
အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစီမံကနိေ်း  ESMF 

 
 

 န ောကျဆကျတ ှဲ 1: ခ ှဲစီမံက ိ ်း မ န ျျေါပ ခကကျပံုံစံ 

 

Sub-စီမံကနိေ်းအမည:် 

 

အရကျာငအ်ထညရ် ျ်ာရ ေးရအဂျငစ် ီ/ ရအဂျငစ်ီမျျာေး: 

 

 ( Taka အတကွ်) စီမံကနိေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေး၏ခန် ုံ့မှနေ်းပခ  ရ စိုစိုရ ေါငေ်းကိုနက်ျစ ိတ:် 

 

  ခ န် ုံ့မှနေ်းပခ  ရ ရ ျာကလ်ို ်ရ ေးကျာလကကျာချိန:် 

 

 ခန် ုံ့မှနေ်းရပခစစ ်ငရ် ေးနွဲ ုံ့ Maintenance ကျာလ (Sub-စီမံကနိေ်း၏ဘဝ): 

 

န ရောနေသ: Sub-ခရိုံင : ပပည န ောင စ 

 
 

  ် ွျာ / Local Area ၏အမည:် 

 

 အ ိို  ပ  ိုထျာေးရ ျာစမီံကနိေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးလှု ်ရှျာေးမှုမျျာေးရ ျ်ာပ ချက်  

(စ ညတ်ိို ုံ့ကိိုလှု ်ရှျာေးမှုမျျာေးမျိ ေးကွွဲမျျာေးအ ေါအဝငအ်မျိ ေးအစျာေး,  ရပခ ျာဧ ိယျာ, 

လိိုအ ် ည်ုံ့ ဘျာဝ ယဇံျာတအ ငေ်းအပမစ်မျျာေး။ ): 

 

 စီမံကနိေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေး site ၏အကျဉေးချ  ်ရ ျ်ာပ ချက:် (ဥ မျာ စစ  ပန ်landuse,  

အရ ေးကကေီး တဝ်နေ်းကျငထ်နိေ်း မိ်ေးရ ေးအဂဂေါ  ်မျျာေး (IEFs) စ ညတ်ိို ုံ့ကိို site ကိိုအနေီး 

 

ရယဘိုယျအျာေးမှတခ်ျက် 

 

 ရ ျာကလ်ို ်ရ ေးနငှ်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တမ်ှုအ ငုံ့က်ျာလအတငွေ်းထိုတရ် ေးခံ  ိို ုံ့စွန် ုံ့ စ်အမျိ ေးအစျာေးမျျာေး: 

 

  ငရ်ရ ွှေ့ရပ ျာငေ်းလမ်ေးရကကျာငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ကျနရ်ှိရနရ ေးရ ျာ စ်ရတျာမျျာေးအ ေါအဝင ်site ၏ (1km အတငွေ်း)  

အနေီးအထခိိိုကမ်ခံ ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျင,် ယဉရကျေးမှု, ရရှေးရဟျာငေ်း ိုရတ န, ဘျာ ျာရ ေး ိိုဒမ်ျျာေး: 

 
 

(အမည,်  တမ်ှတရ် ေး, မိိုဘိိုငေ်းန ံေါတ,် လကမ်ှတ,်  ကစ်ွွဲ): ကပ င ်င ်

 

 (အမည,်  တမ်ှတရ် ေး, မိိုဘိိုငေ်းန ံေါတ,် လကမ်ှတ်,  ကစ်ွွဲ) by: ပ နလ်ည ်ံိုေး  ် 

 

 ည နက်ကျာေးချကမ်ျျာေး: ဤ ံိုစံနငှ်ုံ့အတပူ ီေးစီေးခွဲုံ့ ဘျာဝ တဝ်နေ်းကျငန်ငှ်ုံ့လမူှုရ ေးစိစစ် ံိုစံမျျာေးကိို Attach ။ 

 

 

P-1A 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတည်ေးတံို ုံ့ပ န်မှုစမံီကိနေ်း  ESMF 

 

 န ောက ဆက တ ှဲ 3: မိမိဆန္ဒအနလျောက နပမယောလှူေျေါ  ်းပခင ်း Form ကိုံ 

ပပည  ယ  / တိုံင ်းနေသကကီ်း:  

န ရောနေသ:  

ရပ ရ ောလူ ုံ / Sangkat:  

နကျ်းရ ော။ ခ ှဲမျော်း  

စီမံကိ  ်းကိုံ ID ကိုံ  

 

ရပမယျာ ိိုငရှ်င၏်အမည်: ID ကိုံအနရအတ က : စီမံကိ  ်း၏အကျိ ်းခံစော်း: Y / N 

လိင:် နခတ ။ အလုံပ အကိုံင : 

န ရပ လိပ စော: 

 ွညျ  ွူညျ ျာေးရ ျ်ာပ ချက်ပ စလိ်မုံ့်မည်

ဟို 

စမံီကိနေ်းအတွက် ိမ်ေးယူ: 

ဧ ိယျာထိခိိုက်: စိုစိုရ ေါငေ်းရပမ

 ိိုငရှ်ငမ်ျျာေးဧ ိ

ယျာ: 

၏အချိ ေးအစျာေး 

ရပမယျာ 

ကျငေ်း စိုစိုရ ေါငေ်း

ပ ည်ထိခိိုက:် 

ရပမ ံိုကိုဒ။် 

 ရိှနိိုငလ်ျှင ်

 နစှစ်ဉယခိုပမ  ရ ရ ေါ်တွငက်က    ီေးထွျာေးလျာရကျာက် ွဲ ီေးနှနံငှ်ုံ့စမံီကိနေ်း က်ရ ျာက်မှု၏ရ ျ်ာပ ချက်: 

 အရ ေးစတိ် ဂဏနေ်း 

 ကကျ ီေးခံ လိမ်ုံ့မည်ဟို စ ်ငမ်ျျာေး   

 စ ်ီေး င်   

အပချာေးစေီး ွျာေးရ ေး ိို ုံ့မဟိုတ်အတှကျအ ံိုေး ွ  စ ်င်

မျျာေး 

အိမ် အူိမ် ျာေး ည် ွယ်ချက်မျျာေး 

  

 င်ုံ့ကျက် စရ်တျာ စ ်ငမ်ျျာေး   

အပချာ   

ရ ျျာက် ံိုေး ွျာေး ေါလိမ်ုံ့မည် ိို ုံ့မဟိုတ်စမံီကိနေ်းကိိုအရကျာငအ်ထည်ရ ေါ်  ိို ုံ့ ိို ုံ့ရပ ျာငေ်းရရ ွှေ့ မည်ပ စ ်ည်အပခ   

 ျာ ေး ိိုင ်ိိုငမ်ှုမျျာေးကိိုရ ျာ်ပ  ေါ: 

လှူဒေါနေ်းခွဲုံ့ ိိုင ်ိိုငမ်ှုမျျာေးကိိုတန ိ်ိုေး '' 

 

လက်မှတ်ထိိုေး ိို ုံ့မဟိုတ်ဤ ံိုစရံ ေါ်တွငလ်က်မ- ံိုန ှ ်ိရ ေးခွငျေး ွငျွှေ့  ွစျ ညျ။ ထိိုပ  ည်ကိိုအ ံိုေး    

ပ  ို  ူိို ုံ့မဟိုတ် ိိုငရှ်ငစ်မံီကိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးမှ ိိုင ်ိိုငမ်ှုကိိုအရထျာက်အကူ  ပ  ို န ်ရဘျာတူ။ 

အ ိို ေါအလှူရငမိွမိ နဒအရလျျာက်ပ စ ်ေါတယ်။ ထိိုပ  ည်ကိိုအ ံိုေး  ပ  ို  ူိို ုံ့မဟိုတ် ိိုငရှ်ငစ်မံီကိနေ်း ူ / 

 မူ၏ ိိုင ်ိိုငမ်ှုမျျာေးကိိုအရထျာက်အကူချငမ် ေါဘေူး ိို င,် 

  ူိို ုံ့မဟိုတ် မူကိိုလက်မှတ်ထိိုေး ိို ုံ့မဟိုတ်မျျာေးကိိုလက်မ ံိုနှ ်ိနငှ်ုံ့အစျာေးရလျျ်ာရကကေးရတျာငေ်းခံ ိို ုံ့ပငငေ်း န ်င်ုံ့တယ် 

 

န ေ့စ ှဲ '' န ေ့စ ှဲ '' 

    

ခရိိုင ်PMO ကိိုယ်စျာေးလှယ် ွဲ ုံ့လက်မှတ် ထိခိိုက် ိုဂိ္ လ်မျျာေးလက်မှတ် 

(ခင ွ်နေ်းနငှ်ုံ့ဇနေီးနစှဦ်ေးစလံိုေး) 

 
P-7A 

 
  



 
အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

ရနျာက် က်တွွဲ 4:  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငမ်ျျာေးအတွက် Tor နငှ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ် 

  ည ွ်ယ်ချက် 

တျာဝနက်ိို၏ ည ွ်ယ်ချက်မျှာအလျာေးအလျာ ေါဝင ိ်ို ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးစစိစအ်ရ ေါ်အရပခခပံ ီေးအကွဲပ တ်ခွဲုံ့ရ ျာစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးတ

စခ်ို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုစမီခံျက် (ESMP) အ ေါအဝင ်ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှု က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ် (ESIA) 

ကိိုပ င ်ငရ်နအတွက်ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်စိိုေး အျာေးကူည ီနပ် စ ်ေါ ည ်

၎ငေ်းတိို ုံ့၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုမတှစ ်င်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးအနတ ျာယ်မျျာေးနငှ်ုံ့ က်ရ ျာက်မှုမျျာေး ိိုမိိုပမင်ုံ့မျာေး 

 လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope လို ်ငနေ်း ကိို 1. စမီကံိနေ်း၏ကိိုပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့တည ်ွဲနညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာရလုံ့လျာမှုမျျာေး 

1. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့မ ိိုနငှ ်ုံ့ က်စ ်နငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ် က်စ ်လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး တ်မတှ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အ ိို ေါ 

အတိိုင ်ငခ် ံတ်ဝနေ်းကျငအ်ရ ေါ်နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အ ိိုပ  ထျာေးအရပခခအံရ ျာက်အအံို ငေ်းနှေီးပမ   ်နှမံှုရတွ (Pre-

ပ စန်ိိုငရ်ပခမျျာေးနငှ်ုံ့ပ စန်ိိုငရ်ပခရလုံ့လျာမှုမျျာေး,  ဏျာမဒဇိီိုငေ်းမျျာေး,  တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုစစရ် ေးပခငေ်း လဒ,် 

