်ရ ှ်အတ ငှ်ားြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒလျ ှ်က    ဒုုားအဘ ို ေ့အဒတ ငှ်ားဆ ိုမ္ှုမ္ျ ား 

မ္  သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့အ ျ  ားစာီးြ  ားတငှ်ပြရနှ်။ 

ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင်္္  လှ် 

ြို ှ်မ္ 7 (3)  တစှ်ဦားချငှ်ားသတ ဒြားချ ှ်မ္ျ ားြို ှ်မ္ 7 (1) အသ ဒြားစ ထိုတှ်ဒြား 15  ရ ှ်အတ ငှ်ားရ ယှ်ယ ရ ငှ်မ္ျ ား 

အြါအဝငှ်အ ားလံိုားစ တှ်ဝငှ်စ ားြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားမ္ တ ဝနှ်ထမ္ှ်ား ဆ ဒုု ငှ်ခရံ  ို ေ့ရ  သညှ် 

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 8 (1)  လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုတစှ်ခိုအဘ ိုားပြ တှ်ြို ှ်မ္ 4 သတ ြ  

ပုုိုြါထိုတှ်ဒြား၏ဒန ေ့စ ွဲမ္  အပ စှ်ဝယှ်ယ ခရံ  ို ေ့ဒစသညှ်; အဆ ိုြါဒလျ ှ်က     ဒုုား ဒင   ိုဆံိုားပ တှ်ရနှ်; 

န ငှ်ေ့စ တှ်ဝငှ်စ ားြါတီမ္ျ ားအက  ားဒလျ ှ်က     ဒုုား ဒင မ္ျ ား တ ညပီြီား။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 8 (3)  DC  စ တှ်ဝငှ်စ ားသ ြါတီမ္ျ ားမ္ ဒလျ ှ်ဒက   ဒုုားဆံိုားပ တှ်ချ ှ်မ္ချ 7  ရ ှ်အတ ငှ်ား 

လ ိုအြှ်ဒအင်္ျငှ်စီ / ြိုင်္္  လှ်တစှ်ဦားမ္ ဒလျ ှ်က       ဒုုားဒင ၏ခနှ် ေ့မ္ နှ်ား ချ ှ်ြ ို ေ့ဒြား  

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 8 (4)   အဆ ိုြါလ ိုအြှ်ဒအင်္ျငှ်စီ / လ တစှ်သ ို ှ် ဒတ ေ့ခနှ် ေ့မ္ နှ်ားချ ှ်  ိုလ ှ်ခရံရ   120  

ရ ှ်အတ ငှ်ား ိုတ ယဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န န ငှ်ေ့အတ နစှ်န ဒက ားမ္ျ ားခနှ် ေ့မ္ နှ်ားဆို။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 9 (1)  ြ ပုုီု ားခွဲေ့သညှ်ေ့ 12 လအတ ငှ်ားတ ညတီွဲေ့အမ္ျ  ားအစ ား၏ြ ညျသ ြ ညျသ ား (ဈ)  ြျမ္ှ်ားမ္ျှဒစျား 

   ှ်ဒြါ ှ်ဒစျား; ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု၏အဘ ိုားပြ တှ်စဉ်အတ ငှ်ား  ိုတ ယဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န ဒအ  ှ်ြါစဉ်ား စ ားမ္ညှ် 

(ii) တညှ်ဆွဲဒ   ှ်ြွဲသ ီ ုားန မံ္ျ ား န ငှ်ေ့သစှ်ြငှ်မ္ျ ား အဒြေါ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု; (iii) အပခ ား ျနှ်ရ  ဒနဒသား 

ဒသ  ြှ်လျ ှ်င်္ိုဏှ်သတတ  မ္ျ ား အဒြေါ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု; (ဃ)  

င်္ိုဏှ်သတတ  န ု ငှ်ေ့ဝငှ်ဒင အဒြေါ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု; န ငှ်ေ့ (v)  စသညှ်တ ို ေ့  ိုဒပြ ငှ် ုားဒရွှွဲ့ရနှ်စစှ်အစ ိုား  

ရစာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားဒတ အတ  ှ် ိုနှ် ျစရ တှ်,  လ ဒနအ မ္ှ်ဒနရ  

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 9 (2)    ဒုုားဒင ခနှ် ေ့မ္ နှ်ားတနှ်  ိုား ဆ ှ်ဒပြ သညှ်ပ စှ်ြါတယှ်။  ြိုင်္လ္  အ  ွဲွဲ့အစညှ်ား  

မ္ျ ားဆညှ်ားြ ားခွဲေ့လျှငှ်, ဆ ှ်ဒပြ သညှ်ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင   300% ပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 9 (3)  အြ ိုဒဆ ငှ်ား 100% စ က  9   ဒအ  ှ်မ္  ဒ  ှ်ပြခွဲေ့တွဲေ့သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုမ္ျ ား 

အတ  ှ်လ ှ်ရ  ဒစျား   ှ်ဒြါ ှ်ဒစျား၏ထ ြှ် ဒြေါ်မ္  ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင မ္ျ ား (1) န ငှ်ေ့ (2) 

လ ှ်ဒထ  ှ်

ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

  



 

ြို ှ်မ္ 9 (4) သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ အဒရားယ ဒဆ ငှ်ရ  ှ်မ္ှုအထ ှ်ြါဒ  ှ်ပြခွဲေ့တွဲေ့ြို ှ်မ္ခ ွဲ၏ထ ြှ်ဒြေါ်မ္  ဒနရ 

ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့အဘ ို ေ့  ိုယ ရြါမ္ညှ်။ 

 

ြို ှ်မ္ 11 (1) လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န ဆိုဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  ဒနလ ိုအြှ်တွဲေ့ဒအင်္ျငှ်စီ / 

လ တစှ်သ ို ှ်  ိုလ ှ်ခရံရ  သညှ်ေ့ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 

အတ ငှ်ား ိုတ ယမ္ ဒလျ ှ်ဒက ားခစံ ားခ ငှ်ေ့ရ  သညှ်ြါတီမ္ျ ား။ 

လ ှ်ဒထ 

 ှ်ဒ  ှ်မ္ရ 

ငှ်န  

ြို ှ်မ္ n 10 (2)  တ  ဒုုားဒင လ ှ်ခရံရ  ရနှ်သဒဘ တ ြါဘ ား,   ါမ္ မ္ဟိုတှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န မ္ရ  အရညှ်အချငှ် 

ုားလ တစှ်ဦားရ  လျှငှ်လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န သ ို     ဒု ုားဒင ြမ္ ဏ, ဒလျ ှ်က       

ဒုုားဒင လ ှ်ခရံရ  ရနှ်ဒလျ ှ်ဒက ား ါမ္ မ္ဟိုတှ်ဒခါငှ်ားစဉ်န ငှ်ေ့အတ မ္ညှ်သညှ်ေ့အပင 

ငှ်ားြ  ားမ္ှု၏ပ  စှ်ရြှ်အတ  ှ်လ ှ်ခရံရ  ခွဲေ့လျှငှ်  သမ္မတန ိုငှ်ငနံ  ငှ်ေ့လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  

၏ပြညှ်သ ေ့အဒ  ငှ်ေ့ပြညှ်မ္ ရရ  သညှ်။  မ္ညှ်သညှ်ေ့ြိုင်္္  လှ်တစှ်ဦားအယ ခဝံငှ်သပ ငေ့ှ်,  

ထ ိုြ ညျ၏ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ြတှ်သ ှ်ပြီားညညှ်ားညျူလျှငှ်မ္   ား, သ  /  

သ မ္လ ှ်ဒထ  ှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  ဒနြမ္ ဏ  ိုစိုဒဆ ငှ်ားန ိုင ှ်ြါလ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။  

 မီ္ျှြံိုဒသအချ နှ်လညှ်ားရ  ၏။ 

လ ှ်ဒထ 

 ှ်ဒ  ှ်မ္ရ 

ငှ်န  

ြို ှ်မ္ 12  ဝယှ်ယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်လ ှ်ဒထ  ှ် bargadar (ရ ယှ်ယ ရ ငှ်မ္ျ ား)  

 စ ို ှ်ြျ  ားသာီးန မံ္ျ ား  ိုမ္တှ်တြှ်ရြှ်ြါရ  သညှ်ဒသ အခါ, ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န ဒလျ ှ်ဒက    

ုားဒင ၏ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ ဒသ အဘ ို ေ့  ို ိုတ ယဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  ဆံိုားပ တှ်မ္ညှ်ပ စှ်ပြ  ုီု ား 

ဒင သ ားအတ  ှ် bargadar မ္ ဒြားဒဆ ငှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

လ ှ်ဒထ 

 ှ်ဒ  ှ်မ္ရ 

ငှ်န  

 
2.2 ။ ကမ္ျာုံ့ဘဏ် 4.12 

 အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. OP 4.12 ၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားမ္  : တတှ်န ိုငှ်သမ္ျှအတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ား  

ဒရားဒရ  ငှ်ရ  ားရနှ် (ဈ); (ii) စမီ္ ံ နှ်ားန ငှ်ေ့ ဇီ ိုင ှ်ားအပခ ားနညှ်ားလမ္ှ်ားရ  ဒ  စ ားစမ္ှ်ားပခငှ်ားပ ငှ်ေ့အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား minimize လိုြှ်  ို ေ့; 

(iii) မ္  ပုု ငှ်ေ့တငှ်ရနှ်,သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အနညှ်ားဆံိုားrestoreရနှ်,Pre-စမီ္ ံ နှ်ား  ိုအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့မ္ ဒဆ မ္ျ  ား အစစှ်အမ္ နှ်အသံိုားအနှုနှ်ား  

မ္ျ ားအတ  ှ်အ ားလံိုားအ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား၏အသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ား; န ငှ်ေ့ (ဃ) အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ဆငှ်ားရွဲသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အပခ ားအငှ်အ ား နညှ်ားအိုြှ်စိုမ္ျ ား   

၏လ ဒနမ္ှုမ္ျ ား၏စခံျ နှ်စညံွှနှ်ားမ္ျ ားတ ိုားတ ှ်ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်လ ရနှ်။ အဆ ိုြါ OP 4.12 (ဈ) ၏ရလ ှ်အပ စှ်အတငှ်ား 

အဓမ္မဝယှ်ယ ရိုြှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ားခရံ  (ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့, လ ဒနအ မ္ှ်ပမ္  ဒုယ ဆံိုားရှုာံးမ္ှု,  ါမ္ မ္ဟိုတှ်အမ္ ိုားအ  ၏အရှုာံး) န ငှ်ေ့စာီးြ  ားဒရား 

ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ားခရံ (ပမ္  ဒုယ ဆံိုားရှုာံး မ္ှု, ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု, ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု, ဝငှ်ဒင အရငှ်ားအပမ္စှ်, သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အသ ှ်ဒမ္ ား 

ဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ား၏နညှ်ားလမ္ှ်ားမ္ျ ားမ္ ဝငှ်ဒရ  ှ်ခ ငေ့ှ်)  ံိုားလွှမ္ှ်ား  ြ ု ညျသ ြ ညျသ ား, သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် (ii) ပမ္   ဒုယ အသံိုား 

ချဒြေါ်တ ငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တရ ားဝငှ်သတှ်မ္ တှ်ထ ားဒသ ြနှ်ားပခမံ္ျ ားန ငှ်ေ့    ယှ်ဒစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒ သမ္ျ ားသ ို ေ့ဝငှ်ဒရ  ှ်ခ ငေ့ှ်အဒြေါ်အတငှ်ားအဓမ္မနှ် ေ့သ   

တှ်ချ ှ်မ္ျ ား။ထ ိုသ ို ေ့ဒသ ဆံိုားရှုာံးမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတငှ်ားအဓမ္မနှ် ေ့သတှ်ချ ှ်အပြညေ့ှ်အဝသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုင ှ်ား, အပမ္   ုွဲတမ္ှ်ားသ ို ေ့ 

မ္ဟိုတှ်ယ ယီရ ု ု  မ္ရ  ဒနရ ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ားခွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား  ို ံိုားလွှမ္ှ်ား။ 

 

 အတငှ်ားအဓမ္မပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားလ ိုအြှ်ဆ ိုသညှ်ေ့ WB စစှ်ဆငှ်ဒရားမ္ျ ားအတ  ှ်ပြ  နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်ဒရား 

ဆ ွဲပခငှ်ားအဒ  ငှ်ေ့ထွဲသ ို ေ့ဒအ  ှ်ြါအဒပခခမံ္ ယ ပြီား,စမီ္ ံ နှ်ားသသံရ ၏အဒစ ြ ိုငှ်ားအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့ ဒနစမီ္ ံ နှ်ား  ို ဇီ ိုင ှ်ား အဒရား 

ြါဒသ အစ တှ်အြ ိုငှ်ား တစှ်ခိုပ စှ်ြါသညှ်: အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား  (LR) ဒရ  ငှ်ရ  ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒလျ ေ့ချတတှ်န ိုင ှ်သမ္ျှန ငှ်ေ့ IR 

လွှွဲမ္ဒရ  ငှ်သ သညှ်အဘယှ်မ္  ရ  ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်,  အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား (DPS) သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ဆံိုားရှုာံးမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်နာီး စြှ်အပြညေ့ှ်အဝအစ ား 

ထ ိုားဒလျ ှ်ဒက ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်  တ ိုားတ ှ်ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်ဒအ ငှ်, သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အနညှ်ားဆံိုား restore, ရ  သမ္ျှ DPS  ၏အသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ် 

ုားန ငှ်ေ့လ ိုအြှ်ဒသ အ  အညမီ္ျ ား   န ငှ်ေ့အတ ရိုြှ်ြ ိုင ှ်ား ဆ ိုငှ်ရ န ငှ်ေ့စာီးြ  ားဒရားအရအ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားသညှ်။ 

 

(iii) ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား, အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့စ ိုားရ မ္ှ်ြ ြနှ်အစ ိုားရမ္ဟိုတှ်တွဲေ့အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားဒတ  န ငှ်ေ့အဓ ြပ ယှ်ပြညှ်ေ့ဝညြှ နှု င ှ်ား 

ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ပခငှ်ား။ သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့န  ငှ်ေ့ပြန ုှ် လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားဒရ ားချယှ်စရ အ ားလံိုားအ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားအသ ဒြားြါ။ 

ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားညြှ နှု င ှ်ားအပခ    ဒုချဒနထ ိုငှ်ထွဲသ ို ေ့မ္ဝငှ်ရဒသ သ တ ို ေ့အ ားလ ဒတ အတ တ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုဒ  ငှ်ားဝငှ်ဒင န ငှ်ေ့အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှု status   

  ိုထ နှ်ားသ မ္ှ်ား ရနှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဟိုဒသချ ဒစရနှ်ညြှ န ှု င ှ်ားဒပ ရ ငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ြါလျှငှ်တစှ်ဦား,   ြ ငှ်ေ့လငှ်ားတသမ္တှ်တညှ်ား 

န ငှ်ေ့သ တ ညမီ္ျှထံိုားစ၌ံလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား  ိုဒရားဆ ွဲြါ။ 

 

 ဆငှ်ားသ ှ်ရနှ်ဒခါငှ်ားစဉ်မ္ြါဘွဲဒက  ငှ်ေ့အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားဒသချ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ပြ ညှ်မ္ဆ ိုမ္ တှ်မ္ ဥြဒ ဒရ  ုားရ အခ ငှ်ေ့အဒရားမ္ျ ား 

ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ား ဒရားအ  အညနီ ငှ်ေ့ Non-ဒပမ္ ယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုဆံိုားရှုာံးမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်က  

ဒုုားမ္ျ ားအတ  ှ်အရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မ္ပီ စှ်က သညှ်။





 

 မ္ ဒဘ ငှ်, ဘတှ်င်္ျ ှ်န ငှ်ေ့အချ နှ်- ခ ညျဒန  ငျအဒ  ငျအထညျဒ ျ အချ နှ်ဇယ ား  ိုဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ပခငှ်ားန ငှ်ေ့သတငှ်ားြ ို ေ့အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား ''  

ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့အဒြေါ်သ  ားမ္ယှ်လ ို ေ့တစှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်,  ထ ိုဝငှ်ဒင န ငှ်ေ့အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှု  ိုြ နျလညျထ ဒထ မ္ဟ ဗျျူဟ , 

အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားဆ ိုငှ်ရ အစအီစဉ်မ္ျ ား, ပြငှ်ဆငှ်ြါနွဲ ေ့ထိုတှ်ဒ  ှ်။ 

  (vi) အ   ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားဒရားစမီ္ ံ နှ်ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အစအီစဉ်၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုင ှ်ား  အပ စှ်အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားစဉ်ားစ ားက ညှ်ေ့ြါန ငှ်ေ့စမီ္ံ  

ထ ားသညှ်။   စမီ္ ံ နှ်ား ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အ ျ  ားအပမ္တှ်၏တငှ်ဆ ှ်မ္ှုအတ  ှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအပြညှ်ေ့အဝ ိုနှ် ျစရ တှ်မ္ျ ားြါဝငှ် သ ညှ်။ 

ဒလျ ှ်ဒက ားဒြားဒဆ ငှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ရိုြှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စာီးြ  ားဒရားဒရွှွဲ့ ပြ  ဒုု ငှ်ားခရံမ္တ ိုငှ်မ္သီညှ်အပခ ားပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့  ိုဒြား။ 

ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားရလ ှ်မ္ျ ား,  အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား၏လ ဒနမ္ှုမ္ျ ား၏စခံျ န ှ်စညံွှနှ်ားမ္ျ ားအဒြေါ်၎ငှ်ားတ ို ေ့၏သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု  ို၎ငှ်ား, ပြ 

နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားအဒ  ငှ်ေ့ထွဲသ ို ေ့အဒပခခအံဒပခအဒနမ္ျ ားန ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားစ 

ဒုု ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ဒရား၏ရလ ှ်မ္ျ ား  ိုယ ပခငှ်ားအ ားပ ငေ့ှ်ဒအ ငှ်ပမ္ငှ်ပြီရ  မ္ရ  ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အ ွဲပ တှ် 

(VII) ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒရားအစရီငှ်ခစံ မ္ျ ားထိုတှ်ဒ  ှ်။ 

 

2.3 ရပမ စမီံက န်ေးလကရ်အျာကတ်ငွရ်ကျျာငေ်းအို ်  ျာကက    ီေးရ ိုကယ် ပခငေ်း 

  ြိုင်္လ္  ဒပမ္ ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားသံိုားစ ွဲ  ို ေ့လ ိုအြှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်။ အဘယှ်သ မ္ျှမ္ပမ္  ဒုယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားစခနှ်  

ုားမ္ျ ားအတ ငှ်ားရ အရြှ်  ိုယ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ြိုင်္လ္  ဒပမ္အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားထမံ္ သံိုားစ ွဲ  ို ေ့မ္လ ိုအြှ်ြါ , စမီ္ ံ နှ်ား ပမ္  ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ား  

န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားအက  ားန ားလညှ်မ္ှုစ ချွနှ်လွှ မ္ တဆငှ်ေ့မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အဒပခခဒံြေါ်မ္  ရ  သ မ္ျ ား  ိုအသံိုား  ို ေ့က   ု ု ိုု ားစ ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ် 

ုားအ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ ငှ်ားလွှွဲမ္ဒရ  ငှ်သ ပ  စှ်တယှ်ဆ ိုရငှ်, စမီ္ ံ နှ်ား  ို OP 4.12  ၏လမ္ှ်ားညွှနှ်ဒအ  ှ်ြါပြညှ်မ္ ဆညှ်ားြ ား ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ ARIPA 

2017 ပ  စှ်န ိုင ှ်သညှ်ဒတ ငှ်မ္ ြိုင်္လ္  မ္ ပုဒုယ အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ား  အဝ ိုငှ်ားအတ ငှ်ားဒရ  ငှ်ပ စှ်ြါသညှ်,  မ္ ္ေ့ဘဏှ်အ  အ  ယှ်မ္ ဝါ   OP 4.12    

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်စသညှ်တ ို ေ့  ိုဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  ြစစညှ်ားမ္ျ ားဒရ ွဲ့လျ ား / စ နှ် ေ့ြစှ်ရ မ္ ရရ  ရနှ်ဆံိုားရှုာံးမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်) ဒ သခြံ ိုငှ်ရ ငှ်ဒတ ဒလျ ှ်က   

ဒုုားဒြားရနှ်လ ိုအြှ်ဒြသညှ်။ဆညှ်ား ြ ားဒနဆငှ်ားသ ှ်စြှ်လျဉ်ားစမီ္ံ  နှ်ားစမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ား ၏ ျယှ်ပြနှ်ရညှ်မ္ နှ်ား ချ ှ်မ္  အနညှ်ား  ဆံိုားသ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ Pre- 

စမီ္ ံ နှ်ား  ိုအဆငှ်ေ့တနှ်ားတ အဆငှ်ေ့၎ငှ်ားတ ို ေ့၏အသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ားပြ နှ်လညှ်အတ  ှ် DRP  န ငှ်ေ့ရြှ်ရ  လ ဒတ   ို  ညဒီြား   ို ေ့ပ စှ်ြါတယှ်။  

ဒလျှ  ှ်ထ ားဒက  ငှ်ားတ  ျဒသ အဒပခခမံ္ မ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်: 

 

 •လ ဦား / အဒသားစ တှ်အစရီငှ်ခစံ ၏ရိုြှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ န  ငှ်ေ့ြိုင်္လ္  ဒပမ္ယ ရရ  မ္ှုန ငှ်ေ့လ သ ရ ငှ်က   ု ုား ျငှ်ားြတနှ်  ိုားရ  ရ  ဒပမ္ယ  

minimize က   ဒုု ငှ်ား  ို select လိုြှ်ြါ align minimize  

လိုြှ်  ို ေ့တတှ်န ိုင ှ်သမ္ျှတြှ်၌အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားလ ဒနအ မ္ှ်ဒ သမ္ျ ားန ငှ်ေ့ရ  ှ် ျငှ်တွဲမ္ျ ား  ိုဒရ  ငှ်ရ  ားန ိုင ှ်ရနှ်စမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်; 

  •ဒပမ္ယ ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခ ငှ်ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒပမ္ယ င  ားရမ္ှ်ားပခငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ယ ပြီား, (မ္လ ိုအြှ်လျှငှ်)  

သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ ဒပခလ မ္ှ်ားမ္ျ ားအ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ်ပမ္   ဒုယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားစဉ် ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်က သညှ်ဒသချ စစှ်ဒဆားြါ။ 

 •  ဇီ ိုငှ်ားစခံျ န ှ်စညံွှနှ်ားမ္ျ ားတြှ် ယျဒ သမ္ျ ားအဒြေါ် ပမ္  ဒုယ အသံိုားချ နှ် ေ့သတှ်ပြ ဌ နှ်ားရနှ်လ ိုအြှ်ဒက  ငှ်ား minimize အ မ္ခ;ံ 

•ဤ RPF ၏ခ ငှ်ေ့အတ  ှ်ခစံ ားခ ငှ်ေ့ Matrix မ္  သတှ်မ္ တှ်ထ ားတွဲေ့အပ  စှ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား  လအတ ငှ်ား (ဈ) ယ ယီပမ္  

ဒုယ ဆံိုားရှုာံးမ္ှုန ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်က   ဒု ုားဒင ဆံိုားပ တှ်ရနှ်, တရ ားမ္ျှတပြ  ုီု ားြ ငှ်ေ့လငှ်ားလိုြျထံိုားလိုြျနညျားတ ိုားချွဲွဲ့ ပခငှ်ား, (ii) 

  ို alignment   ိုန ငှ်ေ့ ROW adjoining  ဒ သမ္ျ ားသ ို ေ့ဒလျှ  ှ်ထ ားဒစပခငှ်ားင ါခါန နှ်ပြ ညှ်အသံိုားြ ပုုိုမ္ှုအဒြေါ် နှ် ေ့သတှ်; 

•သ တ ို ေ့၏ Pre-ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားပြ နှ်လညှ်စတငှ်န ိုငှ်ရနှ်ပမ္  ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ် / အသံိုားြ  ပုုိုသ မ္ျ ားသညှ် / lessees enable 

မ္ သ ွဲေ့သ ို ေ့ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ပုုိုပြငှ်ပြီားစာီးဒသ အခါယ ယီပြတှ်ဒတ  ှ်၏အပ  စှ်အြျ ှ်အတ  ှ်၎ငှ်ား၏မ္ ရငှ်ားအပခ  

ဒုအဒနတတှ်န ိုငှ်သမ္ျှအဒ  ငှ်ားဆံိုားအပ စှ်ဒပမ္ယ  restore;  



 
 

 

   ိုသ မ္ှ်ားဆညှ်ားထ ားြါ, န ငေ့ှ်စမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ား (s)   ိုအက   ဒုု ငှ်ား  ိုအပြညှ်ေ့အဝအသ ဒြား 

ထ ားဒသ လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား, ဆညှ်ားြ ားန ငှ်ေ့ပမ္  ဒုယ မ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒြားရနှ်ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်မ္ညှ်ပ စှ်စဉ်, 

မ္ မ္ တ ို ေ့န  ငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်သညှ်ေ့အခ ငှ်ေ့အဒရားန ငှ်ေ့နစှ်န က    ဒုုားမ္ျ ားဒြားရနှ်အဘ ို ေ့နညှ်ားလမ္ှ်ား; 

 

   ှ် PAP န ငှ်ေ့ AH ခံစ ားရတွဲေ့နစှ်န မ္ှုဒတ   ိုပြ နှ်လညှ် ို options မ္ျ ားရ  သညှ်န ငေ့ှ်ဒပ ရ ငှ်ားချ ှ်အဒပခခံမ္ န ငှ်ေ့အညီ၌ဤ RPF 

အတ  ှ်သတှ်မ္ တှ်ဒသ ဒနက သညှ်န ငှ်ေ့,  အဒရားက ီားတ  , အလိုြှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ားဦားမ္ညှ်ဒက  ငှ်ားဒသချ ြါဒစ, 

 

 အ ားလံိုား PAP န ငှ်ေ့ AH, ြစစညှ်ားဥစစ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု၏ဥြဒ ဒရားရ  status   ိုြတှ်သ ှ်ပခငှ်ားမ္ရ  ဘွဲ,  သ တ ို ေ့စ ားဝတှ်ဒနဒရား 

  ိုဆ ှ်လ ှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားထ ား  ို ေ့သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့က   ု ု ိုုားြမ္ှ်ားအ ားထိုတှ်မ္ှုအတ  ှ်သ တ ို ေ့  ို  ညီပခငှ်ားင ါ, Entitlement Matrix ထွဲ  set    

အဒပခခံမ္ နှုနှ်ားအပ စှ်အမ္ျ  ားမ္ျ  ား၏ဒထ  ှ်ခံမ္ှုရရ  မ္ညှ်ပ စှ်ပြ  ုီု ားသိုခချမ္ှ်ားသ မ္တ ိုငှ်မီ္ရနှ်ဒရြနှ်ားစ ား  စမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ား။ 

 ျျူားဒ ျ ှ်ပမ္ ဒုယ ဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်က    ဒုုားဒင မ္ညှ်မ္ဟိုတှ်ြါ ါဒြမ္ယှ်ေ့သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့  ိုယှ်ြ ိုငှ်ဘဏ္ဍ ဒရားန ငှ်ေ့အတ က    ု ု ိုတငှ် 

cut-off ယဒန ေ့အထ ထ ဒထ ငှ်ခွဲေ့ဒသ အပခ   ု ုားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ားဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်က  ဒုုားဒင လ ှ်ခံရရ  , သ တ ို ေ့သညှ်ထ နှ်ား 

သ မ္ှ်ား ထ ား  ို ေ့သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့က   ုိုုားြမ္ှ်ားအ ားထိုတှ်မ္ှုအတ  ှ်  ညီပ စှ်က  ဒုု ငှ်ားထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဝငှ်ဒင ဆံိုားရှု ံား မ္ှုမ္ျ ား အတ  ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်အသ ှ်ဒမ္ ား 

ဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ားန ငှ်ေ့သ ယ ဝဒပြ ဒရား။  အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ု ုှ်ရမ္ညေ့ှ်အဒသားစ တှ်အစအီမံ္ဟ  ARAP / RAP 

  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားအခါဒ   ှ်ယ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု (ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်  ွဲ ွဲ့စစှ်ဒဆားဒရား  ိုဒထ  ှ်ခံ) သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားန ငှ်ေ့လ မ္ှုစာီးြ  ားအပခ  ဒုခံစစှ်တမ္ှ်ား 

တစှ်ခိုစငှ်   ု က ံဒြေါ်တ ငှ်အပခ  ဒုခံဆံိုားပ တှ်ရလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

 

န ငှ်ေ့ AH  အဆ ိုြါစမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ား အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရားအချ နှ်ဇယ ား   ိုအဒက  ငှ်ားက  ားန ငှ်ေ့အဓ  အ ား 

ပ ငှ်ေ့မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ   ါနှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဆံိုားရှု ံားမ္ှုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုြျ ှ်စာီးမ္ှုယ ပြ  ုီု ားြ ညျ၏အဒပခခံမ္ န ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. 

တ ိုငှ်ြငှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် န ငေ့ှ် 

 

    အဆ ိုြါခ ငှ်ေ့အတ  ှ်ခံစ ားခ ငှ်ေ့ Matrix သညှ်န ငေ့ှ်အညီြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုဥြဒ ဒရားရ  status      ိုြတှ်သ ှ်ပခငှ်ားမ္ရ  ဘ  

  ုွဲ ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ ဒ   ှ်ြွဲသီားန ,ံ သစှ်ြငှ်, ပခ  ုံစညှ်ားရ ို ားန ငှ်ေ့ (စြါားရ တှ်ရ   လ၏အရှု ံားအြါအဝငှ်)   

ဝငှ်ဒင ဆံိုားရှု ံားမ္ှုဒလျ ေ့ချလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ရြှ်ဒနသညှ်  ိုအပ  စှ်ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုြျ ှ်စာီးမ္ှု,  သ ို ေ့ဒသ ှ်မ္လွှွဲမ္ဒရ  ငှ်န ငှ်ေ့ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 
 

 
 

 

  



 

 

 3.0 ပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်န ငှ်ေ့ခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုချ ှ် 

 တ  ျဒသ အဆ ိုပြ ုိုစမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ားတညှ်ဒနရ လ သ မ္ျ ားက သညှ်န ငှ်ေ့တပြ  ု ု ိုငှ်န ှ်, ထ ို ေ့ဒန  ှ်တစှ်ဦား ARAP သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် 

RAP စမံီ္  နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှု၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ  စှ်  ိုပြ ငှ်ဆငှ်န ိုငှ်ြါတယှ်။ တစှ်ခ ွဲစီမံ္  နှ်ား  ိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု, ဝငှ်ဒင ,  

အလိုြှ်အ  ိုငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားဆံိုားရှု ံားမ္ှု၏စညှ်ား မ္ှ်ားချ ှ်မ္ျ ား၌ထ ှ်နညှ်ား 200  လ သ သ ှ်ဒရ  ှ်သညှ်န ငေ့ှ်မ္ျှမ္ HHS  

  ု ု ိုယှ်ထ လ ှ်ဒရ  ှ်စပံြစခနှ်ားရ  လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်သညှ်ေ့အခါတစှ်ဦား ARAP   ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုားပြီားပ စှ်ြါတယှ်။ တစှ်ခ ွဲစမံီ္  နှ်ား  ို 200 

ဒ ျ ှ် လ   ိုထ ခ ို ှ်ဒစပခငှ်ား, HHS  ၏ရိုြှ်ြ ိုငှ်ားဆ ိုငှ်ရ ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ြါဝငှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်သညေ့ှ်အခါသ ို ေ့ဒသ ှ်တစှ်ဦားထ ှ်ြ ို ျယှ်ပြနှ် ေ့ 

RAP ဒ   ှ်ယ ဒနြါတယှ်။ 

  

  တ စှ်ဦား စ စစှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့သံိုားသြှ်ချ ှ်  ို process   ိုဒပမ္ယ အလှူဒင , ြိုင္်္လ  ပမ္  ဒုယ ၏ယ ယီအသံိုားြ ပုုိုရနှ်အတ  ှ်အသံိုားြ   

ပုုိုြါလ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်  ို၎ငှ်ား,  မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ အလှူဒင စမံီ္  နှ်ားဒရားဆ ွဲဒရားလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်သညှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ား   

(လ ိုအြှ်လျှငှ်)  ။ အဓ  တစှ်ဦားစ စစှ်အသံိုားချ  ို ေ့၏ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်န ငှ်ေ့ပြ နှ်လညှ်သံိုားသြှ်သညှ်ေ့လိုြှ်ငနှ်ားစဉ်သညှ်တြှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ပြ  

နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအတ ငှ်ားဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ား, DRP ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ ခ ွဲပခ ားသတှ်မ္ တှ်  ို ေ့ပ စှ်ြါတယှ်န ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အဆ ိုြ  

ပုုိုစမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ားန ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ မ္ တ ို ေ့၏သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ပခ  ဒုရ အတ  ှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဆ ှ်စြှ်အပခ ား  စစရြှ်မ္ျ ား။ 

အဆ ိုြါပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား ျွမ္ှ်ား ျငှ်သ  RAP    

  ု ုံု ေ့ပ   ု ု ိုုားတ ိုားတ ှ်  ို ေ့ဒ  ငှ်ားစ  သ ရ  ဒက  ငှ်ား ါဒက  ငှ်ေ့အဒ  ငှ်ားဆံိုားစမံီ္  နှ်ားဒရားဆ ွဲဒရားအတ  ှ်, စ စစှ်ဒရား  ို RPF   

လိုြှ်ငနှ်ားစဉ်၏ နဦားအဆငှ်ေ့စဉ်အတ ငှ်ားရ အရြှ်  ိုယ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဆ ိုြါ RAP ဒအ  ှ်ြါ parameters ဒတ   ိုသ ရ  န ိုငှ်  ို ေ့  site   

  ို-တ  ျတွဲေ့ပြညှ်ေ့စံိုသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်လ ိုအြှ်သညှ်: 

 

 > အဆ ိုြါစမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ားအ ားပ ငှ်ေ့ (အြ ပုုိုသဒဘ န ငှ်ေ့ဆ ိုားရ  ားစ  ) ထ ခ ို ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်သ , 

 > ဒလျ ှ်ဒက ားန ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အ  အညီအတ  ှ်အရညှ်အချငှ်ားပြညှ်ေ့မီ္ Persons; န ငေ့ှ် 

    ဒပမ္ယ အလှူဒင န ငှ်ေ့အ  အညီမ္ျ ားန ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အ  အညီလ ိုအြှ်အမ္ျ  ားအစ ား။ 

 
 

 



 
 

  

  အဆ ိုြါ ARAP ဒအ  ှ်ြါအချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ား  ိုလညှ်ားြါဝငှ်သညှ်: (ဈ)   ိုခ ွဲစမံီ္  နှ်ားမ္ျ ားအ ျဉ်ားဒ  ှ်ပြချ ှ်,    

တညှ်ဒနရ န ငှ်ေ့၎ငှ်ားတ ို ေ့၏သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု; (ii) PAP န ငှ်ေ့ AH န ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်; (iii) PAP န ငှ်ေ့ AH ၏အဒပခခံသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်;   

( ဃ)  ငီ်္ရီန ငှ်ေ့သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအမ္ျ  ားအစ ားအ ားပ ငှ်ေ့ PAP န ငှ်ေ့ AH ၏အမ္ျ  ားအစ ား, (v) ဒလျ ှ်ဒက ား, စရ တှ်န ငှ်ေ့ဒလျ ှ်က    ဒုုားဒင    

matrix     ိုအတ  ှ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု၏အမ္ျ  ားအစ ားအလ ို ှ်ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ   

နျလညျထ ဒထ ငျအ  အညီရြ ိုငှ်ခ ငေ့ှ်အခ ငေ့ှ်အဒရား;  (vi) ရ  ရ သ ှ်ဆ ိုငှ်ဒသ ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ site 

  ိုအဒြေါ်သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်;  (VII) အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ပခ  ငှ်ားအ  ွဲွဲ့အစညှ်ားဆ ိုငှ်ရ တ ဝနှ်ဝတတ ရ ား; (VIII)  

မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား; (IX) ြ  ပုနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားန ငှ်ေ့န  စှ်စဉ်ဘတှ်င်္ျ ှ်၏ခနှ် ေ့မ္ နှ်ားပခ   ဒု ိုနှ် ျစရ တှ်;  

အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ (x) အ  ွဲွဲ့အချ နှ်- ခ ညျဒန  ငျအစအီစဉ်။ 

 

   ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ားဆံိုားရှု ံားမ္ှု၏စညှ်ား မ္ှ်ားချ ှ်မ္ျ ား၌ 200    

ဒ ျ ှ် လ ထ ခ ို ှ်ဒစဒသ တစှ်ဦား ခ ွဲစမံီ္  နှ်ားအတ  ှ်ဒ   ှ်ယ ခံရ  ို ေ့တစှ် RAP လ ိုအြှ်သညှ်။ အဆ ိုြါခ ွဲမ္ျ ားစမံီ္  နှ်ားမ္ျ ား,    

တညှ်ဒနရ န ငှ်ေ့၎ငှ်ားတ ို ေ့၏သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု (ဈ) အ ျဉ်ားချ ြှ်ဒ  ှ်ပြချ ှ်; ြံိုမ္ နှ်အ ားပ ငေ့ှ်, ထ ို RAP ဒအ  ှ်ြါတ ို ေ့ြါဝငှ်သညှ်မ္ယှ်လ ို ေ့ (ii) ြ   

ပုနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားပြငှ်ဆငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်အိုြှ်ချ ြှ်အဒပခခံမ္ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ို; (iii)    

ဥြဒ ဒရားရ မ္ ဒဘ ငှ်; (ဃ) PAP န ငှ်ေ့ PAH ၏အဒပခခံသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်; (v) သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု (မ္ျ ား)   

၏ဘ ွဲွဲ့ န  ငှ်ေ့အမ္ျ  ားအစ ားအ ားပ ငှ်ေ့ PAP န ငှ်ေ့ PAH ၏အမ္ျ  ားအစ ား, (vi) ဒလျ ှ်ဒက ား, စရ တှ်န ငှ်ေ့ဒလျ ှ်က    ဒုုားဒင  matrix    

  ိုအတ  ှ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု၏အမ္ျ  ားအစ ားအလ ို ှ်ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ နျလညျထ ဒထ ငျအ  အညီမ္ျ ားဒြားရနှ်ရြ ိုငှ်ခ ငေ့ှ်အ

ခ ငေ့ှ် အဒရား; (VII) အတ တ  လ မ္ှုစာီးြ  ား ိုတ ယ PAP န ငှ်ေ့ PAH 

အဒြေါ်အဒပခအဒနမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့အတ ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့   site ဒြေါ်တ ငှ်သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်; (VIII) 

စမံီ္  နှ်ားဒရားဆ ွဲပခငှ်ားန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဘ ို ေ့အ  ွဲ ွဲ့အစညှ်ားဆ ိုငှ်ရ အစအီစဉ်,   

စမံီ္  နှ်ားဒရားဆ ွဲပခငှ်ားန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒနစဉ်အတ ငှ်ား (IX) ြါဝငှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား; (x)  

အ  ွဲွဲ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား; (Xi) ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားန ငှ်ေ့န  စှ်စဉ်ဘတှ်င်္ျ ှ်၏ ိုနှ် ျစရ တှ်ခနှ် ေ့မ္ နှ်ားဒပခ;    

(XII) အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ရနှ်အချ နှ်-ခ ညျဒန  ငျအဒရားယ မ္ညှ်ေ့အစအီစဉ်; န ငှ်ေ့ (XIII) ပြငှ်ြဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ဒရားန ငှ်ေ့အ ွဲပ   

တှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ရညှ်ညွှနှ်ား (TOR   ို) ၏စညှ်ား မ္ှ်ားချ ှ်မ္ျ ားအြါအဝငှ်ပြ ညှ်တ ငှ်ားန ငှ်ေ့ပြညှ်ြဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒရားလိုြျထံိုားလိုြျနညျား။ 

 

  လ ိုအြှ်အပ စှ် subprojects မ္ျ ားအတ  ှ်ပြနှ် လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားဆ ိုငှ်ရ မ္ ဝါ မ္ ဒဘ ငှ် (RPF) နွဲ ေ့အညီဒက  ငှ်ေ့-   