 က် ိိုင ်ျာလယ်ကွငေ်းစံိုစမေ်းစစရ် ေးမှုရတွနငှ်ုံ့အပချာေးစစတ်မေ်းမျျာေး, ရမျာ်ဒယ် လဒမ်ျျာေးကိို, etc) နငှုံ့ ်က်စ ်ရ ျာလူမှုရ ေး, 

စေီး ျွာေးရ ေးအကျိ ေးအပမတ်ပ နလ်ည ်ံိုေး  ် နန်ငှ ်ုံ့ခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာလိမ်ုံ့မယ် ။ 

လို ်ငနေ်း ကိို 2: အရပခခ ံဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုအရပခအရနမျျာေး 

2. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံက် ိိုင ်ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ရ ေါ်အရပခခအံချက်အလက်မျျာေး, ပ နလ်ည ်ံိုေး  ်အကွဲပ တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့မမွေ်းမ ံေါမည်, 

စမီကံိနေ်းဧ ယိျာအတွငေ်းလူမှုရ ေး, စေီး ျွာေးရ ေးနငှ်ုံ့ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာယဉရကျေးမှုအရမအွနစှဝ်ရိ  လကခဏျာမျျာေး။ 

အထေူး ပ ငုံ့အ်ရပခခအံရပခအရနမျျာေးအရ ေါ် တငေ်းအချက်အလကမ်ျျာေး ေါဝင ်ည် ငျွှေ့ ညျ: 

တစဥ်ီေး။ ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ တ်ဝနေ်းကျင:် ဘမူရိေဒ, ရပမမျက်နျှာ ငွပ် င,် အနည ်/ ရပမ လီ ျာမျျာေး, မျက်နျှာပ ငန်ငှ ်ုံ့ရပမပ ငရ်  Hydrology,  

ရပမယျာညစည်မေ်းမှု, ရ အ ညအ်ရ ေွး, ရလထိုအ ညအ်ရ ေွးနငှ်ုံ့ရလထိုထိုတ်လ တ်မှု,  ညူ ံထံိုတ်လ တ်မှု, utilities 

နငှ်ုံ့မလိလ ျာကွန ်က်မျျာေး၏ တငေ်း ငေ်းပမစ;် 

ခ။ ဇီဝ တ်ဝနေ်းကျင:်  ိိုက်မျှာလက်ရှ ိစ ်င ်နေ်းမနမ်ျျာေးနငှ်ုံ့မနမ်ျျာေး,  ဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရဒ မျျာေး; waterbodies 

က c ။ လူမှုရ ေးနငှ်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေး: အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ွွဲွှေ့စညေ်း ံိုမျှာ; လူကူေးပခငေ်းနငှ်ုံ့ခ ေီး ညလ်ှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး; လူရနအမိန်ငှ ်ုံ့ကူေး နေ်းရ ျာငေ်းဝယ်ရ ေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး; 

တိိုက်ရိိုက်နွဲ ုံ့ ယွ်ဝိိုက်အ က်ရမေွးဝမေ်းရကျျာငေ်း၏ရ ျာ်ပ ချက်) 

ဃ။ အထေူးပ ဌျာနေ်းချက်ရှရိစပခငေ်းငေှါအဘယ် ကူိိုမျျာေးအတွက်ချိ ွှေ့တွဲုံ့အို ်စိုမျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ် ိုဂ္ိ လ်မျျာေးအရ ေါ် ပ နက်ကျာေးရ ေး 

ထခိိိုက်လျှင,် ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံ ွံွှေ့ ပ ိ ေး ွဲ၏အရပခအရနတွငရ်ှရိစပခငေ်းငေှါ၎ငေ်း, 

အေီး။ ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာအကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏် လဒအ်ပ စမ်ည ်ည်ုံ့ Displacement ရှလိိမုံ့မ်ည်ရှမိရှအိကွဲပ တ်; 

 f ။ ယဉရကျေးမှုအရမအွနစှမ်ျျာေးကိို: ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ, ယဉရကျေးမှု, ဘျာ ျာရ ေး,  မိိုငေ်း ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်အပ စယ်ဉရကျေးမှုအရမအွနစှ ိ်ိုင ်ိိုငမ်ှု 

ရ ျာက်လို ်ရ ေးကျာလအတွငေ်းထခိိိုက်ရစပခငေ်းငေှါ န် ုံ့ရငှေ်းရ ျာနငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ် ချ္ ငေ်းအ ေါအဝငရ်ရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နက်ဘ ်ိိုက်မျျာေး, ။ 

3. အရပခခ ံdata ကိိုရအျာက် ေါကန် ုံ့ တ် ေါဝင ်ညရ် ျာ်လညေ်းမ ကကလိမုံ့မ်ည:် 

 • မလူတနေ်းရဒတျာ / ရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုရ ျာရပမ လီ ျာ, ရ , ရလ,  ညူ ံံ, ပမ  ရ ယျာအ ံိုေး  ပ  ိုမှု,  

ယဉရကျေးမှု ိိုင ်ျာဂိုဏ ်တတ ိမျျာေးနငှ်ုံ့ စ ်င ်နေ်းမန  ်&  

မနမ်ျျာေးအ ေါအဝငတ်ည ်ွဲ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင၏်ဝရိ  လကခဏျာမျျာေး တ်မတှ် လိမုံ့မ်ည။် 

ဏအရ ေး ေါရန ျာမျျာေးမျှာ ယ်ရ ျာငခ် ံ ိို ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်း 

 ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုအဘိို ုံ့တိကျတွဲုံ့ရဒ မျျာေး၏ဏ တ်မတှ်ပခငေ်း 

လမေ်း ံို, အဓကိအပခ ရ ချရနထိိုငမ်ှု, ရကျျာငေ်းနငှ်ုံ့ရ ေးရံိုမျျာေးစ ည်တိို ုံ့မျှာဏ Air နငှ်ုံ့ ညူ ံရံစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ 

 o ရ နငှ်ုံ့ရပမ လီ ျာရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှု။ 

ဏ Tree စျာ ငေ်း က် ိိုင ်ျာအစိိုေး ဦေးစေီးဌျာနနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငအ်တကွ်ထကွ် ယ်ရ ျာငခ် ံ ိို ုံ့။ 

 ဏယဉရကျေးမှုအမိပ်ခရံပမအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေး၏ Inventory တိိုငေ်းတျာ, အရ ေးစတိ်အချက်အလက်မျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့ဓျာတ် ံိုမျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့အတူ  ပ  ို မည်;  

တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအမျျာေးပ ည ်ထူငပ်မ ငခ်ျက်ကိိုစိုရ ျာငေ်းဘိို ုံ့  ပ  ို မည။် 

 စနွ် ုံ့ စပ်ခ ငေ်းက်ဘ ်ိိုက်မျျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိို, ရဒ မျျာေးရချေး, မိိုေးရလဝ , ဘမူရိေဒ,  ျာ ဦတိုရပ ျာငေ်းလွဲမှု (ရ လ မေ်းမိိုေးမှုအလျာေးအလျာ)  

ရကျျာက်မိိုငေ်း တ်မတှ်ရ ေး ိို ုံ့•က Secondary Data နငှုံ့ ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

• တ်ဝနေ်းကျငရ်လထိုနငှ်ုံ့ ညူ ံ၏ံအရပခခအံရပခအရနမျျာေးအမျိ ေး ျာေးရ ေးစခံျိနစ်ံည နေ်းမျျာေးဒေါရ မယုံ့်လညေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ို ်စို ည် EHS 

လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးတန ိ်ိုေးမျျာေးကိို ျာနငှ်ုံ့အတူနှုငိေ်းယှဉပခငေ်းပ င်ုံ့ခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ  ေါမည် 

လို ်ငနေ်း ကိို 3: ဥ ရဒ  ပ  ိုမရူဘျာင ်

4. အတိိုင ်ငခ်လံက်ရှ ိက် ိိုင ်ျာဥ ရဒမျျာေး / စညေ်းမျဉေးခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာနငှ်ုံ့မ ိိုအ စရ် ျာဥ ရဒ,  ံိုေးပ တ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ /    

  ိို ုံ့မဟိုတ် တ်ဝနေ်းကျငအ် ညအ်ရ ေွး, ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ   ို ရံ ေး, ယဉရကျေးမှု စစညေ်းဥစစျာ ိိုင ်ိိုငမ်ှု, စနွ် ုံ့ စစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှု,  

အနတ ျာယ်ရှရိ ျာ စစညေ်း ဥစစျာ ိိုရလှျာငမ်ှုနွဲ ုံ့ကိိုငတ်ွယ် န ်က် ိိုင ်ျာလမေ်းည နမ်ှုမတှ်စို add  လိမုံ့မ်ည်  ညူ ံံထိုတ်လ တ်မှု; အ  

ထခိိိုက်မခရံဒ မျျာေးနငှ်ုံ့မျိ ေး ိုဉေး နအ်နတ ျာယ်ရှိမျိ ေးစတိ်မျျာေး၏ကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး, ပမ  ရ ယျာအ ံိုေး   ပ  ိုစမီကံိနေ်းရ ေး ွွဲပခငေ်း, အတငေ်း 

အဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ expropriation; အမျျာေးပ ည ် ူိိုင ်ျာအချက်အလက်;  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငတ်ျာဝနယ်ူမှု, etc စမီကံိနေ်း 

 တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ က်စ ်မှုအ ံိုေးအပ တ်။ 

5.အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်းရ ျာက်လို ်ရ ေးနငှ်ုံ့စစ ်ငရ် ေးကျာလအတွငေ်းကကီေးကက ်မှုနငှ ်ုံ့ ESMP ၏ဘက်ရတျာ် ျာေးမျျာေး အတွက်အ ွွဲွှေ့အစညေ်း 

 ိိုင ်ျာအစအီမမံျျာေးနငှ်ုံ့အ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာစမွေ်း ညက်ိိုအကွဲပ တ် လိမုံ့မ်ည။် အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ကံမျ္ာုံ့ဘဏစ်စ ်ငရ် ေး အတွက်မဝူေါဒမျျာေး 

နငှ်ုံ့အလို ်အကိိုငက်ျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ ံရ ေးလမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးအ ေါအဝငစ်မီကံိနေ်း က် ိိုငမ် ိိုအပ ညပ် ည ်ိိုင ်ျာ က် ိိုင ်ျာဥ ရဒပ  ပခ

ငေ်းနငှ်ုံ့စျာချ  ်မျျာေး, ကိိုေးကျာေး လိမုံ့မ်ည။် 

 

လို ်ငနေ်း ကိို 4: အလျာေးအလျာရှတိွဲုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှု၏စတိ် ိိုငေ်းပ တ် 

 6. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံက်ရ ျာက်မှု ံိုေးပ  တ် နတ်ည ်ွဲစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေး, တိိုက်ရိိုက် ယွ်ဝိိုက်မျျာေးနငှ်ုံ့စိုရ ေါငေ်း က်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့အ ိို  

ပ  ိုထျာေးအကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏်ရ ျာက်လို ်ရ ေးအ င်ုံ့မအှပ စအ်ကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့တ်စခ်ျိနက် related ချက်ချငေ်းရ ရညှ ်က်ရ ျာက်မှုအပ ီေး တ်ရနကက ည် 

(လို ်ငနေ်းလည ်တ်အ ငုံ့)် ကိို update  လိမုံ့မ်ည။် အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးနငှ်ုံ့၎ငေ်း၏ရ ျာက်လို ်ရ ေး စဉအတွငေ်းပခ ံငံိုစမီကံိနေ်း 

ကိိုအပ စစ်စ ်ငရ် ေးအ င်ုံ့တစခ်ို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရလျျာုံ့ ေါေးအစအီစဉမျျာေး၏ content / အကျဉေးချ  ်ကိိုယ်စျာေး ပ  လိမ်ုံ့မညဟ်ိုအထက်  

 ေါရ ျာ်ထိုတ် က်ရ ျာက်မှု၏အ ေီးအ ေီးအဘိို ုံ့ က်စ ်ကိုနက်ျစ ိတ်အ ိိုပ   လိမုံ့မ်ည်။ အ ိို ေါရလျှျာုံ့ချရ ေး အစအီစဉပခ ံငံိုစမီကံိနေ်း 

အတွက် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ၏တစတိ်တ ိိုငေ်းပ စ ်ေါတယ်။ 

လို ်ငနေ်း ကိို 5: အစျာေးထိိုေးရလုံ့လျာပခငေ်း 

7. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံို ရှနိ ိိုငန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးပ  နလ်ည ်ံိုေး  ် နန်ငှ ်ုံ့အ ိိုပ    ိုထျာေးစမီကံိနေ်း 

ကိိုရ ျာက်လို ်မဟိုတ်၏အပခ     ျာ  ေးရ ွေးချယ်စ ျာအ ေါအဝငစ်ီမကံိနေ်း ွံွှေ့ ပ      ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေးကိိုရနစဉအတွငေ်းအ ိိုပ   ိုထျာေးအပချာေးနညေ်းလမေ်း, 

အနစှခ်ျ  ် လိမုံ့မ်ည။် ထိို ိို ုံ့ရ ျာအပချာ   ျာ ေးနျာေး ရ ျာအရ ျာက်အဦမျျာေး၏ဒဇိီိုငေ်းကိို၏စညေ်းကမေ်းချက်မျျာေး၌ options နွဲ ုံ့အရ ျာက်အဦ, 

နညေ်း ညျာမျျာေး, ရ ျာက်လို ်ရ ေးနညေ်းစနစမ်ျျာေးနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းကိိုအ င်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ပ  ပ ငထ်နိေ်း  မိေ်းမှုလို ်ငနေ်းမျျာေးရ ွေးချယ်ရ ေး 

နငှ်ုံ့ တ် က်ရ ျာနိိုငျ ညျ။ ဤရ ွွှေ့ကျာေးအပချာေးနညေ်းလမေ်းနညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ, စေီး ျွာေးရ ေး,  တ်ဝနေ်းကျငအ်ရ ေါ် နှုငိေ်းယှဉပခငေ်း နငှ်ုံ့လူမှုရ ေး 

တန ်ျာနငှ်ုံ့အတိိုငေ်းအတျာအထပိ စန်ိိုငစ် တိ်နငှ ်ုံ့တစဦ်ေးချငေ်းစကီအပချာေးရ ွေးချယ်စ ျာ၏အကျိ ေးရကျေးဇူေးမျျာေးကိိုအတူ မညပ် စ် ည်။ အပချာေးနညေ်း 

လမေ်း၏အယူအ  ိိုဒမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ဒဇိီိုငေ်း, နညေ်း ညျာရ ွေးချယ်မှု, ပ နလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေး / ရ ျာက်လို ်ရ ေးနညေ်းစနစမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အ င်ုံ့နငှ ်ုံ့ operating 

နငှ်ုံ့ပ  ပ ငထ်နိေ်း မိေ်းမှုလို ျထံိုေးလို ျနညျေးမကှိိုတိိုေးချွဲွှေ့။ အ ိို ေါအပချာေးရ ွေးချယ်စ ျာလညေ်းအလယ်တနေ်း / ရ ေွးရ ျာင ်က်ရ ျာက်မှုမျျာေး 

နငှ်ုံ့အလျာေးအလျာ ဋ ိကခခွွဲပခမေ်းစတိပ် ျာအရလေးရ ေး င်ုံ့တယ်။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံခတတ အလျာေးအလျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်း ကျငန်ငှ်ုံ့လူမှုရ ေး 

 က်ရ ျာက်မှု, ကိုနက်ျစ တိ်နငှ ်ုံ့အကျိ ေးအပမတ်၏စညေ်းကမေ်းချက်မျျာေး၌ဤအအပချာေးနညေ်းလမေ်းနှုငိေ်းယှဉ လိမုံ့မ်ည။် 

လို ်ငနေ်း ကိို 6:  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင၏်အဘတိ်နငှုံ့လ်ူမှုရ ေးစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုစမီခံျက် (ESMP) 

8. အ ိို ေါ ESMP ရ ျာက်လို ်ရ ေးအ ငုံ့န်ငှ ုံ့ ်က်စ ်ရ ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးလိိုအ ်ချက် (ရလျျာုံ့ ေါေး က် ျာရစအစအီမမံျျာေး 

နငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး, နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ တ်မတှ်ချက်မျျာေး) ကရလလ ံ / စျာချ  ်စျာတမေ်းမျျာေးကိိုအတွက်ထည်ုံ့ ငွေ်း 

နိိုငထ်ိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာထံိုေးစ၌ံ ငွျ ငျ လိမုံ့မ်ည။် အ ိို ေါ ESMP ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ Landscaping နငှ်ုံ့ sub-စမီကံိနေ်းဧ ယိျာ၏ "စမိေ်းလနေ်းစိိုပ ညရ် ေး" 

အပ စအ် ိိုပ  တိိုေးပမ ငုံ့မ်ှုမျျာေး ေါဝင ်ည ်ငျွှေ့ ညျ။ လက်ရှစိျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးပ ီေး ျာေးရပ ရငှေ်းမ အ စက်လိိုအ ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ပ ဿနျာမျျာေးကိိုကိို 

update မျျာေးနငှ်ုံ့ထည်ုံ့ ငွေ်းအတှကျအ ံိုေး  ွနိိုငျ ညျ။ ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်စ် ငရ် ေးရ ေါ်လစရီနျာက် က်တွွဲ B - တစ ် Category: 

မျျာေးအတွက် တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေး ိိုင ်ျာအကွဲပ တ် on  ွဲ ုံ့အရကကျာငေ်းအ ျာတစဦ်ေးကစမီကံိနေ်းနငှ ်ုံ့ရနျာက် က်တွွဲကိို C -Environment 

စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ - ဤတျာဝနက်ျတွဲုံ့အတွက်ရနျာက်ရတျာ် ိို ုံ့လိိုက်  ေါမည် '' ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း O.P 4,04 နငှ်ုံ့ O.P 4,11 

၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိို ညည် နေ်းနငှ ်ုံ့ င်ုံ့ရလျျာ်စျွာအ ိို ေါ ESMP  ိို ုံ့ ေါဝင ်ည ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 
P-8A 

  



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

9 ESMP ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအတှကျစ,ံ လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးအ ိို   ပ  ို င်ုံ့အ ိို ေါ alignment 

ကိိုစျာ ွက်မျျာေးတွငထ်ည်ုံ့ ငွေ်း တ်ဝနေ်းကျငအ်စအီမံမျျာေးနငှ်ုံ့ရ ျာက်လို ်ရ ေး တ်မတှ်ချက်မျျာေးအရ ေါ်ထည်ုံ့ ငွေ်းရ ျာက်လို ်ရလုံ့အကျင်ုံ့မျျာေးအျာ 

 ေးလံိုေးပ ဋ္ဌျာနေ်း။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ဤံစမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး အတွက်တျာဝနရ်ှ ိညအ် ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး ၏လို ် ိိုငခ်ငွ ်ုံ့မျျာေးနငှ်ုံ့စမွေ်း 

 ညက်ိိုပ နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့ intersectoral အစအီစဉမျျာေး, စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု ိိုင ်ျာလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်း မျျာေးနငှ်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး, ဝနထ်မေ်းမျျာေး, 

စစ ်ငရ် ေးနငှ်ုံ့ပ  ပ ငထ်နိေ်း  မိေ်းမှု ငတ်နေ်း, ဘတ်ဂျက်နငှ်ုံ့ရငရွကကေးရထျာက် ံုံ့မှုမျျာေး အတွက်အ ိိုပ  ချက်အ ေါအဝင ်တူိို ုံ့ကိိုအျာေး ရကျာငေ်း 

လျာရစ န ်ိို ုံ့မဟိုတ်ချွဲွှေ့ထငွ ်နရ်ပခလှမေ်းမျျာေး, အကကံပ   လိမုံ့မ်ည။် ဒေါက ESMP နငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးမရူဘျာငအ်ရကျာင ် အထညရ် ျာ် န ်

အ  ျ၌ တ်မတှ်ထျာေး  နလ်ိိုအ ် ေါ ညရ် ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာအစအီစဉ ေါဝင ်ည် မညပ် စ ်ည။် အ ိို ေါ ESMP အ ိို      

ပ  ိုထျာေးရလျှျာုံ့ချရ ေး နငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့လို ်  ်မျျာေး အပ စအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နတ်ျာဝနရ်ှအိ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ က်စ ်ရငှေ်းလငေ်းစျွာ စစ  ပနခ်န ုံ့မ်နှေ်းခ 

ပ ရ ဘတ်ဂျက် င်ုံ့ ေါတယ်။ 

10. ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်စ ်ငရ် ေးအတွက်မဝူေါဒမျျာေးအပ င ,် အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံအျာက် ေါ key ကိို ညည် နေ်း ေါလိမ်ုံ့မယ် 

စျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေး: ရ ေွးရ ျာငယ်ျာယီစမီကံိနေ်းအတွက်ကရနလူမှုအ ိိုငေ်း အဝိိုငေ်းအရ ေါ်အလို ် မျာေးရ ေး ျာရ ျာက်လျာ ိိုေး 

 ွျာေးရ ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအနတ ျာယ်မျျာေးကိိုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက် (ဈ) လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေး 

(ii)  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း  မိေ်းရ ေး ိိုင ်ျာကျနေ်း မျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ ံရ ေးလမေ်းည နခ်ျက်မျျာေး 

11 ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်ီမခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစီအစဉကိိုလံိုလံိုရလျာက်ရလျာက် တ် တ်မတှ်မတှပ် စ ်င်ုံ့ 

အငဂ်ျငန်ယီျာမျျာေးကပ ဋ္ဌျာနေ်းပခငေ်းမျျာေးအတွကက်နထ်ရိိုက်မရှငှေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်းလမေ်းည နမ်ှုရ ေး။ 

အ ိို ေါစျာချ  ်အ ိိုဒမ်ျျာေးကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း၏ကျရှုေံးပခငေ်းအရ ေါ် ပ နလ်ညက်ိုယူယနတ ျာေးအတကွ ်built 

နငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာ မညုံ့ ်တ်မတှ်ချက်မျျာေးနငှုံ့ပ် ဋ္ဌျာနေ်း  ီိို ုံ့အျာရံိုစေူးစိိုက်  ေါမည။် ကကီေးကက ်မှုအဘိို ုံ့, ESMP ရနျာက် ံိုေး 

အကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏်ဧည်ုံ့ခဘံိို ုံ့ကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေးနငှ်ုံ့စစရ် ေး မည်ုံ့စျာ ငေ်းအျာေးပ င်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်တ်မတှ်ချက်မျျာေး၏လိိုက်နျာမှု ၏အတည ် 

ပ  ိုဘိို ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုစစရ် ေး မည်ုံ့စျာ ငေ်းရ ေး ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အ ိို ေါ ESMP ကိိုလညေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉတွင ်ေါဝင ်ည ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

စစ ်ငရ် ေးကျာလအတွငေ်းလိိုအ ် ည်ုံ့  

12 ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးမရူဘျာငက်ိိုလညေ်း ငုံ့ ်

တစဥ်ီေးစစ ်ငရ် ေး လက်စွွဲစျာအို ်နငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ်စစ ်ငရ် ေးအ င်ုံ့တွငအ်ဘိို ုံ့အ ESMP format နွဲ ုံ့, ကိိုပ င ်င ်မည။် 

 လို ်ငနေ်း ကိို 7: Stakeholder တိိုင ်ငည် နိ ှုငိေ်းမှုမျျာေး 

 13 အတိိုင ်ငခ် ံွွဲွှေ့စညေ်း ံိုမျှာနမိ်ုံ့ ံိုေးနစှဦ်ေးကိိုမျှာခဝံနအ်တွက်လိိုငေ်းအရထျာက်အကူ   ပ  ို ေါလိမ်ုံ့မယ ်

E SIA ၏နငှ်ုံ့ ESMP ၏ပ င ်ငမ်ှုကျာလအတွငေ်းည နိ ှုငိေ်း။  တူိို ုံ့ကိိုထခိိိုက်ရစ ညဟ်ို EA ၏ related ပ   

ဿနျာမျျာေးကိိုရပ ရငှေ်း နလ်ိိုအ ်ရ ျာအပ စအ်ပ င,် မလူတနေ်းနငှ်ုံ့အလယ်တနေ်းကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူယငေ်း ိို ုံ့ရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း,      

စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတစရ်လျှျာက်လံိုေး က်လက် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အမျိ ေးမျိ ေးရ ျာအ က်စမီကံိန   ်ေးကိို-

ထခိိိုက်နစန်ျာအို ်စိုမျျာေးအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, အမျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့အဓ ိပျာယ်ပ ည်ုံ့ဝည နိ ှုငိေ်း, မ နစ်မွေ်း ူမျျာေးအတွက်,  က်ကကီေး ွယ်အိိုမျျာေး, ရဒ ခ ံNGO 

မျျာေးနငှ်ုံ့လူ ုံ့အခငွ်ုံ့အရ ေးအို ်စိုမျျာေးအဘိို ုံ့, အျာေးလံိုေး က် ိိုင ်ျာစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေး 

ကကိ တငတ်ိိုင ်ငရ် ေွးရနေွး နန်ငှ ုံ့ပ် စရ်ကကျာငေ်း ံိုစနံငှ ်ုံ့ဘျာ ျာစကျာေးအတွက်အချိနမ်ထီံိုေးစ၌ံရ ေးအ ် မညပ် စ ်ည် နျာေးလညန်ိိုငန်ငှ ်ုံ့တိိုင ်ငထ်ျာေးကက 

ရ  ျာငေ်းအ ိို ေါအို ်စိုမျျာေးမလှက်လှမေ်း။ မကကျာမ ီE & S ကစစိစပ် ီေးရနျာက်နငှ်ုံ့ Tor မတိိုငမ်အီပ ီေး တ် ညန်ငှုံ့တ်စဦ်ေးမကူကမေ်း ESIA 

အစ ီငခ်စံျာပ င ်ငထ်ျာေး ညတ်စခ်ျိနက်:  က် ိိုင ် ူESIA ပ င ်ငမ်ှုကျာလအတွငေ်းအနညေ်း ံိုေးနစှက်ကိမတ်ိိုင ်င ်င်ုံ့ ေါတယ်။ 

ထိို ုံ့အပ င ်ေါဝင ်မူျျာေး၏ရ ေွးရနေွး ွွဲမျျာေး၏ လဒ ်ESIA အစ ီငခ်စံျာထွဲမျှာရှ ိကွဲုံ့ ိို ုံ့ရကျာငေ်းစျွာအပ   စစ်မီကံိနေ်းဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း 

နငှ်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တ်ချဉေး က ်တွငထ်ငဟ် ်  ေါမည ်တိ  ပ  ို ေါ။  အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံို က် ိိုင ်မူျျာေး 

၏အ ရိ ေးထျာေးရ ျာအပမငမ်ျျာေး ယူအျာေး လံိုေးကိိုထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအစညေ်းအရဝေးမျျာေး၏စခံျိနက်ိိုရစ  

 ျာငုံ့ရ်ရျှာက်မှုအတွက်တျာဝနရ်ှ ိညပ် စ ်လိမုံ့မ်ည်။   ိို ုံ့  ရအျာက်မျှာရ ေါ် ပ တွဲုံ့အတိိုငေ်းရလုံ့လျာမှုတင ်ည်ုံ့ပ    

  ီေးရနျာက်လတွ်လ ်ရ ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေး (ရအျာက်တွငရ် ေွးရနေွးထျာေးတွဲုံ့အတိိုငေ်း, MoLGRD & C 

ကထမံလှိိုအ ်ရ ျာ ငွေ်းအျာေးစိုမျျာေးအချိနမ်ရီ ေး ိို ုံ့ယူ ) တွငတ်င ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးအနတ ျာယ်မျျာေးနငှ်ုံ့ က်ရ ျာက်မှု၏ကနဦေးရတွွှေ့ ရှခိျက,် စမီကံိနေ်းကိိုရလုံ့လျာမှုဧ ယိျာ, ESIA နငှုံ့ပ် ညုံ့ဝ်၏ရအျာကျ, 

အရ ေးစတိ် workplan နငှ်ုံ့အချိနဇ်ယျာေး၏အ ိို  ပ  ိုထျာေးချက်နငှ်ုံ့အဓ ိပေါယ်အ ေါအဝင ်1) တစခ်ိုကစတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ SCOPE အစ ီငခ်စံျာ။ 

အစ ီငခ်စံျာမျျာေး 6 မတိတ ူအတွက်စျာချ  ်လက်မတှ်ရ ေးထိိုေး ွွဲ၏ 1 လအတွငေ်းတင ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 

 

P-8B 

 
 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

2) မကူကမေ်း ESIA အစ ီငခ်စံျာအရ ေါ်အပ ည်ုံ့အအစ ီငခ်စံျာမျျာေးကက    ိိုတငထ်ိုတ်ရ ျာ်နွဲ ုံ့ 6 မတိတ ူအတွက်မကူကမေ်းအရ ေါ်ည နိ ှုငိေ်း၏ပ င ်ငမ်ှုငေှါ, 

စျာချ  ်လက်မတှ်ထိိုေး၏ 4th လကိုနမ်ျှာတင ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မညရ် ွေးချယ်ခွွဲထျာေး။ 

 

3) ရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း ျာမအှရကျာင်ုံ့တံို ုံ့ပ  နခ်ျက် ိို ုံ့ယူပ     ီေးရနျာက် ံိုေး ESIA အစ ီငခ်စံျာအရ ေါ် ေီးပချာေးအစ ီငခ်ံစျာမျျာေး, 6 

မတိတ ူအတွက်စျာချ  ်လက်မတှ်ထိိုေး၏ 6 လ၏အ ံိုေးပ ငုံ့တ်င ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 

4) အ  ိ  ညတ်စဦ်ေးချငေ်းစ ီေါဝင ်မူျျာေး၏တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေး၏ လဒက်ိိုစိုစညေ်းတငပ်  

 နအ် ိို ေါအစ ီငခ်စံျာမျျာေးပ ီေးစေီးအရ ေါ်မျှာတရယျာက်တစလ်အတွငေ်းရ ေးအ ် ေါလိမ်ုံ့မည် 

Duration: နငှ်ုံ့အချိန ်

ESIA ၏အစ ီငခ်စံျာတင ်ည်ုံ့အရနပ င်ုံ့ 6 လအတွငေ်းပ ီေးစေီး  ေါမည်။ ရနျာက် ံိုေး Deliverable 

ကိိုလညေ်းအတိိုင ်ငခ် ံွဲ ုံ့ကိုနက်ျစ တိ်မျှာဘဂဂလျာ ိို ုံ့ဘျာ ျာပ နထ်ျာေးရ ျာနွဲ ုံ့အတူအျာေးလံိုေးမကူကမေ်း Deliverable, အဂဂလိ ်အတွက်တငပ်   ေါမည။် 

ရနျာက် ံိုေးတငပ် ချက်အလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲစျာချ  ်၏တင ်ည်ုံ့ 8 လအတွငေ်းကျငေ်း   ေါမည။် 

အ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာအစအီစဉ 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်,ံ ရဒ ခအံစိိုေး ဝနက်ကီေးဌျာန, ရကျေးလက်ရဒ  ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးနငှ်ုံ့ မဝေါယမ (MoLGRD & C) 