လံို ေ့လဝီရ ယအစရီငှ်ခံစ မ္ျ ား (DDR)   ိုပြငှ်ဆငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားအ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ ငှ်ားလွှွဲမ္ဒရ  ငှ်သ ပ    

စှ်တယှ်ဆ ိုရငှ်, ဒလျ ှ်ဒက ား OP 4.12    

၏လမ္ှ်ားညွှနှ်ချ ှ်မ္ျ ားသညှ်ဒအ  ှ်ြါလ ှ်ရ  ဒစျား   ှ်ဒြါ ှ်ဒစျားအရသ ရသညှ်ဒြားဒဆ ငှ်ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။    

ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်စ ချ ြှ်ဆိုမ္တ ိုငှ်မီ္ပြ    

နှ်လညှ်သံိုားသြှ်န ငှ်ေ့ရ ငှ်ားလငှ်ားဒရားမ္ျ ားအတ  ှ် မ္္ ေ့ဘဏှ်မ္ လ မ္ှုဒရားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအ ွဲပ တှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ပြ   

နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားလိုြှ်ဒဆ ငှ်ရနှ်အစအီစဉ်မ္ျ ားအြါအဝငှ်အ ားလံိုားအ  အ  ယှ်တ ရ ယ တငှ်ပြရနှ်န ငှ်ေ့အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုန ငှ်ေ့

လ    ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား၏ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့မ္တ ိုငှ်မီ္အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။   

 မ္္ ေ့ဘဏှ်အဒနပ ငှ်ေ့မ္ညှ်သညှ်ေ့မ္ တှ်ချ ှ်မ္ျ ားတ ရ ယ အပြ   ုီု ားသတှ်  ို ေ့ထညှ်ေ့သ ငှ်ားရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။  

အ ားလံိုားသညှ်အ  အ  ယှ်တ ရ ယ တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားမ္ တဆငှ်ေ့ထ ခ ို ှ် DRP   

န ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားထိုတှ်ဒ  ှ်န ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား၏တရ ားဝငှ်ဝ ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ထိုတှ်ပြနှ်အသ ဒြားပခငှ်ား

ရမ္  ညှ်ပ စှ်သညှ်။  မ္္ ေ့ဘဏှ်လညှ်ား မ္္ ေ့ဘဏှ်ပြ ငှ်ြ ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်အတ  ှ်အ  အ  ယှ်တ ရ ယ ထိုတှ်ဒ  ှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 

 

မ မ  နဒအရလျျာကသ် ို ုံ့မဟိုတယ်ျာယီ LAND လှူဒါနျေး၏ 4.0 PROCESS 



 

  တ ျာေးဝငသ်တငေ်းအချကအ်လကန်ငှ်ုံ့ကနဦေးအကပဲ တ:် အဆ ိုြ ပုုိုထ ားအဒပခ ခအံဒဆ  ှ်အအံိုစခနှ်ားမ္ျ ား ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ား,  

အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့တ ိုားချွဲွဲ့ဒ သမ္ျ ားအတ ငှ်ားတ ိုားတ ှ်  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ြါဒလ ငှ်မ္  အဓ  မ္ တှ်ြံိုတငှ်စခနှ်ား  

လံိုားဝအမ္ျ ားပြညှ်သ ဒပမ္ယ (သစှ်ဒတ ဦားစာီးဌ နအြါအဝငှ်အမ္ျ  ားမ္ျ  ားဒသ အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ား),  တ က န အတ  ှ်မ္ တှ်ြံိုတငှ်မ္ထ ား 

တွဲေ့ ို ခသညှ်စခနှ်ားအချ  ွဲ့  ိုအဒြေါ် ပ  စ ုှ်ြါတယှ်ြိုင်္လ္  ပမ္  ဒုြမ္ ဏ  ိုသ ရ  န  ိုင ှ်ရနှ်  ို ေ့ ဇီ ိုင ှ်ားလိုြှ်ငနှ်ား စဉ်အတ ငှ်ားဒန  ှ်ထြှ်အ ွဲပ  

တှ်လ ိုအြှ်ြါတယှ်ထ ားတွဲေ့ြိုင်္လ္  ပမ္   ဒုမ္ျ ားဒြေါ်တ ငှ်ပ စှ်က သညှ်တ  ျတွဲေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအမ္ျ  ားအစ ားမ္ျ ား ယငှ်ား  ွဲပြ ားပခ  ု ုားန ား ဒသ စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ် 

DRPs အဒရအတ  ှ်။  DRPs ဤပြ ညှ်အဒြေါ်တညှ်ားခ ို ဘ ို ေ့အမ္ညှ်ခငံ  ား ဒြားဒဆ ငှ်အချ  ွဲ့  စစ၌ရ  က ၏။ 

 

 PIUအ  အ  ယှ်အ  ွဲွဲ့သညှ်တစှ်ဦားချငှ်ားစအီစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်စ စစှ်မ္ှုလိုြှ်ဒဆ ငှ်သ  ားရနှ်န ငှ်ေ့လှုြှ်ရ  ား  မ္ှုမ္ျ ားမ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါ 

နှ်ားပခငှ်ား (VLD) လ ိုအြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဟိုအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ညှ်ေ့ PIU အဒက  ငှ်ားက  ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  စခံျ န ှ်န ငှ်ေ့ဒပမ္ယ ၏လှူ ါနှ်ားမ္ှု၏အက    

ဒုု ငှ်ားရငှ်ားမ္ျ ားစ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားစမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်သငှ်ေ့ဒလျ ှ်သညှ်။ PIU   

၏အ  အ  ယှ်အထ ား ိုထညှ်ေ့သ ငှ်ားစဉ်ားစ ားသ ို ေ့ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားမ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ်ဒအ  ှ်ြါအဒသားစ တျယ ဒတျ မ္ မ္ညျ: 

 

 အဘယှ်အရ   ိုတပြ ညှ်လံိုား  ိုအတ  ှ်အသံိုားြ ပုုိုလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

 စမီ္ ံ နှ်ားအပမ္ွဲတမ္ှ်ားန ငှ်ေ့ယ ယီအဒပခခနံ စှ်ဦားစလံိုားအဒြေါ်ဒတ ငှ်ားမ္ညှ်မ္ညှ်မ္ျှဒသ ပြညှ်, 

 လှူ ါနှ်ားခွဲေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဘယှ်ဒလ  ှ်ြ ညျသ ြ ညျသ ား; 

 လှူ ါနှ်ားမ္ှုအဘယျသ ို ေ့အပခ ားနညှ်ားလမ္ှ်ား (ည ရ လမ္ှ်ားအသံိုားပြ မ္ှုဥြမ္ ည ဘ ှ်) တညှ်ရ  ; 

 အဆ ိုြါလှူ ါနှ်ားမ္ှု၏စညှ်ား မ္ှ်ားချ ှ်မ္ျ ား  ိုမ္ညှ်ဆ ိုလျှငှ်; 

 လှူ ါနှ်ား  ို ေ့ရညှ်ရ ယှ်ထ ားသ ြါတီမ္ျ ား၏အဒထ  ှ်အထ ားဒတ   ိုမ္ညှ်ဆ ိုလျှငှ်; 

 အဆ ိုြါလှူ ါနှ်ားမ္ှုမ္ျ ား၏အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့မ္ညှ်ဆ ိုလျှငှ်; န ငေ့ှ် 

 လှူ ါနှ်ားမ္ှုသငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ ပ စှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်အဘယှ်ဒက  ငှ်ေ့ရနှ်သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ပ စှ်ဒက  ငှ်ားမ္ဆ ိုအဒသားစ တျမ္ညှ်ဆ ိုလျှငှ်။ 

  ြ ညျသ ြ ညျသ ားလှူ ါနှ်ားမ္ှုအလ ားအလ အလှူရ ငှ်၏လ ှ်ရ  ဝငှ်ဒင အဆငှ်ေ့န ငှ်ေ့လ ဒနမ္ှုအဆငှ်ေ့အတနှ်ားမ္ထ ခ ို ှ်သငှ်ေ့သ  /   

သ မ္ဒတ ငှ်ားဆ ိုထ ားဒသ လှူ ါနှ်ားမ္ှုရနှ်မ္ပြ  ဒုု ြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့ရ  သညှ်သငျွဲ့သညျ။ 

  4.1 ဒပမ္ယ စစှ်တမ္ှ်ား Map န ငှ်ေ့မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်ပခငှ်ား၏အဘ တှ် 

  စမီ္ ံ နှ်ား  ို /   

ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်သညေ့ှ်ဒပမ္ယ န ငှ်ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်သညှ်ေ့သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ားစိုဒဆ  ု  

ငှ်ားပြီားဒန  ှ်, တ ဝနှ်ရ  အရ ရ  တဦား, ဆ ှ်စြှ်ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားထမံ္ အ  အညမီ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ တစှ်ဒပမ္ယ စစှ်တမ္ှ်ားပမ္    ဒုြံိုပြငှ်ဆငှ်မ္ညှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

  မ မ  နဒအရလျျာကအ်လှူရင၏ွ verification ရအျာက ်ါအရပခအရနမျျာေး  PIU  အတညှ်ြ ပုုိုလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

1.   လ ဒတ   ိုထ ခ ို ှ်ဒက  ငှ်ား 

2.  1 .အတညှ်ပြ ုိုချ ှ်တစှ်ဦားဒတ ွဲ့ဆံိုရငှ်ဆ ိုငှ်ရ  ို ေ့မ္ျ ှ်န  န ငှ်ေ့ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ရွဲ ေ့တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားအဒြေါ်အဒပခခပံြီား, ပမ္    

ဒုယ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုလှူ ါနှ်ားသဒဘ တ  

3.  မ္ညှ်သ မ္ျှစိုစိုဒြါငှ်ားတနှ်  ိုားရ  ရ  ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုထ ှ်ြ ို 10% ဆံိုားရှုာံးမ္ယှ်လ ို ေ့; 

4.   လ ိုအြှ်ဒသ အဘယှ်သ မ္ျှမ္ရိုြှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့။ 

 အလှူရ ငှ်ဆ ိုတွဲေ့ဒမ္ားခ နှ်ား  ိုအတ  ှ်ဒပမ္ ယ ၏အြ ိုငှ်ားအစလှူ ါနှ်ား  ို ေ့ပငငှ်ားဆနှ်မ္ှု၌ 4. အဒနနွဲ ေ့အပခ  ု ုားဒရ ားချယှ်စရ ရ  ြါသညှ်။ 

   ကနဦေးတ ိုင ်င:်အPIU၏ဒခါငှ်ားဒဆ ငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ဒ သနတရအစ ိုားရလ ှ်ဒအ  ှ်တ ငှ်တစှ်တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ား ဒန ားမ္ှုလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်သညှ်အဘယှ်သ  

၏ြိုင်္လ္  ဒပမ္ယ ပြ  ုီု ားသ ားတြှ်  ိုအတ  ှ်အ သံိုားပြ ုိုလျ ှ်ရ  သညှ်လ ဒတ   ို  တှ်ဒခေါ် ပ နှ် ေ့ချ မ္ညှ်, ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားအတ  ှ်လ ို 

အြှ်သညှ်ေ့အြ ိုဒဆ ငှ်ားယ ယီပမ္  ဒုယ ြ ို ှ်လ ိုငှ်ားမ္ျ ား၏ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားအတ  ှ်န ိုငှ်ငသံ ားမ္ျ ားစိုဒြါငှ်ားပြီား community level မ္  အလိုြှ်လိုြှ်တယှ်, 

ဒဘားဥြ ှ်  ိုအမ္ ိုားအ   မ္    ု လတနှ်ားဒ ျ ငှ်ားမ္ျ ား, စ နှ် ေ့ြစှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုစသညှ်တ ို ေ့မ္  ြိုင်္လ္  ပမ္  ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ားစီမ္ ံ နှ်ားဒဆ ငှ်ရ  ှ်ချ ှ်န ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. 

အသ ဒြားန ငှ်ေ့ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ား၏ဆနဒအဒလျ  ှ်အဒပခခ၏ံညျသငျွဲ့ဒ လျ အတညှ်ြ ပုုိုလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

   ထ ိုပြ ညှ်  ိုဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ြ ပုုိုလိုြှ်ရနှ်သဒဘ တ : ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခ င ုှု် ားအဘ ို ေ့လိုြှ်ငနှ်ားစဉ်ပြညှ်မ္ လွှွဲပြ  ဒု 

ု ငှ်ားရနှ်ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်သငှ်ေ့က     ဒုု ငှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်  ိုရ ငှ်ားပြ အလ နှ်ရ ငှ်ားလငှ်ားဒသ လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ  ုားန ငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ သ ို ေ့လွှွဲဒပြ ငှ်ားတရ ား  

ဝငှ်ရနှ်သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ နညှ်ား လမ္ှ်ားမ္ျ ား  ိုလညှ်ားြါဝငှ်သညှ်။ အဆ ိုြါပ    စှ်စဉ်  ိုအစ ိုားရစညှ်ားမ္ျဉ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ World Bank 

မ္ မ္ ဝါ အဒြေါ်အဒပခခပံြီားဥြဒ န ငှ်ေ့အိုြှ်ချ ြှ်ဒရား လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုထညှ်ေ့သ ငှ်ားစဉ်ားစ ားြါဝငှ်သညှ်။  အဆ ိုြါပ  

စှ်စဉ်  ိုရ ငှ်ားရ ငှ်ားလငှ်ားလငှ်ားန ငှ်ေ့ြ ငှ်ေ့လငှ်ားဆံိုားပ တှ်ချ ှ်ချပခ ငှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်  ိုဒ  ှ်ပြရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 

 



 
 

   P IU န ငှ်ေ့ဒ သခံအစ ိုားရပြညှ်မ္ ဒလေ့လ မ္ှု Sub-စမံီ္  နှ်ားဧရ ယ ထွဲမ္  တညှ်ရ  ဒက  ငှ်ားပမ္   

ဒုယ အခ ငှ်ေ့အဒရားအမ္ျ  ားအစ ား  ိုန ားလညှ်ရနှ်တ  ျဒသ စစှ်တမ္ှ်ားမ္ျ ားြါဝငျမ္ညျန ငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်ဒသ မ္ညှ်သညှ်ေ့အထ ားသပ ငှ်ေ့ပြဿ  

န   ိုသ ရ  န  ိုင ှ်  ို ေ့ဒသချ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: ပမ္  ဒုယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အသံိုားပြ ုိုမ္ှု  ိုသ ရ  န  ိုင ှ်  ို ေ့ verification လိုြှ်ငနှ်ားစဉ် (စစှ်တမ္ှ်ားမ္ျ ား) ပမ္  

အဆ ိုြါတ  ျတွဲေ့စစှ်တမ္ှ်ားမ္ျ ားြ ညျသ ြ ညျသ ားအသာီးအသာီး   ျအဒြေါ်ဒ   ှ်ယ ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်လှူ ါနှ်ားမ္ှု  ိုဒ ေါ်ထိုတှ်ရနှ်အဘ ို ေ့အအဆ ိုြ    ပုုိုထ ား: 

  ြ ညျသ ြ ညျသ ားြ ိုငှ်ရ ငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုင ှ်ရ ငှ်ဒတ မ္ညှ်ဆ ိုလျှငှ်; 

 ပြညှ်မ္ အဆ ိုြါသံိုားစ ွဲသ မ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ် (ပ  စ ုှ်ဒစရိုြှ်ြ ိုင ှ်ားဆ ိုငှ်ရ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ပမ္   ဒုဒြေါ်တ ငှ်အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စာီး 

ြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားလိုြှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားတစှ်ခိုြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်နငျွဲ့ ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုတဆငှ်ေ့) တပြ   ညှ်လံိုား  ိုသ မ္ှ်ားြ ို ှ်ဒက  ငှ်ားမ္ညှ်သညှ်ေ့ြါတီမ္ျ ား; 

 ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အသံိုားပြ ုိုမ္ှုမ္ဆ ိုယ ဉ်ပြ  ု ု ိုငှ်ဒတ ငှ်ားဆ ိုမ္ှုမ္ျ ား; 

 ယ ငှ်ားပမ္  ဒုဒြေါ်တ ငှ် မ္ျ ားန ငှ်ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ို; န ငေ့ှ် 

 ယ ငှ်ားပမ္  ဒုဒြေါ်တ ငှ်မ္ဆ ို encumbrances မ္ညှ်ဆ ိုလျှငှ်။ 

 ြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားန ငှ်ေ့လိုြှ်ငနှ်ားလညှ်ြတှ်မ္ှုအတ ငှ်ားမ္  ယ ယီအသံိုားြ ပုုိုရနှ်အတ  ှ်ပြညှ်မ္ လှူ ါနှ်ားန ိုင ှ်ြါတယှ်။ 

 

 ဒါဟျာ န်အရ ေးကကေီးြါသညှ်: (ဈ) (အဒနနွဲ ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုည ဘ ှ်, etc တစှ်ဦားအသံိုားြ ပုုိုပခ ငှ်ား  ိုခ ငှ်ေ့လမ္ှ်ားတစှ်ြ ိုင ှ်ခ ငှ်ေ့,)    သ ို ေ့လွှွဲဒပြ ငှ်ားခရံဒက  ငှ်ား, 

လ ှ်ျ ခ ွဲပခ ားသတှ်မ္ တှ်; န ငှ်ေ့ (ii)   ို transferee အမ္ နှ်တ ယှ်သ ရ  သညှ်  ို ေ့မ္လိုြှ်ြွဲ /    လ ှ်ျ ှ်ရ  ြါတယှ်ရ  မ္ရ  စစှ်ဒဆားြါ။ 

အပခ ားြါတီသ တ ို ေ့အတ တ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တစှ်ယ ဉ်ပြ    ုိုငှ်ခ ငှ်ေ့ရ  သညှ်ဆ ိုြါတယှ်တွဲေ့အခါမ္  သတ ထ ားဒက  ငှ်ေ့လံို ေ့လဝရီ ယထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်န ိုင ှ်ပခငှ်ားမ္ရ  ဒသားဒြ

ဘယှ်မ္  အမ္ျ ားအပြ     ု ုားခ ဒအနဒပမ္ ားတ ငျ, သ သ ြဋ ြ ခဒန  ှ်ြ ိုငှ်ားစငှ်ပမ္ငှ်ေ့မ္  ဒြျါထ နျားခွဲေ့သညျ။  ါဒြမ္ယှ်ေ့အ ားလံိုားမ္ဟိုတှ် - - အချ  ွဲ့ဒသ အပခ      

ဒုအဒနမ္ျ ားတ ငှ်အဆ ိုြါ transferee ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ လ ှ်ျ ၏မ္ တှ်တမ္ှ်ားရိုြှ်ရ ငှ်သ ှ်ဒသအဒထ  ှ်အထ ားရ  ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။       

အဘယှ်သ မ္ျှမ္ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ သ ှ်ဒသအဒထ  ှ်အထ ားမ္ျ ားတညှ်ရ  ဘယှ်မ္  ,     

ထ ိုဒက  ငှ်ေ့လံို ေ့လဝရီ ယဒ သခအံသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအရ ရ  မ္ျ ားန ငှ်ေ့အ မ္ှ်နာီးချငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ စ  ားဒပြ ဒနပ ငှ်ေ့အခ ငှ်ေ့အဒရား  ိုပမ္ွဲပမ္   ုဒံစန ိုငျသညျ, 

 

     ပ ညသ် ုံ့ရ ေွးရနေွးညြှ နှု င ှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ထိုတှ်ဒ  ှ်: ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ား  ို ေ့ဆံိုားပ တှ်ချ ှ် Sub-   

စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ပြညှ်မ္ လှူ ါနှ်ားသဒဘ တ ၏အ ျ  ားဆ ှ်မ္ျ ား  ိုတစှ်ဦားအပြညှ်ေ့အဝန ားလညှ်မ္ှုအဒြေါ်အဒပခခပံြီားယ ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။   

ထ ို ေ့ဒက  ငှ်ေ့အဆ ိုြါလှူ ါနှ်ားမ္ှု (ပြညှ်မ္ ြ ိုင ှ်ရ ငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့သံိုားစ ွဲသ မ္ျ ား)    

ထ ခ ို ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒသ ြါတီမ္ျ ားလှူ ါနှ်ားမ္ှုသ တ ို ေ့အဒြျါမ္  ရ  ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်ဘယှ်လ ိုရ ညှ်လျ ားန ငှ်ေ့အ ျ  ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအဘ ို ေ့, ပမ္  ဒုမ္ျ ားအတ  ှ်အသံိုားြ 

ပုုိုြါမ္ညှ်အဘယျသ ို ေ့န  ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်.    တ  ျမ္ နှ် နှ်န ငှ်ေ့လ ှ်လ မ္ှ်ားသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်န ငှ်ေ့အတ ဒြားအြှ်ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ် န ငှ်ေ့၎ငှ်ားတ ို ေ့၏မ္ သ ားစိုမ္ျ ား။ 

    ုါဟ ဆညှ်ား ြှ်ဒက  ငှ်ားဒပမ္ယ ၏တညှ်ဒနရ န ငှ်ေ့ဒင ြမ္ ဏ  ိုညွှနှ်ပြက   ု ု ိုတငှ်ဒရားထ ားလျ ှ်ရ  ၏အဒက  ငှ်ားက  ားစ ဒြားန ငှ်ေ့ sub- 

စမီ္ ံ နျားအတ  ျသ ေ့ရွဲ ေ့ရညှ်ရ ယှ်အသံိုားြ ပုုိုပခ  ငှ်ား  ိုထိုတှ်ဒ  ှ်ဒက  ငှ်ားဒစအဒရားက ီားြါသညှ်။ 

 

  ရ ညှ်ရ ယှ်ချ ှ်အပြ  ုီု ားအြ ိုငှ်ြ ညျသ ားလှူ ါနှ်ားမ္ှုဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို ှ်သညှ်ေ့ြါတီမ္ျ ားရှုာံးဒစရနှ်ပ စှ်ြါသညှ်,    ါမ္ မ္ဟိုတှ်အချ နှ်သ သ သ သ အရ ညှ်အဘ ို ေ့, 

 ရီ ငှ်ားရ ငှ်ားလငှ်ားလငှ်ားလိုြှ်ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်ဘယှ်မ္  ။    ါဟ အမ္ျ ားအပြ ားလ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ်ြ ညျသ ြ ညျသ ား   မ္ျ ား၏ concept 

  ိုန ားလညှ်ရနှ်အဆနှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ခ ှ်ခွဲသညှ်, စ   ဒုု ငှ်ေ့ဒရ   ှ်မ္ှု  ၏ီသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအပြညှ်ေ့အဝန ားလညှ်သဒဘ ဒြါ ှ်ပ စှ်က    

ဒုု ငှ်ားဒသချ ဒစရနှ်ဒခေါ်ဒဆ ငှ်သ  ားခရံ  ို ေ့လ ိုအြှ်ဒက  ငှ်ားသတ ြ ပုုိုရြါမ္ညှ်။  ါဟ အဆ ိုပြ ုိုထ ားလှူ ါနှ်ားပခငှ်ားအက    

ဒုု ငှ်ား  ိုတ ိုငှ်ြငှ်သငှ်ေ့ြါတယှ်တပခ ားသ   ိုဆံိုားပ  တှ်  ို ေ့လညှ်ားအဒရားက ီားြါတယှ်; ဥြမ္ အ ားပ ငှ်ေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်  ှ်န ငေ့ှ်အထ ှ် ဒလားဒတ ။ 

 

  လ အ ားလံိုားတ ို ေ့သညှ်တ ိုငှ်ားတ ပခ င ုှု် ား ိုနှ် ျစရ တှ်, စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ Notary အခက   ဒု ုားဒင , လွှွဲပြ  ဒုု ငှ်ားအခ နှ်ဒင ,  မ္ တှ်ြံိုတငှ်က   

ဒုုားစသညှ်တ ို ေ့  ိုစမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်အခ ငှ်ေ့အ ဏ မ္ျ ား ဒြားဒဆ ငှ်ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။  ါဟ အစ Re-တ ိုငှ်ား  / Re-titling  အဆ ိုြါ transferee  

ရွဲ ေ့ ျနှ်ရ  ဒနဒသ ဒပမ္ယ န ငှ်ေ့ သ ှ်ဆ ိုငှ်ဒသ မ္ညှ်သညှ်ေ့သစှ်  ိုမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်၏ ိုနှ် ျစရ တှ်မ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်သငျွဲ့သညျ။ 

4.2 Informed Consent ထ ရထျာင ်

 အ ဆ ိုြါ PIU ဒ သခအံစ ိုားရန ငှ်ေ့ညြှ န ှု င ှ်ား  , ပမ္   ဒုယ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုလှူ ါနှ်ားမ္ယှ်လ ို ေ့သ  ဒရ ားခ ယျမ္ှု၏အသ ဒြားထ ားဒသ သဒဘ တ ခ ငှ်ေ့ြ   

ပုုိုချ ှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အ ဏ   ိုစစှ်ဒဆားဒြားတယှ်။  ဒအ  ှ်ြါတ ို ေ့သညှ်မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အလှူဒင အစရီငှ်ခစံ အတ  ှ်မ္ နှ် နှ်ဒက  ငှ်ားအတညှ်ြ  

ပုုိုပခငှ်ားန ငှ်ေ့မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်: 

 •ထ ိုပြညှ်၌အဘယှ်သ   ိုအ ားပ ငေ့ှ်၎ငှ်ား, အဘယှ်မ္ျှ  လြတှ်လံိုားအဘ ို ေ့, မ္ျ ားအတ  ှ်အသံိုားြ ပုုိုရမ္ယှ်ေ့အဘယျ; 

 • သ တ ို ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု ါမ္ မ္ဟိုတှ်ပမ္  ဒုယ သံိုားစ ွဲ  ို ေ့ခ ငှ်ေ့ဆံိုားရှုာံးလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် ါ , န ငေ့ှ်အဘယှ်သ ို ေ့ဆ ိုငှ်   ီယှ်ေ့  ိုဆ ိုလ ိုတယှ်,  



 

 

 •သ တ ို ေ့ ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ား  ို ေ့ပင ငှ်ားဆနှ်ရနှ်အခ ငှ်ေ့အဒရားရ  သညှ်သညှ် ပ စှ်. , 

 •ဤပြ ညှ်  ိုသံိုားပြီားရနှ်အပခ ားနညှ်ားလမ္ှ်ားရ  ြါတယှ်ြွဲပ စှ်ပ စှ်, 

 •သ တ ို ေ့ (, ဥြမ္ စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားမ္ျ ား execute, ဇနာီးဒယ  ဂျ ားသဒဘ တ ညီချ ှ်ရရ  ရနှ်, အခ နှ်ဒြားဒဆ ငှ်) ပြညှ်မ္ လှူ ါနှ်ားမ္ှုြ  

ပုုိုရနှ်လ ိုအြှ်မ္ညှ် ဘ လွဲ, 

 •သ တ ို ေ့မ္ သ ားစိုအဒြေါ်လှူ ါနှ်ားပခငှ်ား၏အ ျ  ားသ ှ်ဒရ  ှ်, န ငေ့ှ်အဘယှ်သ ို ေ့ဆ ိုငှ်  ိုသ တ ို ေ့ (သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ မ္ တ ို ေ့၏မ္ သ ားစိုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အဒမ္ ခံ) 

ြ   ပုညှ်မ္ ပြ နှ်ချငှ်တယှ်ဆ ိုရငှ်သ တ ို ေ့လိုြျန ိုငျ; န ငေ့ှ် 

 

 င ပု ငှ်ားဆနှ်ြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့တရ ားဝငှ်ခ ငှ်ေ့ခ ပုု ငှ်ားချ ှ်မ္ရ  န  ငှ်ေ့အလ ားအလ  transferee မ္ပ  စှ်မ္ဒနဒ သခံအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့န ိုငှ်ငဒံရားအပခ   

ဒုအဒနတ ငှ် နငျွဲ့သံိုားန ိုငျသညျ  စျရမ္ညျ။ ဤအဒက  ငှ်ားဒက  ငေ့ှ်,  လှူ ါနှ်ား  ို ေ့ဆံိုားပ  တှ်ချ ှ်အ ျြှ်  ိုငှ်, ပခယှ်လ ယှ်ပခ   

ငှ်ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အမ္ျ ားပြညှ်သ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ရ ို ားရ အ ဏ ြ ိုငှ်မ္ျ ား၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ားတစှ်ရြှ်အဒြေါ်   အ ားတစှ်စံိုတစှ်ရ ြံိုစမံ္ြါဘွဲဒဆ ငှ်ရ  ှ်

ဒက  ငှ်ား သ ဒုချ ဒစရနှ်အဒရားက ီားြါသညှ်။ စိုဒြါငှ်ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အမ္ျ ားြ ိုငှ်လယှ်ယ ပမ္  ဒုမ္ျ ားအတ  ှ်လှူ ါနှ်ားမ္ှုတပြ ညှ်လံိုား  ို 

အသံိုားြ ပုုို. သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်၎ငှ်ားပြ င ုှ်အ ားလံိုားတစှ်ဦားချငှ်ားစီ၏အသ ဒြားသဒဘ တ ညီခ  ျအဒြျါမ္  အပခ  ဒုစ ို ှ်ထ ားရြါမ္ညှ်။ 

 

 သ ငျွဲ့  လျ  ဒု ု ဒသ စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားမ္ျ ား။ စမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ားရငှ်ားန ာီးပမ္ြှ ြှ်န မံ္ှုမ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ် VLD လိုြှ်ငနှ်ားစဉ်အတ ငှ်ား 

ြါ အက    ု ုားခ ွဲပခ ားရနှ်အဒရားက ီားြါသညှ်: ပြညှ်မ္ လှူ ါနှ်ား ( ) သဒဘ တ ညီချ ှ်; န ငှ်ေ့ (ခ)   ိုထိုတှ်သယှ်ဒဆ  

ငှ်န ငှ်ေ့ပြညှ်မ္ တရ ားဝငှ်လွှွဲပြ  ဒုု ငှ်ားသ ှ်ဒသအဒထ  ှ်အထ ားဒသ စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ား။    ုါဒက  ငှ်ေ့တစှ်ဦား ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်န ငှ်ေ့မ္ 

ပုဒုယ လှူ ါနှ်ားသဒဘ တ ညီချ ှ်၏သ ှ်ဒသအဒထ  ှ်အထ ားမ္ျ ားရ  သညှ်  ို ေ့အဒရားက   ုီု ားြါတယှ်စဉ်တ ငှ်လ ိုအြှ်ဒသ န ငှ်ေ့သငှ်ေ့

ဒလျ ှ်ဒသ အဘယှ်မ္  ရ   ဒပမ္ယ တရ ားဝငှ်လွှွဲဒပြ ငှ်ားဒက  ငှ်ား, သ  ဒုချ ဒစရနှ်အညီအမ္ျှအဒရားက ီားြါတယှ်။ ထ ိုြ ညျ၏ဥြဒ ဒရား 

ရ လွှွဲပြ   ဒုု ငှ်ားသ ှ်ဆ ိုငှ်ဒသ လိုြှ်ငနှ်ား စဉ်မ္က  ခဏရှုြှ်ဒထ ားန ငှ်ေ့အချ နှ်စ ားသံိုားဒနစဉ်,    ိုငှ်တ ယှ်ဒပ ရ ငှ်ား ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ ထ ိုပြ  

ညှ်  ိုရြှ်ရ  ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ခံရပခငှ်ားသညှ်အဘယှ်မ္  ရ   [တ  ျတွဲေ့အဒပခ အဒနမ္ျ ားတ ငှ်ဥြမ္ ,  တရ ားဝငှ်ပြညှ်မ္ လွှွဲပြ  ဒု 

ု ငှ်ားရနှ်လ ိုအြှ်ဒသ မ္ညှ်မ္ဟိုတှ်ြါ။ သ ို ေ့ဒသျ လညျားအဒတ ေ့အ  ံ အပခ   ဒုခံအဒဆ  ှ်အအံိုန ငှ်ေ့ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား 

၏ဒရရ ညှ်တညှ်တံေ့ဒရား အဒြေါ်ထ ားတွဲေ့သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု,  တရ ားဝငှ်လွှွဲဒပြ ငှ်ားမ္ရ  ပခငှ်ား အန င်္တျမ္  သ သ ထငှ်ရ  ား ဒသ မ္ဒသချ မ္ 

ဒရရ  နျတီား န ိုငျဒ   ငျား ဒ ျ ြ သန ငှ်ေ့ရြှ်ရ  ဆ ှ်ဆံဒရားအဒြေါ်အ ြျ ှ်သဒဘ ဒဆ ငှ်ဒသ အ ျ  ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုရ  န ိုငှ်ြါသညှ်။ 

 

PIU ဒသချ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် 

  •ရ အရြျ  ိုယ ထ ားပြ  ုီု ားအဆ ိုြါတ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားရညှ်ညွှနှ်ား;  လွှွဲပြ ဒုု ငှ်ား၏စညှ်ား မ္ှ်ားချ ှ်မ္ျ ားထိုတှ်သတှ်မ္ တှ်ရနှ်; 

 • လွှွဲပြ  ဒုု ငှ်ားရနှ်ဆံိုားပ  တှ်ချ ှ်  ိုလ တှ်လြှ်စ   လိုြှ်. , အ ျြှ်  ိုငှ်, ပခယှ်လ ယှ်,   

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်ဒြါငှ်ချ နှ်မ္ဆ ိုြံိုစဘံ သ ရြှ်မ္ဟိုတှ်ခွဲေ့ဒက  ငှ်ားအတညှ်ြ  ပုုို; 

 • (နယှ်န မ္ တှ်, ကသ  န တှ်) သ ို ေ့လွှွဲပြ  ဒု ု ငှ်ားခံရြ ညျသ ြ ညျသ ားတစှ်ဦား တ  ျမ္ နှ် နှ်ပမ္  ဒုြံို  ိုအဒလားထ ား; 

 •လွှွဲပြ  ဒုု ငှ်ား၏ ိုနှ် ျစရ တှ်မ္ျ ား (ဥြမ္ , Notary အခက   ဒုုားဒင , အခ နှ်, ဒခါငှ်ားစဉ်  စစမ္ျ ား)   ိုဘ  ားန ငှ်ေ့ ျနှ်ဒနတွဲေ့ပမ္      

ဒုယ အခ ငှ်ေ့အဒရားမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်မ္ညှ်သ ထ  ှ်သတှ်မ္ တှ်ရနှ်;  

•အ ားလံိုားလ ိုအြှ်ဒသ ြါတီမ္ျ ားအချ  ွဲ့အသ ှ်အရ ယှ်ဒ ျ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်  ှ်န ငှ်ေ့ ဒလားမ္ျ ားထံမ္ သဒဘ တ ခ ငှ်ေ့ြ    

ပုုိုချ ှ်ရယ အြါအဝငှ်စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားမ္ျ ား, လ ှ်မ္ တှ်ထ ိုားဒက  ငှ်ားဒသချ ြါဒစ, 

 •လွှွဲဒပြ ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒခါငှ်ားစဉ်  ိုမ္ တှ်ြံိုတငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ တျတမ္ျားတငျထ ားဒက  ငှ်ားဒသချ ြါဒစ, န ငေ့ှ် 

 •အလှူ ါနှ်ားခွဲေ့သညှ်ဒပမ္ယ  excised ပြီားဒန  ှ် ျနှ်ရ  ဒသ ပြညှ်မ္ စနစှ်တ ျ, အမ္ညှ်ရမ္ တှ်ြံိုတငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ တျတမ္ျား  

တငျထ ားဒက  ငှ်ားဒသချ ြါဒစ။  



 
 

 

 မရကျန ်မှုယနတ ျာေးက ိုငတ်ယွ ်5.0 Stakeholder ထ ရတွွှေ့ က ်မံှုအကက ံ ပ  ိုချက ်

 အလ ားအလ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့စမံီ္  နှ်ားမ္ျ ား၏သဒဘ သဘ စဉ်ားစ ား  ွဲပြ ားပခ  ု ုားန ားဒသ သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ား န ငှ်ေ့ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားမ္ရ  မ္ပ စှ်အဒရားြါသညှ်။   ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ  3  ဤစမံီ္  နှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်အစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား ရ  ြါတယှ်အပ  စ ုှ်  ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ  PIU  

ရွဲ ေ့ဤစမံီ္  နှ်ားမ္ျ ား၏ဒအ ငှ်ပမ္ငှ်ဒသ အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ရနှ်အဒရားက ီားြါသညှ်အက   ု ုားဆ ှ်သ ယှ်ဒရား  ံ ွဲ့ ပ   ု ု ိုုား 

ဆွဲ  ွဲပြ ားပခ ားန ားက သညှ်။  စမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်ဒြား, သဘ ဝဒဘားအနတရ ယှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့မီ္ားအနတရ ယှ် ဒန DRP  

မ္ျ ား၏အ ားနညှ်ားချ ှ်  ိုဒလျှ ေ့ချရနှ်, access   ိုန ငှ်ေ့ ယှ်ဆယှ်ဒရားလမ္ှ်ားမ္ျ ား, Multi- ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်ဒဘားအနတရ ယှ်အမ္ ိုား 

အ  ၏ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားနွဲ ေ့တ စသညှ်တ ို ေ့  ိုဒလ ငှ်စ ထငှ်ားဒြေါ်မ္    အ ား WASH ဝငှ်ဒရ  ှ်စ  ှ်  ှ်မ္ှု, လ 

ုျဒုု ု ေ့ချဒရားအဒသားစ ားအပခ ဒုခံအဒဆ  ှ်အအံို  ံ ွဲ့ ပ   ုိုုားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားတ ို ေ့ြါဝငှ်သညှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်အပ စှ် န စှ်ဦားစလံိုား DRP  

န ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား 

အဒပခခံပမ္   ု ု ိုု ေ့ပြအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားန ငှ်ေ့န  စှ်ဦားစလံိုားဒရတ ိုန ငှ်ေ့အလယှ်အလတှ်  လမ္ျ ားတ ငှ်ဆ ိုားဆ ိုားဝါားဝါားယိုတျညံေ့ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ် 

restore,   ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆံမ္ှုစမံီ္  နှ်ား ဒချ ဒမ္ ွဲ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ရနှ်အဒရားြါဒသ အပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ် stakeholders ။ တ  

စှ်ဦား က ံေ့ခ ိုငှ်ပခငှ် ုားန ငှ်ေ့ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်စ   sequence တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားန ငှ်ေ့ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားမ္ဟ ဗျျူဟ က   

ု ုားဝငှ်၏ြ ိုဒ  ငှ်ားအစအီစဉ်, ြ ိုက ီားတွဲေ့ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ဒထ  ှ်ခံမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒချ ဒမ္ ွဲ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ရနှ်အဒရားြါပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

 ါ  DRP  န ု ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအက   ု ုားအလ ားအလ ခိုခံန ငှ်ေ့န ားလညှ်မ္ှုလ ွဲဒလျ ေ့ြါားဒစရနှ်  ညီဒြားြါမ္ညှ်။ အ  

ဆ ိုြါမ္ဟ ဗျျူဟ သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ား ြ ိုဒ  ငှ်ားစမံီ္  နှ်ားဒဆ ငှ်ရ  ှ်ချ ှ်န ားလညှ်ပြီားချမ္ တှ်  ညီရနှ်အပ  

စ ုှ်အ ားလံိုားအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့မ္  သ တ ို ေ့အဘ ို ေ့ဒထ  ှ်ခံမ္ှု နှ်တီားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ား ဒန ားက   ု ု ိုတငှ်ပြငှ်ဆငှ်, 

ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားန ငှ်ေ့လိုြှ်ငနှ်ားလညှ်ြတှ်အဆငှ်ေ့ထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 

   ရြှ်ရ   / ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ညြှ နှု ငှ်ားသညှ်ေ့ subproject    

လ ု ုိုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့တ  ဒလ ငှ်ားဒက ားရ  ဒစပခငှ်ားင ါအဘယှ်သ သညှ်  ိုလ မ္ျ ားန ငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်ဒသ   စစရြှ်မ္ျ ားတ ငှ်  ွဲပြ    

ု ုားအ ရံိုန ငှ်ေ့အတ စမံီ္  နှ်ားသသံရ တစှ်ဒလျှ  ှ်လံိုားဒ   ှ်ယ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ြ ိုမ္ျ ားဒသ တရ ားဝငှ်ညြှ န ှု ငှ်ား,   

တတှ် ျွမ္ှ်ားန ားလညှ်တွဲေ့ဒ သခံြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားအိုြှ်စိုလ ို ှ်ဒဆ ားဒန ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အငှ်တ ဗျျူားမ္ျ ား AP  

ရွဲ ေ့မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့အ ျ  ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု  ိုအ ွဲပ   

တှ်ဘ ို ေ့သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားန ငှ်ေ့သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုဒလျ ေ့ြါားသ ှ်သ ဒစမ္ညှ်ေ့အစအီစဉ်၏ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်န ငေ့ှ်အတ စတငှ်ြါလ 

မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။   

ဒဆ ားဒန ားညြှ န ှု ငှ်ား၏အ ရံိုစ ို ှ်ဒယဘိုယျအ ားပ ငှ်ေ့စမံီ္  နှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်တ ို ှ်ရ ို ှ်ဒလ ငှ်ားဒက ားသ သတှ်သတှ်မ္ တှ်မ္ တှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ားမ္  ျယှ်ပြနှ် ေ့ြ

ရ သတှ်  ိုအ ဒနပ ငှ်ေ့ဒပြ ငှ်ားလွဲြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 

 NGO အ  ွဲွဲ့၏ဒထ  ှ်ခံမ္ှုန ငှ်ေ့အတ  PIU အ ားလံိုား  ိုထ ခ ို ှ်ပမ္  ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ်န ငှ်ေ့အတ ြံိုမ္ နှ်တ ိုငှ်ြငှ်လိုြှ်ဒဆ ငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။   

စမံီ္  နှ်ားစသညှ်တ ို ေ့  ိုဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားြ  

ပုုိုမ္ မ္ညှ်သညှ်ေ့ြျ ှ်စာီးဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒပမ္ယ ဆညှ်ားြ ားဒနလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား, ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခ 

ငှ်ားအဘ ို ေ့လ ို ှ်န ရဒပခလ မ္ှ်ားမ္ျ ား,  ဒပမ္ယ င  ားရမ္ှ်ားပခ ငှ်ား၏လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား, 

သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ဒလျှ ေ့ချဒရားအစအီမံ္အဒက  ငှ်ားက  ားရမ္ညှ် 

  



 

 

 5.1 Key က ို Stakeholders 

  ရှုဒထ အ  အ  ယှ်အမ္ တှ်ထမံ္ ဒသ ေ့  ို  ယ ံရ ငှ်မ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်: 

တ ို ှ်ရ ို ှ်စမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို ှ် ပြညှ်သ ေ့ / လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား 

  သ ယှ်ဝ ို ှ်စမံီ္  နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို ှ်စမံီ္  နှ်ားကသဇ လွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ှုဧရ ယ အတ ငှ်ား ပြညှ်သ ေ့ / လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား /  

အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ား 

 ဒ သခံဒရ ားဒ   ှ်တငှ်ဒပမ္ြှ  ှ်  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ား (ပြ ညှ်ဒထ ငှ်စိုန ငှ်ေ့ Upazila အဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့) 

  အစ ိုားရဌ နမ္ျ ား / ဒအင်္ျငှ်စီမ္ျ ား: ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်၏ Dept. န ငှ်ေ့သစှ်ဒတ ဦားစီားဌ န။ 

    ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုားဒရားမ္ တှ်  ှ်မ္ျ ား 

   ဒ သခံလ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား / DRP အတ လိုြှ်  ိုငှ် ဒ သခံန ငှ်ေ့န ိုငှ်ငတံ  အစ ိုားရမ္ဟိုတှ်ဒသ အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ား 

   အတ တ  သံိုားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ အ  အ  ယှ်အ  ွဲွဲ့သညှ် DRP,  

အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့ဒ သခံအစ ိုား  

ရဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ဒတ ှ်ဒတ ှ်မ္ျ ားမ္ျ ားတ ိုငှ်ြငှ်အစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားဒ   ှ်ယ ခွဲေ့သညှ်။ Host  

 လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ DRP   အီ ျြှ်အတညှ်ားအတ  ှ် မ္္ ေ့ဘဏှ်ဒထ  ှ်ခံမ္ှု၏မ္ျ ှ်န  သ ၌ရ  က ၏။ အဆ ိုြါ 

RPF န ငှ်ေ့  ESMF, DRP  အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား  န ငှ်ေ့အတ ငါားတ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ား ၏ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုစဉ်အတ ငှ်ား 

အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ား အဝ ိုငှ်ားန စှ်ခိုတ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ား   ဒုု  ှ်ယ ခွဲေ့   ပုသညှ်။ 

ထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားမ္ျ ားစ ရငှ်ား  ိုဒအ  ှ်တ ငှ်ဒြားထ ားဒသ ဒနက သညှ်။ 

 

 စ ားြ ွဲတငှ် 03: တ ိုငှ်ြငှ်အစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအ ျဉ်ားချ ြှ်  



 
 

 
အစညေ်းအ

ရဝေး 
ရန ုံ့စှ ဲ ရန ျာ 

အဓ က ါဝငသ်  

အ ဲွွှေ့မျျာေး 

သငတ်န်ေးသျာေးမျျာေး၏အမှတ ်

အထေီး အမမ ျုေးသမီေး 

01. စ ှ်တငှ်ဘ လ 29, 2018 LGED ရံိုား, ဒ  ေ့ဘဇ ားခရ ိုငှ် 
အစ ိုားရအရ ရ  မ္ျ ား, INGO ရွဲ ေ့ 

NGO အ  ွဲွဲ့ ရွဲ ေ့ 
11 2 

02. စ ှ်တငှ်ဘ လ 30, 2018 န ယ စခနှ်ား 26 DRP 20 10 

03. စ ှ်တငှ်ဘ လ 30, 2018 UNO ရံိုား, တ က န  Upazila ရြှ်ရ   Host 11 5 

04. 
ဒအ  ှ်တ ိုဘ လ 01, 

2018 
ြါဒလ ငှ်စခနှ်ား 1e DRP 5 13 

05. 
ဒအ  ှ်တ ိုဘ လ 01, 

2018 
Balukhali စခနှ်ား 9 DRP 15 7 

06. 
ဒအ  ှ်တ ိုဘ လ 01, 

2018 

Balukhali Sub-

မ္ လတနှ်ားဒဆားဘ ှ်ဆ ိုငှ်ရ စငှ်တ  DRP 0 3 

07. 
ဒအ  ှ်တ ိုဘ လ 01, 

2018 
UNO ရံိုား, Ukhia Upazila Sadar ရြှ်ရ   Host 7 0 

08. န ိုဝငှ်ဘ လ 05, 2018 Ukhiya စခနှ်ား DRP 5 3 

09. န ိုဝငှ်ဘ လ 06, 2018 LGED ရံိုား, ဒ  ေ့ဘဇ ားခရ ိုငှ် အစ ိုားရအရ ရ  မ္ျ ား, ISCG 8 4 

 

  



 

တ ိုင ်ငရ် ေွးရနေွးပခငေ်းအစညေ်းအရဝေး၏ 5.2  လဒျ 

  အ ု မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ်အပခ  ဒုခံအဒဆ  ှ်အအံိုမ္ျ ားဒက  ငေ့ှ်ဝငှ်လ   ို ေ့ထ ခ ို ှ်လျ ှ်ရ  သညှ်။  ဒရ  ှ်လ ၏မ္ လတနှ်ား အဆငှ်ေ့တ ငှ်စဉ်အတ ငှ်ား DRPs   

ထငှ်ရ  ားတွဲေ့ြျ ှ်စာီးဆံိုားရှု ံားမ္ှုအတ  ှ်ရလ ှ်ပ စှ်ဒသ လမ္ှ်ားမ္ျ ား, ဆညှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့တံတ ား မ္ျ ားဒြေါ်တ ငှ်အမ္ ိုား အ  ယ ခွဲေ့ြါတယှ်။ ဗ ိုလှ်မ္ှူားအဒပခ  

ခံအဒဆ  ှ်အအံိုြျ ှ်စာီးဆံိုားရှု ံားမ္ှုဒက  ငှ်ေ့သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့အ  ားအပြ  ဒုု ငှ်ားအတ  ှ် DRP မ္ျ ား၏လှုြှ်ရ  ား မ္ှုန ငှ်ေ့မ္ ိုားသညှ်ားထနှ်စ  -

တ ဝနှ်မ္ျ ား၏လှုြှ်ရ  ားမ္ှု  ိုလ သ ားချငှ်ားစ န ဒထ  ှ်ထ ားမ္ှုတံို ေ့ပြနှ်မ္ှု (UNDP မ္  /   ိုလအမ္ျ  ားသမ္ီားအ  ွဲွဲ့) မ္ျ ားတ ငှ်အသံိုားြ ပုုိုသယှ်ယ ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဘ ို ေ့ပ  စှ်ြ  ားခွဲေ့သညှ်။ 

အထ ားသပ ငှ်ေ့ Rajapalong-Ukhiya ဇ ားြါဒလ ငှ်မ္ , ဒ  ေ့ဘဇ ားအဒဝားဒပြားလမ္ှ်ားမ္က ီား - -  လမ္ှ်ားြ တှ်ဆ ို ေ့မ္ှု  ိုတ က န အတ  ှ်လ နှ် ွဲ ွဲမ္ျ ားပြ ား Balukhali - Whykong- 

Noapara ဧရ ယ န ငှ်ေ့ Dakshin Nhila  ဒနတ က န မ္ ။   ျဉ်ားဒပမ္ ငှ်ားတွဲေ့လမ္ှ်ားဒက  ငှ်ားန ငှ်ေ့အတ လမ္ှ်ား မ္ျ ားမ္က  ခဏလ သ ားချငှ်ား 

စ န ဒထ  ှ်ထ ားမ္ှုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ်ဒမ္ ှ်ဒတ ှ်ယ ဉ်မ္ျ ားတငှ်ဒဆ ငှ်  r elief- ြ တှ်ဆ ို ေ့ထ ားြါသညှ်။ ဤသညှ်မ္က   ု ခဏအတ  ှ်ရလ ှ်မ္ျ ား 

  

   ထ ု ု ိုဒ သတ ငှ်အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ ယခငှ် မ္သ ရဒသ ယ ဉ်က   ဒု ု ြ တှ်ဆ ို ေ့မ္ှု။ အပြငှ်အဒရားက   ုီု ားဒသ န ိုငှ်ငပံခ    ု ုား  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ / 

သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်န ိုငှ်ငဒံရားဒခါငှ်ားဒဆ ငှ်မ္ျ ားအ ားပ ငှ်ေ့မ္က  ခဏလညှ်ြတှ်မ္ှုမ္က      ု ခဏြံိုမ္ နှ်သယှ်ယ ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒရား ၏ရြှ်ဆ ိုငှ်ားမ္ှုပ  စှ်ဒြေါ်ဒစန ိုငှ်ြါတယှ်။ ထ ှ်ြ ိုမ္ ို two- 

သံိုားြံိုန  စှ်ြံိုလမ္ှ်ားအဒပခ  အဒနဆ ိုားရ  ားစဉ်ားစ ားဒနချ နှ်မ္  တ က န န ငှ်ေ့ Ukhiya အတ  ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို, ၎ငှ်ားတ ို ေ့၏သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ဒ သအတ  ှ်လမ္ှ်ားက    

ဒုု ြ တှ်ဆ ို ေ့မ္ှု  ိုတ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့ခွဲေ့ဒက  ငှ်ားအစရီငှ်ခံခွဲေ့သညှ်။ 

    အမ္ျ ားဆံိုား  ျယှ်ပြနှ် ေ့  ွဲပြ ား ပခ  ု ုားန ားဒသ သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်အစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားမ္ တဆငှ်ေ့အသ အမ္ တှ်ြ  ပုုိုခွဲေ့က ဒသ အ ျ  ား 

ဆ ှ်မ္ျ ားထွဲမ္ တစှ်ဦားလိုြှ်ခလစ  ျသ  ားပခငှ်ားပ စှ်သညှ်။   ဒီလေ့လ မ္ှု၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ားတစှ်ရြှ်အပ စှ်ဒ   ှ်ယ ဒသ အသ ိုငှ်ား အဝိုု ငှ်ား  လ ဒတ နွဲ ေ့အ ား 

လံိုားတ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအတ  ှ်  ငှ်ေ့လ ၏ ။ တညှ်ဆွဲအလယှ်တနှ်ား စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အရညှ်အဒသ ား ဒလေ့လ မ္ှုမ္ျ ားအဒတ ှ်မ္ျ ားမ္ျ ားလညှ်ားလိုြှ်အ ား 

နှုနှ်ား  ိုအတ  ှ်အဒပြ ငှ်ားအလွဲမ္ျ ားအဒြေါ်  အစရီငှ်ခံတငှ်ပြက ြါပြီ။ ရြှ်ရ   လ အမ္ျ  ုားစိုမ္  လိုြှ်အ ားနှုနှ်ား   ိုရြှ်ရ  လ မ္ျ ား၏စ ားဝတှ်ဒနဒရားဒလျ ေ့ ျလ ရ  BDT 200 မ္  

BDT 500  မ္ ဆငှ်ားသ  ားက   ဒုု ငှ်ားသတငှ်ား ထိုတှ်ပြနှ်ခွဲေ့သညှ်။ တချ  ွဲ့ အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား  ိုလညှ်ားသ တ ို ေ့ DRP မ္ရ  ရ  ဒနပခငှ်ားအရြှ်၌သညှ်အပခ ား sub- ခရ ိုငှ်အတ ငှ်ား 

ရ  အလိုြှ်သမ္ ားနှုနှ်ား  ိုြငှ်ပမ္ငှ်ေ့မ္ ားဒသ အချ  ွဲ့  စစမ္ျ ားတ ငှ်, အရငှ် ွဲေ့သ ို ေ့အတ တ ြငှ်ပ စှ်ြါသညှ် BDT 350. န ုှ်  ုား ျငှ်  ိုလ ှ်ခံရရ  ပ စှ်ဒက  ငှ်ားပြ  

ဒုု ဆ ိုထ ားသညှ်က   ုိုုားစ ားအ ားထိုတှ်။  ပီခ  ု ုားန ားဒတ ွဲ့ ရ  ချ ှ်အဘ ို ေ့တစှ်ခိုမ္  စ တှ်  ားရ ငှ်ားပြ ချ ှ်ရ ိုဟငှ်င်္ျ အမ္ျ ားစို သ တ ို ေ့စခနှ်ား ဒ သမ္ျ ားသ ို ေ့အနာီး 

 ြှ်အလိုြှ်လိုြှ်ဒနက  ဒသ ဒ   ငျွဲ့   စျသညျ။ , ထ ိုလယှ်အလိုြှ်စဉ်အတ ငှ်ားလမ္ှ်ား ငှ်ားလ ညှ်ေ့ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ြ ို ေ့စှ်မ္ျ ား  ိုစစှ်ဒဆားပ  စှ်န ိုငှ်သညှ်  DRPs အဘ ို ေ့အခ ှ်ခွဲခရီား သ  ားလ  

long- အ   အဒဝားဒအ ငှ်စစှ်ဆငှ်ဒရားအတ ငှ်ားပ  စ ုှ်ဒတ ွဲ့ ရ  ခွဲေ့သညှ်။ အပခ  ု ုားတစှ်  ှ်တ ငှ်,  လိုြှ်အ ားခအလိုြှ်လိုြှ်ငနှ်ားစဉ်မ္ျ ားနွဲ ေ့က   ုိုုားြမ္ှ်ားဒဆ ငှ်ရ  ှ်တ က န န ငှ်ေ့ 

Ukhiya န ငှ်ေ့ ို ခသညှ်စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်အနီားအန ားမ္  အမ္ျ ားက   ုီု ားြ ိုလ ယှ်ပ   စှ်  ယှ်ရ  သညှ်။ 

စျာေး ဲွတင ်04: တ ိုင ်ငအ်စညေ်းအရဝေးမျျာေး၏ လဒျ 

 

က စစမျျာေး DRP အ မ်ရှငအ်သ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်း 

ရပမယျာ အဘယှ်သ မ္ျှမ္ DRP 

ဆ ိုဒပမ္ယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်တယှ်။ 

တချ  ွဲ့ မ္ တှ်ြံိုတငှ်မ္ထ ားတွဲေ့ DRP 

ြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ားမ္ င  ားရမ္ှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ြိုင္်္လ  

ဒပမ္ဒြေါ်တ ငှ်ဒနထ ိုငှ်ဒနက သညှ်။ 

ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားပခငှ်ားမ္ ဒရ  ငှ်ရ  ားရနှ်ဒမ္တတ  ရြှ်ခံ 80% ဒသ လ  

 လွှွဲမ္ဒရ  ငှ်သ ကလြှငျ, 60% ပြညှ် နှ်ထရ ို ှ်အချ နှ်အြ ိုငှ်ားအပခ ား 

(အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားရ  ြါ ) 

အတ ငှ်ားမ္ ရငှ်ားခ ဒအနဒအမ္  ပြနှ်ဒရ  ှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဟိုအဒပခအဒနန ငေ့ှ် အတ  (လ ိုအြှ်ချ ှ်) 

  ိုဒပမ္ယ င  ားရမ္ှ်ားရနှ်ဆနဒရ  ဒနက သညှ်။ 

   30% ဒပမ္ ြ ိုငှ်ရ ငှ်ဒပမ္ယ မ္ ရငှ်ားခ ဒအနဒအမ္  ပြနှ်ဒရ  ှ်မ္ညှ်အပခ  ဒုအဒန  ိုန ငှ်ေ့အတ  2 

န စှ်အမ္ျ ားဆံိုား  လအတ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ား  ို ေ့ဆနဒရ  ပ စှ်က သညှ်။ ပမ္  ဒုယ ထ ှ်ြ ိုမ္ ို 2 

န စှ်  ိုအသံိုားြ ပုုိုသညှ်ဆ ိုြါ , င  ားဒြားဒဆ ငှ်ခံရ  ို ေ့ရ  ြါတယှ်။ 

   သ ုီု ားန မံ္ျ ား၏ြျ ှ်စာီးဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်က     

ဒုုားတစှ်ခိုလံိုား  ိုရ သအီတ  ှ်ဒြားဒဆ ငှ်ရြါမ္ညှ်။ 

အရ ျာက်အဦ

မျျာေး 

လ ဒနအ မ္ှ်အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားထ ခ ို ှ်လျှ

ငှ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားအ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်စဉ်အ

တ ငှ်ား, 

စမီ္ံ  နှ်ား  ိုချ ှ်ချငှ်ားအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား

ပြနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ရနှ်အတ  ှ်သငှ်ေ့

ြါတယှ်။ 

 အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားထ ခ ို ှ်ဒနတယှ်ဆ ိုရငှ်, ဒလျ ှ်က   

ဒုုား  ိုအစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်န ငေ့ှ်အညီလ ိုအြှ် 

 အ ုိုတှ်နွဲ ေ့တ လ ဒနအ မ္ှ်အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား, သပံ ျူ, သစှ်သ ား, ဘ လြှ်ပမ္   ဒုစသညှ်တ ို ေ့၏ြစစညှ်ားမ္ျ ား 

Cox'bazar ပမ္ငှ်ေ့မ္ ားပ စှ်က သညှ်။  

 ါဒက  ငှ်ေ့  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို၏မ္ညှ်သညေ့ှ်ြျ ှ်စီားဆံိုားရှု ံားမ္ှုသ တ ို ေ့  ိုြံိုမ္ နှ်အတ ိုငှ်ားထ ှ်ြ ိုပြ  ုီု ားြ ို ှ်ဆ ံိုနှ် ျ 

မ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ 

  ြ ိုပြီားတညှ်ဒဆ  ှ်ရနှ်ဒမ္တတ  ရြှ်ခံ 

အ မ္ှ်သ န ငှ်ေ့ 

 ု မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ်ဒသ  ှ်သံိုားဒရအ ျြှ်အတညှ်ားလညှ်ားမ္ရ  အပ စှ်စမီ္ံ  နှ်ားသညှ် 

အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားြ ပုု နှ်-ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ားဒြားသငှ်ေ့ြါတယှ်။ 

 
  



 
 

 
 ဒရအဒဆ  ှ်အဦားန ငှ်ေ့အတ ဒရချ  ားခနှ်ား အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားဆ ိုငှ် လိုနှ်ားအမ္ ိုားအ  အ ားလံိုားအ ားနညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့

ဆငှ်ားရွဲသ ားဒဘားအနတရ ယှ်အချ နှ်  လအတ ငှ်ားအမ္ ိုားအ  ရဒစတွဲေ့လမ္ှ်ားအ

တ  ှ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ထ ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့ဒနက သညှ်။  

  အဆ ိုြါဒသ  ှ်သံိုားဒရဘ ို ေ့ဒမ္တတ  ရြှ်ခြံ 

ပုု နှ်ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ား။ 

ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားအလိုြှ်အခ ငှ်ေ့အလမ္ှ်ားမ္ျ ားဘ ို ေ့ဒမ္တတ  ရြှ်ခအံ မ္ှ်

ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ်အလိုြှ်သမ္ ားဒရားရ ။ 

အသက်

ရမွေးမှု 

(ဒယ  ှ်ျ ားန ငေ့ှ်မ္ နှ်ားမ္န စှ်ဒယ  ှ်တညှ်ား  ိုန စှ်ဦားစလံိုား) 

100% DRP 

ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားအလိုြှ်အခ ငှ်ေ့အလမ္ှ်ား

မ္ျ ားဘ ို ေ့ဒမ္တတ  ရြှ်ခခံွဲေ့သညှ်။ 

အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားတြှ်  ိုမ္  အလိုြှ်အ  ိုငှ်မ္ျ ားရရ  ရနှ်လျှငှ်လိုြှ်ငနှ်ားလညှ်

ြတှ်အဆငှ်ေ့စဉ်အတ ငှ်ား အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်ြ ိုမ္ ိုဝငှ်လ   ိုဒရ  ငှ်ရ  ားြါလ 

မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 ြည တတှ် DRP 

ြည ဒရား ွဲေ့သ ို ေ့အပခ ားစမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ား, လျှြှ်စစှ်, 

ဒရြ ို ှ်သမ္ ားစသညှ်တ ို ေ့  ိုန  ငှ်ေ့အတ အလိုြှ်လိုြှ်ရနှ်စ တှ်

ဝငှ်စ ား 

မ္ဆ ိုရ  ကလြှငျအ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားသစှ်ြငှ်စ ို ှ်ခငှ်ားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ငှ် join 

  ို ေ့စ တှ်ဝငှ်စ ားပ စှ်က သညှ်။ 

စျာေး ွဲတင:် 05: သက ် ိုငသ် စမီံက န်ေးက ိုအရ ေါ် ကသဇျာလ မ်ေးမ ို 

 ါဝငသ် မျျာေး၏ စမီံက န်ေးအရ ေါ် ကသဇျာလ မ်ေးမ ိုေးမှု / သကရ် ျာကမ်ှု  ကသ်ယွရ် ေးလငုံ့မ်ျျာေး 

အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ ရ ိုဟငှ်င်္ျ ပြညှ်

သ ေ့ 

ဗ ိုလှ်မ္ှူားရ ယှ်ယ ရ ငှ် (90%) 

DRP စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား၏အ ျ  ားခစံ ားခ ငှ်ေ့ရ  ြါတယှ်။ အ ားလံိုား 

DRP မ္ စမီ္ ံ နှ်ားရညှ်မ္ နှ်ားချ ှ်မ္ျ ား, 

ရညှ်မ္ နှ်ားချ ှ်န ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုအစအီစဉ်  ိုထိုတှ်ပြ

နှ်အသ ဒြားပခငှ်ားဒချ အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရားအတ  ှ်မ္ရ  မ္ပ 

စှ်လ ိုအြှ်ြါတယှ်။ 

စမီ္ ံ နှ်ား၏သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်ြံိုမ္ နှ်စမီ္ ံ နှ်ားသသံရ မ္ တ

ဆငှ်ေ့ထိုတှ်ဒ  ှ်ထ ားရနှ်လ ိုအြှ်ြါသညှ်။ 

တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ား, အိုြှ်စို  ွဲွဲ့ဒဆ ားဒန ား, 

ဘရ ိုရ  ပ နှ် ေ့ပ ျူားစတ ဒတ ဟ  DRP 

၏ဘ သ စ  ား  ို  ွဲပြ ားပခ ားန ားသညှ်န ငှ်ေ့အ

မ္ျှဆ ှ်သ ယှ်ဒရားရ ိုဟငှ်င်္ျ န ငှ်ေ့ဘင်္ဂလ ဘ သ 

စ  ားမ္  ပ စှ်ရြါမ္ညှ်။ လ အ ားလံိုားတ ို ေ့သညှ် 

PIU 

ရွဲ ေ့အွဲနှ်င်္ျီအ ိုမ္ျ ား၏ဒထ  ှ်ခမံ္ှုန ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်

ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အ  အ  ယှ်အထ ား ိုတ ဝနှ်ရ  သညှ် 

ရြှ်ရ  ခနှ် ေ့ 336000 

အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား လ   ိုအ မ္ှ်ရ ငှ်

အပ စှ်လ ှ်ခ ံျငှ်ားြ 

 ို ခသညှ်စခနှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်၏ချ ှ်ချငှ်ားဝနျား နငျတ ငျနဒထ ိုငျ

ဒက  ငှ်ားအ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား, 

ြ ိုငှ်ားတ ငှ်ထ  ှ်ဒပြားလ ဒသ လ ဒတ က   ဆ ိုဒြမ္ယှ်ေ့သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့တ 

ရ ညျဒနထ ိုငှ်န စှ်ခိုအက  ားဆ ှ်ဆဒံရားတငှ်ားမ္ လျ ှ်ရ  သညှ်။ 

တချ  ွဲ့ ြိုင်္လ္  ဒပမ္ယ မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အဒပခခဒံြေါ်မ္  

ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားလ ိုအြှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်။ 

အ မ္ှ်ရ ငှ်ဒ သနတရအစ ိုားရ၏ဒရ ွဲ့ဒတ ှ်၌လ မ္ှုအသ ို

ငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အွဲနှ်င်္ျီအ ိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အပခ ားသ ှ်

ဆ ိုငှ်ရ   ယ ံရ ငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်။ 

အ ားလံိုားစမီ္ ံ နှ်ား  ိုဆ ှ်စြှ်သတငှ်ားအချ ှ်အ

လ ှ်ဒ သခဘံ သ စ  ားပ ငှ်ေ့ထိုတှ်ဒ  ှ်ရမ္

ညှ်ပ စှ်သညှ်။ 

   ွဲပြ ားပခ    

န ားဒသ   ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားဒရားမ္ တှ် 

 ှ်မ္ျ ား 

   ု ု ွဲပြ ားပခ   ု ုားန ားဒသ  ိုလသမ္င်္ဒ္အင်္ျငှ်စမီ္ျ ား 

န ငှ်ေ့  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ား ဒရားမ္ တှ်  ှ်လ သ ု ုားချငှ်ား 

စ န ဒထ  ှ်ထ ား မ္ှုတံို ေ့ပြနှ်မ္ှုမ္ျ ား၏ဒပမ္ြ ပု  

ငှ်ဒြေါ်တ ငှ်ဒစေ့စြှ်ဒနက တယှ်။   စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား ၏ြ ိုဒ  ငှ်ား 

ရလ ှ်မ္ျ ား အဘ ို ေ့,      ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားဒရား လိုြှ်ငနှ်ား 

လ ှ်တ ွဲဒ  ှ်မ္ျ ားြံိုမ္ နှ်ညြှ န ှု င ှ်ား အစညှ်ားအဒဝားလ ို အြှ်ြါသညှ်။  

PIU  ိုလသမ္င်္ဒ္အင်္ျငှ်စမီ္ျ ား န ငှ်ေ့  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ား 

ဒရားမ္ တှ်  ှ်န ငှ်ေ့အတ စမီ္ ံ နှ်ားန ငှ်ေ့မ္ မ္ှ်ားမ္မံ္ှုမ္ျ ားန 

ငှ်ေ့တ ိုားတ ှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုမ္ျှဒဝြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

INGO ရွဲ ေ့အမ္ျ  ားသ ား NGOs 

မ္ျ ား 

  ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ  NGO မ္ျ ား စမီ္ ံ နှ်ား 

အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ ေါ်ရနှ် PIU ဒထ  ျြံေ့ဒြား လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

သ တ ို ေ့ ယ ိုနွဲ ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ား အဝ ိုငှ်ားန ငေ့ှ်တ ို ှ်ရ ို ှ် 

အလိုြှ်လိုြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်အပ စှ်သ တ ို ေ့ စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား၏ 

updated သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်ဆညှ်ားြ ားရမ္ယှ် 

PIU 

အဆ ိုြါအွဲနှ်င်္ျီအ ိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ြံိုမ္ နှ်တ ိုငှ်ြငှ်လိုြှ်

ဒဆ ငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် 

ဆနဒအဒလျ  ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်

ထ ခ ို ှ်ဒပမ္ြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ား 

သ တ ို ေ့ , အပြညှ်ေ့စံိုမ္ ဝါ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. ဒပမ္ယ ဆညှ်ားြ ား 

ဒန၏လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားအဒက  ငှ်ားက  ားရြါမ္ညှ် 

 အွဲနှ်င်္ျီအ ိုမ္ျ ား၏ဒထ  ှ်ခမံ္ှုန ငှ်ေ့အတ  PIU  

စမီ္ ံ နှ်ားအ ားလံိုားအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့ တဆငှ်ေ့ပမ္   

ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်လိုြှ်ဒဆ ငှ်ြါလ 

မ္ှ်ေ့မ္ ယှ်။ 



 

ရပမယျာလှူဒါန်ေးပခ ငေ်းသ ို ုံ့မဟိုတရ်ပမယျာငျှာေး မ်ေးပခငေ်း 

ရဒသခအံစ ိုေး    သခဒံအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်ဒသ ဆ ှ်ဆရံ 

ဒုုားစမီ္ ံ နှ်ားအ ျ  ားရ  စ  ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားန ငှ်ေ့စစှ်ဆငှ်ဒရား 

မ္ျ ားအတ  ှ်အဒရားက ီားလ သညှ်။ 

PIU 

န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားစတီယ ရငှ်ဒ  ှ်မ္တီ ဒ သခအံစ ိုားရန 

ငှ်ေ့အတ ထ ဒရ  ှ်ဒသ ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားထ ဒထ ငှ်ရနှ်

အတ  ှ်တ ဝနှ်ရ  သညှ်။ 

ကန်ထရ ိုကတ်ျာမျျာေး ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားစဉ်အတ ငှ်ား  ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ  နှ်ထရ ို ှ်တ ဤစမီ္ံ

  နှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်ြါဝငှ်ြတှ်သ ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

သ တ ို ေ့ဟ အလိုြှ်သမ္ ားဒရ  ှ်လ ဒစရဒသ   ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ ဒ သ

မ္ျ ားထမံ္   ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ စညှ်ားစ မ္ှ်  ိုင  ားရမ္ှ်ားန ိုင ှ်ြါတယှ်။ 

PIU  

 မ္ ္ေ့ဘဏှ်န ငှ်ေ့အမ္ျ  ားသ ားဒရားမ္ ဝါ မ္ျ ား၏အ  အ

  ယှ်မ္ ဝါ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ြတှ်သ ှ်ပြ  ုီု ား နှ်ထရ ို ှ် 

တ အဒက  ငှ်ားက  ားရနှ်တ ဝနှ်ရ  သညှ်။ 

တ ိုကရ် ိုကသ် ို ုံ့မဟိုတ်

သယွဝ် ိုကအ်ကျ ျုေးသ

ကရ် ျာက်ရစကလ  

ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားစမီ္ ံ နှ်ားအ ားယ ယီသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ မ္ ဆနဒ

အဒလျ  ှ်အဒပခခမံ္ျ ားအတ  ှ်ဒပမ္ယ လ ိုအြှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်။ 

အ ားလံိုားစမီ္ ံ နှ်ားသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်ရွဲ ေ့စမီ္ ံ နှ်ားထ ခ ို ှ်လ ဒတ   ိုထို

တှ်ဒ  ှ်ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ သ တ ို ေ့ အပ စှ်ဒ  ငှ်ားစ   GRC 

မ္ ဝါ အဒက  ငှ်ားအဒက  ငှ်ားက  ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

NGO အ  ွဲွဲ့စသညှ်တ ို ေ့  ိုအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ် PIU, 

RAP 

 

5.2 တ ိုင ်ငရ် ေွးရနေွးပခငေ်းနငှ ်ုံ့ထိုတရ် ျ်ာအခန်ေးကဏ္ဍနငှ်ုံ့တျာဝန်ယ မှု 

 PHE, LGED, MoDMR, PIU ရွဲ ေ့  ွဲပြ ားပခ  ု ုားန ားဒသ သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ဒ   ှ်ယ ညြှ နှု င ှ်ားဒဆ ားဒန ားအဒြေါ်အဒပခခပံြီား,  

 တီ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားန ငှ်ေ့ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားမ္ဟ ဗျျူဟ   (CCS)   ိုပြငှ်ဆငှ်လျ ှ်ရ  သညှ် DP ရွဲ ေ့ NGO အ  ွဲွဲ့ ရွဲ ေ့အစ ိုားရအဒပခပြ ုို, ISCG  

စတ ဒတ အြါအဝငှ်  ွဲပြ ားပခ   ု ုားန ားဒသ သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ဒတ ှ်ဒတ ှ်မ္ျ ားမ္ျ ားတ ိုငှ်ြငှ်အစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားဒ   ှ်ယ ခွဲေ့သညှ်။ 

   သ တ ို ေ့ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ြဒရ င်္ျ ှ်ဆ ှ်စြှ်အပ စှ် DRP  န ု ငှ်ေ့ရြှ်ရ  လ တ ို ေ့န  ငေ့ှ်အတ ဒဆ ား ဒန ားညြှ န ှု င ှ်ား အပမ္  ုွဲဒအ  ှ်ြါတ ို ေ့ြါ 

ဝငှ်သညှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: 

• ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ား, နယှ်ြယှ်န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ား, လ မ္ှုစာီးြ  ားဒရားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအပ စှ် khas န ငှ်ေ့အပခ  ု ုားအမ္ျ ားြ ိုငှ်ဒပမ္မ္ျ ားန ငှ်ေ့ြိုင်္လ္  ပမ္  

ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ်၏အသံိုားြ   ပုုိုသ မ္ျ ားအဒြေါ်ဒစဒသ ခရံ  ို ေ့မ္ျ ားြါတယှ်ဒသ ဆ ိုားရ  ားဒသ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုမ္ ဒလားစ ားမ္ှုန ငှ်ေ့အတ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုဒတ ; 

•ြိုင်္လ္  ဒပမ္ယ မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အဒပခခဒံြေါ်မ္  ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားသံိုားစ ွဲ  ို ေ့လ ိုအြှ်န ိုင ှ်ြါသညှ်လျှငှ်။ 

ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားပခငှ်ားဤစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်ခ ငှ်ေ့မ္ပြ အတ ိုငှ်ား, PIU 

ဒပမ္ယ အချ  ွဲ့ဒသ   လအတ  ှ်မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အဒပခခအံသံိုားပြ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒသချ ြိုင်္လ္  ဒပမ္ယ ြ ိုငှ်ရ ငှ်န ငှ်ေ့အတ စ ချ ြှ်လိုြှ်ရဒြမ္ညှ်။ 

တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားစဉ်အတ ငှ်ား PIU ဟ မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ပမ္ ဒုယ အသံိုားြ ပုုိုမ္ှုထိုတှ်ဒ  ှ်ရဒြမ္ညှ်။ 

•ဒလျ ေ့ချန ိုင ှ်မ္ညှ်  ိုမ္ညှ်သ ို ေ့ဆ ိုားရ  ားဒသ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအပ  စှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့ DRP ရွဲ ေ့သ ငှ်ားအ ားစို / feedbacks စိုဒဝား; 

ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ စသညှ်တ ို ေ့  ိုအစ ိုားရအဒပခြ   ပုုို,  မ္ ္ေ့ဘဏှ်, အတ ိုငှ်ြငှ်ခအံပ    

စှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားသ တ ို ေ့  ိုယှ်သ တ ို ေ့န  ငှ်ေ့ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္  ြါဝငှ်ဒနတွဲေ့ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ားအဒြေါ်န ငှ်ေ့အခ ငှ်ေ့အဒရားန ငှ်ေ့တ ဝနှ်

ဝတတ ရ ားမ္ျ ား 

•အလ ားအလ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အပခ    

ဒုခအံဒဆ  ှ်အဦတညှ်ဒဆ  ှ်န ိုင ှ်ရနှ်လ ိုအြှ်ဒသ အရြှ်ဘ ှ်အ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်၏တညှ်ဒနရ န ငှ်ေ့အ ျယှ်သ ှ်ဆ ိုငှ်ဒသ သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့သတငှ်ားရငှ်ားပမ္စှ် DRP    

န ငှ်ေ့လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအ ားြံေ့ြ ိုားန ိုင ှ်ရနှ်အတ  ှ် 

 •ဒ သခအံဆငေ့ှ်န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားအဆငှ်ေ့မ္    ွဲွဲ့စညှ်ားမ္ညှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားယနတရ ားန ငှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တီ,     

ယငှ်ား၏အ  ွဲွဲ့ဝငှ်  ွဲွဲ့စညှ်ားမ္ှုနွဲ ေ့ြတှ်သ ှ်တွဲေ့အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအသ ဒြား,      

န ငှ်ေ့၎ငှ်ား၏လိုြှ်ငနှ်ားဒဆ ငှ်တ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ နှ် ေ့သတှ်မ္ှု  ိုရ ငှ်ားပြပခငှ်ားန ငှ်ေ့မ္ညှ် ွဲေ့သ ို ေ့တစှ်  ှ်လ တစှ်ဦားတ ိုငှ်က  ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုအ ြှ်န ိုင ှ် 

     ပု  ု ု ိုတငှ်ပြ င ုှ်ဆငှ်ဇ တှ်စငှ်  လအတ ငှ်ားဒ  ှ်ထိုတှ်မ္ယှ်ဆ ိုရင 

  ုှ်•စမီ္ ံ နှ်ားအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ နှ်ားမ္န ငေ့ှ်သာီးပခ  ု  ုားဒဆ ားဒန ားညြှ န ှု င ှ်ားအမ္ျ  ားသမ္ာီး DRP န ငှ်ေ့အပခ   ု ုားအငှ်အ ားနညှ်ားအိုြှ်စိုမ္ျ ား  ိုငှ်ထ ားမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ အ     

   တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားစဉ်အတ ငှ်ားဒအ  ှ်ြါအဆငှ်ေ့ဒတ   ို DPHE, LGED န ငှ်ေ့ MoDMR      

တ ဒသ အ ားလံိုားသ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားအ ားပ ငှ်ေ့ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။      

ဒအ  ှ်ြါနညှ်ားစနစှ်အ ားလံိုားအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့အတ  ှ်တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ား  လအတ ငှ်ားဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 

  



 
 

စျာေး ွဲတင ်06: တ ိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအ ံိုေးထိုတရ် ျ်ာအခန်ေးကဏ္ဍနငှ်ုံ့တျာဝန်ဝတတ  ျာေးမျျာေး 

စမီံက န်ေးလို ်ငန်ေးစဉ်  ါဝငရ် ျာင ွ်ကလ်ှု ်ရှျာေးမှုမျျာေး / သငတ်န်ေးသျာေးမျျာေး တျာဝန်ရှ အ ွဲ ွှေ့အစညေ်းမျျာေး 

  ဒ သနတရအစ ိုားရအရ ရ  မ္ျ ား, န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. 

သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားသညှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားမ္ ဝါ , 

န ငှ်ေ့အတ ိုငှ်ြငှ်ခမံ္ျ ား၏လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား ရ ငှ်ားလငှ်ား 

PIU န ငှ်ေ့အတ ိုငှ်ြငှ်ခ ံ

  ထ ခ ို ှ်နစှ်န လ ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့စ ရငှ်ားထ ခ ို ှ်ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုြဏ မ္သနှ်ား

ဒခါငှ်စ ရငှ်ား၏အပြ အမ္ န ငှ်ေ့လ မ္ှုဒရားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအ ွဲပ တှ် 

ဒ သခအံစ ိုားရအရ ရ  မ္ျ ား   ညီ 

PIU န ငှ်ေ့အတ ိုငှ်ြငှ်ခ,ံ 

  အဆ ိုပြ ထ ားပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားမ္ ဝါ အမ္ ဒဘ ငှ်အဒက  ငှ်ား

  ို PIU န ငှ်ေ့ဒတ ွဲ့ဆံိုဒဆ ားဒန ားပခငှ်ား 

PIU န ငှ်ေ့အတ ိုငှ်ြငှ်ခ ံ

  မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ားလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားအဒြေါ်

ဒဆ ားဒန ားချ ှ်, ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်ခရံ  ို ေ့ဒပခလ မ္ှ်ားမ္ျ ား, 

PIU န ငှ်ေ့အတ ိုငှ်ြငှ်ခ ံ

  ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်လ ှ် မ္ှ်ားစ 

ဒစ ငှ်မ္ျ ား၏ ပ နှ် ေ့ပ ျူားဒ သခအံစ ိုားရရံိုားဒတ မ္  အ ျဉ်ားချ ြှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချ

ထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်၏ြ ို ေ့စှ် 

 

အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်

ဒရားဇ တှ်စငှ် 

 ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားမ္ ဝါ အဒဆ ားဒန ားရနှ်ထ ခ ို ှ်နစှ်န အ မ္ှ်ဒထ 

ငှ်စိုန ငှ်ေ့အတ  ိုတ ယအထိုတှ်ဒ  ှ်အစညှ်ားအဒဝား / တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ား; 

ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့န  ငှ်ေ့ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ options မ္ျ ား 

အတ ိုငှ်ြငှ်ခမံ္ျ ား   ည ီPIU 

  ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်၏အြှ်  တှ်လိုြှ်ဒန

သညှ် / တညှ်ားပ တှ်မ္ န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်လ ှ် မ္ှ်ားစ ဒစ ငှ် 

အတ ိုငှ်ြငှ်ခမံ္ျ ား   ည ီPIU 

   မ္ ္က ီား  ိုဘဏှ် updated 

ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်န ငှ်ေ့ခ ငှ်ေ့ပြ ချ ှ်နွဲ ေ့ဒထ  ှ်ခခံျ ှ်

မ္ျ ားအတ  ှ် PIU 

မ္ စမီ္ ံ နှ်ား၏သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်လ ှ် မ္ှ်ားဒက  ှ်ပင ၏ တငှ်ပြမ္ှု 

PMU 

  ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုန ငှ်ေ့ဒ သခအံစ ိုားရရံိုားဒတ မ္  အ ျဉ်ားချ ြှ် 

updated ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်၏ြ ို ေ့စှ်  ို ေ့ updated 

စမီ္ ံ နှ်ား  ိုသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်လ ှ် မ္ှ်ားစ ဒစ ငှ်၏ ပ နှ် ေ့ပ ျူား, PIUs 

PIU 

  updated 

ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်၏ အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်

ဒရား 

PIU 

  ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်  ိုအဒ  ငှ်အထညှ်

ဒ  ှ်ပခငှ်ား၏ ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ 

PIU (ပြညှ်တ ငှ်ား) န ငှ်ေ့ PMU (ပြငှ်ြ) 

 

  အ  အ  ယှ်စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားပြငှ်ဆငှ်မ္ှု  လအတ ငှ်ား ျွနှ်မ္-GED, DPHE န ငှ်ေ့ MODMR   

ဒ သခံအစ ိုားရန ငှ်ေ့အတ အမ္ျ ားအပြ ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ား,   ွဲပြ ားပခ  ု ုားန ားဒသ  ိုလသမ္င္်္ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား, အလှူရ ငှ်မ္ျ ား,  

အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ DRP ဒ   ှ်ယ ခွဲေ့သညှ်။  လ အ ားလံိုားတ ို ေ့သညှ်သ ှ်ဆ ိုငှ်သ စမံီ္  နှ်ားမ္ျ ှ်န  သ ၌ရ  က ၏။ 

 အ ု မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ  ှ် DRP ၏ဒရ  ှ်လ မ္ှုဒက  ငှ်ေ့ပြ  ဿန မ္ျ ားစ  ရငှ်ဆ ိုငှ်ဒနရြါတယှ်။ 

သ တ ို ေ့  စီီမံ္  နှ်ားအတ  ှ် ဒနအ ျ  ားအပမ္ 

တှ်ရန ိုငှ်ဒသ ဒက  ငေ့ှ်သ တ ို ေ့ စမံီ္  နှ်ားဒတ နွဲ ေ့သ တ ို ေ့  ိုြါဝငှ်  ို ေ့စမံီ္  နှ်ားအတ  ှ်ြ ိုငှ်ရ ငှ်ဒတ ဒမ္တတ  ရြှ်ခံြါပြီ။ စမံီ္  နှ်ား 

အ ု ဏ ြ ိုငှ်မ္ျ ား  ိုလညှ်ားစမ္ှ်ားသဒဘ စမံီ္  နှ်ား  ိုက  

  



 

  ု ုားဝငှ်ထိုတှ်ဒ  ှ်ခွဲေ့သညှ်။  

အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား  ိုလညှ်ားဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားဇ တှ်စငှ်စဉ်အတ ငှ်ားဒ သခံအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆံ  ို ေ့ဒမ္တတ  ရြှ်ခံခွဲေ့သညှ်။ 

 သ ု တ ို ေ့လညှ်ား DRP မ္ျ ားအတ  ှ်  ွဲပြ ားပခ  ု  

ုားန ားဒသ   ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုားတ ိုားတ ှ်မ္ှုဆ ိုငှ်ရ လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ငှ်ြါဝငှ်ြတှ်သ ှ်ဒနက သညှ်အပ  စှ်စမံီ္  နှ်ား  ိုြ ိုငှ်ရ ငှ်ဒတ လညှ်ား  ွဲပြ ားပခ  

ု  ုားန ား ိုလသမ္င္်္ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်ခွဲေ့သညှ်။ စမံီ္  နှ်ားသံသရ တဆငှ်ေ့ PIU   

မ္တ ညီဒသ   ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားလ ှ်တ ွဲဒ  ှ်မ္ျ ားဒ  ငှ်ားဒသ ညြှ နှု ငှ်ားဒစ ငေ့ှ်ဒရ   ှ်မ္ညှ်။ 

  D RP လညှ်ားစမံီ္  နှ်ား  ိုက   ု ု ိုတငှ်ဇ တှ်စငှ်စဉ်အတ ငှ်ားတ ိုငှ်ြငှ်ခွဲေ့က သညှ်။  

သ တ ို ေ့ဘ သ စ  ားဒ သခံဘ သ စ  ား ဒန  ွဲပြ ားပခ ားန ားသညှ်န ငှ်ေ့အမ္ျှသ တ ို ေ့စမံီ္  နှ်ားအခ ငှ်ေ့အ ဏ န ငှ်ေ့အတ ြ ိုဒ  ငှ်ားဆ ှ်သ ယှ်

ဒရားမ္ျ ားအတ   ှ်စမံီ္  နှ်ားန ငှ်ေ့အတ  ရ ိုဟငှ်င်္ျ လ မ္ျ  ားသညှ်ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆ ံ ို ေ့ဒမ္တတ  ရြှ်ခံြါြ ီ။ 

စမံီ္  နှ်ား၏အခ ငှ်ေ့အ ဏ   ိုလညှ်ားသ တ ို ေ့ အခ ငှ်ေ့အ ဏ မ္ မ္ဆ ိုပြ  ဿန မ္ျ ား  ိုပမ္ြှငေ့ှ်န ိုငှ်ြါလ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်သ ို ေ့မ္ သ ရ ိုဟငှ်င်္ျ မ္ျ ားအ ားလ မ္ျ  ား, 

GRC န ငှ်ေ့အတ ြါဝငှ်မ္ညှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ားအဒက  ငှ်ားက  ားထ ားသညှ်။ ထ ို ေ့ပြ 

ငှ်ရ ိုဟငှ်င်္ျ စညှ်ားစ မ္ှ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားဒစေ့စြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။  



 
 

6.0 မရကျန ်မှုမျျာေးရပ ရှငေ်းရ ေးနညေ်းစနစ ်

 တစှ်ဦား ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်စ  သတှ်မ္ တှ်မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားယနတရ ားအ ားလံိုားသံိုားအစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ား  ိုတစှ်ခိုအချ နှ်မီ္န ငှ်ေ့ဒ ျနြှ်ထံိုားစ၌ံမ္ဒ ျလညှ်မ္ှုမ္ျ ား 

န ငှ်ေ့တ ိုငှ်က  ားမ္ှုမ္ျ ား  ိုဒပ ရ ငှ်ား  ို ေ့စတငှ်တညှ်ဒထ ငှ်ခွဲေ့ပြီား GRM set-တ ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်အစ တှ်အြ ိုငှ်ား 3  ဒအ  ှ်တ ငှ်လ တှ်လြှ်ဒသ တ တ ယြါတီမ္ တစှ်ဆငှ်ေ့ဒက  ငှ်ား 

ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အဆ ိုြါ GRM  ဒအ  ှ်ြါလိုြှ်ငနှ်ား လညှ်ြတှ်အဒပခခံမ္ ဒအ  ှ်တ ငှ်အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်: ဈ)   အ ားလံိုား  စစမ္ျ ားတ ငှ်မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်ထ ား 

သငှ်ေ့ြါတယှ်လ ှ်ခံရရ  ; ii) ဆံိုားပ  တှ်ချ ှ်ဒတ တ ိုငှ်က  ားမ္ ဆ ှ်သ ယှ်ရမ္ညှ်, မ္ဆ ိုပ   စှ်န ိုငှ်ဒသ လ ှ်တံို ေ့ပြနှ်မ္ှု  ို    ယှ်တ ားဆီား   ို ေ့အမ္ညှ်ဝ  ှ်တ ိုငှ်က  ားရနှ်န ငှ်ေ့ဃ) အ 

ု ုားလံိုား  စစမ္ျ ားတ ငှ်၎ငှ်ား၏ပြ  ုီု ား စာီးသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တနှ်ပြနှ်အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုမ္ တ ဆငှ်ေ့ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ရမ္ညှ်တ ိုငှ်က  ားမ္ှုမ္ျ ား iii) စ မ္ှ်ားရညှ်။   ါ အထ ားသပ ငှ်ေ့အ ား 

နညှ်ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ခံစ ား ခွဲေ့ရန ငှ်ေ့မ္ျ ားစ  ဒသ   စစရြှ်မ္ျ ားတ ငှ်, ဆွဲ ျ ား-based  အလ ွဲသံိုားစ ားမ္ှုန ငှ်ေ့အက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှု ဒနတ တှ်တ ဆ တှ်ခံရ  ို ေ့ဆ ှ်လ ှ်က သ  ို ခသညှ်စခနှ်ားမ္ျ ား 

တ ငှ်န ငှ်ေ့အထ ားသပ ငှ်ေ့မ္ နှ်ားမ္မ္ျ ား န ငှ်ေ့ပမ္ ုီု ား ဒ  ငှ်ဒြါ ှ်အရ ယှ်မ္ နှ်ား ဒလား ဒတ အတ  ှ်အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ ရ ိုဟငှ်င်္ျ လ မ္ျ  ား၏မ္ဒရရ ဒသ အဒပခအဒနအပမ္ 

ငှ်အတ  ှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်တ ပ စှ်ြါတယှ်။ ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္  ယငှ်ား မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ား ယနတရ ား (GRM) ညြှ နှု ငှ်ားဒဆ ငှ်ရ  ှ်ဒြားပခငှ်ား, အ    

ပုုဒံြားပခငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အက   ုဒံြားချ ှ်  ိုတစှ်ဦားပ  စှ်စဉ်  ိုတဆငှ်ေ့တတှ်န ိုငှ်သဒလ  ှ်ပမ္နှ်ပမ္နှ်န ငှ်ေ့ဒ သခံအဆငှ်ေ့မ္  အပ  စှ်တ ိုငှ်တနှ်ားဒပ ရ ငှ်ားရနှ်ပ စှ်ြါသညှ်။ 

အ ားလံိုားထ ခ ို ှ်ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား ဟ သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့အခ ငှ်ေ့အဒရား   ိုအပြညှ်ေ့အဝသတ ထ ားလိုြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်,  န ငေ့ှ်အဒသားစ တှ်မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ား လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား 

ထ ဒရ  ှ်တွဲေ့အမ္ျ ား ပြညှ်သ ဆ ိုငှ်ရ အချ ှ်အလ ှ်မ္ွဲဆ ယှ်စညှ်ားရံို ားဒရားမ္ တစှ်ဆငှ်ေ့လ သ ရ  ငှ်က  ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အဆ ိုြါမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားပခ ငှ်ားလိုြှ်ငနှ်ား 

စဉ်ဒလားခိုအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့ြါဝငှ်သညှ်ဒြမ္ယှ် related မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုြထမ္ဦားဆံိုားန စှ်ဦား  ိုအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့အတ ငှ်ား redressed  ဒစပခငှ်ား င ါ    ယျဒစ ငျွဲ့ဒရ   ျြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

  လ ှ်ရ  တ ငှ်အဆ ိုြါ CIC ုှ်ထမ္ှ်ား (majhi အပ စှ်လ သ မ္ျ ား)   ရ ိုဟငှ်င်္ျ အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားဒခါငှ်ားဒဆ ငှ်မ္ျ ား ြါဝငှ်တွဲေ့ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ရ ှ်မ္ တဆငှ်ေ့ DRP စညှ်ားရံို ား။ 

ဤစမံီ္  နှ်ားအရ မ္ တဆငှ်ေ့ ျွနှ်မ္-GED,  DPHE ပြီားခွဲေ့သညှ်ေ့မ္ ိုငှ်ဒြားြ ို ေ့ tool အပ စှ်အဒစခံြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်, န ငှ်ေ့ MoDMR အဒဝားဒရ  ှ်, (TOT မ္ဟ ဗျျူဟ မ္ျ ားတဆငှ်ေ့) အြ  

ပုုိုအမ္ ဒပြ ငှ်ားလွဲမ္ှု  ိုဆ ှ်သ ယှ်ဒရား ဒချ ဒမ္ ွဲ့တံေ့ဒသ အစ ိုားရ၏အဓ   DRP ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှု  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုအပ  

စ ုှ်အဒစခံ  ို ေ့ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ယ ှ်၏တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့ြံေ့ြ ိုား  ညကီ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် အပ  စ ုှ်ဒ  ငှ်ားစ  မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ား ဒပ ရ ငှ်ားယနတရ ားအပ စှ်။ အဆ ိုြါဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားအမ္ျ  ား 

သမီ္ားန ငှ်ေ့ဤလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်အတ  ှ်အပခ   ု ုားအငှ်အ ားနညှ်ား အိုြှ်စိုမ္ျ ားဒက  ငှ်ေ့ထညှ်ေ့သ ငှ်ားစဉ်ားစ ားဒြားပခငှ်ားတစှ်ဦား,   ြ ငှ်ေ့လငှ်ား အ ားလံိုားြါဝငှ်န ိုငှ်န ငှ်ေ့  ိုယှ်စ ား 

လ ယှ်ထံိုားစ၌ံဒရ ားဒ   ှ်ဒတ ှ်မ္ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ စမီ္ံ  နှ်ား   ို-  ို set up န ငှ်ေ့ DRP  ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုစနစှ်၏လိုြှ်ငနှ်ားဒဆ ငှ်တ အဆငှ်ပြ  ဒုဒချ ဒမ္ ွဲ့ဒစရနှ်တစှ်ဦားအထ ားြ 

ပုုိုဒအင်္ျငှ်စ ီ (SA) ၏ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒင ဒက ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဆ ိုြါအထ ားြ ပုုိုဒအင်္ျငှ်စမီ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ရြှ်ရ  မ္ တံို ေ့ပြ န ုှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်မ္ျ ားအတ  ှ် CIC 

ရံိုားမ္  ဒနရ ချခံရ  ို ေ့အဒတ ွဲ့အက   ုိုုရံ  ဝနှ်ထမ္ှ်ားင  ားရမ္ှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဆ ိုြါဒအင်္ျငှ်စ ီ ိုလညှ်ားလ ယှ်  ဒချ ဒမ္ ွဲ့ က ီားက  ြှ်  ြှ် ွဲပခငှ် ုားန ငှ်ေ့ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့သညှ်ေ့ DRP 

ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှု-ယနတရ ား, ြါဝငှ်ဒသ လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား (ဈ)  ဒရ ားချယှ်ဒရားန ငှ်ေ့သငှ်တနှ်ားမ္ျ ား; (ii)  ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒရားန ငှ်ေ့အစရီငှ်ခံလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား; (iii) 

  လအြ ိုငှ်ားအပခ ား CIC- ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ား; န ငှ်ေ့ (ဃ) IEC  ြစစညှ်ားမ္ျ ားပ နှ် ေ့ပ ျူား။ စမံီ္  နှ်ားရွဲ ေ့ GRM ထ ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒချ ဒမ္ ွဲ့ န ိုငှ်ရနှ်အတ  ှ်,  

ဒအ  ှ်ြါအဆငှ်ေ့ဒတ   ိုယ လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်:  

 ( ဈ) rotocol  ဇီ ိုငှ်ား; (ii) ချ နှ်ညြှ ပခငှ်ား-တ ှ်လ ှ်စ ွဲစ အိုြှ်စနစှ် (လ ှ်စ ွဲစ အိုြှ်ြံိုစမံ္ျ ားန ငှ်ေ့မ္ တှ်ြံိုတငှ်, သငှ်တနှ်ားန ငှ်ေ့အဒဝားဒရ  ှ်); (iii) GRM စမံီ္ခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုစ မ္ှ်ားရညှ်  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုား; 

(ဃ)  စှ်င်္ျစှ်တယှ်စနစှ်  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုားမ္ှု (ဒဆ ေ့ ှ်ဝွဲ,   နှ်ြျျူတ မ္ျ ား, ြရငှ်တ , တယှ်လီ ိုနှ်ား, မ္ ိုဘ ိုငှ်ားဒလျှ  ှ်လွှ , အငှ်တ န ှ်န ငှ်ေ့လျှြှ်စစှ်မီ္ား); (v) စစှ်ဆငှ်ဒရားအ   သ  

(စ သငှ်ခံိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ိုလ ားထ ိုငှ်); န ငှ်ေ့ (vi) မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို hotline (service   ိုစ ချ ြှ်) ။ 

 စမံီ္  နှ်ားသညှ်အ မ္ှ်ရ ငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအတ ငှ်ားအချ  ွဲ့ဒသ လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားရြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ငါ-GED  

အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားလ ဒတ   ိုယ ယီထ ခ ို ှ်ဒစပခငှ်ားင ါအဘယှ်အရြှ်ဆ ိုငှ် လိုနှ်ားအမ္ ိုားအ  , လမ္ှ်ား, တံတ ား, culverts  

စသညှ်တ ို ေ့  ိုအဒြေါ်ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားရြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  

စမံီ္  နှ်ား  ိုလညှ်ားအလိုြှ်သမ္ ားဥြဒ မ္ျ ားန ငှ်ေ့လိုြှ်ငနှ်ားခ ငှ် ျနှ်ားမ္ ဒရားန ငှ်ေ့ဒဘားအနတရ ယှ် ငှ်ားရ ငှ်ားဒရားပြဿန မ္ျ ား၏ Non- 

လ ို ှ်န မ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်မ္ဒ ျလညှ်မ္ှု နှ်တီားရဒသ ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားမ္  ဒ သခံစညှ်ားစ မ္ှ်လ ိုအြှ်န ိုငှ်ြါသညှ်။ 

 DRP န ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှု  ိုဒပ ရ ငှ်ားရနှ်တစှ်ခိုဒလားအဆငေ့ှ် GRM ငါ-GED, DPHE, MoDMR န ငှ်ေ့အထ ားြ 

ပုုိုဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား၏ဒထ  ှ်ခံမ္ှုန ငှ်ေ့အတ တညှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ အဒသားစ တျ  ိုဒအ  ှ်တ ငှ်ဒြားထ ားဒသ ဒနက သညှ်: 

 ြထမ္ဦားစ  အဆငှ်ေ့  ို (အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့စခနှ်ားအဆငှ်ေ့  ိုမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုအစရီငှ်ခံ): မ္ဒ ျလညှ်မ္ှုမ္ျ ားအစ ဒရ  ငှ်ဆံိုားပ  

တှ်ချ ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ြထမ္ဦားဆံိုားအဆငှ်ေ့န ငှ်ေ့အမ္ျ ားဆံိုားသံိုားစ ွဲန ိုငှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ချ ှ်ချငှ်ားအဆ ှ်အသ ယှ်စခနှ်ားအဆငှ်ေ့န ငှ်ေ့ရြှ်ရ  အဆငှ်ေ့မ္   On-site   ိုရလ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ အစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ား  ို 1 

န ငှ်ေ့ 2 အဘ ို ေ့အတ ိုငှ်က  ားမ္ှုမ္ျ ားဤဒနရ တ ငှ်လ ှ်ခံရရ  လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ ဒက  ငှ်ေ့စမံီ္  နှ်ား၏သဒဘ သဘ ဝရနှ်,  

န စှ်ဦား  ိုမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုအစီရငှ်ခံလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားရ  ရလ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။  



 

 DRP အျာေးပ င်ုံ့သတငေ်း  ို ုံ့ 1. မရကျန ်ချကမ်ျျာေး: ရ ိုဟငှ်င်္ျ ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  နှ်ယ ှ်  ိုအဒရားအသ ား-In  န ငှ်ေ့န ှုတှ်အ ားပ ငှ်ေ့န  စှ်ဦားစလံိုားမ္ဒ ျလညှ်မ္ှု 

file   ို ေ့ DRPs အဘ ို ေ့လယှ်ပြငှ်၌-အဆငေ့ှ် Interface အပ  စှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  လယှ်ပြငှ်အဆငေ့ှ် DRP 

ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားအတ တ  စမီ္ ံ နှ်ား  ိုက  ားဝငှ်န ငှ်ေ့အတ  GRM  န ငှ်ေ့လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားအဒြေါ်ဒလေ့ ျငှ်ေ့သငှ်က  ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

လ အ ားလံိုားတ ို ေ့သညှ်ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား ရ ိုဟငှ်င်္ျ ဘ သ စ  ားနွဲ ေ့  bangia ဘ သ စ  ားန စှ်ခိုလံိုားအတ  ှ် ျွမ္ှ်ား ျငှ်စ  ပ စှ်ရမ္ညှ်။  

သ တ ို ေ့ ဒရားလ ို ှ်န ငှ်ေ့မ္ဒ ျလညှ်မ္ှုမ္ တှ်တမ္ှ် ုားတငှ်ရနှ် ျွမ္ှ်ား ျငှ်သ ပ စှ်ရမ္ညှ်။ အထ ား ိုဒအင်္ျငှ်စီ atleast 2 အထာီးန ငှ်ေ့ 2 အ မ္ျ  ားသမ္ာီး ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား 

ရ  လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်ဘယှ်မ္  ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား၏  ွဲပြ ားပခ  ု ုားန ားဒသ အိုြှ်စိုမ္ျ ား  ွဲွဲ့စညှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ တစှ်ခိုချငှ်ားစ ီ ိုအ  ွဲွဲ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှု, လ ှ်ခရံရ  ဒပ ရ ငှ်ား 

ဒရားန ငှ်ေ့မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်ပခ ငှ်ားအတ  ှ် 300  500 မ္  DRP မ္ သ ားစိုမ္ျ ား  ိုဒထ  ှ်ြံေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ယငှ်ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှု အီဆငေ့ှ်မ္  ဒပ ရ ငှ်ားမ္ရဒနတယှ်ဆ ိုရငှ်,  

စခနှ်ားအဆငှ်ေ့အထ ဒြားြ ို ေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်  

 အ မ်ရှငလ် မှုအသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းမျျာေးကသတငေ်းြ ို ေ့ 2.  မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်မ္ျ ား: မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုလညှ်ားအဓ  အ ားဒက  ငှ်ေ့စခနှ်ား ြ   

ပုငှ်ြဒနရ တစှ်ဒနရ ယ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဟိုဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ LGED န ငှ်ေ့၎ငှ်ား၏ နှ်ထရ ို ှ်တ မ္ျ ား  အဒ  ငှ်အထညှ်  

ဒ  ှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ဒနက သညှ်တချ  ွဲ့ ရ စမီ္ ံ နှ်ား  ိုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားမ္ အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားထမံ္ ဒြေါ်ထ  ှ်လ ဒစပခငှ်ားင ါ,  အွဲ မီ္ဒ ျန 

ြှ်မ္ှုအတ  ှ်မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို Focal Point သညှ်သတငှ်ားြ ို ေ့ဒစပခငှ်ားင ါ အထ ားြ ပုုိုဒအင်္ျငှ်စ ီ INGO / NGO အ  ွဲွဲ့ (ရ  ြါ ) 

မ္   ိုယှ်စ ားလ ယှ်၏, LGED / DPHE ငါ-GED  ဒန  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ားထမံ္  focal Point သညှ်    ယျဒစ ငျွဲ့ဒရ   ျ။   

ယငှ်ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှု အီဆငှ်ေ့မ္  ဒပ ရ ငှ်ား ရမ္ဒနတယှ်ဆ ိုရငှ်, သ တ ို ေ့သညှ်တြှ်အဆငှ်ေ့  ိုရညျညြှနျားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အဆ ိုြါ focal လ   ု တစှ်ဦား 

အပြညှ်ေ့အဝဒအ  ှ်ြါအချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ား  ိုမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: လ တစှ်ဦား၏ (ဈ) အမ္ညှ်  ား, (ii) ဒန ေ့စ ွဲတ ိုငှ်က     

ု ုားချ ှ်  ိုလ ှ်ခရံရ  ခွဲေ့သညှ်; (iii) တ ိုငှ်က  ားစ ၏သဒဘ သဘ ဝ; (ဃ) တညှ်ဒနရ , န ငှ်ေ့ (v)   ိုမ္ညှ်သ ို ေ့တ ိုငှ်က  ားချ ှ်ဒပ ရ ငှ်ားခွဲေ့သညှ်။ 

ဒိုတ ယအ င်ုံ့ GRM (စခန်ေးအ ငုံ့)်: DRP  ဒနမ္ဒ ျလညှ်မ္ှု (DRP န စှ်ဦားစလံိုားအတ  ှ်)  ဒ သဆ ိုငှ်ရ အဆငှ်ေ့မ္  မ္ဒပ ရ ငှ်ား 

န ိုငှ်ဆ ှ်လ ှ်တညှ်ရ  ဒနရမ္ညှ်; DPHE ငါ-GED သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် MoDMR    ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ားပ စှ်ဒစထမံ္ အ  အညပီ ငှ်ေ့အထ ား ိုဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား၏ Focal 

Point သညှ်စခနှ်ားအဆငှ်ေ့  ိုမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တီ  ို  (CL-GRC) မ္   ီ စစ  ိုပမ္ြှငေ့ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ဤဒ ျ မ္တီ CIC  သဘ ြတ အပ  

စှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အမ္ှုဒြါငှ်ား grievance မ္ ဆဒီလျ ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အတ လ ိုအြှ်အပ  စှ်ဒ  ှ်မ္တီအ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ား Majhis, 

သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ  ရ ိုဟငှ်င်္ျ ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား, အထ ားြ ပုုိုဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား၏စခနှ်ားအဆငှ်ေ့  ိုမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို Focal Point သညှ်ပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်, တ  ျတွဲေ့ 

PIU /  ဒအင်္ျငှ်စထီမံ္ အ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ား သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ား  ို oopted လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ မ္ညှ်သညှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုစညှ်ားစ မ္ှ်ထမံ္ လ ှ်ခရံရ  တယှ်ဆ ိုရငှ်ဥြမ္ ,    

နှ်ထရ ို ှ်တ ရွဲ ေ့  ိုယှ်စ ားလ ယှ်က   ု ုားန ဒနစဉ်အတ ငှ်ား  တှ်က  ားဒတျ မ္ ၏။ မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ စဉ်ဆ ှ်မ္ပြတှ် interaction  

 တဆငှ်ေ့ဒပ ရ ငှ်ားက လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်  ို၎ငှ်ား, focal  လ တစှ်ဦားဒမ္ားပမ္နှ်ားချ ှ်ဒပ က   ုားန ငှ်ေ့သဘ ဝြတှ်ဝနှ် ုား ျငှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်လ မ္ှုဒရား 

သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအြါအဝငှ်အမ္ျ  ားမ္ျ  ားဒသ   စစမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်.  နစှ်န မ္ှုမ္ျ ား  ိုဒပ ရ ငှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ တစှ်ဦား ဒဆ ေ့ ှ်ဝွဲ application န ငှ်ေ့ hotline  

လညှ်ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုအလီ ှ်ထဒရ နစှ်နညှ်ားလမ္ှ်ားမ္ျ ားမ္ တစှ်ဆငှ်ေ့ခံရ  ို ေ့ခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုတညှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ အဆ ိုြါ CIC  ရံိုားအခါအ ား 

ဒလျ ှ်စ  အဆ ိုြါမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုအမ္ှုဒြါငှ်ားခ ိုင ှ်မ္ ဒအ ငှ်န ငှ်ေ့မ္ တှ်ြံိုတငှ်ရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  တစှ်ဦား စခနှ်ား-Level မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တ ီ (CL-

GRC) တစှ်ဦားချငှ်ားစစီခနှ်ား In-  ို set up မ္ညှ်ပ စှ်ပြီားတစှ်ဦားချငှ်ားစအီမ္ှု  ိုပြ  နှ်လညှ်သံိုားသြှ်   resolution   ိုဒြားဘ ို ေ့တ ဝနှ်ရ  က လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

ဆံိုားပ တှ်ချ ှ်မ္ အညခီိုန စှ်,  မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုအမ္ှုဒြါငှ်ားမ္ နှ် နှ်ဒသ ဒဆ ငှ်ရ  ှ်မ္ှုမ္ျ ားမ္ျ ား ၏အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုမ္ျ ား အတ  ှ်ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒြား 

သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ဒအင်္ျ ငှ်စရီညှ်ညွှနှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အ မ္ှ်ရ ငှ်အဝနှ်ား (ဒ သဆ ိုငှ်ရ အဆငှ်ေ့မ္  မ္ဒပ ရ ငှ်ားန ိုင ှ်ရ  ဒနဆွဲလျှငှ်) အဘ ို ေ့, 

ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားဒရား / လ မ္ှုဒရားအ  အ  ယှ်အထ ား ို (LGED PIU)   ိုငါ-GED ဒ  ေ့ဘဇ ား 

အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ ချ ြှ်ရွဲ ေ့ရံိုားမ္  အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ ချ ြှ်အဆငှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တီ (Xen-GRC) 

မ္   ီ စစ  ိုပမ္ြှငေ့ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဆ ိုြါ DPHE ဝငှ်ဒရ  ှ်စ  ှ်  ှ်မ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒ သခအံဆငှ်ေ့မ္   Unsolved ပ စှ်ြ  ားမ္ှုဟ  DPHE 

ဒ  ေ့ဘဇ ားအလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ မ္ျ ားရံိုားဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ ချ ြှ်   ီသ ှ်ဆ ိုငှ်ရ အဆငှ်ေ့အထ မ္   GRC 

၏ ျငှ်ားြအပ စှ်သတှ်မ္ တှ်ထ ားဒသ အရ ရ  တဦားပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ အ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ားသညှ်ဒ သခအံိုြှ်ချ ြှ်ဒရား, ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်န ငှ်ေ့လ မ္ှုအ  ွဲွဲ့ (EST) (အတ ိုငှ်ြငှ်ခ)ံ 

န ငှ်ေ့လ ထိုအဒပခပြ လ ေ့အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ားအြါအဝငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အပခ ားသ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ား  ိုယှ်စ ားပြ ဒရ ားချယှ်ခရံြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

အဆ ိုြါအ  အ  ယှ်အထ ား  ိုအပြညှ်ေ့အဝဒအ  ှ်ြါအချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ား  ိုမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: လ တစှ်ဦား၏ (ဈ) အမ္ညှ်  ား, (ii) ဒန ေ့စ ွဲတ ိုငှ်က  ား 

ချ ှ်  ိုလ ှ်ခရံရ  ခွဲေ့သညှ်; (iii) တ ိုငှ်က  ားစ ၏သဒဘ သဘ ဝ; (ဃ) တညှ်ဒနရ , န ငှ်ေ့ (v) တ ိုငှ်က  ားချ ှ်ဒပ ရ ငှ်ားခွဲေ့ြံို။ ဒအ  ှ်မ္  ဒ ေါ် ပြတွဲေ့အတ ိုငှ်ား GRC 

န ငှ်ေ့အ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ား၏  ွဲွဲ့စညှ်ားတညှ်ဒဆ  ှ်ြံိုပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်:  

စ ားြ ွဲတငှ် 07: GRC ၏ Stanture န ငှ်ေ့အ  ွဲွဲ့ဝငှ် 



 
 

 ျငှ်ားြ :  အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ ချ ြှ် 

 အ  ွဲွဲ့ဝငှ်အတ ငှ်ားဒရားမ္ှူား :  သဘ ဝြတှ်ဝနှ်ား ျငှ် / လ မ္ှုဒရားအ  အ  ယျအထ ား ို (PIU) 

  အ  ွဲွဲ့ဝင : ဒ သခအံိုြှ်ချ ြှ်ဒရားြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ထ နှ်ားသ မ္ှ်ားဒရား ဒန  ိုယှ်စ ားလ ယှ်န ငှ်ေ့လ မ္ှုအ  ွဲွဲ့ (EST) 

အတ ိုငှ်ြငှ်ခရံွဲ ေ့  ိုယှ်စ ားလ ယှ်လ ထိုအဒပခြ ပုုိုလ ေ့အ  ွဲွဲ့အစညှ်ား  ိုယှ်စ ားလ ယှ် 

 တတ ယအ င်ုံ့ (ခရ ိုငအ် င်ုံ့က ို-RRC GRC): အဆ ိုြါမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုစခနှ်ားအဆငေ့ှ် / LGED  

အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ ချ ြှ်ရံိုားအဆငှ်ေ့မ္  မ္ဒပ ရ ငှ်ားန ိုင ှ်ဆ ှ်လ ှ်တညှ်ရ  ဒနရမ္ညှ်, အ MoDMR / LGED PIU  တစှ်ဦားမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်မ္ျ ားမ္  

(စ ပ ငှ်ေ့ဒရားသ ားမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်န ငေ့ှ်အတ )   စစ  ိုရညှ်ညွှနှ်ားအ ားပ ငှ်ေ့ GRM  ၏တတ ယအဆငှ်ေ့  ိုသ ှ်ဝငှ်ဒစြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် ခစံ ားရတွဲေ့နစှ်န မ္ှုဒ  ှ်မ္တီ, 

ထ ိုမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားပြ နှ်လညှ်သံိုားသြှ်အဒြေါ်အဒပခခပံြီား, ထ ို DPL  န ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်၌သ တ ို ေ့  ိုဒပ ရ ငှ်ားတံေ့ဒသ  RRRC ရွဲ ေ့ရံိုားမ္   (GRC),), 

အတ ိုငှ်ြငှ်ခြံရ ိုင်္ရမ္ှ်အတ ိုငှ်ြငှ်ခနံ  ငှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားအတ ိုငှ်ြငှ်ခ ံ   ယျဒစ ငျွဲ့ဒရ   ျ။  ါ  RRRC ရွဲ ေ့ရံိုားမ္  ဆ ိုတညှ်ဆွဲဒ  ှ်မ္တီအသံိုားြ 

ပုုိုမ္ှုဒစန ငှ်ေ့ RRRC ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆံ, DC  မ္ျ ားန ငှ်ေ့ခရ ိုင ှ်အဆငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားတ ဝနှ်ယ   ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်: MoDMR ငါ-GED 

န ငှ်ေ့ DPHE အပ စှ်အခါလ ိုအြှ်ခွဲေ့ြါတယှ်။ ဤသညှ် ၎ငှ်ား၏သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ပြ နှ်လညှ်သံိုားသြှ်နွဲ ေ့ resolution အဘ ို ေ့, ခရ ိုငှ်အဆငှ်ေ့မ္    ငှ်ေ့လ စှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

တစှ်ဦား  software    ိုအဒပခခသံညှ်ေ့စနစှ်အ ားမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုအမ္ှုဒြါငှ်ားမ္ တှ်ြံိုတငှ်ပြ  ု ီ ုားဒန  ှ်ဆ ှ်တ ွဲအထ တ ိုားတ ှ်  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

parallelly,   ို  manual    စနစှ်စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား၏ နဦားအဆငှ်ေ့မ္ျ ားတ ငှ်လိုြှ်ဒဆ ငှ်န ိုင ှ်စ မ္ှ်ား   ိုအ မ္ခမံ္ ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်က လ မ္ှ်ေ့ 

မ္ညှ်အပ စှ်ဒြေါ် ပ စှ်ဒြေါ်၏အမ္ှု၌တစှ်ဦား fallback system အပ စှ်အဒစခရံနှ်။ အဆ ိုြါ GRM  ဇီ ိုငှ်ား၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ားတစှ်ခိုအပ စှ်, 

မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုအမ္ျ  ားအစ ားအစိုတခိုပ စှ်ြ  ားမ္ှုဦားစ ားဒြားအပ စှ်မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုြဒရ င်္ျ ှ်န ငှ်ေ့ဆ ှ်စြှ်သညှ်ေ့အမ္ျ ားအပြ ားအမ္ျ  ားအစ ားြါဝငှ်သညှ်ထ ားတွဲေ့

သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ခစံ ားရတွဲေ့နစှ်န မ္ှု, GVB  related မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုလ ယှ်  ဒချ ဒမ္ ွဲ့ရနှ်ထိုတှ်လိုြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်, related မ္ဒ ျနြှ်မ္ှု    ယျဒစ ငျွဲ့ဒရ   ျစ 

သညှ်တ ို ေ့  ိုတစှ်ဦား   software   ိုအဒပခခသံညှ်ေ့ hotline   ိုလညှ်ားစိုဒဆ ငှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် န ငှ်ေ့သဘ ဝြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်န ငှ်ေ့လ မ္ှုဒရားအ  အ  ယှ် related   

မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုတံို ေ့ပြနှ်က သညှ်။ 

 

စတိုတထ အ င်ုံ့ (အမျ ျုေးသျာေးအ င်ုံ့): တစှ်ဦားမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုခရ ိုငှ်အဆငေ့ှ်မ္   unsolved ပ စှ်ဒနဆွဲလျှငှ်မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို MoDMR 

ရွဲ ေ့လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. လျှငှ်,  န ိုငှ်ငဒံတ ှ်အဆငှ်ေ့တနညှ်ား MoDMR မ္  ဒလားစ ား  ယှ်ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားရညှ်ညွှနှ်ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် LGED, 

ထ ိုမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို LGED ရွဲ ေ့လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. ဒနသညှ်လျှငှ်, န ငှ်ေ့ DPHE, ထ ိုမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို DPHE ရွဲ ေ့လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. 

လျှငှ်။ တစှ်ခိုချငှ်ားစ ီ ိုဒအင်္ျငှ်စပီြီားဒတ ေ့သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့တညှ်ဆွဲမ္ဒ ျနြှ်မ္ှု resolution   ို protocol မ္ျ ား  ို အသံိုားပြ . 

ရညှ်ညွှနှ်ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုဒပ ရ ငှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား၏အ  အ  ယှ် focal အချ ှ်မ္ျ ားဆံိုား 

ပ တှ်ချ ှ်ပ စှ်စဉ်  ိုလ ယှ်  ဒချ ဒမ္ ွဲ့ဒစမ္ညှ်ေ့တ ဝနှ်ရ  သညှ်ပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ တစှ်ဦားအထ ားသပ ငှ်ေ့အမ္ှု (level   ိုငါ-Ievel 3) 

အ ားလံိုားသညှ်အစညှ်ားအဒဝားမ္ နစှ်က  ားန မ္တ ိုငှ်မ္တီငှ်ပြရြါမ္ညှ်။  အဆ ိုြါက  ားန ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒထ  ှ်ြံေ့စ ရ  ှ်စ တမ္ှ်ားအဒြေါ်အဒပခခပံြီား 

ဒ  ှ်မ္တီ  စစရြှ်မ္ျ ား  ိုဒပ ရ ငှ်ား န ိုငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ မ္ ည ုှ် သညှ်ေ့အလိုြှ်သမ္ ား၏အမ္ှု၌  စစမ္ျ ားဝမ္ှ်ားဒပမ္  ှ်, 

စညှ်ားစ မ္ှ်  ိုတ ို ှ်ရ ို ှ် နှ်ထရ ို ှ်တ မ္ျ ား န ငှ်ေ့ နှ်ထရ ို ှ်တ မ္ တ ိုငှ်က   ု  ုားန ိုင ှ်ြါတယှ်ဘင်္ဂလ ားဒ ေ့ရ ှ်အလိုြှ်သမ္ ားဥြ  2006 

အလိုြှ်သမ္ ားဒရားရ မ္ျ ား ချ ှ်ချငှ်ားပြ  ဿန မ္ျ ား  ိုဒပ ရ ငှ်ားန ိုင ှ်မ္ ခ ညျဒန  ငျဒနက သ  ညှ်ထ ို ေ့အပြငှ်, DRP န ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား  ိုလညှ်ား 

တ ို ှ်ရ ို ှ်မ္ဆ ိုအဆငှ်ေ့အထ တ ိုငှ်က   ု ုားခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုထ ားြါသညှ်။  ထ ို ေ့အပြ ငှ်ခိုန စှ်, ယံိုက ညှ်သ အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ား 

န ငှ်ေ့တစှ်ဦားချငှ်ားစ ီ ိုသ တ ို ေ့ဆ ိုားရ  ားစ  ဒက  ငှ်ေ့ထ ခ ို ှ်ဒနက ဒသ ဤ မ္ ္ေ့ဘဏှ် (WB)    ိုမ္ြံေ့ြ ိုားစမီ္ ံ နှ်ား  ိုလ ှ်ရ  စမီ္ ံ နှ်ား  ို-Level 

မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားယနတရ ားမ္ျ ား ါမ္ မ္ဟိုတှ် WB ရွဲ ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှု  (GRS) မ္ တ ိုငှ်တနှ်ားတငှ်ပြ ဒစန ိုငှ်သညှ်။ အဆ ိုြါ GRS 

လ ှ်ခရံရ  တ ိုငှ်က  ားမ္ှုမ္ျ ားချ ှ်ချငှ်ားစမီ္ ံ နှ်ား  ို-related စ ိုားရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားန ိုင ှ်ရနှ်အတ  ှ်ပြ နှ်လညှ်သံိုားသြှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ားဒသချ ။  

စမီ္ ံ နှ်ားထ ခ ို ှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့တစှ်ဦားချငှ်ားစထီ ခ ို ှ်မ္ှုပ   စှ်ြ  ားခွဲေ့သညှ်ရ  မ္ရ  ဆံိုားပ တှ်ရဒသ သညှ်ေ့ WB  ရွဲ ေ့လ တှ်လြှ်ဒသ စစှ်ဒဆားဒရား 

Panel   ို၎ငှ်ားတ ို ေ့၏တ ိုငှ်က  ားချ ှ်တငှ်ပြရနှ်ဒစပခငှ်ားင ါ,   ါမ္ မ္ဟိုတှ်ဒြေါ်ဒြါ ှ်န ိုငှ်ဒက  ငှ်ား ၎ငှ်ား၏မ္ ဝါ မ္ျ ားန ငှ်ေ့လိုြှ်ထံိုား လိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ  WB 

Non-လ ို ှ်န မ္ှု၏ရလ ှ်အပ စှ်။    စ ု ု ိုု ားရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ား  ို မ္ ္ေ့ဘဏှ်၏အ ရံို  ိုတ ို ှ်ရ ို ှ်ယ ဒဆ ငှ်ခွဲေ့က န ငှ်ေ့ဘဏှ်စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုတံို ေ့ပြ  န ုှ်  

ရနှ်အခ ငှ်ေ့အလမ္ှ်ားဒြား ဒသ ထ ားပြီားပြ  ုီု ားဒန  ှ်တ ိုငှ်က  ားမ္ှုမ္ျ ား သညေ့ှ်အချ နှ်တ ငှ်မ္ဆ ိုတငှ်သ ငှ်ား န ိုငှ်ြါသညှ်။



 

 

 

 

အဒရားဒြေါ် Multi- ဏ္ဍ ရ ိုဟငှ်င်္ျ အ ျြှ်အတညှ်ားတံို ေ့ပြနှ်မ္ှုစမီ္ ံ နှ်ား ESMF 

  

အဆငျွဲ့ 4: န ိုငှ်ငံမ္ျ ားအသငှ်ား MoDMR LGED DPHE 

 

 

 

 

အ ငျွှေ့ 3: ခရ ိုင ် MoDMR ရွဲ ေ့ PIU (DPD, အ  အ  ယှ်အတ ိုငှ်ြငှ်ခံြရ ိုင်္ရမ္ှ်အတ ိုငှ်ြငှ်ခံ, မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားအတ ိုငှ်ြငှ်ခံ) 

န ငှ်ေ့ GRM စနစှ် (software   ိုအဒပခခံသညှ်ေ့ hotline)   facilitated RRRC 

မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တီ  ို (GRC) 

အဆငေ့ှ် 2: အဝနှ်ား / စခနှ်ား 

 စခနှ်ားအဆငှ်ေ့  ို / အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ အဆငေ့ှ်မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တီ  ို (CL-GRC / Xen-

GRC) (တစှ်ချ နှ် တစှ်ြါတှ်ဒတ ွဲ့ဆံိုရနှ်): မ္သငှ်မ္ဒနရအ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ား: CIC, Majhis, ရ ိုဟငှ်င်္ျ လိုြှ်အ ားဒြား, SA 

ရွဲ ေ့စခနှ်ားအဆငှ်ေ့  ိုမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို focal ြ   ငှ်ေ့ PIU / ဒအင်္ျငှ်စတီ  ျတွဲေ့သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ားအပ စှ် coopted 

ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် အမ္ှုဒြါငှ်ား grievance မ္ ဆီဒလျ ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အတ လ ိုအြှ် 

အဆငျွဲ့ 3: အဝနှ်ား ........ 

 အထ ားပြ ဒအင်္ျငှ်စီမ္ျ ားထံမ္ မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်မ္ျ ားဆ ျဆံဒရားဆံိုြ   ငှ်ေ့, 

INGO LGED အ ားပ ငှ်ေ့တြှ်ပ နှ် ေ့အ  အ  ယှ်, 

ရ ိုဟငှ်င်္ျ ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားဒ သနတရအစ ိုားရ  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ား 

  

ရ ိုဟငှ်င်္ျ မ္ျ ားအ ားဒစ

တန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား 

 

 အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား  DRP အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား 

 

 ံို 01: GRM စနစ ်  



 

စျာေး ွဲတင ်08: မတ ိုငမ်ီကအထ ေးရအဂျငစ်မီျျာေးကရယဘိုယျအျာေး / GRM ဝန်ရ ျာငမ်ှုတငသ်ည်ုံ့မှ GRM  ွဲ ွှေ့စညေ်း ံို 

အ ငုံ့ ်4 

(အမျ ျုေးသျာေးအ င်ုံ့) 

MoDM

R (PW) 

LGED (PW) DPHE (PIU) 

အ ငျွှေ့ 3 (RRRC)  RRRC မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တီ  ို (RRC-GRC): RRRC ရ  ပြီားသ ား GRM   ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္  ရ  ြါတယှ် 

 အ ငုံ့ ် 2 (Xen GRC): 

LGED & DPHE (DPHE 

Xen  GRC  

အ  ို ါအထ ေးပ   ိုရအဂျငစ်ီ

အျာေးပ င်ုံ့ပခ  ို ငံ ံို GRM ဝ   

န်ရ ျာငမ်ှုတငသ်ည်ုံ့မှကက  

    ိုတငပ် စလ် မ်ုံ့မည်) 

 အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ  GRC (Xen-GRC):  အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အငှ်င်္ျငှ်နယီ ချ ြှ်အ  အ  ယှ် ျွမ္ှ်ား ျငှ်သ , EST  

အတ ိုငှ်ြငှ်ခအံ  ွဲွဲ့ထမံ္   ိုယှ်စ ားလ ယှ်ဒ သခအံိုြှ်ချ ြှ်ဒရားန ငှ်ေ့အရြှ်ဘ ှ်လ ေ့အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ားအြါအဝငှ်လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အပခ  ု ုားသ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားအဒနပ ငှ်ေ့  ိုယှ်စ ားလ ယှ်။ DRP လညှ်ား LGED န ငှ်ေ့ DPHE  

  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ားမ္ တဆငှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုဒနရ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စခနှ်ားအဆငှ်ေ့မ္   GRM   ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္  တညှ်ဆွဲန ိုငှ်ြါတယှ်။ 

အ ငျွှေ့ 1 (စခန်ေးနငှ ်ုံ့ Host 

ကလ မှုအသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်း): 

DRP & Host  အဝနှ်ား: LGED / DPHE အ ားပ ငှ်ေ့တြှ်ပ နှ် ေ့ဒဘားအနတရ ယှ်    ယှ်ဒရားအ  ွဲွဲ့ ဒ သခ ံLGED / DPHE 

  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ား 

   

 အဆ ိုြါငှ်သ ှ်ဆ ိုငှ်ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆဒံရားန ငှ်ေ့ GRM •ဒပခရ ခပံခငှ်ားသညှ် 6.1: 

 တစှ်ဦား က ံေ့ခ ိုင ှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်စ   sequence ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားမ္ဟ ဗျျူဟ က   ု ုားဝငှ်၏ြ ိုဒ  ငှ်ားအစအီစဉ်, 

ြ ိုက ီားတွဲေ့ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ဒထ  ှ်ခမံ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒချ ဒမ္ ွဲ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ရနှ်အဒရားြါပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။  ါ  DRP 

န ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအက  ားအလ ားအလ ခိုခနံ ငှ်ေ့န ားလညှ်မ္ှုလ ွဲဒလျ ေ့ြါားဒစရနှ်  ညဒီြားြါမ္ညှ်။ 

အဆ ိုြါမ္ဟ ဗျျူဟ သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားြ ိုဒ  ငှ်ားစမီ္ ံ နှ်ားဒဆ ငှ်ရ  ှ်ချ ှ်န ားလညှ်ပြီားချမ္ တှ်  ညရီနှ်အပ စှ်အ ားလံိုားအဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့မ္  သ တ ို ေ့အဘ ို ေ့ဒထ  ှ်ခမံ္ှု နှ်တီားြါလ မ္ှ်ေ့

မ္ယှ်။ တစှ်ဦား ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားအ ွဲပ တှ်ထ ဒရ  ှ်ဒသ နညှ်ားဗျျူဟ  ဇီ ိုင ှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်ြထမ္ဦားဆံိုားဒဆ ငှ်ရ  ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်လ ိုအြှ်ပခငှ်ား။ 

အဆ ိုြါအ ွဲပ တှ်အ ားလံိုားသ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားဒ  ှ်ထိုတှ်ရနှ်န ငှ်ေ့လ မ္ှုန ိုင ှ်ငဒံရားအပခ ဒုအဒနတ ငှ်, သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်   ဟချ ှ်, သဒဘ ထ ားမ္ျ ား, 

ရညှ်မ္ နှ်ားချ ှ်မ္ျ ား, အစစှ်အမ္ နှ်န ငှ်ေ့ရ ြှ်မ္ စ ိုားရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့စ ိုားရ မ္ှ်မ္ှုအပ စှ်ပြ   ဒုု ငှ်ားလွဲြစှ်ရနှ်အတ ားအဆာီးတစှ်ခိုြ ိုဒ  ငှ်ားန ားလညှ်မ္ှု  ိုခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 မ္ိုနှ်တ ိုငှ်ား ဏှ်ခအံသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားသတ ြ ပုုိုမ္ က သညှ်န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားဒဆ ငှ်ရ  ှ်ချ ှ် ဒနအက   ု ု ိုု ားြ  န ိုငျဒသချ ဒစရနှ်ဈ) အြ  

ပုုိုအမ္ ဆ ိုငှ်ရ ဒပြ ငှ်ားလွဲမ္ှု  ိုဆ ှ်သ ယှ်ဒရားန ငှ်ေ့သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်ဒဝမ္ျှပခငှ်ား;: အဆ ိုြါမ္ဟ ဗျျူဟ  Two-prong ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားရြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် န ငှ်ေ့ ii) 

ဒ သခနံ ငှ်ေ့န  ိုင ှ်ငဒံတ ှ်အဆငှ်ေ့မ္  အဆ ိုပြ ထ ားက  ားဝငှ်၏သဒဘ တ ညမီ္ှုတညှ်ဒဆ  ှ်ရနှ်။ ဆ ှ်သ ယှ်ဒရား  ွဲပြ ားပခ 

ု ုားန ားဒသ ဗဟ ိုန ငှ်ေ့ဒ သဆ ိုငှ်ရ အဆငှ်ေ့မ္  ဝနှ်က ီားဌ နမ္ျ ား,   ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားဒရားမ္ တှ်  ှ်, မ္ ဝါ ချမ္ တှ်သ မ္ျ ား, မ္ ီယီ န ငှ်ေ့ DRPs   

န ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအြါအဝငှ်မ္ျ  ားစံို  ယ ံရ ငှ်မ္ျ ားရညှ်ရ ယှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒက  ငှ်ေ့မ္ျ ားအြါအဝငှ်မ္ညှ်သညှ်ေ့ပ စှ်ဒြေါ်ဒနဒသ အနတရ ယှ်မ္ျ ား  ိုစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲပခငှ်ားန ငှ်ေ့

ဒလျ ေ့ြါားဒစရနှ်ရ ည ုှ်ရ ယှ်တသမ္တှ်တညှ်ားစ တ ိုဒြားြ ို ေ့ဒရားဒသချ ဒစရနှ်အဒရားက   ုီု ားဒသ   စျလ မ္ျွဲ့မ္ညျ အ မ္ှ်တ ငှ်ားအက မ္ှ်ား  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့လ  ိုနှ်  ားမ္ှု။ 

အဆ ိုြါစမီ္ ံ နှ်ား  ို  ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏အိုြှ်စိုမ္ျ ားဒရ  ှ်ရ    ို ေ့မ္ျ  ားစံိုဆ ှ်သ ယှ်ဒရားလမ္ှ်ားက   ဒုု ငှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားဒတ စတငှ်  ို ေ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။  

စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်အမ္ျ ားြ ိုငှ်န ားလညှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ဒထ  ှ်ခမံ္ှုတညှ်ဒဆ  ှ်  ညရီနှ်န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား  ိုအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရားအတ  ှ်တစှ်ဦားအ ား  ငေ့ှ်ြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်  ို နှ်

တီားရနှ်။ 

 

 ဤသညှ်စလံညှ်ြတှ်မ္ှုလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ား (ဈ) ရ ှ်စ ွဲ  ိုမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်  ို ေ့စ ရ  ှ်ထွဲမ္  ရ ိုားရ ငှ်ားပြီားမ္ တှ်တမ္ှ်ား  ို အသံိုားြ ပုုို.  

ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆမံ္ှုန ငှ်ေ့ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားစီမ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲရနှ်ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်, (ii) ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏အမ္ညှ်, စံိုစမ္ှ်ားဒရား (iii) အမ္ျ  ားအစ ား, (ဃ)  

ထ ို  စစ၏တ ိုဒတ ငှ်ားတွဲေ့ဒ  ှ်ပြချ ှ် (logged ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် ) တစှ်ဦားမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို, ပြဿန ,  ါမ္ မ္ဟိုတှ်ဆ ိုတွဲေ့ဒမ္ားခ နှ်ား  ိုသ ွဲေ့သ ို ေ့, (v) လိုြှ်ရြှ်မ္ျ ား 

  ဒန  ှ်ဆ ှ်တ ွဲ  ို ေ့  စစ  ိုလ ိုအြှ်ဒသ ; ရ ှ်စ ွဲတစှ်ခိုန ငှ်ေ့အတ  (တ ှ်  ပုု စ  သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တံခါားြ တှ်ပ စှ်ဒစ) န ငှ်ေ့ဒန  ှ်ဆံိုားတ ငှ်, (vi) အအဆငေ့ှ်အတနှ်ား။   

မ္လိုြှ်မ္ပ စှ်မ္ တှ်ချ ှ်မ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ်တစှ်ဦား အ   သ '' မ္ တှ်စိုမ္ျ ား-for-စခံျ နှ် '' တစှ်ဦားချငှ်ားစီ Entry 'အဘ ို ေ့အမ္ျ ားအတ  ှ်အ   သသညှ်။  

ညွှနှ်က  ားချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ အဆ ိုြါဒပခရ ခပံခငှ်ား emplate recordkeeping န ငှ်ေ့ဒပခရ ခပံခ 



 
 

ငှ်ားရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ညြှ နှု င ှ်ားအတ  ှ်ဒစေ့စြှ်အ  အ  ယှ်အထ ား ိုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ် PIU ရွဲ ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ားအသံိုားြ 

ပုုိုရနှ်ရညှ်ရ ယှ်ထ ားသညှ်။ 

 အဆ ိုြါဒပခရ ခ ံtemplate   ိုစမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှု၏တ ဝနှ်မ္ျ ား  ိုလ မ္ှုအ  အ  ယှ်အထ ား ိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ (1) PIU, INGO သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် PMI-J   

  ို ဒနမ္ဆ ိုအ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ားြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ညြှ နှု င ှ်ားြါဝငှ်ထံမ္ သ ငှ်ားအ ားစို  ိုခ ိုင ှ်မ္ ဒအ ငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်သ ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားအထ ား ို  ို ေ့တ ဝနှ်ရ  ၏ (2)  တစှ်ဦားမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို 

file မ္   ( ိုနှ်ားဒခေါ်ဆ ိုမ္ှု  ို, စ သ ား, အငှ်တ န ှ်, မ္ျ ှ်န  -to-မ္ျ ှ်န  စညှ်ားဒဝား) တ ို ှ်ရ ို ှ် PIU 

  ု ု ိုဆ ှ်သ ယှ်တွဲေ့သ တစှ်ဦားချငှ်ားစနီ ငှ်ေ့အ  ွဲွဲ့မ္ျ ားအြါအဝငှ်အ ားလံိုား  ယ ံရ ငှ်မ္ျ ား, ပြ  ဿန တစှ်ခိုသတငှ်ားြ ို ေ့,  ါမ္ မ္ဟိုတှ်ဒမ္ားခ နှ်ားတစှ်ခိုဒမ္ားြါ။ 

အဆ ိုြါအ  အ  ယှ်အထ ား ိုရ ိုားရ ငှ်ားတွဲေ့တစှ်န စှ်, တစှ်လ,  ရ ှ်စ ွဲြံိုစအံဒြါငှ်ားတ ညသီညှ်ေ့ရ ှ်စ ွဲ၏အပ   စှ်  ိုလ ှ်ခရံရ  ဒမ္ားပမ္ နှ်ားစံိုစမ္ှ်ားလ ိုသညှ်မ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ် 

sequence    ိုတညှ်ဒထ ငှ်ရနှ်အဒရအတ  ှ်ြါဝငှ်သညှ်ဟိုတစှ်ခိုအမ္ တှ်အသ ား  ိုအသံိုားြ ပုုိုပခငှ်ား,  ဒြါငှ်ားစိုသ ငှ်ားအ ားစိုဒန ေ့စဉ် updated န ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အပ   

စှ်လ ိုအြှ်ဒသ ၏ template   ိုဒပခရ ခ ံ'master' '  ိုထ နှ်ားသ မ္ှ်ားရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် 

  ု  2018-10-01-XXXG အမ္ညှ်န ငှ်ေ့ဆွဲလှ် ိုနှ်ား  ိုအဒရအတ  ှ်အ ားပ ငေ့ှ်ဒ  ှ်ထိုတှ်တစှ်ဦားြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ပ  

စှ်ဒစအဆ ိုြါဒ သခံတစှ်ဦားမ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ိုတငှ်သ ငှ်ားထ ားပြီားညွှနှ်ပြ မ္ယှ်လ ို ေ့: မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို (G), ပြဿန  (P), သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒမ္ားခ နှ်ားတစှ်ခို  ို 

(ဒမ္ား)   ိုညွှနှ်ားစ တစှ်ဒစ ငှ်န ငှ်ေ့အတ  မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားဒ  ှ်မ္တီ။ 

  အဆ ိုြါလ မ္ှုအ  အ  ယှ်အထ ား ိုန ငှ်ေ့ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားအထ ား ိုမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားန ိုငှ်ရနှ်လ ိုအြှ်ဒသ ပ စှ်ဒစ /  

န စှ်ဦားစလံိုားဒ  ှ်မ္တီမ္ျ ားအ ားပ ငှ်ေ့ဆံိုားပ တှ်ခွဲေ့သညှ်အပ  စှ်လိုြှ်ရြှ်မ္ျ ားဒရ ငှ်ပြ နှ်ဟြှ်  ို ေ့ဒပခရ ခံအစရီငှ်ခံစ  update လိုြှ်  ို ေ့ PIU သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် PMIJ 

အ  ွဲွဲ့ဝငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ဆ ှ်ဆံဒရားရံို ားထ နှ်ားသ မ္ှ်ားပခ ငှ်ားအတ  ှ်တ ဝနှ်ရ  သညှ်ပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် အပ စှ်သ  / 

သ မ္ဆံိုားပ တှ်ဒစပခငှ်ားင ါအပ စှ်န စှ်ဦားစလံိုားတစှ်ဦား '' ad hoc '' အဒပခခံဒြေါ်မ္  , တစှ်ဦားချငှ်ား,  အထ ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအတ  ှ်, 

တစှ်ခိုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒယဘိုယျ PIU န ုှ်  

ထမ္ှ်ားမ္ျ ားအစညှ်ားအဒဝားအတ  ှ်တ ဝနှ်ရ  လ ိုငှ်ားယ နစှ်န ငှ်ေ့အတ သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ပြ   

ဿန မ္ျ ား  ိုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒတ ငှ်ားဆ ိုမ္ှုမ္ျ ားမ္ အချ နှ်မီ္တံို ေ့ပြနှ်မ္ှုညြှ န ှု ငှ်ား။ 

 

 

 

.0 ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့ 

  စမီ္ ံ နှ်ား  ို-တ  ျတွဲေ့ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားစ မ္ ဒတ နွဲ ေ့  ို ှ်ည,ီ ဒလျ ှ်က   ဒု ုားဒင န ငှ်ေ့အပခ  ု ုားရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့အဒြေါ်မ္ ဝါ မ္ျ ားစ ားြ ွဲတငှ် 06 ဒအ  ှ်တ ငှ်  07  

ခိုန စှ်တ ငှ်အ ျဉ်ားချံ ားထ ားြါသညှ်။ ထ ို ေ့အပြ ငှ်ထ ခ ို ှ်နစှ်န ပမ္   ဒုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒြားဒဆ ငှ်ခရံ  ို ေ့ဒလျ ှ်ဒက ား,  

ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ားခရံပခငှ်ားန ငှ်ေ့အရ စစှ်ဆငှ်ဒရားသတှ်မ္ တှ်မ္ီအခ နှ်အခမ္ျ ားန ငှ်ေ့ /   

သ ု ု ိုု ေ့မ္ဟိုတှ်ဒင ဒြားဒင ယ ၏ ိုနှ် ျစရ တှ်မ္ျ ားအတ  ှ်နှုတှ်ယ ပခငှ်ားမ္ရ  ဘွဲထ ခ ို ှ်နစှ်န ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့ပမ္   

ဒုယ အစ ားထ ိုားရနှ်လ ိုအြှ်သညှ်ေ့ဒင ြမ္ ဏ  ိုတညှ်ားဟ ဒသ အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်၏န ယ မ္အဒြေါ် bas2d ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် ဒအ  ှ်မ္  ဒ  ှ်ပြထ ားတွဲေ့အတ ိုငှ်ား: 

 

အ  ို ါစခန်ေးအတငွေ်း 7.1    ိုငခ်ငွ ုံ့အ်ခငွ ုံ့အ်ရ ေး: 

1. ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားမ္ျ ားအတ  ှ်စခနှ်ားအတ ငှ်ားမ္ဆ ိုပမ္  ဒုအသံိုားချသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ား /   

တြှ်  ိုအတ ငှ်ားယ ယီသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အပမ္ွဲတမ္ှ်ားအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ား ြှ်လျ ှ် DRP / DRP အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့အတ ခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုချ ှ်လ ိုအြှ်ရြါမ္ညှ်။   

ဒစတန အဒလျ  ှ်အဒပခခပံ စှ်ရမ္ညှ်။ 



 

  2. DRP တြှ်  ိုတြှ်န ငှ်ေ့ပမ္  ဒုယ အတ ငှ်ားဒနထ ိုငှ်ဒနက သညှ်ေ့အတ ိုငှ်ားအစ ိုားရမ္ ဒထ  ှ်ြံေ့ဒြားသညှ် DRP ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားသံိုားစ ွဲ  ို ေ့မ္လ ိုအြှ်လျှငှ်ဒပမ္ 

မ္ျ ားအတ  ှ်မ္ညှ်သညှ်ေ့ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင လ ှ်ခရံရ  ရနှ်ြ ိုင ှ်ခ ငှ်ေ့ရ  သညှ်မ္ဟိုတှ်။ သ ို ေ့ဒသ ှ် ြှ်လျ ှ် DRP / DRPs ြ ညျ၏သဒဘ တ ညီမ္ှု / ခ ငှ်ေ့ြ 

ပုုိုချ ှ်မ္ရ  ဘွဲမ္ညှ်သညှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်အသံိုားြ    ပုုိုရန ိုငှ်မ္  မ္ဟိုတှ်ဘ ား။ 

3. အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားတ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားမ္ တဆငှ်ေ့ထ ခ ို ှ် DRP ထမံ္ က   ုိုတငှ်သဒဘ တ ညခီျ ှ်န ငှ်ေ့အတ ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ ငှ်ားပြ   

ဒုု ငှ်ားလွဲရနှ်လ ိုအြှ်သညှ်ဆ ိုြါ စမီ္ ံ နှ်ား  ိုစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား၏ ိုနှ် ျဒင န ငှ်ေ့အတ အသစှ်တညှ်ဒနရ မ္  အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား၏အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား / ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု, ဒပမ္  

ယ   ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားတ ိုားတ ှ်ဒရားန ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ဒရား shift မ္ တ ဝနှ်ရ  က လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

  မ္ညှ်သညှ်ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုဟ ပြ  ဒုု ငှ်ားလွဲယငှ်ားအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုစဉ်အတ ငှ်ားြျ ှ်စာီးဒနတယှ်ဆ ိုရငှ် 4  

စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်မ္ မ္ တ ို ေ့  ိုယှ်ြ ိုင ှ် ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အတ သ တ ို ေ့အ ားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု  ိုအစ ားထ ိုားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

5. ြ ပုု နှ်ဒရတ ငှ်ားမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အ မ္ှ်သ  ွဲေ့သ ို ေ့အဆ ိုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားထ ခ ို ှ်ဒနတယှ်ဆ ိုရငှ်,   

စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်မ္ မ္ တ ို ေ့  ိုယှ်ြ ိုင ှ် ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အတ သ တ ို ေ့အ ားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု  ိုအစ ားထ ိုားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

6. စမီ္ ံ နှ်ားဒက  ငှ်ေ့အပခ  ု ုားြျ ှ်စာီးဆံိုားရှုာံးမ္ှုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုစမီ္ ံ နှ်ားမ္ျ ား၏ ိုနှ် ျဒင ပ ငေ့ှ် ံိုားလွှမ္ှ်ားပခ ငှ်ား  ိုခရံမ္ညှ်။ 

 

အ မ်ရှငလ် မှုအသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းမျျာေးအတကွ ်7.2    ိုငခ်ငွ ုံ့အ်ခငွ ုံ့အ်ရ ေး: 

1. ဒပမ္ယ  (ဒန  ှ်ဆံိုား option   ို ွဲေ့သ ို ေ့) အပြ  ုီု ားအြ ိုငှ်လ ိုအြှ်ြါသညှ်ဆ ိုြါ  OP 4.12 န ငှ်ေ့ ARIPA 2017     

ဒလျ ှ်ဒက ား၏လမ္ှ်ားညွှနှ်ချ ှ်မ္ျ ားသညှ်ဒအ  ှ်ြါဝယှ်ယ ခရံ  ို ေ့ရ  ြါတယှ်အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်န ငေ့ှ်အညဒီြားဒဆ ငှ်ခရံ  ို ေ့ရ  ြါတယှ်။     

ြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ားစမီ္ ံ နှ်ား  ို ေ့ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ား  ို ေ့ဆနဒရ  လျှငှ်, စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားမ္ှုစိုစိုဒြါငှ်ားဝငှ်ဒင ဟ သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ဝငှ်ဒင ထ ှ်ြ ို 10%     ိုထ ခ ို ှ်မ္ညှ်မ္ဟိုတှ်ဒက  ငှ်  

ုားဒသချ ဒစရနှ်ရ  ြါတယှ်။ မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ား၏အမ္ှု၌, ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခ ငှ်ားလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားပမ္    ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ား န ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ား  

အခ ငှ်ေ့အ ဏ အက  ားန ားလညှ်မ္ှုစ ချွနှ်လွှ မ္ တဆငှ်ေ့ဒန  ှ်ဒတ ှ်သ ို ေ့လ ို ှ်ရြါမ္ညှ်။ 

    မ္ ပု  ဒုဒြေါ်တ ငှ်ယ ယီသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်  

2.. ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင  ARIPA 2017 န ငှ်ေ့ OP 4.12 အဆ ိုအရင  ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်လ ိုအြှ်တွဲေ့၏ြံိုစအံတ  ှ်ဒြားဒဆ ငှ်ခရံ  ို ေ့ရ  ြါတယှ်။ 

ြ ိုငှ်ရ ငှ်န ားလညှ်မ္ှုစ ချွနှ်လွှ မ္ တဆငှ်ေ့ယ ယီအပခ  ဒုခမံ္ျ ားအတ  ှ်စမီ္ ံ နှ်ားလ ိုလ ိုလ ားလ ားပြညှ်မ္ ဒြား  ို ေ့ဆနဒရ  သညှ်ဆ ိုြါ , 

ဒပမ္ယ မ္ ရငှ်ားအဒပခအဒနမ္ျ ားမ္  ဒြားထ ားဒသ အချ နှ်အြ ိုငှ်ားအပခ  ု ုားအတ ငှ်ားပြနှ်ဒရ  ှ်ရလ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။  တပြ 

ညှ်လံိုား  ိုသဒဘ တ ညခီွဲေ့အချ နှ်အတ ငှ်ားမ္  အခ ဒအဒနပြနှ်လ ပြီား pre-စမီ္ ံ နှ်ား  ိုပြနှ်မ္ထ ားလျှငှ်, ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့သ တစှ်ဦားပမ္  ဒုအစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  ဒလျ ှ်က   

ဒုုားဒင လ ှ်ခရံရ  လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ တစှ်ဦား ပြ စှ် ဏှ်အြ ို ှ်ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ ဒလျ ှ်က   ဒုုား၏ ိုနှ် ျစရ တှ် နှ်ထရ ို ှ်တ ထမံ္ ပြ  နှ်လညှ်ဒ  ငှ်ား  မ္ နှ်က    

ဒုု ငှ်ားဒသချ ဒစရနှ် နှ်ထရ ို ှ်တ ရွဲ ေ့စ ချ ြှ်ထွဲမ္  ထညှ်ေ့သ ငှ်ားခံရညေ့ှ်စ ားတတှ်ဒသ ။ 

/  အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားမ္ဆ ိုြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုဝယှ်ယ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်လ ိုအြှ်တွဲေ့ / င  ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်လှူ ါနှ်ားပမ္  ဒုဒြေါ်တ ငှ်ထ ခ ို ှ်ဒနတယှ်ဆ ိုရငှ်  

3  အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်ဒြားဒဆ ငှ်ရမ္ညှ် wiil ။ စ ို ှ်ြျ  ားဒရား  / စာီးြ  ား / လ ဒနအ မ္ှ်ပမ္  ဒုမ္ျ ားအတ  ှ်  

4.ဒလျ ှ်ဒက ားမ္က  ဒသားခငှ် ဒပမ္ယ အဒရ ငှ်ားဒရ ငှ်ပြ နှ်ဟြှ်သညှ်ဟိုအစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်အဒြေါ်အဒပခခပံြီားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်,  လီ ိုမ္က  ဒသားခငှ် ဒပမ္ယ ဒရ ငှ်ား 

ချမ္ှု၏မ္ရ  ပခငှ်ားအလ ားတ တညှ်ဒနရ  attribute ဒတ အဒြေါ်အဒပခခပံြီားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

1. အ မ္ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အပခ ု ုားဆ ှ်စြှ်အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားအဘ ို ေ့  

5.ဒလျ ှ်က   ဒုုားတနှ်  ိုားမ္ဟိုတှ်သလ ို salvaged   အဒဆ  ှ်အဦားြစစညှ်ားမ္ျ ားမ္ျ ား အတ  ှ်ပ တှ်ဒတ  ှ်မ္ြါဘွဲြစစညှ်ားမ္ျ ား 

န ငှ်ေ့အလိုြှ်သမ္ ားမ္ျ ား၏လ ှ်ရ  ဒစျား    ှ်ဒစျားနှုနှ်ားမ္ျ ား ထငှ်ဟြှ်အစ ားထ ိုား  ိုနှ် ျစရ တှ်အဒြေါ်အဒပခခြံ ပုုီု ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်  

  



 
 

  န စှ်စဉ်သာီးန  ံ6. ဒလျ ှ်ဒက ားနစှ်န ဒက ား၏အချ နှ်မ္  ဒ   ှ်ြွဲသာီးန ၏ံလ ှ်ရ  ဒစျား   ှ်တနှ်  ိုားန ငှ်ေ့ညမီ္ျှလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

 န စှ်ရ ညှ်သာီးန ြံငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့သစှ်ြငှ်မ္ျ ားသညှ် 7. , အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  ဒင သ ားဒလျ ှ်ဒက ားနစှ်န ဒက ား၏အချ နှ်မ္  အမ္ျ  ားအစ ား, အသ ှ်အရ ယှ်,  

န ငေ့ှ်တနှ်  ိုားရ  ရ  တနှ်  ိုား (အန င်္တှ်ထိုတှ်လိုြှ်မ္ှု) ဒြားထ ားဒသ လ ှ်ရ  ဒစျား   ှ်တနှ်  ိုားန ငှ်ေ့ညမီ္ျှသညှ်။   ျွနှ်ားသစှ်သစှ်ြငှ်မ္ျ ားလ ှ်ရ  ဒစျား   ှ်တနှ်  ိုား 

မ္  ဒပခဒလားအပမ္ငေ့ှ်မ္  အချငှ်ားအဒြေါ်အဒပခခြံါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

စျာေး ွဲတင ်09: အ မ်ရှငလ် မှုအသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းမျျာေးအတကွခ်ငွ်ုံ့အတကွခ်စံျာေးခငွ်ုံ့ matrix 

အမှ

တ ်

 ံိုေးရှု ံေးမှု

အမျ ျုေး

အစျာေး 

ရကလ ျာကျလျှာ 
ရခါငေ်းစဉ် 

လ  

   ိုငခ်ငွ ုံ့အ်ခငွ ုံ့အ်ရ ေး အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးက စစမျျာေး 

A-1 
ဒပမ္ယ 

ဆံိုားရှုာံး 

Homestead ဒပမ္, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒပမ္, 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်လစှ်လြှ်က ံ

စညှ်မ္ှု၏သ မ္ှ်ားယ မ္ှု 

ဥြဒ ဒရားရ ဒခါ

ငှ်ားစဉ်န ငှ်ေ့အတ ြ ိုငှ်

ရ ငှ်မ္ျ ား 

• အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့ညမီ္ 

ုျ ု ဒင ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင  

• အဆ ိုြါ RAP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ စှ်ဒဘား 

ဏှ်သငှ်ေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားတစှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ 

ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ခရံ  ို ေ့အ ားန

ညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို 6 ။     
•အစ ားထ ိုားဒပမ္ယ ရ  ဒ  တ အတ  ှ်  

ညဒီစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒရား။ 

    

•တံဆ ြှ်ဒခါငှ်ားခ နှ်, 

ဒပမ္ယ မ္ တှ်ြံိုတငှ်ဒက ား, 

ပမ္  ွဲ့ဒတ ှ်အ ျ  ားအပမ္တှ်အခ နှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အစ ား

ထ ိုားဒပမ္မ္ျ ားအတ  ှ်ပမ္ြှ တှ်တနှ်  ိုား  ိုဆ ှ်

ဒပြ သညှ်အခ နှ်မ္ျ ားဒြားပခငှ်ား။ 

•ြ ညျသ ြ ညျသ ားရ ငှ်သနှ်န ိုင ှ်စ မ္ှ်ား

ဒပမ္ယ ြ ိုငှ်ရ ငှ်န ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်ဆံိုား

ပ တှ်ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ 

    

• ျနှ်ရ  ဒနဒသ ဒပမ္ယ မ္ရ  ဒတ ေ့အ

လ ားအလ လျှငှ် option 

  ိုဒလျ ှ်ဒက ားဒင ခရံ  ို ေ့။ 

   

    
• ယခငှ် ဝငှ်ဒရ  ှ်ညမီ္ျှဘံိုြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအရ

ငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ား  ိုရယ သံိုားစ ွဲန  ိုင ှ် 
 

    
• •အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်

ဒန  ှ်ထြှ်အ  အညမီ္ျ ား။ 
 

A-2 
ဆံိုားရှု ံ 

ဒပမ္ယ  

Homestead ဒပမ္, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒပမ္, 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်လစှ်လြှ်က ံ

စညှ်မ္ှုမ္ျ ား၏လ ိုအြှ်ချ

 ှ် / င  ား 

ဥြဒ ဒရားရ ဒခါ

ငှ်ားစဉ်န ငှ်ေ့အတ ြ ိုငှ်

ရ ငှ်မ္ျ ား 

• လ ိုအြှ်တွဲေ့ 

/  ု ု  ုား  လအဘ ို ေ့•ဒင ဒလျ ှ်က   

ဒုုားဒင  

•ပြညှ်မ္ ပြနှ် လ . 