မ ှတငေ်း ိို ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့ ဘျာဝရဘေးစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုနငှ ်ုံ့ကယ် ယ်ရ ေးဝနက်ကီေးဌျာန (MoDMR), ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့မ ိျာေးစိုလူမှု လူံိုရ ေးဝနက်ကီေးဌျာန (MoHFW), 

 တ်ဝနေ်းကျငဝ်နက်က    ီေးဌျာနအ ေါအဝငအ်စိိုေး ၏အပချာေးရအဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့အတူ liaise  ကကလိမုံ့မ်ည ် စရ်တျာနငှ်ုံ့ ျာ ဦတိုရပ ျာငေ်းလွဲမှု (MoEFC), 

နငှ်ုံ့ရဒ  ိိုင ်ျာအျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေး။ ရဒတျာကိို MoLGRD & C က, MoDMR နငှ်ုံ့ MoHFW ရ ေးလိမ်ုံ့မည။် 

ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ ESMF, ElAs, EMPs အပ စ ်က် ိိုင ်ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးတည ်ွဲ,  ွံွှေ့ ပ    ိို ေး ရ ေးတိို ုံ့အတွက် ငစ်င်္ကြံပမ  ရ  ံိုနငှ ်ုံ့အစအီစဉမျျာေးကိို 

MoLGRD & C ကကရန ံုံ့ ိိုေးကူညပီခငေ်းနငှ်ုံ့အတူ က် ိိုင ်ျာဝနက်ကေီးဌျာနမျျာေးကရ ေးအ ် ေါလိမ်ုံ့မည။်  ည နိှုငိေ်းရ ေးနငှ်ုံ့စျာချ  ်စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု LGED 

စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးယူနစက်ရ ျာင ွ်က် ေါလိမ်ုံ့မည။် 

 ရနျာက် ံိုေးထကွ်ရှကိမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကှယျမဝူေါဒမျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာလမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာမှုမျျာေးအတွက်  MoLGRD & C 

နွဲ ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကလက်ခမံှုမဘှျာ ျာ  ်ပ စလ်ိမုံ့မ်ည် 

ရ ွေးချယ်ရ ေးလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းနငှ်ုံ့စျာချ  ်မျျာေး၏ ံိုစ။ံ 

 ကူညရီစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ရန၏အပခ  ရ အရနမျျာေးအတွက်အကကံရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေး၏ရ ွေးချယ်မှုကိိုနညေ်းလမေ်းဇူလိိုငလ် 2016 

ခိုနစှတ်ွငပ် နလ်ညပ် င ်ငထ်ျာေးရ ျာကိုနစ်ည,် အလို ်လို ်ဘိို ုံ့ရငရွချေးငျှာေးဘိို ုံ့ IPF မျျာေးအတွက ်CQS [ ငွ်ုံ့လငေ်း] Method 

ကိိုကမျ္ာုံ့ဘဏ၏် စစညေ်းဝယ်ယူရ ေးစညေ်းမျဉေးဥ ရဒ, non-အတိိုင ်ငခ်နံငှ ်ုံ့အတိိုင ်ငခ်နံရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနိိုဝငဘ်ျာ 2017 

ခိုနစှတ်ွငပ် နလ်ညပ် င ်ငထ်ျာေးရ ျာပ စ ်ေါတယ် ( စစညေ်းဝယ်ယူရ ေး ိို ုံ့မဟိုတ် စမွေ်းရ ျာင ်ညက်န ုံ့ ်တ်) ။ စျာချ  ် Form 

ကိိုစမိေ်းရ ေါငေ်းလဒပ် စလ်ိမုံ့မ်ည။် 

 

ဝနထ်မေ်းမျျာေးလိိုအ ်ချက်မျျာေး 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ဝံနရ် ျာငမ်ှု၏ ည ွ်ယ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ရဘျာငရ်တွွှေ့ ံို နလ်ံိုရလျာက်ရ ျာရထျာက်ခမံှုထမေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူအ ေီးအ ေီးရ ျာုံ့ချက်နထ်မေ်း

မျျာေးအတွက်လို ်ငနေ်းတျာဝနတ်ျာဝနရ်တွနွဲ ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုအ ွွဲွှေ့  ွွဲွှေ့စညေ်းမှုအ ိိုပ   င်ုံ့ ေါတယ်။ ရ ျာုံ့ 

ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်နထ်မေ်းမျျာေးအတွက်ခန် ုံ့မနှေ်းဝနထ်မေ်းမျျာေးလအတွငေ်း 30  က်ပ စ ်ေါတယ် ရ ျာုံ့ ကိိုထမေ်းအွဲဒ ီ60 ဤရ ွွှေ့ကျာေးဝနထ်မေ်းမျျာေး-

လအတွငေ်းပ စ ်ေါတယပ် ပ စရ်ကကျာငေ်းနငှုံ့အ်တိိုင ်ငခ်နံညေ်းစနစက်ရထျာက်ခ ံတူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ခန် ုံ့မနှေ်းချက်နရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတွက်အ ိို

ပ  အ ိိုတင ်ငွေ်း ိို ုံ့အခမွဲုံ့ပ စက်က ည။် 

 

တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတွက်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကွဲပ  တ်လို ်ငနေ်းစဉအတွငေ်းအကွဲပ  တ်ခ ံ ိို ုံ့ ရ ျာုံ့ 

ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးကိိုရအျာက်တွငရ် ေးထျာေးရ ျာပ စ ်ေါတယ်။  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူးအတွက်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးအပ စအ် င်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီ ိို  ပ  ို မည်, 

နငှ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အ ိို  

ပ  ိုထျာေးရ ျာနညေ်းစနစမ်ျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာနငှ်ုံ့ညညွီတ်မှုအတွက်တျာဝနက်ျ ျာထကွ် ယ်ရ ျာင ်န ်ညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူး၏တစ်ဦေးချငေ်းစ ီ 

န် ုံ့ကျင ်တူစဦ်ေး-လလိိုအ ်ရ ျာအရ အတွက်မမိတိိို ုံ့ကိိုယ် ိိုငခ်န် ုံ့မနှေ်းချက်တငပ်  န။် 

 

ရ ျာုံ့ ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်နထ်မေ်းမျျာေးအတွက် အ ညအ်ချငေ်း နငှ်ုံ့ Input: 

 

P-9A 
 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

 ျာထေူး  ညျာရ ေး ိိုင ်ျာ

အ ညအ်ချငေ်း

မျျာေး 

အလိို နဒ 

 ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်အ

ရတှ ုံ့အကွံ အနစှ ်

တိကျတွဲုံ့အရတွွှေ့အကက    ို  ံ ၏ 

Indica
ti 

ငျတိို ုံ့

 ညျ

န ံေါ

တျ 

အရန

အ

ထျာေး 

အ ငေ်းရခေါငေ်း

ရ ျာင ်

(နိိုငင်တံကျာ) 

ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲ

အတွက ်

 က် ိိုင ်ျာလ

ယ်ပ င ်

12 နစှ ် က) အ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာငအ်ပ စအ်ပ ညပ် ည ်ိိုင ်ျာအရတွွှေ့အကက  

 ို  ံ3 နစှ။်  ဘျာဝ တ်ဝနေ်း  ကျင၏်ခ) အရတွွှေ့အကက     ို နံငှ ်ုံ့ 

ပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခအံရ ျာက်အဦမျျာေးလူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုအကွဲ

ပ တ်အထေူးလမေ်း, အရ ျာက်အဦေးမျျာေးနငှ်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

 န် ုံ့ရငှေ်းရ ေး။ ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းတွငဂ်), အရတွွှေ့အကက  

 ို မံျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ် အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

1 

လက်ရထျာက်အ

 ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာ

င ်cum 

 က် ိိုင ်ျာလ

ယ်ပ င၌်ရကျျာငေ်း

 ငေ်း ွွဲ 

10 နစှ ် အ ွွဲွှေ့ရခေါငေ်းရ ျာင။်   ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင၏်ခ) အရတွွှေ့အကက  

 ို နံငှ ်ုံ့ ပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခအံရ ျာက်အဦမျျာေး လူမှုရ ေး 

 က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အထေူးလမေ်း, အရ ျာက်အဦေးမျျာေး 

နငှ်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး &  န် ုံ့ရငှေ်းရ ေး။ ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်း 

ကိို ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီ  ကံိနေ်းတွင ် :) 

အရတွွှေ့အကက   ို ။ံ 

1 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်ိ

နေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်း

ကျင ် ူ/ 

  ိပံ ညျာရငှ,် 

ဒေါမမှဟိုတ်ဘမူိ

ရေဒ ညျာရငှ ်

B.Sc. 

အငဂ်ျငန်ယီျာ 

(ပမ ိွှေ့ ပ ) / 

ရဂဟရေဒ / r 

ကိိုဓျာတ်ရလှ

ကျာေးလယ်ပ င ်

8 နစှ ် က)  က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတွက်အရတွွှေ့အကက  ို  ံ3 နစှ ်

အရပခခအံရ ျာက်အဦမျျာေး၏အကွဲပ တ် 

 ဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရဒ မျျာေး, ရ , 

ရပမနငှ်ုံ့ဇီဝမျိ ေးစံိုမျိ ေးကွွဲမျျာေးအရ ေါ်လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး။ 

ခ) ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ကိုနေ်းနငှ ်ုံ့ရ ရနရဂဟစနစအ်တွကအ်ရတွွှေ့အ က ပ   

 ို နံစှလ်ိို ယွ်ပ စ ်ေါ ည။် 

ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းတွငဂ်), အရတွွှေ့အကက      ို မံျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ် 

အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

1 

လူမှု ွံွှေ့ ပ ိ ေးရ ေး

ကျွမေ်းကျင ်ူ 

ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲ

အတွက ်

လူမှုရ ေး  ိပံ 

8 နစှ ်  က ) တိိုက်ရိိုက်၏အရတွွှေ့အကက   ို  ံ3 နစှန်ငှ ်ုံ့ 

  ယွ်ဝိိုက်လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေး (positive နွဲ ုံ့  negative) 

အကွဲပ တ ်   ရ ရ ေးရဝရ ေး &  န် ုံ့ရငှေ်းရ ေးအ ေါအဝငအ်ရပခ  

ခအံရ ျာက်အအံို ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေးကိို-related 

လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး။ အတွက်ခ)  က်ရ ပ  ခ   ျက်အရတွွှေ့အကက  