သဒဘ တ ညခီွဲေ့အချ နှ်အတ ငှ်ားစမီ္ ံ နှ်ား

အ ားအခ ဒအဒန pre ပြနှ်မ္ထ ားလျှငှ်, 

ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့သ တစှ်ဦားဒပမ္အစ ားထ ိုား

 ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  ဒလျ ှ်ဒက ားဒင လ ှ်ခံ

ရရ  လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ တစှ်ဦား ြငှ်နယှ်တ ီ

   

• • ျနှ်ရ  ဒနဒသ ဒပမ္ယ မ္ရ  ဒတ ေ့အလ ား

အလ လျှငှ် option 

  ိုဒလျ ှ်ဒက ားဒင ခရံ  ို ေ့။ 

 5 ဝယှ်ယ အ ိုားအ မ္ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်ဒက ားဒြား၏နှုနှ်ားမ္  , ငါန ငေ့ှ်န  ငှ်ေ့အပခ  ု  ုားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုအပြညှ်ေ့အဝအစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  တ  ှ်ချ ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

ြံိုစမံ္ျ ားန ငှ်ေ့သာီးန ထံိုတှ်လိုြှ်မ္ှုယခငှ် သာီးန စံ ို ှ်ြျ  ား, အမ္ျ  ားအစ ားမ္ျ ား, ဒပမ္ယ ဒခါငှ်ားစဉ်, ပမ္  ဒုယ အသံိုားြ ပုုိုဒစျား    ှ်အဒပခအဒနမ္ျ ားြျ ှ်   ှ်ဒနက  

သညှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြံိုစဇံ တှ်စငှ်ထွဲမ္  , EA ၏ /  အ ိုဝါလံိုဒလ  ှ်ဒသ သတငှ်ား အချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ား တစှ်ဦားမ္ ထ  ှ်မ္က  ဒသားခငှ် ဒပမ္ယ အဒရ ငှ်ား 

အရယ   ို ေ့အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့လ ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်လ ဦားဒရန ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့ မ္ယှ်, ပမ္  ဒုယ တနှ်  ိုား  ိုအဘယှ်မ္  ရ   အဆ ိုြါစမီ္ ံ နှ်ားဧရ ယ န ငှ်ေ့ဒ သန ငှ်ေ့အပခ  

ု ုားဆ ှ်စြှ်သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်အတ  ှ်ဒပမ္ယ မ္ျ ားရရ  န  ိုင ှ်မ္ှု။ အဆ ိုြါ EA ၏ /  အ ိုဝါလညှ်ားအ ိုားအ မ္ှ်, အ ု မ္ှ်သ အ မ္ှ်သ ားအမ္ျ  ား 

အစ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားြစစညှ်ားမ္ျ ားအဒြေါ်အဒပခခသံညေ့ှ်ဒ တ စိုဒဆ ငှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အရညှ်အချငှ်ားပြညေ့ှ်မ္ပီခငှ်ား န ငှ်ေ့အဒတ ွဲ့အက    ုိုု ရံ   ျွမ္ှ်ား 

 ျငှ်ြည ရ ငှ်မ္ျ ားတရ ားဒသလွှတှ်ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု၏အဘ ိုားပြ တှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဘ ိုားပြ  တှ်၏ နီညှ်ားလမ္ှ်ား   ိုဒလျှ  ှ်ထ ား မ္ျ ား 

တ ငှ်အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား န ငှ်ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု၏တနှ်  ိုားအဒ  ငှ်ေ့ထွဲမ္  ယ ခရံ  ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြါဘ ား။ 

 6 အ ားနညှ်ား ချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို / DPS အမ္ျ  ားသမ္ာီးဒခါငှ်ားန စှ်လံိုားအ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်ဦားဒဆ ငှ်ဒသ မ္ သ ားစိုမ္ျ ားသညှ်တ ိုငှ်ားရငှ်ားသ ားြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား /  

တ ိုငှ်ားရငှ်ားသ ားလ နညှ်ားစိုဒခါငှ်ားန စှ်လံိုားအ မ္ှ်ဒထ ငှ်စို disable န ငှ်ေ့ဆငှ်ားရွဲမ္ှုလ ိုငှ်ားအ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒအ  ှ်တ ငှ်ပ  စှ်န ိုင ှ်သညှ် 



 

 

 
    • •င  ားရမ္ှ်ားပခငှ်ားအခဒက ားဒင အတ 

 ှ် နှ်ထရ ို ှ်တ မ္ျ ား န စှ်ဦားန စှ်  ှ်ဆံိုားပ 

တှ်ခွဲေ့သညှ်န ငှ်ေ့ APS / DPS ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

အြ ို ှ်ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ ဒလျ ှ်ဒက ား၏ ိုနှ်

 ျစရ တှ် နှ်ထရ ို ှ်တ ထမံ္ ပြနှ်လညှ်

ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်ဒက  ငှ်ားဒသချ ဒစရနှ် နှ်ထ

ရ ို ှ်တ ရွဲ ေ့စ ချ ြှ်ထွဲမ္  ထညှ်ေ့သ ငှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့

မ္ညှ် 

    •ညမီ္ျှဘံိုြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအရငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ား  ိုရယ 

သံိုားစ ွဲန  ိုင ှ်သညှ်ယခငှ် အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်

ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒန  ှ်ထြှ်အ  အညီ

မ္ျ ားဝငှ်ဒရ  ှ်။ 

A-3 ဆံိုား

ရှုာံး 

ဒပမ္

ယ  

ြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့စမီ္ ံ 

နှ်ားအခ ငှ်ေ့အ ဏ အ

က  ား Mou မ္ တဆငှ်ေ့ 

Homestead ဒပမ္, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒပမ္, 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်လစှ်လြှ်

က ံစညှ်မ္ှု၏လှူ ါနှ်ားမ္ှု 

ဥြဒ 

ဒရားရ 

ဒခါငှ်ားစဉ်

န ငှ်ေ့အတ 

ြ ိုငှ်ရ ငှ် 

(မ္ျ ား) 

• ဒပမ္အသံိုားပြ မ္ှု  ိုအပြီားသဒဘ 

တ ညခီွဲေ့အချ နှ်အတ ငှ်ားဥြဒ ဒရားရ ြ ိုငှ်ရ ငှ်န ငှ်ေ့ 

Pre-

စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်အခ ဒအဒနပြနှ်တပြညှ်လံိုား

  ိုပြနှ်သ  ား  ို ေ့ရ  ြါတယှ်။ 

•မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်လှူ ါနှ်ားမ္ှုဒက  ငှ်ေ့ဝငှ်

ဒင ဆံိုားရှုာံးမ္ှုထ ှ်ြ ို 10% 

ထ ခ ို ှ်မ္ဒြားဒက  ငှ်ားတစှ်လမ္ှ်ားအတ  ှ်

ပ စှ်  ို ေ့ရ  ြါတယှ် 

    •ပြညှ်မ္ ပြနှ် လ . 

သဒဘ တ ညခီွဲေ့အချ နှ်အတ ငှ်ားစမီ္ ံ နှ်ားအ ားအ

ခ ဒအဒန pre ပြနှ်မ္ထ ားလျှငှ်, 

ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့သ တစှ်ဦားဒပမ္အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျ

စရ တှ်မ္  ဒလျ ှ်ဒက ားဒင လ ှ်ခရံရ  လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

တစှ်ဦား ပြစှ် ဏှ်အြ ို ှ်ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ ဒလျ ှ်

ဒက ား၏ ိုနှ် ျစရ တှ် နှ်ထရ ို ှ်တ ထမံ္ ပြ

နှ်လညှ်ဒ  ငှ်ားမ္ နှ်ဒက  ငှ်ားဒသချ ဒစရနှ် နှ်

ထရ ို ှ်တ ရွဲ ေ့စ ချ ြှ်ထွဲမ္  ထညှ်ေ့သ ငှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္

ညှ်။ 

 

A-4 ဆံိုား

ရှုာံး 

ဒပမ္

ယ  

Homestead ဒပမ္, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒပမ္, 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်လစှ်လြှ်

က ံစညှ်မ္ှု 

အ မ္ှ်င  ား 

(s) န ငှ်ေ့ 

leaseh

older 

(s)   ို 

•င  ားရမ္ှ်ားသံိုားလက  မ္ ဒလျ ှ်ဒက ားန ငှ်ေ့ညမီ္ျှ။ • •ဒပမ္ြ ိုငှ်ရ ငှ်ဥယျ ဉ်ဒစ ငှ်ေ့ဒင 

ဒက ားဒြား 

အြှ်မ္ညှ်န ငှ်ေ့  ိုငှ်ဒဆ ငှ်သ ဒပမ္ယ င  ားရ

မ္ှ်ားသ ို ှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် un သ ှ်တမ္ှ်ား 

 ိုနှ်ဆံိုားင  ားရမ္ှ်ားင  ားရမ္ှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။     •အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်ပ 

ညှ်ေ့စ  ှ်  ညဒီစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒရား။ 

    •အပခ ားတညှ်ဒနရ ရ  ဒ  တ အတ  ှ်  ညီ

ဒစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒရား 

•အ RP ၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ား 

အပ စှ်ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားတစှ်သနှ်ား

ဒခါငှ်စ ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ခရံ  ို ေ့အ ား

နညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒြါငှ်ား။ 

A-5 ဆံိုား

ရှုာံး 

ဒပမ္

ယ  

Homestead ဒပမ္, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒပမ္, 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်လစှ်လြှ်

က ံစညှ်မ္ှု 

sharec

ropper 

(s)   ို 

•ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 

စြါားရ တှ်ရ   လပ စှ်န ိုင ှ်သမ္ျှမ္ြါလျှငှ်, 

ရ သအီလ ို ှ်သာီးန မံ္ျ ား  ိုရြှ်ဒနဒ   ှ်ြွဲ

သာီးန ၏ံရ ယှ်ယ မ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်ဒက ားဒင ရ 

တှ်  ို ေ့က   တငှ်အသ ဒြားပခငှ်ား။ 

•လိုြှ်ငနှ်ားအချ နှ်ဇယ ား  ိုက   တငှ်ဝယှ်ယ 

မ္ ရ တှ်သ မ္ှ်ားခ ငှ်ေ့ပြ ြါန ငှ်ေ့စြါားရ တှ်ရ   

လရ သ ီ ိုဒရ  ငှ်က ဉ်ရနှ်။ 

    •အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်

ဒန  ှ်ထြှ်ဒလျ ှ်ဒက ား။ 

•အ RP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုင ှ်ားအပ စှ်ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့

ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားတစှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားမ္ တဆ

ငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ခရံ  ို ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ 

ငှ်စိုဒြါငှ်ား။ 



 

 
A-6 ဆံိုားရှု ံား 

ဒပမ္

ယ  

Homestead ဒပမ္, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒပမ္, 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်လစှ်လြှ်က ံစ

ညှ်မ္ှု 

ဥြဒ ဒရားရ ဒခါ

ငှ်ားစဉ်န ငှ်ေ့အတ  

DP (s) 

  ိုဥြဒ ဒက  ငှ်ား

အရဒခါငှ်ားစဉ်မ္ရ  

ဘွဲ 

( ျျူားဒ ျ ှ်ဒန

ထ ိုငှ်သ  (s) 

န ငှ်ေ့ ျျူားဒ ျ ှ် (s) 

  ိုြ ိုငှ်ရ ငှ် (မ္ျ ား) 

သ မ္ှ်ားြ ို ှ်ပြညှ်မ္ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့   ို ေ့ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 

က   တငှ်. အဒက  ငှ်ားက  ားစ ။ 

ယငှ်ား RP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ စှ်ထ ခ ို ှ်ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား

တစှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ခံရ

  ို ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒြါငှ်ား။   အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်အြ ို

ဒဆ ငှ်ားအ  အည။ီ 

B-1   ွဲွဲ့စညှ်ား

ြံို၏အ

ရှု ံား 

  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုန  ငှ်ေ့အပခ 

လ ဒနထ ိုငှ်ရ  / စာီးြ  ားပ စှ် 

ု ုားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ို 

(ဥြမ္ ပခံစညှ်ားရ ိုား, တံခါား, 

ြ ို ေ့စှ်မ္ျ ား  ို)   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို 

  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို 

(သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို၏တစ တှ်တဒ သ) 

၏အစ ားထ ိုားတနှ်  ိုားန ငှ်ေ့ညမီ္ျှဒင ဒလျ ှ်ဒက ား။ 

ယငှ်ား RP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ စှ်ထ ခ ို ှ်ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား

တစှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ခံရ

  ို ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒြါငှ်ား။ 

     ျနှ်ရစှ်ခွဲေ့တွဲေ့  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္  မ္ရ  ဒတ ေ့အလ ားအ

လ လျှငှ်တစှ်ခိုလံိုား  ိုတညှ်ဒဆ  ှ်ြံိုမ္ျ ားအတ 

 ှ်ဒလျ ှ်ဒက ားဒင ခံရ  ို ေ့ option   ို။ 

အဒဆ  ှ်အဦားြ ိုငှ်ရ ငှ်န ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်အတ 

 ှ်ဒ သခံလ ထိုအ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်ဌ န ဆံိုားပ 

တှ်ခံရ  ို ေ့တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားဒ  ှ်ထိုတှ်အဒဆ 

 ှ်အဦမ္ျ ား၏ရ ငှ်သနှ်န ိုငှ်စ မ္ှ်ား။ 

      ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   ဒနဆယှ်ြစစညှ်ားမ္ျ ားမ္ ခပငုှု် ေ့အ

ဒရား 

 

    အစ ားထ ိုား  ွဲွဲ့စညှ်ားတညှ်ဒဆ  ှ်ြံိုမ္ျ ားအတ  ှ်

ပမ္ြှ တှ်အ ားလံိုားအခ နှ်, 

မ္ တှ်ြံိုတငှ် ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အပခ ားအ  ိုားအခ

မ္ျ ားဒြားပခငှ်ား။ 

 

    (စသညှ်တ ို ေ့  ိုဥြမ္ ထရြှ်  ားရပခငှ်ား, 

ြစစညှ်ား  ရ ယ မ္ျ ား,) 

ဒရ ွဲ့လျ ား၏အမ္ နှ်တ ယှ် ိုနှ် ျစရ တှ်အဒြေါ်

အဒပခခံပြီားစရ တှ်ဒပြ ငှ်ားလွဲ 

 

    အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်အြ ို

ဒဆ ငှ်ားဒလျ ှ်ဒက ား။ 

 

    အပခ ားတညှ်ဒနရ ရ  ဒ  တ အတ  ှ်  ညီ

ဒစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒရား။ 

 

B-2   ွဲွဲ့စညှ်ား

ြံို၏အ

ရှု ံား 

လ ဒနအ မ္ှ် / 

စာီးြ  ား  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ

ပခ ားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ို 

(ဥြမ္ ပခံစညှ်ားရ ိုား, တံခါား, 

ြ ို ေ့စှ်မ္ျ ား  ို)   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို 

အ မ္ှ်င  ား (s) န ငှ်ေ့ 

leaseholder (s) 

  ို 

  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို 

(သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို၏တစ တှ်တဒ သ) 

၏အစ ားထ ိုားတနှ်  ိုားန ငှ်ေ့ညမီ္ျှဒင ဒလျ ှ်ဒက ား  ွဲွဲ့စ

ညှ်ားြံိုဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့သ တစှ်ဦားအ ားပ ငှ်ေ့ဒဆ  ှ်

လိုြှ်ထ ားလျှငှ်။ 

ယငှ်ား RP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ စှ်ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့ြိုင္်္  

လှ်မ္ျ ားတစှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ှ်ထို

တှ်ခံရ  ို ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒြါငှ်ား 

  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုြ ိုငှ်ရ ငှ်ဒတ , 

ဥယျ ဉ်ဒစ ငှ်ေ့ဒင ဒက ားဒြားအြှ်မ္ညှ်န ငှ်ေ့  ိုငှ်

ဒဆ ငှ်သ င  ားရမ္ှ်ားသ ို ှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် un 

သ ှ်တမ္ှ်ား ိုနှ်ဆံိုားင  ားရမ္ှ်ားင  ားရမ္ှ်ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္

ယှ် 

      ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   ဒနြစစညှ်ားမ္ျ ား ယှ်တငှ်  ို ေ့ရနှ်ခ

ပငုှု် ေ့အဒရား။ 

    အစ ားထ ိုား  ွဲွဲ့စညှ်ားတညှ်ဒဆ  ှ်ြံိုမ္ျ ားအတ  ှ်

ပမ္ြှ တှ်အ ားလံိုားအခ နှ်, 

မ္ တှ်ြံိုတငှ် ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အပခ ားအ  ိုားအခ

မ္ျ ားဒြားပခငှ်ား။ 

 

    (စသညှ်တ ို ေ့  ိုဥြမ္ ထရြှ်  ားရပခငှ်ား, 

ြစစညှ်ား  ရ ယ မ္ျ ား,) 

ဒရ ွဲ့လျ ား၏အမ္ နှ်တ ယှ် ိုနှ် ျစရ တှ်အဒြေါ်

အဒပခခံပြီားစရ တှ်ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ား။ 

 

 

  



 

 
 

    အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်အြ ိုဒဆ 

ငှ်ားဒလျ ှ်ဒက ား။ 

 

    အပခ ားတညှ်ဒနရ ရ  ဒ  တ အတ  ှ်  ညဒီစ ငှ်ေ့

ဒရ   ှ်ဒရား။ 

 

B-

3 

  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို၏အ

ရှု ံား 

လ ဒနအ မ္ှ် / 

စာီးြ  ား  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို

မ္ျ ားန ငှ်ေ့အပခ ားြ ိုငှ်

ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ို 

(ဥြမ္ ပခံစညှ်ားရ ိုား, 

တံခါား, 

ြ ို ေ့စှ်မ္ျ ား  ို) 

  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို 

 ျျူားဒ ျ ှ်သ  () 

န ငှ်ေ့ ျျူားဒ ျ ှ်ဒနထ ို

ငှ်သ  (s)   ို 

အဆ ိုြါ DP အ ားပ ငှ်ေ့ဒဆ  ှ်လိုြှ်ထ ား  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   

(သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို၏တစ တှ်တဒ သ) 

၏အစ ားထ ိုားတနှ်  ိုားန ငှ်ေ့ညမီ္ျှဒင ဒလျ ှ်ဒက ား။ 

ယငှ်ား RP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ စှ်ဒဘား 

ဏှ်သငှ်ေ့ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားတစှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ 

ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ခံရ  ို ေ့အ ားန

ညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒြါငှ်ား 

      ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   ဒနြစစညှ်ားမ္ျ ား ယှ်တငှ်  ို ေ့ရနှ်ခပငုှု် ေ့

အဒရား။ 

 

    အစ ားထ ိုား  ွဲွဲ့စညှ်ားတညှ်ဒဆ  ှ်ြံိုမ္ျ ားအတ  ှ်ပမ္ြှ 

တှ်အ ားလံိုားအခ နှ်, 

မ္ တှ်ြံိုတငှ် ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အပခ ားအ  ိုားအခမ္ျ ား

ဒြားပခငှ်ား။ 

 

    (စသညှ်တ ို ေ့  ိုဥြမ္ ထရြှ်  ားရပခငှ်ား, 

ြစစညှ်ား  ရ ယ မ္ျ ား,) 

ဒရ ွဲ့လျ ား၏အမ္ နှ်တ ယှ် ိုနှ် ျစရ တှ်အဒြေါ်အ

ဒပခခံပြီားစရ တှ်ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ား။ 

 

    အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်အြ ိုဒဆ 

ငှ်ားဒလျ ှ်ဒက ား။ 

 

    အပခ ားတညှ်ဒနရ ရ  ဒ  တ အတ  ှ်  ညဒီစ ငှ်ေ့

ဒရ   ှ်ဒရား။ 

 

C တ ညသီညှ်ေ့အ

အ မ္ှ်ပခံဒပမ္အရ

ငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ားန 

ငှ်ေ့အစ ိုားရအ

ဒဆ  ှ်အဦား

မ္ျ ား၏အရှု ံား 

ဘ သ ဒရားအ

ဒဆ  ှ်အဦားမ္ျ ား

, အစ ိုားရရံိုားဒတ , 

ဒ ျ ငှ်ားဒတ , 

ဒဆားရံိုဒတ စသ

ညှ်တ ို ေ့  ို 

ရြှ်ရ   / အစ ိုားရ အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  ပြနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်

ဒရား / ဒင ဒလျ ှ်ဒက ား။ 

ပြနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ဒရားတ ို ေ့အတ 

 ှ်အပခ ား site 

  ိုမ္ျ ားအတ  ှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့အ

စ ိုားရဒတ နွဲ ေ့တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ား 

D ဒ   ှ်ြွဲသာီးန ံ

န  ငှ်ေ့အြငှ်တ ို ေ့၏

အရှု ံား 

ဒ   ှ်ြွဲသာီးန နံ  

ငှ်ေ့အြငှ်တ ို ေ့ရြှ်ဒန 

ဥြဒ ဒရားရ ဒခါငှ်ားစ

ဉ်, အ မ္ှ်င  ား (s), 

င  ားရမ္ှ်ားပခငှ်ား  ိုငှ်

ဒဆ ငှ်သ  (s), ဒဝစို 

cropper (s), 

 ျျူားဒ ျ ှ်သ  (မ္ျ ား), 

 ျျူားဒ ျ ှ်ဒနထ ိုငှ်

သ  (s) 

  ိုအတ ြ ိုငှ်ရ ငှ် 

(မ္ျ ား) 

 ဒစျား   ှ်ဒြါ ှ်ဒစျားဒရြနှ်ားစ ားညမီ္ျှဒ  

ု  ှ်ြွဲသာီးန မံ္ျ ား  ို 

(သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်သာီးန မံ္ျ ား၏ရ ယှ်ယ )  

အတ  ှ်ရ သအီလ ို ှ်သာီးန မံ္ျ ား  ိုရြှ်လျ  ှ်, 

စြါားရ တှ်ရ   လပ    စှ်န ိုငှ်သမ္ျှမ္ြါလျှငှ်, 

ဒင သ ားဒလျ ှ်က   ဒုုားရ တှ်  ို ေ့ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 

က   ု ု ိုတငှ်. အဒက  ငှ်ားက  ားစ ။ 

   

ပု  ု ု ိုတငှ်ဝယှ်ယ မ္ ရ တှ်သ မ္ှ်ားခ ငှ်ေ့ြ  

ပုုိုြါန ငှ်ေ့စြါားရ တှ်ရ   လရ  

သဒီရ  ငှ်ရ  ားရနှ်အလိုြှ်အချ နှ်ဇ ယ ား 

 တ ိုငှ်ားသစှ်ဒတ ဦားစီားဌ နန ငှ်ေ့အ 

တ တ ိုငှ်ြငှ်ဆံိုားပ  

တှ်ခံရ  ို ေ့ဒစျား   ှ်တနှ်  ိုား။ 

    တနှ်  ိုားရ  ရ  န  စှ်ဒြါငှ်ား ျနှ်ရ  ဒသ ဒပမ္ြှ  ှ်န စှ်ြတှ်လ

ညှ်အသ ားတငှ်ထိုတှ် ိုနှ်ဒစျား   ှ်တနှ်  ိုားအဒြေါ်

အဒပခခံပြီားန စှ်ရ ညှ်သာီးန ြံငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အသာီး  ိုသာီးသ

စှ်ြငှ်မ္ျ ားဘ ို ေ့ဒင ဒလျ ှ်ဒက ား။ 

 

 

  



 

 
    မ္ဟိုတှ်တွဲေ့အသီားသစှ်ြငှ်မ္ျ ားဘ ို ေ့ ျွနှ်ားသစှ်၏ဒစျား  

 ှ်ဒြါ ှ်ဒစျားဒရြနှ်ားစ ားညမီ္ျှဒင ဒလျ ှ်ဒက ား။ 

 

E အသ ှ်ဒမ္ ားဝ

မ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ား၏

အရှု ံား 

ဝငှ်ဒင အသ ှ်

ဒမ္ ားမ္ှု / 

အရငှ်ားအပမ္စှ် 

စာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားြ ိုငှ်ရ 

ငှ် (မ္ျ ား), အ မ္ှ်င  ား (s), 

င  ားရမ္ှ်ားပခငှ်ား  ိုငှ်ဒဆ ငှ်

သ  (s), ဝနှ်ထမ္ှ်ား (s)   ို, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒရားအလိုြှ်သ

မ္ ား (s), hawker (s) / 

ဒရ ငှ်ားချသ  (s) 

  ို ျျူားဒ ျ ှ်ဒနထ ိုငှ်သ  

 ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 က   ု ု ိုတငှ်. အဒက  ငှ်ားက  ားစ ။  ယငှ်ား RP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ စှ်

ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားတစှ်

သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့

ဒ  ှ်ထိုတှ်ခံရ  ို ေ့အ ားနညှ်ားချ

 ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒြါငှ်ား 

   အပခ ားတညှ်ဒနရ ရ  ဒ  တ အတ  ှ်  ညဒီစ ငှ်ေ့ဒရ  

 ှ်ဒရား။ 

   တစှ်လအဒြေါ်အဒပခခံပြီားဆံိုားရှု ံားခွဲေ့ရဝငှ်ဒင အဘ ို ေ့တစှ်ခို

မ္  အချ နှ်အ  အညမီ္ျ ား (အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  ) 

ဝငှ်ဒင ဆံိုားရှု ံားခွဲေ့ရသ ို ေ့မ္ဟိုတှ် (ြ ို. ပမ္ငှ်ေ့မ္ ားသညှ်  ိုမ္ဆ ို) 

န မ္ှ်ေ့ဆံိုားလိုြှ်အ ားခနှုနှ်ားထ ားမ္ျ ား။ 

     ြ ပုနှ်လညှ် (စသညှ်တ ို ေ့  ိုထရြှ်  ားရပခငှ်ား,  

ြစစညှ်ား ရ ယ ၏ ိုနှ် ျစရ တှ်) တပခ  

ု ုားဒနရ စာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားထ ဒထ ငှ်၏စရ တှ်မ္ျ ား

န ငှ်ေ့ ိုနှ် ျစရ တှ်ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ား။ 

 

    အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်အြ ိုဒဆ ငှ်ား

ဒလျ ှ် ဒက ား။ 

 

    စမီ္ံ  နှ်ားအတ  ှ်အလိုြှ်အ  ိုငှ်အမ္ျ ားအတ  ှ်ထညှ်ေ့

သ ငှ်ားစဉ်ားစ ား။ 

 

F-1 access 

  ိုယ ယီအ

ရှု ံား 

ပြညှ်,   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို, 

utilities, 

ဘံိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုသယံ

ဇ တမ္ ဝငှ်ဒရ 

 ှ်ခ ငေ့ှ်ယ ယီအ

ရှု ံား 

ဥြဒ ဒရားရ ဒခါငှ်ားစဉ်, 

အ မ္ှ်င  ား (s), 

င  ားရမ္ှ်ားပခငှ်ား  ိုငှ်ဒဆ ငှ်

သ  (s), ဒဝစို cropper 

(s),  ျျူားဒ ျ ှ်သ  

(မ္ျ ား), 

 ျျူားဒ ျ ှ်ဒနထ ိုငှ်သ  

(s)   ိုစာီးြ  ားဒရားြ ိုငှ်ရ ငှ် 

(မ္ျ ား), အ မ္ှ်င  ား (s), 

င  ားရမ္ှ်ားပခငှ်ား  ိုငှ်ဒဆ ငှ်

သ  (s)   ိုအတ ြ ိုငှ်ရ ငှ် 

(မ္ျ ား) , ဝနှ်ထမ္ှ်ား (s)   ို, 

စ ို ှ်ြျ  ားဒရားအလိုြှ်သ

မ္ ား (s), hawker (s) / 

ဒရ ငှ်ားချသ  (s) 

  ို ျျူားဒ ျ ှ် 

  ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 က   ု ု ိုတငှ်. R   ိုအသ ဒြားစ ။  ြ 

ပုနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားန ငှ်ေ့အ

တ  

ဒက  ငှ်ေ့တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားအ

တ  နှ်ထရ ို ှ်တ မ္ျ ား ြ 

ပုုိုမ္ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

   ယ ယီ  c 

လ ှ်လ မ္ှ်ားန ငှ်ေ့ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ဘယှ်မ္  ပ   

စှ်န ိုငှ်ြါ၏ဒြားပခငှ်ား။ 

   ထ ခ ို ှ်နစှ်န ပြညှ်,   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို, utilities  

ဘံိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအရငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ား၏ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်

ဒရား /  တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့။ 

 

F-2 အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှု

၏ယ ယီအ

ရှု ံား 

ဝငှ်ဒင အသ ှ်

ဒမ္ ားမ္ှု / 

အရငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ား

၏ယ ယီအရှု ံား 

 ရ  ှ်ဒြါငှ်ား 60 က   ု ု ိုတငှ်. အဒက  ငှ်ားက  ားစ ။  

    ဘယှ်မ္  ပ  စှ်န ိုငှ်သမ္ျှယ ယီသံိုားစ ွဲန ိုငှ်၏ဒြားပခငှ်ား။  

    ဘ ယှ်မ္  ပ  

စ ုှ်န ိုငှ်သမ္ျှဆ ှ်လ ှ်စာီးြ  ားဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုအဘ ို ေ့အပခ   

ု ုားဒရ ားချယှ်စရ ဆ ို ှ်မ္ျ ားဒြားပခငှ်ား။ 

 

   အပခ ားဒရ ားချယှ်စရ ဆ ို ှ်မ္ျ ား၏ပြဋ္ဌ နှ်ားချ ှ်ပ စှ်န ိုငှ်မ္

ဟိုတှ်သညှ်အဘယှ်မ္  ရ  သံိုားလ 

(ထ ှ်နညှ်ားသံိုားလလျှငှ်) 

ပြတှ်ဒတ  ှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စ မ္ှ်ားဒြါငှ်ားလ ှ်၏  လအတ 

 ှ်ဆံိုားရှု ံားခွဲေ့ရဝငှ်ဒင တစှ်ဦားတညှ်ားအချ နှ်အ  အညမီ္ျ ား  

(အနညှ်ားဆံိုားဝငှ်ဒင ဆံိုားရှု ံားခွဲေ့ရ 

 

 

  



 

 
 

    အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်) သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် 

ြ ို. 

ပမ္ငှ်ေ့မ္ ားသညှ်  ိုမ္ဆ ိုအနညှ်ားဆံိုားလိုြှ်ခ

နှုနှ်ားထ ား () ။ 

 

    မ္ျ ားအတ  ှ်ဒလျ ှ်ဒက ားဒင  

စ ို ှ်ြျ  ားဒရားဆံိုားရှု ံားမ္ှု။ 

 

    ထ ခ ို ှ်နစှ်န ၏ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်

ဒရား 

ပြညှ်,   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို, 

utilities, ဘံိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအရငှ်ားအပမ္စှ် 

 

G အ ားလံိုားသ ှ်

ဒရ  ှ်မ္ှု 

အ ားနညှ်ားချ

 ှ် 

အီား APS 

အ ားလံိုားဆ ိုား ျ  ား

သ ှ်ဒရ  ှ်န ိုငှ်

မ္ှုမ္ျ ား 

အ ားနညှ်ားချ ှ် 

APS 

 Tk ညမီ္ျှအြ ိုဒဆ ငှ်ားဒထ  ှ်ြံေ့ဒက ား။ 

5000 / - ပမ္   

ဒုယ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်  ွဲွဲ့စညှ်ားြံို၏အရှု ံားသ

ညှ်။ 

ယငှ်ား RP 

၏တစှ်စ တှ်တစှ်ြ ိုငှ်ားအပ စှ်ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့ြိုင္်္  လှ်

မ္ျ ားတစှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ဒ  ှ်ထိုတှ်ခံရ

  ို ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုဒြါငှ်ား 

    စမီ္ံ  နှ်ားအတ  ှ်အလိုြှ်အ  ိုငှ်အအ

တ  ှ် preference   ို။ 

H အပခ ားမ္ညှ်သ

ညေ့ှ်ဆံိုားရှု ံားမ္ှု

ဒ  ှ်ထိုတှ်မ္

ဟိုတှ် 

  ဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့အတငှ်ားအဓမ္မသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု

  ီ RPF န ငှ်ေ့အစ ိုားရန ငှ်ေ့ OP4.12 

န ငှ်ေ့အတ လ ို ှ်န မ္ှုန ငှ်ေ့အတ ဒြားအြှ်အ

ဒပခခံမ္ အဒြေါ်အဒပခခံပြီားမ္ တှ်တမ္ှ်ားတ

ငှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒလျ ေ့ြါားခံရက လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ် 

အဆ ိုြါ subproject RP 

သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားန ငှ်ေ့လ မ္ှုစာီးြ  ားစစှ်တမ္ှ်ားမ္ျ ား  

လအတ ငှ်ားအပခ ားမ္ညှ်သညေ့ှ်အမ္ညှ်မ္သ သ ှ်

ဒရ  ှ်မ္ှုအ ွဲပ တှ်က လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

စျာေး ဲွတင ်10: စခန်ေးမှျာ DRP အဘ ို ုံ့အခွင်ုံ့အတက်ွခံစျာေးခွင်ုံ့ matrix 

အမှတ ် အရှုံေးအမျ ျုေးအစျာေး ရကလ ျာကျလှျာ ခွင်ုံ့လ တစဥ်ီေး    ိုငခွ်ငုံ့အ်ခွငုံ့အ်ရ ေး 

A-1  ဆံိုားရှု ံား  ဒပမ္ယ    အစ ိုားရ  / 

စခနှ်ားအခ ငှ်ေ့အ ဏ န ငှ်ေ့တညှ်ဆွဲပမ္  

ဒုယ အသံိုားပြ ုိုသ အဒနပ ငှ်ေ့ပမ္  

ဒုယ သံိုားစ ွဲ  ို ေ့ခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုချ ှ် 

 စမီ္ံ  နှ်ားသညှ် access   ို နှ် ေ့သတှ်ြါလျှငှ်, 

အခ ငှ်ေ့အ ဏ   ိုယခငှ် ဝငှ်ဒရ  ှ်ညမီ္ျှ

ဘံိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအရငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ား  ိုရယ သံိုားစ ွဲန ို

ငှ်ဒစရနှ်ရ  ြါတယှ် 

A-2 ဒပမ္ယ ဆံိုားရှု ံားမ္ှု (preject 

ြိုင္်္လ  ဒပမ္ဒြေါ်တ ငှ် DRP 

ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့   ို ေ့ရ  ြါတယှ်လျှငှ် 

) 

ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  လအတ 

ငှ်ားယ ယီ 

Homestead ဒပမ္, စ ို ှ်ြျ  ားဒပမ္, 

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်လစှ်လြှ်က ံစညှ်မ္ှုမ္ျ ား၏လ ို

အြှ်ချ ှ် / င  ား 

ြ ိုငှ်ရ ငှ် (မ္ျ ား) 

န ငှ်ေ့အတ  

ဥြဒ ဒရားရ ဒခါငှ်ားစ

ဉ် 

 လ ိုအြှ်တွဲေ့ /  

င  ား  လအတ  ှ်ဒင သ ားဒလျ ှ်က   

ဒုုားဒင  

  ဒ   ှ်ြွဲသာီးန မံ္ျ ား / 

သစှ်ြငှ်မ္ျ ားစသညှ်တ ို ေ့  ို၏ဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအ

တ  ှ်ဒလျ ှ်ဒက ားဒင  

    ျနှ်ရ  ဒနဒသ ဒပမ္ယ မ္ရ  ဒတ ေ့အလ ားအ

လ လျှငှ်ဒလျ ှ်ဒက ားဒင ခံရ  ို ေ့ option   ို။ 

    င  ားရမ္ှ်ားပခငှ်ားအခဒက ားဒင  န စှ်ဦားန စှ်  ှ်

ဆံိုားပ တှ်ခွဲေ့သညှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 နှ်ထရ ို ှ်တ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ APS / DPS 

     ယခငှ် ညမီ္ျှဘံိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအရငှ်ားအပမ္  

စှ်မ္ျ ား  ိုရယ သံိုားစ ွဲန ိုငှ် 

 ဝငှ်ဒရ  ှ် 

    အ ားနညှ်ားချ ှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားအတ  ှ်အ

ြ ိုဒဆ ငှ်ားဒလျ ှ်ဒက ား။ 

 

  



 

 

 
B   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို၏အရှု ံား လ ဒနအ မ္ှ် / စာီးြ  ား 

  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုန  ငှ်ေ့အပခ ားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု

မ္ျ ား  ို (ဥြမ္ ပခံစညှ်ားရ ိုား, 

တံခါား, ြ ို ေ့စှ်မ္ျ ား  ို)   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို 

ဒနအ မ္ှ်သ ို ေ့ DRP  

သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စာီးြ  ားဒရား DRP 

စမံီ္  နှ်ားအဒြါငျားတ ို ေ့သဒရွှွဲ့ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် 

သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့  ိုယှ်ြ ိုငှ် ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အတ အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား 

    လ ု အ ားလံိုားတ ို ေ့သညှ်ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ က   ု ု ိုတငှ်ဆနဒအ

ဒလျ  ှ်အဒပခခံပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် 

 အဆ ိုြါ DRP န ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်။ 

    စမီ္ံ  နှ်ား  ိုစမီ္ံ  နှ်ားအတ  ှ် ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  အဒဆ  ှ်အ

ဦမ္ျ ားပြနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ရနှ်အတ  ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ် 

      ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္   ဒနဆယှ်ြစစညှ်ားမ္ျ ားမ္ ခပငုှု် ေ့အဒရား 

    အဆ ိုြါ နှ်ထရ ို ှ်အ ားပ ငှ်ေ့မ္ညှ်သညှ်ေ့ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု / 

အဒဆ  ှ်အဦမ္ မ္ဆ ိုြျ ှ်စာီးဆံိုားရှု ံားမ္ှုအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား 

/ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအလ ားတ အမ္ျ  ားအစ ားမ္ျ ား  ိုဒြားမ္ တဆငှ်ေ့

ဒလျ ှ်ဒက ားဒင လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

    မ္ဆ ိုအလယှ်တနှ်ားအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားလ ိုလျှငှ် 

ထ ခ ို ှ်ဒနက တယှ်, စမီ္ံ  နှ်ား  ိုမ္ ရငှ်ား 1 

အဒပခအဒနမ္ျ ားမ္  သ တ ို ေ့အ ားအဒဆ  ှ်အဦ  ိုဝယှ် / 

ပြနှ်လညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ရနှ်အတ  ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

C အဆ ိုြါစခနှ်ားအတ ငှ်ားအ

ပ စှ်မ္ျ ားသညှ်ေ့အ မ္ှ်ပခံဒပမ္

အရငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အ

စ ိုားရအဒဆ  ှ်အဦား

မ္ျ ား၏အရှု ံား 

 DRP အဝနှ်ား / အစ ိုားရ မ္ ရငှ်ားအဒပခအဒနမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ တှ်ြ ိုဒ  ငှ်ားခ ဒအနဒအ

မ္  သ တ ို ေ့အ ားအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားင်္ိုဏှ်သတတ  မ္ျ ား၏ပြနှ်လညှ်တ

ညှ်ဒဆ  ှ်ဒရား။ 

D အသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ားဒ ျ 

ငှ်ား၏အရှု ံား 

ဝငှ်ဒင အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှု / 

အရငှ်ားအပမ္စှ် 

DRP စာီးြ  ားဒရားြ ိုငှ်ရ ငှ် (မ္ျ ား), 

အ မ္ှ်င  ား (s), ဝနှ်ထမ္ှ်ား (s), 

ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 က   တငှ်. အဒက  ငှ်ားက  ားစ ။ 

    စခနှ်ားအတ ငှ်ားအပခ ားတညှ်ဒနရ ရ  ဒ  တ အတ  ှ်  ညီ

ဒစ ငှ်ေ့ဒရ   ှ်ဒရား။ 

    တစှ်လအဒြေါ်အဒပခခံပြီားဆံိုားရှု ံားခွဲေ့ရဝငှ်ဒင အဘ ို ေ့ 

(အစ ိုားရစညှ်ားမ္ျဉ်ားမ္ျ ားအရ) 

မ္ျ  ားအ  အညမီ္ျ ားအတ  ှ်တဦားတညှ်ားအချ နှ် 

(အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  ) ဝငှ်ဒင ဆံိုားရှု ံားခွဲေ့ရသ ို ေ့မ္ဟိုတှ် (ြ ို. 

ပမ္ငှ်ေ့မ္ ားသညှ်  ိုမ္ဆ ို) န မ္ှ်ေ့ဆံိုားလိုြှ်အ ားခနှုနှ်ားထ ားမ္ျ ား။ 

    စမံီ္  နှ်ား  ိုစမံီ္  နှ်ား ိုနှ် ျစရ တှ်န ငှ်ေ့အတ စခနှ်ားတ ငှ်အချ  ွဲ့

နွဲ ေ့အပခ ားအရြှ်မ္ စာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားဒပြ ငှ်ားလွဲြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

    စမီ္ံ  နှ်ားအတ  ှ်အလိုြှ်အ  ိုငှ်အမ္ျ ားအတ  ှ်ထညှ်ေ့သ ငှ်ားစ

ဉ်ားစ ား။ 

E ယ ယီ 

access   ိုဆံိုားရှု ံား 

ပြညှ်,   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို, utilities, 

ဘံိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုသယံဇ တမ္ ဝငှ်

ဒရ  ှ်ခ ငေ့ှ်ယ ယီအရှု ံား 

DRP အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား ရ ှ်ဒြါငှ်ား 60 က   တငှ်. အဒက  ငှ်ားက  ားစ ။ 

    ယ ယီသံိုားစ ွဲန ိုငှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ဘယှ်မ္  ၏ပြဌ နှ်ား

ချ ှ် 

ပ စှ်န ိုငှ်ြါ။ 

    ထ ခ ို ှ်နစှ်န ပြညှ်,   ွဲွဲ့စညှ်ားြံို, utilities, 

ဘံိုြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအရငှ်ားအပမ္စှ်မ္ျ ား၏ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား / 

တ ိုားပမ္ြှငှ်ေ့။ 

 F အပခ ားမ္ညှ်သညေ့ှ်ဆံိုားရှု ံားမ္ှုဒ  ှ်ထို

တှ်မ္ဟိုတှ် 

  ဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့အတငှ်ားအဓမ္မသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု  ီ RPF 

န ငှ်ေ့အစ ိုားရန ငှ်ေ့  OP 4.12  

န ငှ်ေ့အတ လ ို ှ်န မ္ှုန ငှ်ေ့အတ ဒြားအြှ်အဒပခခံမ္ အဒြေါ်အဒပခ

ခံပြီားမ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဒလျ ေ့ြါားခံရက လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ် 

 

 



 

8.0 အ  ွဲွဲ့အစညှ်ားဆ ိုငှ်ရ  အစအီစဉ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ပခငှ်ား 

အစ ိုားရသညှ်၎ငှ်ား၏ဒ သဆ ိုငှ်ရ အစ ိုားရဝနှ်က ီားဌ န, ဒ ျားလ ှ်ဒ သ  ံွဲ့ ပ   ားဒရားန ငှ်ေ့သမ္ဝါယမ္ (Mol-GRD & C  ) 

န ငှ်ေ့သဘ ဝဒဘားစမံီ္ခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုန ငှ်ေ့ ယှ်ဆယှ်ဒရားဝနှ်က ီားဌ န (MoDMR) မ္ တဆငှ်ေ့စမံီ္  နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့စမံီ္ခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုအတ  ှ်ပခံ ငံိုတ ဝနှ်ရြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 အဆ ိုြါစမီ္ံ  နှ်ား  ိုသံိုားစမီ္ံ  နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရားယ နစှ် (PIUS) မ္ တဆငှ်ေ့ LGED, DPHE န ငှ်ေ့ MoDMR   အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

ငါ-GED န ငှ်ေ့ DPHE အဆ ိုြါ MoLGRD & C   အတ ငှ်ားဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်လျ ှ်ရ  သညှ်။ 

အ ားလံိုားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားလယှ်ပြငှ်အဆငေ့ှ်မ္   ို ခသညှ် ယှ်ဆယှ်ဒရားန ငှ်ေ့ဒနရြှ်မ္ျ ားသ ို ေ့ပြ  နှ်လညှ်ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ်န  (RRRC)  ညြှ နှု ငှ်ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 အဆ ိုြ ပုုိုထ ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှု  ွဲွဲ့စညှ်ားြံိုမ္  ချမ္ တှ်မ္ျ ားအတ  ှ် ျ  ားဒက  ငှ်ားဆငှ်ပခငှ် In-line   ို DRP 

အ  အညနီ ငှ်ေ့ညြှ န ှု ငှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်လိုြှ်ငနှ်ားစညှ်ားမ္ျဉ်ားစညှ်ား မ္ှ်ားဒတ   ိုအတ အစ ိုားရဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားမ္ျ ား၏လိုြှ်ြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့မ္ျ ားန ငှ်ေ့အညပီ စှ်ရနှ်န ငှ်ေ့အဒ  ငှ်ေ့သ ို ေ့ပြညှ်တ ငှ်ား

ဒရားအစ ိုားရက ီားက ြှ်အိုြှ်ချ ြှ်ရ ငှ်ားလငှ်ားဒရားလိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား  ိုယ ပြ ုီု ားအထ ဒရ  ှ်ဆံိုားဆံိုားပ တှ်ချ ှ်ချ enable ရနှ်ပ စှ်ြါသညှ်။ 

  စာီးြ  ားဒရား၏အစ ိုားရအဒပခပြ ုိုရွဲ ေ့စညှ်ား မ္ှ်ားမ္ျ ား, အ PIUS ၏စမီ္ံ  နှ်ား ါရ ို ှ်တ ဒအ  ှ်ြါ PSO   

(တ ို ှ်ရ ို ှ်သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်ရ ဝနှ်က   ုီု ားမ္ျ ားစမံီ္  နှ်ားစတီယ ရငှ်ဒ  ှ်မ္တီသ ို ေ့သတငှ်ားြ ို ေ့မ္ျ ားအတ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ား ( ို ခသညှ်မ္ျ ားဆ ိုငှ်ရ ဆွဲလှ်၏အီား /   

ဌ နမ္ှူား) ၏ဦားဒခါငှ်ား ဒနတဆငှ်ေ့တ ဝနှ်ရ  ပ စှ်ညေ့ှ်စ ားတတှ်ဒသ ပ စှ်သညှ်။ Sr;  သဘ ြတ အပ  စှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်တွဲေ့ PSC ရ  လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ် အတ ငှ်ားဒရားမ္ှူား / 

အတ ငှ်ားဒရားမ္ှူား LGD, MoLGRD & C နွဲ ေ့ Sr; အတ ငှ်ားဒရားမ္ှူား / အတ ငှ်ားဒရားမ္ှူား MoDMR   သဘ ြတ အပ  စှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်တွဲေ့ PSC, တစှ်ခိုချငှ်ားစီ PIU 

  ိုယှ်စ ားလ ယှ်မ္ျ ားန စှ်ဦားစလံိုား PSC အစညှ်ားအဒဝားဒတ မ္  ြစစ ြပနှ်ပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။

 

DPHE စ တျအြ ိုငျား la န ငှ်ေ့အစ တှ်အြ ိုငှ်ား 3B ၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ားတစှ်ခို၏အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စပီ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ DPHE PIU 

တစှ်ဦားဆ ှ် ြှ်အြှ်န စံမံီ္  နှ်ား ါရ ို ှ်တ န ငှ်ေ့န  စှ်ခို  ို DPDs ရြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

LGED စ တျအြ ိုငျား 1B န ငှ်ေ့အစ တှ်အြ ိုငှ်ား 3B ၏အစ တှ်အြ ိုငှ်ားတစှ်ခို၏အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စပီ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ LGED ထ ားပြီား IDA 

အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်လျ ှ်ရ  သညှ်  ိုအဒမ္ရ  နှ် $ 375 သနှ်ား Multi ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်သဘ ဝဒဘား Shelter စမီ္ံ  နှ်ား (MDSP) ဒင ဒက ားအပ စှ်ဒလ ဒလ ဆယှ်, 

ရ  ပြီားသ ားစမီ္ံ  နှ်ား ါရ ို ှ်တ , PIU န ငှ်ေ့ဒ  ေ့ဘဇ ားခရ ိုငှ်အတ ငှ်ားဝငှ်ဒရ  ှ်စ  ှ်  ှ်ဒရားန ငှ်ေ့အတ  တညှ်ဆွဲ MDSP PD ၏ PD ပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်သဒဘ တ ညခီွဲေ့ခွဲေ့သညှ် 

အဆ ိုပြ ထ ားဒသ စမံီ္  နှ်ား  ိုရွဲ ေ့ LGED related အစ တှ်အြ ိုငှ်ားန ငှ်ေ့တညှ်ဆွဲ MDSP PIU န ငှ်ေ့ MDSP ြစစညှ်ားဝယှ်ယ ဒရား Panel 

  ိုစမံီ္  နှ်ားမ္ လ ိုအြှ်ဒသ ြံေ့ြ ိုားမ္ှုဒြားလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ဤသညှ် setup   ို MDSP 

၏ဆ ှ်လ ှ်ဒအ ငှ်ပမ္ငှ်ဒသ အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ရနှ်ဆ ိုသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုရ  သညှ်  ို ေ့ဒမ္ျှ ှ်လငှ်ေ့ထ ားပခငှ်ားမ္ရ  ြါ။ ဤသညှ်တညှ်ဆွဲ MDSP PIU 

အဆ ိုပြ ထ ားစမံီ္  နှ်ားဒအ  ှ်တ ငှ်အဆ ိုပြ ထ ားဒန  ှ်ထြှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ခ ိုငှ်ခံေ့ဒစ၏မ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ MDSP 

န ငှ်ေ့ဤအဆ ိုပြ ထ ားဒသ စမံီ္  နှ်ားသာီးပခ ား ိုတ ယဝနှ်က ီားစမံီ္  နှ်ား ါရ ို ှ်တ  (DPDs)   ိုထ နှ်ားသ မ္ှ်ားရနှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

 

 



 

 

 

  MoDMR စ တျအြ ိုငျား 2 နွဲ ေ့စ တျအြ ိုငျား 3A မ္ျ ားအတ  ှ်အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စပီ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ မ္ဟိုတှ်တ ွဲ  ှ်အတ ငှ်ားဒရားမ္ှူားန ငှ်ေ့န  စှ်ခို  ို DPDs  

Wiiရွဲ ေ့ရ ထ ား  ိုဒအ  ှ်တ ငှ်တစှ်ဦား ဆ ှ် ြှ်အြှ်န ထံ ား PD ဒချ ဒမ္ ွဲ့စမံီ္  နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့က ီားက ြှ်မ္ှုဒသချ ဒစရနှ်အပ စှ်ခန ေ့ှ်အြှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။  

တစှ်ဦား  PIU စမံီ္  နှ်ား  ိုစမံီ္ခနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုအတ  ှ် PD   ညနီ ိုငှ်ရနှ် ို ခသညှ်မ္ျ ားဆ ိုငှ်ရ ဆွဲလှ်အတ ငှ်ား  ငှ်ေ့လ စှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 

 အဆ ိုြါ ို ခသညှ်ဆွဲလှ်န ငှ်ေ့၎ငှ်ား၏လယှ်  ို leve;    ိုယှ်စ ားြ ပုုိုအသငှ်ားစခနှ်ား-In-စ ြှ်စ ွဲချ ှ် /  ို ခသညှ်မ္ျ ားဆ ိုငှ်ရ ,  ယှ်ဆယှ်ဒရားန ငှ်ေ့ဒနရြှ်မ္ျ ားသ ို ေ့ပြ  

နှ်လညှ်ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒ  ှ်မ္ရ ငှ် (RRRC)   ိုလညှ်ား ီ component တစှ်ခိုဒအ  ှ်မ္  ဒန ေ့ -to-ဒန ေ့ လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား  ိုကသ  န တှ်န ငှ်ေ့စီမံ္ခနှ် ေ့ခ ွဲရနှ်,  

အထ ားဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားအြါအဝငှ်အရညှ်အချငှ်ားပြညေ့ှ်မ္ီဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုဒြား (s)  ဒထ  ှ်ခံလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

 

 ညညီ ပခငှ်ား 

အဆ ိုြါစမီ္ံ  နှ်ားတညှ်ဆွဲအစ ိုားရယနတရ ားမ္ တဆငှ်ေ့ညြှ န ှု ငှ်ားအ ားလံိုားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အတ အစ ိုားရအဒပခပြ ုို၏လ ှ်ရ  အစအီစဉ်မ္ျ ား   ိုသံိုားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

လယှ်ပြငှ်၌လ ှ်ရ    ံွဲ့ ပ   ု ု ိုုားဒရားမ္ တှ်  ှ် / Multi န စှ်ဦားန စှ်  ှ် / Bi-Lateral /   ုိုလဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ  ုားညြှ နှု ငှ်ားယနတရ ား ဟ အငှ်တ မီ္လနှ် ဏ္ဍညြှ နှု ငှ်ားဒရားအ  ွဲွဲ့ (  

ISCG) မ္ တဆငှ်ေ့ပ စှ်န ငှ်ေ့မ္ဟ ဗျျူဟ အလိုြှ်အမ္ှုဒဆ ငှ်အ  ွဲွဲ့ (seg)      က  ားပမ္   ု ု ိုု ေ့အတ  ှ်ညြှ နှု ငှ်ား ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ အဆ ိုြါ RRRC, အ ISCG,  

န ငေ့ှ်အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ စမံီ္  နှ်ား လိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ား အဒြေါ်အချငှ်ား ချငှ်ားဒအင်္ျငှ်စလီယှ်  ငှ်ားအဆငှ်ေ့  ိုညြှ န ှု ငှ်ားရ  လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ 

  အမ္ျ  ားသ ားအဆငေ့ှ်မ္  ဒယဘိုယျအ ားဒရားမ္ ဝါ ညြှ နှု ငှ်ား  ဝနှ်က    ု ီ  ုားအ  ွဲွဲ့ န ိုငှ်ငပံခ ားဒရားဝနှ်က   ုီု ားဌ နတ ို ေ့ ဒထ  ှ်ြံေ့ဒြား အတ ငှ်ားဒရားမ္ှူား 

နှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ အချငှ်ားချငှ်ားဓမ္မခနဓ   ိုယှ်အတညှ်ြ ပုုိုဒသ အမ္ျ  ားသ ား  ဒရားတ ဝနှ်အငှ်အ ားစို (NTF), အ ားပ ငှ်ေ့ပ စှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ န ိုငှ်ငဒံတ ှ်အဆငှ်ေ့ညြှ န ှု ငှ်ားသညှ်ေ့ 

RRRC မ္ တဆငှ်ေ့ MoDMR   န ငှ်ေ့  ငှ်ားဆငှ်ားအဆငှ်ေ့  ိုညြှ န ှု ငှ်ားမ္ တဆငှ်ေ့ပ စှ်လ မ္ေ့ှ်မ္ညှ်။ ဤသညှ် In-line   ိုရ ိုဟငှ်င်္ျ ဒရ  ှ်လ န ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. တ ိုငှ်ားပြ 

ည ုှ်အတ  ှ်ပခ    ုိုုငံံိုညြှ န ှု ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ဆ ှ်သ ယှ်ဒရားအစအီစဉ်မ္ျ ားန ငျွဲ့အတ ရ  ၏။  ထ ို ေ့အြ ငျအဒြါငျားတ ို ေ့သရငှ်ားန ာီးပမ္ြှ ြှ်န မံ္ှုမ္ျ ားမ္ျ  ုားအတ  ှ်လိုြှ်ငနှ်ား 

မ္ျ ား  ိုအစ ိုားရအဒပခပြ ုို,  အ ရ   ံွဲ့ ပ    ု ု ိုုားဒရားဘဏှ်၏ complementing န ငှ်ေ့အပခ ားလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်  

မ္ညှ်သညှ်ေ့ြံိုတ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ထြှ်တ ဒရ  ငှ်ရ  ားရနှ်ဒအင်္ျငှ်စကီ  ားဝငှ်။ 

8.1 စမီ္ံ  နှ်ားimplemenúžar [FižJ)   PIU တ ဝနှ်မ္ျ ား  ိုဒအ  ှ်ြါတ ို ေ့ြါဝငှ်သညှ်: 

 

 P SC န ငှ်ေ့ မ္္  ဘဏှ်  ိုတငှ်သ ငှ်ားခွဲေ့တွဲေ့အဘ ို ေ့အ subprojects ၏အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားစ စစှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့ခ ွဲပခ   ု ုားဒဆ ငှ်ရ  ှ်ရနှ်; 

     မ္္ ေ့ဘဏှ်မ္ ဝါ မ္ျ ားအဒတ ွဲ့အက   ုိုု  ံ ိုသ သညှ်  

(ii) ပ နှ် ေ့ ျ ှ်လ မ္ှုအ  အ  ယှ်၏အထ ား ိုပြ  နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစီအစဉ်  ိုအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ပခငှ်ား, တ ိုငှ်ြငှ်, လ မ္ှုဒရားြါဝငှ်နွဲ ေ့အလိုြှ်သမ္ ား oriented   

လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားmainlÿ။ 

 (iii) RAP ပြငှ်ဆငှ်ြါန ငှ်ေ့ပြ နှ်လညှ်သံိုားသြှ် PSC န ငှ်ေ့ မ္္  ဘဏှ်  ိုတငှ်ပြရနှ်; 

  ( ဃ)  မ္္ ေ့ဘဏှ်ထံမ္  PSC န ငှ်ေ့တစှ်ပြ    ု ု ိုငှ်န ှ်တညှ်ားထံမ္ ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်၏ခ ငှ်ေ့ြ ပုုိုချ ှ် Secure; 

     ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်၏ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့မ္ မ္ှ်ားမံ္စဉ်အတ ငှ်ားမ္  စိုဒဝားထ ခ ို ှ်နစှ်န အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ားဒ တ အပခ    ဒုစ ို ှ်စခနှ်ား 

Secure; 

 (vi) အ ားလံိုားအစ ိုားရလ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့လ ို ှ်န က  သညှ်  ိုဒသချ ; 

 (VII) သညှ်အမ္ျ ားပြညှ်သ အထ ားသပ ငှ်ေ့ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုစမံီ္  နှ်ားန ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်. 

မ္ညှ်သညှ်ေ့ပ စှ်ဒြေါ်တ ိုားတ ှ်မ္ှုအဒြေါ် updated 

ပ စှ်ဒက  ငှ်ားဒသချ တွဲေ့စဉ်ဆ ှ်မ္ပြတှ်အမ္ျ ားပြညှ်သ ဆ ိုငှ်ရ အချ ှ်အလ ှ်မ္ွဲဆ ယှ်စညှ်ားရံိုားဒရားဒဆ ငှ်က ဉ်ားဒြားန ိုငှ်သညှ်, 

  ( VIII) ဒလျ ှ်က    ဒု ုားဒင ၏ထ ိုအချ နှ် ဒစျား   ှ်ဒြါ ှ်ဒစျားဒရ ငှ်ပြနှ်ဟြှ်မ္ ဒလျ ှ်က    ဒု ုားဒင န ငှ်ေ့အပခ   

ု ုားရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့တ  ှ်ချ ှ်သံိုားနှုနှ်ား၏မ္ မ္ှ်ားမံ္အြါအဝငှ်ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား၏ဒန  ှ်ဆံိုားဒရားသ ားချ နှ်သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ား; 

လ ိုအြှ်မ္ယှ်ဆ ိုရငှ် (IX) 

  ိုဒလျ ှ်ဒက ားဒင မ္ျ ားပ နှ် ေ့ဒဝတွဲေ့ညြှ န ှု ငှ်ားအချ နှ်ဇယ ား၏ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အပခ ားအြါအဝငှ်အစ ားထ ိုားဒပမ္   ှ်၏ဒရ ားချယှ်ပခငှ်ားန ငေ့ှ်ပြငှ်ဆငှ်မ္ှု  ိုြ ို ေ့ဒဆ ငျ 

 

   ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့, လ မ္ျ ား၏ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့, ဒ   ှ်ြွဲသီားန မံ္ျ ား  ိုမ္တှ်တြှ်ရြှ်၏ရ တှ်သ မ္ှ်ားပြီားလျှငှ်, subproject တစှ် section   မ္  လ ထိုအဒပခြ 

ပုုိုအ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်၏စတငှ်; 

 

  ( vi) အထ ခ  ို ှ်နစ ှ်န မ္ ဒလျ ှ်က    ဒုုားဒင  န  င ှ် ေ့အပခ    ု ုားရြ ိုင ှ်ခ င ှ် ေ့မ္ျ ားဒြားအြှ်ပခ  ငှ်ား  ိုြ  ို ေ့ဒဆ ငျ 

    အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ား; 

 (VII)  လ ှ်ခံန  င ှ် ေ့စ ီမ္ံ  န ှ်ားပြန ှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒပခခံမ္ မ္ျ ားန  င ှ် ေ့ပြန ှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားမ္ ဒဘ င ှ်န  င ှ် ေ့အညီအတ  ှ်တ ိုင ှ်က  ားမ္ှုမ္ျ ားန  င ှ် ေ့ 

ထ ခ ို ှ်နစ ှ်န အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုမ္ျ ား၏မ္ဒ ျနြှ်မ္ ှုအဒြေါ်ြ ပုုိုမ္ ; န  င ေ့ ှ် 

 (VIII) တ ိုင ှ်က  ားစ မ္ျ ားန  င ှ် ေ့မ္ဒ ျလညှ်မ္ှုဒပ ရ င ှ်ားဒခေါ်ဒဆ ငှ်သ  ားအ ားလံို ားအမ္ျ ားြ ိုင ှ်အစညျားအဒဝားပမ္ ား ,  

မ္ဒ ျလညှ်မ္ှုမ္ျ ားန  င ှ် ေ့အဒရားယ ဒဆ ငှ်ရ  ှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုစ ံချ  န ှ်တငှ်ထ န ှ်ားသ မ္ ှ်ားြါ။ 

 (IX) ပြ န ှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစီအစဉ်  ိုအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ပခ  င ှ်ားအဒြေါ်တ ို ားတ ှ်မ္ှုအစ ီရင ှ်ခံစ မ္ျ ားဒစ င ေ့ ှ်က ညေ့ ှ်ပြီ ားပြင ှ်ဆငှ်ဒလ ေ့။  



 

9.0 ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အစရီငှ်ခံစ  

အ  ို ါ PIU 

ပ န်လညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအစအီစဉ်၏မွမ်ေးမံပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း၏ ံိုမှန်ရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှု ပခငေ်းနငှ်ုံ့အကဲပ တှ်လိုြှ်ဒဆ ငှ်သ  ားရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အ ွဲပ တှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားမ္ ဝါ အမ္ ဒဘ ငှ်အရသ ရသညှ်ပြငှ်ဆငှ်အဒ  ငှ်အ

ထညှ်ဒ  ှ်ဒက  ငှ်ားဒသချ ဒစရနှ်  ညဒီြား  ို ေ့ရညှ်ရ ယှ်ထ ားသညှ်။ ထ ို ေ့အပြငှ်စမံီ္  နှ်ားအ ား၏ပြငှ်ြဒမ္ ှ်နတီ ဤစမံီ္  နှ်ားအဘ ို ေ့ပြငှ်ဆငှ်ဒသ သ အဒြါငှ်ားတ ို ေ့ 

  ိုလ မ္ှုဒရားအ  အ  ယှ်ဒက  ငှ်ေ့-လံို ေ့လဝီရ ယအစရီငှ်ခံစ မ္ျ ား (DDR)   ိုပြနှ်လညှ်သံိုားသြှ်မ္ညှ်ပ စှ်သညှ်။ ပြငှ်ြဒမ္ ှ်နတီ မ္ိုနှ်တ ိုငှ်ား  ဏှ်ခအံသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား 

န ငှ်ေ့အတ ဒတ ွဲ့ဆံိုဒဆ ားဒန ားမ္ှုတညှ်ဒထ ငှ်ရနှ်န ငှ်ေ့၎ငှ်ားတ ို ေ့၏စ ိုားရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အက ံပြ ချ ှ်မ္ျ ားစမံီ္  နှ်ားမ္ျ ားတ ငှ်ထညှ်ေ့သ ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ား

ဒသချ ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ ပြငှ်ြဒမ္ ှ်နတီ အဆ ိုြါပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ် (RAP) အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ ေါ်ရနှ်အ PMUs / PlU 

န ငှ်ေ့အတ နာီး ြှ်စ  အလိုြှ်လိုြှ်န ငှ်ေ့အဆ ိုပြ ထ ားဒလျ ှ်ဒက ား,ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားန ငှ်ေ့ဝငှ်ဒင   ိုြ နျလညျထ ဒထ အစအီမံ္မ္ျ ား အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ပခငှ်ား 

အတ  ှ်အထ ားတ ဝနှ်ရ  သညှ်, ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားစဉ်အတ ငှ်ားထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား (APS) နွဲ ေ့ဒဆ ားဒန ားညြှ န ှု ငှ်ားပခငှ်ား, 

မ္ဒ ျနြှ်ချ ှ်  ို  ညကီ လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ် ခံစ ားရတွဲေ့နစှ်န မ္ှု။ သ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်သ မ္သညှ် PIU န ငှ်ေ့ နှ်ထရ ို ှ်တ ၏ဝနှ်ထမ္ှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ား 

ဒရားဒလေ့ ျငှ်ေ့ဒရားအစအီစဉ်မ္ျ ား န ငှ်ေ့အလိုြှ်ရံိုဒဆ ားဒန ားြ ွဲလိုြှ်မ္ညှ်; ဒအ  ှ်ြါဒသ ေ့ချ ှ်ညွှနှ်ား  နှ်ား PIUs အ ားပ ငှ်ေ့အခါအ ားဒလျ ှ်စ  ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

စျာေး ဲွတင ်11: key က ိုည န်က န်ေးမျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးလို ်ငန်ေးစဉ်က ို 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်း 

ရှုရထျာင်ုံ့ 

အ မ်ရှငလ် မှုအသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းမျျာေးအတကွ်အလျာေးအလျာည န်ေးက န်ေး မှုအတကွ်အလျာေးအလျာည န်ေးက န်ေး 

DRP အသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်း 

 ပ နှ် ေ့ဒဝ 

ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့ 

  ပ န ေ့ှ်ဒဝ ရြ ိုငှ်ခ ငေ့ှ်ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့အတ  ှ်ရြ ိုငှ်ခ ငေ့ှ်အခ ငေ့ှ်အဒရား   matrix   ိုထ  ှ် set 

ဆံိုားရှု ံားမ္ှုအဒရအတ  ှ်န ငှ်ေ့အမ္ျ  ားအစ ားန ငှ်ေ့န ှု ငှ်ားယ ဉ်ထိုတှ်ဒချား။ DRP အဒဆ  ှ်အဦအဒရအတ  ှ် 

အပြီားအြ ိုငှ်ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ 

DRP အဒဆ  ှ်အဦအဒရအတ  ှ် 

အပြီားအြ ိုငှ်ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ 

 ဘ လွဲဆ ိုဒတ ေ့အချ နှ်ဆနှ် ေ့ ျငှ်ဒင ဒြားဒချ။ DRP အဒဆ  ှ်အဦအဒရအတ  ှ် 

ယ ယီဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ 

 ယ ယီပမ္ ဒုယ ဆံိုားရှု ံားအ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားဒ  ှ်ထိုတှ်ပခငှ်ား, ဥြမ္   

ဒပမ္ဆလီွှ မ္ျ ားစ နှ် ေ့ြစှ်ပခငှ်ားအ ားပ ငှ်ေ့တ ငှ်ားဒချား,  နှ်ထရ ို ှ်တ  ''  စခနှ်ားမ္ျ ား, ြါဝငှ်သညှ်ခွဲေ့တ ။ 

ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့စဉ်အတ ငှ်ား DRP 

အဒဆ  ှ်အဦမ္ မ္ဆ ိုြျ ှ်စာီးဆံိုားရှု ံားမ္ှု 

 အဆ ိုြါသဒဘ တ ညခီွဲေ့သယှ်ယ ြ ို ေ့ဒဆ ငှ်ဒရား ိုနှ် ျစရ တှ်, ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့စရ တှ်မ္ျ ား, 

ဝငှ်ဒင အစ ားထ ိုားဒထ  ှ်ခံမ္ှုန ငှ်ေ့မ္ဆ ို၏အချ နှ်မီ္ဒင ထိုတှ်ဒြားမ္ှုမ္ျ ား  ို 

အချ နှ်ဇယ ားအရသ ရသညှ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားစရ တှ်။ 

DRP 

စာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားအဒရအတ  ှ်ထ ခ ို ှ် 

 ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ား၏မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်သ ှ်ဒသအဒထ  ှ်အထ ား ဒရွှွဲ့ဒပြ ငှ်ားမ္ှုအတ  ှ် ိုနှ် ျစရ တှ်  ိုသံိုား

စ ွဲ၏ဒင ြမ္ ဏ 

 ဒခါငှ်ားစဉ်၏အဒပြ ငှ်ားအဒရွှွဲ့ န  င ှ်ေ့အတ ပြီားစီားခွဲေ့ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ား၏မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်သ ှ်ဒသအ

ဒထ  ှ်အထ ား 

 

  မ္ ပု  ဒုယ လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား၏မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်သ ှ်ဒသအဒထ  ှ်အထ ား /  င  ား  

   ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားပခငှ်ား /  လ ိုအြှ်တွဲေ့သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်င  ားဘ ို ေ့ဒြားဒဆ ငှ်ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင ရ ခ ိုငှ်နှုနှ်ား  

   ဒဘား ဏှ်သငှ်ေ့အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား / ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု / ဒ   ှ်ြွဲသာီးန မံ္ျ ား  / သ 

စှ်ြငှ်မ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ်ဒြားဒဆ ငှ်ဒလျ ှ်က   ဒုုားဒင ၏ရ ခ ိုငှ်နှုနှ်ား 

 

 လ မ္ှုဒရားအဒပခခံအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဝနှ်ဒဆ ငှ်မ္ှုမ္ျ ား၏ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရား။  

 လ ှ်ခံရရ  ထ ခ ို ှ်စာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ား 

လွှွဲဒပြ ငှ်ားပခငှ်ားန ငှ်ေ့ရှု ံားန မ္ှ်ေ့စာီးြ  ားဒရားလိုြှ်ငနှ်ား ဒနရရ  လ တွဲေ့အသ ားတငှ်ဆံိုားရှု ံားမ္ှုမ္ျ ားအတ  ှ်ဒင ဒြားဒချ

မ္ှုအြါအဝငှ်ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့။ 

 

တ ိုင ်ငပ်ခငေ်း

နငှ်ုံ့မရကျလ

ညမ်ှု 

အစညျားအဒဝားပမ္ ား, အိုြှ်စိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားလှုြှ်ရ  ား မ္ှုမ္ျ ားအြါအဝငှ်စစီဉ်ထ ား 

အပ စှ်  ွဲွဲ့စညှ်ား ဒဆ ားဒန ားညြှ န ှု ငှ်ား။ 

 အစညျားအဒဝားပမ္ ား, 

အ  ွဲွဲ့မ္ျ ားအြါအဝငှ်စစီဉ်ထ ားအပ  

စှ်  ွဲွဲ့စညှ်ားဒဆ ားဒန ားညြှ န ှု ငှ်ား, 

 အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္  အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားအ ားပ ငှ်ေ့ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့မ္ျ ားအသ ြည ။  

   အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအ ားပ ငှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားယနတရ ား၏ အသံိုားြ 

ပုုိုမ္ှု။ 

န ငှ်ေ့ရြှ်ရ   DRP 

လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား။ 

 ယငှ်ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှု၏ဆံိုားပ တှ်ချ ှ်အဒြေါ် ပြနှ်က  ားဒရား။ DRP အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားမ္  အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားအ ား 

ပ ငှ်ေ့ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့မ္ျ ားအသ ြည ။ 

 လ မ္ှုပြငှ်ဆငှ်မ္ှုအဆငှ်ေ့၏အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုအဒြေါ် ပြနှ်က  ားဒရား။ အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအ ားပ ငှ်ေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ 

ငှ်ားယနတရ ား၏အသံိုားပြ မ္ှု။ 

 အ ားနညှ်ားချ ှ်ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားအတ  ှ်အထ ားအစအီမ္ံမ္ျ ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်

ဒရား။ 

 DRP အဒရအတ  ှ် GRM ပ   

စှ်စဉ်  ိုမ္  ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားဒတ ဟ  

  ရ ိုဟငှ်င်္ျ မ္ျ ားသညှ်ဘ သ စ  ားတ ဒသ အဆငှ်ဒပြဘ သ စ  ားမ္ျ ားမ္  ဒရားထ ား

တွဲေ့မ္ဒ ျနြှ်မ္ှု၏ဆံိုားပ တှ်ချ ှ်အဒြေါ် ပြနှ်က  ားဒရား 

  



 

 ကသ်ယွရ် ေးနငှ်ုံ့ ါဝငလ်ျာပခင ်  (ဒယ  ှ်ျ ားမ္ နှ်ားမ္တ ို ေ့န  စှ်ဦားစလံိုားအတ  ှ်)  ဒယဘိုယျအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအဒရအတ  ှ်။ 

  စိုစိုဒြါငှ်ားသငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ားထွဲ အပမ္  ုိုု ားသမ္ာီးပမ္ ု ုား၏ရ ခ ိုငှ်နှုနှ်ား။  

 မ္ နှ်ားမ္န ငေ့ှ်သာီးသန ေ့ှ်အစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအဒရအတ  ှ်။  

 အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ သာီးသနှ် ေ့အစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအဒရအတ  ှ်။ 

 အသစှ်ဒသ ဆ ို ှ်မ္ျ ားမ္  အစညှ်ားအဒဝားဒတ အဒရအတ  ှ်။  

 ဒ  ငှ်ား ငှ်ဗ ိုလှ်ဒပခအရ ငှ်န ငှ်ေ့အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားအက  ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအဒရအတ  ှ်။ 

 (အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ား, အမ္ျ  ားသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ား၏) 

အစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအတ  ှ်ြါဝငှ်မ္ှုမ္ျ ား level ။ 

 ဆ ှ်သ ယှ်-လံိုဒလ  ှ်ဒသ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္လံိုဒလ  ှ်အချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ား၏အဆငေ့ှ်။ 

 ပြနှ်က  ားဒရားထိုတှ်ဒ  ှ်။  

 ဒ သခဘံ သ စ  ားမ္ျ ားသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ားထိုတှ်ဒ  ှ်၏ဘ သ ပြနှ်စ ဒြ။ 

ဘတဂ်ျကန်ငှ်ုံ့ 

သတမ်ှတခ်ျ န ်

  လ မ္ှုဒရားအ  အ  ယျအထ ား ို /   ျွမ္ှ်ား ျငှ်သ အပ စှ်ခန ေ့ှ်အြှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့လယှ်ပြ  

ငှ်မ္ျ ားအတ  ှ်အချ နှ်ဇယ ားန ငှ်ေ့ရံိုားအလိုြှ်အဒြေါ်အသံိုားချ။ 

 အချ နှ်ဇယ ားအဒြေါ် ပြီားစာီးခွဲေ့စ မ္ှ်ားဒဆ ငှ်ရညှ်တညှ်ဒဆ  ှ်ဒရားန ငှ်ေ့ဒလေ့ ျငှ်ေ့ဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား။ 

  ဆ ိုြါသဒဘ တ ညခီွဲေ့အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုအစအီစဉ်  ိုဆနှ် ေ့ ျငှ်ပြနှ် 

လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား  ိုရရ  ရနှ်အ တ  ှ်။ 

 အချ နှ်ဒြေါ်ဒအင်္ျငှ်စမီ္ျ ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်  ို ေ့ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားမ္ျ ားအတ  ှ်ရနှ်ြံိုဒင ခ ွဲဒဝချထ ား။ 

 ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားရံိုားဒတ အ ားပ ငှ်ေ့စစီဉ်ထ ားရနှ်ြံိုဒင ဒင လ ှ်ခဒံပြစ ။ 

 ရနှ်ြံိုဒင မ္ျ ားပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်အရသ ရသညှ် disbursement ။ 

 အချ နှ်ဇယ ားနှုနှ်ားအပ စှ်လ မ္ှုဒရားပြငှ်ဆငှ်မ္ှုအဆငှ်ေ့။  

အသကရ်မွေးမှုနငှ ်ုံ့ဝငရ်ငခွနွ်ပ န်

လညထ် ရထျာငရ် ေး 

တစှ်ဦားချငှ်ားစအီတ  ှ်သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ား  ို၏ဒလေ့

 ျငှ်ေ့ဒရားနွဲ ေ့နြံါတှ်အမ္ျ  ားအစ ားမ္ျ ား။ 

DRP အဒရအတ  ှ် GRM အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဘ ို ေ့ 

(မ္ျ  ား၌) ဒစတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ားဒြားဒဆ ငှ်ဒနက  

သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ဝငှ်ဒင န ငှ်ေ့အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှုြံိုစမံ္ျ ား (အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ား, အမ္ျ  ားသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ား) 

ြ နျလညျထ ဒထ ငျက သ အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားအဒရအတ  ှ်။ 

 

 အသစှ်ဒသ အလိုြှ်အ  ိုငှ်အလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားအဒရအတ  ှ်။  

 ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားအစအီစဉ်မ္ျ ားအတ  ှ်ြါ

ဝငှ်ဒဆ ငှ်ရ  ှ်၏အတ ိုငှ်ားအတ ။ 

 (မ္ျ  ား၌) ဒြားဒဆ ငှ်၏နြံါတှ် (မ္ျ  ား၌)  ဒြားဒဆ ငှ်၏သစှ်ြငှ်စ ို ှ်ခငှ်ား 

နြံါတှ်မ္ျ ားအတ  ှ် စ ဒုတန ေ့ဝနှ်ထမ္ှ်ား  ွဲပြ ားပခ   ု ုားန ားဒသ စမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ား 

မ္ျ ားဘ ို ေ့ဒစေ့စြှ်စညှ်ားစ  မ္ှ် 

 ဒထ  ှ်ခမံ္ှုန ငှ်ေ့အတ စ တှ်ဒ ျနြှ်မ္ှု၏ဘ ွဲွဲ့အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှုအ

စအီစဉ်မ္ျ ား / လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားအဘ ို ေ့  ိုလ ှ်ခရံရ  ခွဲေ့သညှ်။ 

အမ္ျ  ားသမ္ာီး DRP အဒရအတ  ှ်  ွဲပြ ားပခ ားန ား 

ဒသ စမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်အလိုြှ်အ  ိုငှ်အခ ငှ်ေ့အလမ္ှ်ားမ္ျ ား  ိုတယှ် 

 သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ဝငှ်ဒင တ ိုားတ ှ်တွဲေ့သ အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားရ ခ ိုငှ်နှုနှ်ား (အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ား, 

အမ္ျ  ားသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ား) 

 

 အသ ျရ ငျ၏သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့စတံ ိုားတ ှ်တွဲေ့သ အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားရ ခ ိုငှ်နှုနှ်ား 

(အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ား, အမ္ျ  ားသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ား) 

 

 အစ ားထ ိုားစ ို ှ်ြျ  ားဒရားဒပမ္ယ န ငှ်ေ့အတ အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား၏နြံါတှ် 

(အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ား, အမ္ျ  ားသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ား) 

 

  အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား (အမ္ျ  ားသမ္ာီးမ္ျ ား, အ  

မ္ျ  ားသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ားနညှ်ားချ ှ်အိုြှ်စိုမ္ျ ား)   နှ်ထရ ို ှ်ပမ္  ဒုယ ြ ိုငှ်  / 

မ္ျ ား၏အဒရအတ  ှ် 

 

မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်လှူ

 ါနှ်ားပခငှ်ား 

သ တ ို ေ့ရွဲ ေ့ဒပမ္ြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ား Post-လှူ ါနှ်ားမ္ှုပြညှ်လှူ ါနှ်ားခွဲေ့ဒသ သ တ ို ေ့အ ား အရ ရ  တဦား မ္ တှ်တမ္ှ်ားတငှ်ဒြား 

၏လိုြှ်ငနှ်ားစဉ်အဒြေါ်တ ိုားတ ှ်ဒရားြါတီ။ အဆ ိုြါ subproject B  အပ စှ်ခ ွဲပခ ားပခငှ်ား 

န ငှ်ေ့မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်လှူ ါနှ်ားမ္ှု ြါဝငှ်ြတှ်သ ှ်သညှ်အဘယှ်မ္  ရ  အမ္ှုဒြါငှ်ား မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်အလှူဒင  

အစရီငှ်ခစံ ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအဒရားယ မ္ှုအစအီစဉ်မ္ ြ ားတ ွဲြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်။ 

N/
A 

 

  



 

ဒန  ျဆ ျတ ွဲ 1: မ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခ ငှ်ားြံိုစံ 

PIU:  

ဒနရ ဒ သ:  

Upazila:  

စခနှ်ား:  

ခ ွဲစမီ္ ံ နှ်ား  ို:  

ဒပမ္ယ ြ ိုငှ်ရ ငှ်၏အမ္ညှ်: ID   ိုအဒရအတ  ှ်: စမီ္ ံ နှ်ား၏အ ျ  ားခစံ ား: Y / N 

လ ငှ်: အသ ှ်အရ ယှ်: အလိုြှ်အ  ိုငှ်: 

ဒနရြှ်လ ြှ်စ : 

စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်သ မ္ှ်ားယ 

လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ထ ိုပြညှ်ဒ  ှ်ပြ

ချ ှ်: 

ဧရ ယ ထ ခ ို ှ်: စိုစိုဒြါငှ်ားပမ္    

ဒုြ ိုငှ်ရ ငှ်မ္ျ ား: 

  ျငှ်ားြစိုစိုဒြါငှ်ားပြညှ်ထ  

ခ ို ှ်ြ ညျသ ြ ညျသ ားအ 

ချ  ား: 

မ္ ပု  ဒုြံို ို ှ်, 

မ္ရရ  န  ိုင ှ်လျှငှ်: 

 န စှ်စဉ်ယခိုဒပမ္ ဒြေါ်တ ငှ်က   ုီု ားထ  ားလ ဒ   ှ်ြွဲသာီးန နံ  ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု၏ဒ  ှ်ပြချ ှ်: 

 အဒသား

စ တှ် 

င်္ဏနှ်ား 

   ျဆာီးခရံလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဟိုသစှ်ြငှ်မ္ျ ား   

သစှ်သာီးြငှ်   

 အပခ  ု ုားစာီးြ  ားဒရားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အ မ္ှ်ဒထ ငှ်စိုရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်အသံိုားြ ပုုိုသစှ်ြငှ်မ္ျ ား   

ရငှ်ေ့ ျ ှ်သစှ်ဒတ သစှ်ြငှ်မ္ျ ား 
 

 

အပခ ား   

ြ ုျဒုု  ှ်ဆံိုားသ  ားြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စမီ္ ံ နှ်ား  ိုအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ ေါ်   ို ေ့သ ို ေ့ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ရမ္ညှ်ပ စှ်သညှ်အပခ  

ု ုားြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြြါ: 

လှူ ါနှ်ားခွဲေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုတနှ်  ိုား: 

 [တပြ ညှ်လံိုား  ိုအသံိုားြ ပုုိုသ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြ ိုင ှ်ရ ငှ်စမီ္ ံ နှ်ားသ  / သ မ္၏ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ား  ိုအဒထ  ှ်အ  ချငှ်မ္ြါဘ ားဆ ိုရငှ်,  

သ သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်သ မ္  ိုလ ှ်မ္ တှ်ထ ိုားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်မ္ျ ား  ိုလ ှ်မ္ြံိုန  ြှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အစ ားဒလျ ှ်က   ဒုုားဒတ ငှ်ားခ ံ ို ေ့ပငငှ်ားဆနှ်သငှ်ေ့ြါတယှ်။ ]  

 