 ို ကံိို၏ရလုံ့လျာ ိို ုံ့အတွက ်ပ  စန်ိိုင ်ငဘ်ဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်တွက်တိိုငေ်း 

 ငေ်း ျာေးလူဦေးရ ။ ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်း တွငဂ်), အရတွွှေ့အကက 

 ို မံျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ်  အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

1 

 

  ညျာရငှမ်ျျာေး၏စျာ ငေ်း ျာထေူးအထက်အပ င ;် အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်မံျျာေးအတွက်အစအီစဉမျျာေးလို ် င်ုံ့တယ် 

   က် ိိုင ်ျာနယ် ယ်မျျာေးတွငလ်ံိုရလျာက်ရ ျာအရတွွှေ့အကက   ို နံငှ ုံ့အ်တူအပချာေးအကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့ရထျာက်ခမံှုနထ်မေ်းမျျာေး။ အပချာေးပ စျာ ငေ်း 

 
P-9B 

 
 

 
 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

ထမေ်း / ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးကတျာဝနက်ိိုမျျာေးအတွက်လိိုအ ်ရ ျာရစပခငေ်းငေှါအဘယ်  ူည် / 

ရထျာက်ခမံှု ညျာရငှမ်ျျာေးကိိုရအျာက်တွငရ် ေးထျာေးရ မယ်ုံ့ တူိို ုံ့အ ိို ုံ့ကန် ုံ့ တ်မခ ံ။ နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာအကွဲပ  

တ်လို ်ငနေ်းစဉအတွငေ်းဤထမေ်းတစဥ်ီေးချငေ်းစအီကွဲပ  တ်မညမ်ဟိုတ် ေါ။ 

 

အပချာေးအက Non-ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးကနငှ်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေး 

SI ။ အမတှ်  ျာထေူး ပ အရ အတွက် 

1 Stakeholder ထရိတွွှေ့ က် ရံ ေးအထေူးကို 1 

2 အရပခခအံရ ျာက်အအံိုအထေူးကို 1 

3 GIS အထေူးကို 1 

4 ကွန ်ျူတျာရအျာ် ရ တျာ 1 

5 ရံိုေးမနရ်နဂျျာ 1 

6 ရမျာငေ်း  ူ 2 

7 MLSS 2 

 

LGED 9 တျာဝနမ်ျျာေး 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာ, MDSP (LGED), ဒေါကျာ၏တိိုက်ရိိုက်ကကီေးကက ်မှုရအျာက်တွငအ်လို ်လို ် လိမုံ့မ်ည။် 

ကကိ တငမ်နှေ်း မပမငန်ိိုငပ် စ ် ်မျျာေး၏အမှု၌, ကလယ်ကွငေ်းအ င်ုံ့ င်ုံ့မျှာရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်လူမှုရ ေးအတျာေးအ ေီး၏စညေ်းကမေ်းချက်မျျာေး၌ပ စ်; 

အ ိို ေါ LGED စိိုေး မိ ် ူနလ်ယ်ကွငေ်းရံိုေးမျျာေး တူိို ုံ့ကိိုရပ ရငှေ်းနငှ ်ုံ့ရကျာငေ်းမနွရ် ျာလို ်ငနေ်းခငွ ်တ်ဝနေ်းကျငရ် ချျာရစ နအ်စ ျိ ေးယူ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး LGED, PD¬MDSPနငှ်ုံ့အတိိုင ်ငခ်အံကကျာေး tri-partition 

အစညေ်းအရဝေးတွငရ် ေွးရနေွးတငပ်  လိမုံ့မ်ည။် နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်မဟိုတ် ငမ် ိိုမရပ ရငှေ်းနိိုငပ် ဿနျာ ည,် Project မဒှေါရိိုက်တျာနငှ်ုံ့ LGED, 

ဒေါကျာမတှ င်ုံ့ LGED အတူတက်ယူမညပ် စ ်ည။် 

ရလုံ့လျာမှုရချျာရမွွှေ့ ပ ီေးစေီး ည ်ပ စ်. , စမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာ, MDSP (LGED) ကိိုရအျာက် ေါအချက်အလက်မျျာေး,  

ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အရ ျာက်အဦ၏စိုရ ျာငေ်းမှုအတွက်ရကကျာင်ုံ့ရဝေးနိိုင ်မျှအတိိုငေ်း, အတိိုင ်ငခ်ကံူညကီကမည:် 

 အလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလက်နငှ်ုံ့အနျာဂတ်အစအီစဉမျျာေး၏မျိ ေး က်အဘိို ုံ့ဤရလုံ့လျာမှုနငှ်ုံ့  တ် က.်  

ကွွဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရ ျာရလုံ့လျာမှုမတိ် က်ကရ ျာင ွ်က် ရှနိ ိိုငရ်လုံ့လျာမှုမျျာေး။ 

 

 

 
 
 
 

P-10A 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

ရနျာက် က်တွွဲ 5:  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉအဘိို ုံ့အ Generic ToR 

 

လို ်ငနေ်းခငွ၏်ရအ Scope 

 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံESMP ရလျှျာုံ့ချရ ေး,  

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုမျျာေးနငှ်ုံ့လက်ခနံိိုင ်ယွ်အ င်ုံ့ င်ုံ့မ ှိိုေး ွျာေးရ ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှု ရ ျျာက် ိို ုံ့မဟိုတ်ရလျှျာုံ့ချ နအ်ရကျာ

ငအ်ထညရ် ျာ်မှုနငှ ်ုံ့စစ် ငရ် ေးကျာလအတွငေ်းယူခ ံ ိို ုံ့အ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာအစအီမမံျျာေးအစိုတခိုမေီးရမျာငေ်းထိိုေးပ ပ င ်ငထ်ျာေး နလ်ိိုအ ် ေါ ည။် 

အ ိို ေါအစအီစဉကိိုလညေ်း implementthese အစအီမ ိံို ုံ့လိိုအ ်တွဲုံ့လို ်  ်ရတွကိို ေါဝင ်ည ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

တစစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉကိိုကွိ တငျ ငွျ ငျ ိို ုံ့, အတိိုင ်ငခ် ံ(က) 

အလျာေးအလျာ ိိုေး ွျာေးရ ျာ က်ရ ျာက်မှုမတှံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေး၏အစိုကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ်ခွွဲပချာေး တ်မတှ်ရတျာ်မမူည ်(ခ) 

အွဲဒတီံို ုံ့ပ နမ်ှုကိိုထရိ ျာက်စျွာနငှ်ုံ့အချိနမ်ထီံိုေးစ၌ံထျာေးကက ေါတယ်ရ ချျာအတွက်လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိို ံိုေးပ တ် န;် (ဂ) 

ထိိုလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုရတွွှေ့ ံိုမျျာေးအတွက်နညေ်းလမေ်းရ ျာ်ပ  န။် 

တစဥ်ီေး ESMP ရအျာက် ေါအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး ေါဝင ်ည ်ငျွှေ့ ညျ: 

 

  ိိုေး ွျာေးရ ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးဎရ ျာ်ပ ချက်: 

အ ိို ေါရမျှျာ်လင်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုရ ျာ်ထိုတ်နငှ်ုံ့အကျဉေးချံ ေးထျာေး ေါ ည။် 

ရလျှျာုံ့ချရ ေးရ ျာင ွ်က်ချက်မျျာေး၏ဎရ ျာ်ပ ချက်: တစခ်ိုချငေ်းစအီတိိုငေ်းအတျာကကိိုငတ်ွယ်ရပ ရငှေ်း န ်ည် ွယ်အကျိ ေး က်ရ ျာက်မှု (s) 

ကိို ညည် နေ်းနငှ ်ုံ့အတူရ ျာ်ပ ထျာေး ည်။ လိိုအ ် ည်ုံ့အတိိုငေ်းအရ ေးစတိ်အစအီစဉမျျာေး, ဒဇိီိုငေ်းမျျာေး, 

 စစညေ်းကိ ယိျာမျျာေးရ ျာ်ပ ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တ်လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးရ ျာ်ပ ရလုံ့ရှိ ည။် အ  

ပ  ို ရဘျာ က်ရ ျာက်မှုပမ င်ုံ့တင ်နရ် ျာင ွ်က်ချက်မျျာေးကိိုလညေ်းအ ိို  ပ  ိုထျာေး  ေါမည။် 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉဎရ ျာ်ပ ချက်: 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျိ ေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေး၏ပ စ ်ျက်မှုအရ ေါ် တငေ်းအချက်အလက်ရ ေးစမွေ်း ည။် 

ဒေါဟျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမအံလို ်လို ်ကိိုင,် 

အဘယ်မျှာ ိိုရကျာငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေးလိိုအ ်မညအ်ရကကျာငေ်းမည ်ိို ုံ့ရကျာငေ်းစျွာခွွဲပချာေး တ်မတှ်ကူညရီ ေး ည။် 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉကိိုဘယ်မျှာနငှုံ့မ်ည ်ိို ုံ့မကက 

 ျာခဏဘယ်လိိုစိုရ ျာငေ်းခ ံလတံုံ့ရ ျာအ ျာကိို တငေ်းအချက်အလက်ခွွဲပချာေး တ်မတှ် င်ုံ့ ေါတယ်။ 

ဒေါဟျာအစရနျာက်ထ ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအတှကျလိိုအ ျ ေါလိမ်ုံ့မညအ်ကျိ ေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအဘယ်အ ျာကိိုအ ငုံ့မ်ျှာည နပ်  င်ုံ့ ေါတယ်။ 

Institutional အစအီစဉဎ: အရကလျာုံ့အထွဲက ယ်ရ ျာငန်ငှ်ုံ့လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့လိမ်ုံ့မညဟ်ိုအ ိို ေါလူမျျာေး,  

အို ်စိုမျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ်အ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး တ်မတှ်ကက ေါတယ်အပ စ ်တူိို ုံ့ တငေ်း ိို ုံ့နငှ ်ုံ့တျာဝနရ်ှ ိညဘ်ယ် ကူိို န။်  

ဒေါရ မွဲုံ့အွဲုံ့ဒတီျာဝနရ်တကွိိုထကွ် ယ် ိို ုံ့လူရလုံ့ကျငုံ့ ိ်ို ုံ့လိိုပ စရ်စပခငေ်းငေှါ,   စစညေ်းက ယိျာမျျာေးနငှ်ုံ့ရထျာက် ံုံ့ရ ေး စစညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူ တူိို ုံ့ကိိုရ ေး။  

မရကျန ်မှုမျျာေးရပ ရငှေ်းယနတ ျာေးအ ေါအဝငလ်ို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းအစ ီငခ်လံညေ်းအ ိို  ပ  ိုထျာေး  ေါမည။် 

  ဎအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးဇယျာေး:  ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏အချိနက်ိိုက်, က  ပ  မိန် ှုနေ်းနငှ ုံ့က်က     

 ျာချိနတ်စခ်ိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအချိနဇ်ယျာေးအတွက် တ်မတှ်ထျာေးရ ျာနငှ်ုံ့ပခ    ို ငံ ံို subproject အချိနဇ်ယျာေးကိိုချိတ် က်ကက ေါတယ်။ 

 ဎ န ံ်ိုရငခွန် ုံ့မနှေ်းချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ တငေ်း  ်ကွက်မျျာေးကကိုနက်ျစ တိ်: ဤကနဦေး subproject  

 ငေ်းနှေီးပမ   ်နှမံှုနငှ ်ုံ့ရလျျာုံ့ ေါေး က် ျာရစဘိို ုံ့ တ်မတှ်ထျာေးရ ျာနငှ်ုံ့ subproject  အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အပ စလ်ှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရနကက ည။် 

အ ိို ေါ ESMP အရကျာငအ်ထညရ် ျာ် န ်န ံ်ိုရငမွျျာေး  ် ွျာ မစှ. , subproject ရထျာက် ံုံ့ရငထွွဲကရနလျာ, ဒေါမမှဟိုတ်နစှဥ်ီေးစလံိုေးပ  စန်ိိုငတ်ယ်။ 

အစိိုေး ရအဂျငစ်ီမျျာေးနငှ်ုံ့ NGO မျျာေးကရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုကူညနီိိုင ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 

ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံ ိို ုံ့မဟိုတ် တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မျျာေးအတွက်နညေ်းစနစမ်ျျာေးတတ်နိိုင ်မျှရိိုေး

ရငှေ်းတွဲုံ့ပ စ ်င်ုံ့ရကကျာငေ်း တိပ   ေါ။ လိိုအ ်လျှင ်ESMP ၏ပ င ်ငမ်ှုအရ ေါ်ထ ်မလံမေ်းည နမ်ှုကိိုလညေ်းရထျာက် ံုံ့ရ ေးနိိုင ်ေါ ည်။ အ ိို ေါ ESMP 

ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့က ံိုေး  ်ရငှေ်းလငေ်းခ ံ ိို ုံ့လိိုအ ် ေါလိမ်ုံ့မည။် 

 

 ရအျာက်မျှာရ ေါ် ပ တွဲုံ့အတိိုငေ်းခ Deliverable နငှ်ုံ့ ESMP အစ ီငခ်စံျာ၏အ ိို  ပ  ိုထျာေး / ကိိုရ ျျာ  ွွွဲွှေ့စညေ်း ံိုဟျာ ESMP အစ ီငခ်စံျာ၏အ ိို  

ပ  ို ွွဲွှေ့စညေ်း ံိုပ စ ်ေါ ည်: 

 



 
P-10B 

 
 
 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

 ဎအလို ်အမှုရ ျာငအ်ကျဉေးချ  ်:  ဒကီိိုအလယွ်တကူအရထရွထလွူထိုမျျာေးကနျာေးလည ်ရဘျာရ ေါက်ရ ျာရဝေါဟျာ ထွဲမျှာ, ESMP contents  

ရတွကိိုနငှ ်ုံ့အဓကိရတွွှေ့ ရှခိျက်တစခ်ိုရယဘိုယျအကျဉေးချ  ်ရ ေး င်ုံ့ ေါတယ်။ 3 ကရန 5 စျာမျက်နျှာမျျာေးအထစိံိုစံို,  ရငှေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်းပ စ ်င်ုံ့ ည်, 

 ဎနဒိေါနေ်း: အ ESMP  ည် ွယ်ချက်,  ည်မနှေ်းချက်ရတွ, အရပခခမံမူျျာေးနငှ်ုံ့နညေ်းစနစရ် ျာ်ပ  တစခ်ိုကမတိ် က်စကျာေး။ ဤအ ိိုငေ်းကိို, 

ရလုံ့လျာမှုအ ွွဲွှေ့ကစမီကံိနေ်းကိိုရထျာက်ခ ံမူျျာေးကမတိ် က်နငှ်ုံ့အပခ   ျာ ေး က် ိိုင ်ျာ တငေ်းအချက်အလက်မျျာေး ည ်င်ုံ့ ေါတယ်။ ESMP 

၏အပ ငအ် ငမ်ျှာလညေ်း၎ငေ်း၏အ ံိုေး   ပ  ိုမှုကိိုအ ငပ်   ရ ရချျာရမွွှေ့ရစ နရ် ျာ်ပ  င်ုံ့ ည်, 

ဎ Sub-Project မရှ ျာ်ပ ချက်: ရနျာက်ခ,ံ  ည ွ်ယ်ချက်နငှ်ုံ့ကွွဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရ ျာအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး ေါဝင ်ညတ်ံုံ့ရ ျာ subproject ၏ရ ျာ်ပ ချက်။ 

ဒေါုံ့အပ ငထ်ိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာစ ညတ်ိို ုံ့ကိို စစညေ်း, လူအငအ်ျာေး,  စစညေ်းကိ ိယျာမျျာေး, အပ စမ် ိို subproject တိကျတွဲုံ့အ ငေ်းအပမ စလ်ိိုအ ်ချက်မျျာေးည နပ်  

 Subproject ဧ ယိျာ၏ဎ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးအရပခခ:ံ ဤအ ိိုငေ်း site  ကိိုရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာနငှ်ုံ့ဇီ တ်ဝနေ်းကျင ံ်ိုေးအို ်အရပခခ၏ံတိကျရ ျာပခ  

 ို ငံံို ံိုေး  ်ချက်ရ ေး ည။် ဒေါဟျာစ ညတ်ိို ုံ့ကိို တ်ဝနေ်းကျငရ်လထိုအ ညအ်ရ ေွး,  ညူ ံံ, အ ခူျိန,် မိိုေးရ ချိန,်   ေါဝငျမညျ 

 

 Subproject ဧ ယိျာ၏ဎလူမှုစေီး ျွာေးကိိုယ်ရ ေး ိိုင :် ဤအ ိိုငေ်းကိို ခွွဲစမီကံိနေ်းကိို ဧ ယိျာ၏လူမှုစေီး ျွာေး ရိို ိိုငေ်းကိိုရ ျာ်ပ  ည။် 

ဒေါဟျာစ ညတ်ိို ုံ့ကိိုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ွွဲွှေ့စညေ်း ံို,  စစီဉထျာေး ှံ ုံ့ ွိ ေးတိိုေးတလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး, လူဦေးရ , အလို ်အကိိုငန်ငှ ်ုံ့စျာေးဝတ်ရနရ ေး,  

 က် ယွ်ရ ေးနငှ်ုံ့ ယ်ယူ ိို ုံ့ရ ျာငရ် ေး၏နညေ်းလမေ်းမျျာေး, ယဉရကျေးမှုအရမအွနစှရ်န ျာမျျာေး, ကိို ံိုေးလ မေ်းလိမ်ုံ့မယ် 

 • Stakeholder တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးနငှ်ုံ့ တငေ်းအချက်အလက်ထိုတ်ရ ျာ်: ဤအ ိိုငေ်း ညမ်နှေ်းချက်, လို ်ငနေ်းစဉမျျာေးနငှ်ုံ့  ESMP 

ပ င ်ငမ်ှုကျာလအတွငေ်းထကွ် ယ်ရ ျာင ်ေါဝင ်မူျျာေး၏ည နိ ှုငိေ်း၏ လဒက်ိိုရ ျာ်ပ  န ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ ဤအ ိိုငေ်းကိိုပ နက်က  ျာ ေးရ ေးထိုတရ် ျာ်၏ Bank 

၏ရ ေါ်လစနီငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာနိိုင ်နအ်တကွ ်ခွွဲစမီကံိနေ်းကိို   တငေ်းအချက်အလက်ထိုတ်ပ နအ် ရိ ေးပခ ငေ်းမျျာေးအတွက်အစအီစဉမျျာေးကိိုလညေ်းစျာ ငေ်း  

ပ  ိုစို င်ုံ့တယ်။ 

 • ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်နိိုငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေး:  

ဤအ ိိုငေ်းလက်ခနံိိုင ်ယွ်အ င်ုံ့အထ ိိိုေး ွျာေးရ ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်က်ရ ျာက်မှုကိိုရလျှျာုံ့ချ ိို ုံ့အျာေးလံိုေးကိိုအ  ပ  ို ရဘျာအပ  

စက်ိုနက်ျစ တိ်နငှ ်ုံ့အတူအနိုတ်လကခဏျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုထရိ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့ပ  စန်ိိုငအ်စအီမခံွွဲပချာေး တ်မတှ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။   

အွဲဒေါကိိုမရှပ ျာပ တယ်ရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအမျိ ေးအစျာေးအ ေါအဝငန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအရ ေးစတိ်ကိိုရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျ    ျာ ေးနငှ်ုံ့အတရူ ျာ်ပ  ေါမည။် 

ဒေါဟျာအစလူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတွက်နညေ်းစနစက်ိိုရ ျာ်ပ  န ်ေါလိမ်ုံ့မယ် 

 

ဎ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုနငှ ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ: ဤအ ိိုငေ်းရန ျာမျျာေးတွငန်မနူျာရကျာ, 

တိကျရ ျာရ ျာ်ပ ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့တိိုငေ်းတျာခ ံ ိို ုံ့ တ်မတှ်ချက်အ ံိုေးပ  ခ ံ ိို ုံ့နညေ်းလမေ်းမျျာေးအ ေါအဝငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအစအီမမံျျာေးနညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင်

 ျာအရ ေးစတိ်အချက်အလက်မျျာေးကိိုမည်, တိိုငေ်းတျာအကကိမရ် , detection စနစက်န် ုံ့ တ ်(ဘယ်မျှာ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာ), နငှုံ့တ်ံခေါေးခံို၏အဓ ်ိ ေါယျ 

မနှက်နရ် ျာလို ်  ်မျျာေးဘိို ုံ့လိိုအ ်ရကကျာငေ်းအချက်ပ  ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အ ိို ေါရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးနငှ်ုံ့အစ ီငခ်လံို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးအထေူး ပ င်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမလံိိုအ ်ရကကျာငေ်းအရပခအရနမျျာေး၏အရစျာ ိိုငေ်းရထျာက်လှ