 ရညှ်ရ ယှ်ချ ှ်န ငှ်ေ့အ ျ  ားဆ ှ်အပြညှ်ေ့အဝ  ိုဥ ဏှ်န ငေ့ှ်တ  , 

ငါသညှ်ဤဒက ပင ချွတှ်  မီ္  ဒက  ငှ်ားလ ှ်မ္ တှ်ထ ိုားဒနြါတယှ် 

[1] ငါဒလျ ှ်ဒက ားဒင အတငှ်ားအက ြှ်န ငှ်ေ့အပြညှ်ေ့အဝဆနဒအဒလျ  ှ်ပြညှ်မ္ လှူ ါနှ်ားခွဲေ့ြါ၏။ ဟိုတှ်တယှ်မ္ဟိုတှ်ဘ ား 

[2] ငါ BDT မ္ျ ား၏ဒြါငှ်ားလ ှ်၏သဒဘ တ ညခီွဲေ့ဒလျ ှ်ဒက ားမ္ျ ားအတ  ှ်ဤပြညှ်  ိုလှူ ါနှ်ားခွဲေ့ြါ၏ 

စ  ားမ္ျ ားခိုန စှ်တ ငှ်: 

ဒန ေ့စ ွဲ: ။ 

PIU   ိုယှ်စ ားလ ယှ်အခ ငေ့ှ်အ ဏ  

လ ှ်မ္ တ: 

အမ္ညှ်: 

သတှ်မ္ တှ်ဒရား: 

ဒန ေ့စ ွဲ: 

ထ ခ ို ှ်ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား 

လ ှ်မ္ တ: 

အမ္ညှ်: 

အလှူရ ငှ်က ငှ်ဒ  ှ်ြထမ္ဦားစ  သ ားဒတ ှ်  ို / သတ ို ေ့သမ္ာီး 

  

  

  



 

ဒန  ှ်ဆ ှ်တ ွဲ 2: လ မ္ှုဒရားြံိုစံ 

 စမီ္ ံ နှ်ားလိုြှ်ငနှ်ားခ ွဲမ္ျ ား / component တစှ်ခိုက  ားဝငှ်၏ 1. ဒ ျါြ ခ  ျ 

2. စမီ္ ံ နှ်ားအတ  ှ်ဝငှ်ဒရ  ှ်စ  ှ်  ှ်မ္ှုဧရ ယ ၏ဒ ျါြ ခ  ျပမ္ ားန ငျွဲ့စမီ္ ံ နျား  ိုကသဇ လွှမ္ှ်ားမ္ ိုားမ္ှုဧရ ယ  

ရ ယျာအသံိုေး  ပ  ိုမှုစမီံက န်ေး 

အ ထ ှ်ြါ၏ 3. ပမ္  ဒုယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုအဆငှ်ေ့အတနှ်ား 

 အ ထ ှ်ြါ 4 ပမ္  ဒုယ အသံိုားြ ပုုိုမ္ှု status   ို 

5. လှုြှ်ရ  ားမ္ှုြျံွဲ့ န  ံ ေ့ဒနတွဲေ့ဒပမ္ယ အသံိုားချမ္ှုြံိုစမံ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ဒပမ္အသံိုား ချဒ သမ္ျ ားန ငေ့ှ်စမီ္ ံ နှ်ားဒရားဆ ွဲပခငှ်ား သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ြဋ ြ ခထ ခ ို ှ် 

ဒစဒတ ှ်မ္ မ္ညှ်ဒလ  

6. လှုြှ်ရ  ားမ္ှုသ သ သ သ ဒပမ္ယ ဒန  ငှ်ေ့အယ  ှ်သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် site   ိုရ ငှ်ားလငှ်ားဒရားြါဝငှ်ြတှ်သ ှ်ဒနမ္ မ္ညျဒလ  

7 က  ားဝငှ်, (, လ ဒနအ မ္ှ်စာီးြ  ားပ စှ်, လ မ္ျ  ားဒရား, public / private, သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အပခ ားအမ္ျ  ားအစ ား)  မ္ညှ်သညှ်ေ့အဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား 

အဒြေါ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအတ တ ြငှ်၏ြံိုစအံပြ  ဒုု ငှ်ားအလွဲလိုြှ်လ ိုအြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒလ  လှုြှ်ရ  ားမ္ှု  ိုရ  ပြီားသ ားအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား ၏ဒပမ္ယ  

expropriation  သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ပ   ုို ျ ှ်ြါဝငှ်က မ္ညှ်နညှ်ား အဘယှ်သ မ္ျှမ္ပမ္  ဒုယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အတငှ်ားအဓမ္မပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ား 

ဒရားစမီ္ ံ နှ်ား မ္ျ ားအတ  ှ်ခ ငှ်ေ့ြ  ပုုိုထ ားြါသညှ်။ 

8. လှုြှ်ရ  ားမ္ှုဆ ှ်စြှ် / အဒထ  ှ်အြံေ့  ိုဒြားပြီားအဒဆ  ှ်အဦ၏ setting   ို  ငှ်ေ့ရနှ်လ ိုအြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒလ  

9. စခနှ်ားမ္ျ ားြိုင်္လ္  ဒပမ္ဒြေါ်တ ငှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ားလျှငှ်, ြ ိုငှ်ရ ငှ်ဒတ ဒ  ှ်ထိုတှ်န ငေ့ှ်တ ိုငှ်ြငှ်လျ ှ်, 

သ တ ို ေ့အ ားဒပမ္မ္ျ ားဒြေါ်တ ငှ်လိုြှ်  ိုငှ်ရနှ်စမီ္ ံ နှ်ားခ ငှ်ေ့ပြ ချ ှ်ဒြားပခငှ်ားလ ိုအြှ်တွဲေ့ခ ငှ်ေ့ပြ ချ ှ် / mouse   ိုလ ှ်မ္ တှ်ဒရားထ ိုားခွဲေ့က သနညှ်ားပြီ 

10. ဒလျ ှ်ဒက ားဒင  deeming ြိုင်္လ္  ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ မ္ဆ ိုြွဲသာီးန ြံျ ှ်စာီးမ္ှုသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်ထ ခ ို ှ်ြျ ှ်စာီးမ္ှုရ  ဒတ ှ်မ္ မ္ညှ်ဒလ  

တစှ်ဦားပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား Action Plan (RAP) သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်တ ညဒီသ တစှ်ခိုအတ ိုဒ   ှ်ဗ ားရ ငှ်ားလ ိုအြှ်မ္ညျနညျား 

 

11. ဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရားအ ျငေ့ှ်  ို ျငေ့ှ်ဘ ို ေ့မ္ဆ ိုမ္ မ္ ဆနဒအဒလျ  ှ်ဒပမ္ယ လှူ ါနှ်ားပခငှ်ားရ  ဒတ ှ်မ္ မ္ညှ်ဒလ  အ ယှ်. 

ဟိုတှ်လျှငှ်တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားအဒရအတ  ှ်ထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်? 

 

အသကရ်မွေးမှု  ိုေးကျ ျုေးသကရ် ျာကန် ိုငမ်ှုမျျာေး 

12. မ္ညှ်သညှ်ေ့ထ  ှ်ဒြေါ်လ တွဲေ့အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှုသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုရ  ဒတ ှ်မ္ မ္ညှ်ဒလ  ဤစခနှ်ားမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်အပြ ငှ်ဘ ှ်အတ ငှ်ား Are,    

 ါမ္ မ္ဟိုတှ်န စှ်ဦားစလံိုား? 

13. တစှ်ဦားလ မ္ှုစာီးြ  ားဒရားအပခ  ဒုခစံမီ္ ံ နှ်ားဧရ ယ မ္ျ ားအတ  ှ်ထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်  ားြါသလ ား 

14. ထ ခ ို ှ်ခရံ  ို ေ့စ ားဝတှ်ဒနဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား၏ ျ ားမ္ရှုဒထ ငှ်ေ့ ဘ ဒတ လွဲ? 

15. ထ ခ ို ှ်ခရံ  ို ေ့စ ားဝတှ်ဒနဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတ ငှ်ြါဝငှ်ြတှ်သ ှ်မ္ညှ်သညှ်ေ့ဆယှ်ဒ ျ ှ်သ ှ် /  ဒလားမ္ျ ားရ  ြါသလ ား 

16. မ္သနှ်စ မ္ှ်ားသ ှ်က ီား, လ ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားြါဝငှ်က သညှ်ဘယှ်မ္  မ္ဆ ိုအသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှုလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားရ  ြါသလ ား 

တ ိုင ်ငရ် ေွးရနေွးနငှ ်ုံ့ ကသ်ယွရ် ေး 

 17. တစှ်ဦားြါဝငှ်သ မ္ျ ား၏ဆနှ်ားစစှ်ြ ပုုိုမ္   ားြါသလ ား 

  18. ရရ  န  ိုင ှ်မ္ယှ်ေ့တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားနညှ်ားဗျျူဟ ရ  ြါသလ ား? 

19 (လ သ မ္ျ ားသညှ်မ္ နှ်လျှငှ်, မ္ညှ်မ္ျှအစညှ်ားအဒဝားမ္ျ ားန ငှ်ေ့သငှ်တနှ်ားသ ားမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားပခငှ်ားြါ) အ မ္ှ်ရ ငှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ DRP န ငှ်ေ့အပခ   

ု ုားသ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ ရ အရြှ်  ိုယ တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ား၏လံိုဒလ  ှ်ဒသ အဆငှ်ေ့ဆငှ်ေ့ရ  ြါသလ ား? 

20. အသံိုားပြ ုိုခွဲေ့သညေ့ှ်အပခ  ု ုားဆ ှ်သ ယှ်ဒရားြစစညှ်ားမ္ျ ားရ  ြါသလ ား? 

   21. သငှ်ခနှ်ားစ မ္ျ ားဒရားဆ ွဲန ိုင ှ်ြါသညှ်ရ  ရ  ဒနရရ  န  ိုင ှ်ြါရ  အလယှ်တနှ်ားသတငှ်ားရငှ်ားပမ္စှ်ပ စှ်ြါသလ ား 

မရကျန ်မှုမျျာေးရပ ရှငေ်း 

22.  အရြျ၌ပြီားသ ားမ္ဒ ျနြှ်မ္ှုမ္ျ ားဒပ ရ ငှ်ားယနတရ ားမ္ျ ားတညှ်ဆွဲရ  ဒ သခစံနံှုနှ်ား  ို ှ်ညြီါသလ ား? ဤအမ္ျ ား၏ထ ဒရ  ှ်မ္ှု  ိုမ္ အပ   

စှ်မ္ဆ ိုအ ွဲပ တှ် / အ ွဲပ တှ်ရ  ြါသလ ား 

23. (ပခစှ်ရ  ဒနတညှ်ဒဆ  ှ်ထ ား) အသစှ်တခို GRM စမီ္ ံ နှ်ားလ ိုအြှ်လ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ဒလ  

 

  



 

 

ရနျာက ်ကတ်ွ ဲ3: တစပ် န်လညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအရ ေးယ မှုအစီအစဉ်၏ရကျာကရ်ကကျာငေ်း 

တစှ်ဦား ပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်  ိုအတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုန ငှ်ေ့အတ အ ားလံိုားစမီ္ ံ

  နှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်လ ိုအြှ်ြါသညှ်။  

အဒသားစ တှ်န ားလညှ်န ိုင ှ်သညှ်၎ငှ်ား၏အဆငေ့ှ်အလ ားအလ အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု 

မ္ျ ားန ငှ်ေ့အနတရ ယှ်မ္ျ ား၏အဒရားြါမ္ှု  ိုညပီ စှ်ြါတယှ်။  အဆ ိုြါအက မ္ှ်ား ျငှ်ား၏ထ ဒရ  ှ်ဒသ ရှုဒထ ငှ်ေ့  ိုမ္လ ိုအြှ်ပြ န ိုငှ်ရနှ်အတ  ှ်ဒြမ္ယေ့ှ်, ြ  

ပုနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်မ္ျ ား၏ပြငှ်ဆငှ်မ္ှု  ိုလမ္ှ်ားပြြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 

A. ခအလို ်အမှုရ ျာငအ်ကျဉ်ေးချျု ် 

 ဤအြ ိုငှ်ား  ိုစမီ္ ံ နှ်ား၏နယှ်ြယှ်အဓ  စစှ်တမ္ှ်ားဒတ ွဲ့ ရ  ချ ှ်မ္ျ ား, ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့န  ငှ်ေ့အက ံြ  ပုုိုလိုြှ်ရြှ်မ္ျ ားတစှ်စံိုစံိုဒက ည ချ ှ်ဒြားြါသညှ်။ 

 

B.စမီံက န်ေးရ ျါ ွခကကျ 

 ဤအြ ိုငှ်ား  ို, စမီ္ ံ နှ်ားအဒထ ဒထ ဒ  ှ်ပြချ ှ်ဒထ  ှ်ြံေ့စမီ္ံ  နှ်ားအတ  ှ်အမ္ျ ားြ ိုငှ်ပမ္   ဒု၏  ိုယှ်ဒရား ရ ဇဝငှ်  ိုပ  

စှ်ဒြေါ်ဒစသညှ်အစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ား, အတငှ်ားအဓမ္မပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား,     ါမ္ မ္ဟိုတှ်န စှ်ဦား စလံိုားဒကဆား ပုဒုု ု ံု ားန ငှ်ေ့စမီ္ ံ နှ်ား ဧရ ယ ခ ွဲပခ ား 

သတှ်မ္ တှ်။  ါဟ အစပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား  ိုဒရ  ငှ်ရ  ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်  minimize လိုြှ်  ို ေ့စဉ်ားစ ားသညှ်ေ့အပခ ားနညှ်ားလမ္ှ်ားဒ  ှ်ပြသညှ်။  

quantified ဒ တ န ငှ်ေ့အတ စ ားြ ွဲတစှ်ခိုတ ို ေ့ြါဝငှ်သညှ်န ငှ်ေ့ဒန  ှ်ဆံိုားဆံိုားပ  တှ်ချ ှ်တစှ်ခို ျ  ားဒက  ငှ်ားဆငှ်ပခငှ်သညှ်။ 

C.အတငေ်းအဓမမပ န်လညရ်န ျာချထျာေးရ ေးဃ Scope ဒအီ  ိုငေ်း: 

ဈ)စမီ္ ံ နှ်ားရွဲ ေ့အလ ားအလ သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုဒကဆားပုဒုု ု ံု ား,  ု ငေ့ှ်ဒ သမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စမီ္ ံ နှ်ား  ိုအစ တှ်အြ ိုငှ်ားမ္ျ ားသ ို ေ့မ္ဟိုတှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားသ ှ်

ဒရ  ှ်မ္ှု၏ဇိုနှ်ပြပမ္    ဒုြံိုမ္ျ ားလညှ်ားြါဝငှ်သညှ်; (ii) ဒပမ္ ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ား ၏အတ ိုငှ်ားအတ   ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ် (ပမ္ ဒုြံိုသညှ်) 

န ငှ်ေ့ အဓ  ရငှ်ားန ာီးပမ္ြှ ြှ်န မံ္ှုစမီ္ ံ နှ်ားလ ိုအြှ်ဒသ သညှ်အဘယှ်ဒက  ငေ့ှ်ဤသ ို ေ့ရ ငှ်ားပြသညှ်; 

(iii) ယှ်ယ ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ ိုားမ္ွဲေ့အ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား၏စညှ်ား မ္ှ်ားချ ှ်မ္ျ ား၌ဒသ ေ့ချ ှ်သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအ ျဉ်ားချ ြှ်;   န ငေ့ှ်  ဃ)   ိုဝယှ်ယ မ္ညှ်ပ စှ်က   

ဒုု ငှ်ားဆ ိုဘံိုြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုသယံဇ တမ္ျ ား  ိုအဒသားစ တှ်ဒြားြါသညှ်။ 

D. ဃလ မှုစီေး ွျာေးသတငေ်းအချကအ်လကန်ငှ်ုံ့က ိုယရ် ေး  ိုင ်

ဤအြ ိုငှ်ား  ိုသတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်န ငေ့ှ် / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်လ ငှ်, အ ားနညှ်ားချ ှ်, န ငေ့ှ်အြါအဝငှ်အပခ ားလ မ္ှုဒရားအ  ွဲွဲ့မ္ျ ားအ ားပ ငှ်ေ့ disaggregated 

ဒ တ န ငေ့ှ်တ  , လ မ္ှုဒရားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအ ွဲပ တှ်, သနှ်ားဒခါငှ်စ ရငှ်ားစစှ်တမ္ှ်ား ဒ   ှ်န ငှ်ေ့အပခ ား ဒလေ့လ မ္ှုမ္ျ ား ၏ရလ ှ်မ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ား 

ြါတယှ်: သတှ်မ္ တှ်, ဒ  ှ်ထိုတှ်ရနှ်န ငှ်ေ့ထ ခ ို ှ်ခရံ  ို ေ့  ိုလ မ္ျ ားန ငှ်ေ့လ မ္ှုအသ ိုငှ်ား အဝ ိုငှ်ားစ ရငှ်ားြ  ပုုို;   

လ အမ္ျ ားန ငှ်ေ့လ မ္ှုအသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားအဒြေါ်ဒပမ္ယ န ငှ်ေ့ြ ိုင ှ်ဆ ိုငှ်မ္ှုဝယှ်ယ မ္ျ ား၏  ယှ်ရ  သ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုအဒ  ငှ်ေ့သ ို ေ့, လ မ္ှုဒရား, ယဉ်ဒ ျားမ္ှု,  

န ငှ်ေ့စာီးြ  ားဒရား parameters ဒတ   ိုယ ပြ ုီု ားထ ခ ို ှ်ဒ  ှ်ပြရနှ်;    တစှ်ဦား။ အဆ ိုြါဆငှ်ားရွဲဒသ ဌ ဒနတ ိုငှ်ားရငှ်ားသ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ /  

သ ု     ုိုု ေ့မ္ဟိုတှ်တ ိုငှ်ားရငှ်ား သ ားလ နညှ်ားစိုမ္ျ ားအဒြေါ် စမီ္ ံ နှ်ားရွဲ ေ့အ ျ  ားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုဒဆ ားဒန ားရနှ်န ငှ်ေ့အပခ ု ုားအငှ်အ ားနညှ်ား အိုြှ်စိုမ္ျ ား,  န ငေ့ှ် 

  ခ။  ျ ား, မ္မ္ျ ားန ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှုဒ  ှ်ထိုတှ်ရနှ်, န ငေ့ှ်လ မ္ှုစာီးြ  ားဒရားအဒပခအဒနသ ှ်ဒရ  ှ်မ္ှု,   

လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုပ ညှ်ေ့, န ငှ်ေ့အမ္ျ  ားသမ္ာီး၏ဦားစ ားဒြား။ 

 E. ဃ ပ န်ကကe.   ျာ ေးရ ေးထိုတရ် ျာ်, တ ိုင ်ငရ် ေွးရနေွးနငှ ်ုံ့ ါဝငလ်ျာပခ ငေ်းဒ ီိုဒမ်: 

   စမီ္ ံ နှ်ား  ိုသ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားသတှ်မ္ တှ်,အထ ားသပ ငှ်ေ့မ္ လတနှ်ားသ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ား;   

စမီ္ ံ နှ်ားသသံရ ၏  ွဲပြ ားပခ ားန ားဒသ အဆငှ်ေ့စဉ်အတ ငှ်ားအသံိုားြ ပုုိုရရနှ်တ ိုငှ်ြငှ်ဒဆ ားဒန ားန ငှ်ေ့ြါဝငှ်မ္ှုယနတရ ားမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်; 

  တစှ်ဦား။  ခ။  စမီ္ ံ နှ်ား၏ ဇီ ိုင ှ်ားန ငှ်ေ့သ ှ်ဆ ိုငှ်သ မ္ျ ားထ ဒတ ွဲ့ဆ ှ်ဆဘံ ို ေ့ပြငှ်ဆငှ်မ္ှု  လအတ ငှ်ား စမီ္ ံ နှ်ား န ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ား 

ဒရားသတငှ်ားအချ ှ်အလ  ှ်ပ နှ် ေ့ပ    ု ု ား  ို ေ့ဒဆ ငှ်ရ  ှ်လှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်;    c ။ (အ မ္ှ်ရ ငှ်အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ား အြါအဝငှ်)  

ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ား န ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်၏ရလ ှ်မ္ျ ား  ိုအ ျဉ်ား ချ ြှ်န ငှ်ေ့လိုြှ်ထဒပမ္  ှ်ဒတ ှ်မ္ စ ိုား  ရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့အက ံြ 

ပုုိုချ ှ်မ္ျ ားပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ား  ဒရား အစအီစဉ်အတ  ှ်  ိုငှ်တ ယှ်ဒပ ရ ငှ်ားခွဲေ့က  ြံို  ိုဒကဆားပုဒုု ု ံု ား;



 

 

  ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားမ္ မ္ က မ္ှ်ားပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်၏ထိုတှ်ဒ  ှ်အတညှ်ြ ပုုိုပခငှ်ားန ငှ်ေ့မ္ညှ်သညှ်ေ့ဒန  ှ်ဆ ှ်တ ွဲအစီအစဉ်မ္ျ ား  

  ိုထိုတှ်ဒ  ှ်ရနှ်အစအီစဉ်မ္ျ ားလညှ်ားြါဝငှ်သညှ်; န ငေ့ှ် 

 

  (ပ နှ် ေ့ချ ခံရ  ို ေ့အချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ား၏အမ္ျ  ားအစ ားန ငှ်ေ့ပ နှ် ေ့ဒဝ၏နညှ်ားလမ္ှ်ားအြါအဝငှ်)   

  ိုစစီဉ်ထ ားသညှ်ေ့သတငှ်ားအချ ှ်အလ ှ်  ိုထိုတှ်ဒ  ှ်အတ ိုငှ်ားအတ န ငှ်ေ့စမံီ္  နှ်ားအဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှု  စဉ်အတ ငှ်ားထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အတ တ ိုငှ်ြငှ်ဘ ို ေ့ 

process   ိုဒ  ှ်ပြသညှ်။ 

 

F.အက် ်မရကျန ်မှုမျျာေးရပ ရှငေ်းယနတ ျာေးမျျာေး 

 ဤ အြ ိုငှ်ား  ိုထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား '' စ ိုားရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့မ္ဒ ျလညှ်မ္ှုမ္ျ ား resolution   ိုခံယ ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အဆငှ်ပြ  ဒုဒချ ဒမ္ ွဲ့ဒစရနှ်ယနတရ ား  

မ္ျ ားဒ  ှ်ပြသညှ်။  ါဟ လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ားထ ခ ို ှ်နစှ်န လ ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့ ျ ား,  မ္ထ ခ ို ှ်မ္ခံ  ို ေ့လ ှ်လ မ္ှ်ား  ဘယှ်ဒလ  ှ်ရ ငှ်ားပြသညှ်။ 

 

 G.ဥ ရဒရ ေး ျာမ ရဘျာင ်

 ဤအြ ိုငှ်ား  ို: 

 

 (ဈ)စမံီ္  နှ်ားဒလျှ  ှ်ထ ားန ငှ်ေ့ဒ သခံဥြဒ မ္ျ ားန ငှ်ေ့ မ္္ ေ့ဘဏှ်၏မ္ ဝါ အလ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုအက   ု ုား   ဟချ ှ်  ိုခ ွဲပခ ားသတှ်မ္ တှ်ဒက  ငှ်ား  အမ္ျ  ားသ  

ုားန ငှ်ေ့ဒ သဆ ိုငှ်ရ ဥြဒ မ္ျ ားန ငှ်ေ့စညှ်ားမ္ျဉ်ားမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်;  န ငေ့ှ်မ္ညှ်သညေ့ှ်   ဟချ ှ်  ိုငှ်တ ယှ်ဒပ ရ ငှ်ား  ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်မ္ညှ်သ ို ေ့မ္ညှ်ြံိုဒဆ ား ဒန ားြါ။ 

 

 (ii) ု ု ိုုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားအမ္ျ  ားအစ ားအ ားလံိုား  ိုမ္ျ ားအတ  ှ်  ြှ်မ္ျ ှ်ဒအင်္ျငှ်စအီဒနပ ငှ်ေ့ဥြဒ ဒရားရ န ငှ်ေ့မ္ ဝါ  တ  ဝတှ်  ိုဒ  ှ်ပြထ ား  တယှ်; 

 

 (iii)ြ ိုငှ်ဆ ိုငှ်မ္ှု, ဝငှ်ဒင န ငှ်ေ့အသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ားမ္ှုအတ  ှ်အစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္  တနှ်  ိုားန ငှ်ေ့နစှ်န ဒက ားနှုနှ်ားထ ားမ္ျ ားအဆံိုားအပ   တှ်အတ  ှ်အသံိုားြ  

ပုုိုအဒပခခံမ္ မ္ျ ားန ငှ်ေ့နညှ်ားစနစှ်ဒ  ှ်ပြထ ားြါတယှ်;   

န ငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒက ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ  အညမီ္ျ ားရထ ို ှ်ခ ငှ်ေ့စနံ ှုနှ်ားမ္ျ ားန ငေ့ှ်မ္ညှ်သ ို ေ့အခါဒလျ ှ်ဒက ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အ  အညမီ္ျ ားဒြားအြှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်ထ  ှ်ထ ား   ပု၏။ 

 

 (ဃ)ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားမ္ှုလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်န ငှ်ေ့အဓ  လိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားလ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုဒတ ွဲ့ဆံိုမ္ျ ားအတ  ှ်အချ နှ်ဇယ ား  ိုပြငှ် ဆငှ်ြါ။ 

 

H. အ  ်ချ  ်  ိုငခွ်င်ုံ့, က ညရီစျာင်ုံ့ရရှျာက်ရ ေးနငှ်ုံ့အကျ ျုေးရကျေးဇ ေးမျျာေးဒအီ  ိုငေ်း: 

 

  (ဈ) အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ား '' ရြ ိုငှ်ခ ငှ်ေ့န  ငှ်ေ့ရထ ို ှ်ခ ငှ်ေ့သတှ်မ္ တှ်ြါတယှ်အဒြါငှ်ားတ ို ေ့န  ငေ့ှ်တ  , ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအ  အညအီစအီမ္ံ   (တစှ်ဦား 

ရြ ိုငှ်ခ ငေ့ှ်အခ ငေ့ှ်အဒရား matrix   ိုတ ို ေ့ြါဝငှ်သညှ်)   ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်; 

 

(ii) အမ္ျ  ားသမ္ီားဒတ အြါအဝငှ်အငှ်အ ားနညှ်ားအိုြှ်စိုမ္ျ ား, န ငှ်ေ့အပခ ားဒသ အထ ားအိုြှ်စိုမ္ျ ားအ ားလံိုားအ  အညမီ္ျ ားသတှ်မ္ တှ်ြါတယှ်; န ငေ့ှ် 

 

(iii)  ုမံီ္  နှ်ား  ိုထံမ္ သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ   ံွဲ့ ပ    ု ု ိုုားတ ိုားတ ှ်မ္ှုအတ  ှ်အ ျ  ားခံစ ားခ ငှ်ေ့ရရ  ဒစရနှ်ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားအဘ ို ေ့အခ ငှ်ေ့အလမ္ှ်ားမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားြါတ

ယှ်။ 

 l ။ အ မ် ျာနငှ်ုံ့အပခ  ရ ချရနထ ိုငမ်ှုရန ျာရပ ျာငေ်းရရ ွှေ့ 

(i)    ဤအြ ိုငှ်ား  ို: 

  (ii) အ ိုားအ မ္ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အစ ားထ ိုားအ ိုားအ မ္ှ်, အစ ားထ ိုားဒင ဒလျ ှ်ဒက ားန ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ် Self-Selection   ို (  အငှ်အ ားနညှ်ားအိုြှ်စိုမ္ျ ားမ္  ျ ားစ ိုား 

ရ မ္ှ်ြ ြနှ်မ္ှုမ္ျ ားန ငှ်ေ့ဒထ  ှ်ခံမ္ှုဒ  ှ်ထိုတှ်ပ စှ်ဒက  ငှ်ားဒသချ ) အြါအဝငှ်အပခ ားအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား, ဒရွှွဲ့ ပြ   ဒုု ငှ်ားဒရ ားချယှ်စရ ဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်; 

 

  (iii) ထညှ်ေ့သ ငှ်ားစဉ်ားစ ားအပခ   ု ုားဒရ ားချယှ်စရ ဒနရ ဒပြ ငှ်ားဒရွှွဲ့ ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်; အသ ိုငှ်ားအဝ ိုငှ်ားညြှ န ှု ငှ်ားဒ   ှ်ယ ; န ငှ်ေ့တညှ်ဒနရ ,  

 ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ား၏သဘ ဝြတှ်ဝနှ်ား ျငှ်ဆ ိုငှ်ရ အ ွဲပ တှ်န ငှ်ေ့  ံွဲ့ ပ   ု ု ိုု ားတ ိုားတ ှ်မ္ှုဆ ိုငှ်ရ လ ိုအြှ်ချ ှ်မ္ျ ားအက     ဒုု ငှ်ားအဒသားစ တှ်အြါအဝငှ်ဒရ ား 

ချယှ်ထ ားသညှ်ေ့ဆ ို ှ်မ္ျ ား  ိုမ္ျ ားအတ  ှ်မ္ျှတမ္ှု; 

 

  (ဃ) ရွဲ ေ့ site ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုန ငှ်ေ့လွှွဲဒပြ ငှ်ားမ္ှုအတ  ှ်အချ နှ်ဇယ ား  ိုဒထ  ှ်ြံေ့ဒြား; 

 

 (v) ပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားမ္ သ ှ်တမ္ှ်ားန ငှ်ေ့လွှွဲဒပြ ငှ်ားဒခါငှ်ားစဉ် regularize    ို ေ့တရ ားဥြဒ ဆ ိုငှ်ရ အစအီစဉ်မ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်; 

 

 (vi)အသစှ်မ္ျ ား  ို ှ်ဘှ်ဆ ို ှ်မ္ျ ားမ္  ၎ငှ်ားတ ို ေ့၏အဒပြ ငှ်ားအဒရွှွဲ့ န  ငှ်ေ့တညှ်ဒထ ငှ်ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အတ အ ိုားအ မ္ှ်မ္ွဲေ့ြိုင္်္  လှ်မ္ျ ားအဒထ  ှ်အ  ြ    

ပုုို  ို ေ့အစအီမံ္ဒ  ှ်ပြထ ားြါတယှ်; 

  

 ( VII) လ ထိုအပခ   ဒုခံအဒဆ  ှ်အဦမ္ျ ား  ိုအစအီစဉ်မ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်; န ငေ့ှ် 

  

(VIII)အ မ္ှ်ရ ငှ်လ ဦားဒရန ငှ်ေ့အတ ဒြါငှ်ားစညှ်ားမ္ှုထ  ှ်သယှ်ဒဆ ငှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်  ိုဘယှ်လ ိုရ ငှ်ားပြထ ားသညှ်။



 

 

J. ဝငရ်ငခွနွ်ပ န်လညထ် ရထျာငရ် ေးနငှ်ုံ့ပ န်လညထ် ရထျာငရ် ေးဒအီ  ိုငေ်း: 

  (ဈ)  အသ ှ်ဒမ္ ားမ္ှုအနတရ ယှ်မ္ျ ား  ိုသတှ်မ္ တှ်လ ဦားဒရဆ ိုငှ်ရ အချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ားန ငှ်ေ့အသ ှ်ဒမ္ ား မ္ှုသတငှ်ားရငှ်ားပမ္စှ်အဒြေါ်အဒပခခပံြီားခ ွဲခ  ား 

ထ ားသ ဒု  ု ဒ ျ  ှ်ပြ   ု ုား  ိုပြငှ်က ဒလ ေ့ 

 (ii) အသ ှ်ဒမ္ ားဝမ္ှ်ားဒ ျ ငှ်ားအမ္ျ  ားအစ ားအ ားလံိုား  ိုပြ န ုှ်လညှ်အဘ ို ေ့အမ္ျ  ားစံိုဒရ ားချယှ်မ္ှုမ္ျ ား (ဥြမ္ ဒရရ ညှ်တညှ်တံေ့ဒရား န ငှ်ေ့ဒဘား ငှ်ား 

လံိုပခ   ုိုု ဒံရားြ ို ှ်  နှ်ဒဆ ားဒန ားရနှ်, ထ ို ွဲေ့သ ို ေ့ဒသ ဒပမ္ယ အပ စှ်ရ ယှ်ယ ြံေ့ြ ိုားမ္ှုမ္ျ ား  ိုစမီ္ ံ နှ်ား  ိုအ ျ  ားအတ  ှ်ခ ွဲဒဝမ္ှု, ဝငှ်ဒင ခ ွဲဒဝမ္ှုအစအီမ္,ံ   

ြ ား တ ွဲစဒတ ေ့ရ ယှ်ယ မ္ျ ားြါဝငှ်သညှ်) အြါအဝငှ်ဝငှ်ဒင ြ နျလညျထ ဒထ ငျအစအီစဉ်မ္ျ ား,   ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်; 

  ( iii) လ မ္ှုဒရားအ မ္ခနံ ငှ်ေ့ / သ ို ေ့မ္ဟိုတှ်စမီ္ ံ နှ်ား  ိုအထ ားရနှ်ြံိုဒင မ္ တဆငှ်ေ့လ မ္ှုဒရားလံိုပခ    ုိုု မံ္ှု  ိုြ ို ှ်  နှ်  ိုဒြား အစအီမ္ဒံ  ှ်ပြထ ားြါတယှ်; 

K. ပ န်လညရ်န ျာချထျာေးရ ေးဘတဂ်ျကန်ငှ်ုံ့ဘဏ္ဍျာရ ေးအစအီစဉ်ဒအီ  ိုငေ်း: 

 (ဈ)   ိုပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားယ နစှ်,  ဝနှ်ထမ္ှ်ားဒလေ့ ျငှ်ေ့ဒရားဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒလေ့လ ပခငှ်ားန ငှ်ေ့အ ွဲပ တှ်န ငှ်ေ့ဒချား  ဒင အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်ဒရား 

  လအတ ငှ်ား  ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား အစအီစဉ်ပြငှ်ဆငှ်မ္ှုအဘ ို ေ့အြါအဝငှ်အ ားလံို  ုားပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ား ဒရားလှုြှ်ရ  ားမ္ှုမ္ျ ားတစှ်ခို Item 

ဘတှ်င်္ျ ှ်ဒြားြါသညှ်။ 

  (ii) (န စှ်စဉ်ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားဘတှ်င်္ျ ှ်ဒသ ေ့ချ ှ်ြစစညှ်ားမ္ျ ားမ္ျ ားအတ  ှ်အသံိုားစရ တှ်စစီဉ်ထ ားဘတှ်င်္ျ ှ်ပြသသငှ်ေ့ြါတယှ်)  

ရနှ်ြံိုဒင စာီးဆငှ်ား  မ္ှုဒ  ှ်ပြသညှ်။ 

  ( iii) အ ားလံိုား (အဒ  ငေ့ှ်ထွဲသ ို ေ့န  စှ်ဦားစလံိုားရိုြှ်ြ ိုင ှ်ားန ငှ်ေ့ ိုနှ် ျစရ တှ်ဒြေါ် ပ စှ်ဒြေါ်တ ) ဒလျ ှ်ဒက ားနှုနှ်ားထ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့အပခ   

ု ုား ိုနှ် ျစရ တှ်ခနှ် ေ့မ္ နှ်ား တ  ှ်ချ ှ်ထ ားယ ဆချ ှ်, ဒြါငှ်ားအစ ားထ ိုား ိုနှ် ျစရ တှ်မ္ျ ားအတ  ှ်မ္ျှတမ္ှုြါဝငှ်သညှ်။ 

  (ဃ) ပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်ဘတှ်င်္ျ ှ်မ္ျ ားအတ  ှ်ဒင ဒက ားဒထ  ှ်ြံေ့မ္ှု၏အရငှ်ားအပမ္စှ်န ငှ်ေ့ ြတှ်သ ှ်.  သတငှ်ား 

အချ ှ်အလ ှ်မ္ျ ား ြါဝငှ်သညှ်။ 

L. အ ွဲွှေ့အစညေ်း  ိုင ်ျာအစအီစဉ် 

 ဤအြ ိုငှ်ား  ို: 

 (ဈ)  ိုပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်၏အစအီမ္ံထ  ှ်တငှ်ဒဆ ငှ်လ ဒသ မ္ျ ား အတ  ှ်အ  ွဲွဲ့အစညှ်ား ဆ ိုငှ်ရ အစအီစဉ်တ ဝနှ်ဝတတ ရ ား 

မ္ျ ားန ငှ်ေ့ယနတရ ားမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်;လ ိုအြှ်လျှငှ်,  နညှ်ားြည အ  အညအီြါအဝငှ်အ  ွဲွဲ့အစညှ်ား ဆ ိုငှ်ရ စ မ္ှ်ား ဒဆ ငှ်ရညှ်ပမ္ြှငှ်ေ့အ ဒဆ  ှ်အဦ 

အစအီစဉ်လညှ်ားြါဝငှ်သညှ်; 

(ii)ြါဝငှ်ြတှ်သ ှ်လျှငှ်မ္   ား,Non-အစ ိုားရအ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ား၏အခနှ်ား ဏ္ဍဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်န ငှ်ေ့ပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်ဒရား 

ဆ ွဲပခငှ်ား န ငှ်ေ့စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှုအတ  ှ်ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားအ  ွဲွဲ့အစညှ်ားမ္ျ ား; န ငေ့ှ် 

(iii)အမ္ျ  ားသမ္ာီးအိုြှ်စိုမ္ျ ားပြ နှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစီအစဉ်ဒရ ုားဆ ွဲပခငှ်ား န ငှ်ေ့စမီ္ခံနှ် ေ့ခ ွဲမ္ှု တ ငှ်ြါဝငှ်ြတှ်သ 

 ှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ညှ်  ိုမ္ညှ်သ ို ေ့ဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်, 

M. အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးဇယျာေး 

ဤအြ ိုငှ်ား  ိုအ ားလံိုားkey  ိုပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားန ငှ်ေ့ပြနှ်လညှ်ထ ဒထ ငှ်ဒရားလိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားအတ  ှ်အဒသားစ တှ်, အချ နှ်ခ ညျဒန  ငျအဒ  ငျ 

အထညျဒ ျ အချ နှ်ဇယ ားြါဝငှ်သညှ်။ အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုအချ နှ်ဇယ ား  ိုလ ထိုအဒပခြ     ပုုိုအမ္ှုဒတ ှ်တ ို ေ့  ိုဒဆ  ှ်လိုြှ်ဒရား  

စမီ္ ံ နှ်ားအချ နှ်ဇယ ား န ငှ်ေ့အတ ညြှ ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရား လိုြှ်ငနှ်ားမ္ျ ားအ ားလံိုား ရှုဒထ ငှ်ေ့  ို ံိုားလွှမ္ှ်ားပခငှ်ား,  

ဒပမ္ယ သ မ္ှ်ားဆညှ်ားမ္ှုလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်မ္ျ ား န ငှ်ေ့အချ နှ်ဇယ ား မ္ျ ား  ိုသငှ်ေ့ြါတယှ်။ 

N. ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းနငှ ်ုံ့အစ ီငခ်ံ 

ဤအြ ိုငှ်ား  ိုဒစ ငှ်ေ့က ြှ်က ညှ်ေ့ရှုဘ ို ေ့စမီ္ ံ နှ်ားမ္ သငှ်ေ့ဒလျ ှ်ဒသ ြိုယနတရ ားမ္ျ ားန ငှ်ေ့ချမ္ တှ်ထ ားဒသ သတှ်မ္ တှ်ချ ှ်မ္ျ ား  ိုလျစှ်ဒ  ှ်ပြထ ားတယှ်န ငှ်ေ့

ပြနှ်လညှ်ဒနရ ချထ ားဒရားအစအီစဉ်၏အဒ  ငှ်အထညှ်ဒ  ှ်မ္ှုအ ွဲပ တှ်။  ါဟ ဒစ ငှ်ေ့က ညှ်ေ့ဒရားလိုြှ်ငနှ်ားစဉ်မ္ျ ား 

တ ငှ်ထ ခ ို ှ်နစှ်န ြိုင်္္  လှ်မ္ျ ားြါဝငှ်မ္ှုမ္ျ ား အတ  ှ်အစအီစဉ်မ္ျ ား  ိုသတှ်မ္ တှ်ြါတယှ်။ ဤအြ ိုငှ်ား  ိုလညှ်ား 

အစရီငှ်ခလံိုြှ်ထံိုားလိုြှ်နညှ်ားမ္ျ ား  ိုဒ  ှ်ပြရနှ်ြါလ မ္ှ်ေ့မ္ယှ်။ 