မေ်းရ ချျာနငှ်ုံ့တိိုေးတက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့ရလျျာုံ့ ေါေး က် ျာရစ၏ လဒရ် ေါ်မှျာ တငေ်းအချက်အလက်ပ င ်င ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

ဎ Institutional အစအီစဉ: အ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာအစအီစဉမျျာေး, 

အခနေ်းကဏ္ဍနငှ်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးမျျာေးနငှ်ုံ့အစ ီငခ်လံို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးအရ ေးစတိ်ရ ျာ်ပ ချက်တငပ်   ေါမည။် 

ဤအ ိိုငေ်းကိိုလညေ်းဒစီမီကံိနျေးအတှကျတျာဝနျရှရိအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဘိို ုံ့စမွေ်း ညတ်ညရ် ျာက်ရ ေးနငှ်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအစအီစဉကိိုအ ိို

ပ   င်ုံ့ ေါတယ်။ 

ဎ ESMP အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးဘတ်ဂျက်: An ESMP အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုဘတ်ဂျက်ခန် ုံ့မနှေ်းချက်ကဒမီျှာရထျာက် ံုံ့ရ ေးလျက်ရှိ ည။် 

အ ိို ေါဘတ်ဂျက်, အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအ ွွဲွှေ့မျျာေးနငှ်ုံ့အမျိ ေး ျာေး / ရဒ  ိိုင ်ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး, အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးထနံညေ်း ညျာအကူအည,ီ EMPs 

နငှ်ုံ့အပချာေးအကျာအကွယ်စျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေး၏ကကိ တငပ် င ်ငမ်ှုမျျာေးအတွက်ကိုနက်ျစ တိ်မျျာေးအတွက်ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအစအီစဉမျျာေးအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး

 ှံ ုံ့ ွိ ေးတိိုေးတလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးမျျာေးအတွက် န ံ်ိုရငမွျျာေး ေါဝင ်ညရ်တျာ်မမူည် နငှုံ့ ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

ESMP အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာရနျာက် က်တွွဲမျျာေး: Annexures ■။ 

C. အ ညအ်ချငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ကျွမေ်းကျငမ်ှုလိိုအ ် ေါ ည် 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံ ိို  ပ  ိုထျာေး ESMP ပ င ်ငမ်ှုအ ွွဲွှေ့ ESMP  

အတွက်ရပ ရငှေ်းခ ံ ိို ုံ့အရ ေါငျေးတိို ုံ့ ရဘေးအနတ ျာယ်ကျာကွယ်ရ ေးမဝူေါဒမျျာေးမျျာေး၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုအပ ည်ုံ့အဝနျာေးလည ်ရဘျာရ ေါက်ပခငေ်းငေှါ၎င ် 

 ေး, ESMP အရ ေါငျေးတိို ုံ့ လိိုအ ်ရ ျာကဏ္ဍမျျာေးကိိုပ ည်ုံ့စကွ် နလ်ိိုအ ်ရ ျာကျွမေ်းကျငမ်ှုရှရိကကျာငေ်းပ    နလ်ိိုအ ် ည်။ 

အ ိို ေါအ ွွဲွှေ့ ည် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိ ပံ, လူမှုရ ေး  ိပံနငှ ်ုံ့ GIS ကျွမေ်းကျင ်ကူန် ုံ့ တ်ထျာေးအ ေါအဝငရ် ျာ်လညေ်းမကွွဲပ  

 ျာ ေးရ ျာစညေ်းကမေ်းမျျာေးကိိုကရနအထေူးကို၏ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအရ အတွက်က ေါဝင ်ည ်ငျွှေ့ ညျ။  အ ိို ေါအ ွွဲွှေ့ ညအ်မျိ ေး ျာေးပ နလ်ညဥ် ရဒ  

ပ  ိုလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုအပ စ ်ည်ုံ့ WB အကျာအကွယ်မဝူေါဒမျျာေးပ ည်ုံ့စံိုဥျာဏရ်ှ ိည် ငျွှေ့ ညျ။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

 ရနျာက် က်တွွဲ 6: ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက  ်ခိိုငပ်မွဲရ ျာရအျာက်မျှာ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးအကျာအကှယျ ံုံ့ ိိုေးမှုမျျာေးအတွက် ToR 

 

ေဇိီုံင  ်းန္ င ေ့ကက်ီးကကပ ခိုံင  မမှဲနသောနအောက မ ောပတ ဝ  ်းကျင   ိ ်းသမိ ်းနရ်းအကောအက ယျပံေ့ပိုံ်းမှုမျော်းအတ က ကိုံ်းကော်းစရော၏စည ်းမျဉ်းမျော်း 

အနရ်းနပေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိုံဟင ဂျောအကျပ အတည ်းတံုံ ေ့ပပ  မှုစမီကံ ိ ်း 

 

  ည ွ်ယ်ချက် 

  ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက 

 ်ခိိုငပ်မွဲရ ျာရအျာက်မျှာ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးအကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှု၏အဓကိ ည် ွယ်ချက် ည် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်ိစစ်ရ ျာင ွ် 

က်စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏ က်ရ ျာက်မှုကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ်ပခငေ်း, တင ်ငွေ်း တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးစိုရ ျာငေ်းခိိုငမ်ျာရအျာင,်  

ရှ ိမျှလိိုအ ်ရ ျာ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအစီ ငခ်စံျာရတွ ပ င ်င.် ,   

အထေူး ပ င်ုံ့စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရ ေါ်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာကကီေးကက ်ရ ေး နပ် စ ်ေါ ည် high- အနတ ျာယ်စစ ်ငရ် ေး, နညေ်း ညျာအကူအည ီ PIU 

၏ တျဝနျေးကငငျ  ိိုငျ ျာအထေူးကိုမျျာေးကလိိုအ ်ရ ျာရဒ မျျာေးရှိရထျာက်ခမံှုရ ေး။  

ရယဘိုယျအျာေးကိုမပဏလီယ်ပ င၌်ရှရိ ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတွက်တျာဝနရ်ှ ိည။်   

အ ိို ေါတျာဝနက်ျတွဲုံ့ရန ျာကရအျာက် ေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ေါဝင ်ည:် 

 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးစစရ် ေးပခငေ်း၏ 1) အဘတိ် 

2) စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး က်ရ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့ site တိကျတွဲုံ့ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာမျျာေး တ်မတှ်ပခငေ်း 

3) အဘတိ်နငှ်ုံ့ site မျျာေးနငှ်ုံ့လှု ်ရျှာေးမှုတိကျတွဲုံ့ EMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး 

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်၏ 4) ကွငေ်း ငေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း 

ကိုမပဏတီစခ်ိုက / PIU မ ှ5) ပ နက်ကျာေးရ ေးစိုစညေ်းပ ီေးနငှ်ုံ့လစဉရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ 

6) ထိိုလယ်၌ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်အရ ေါ် ရဘျာတူထျာေးရ ျာတျာဝနမ်ျျာေး၏စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုရှရိစ န ်

7)  ငတ်နေ်းပ ဋ္ဌျာနေ်းချက် 

8) အတွက် / DRP 

စခနေ်းမျျာေးနေ်းကျငတ်စခ်ိုလံိုေးကိိုလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးရကကျာင်ုံ့တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်နိိုငမ်ှုမျျာေး၏အချက်အလက်စိုရ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ တ်အတွ

က်စအီိိုငရ်အကိုမပဏတီစခ်ိုက Assist 

9) အမျျာေးပ ည်  ူိိုင ်ျာည နိ ှုငိေ်းစစီဉပခငေ်းနငှ်ုံ့လို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ်

 

 လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးစစရ် ေးပခငေ်းမျျာေး 1. အဘတိ် 

 တစခ်ိုချငေ်းစကီိိုရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှုမျျာေးကိို pre- 

ရ ျာက်လို ်ရ ေးစဉအတွငေ်းကိုမပဏလီိိုအ ်ရ ျာ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးစစီဉထျာေး ေါကစစရ် ေး နန်ငှ ်ုံ့လိိုအ ် ည်ုံ့မည ် ည  

 ရံ ေးချင ်ေါတယ် နအ်ရ ေးစတိ်စမီကံိနေ်းအျာေးဒဇိီိုငေ်းမျျာေး / site ကိိုအစအီစဉကိိုပ  နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့အမအူကျငုံ့ ်site ကိိုစံိုစမေ်းစစရ် ေးကကမည။် 

အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုအလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလကပ်   နလ်ည ်ံိုေး  ် နန်ငှ ်ုံ့ရ ျာ်ထိုတ်ပ   

  ီေး ငွပ် ငလ်ကခဏျာမျျာေး ိို ုံ့စစိစဘ်ိို ုံ့ကငေ်းရထျာက်ထကွ် ယ်ရ ျာင,် အထေူး ပ င်ုံ့ ေါလိမ်ုံ့မယ:် 

 ကိိုယ်။ အ ိို ေါစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးရဒ မျျာေး၏အရပခခ ံထဝီ, ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ, ရပမမျက်နျှာ ငွပ် င,် ဘမူရိေဒ, ဇလရေဒ ိိုင ်ျာ,  morphological 

စ ညတ်ိို ုံ့ကိို၏ရဒတျာမျျာေးစိုရ ျာငေ်းပခငေ်း အဂဂေါ  ်မျျာေး ရတ ွ

 ii ။ မ ိို ဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရဒ မျျာေး / ရဝ နရ်န ငေ်းရဒ မျျာေး, ထနိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးအရ ေး ေါမှုရဒ မျျာေး,  ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ ငအ်ပ စ် 

protected  ိို ုံ့မဟိုတ်ပခမိေ်းရပချာက်မျိ ေးစတိ်လူ မိျျာေးရှရိနပခငေ်းကန် ုံ့ တ်ထျာေးအ ေါအဝငရ် ျာ်လညေ်းမအရ ေးကကီေးပ   

  ီေးအထခိိိုက်မခ ံဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်အဂဂေါ  ်မျျာေး နွဲ ုံ့အထခိိိုက်မခံ receptors, 

 iii ။ စ ညတ်ိို ုံ့ကိိုတည ်ွဲရပမယျာနငှ်ုံ့ရ အ ံိုေး  ပ  ိုမှု, အနေီးအနျာေးမျှာအရပခ ချ ံိုစံမျျာေးနငှ်ုံ့ရပမမျက်နျှာ ငွပ် င,် ပမ  ရ ယျာ လိိုက်အနတ ျာယ်မျျာေး, 

 ဃ။ လူ မိျျာေးရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာယဉရကျေးမှုအ ငေ်းအပမ စမ်ျျာေးကိို ိို ုံ့မဟိုတ ်အဂဂေါ  ်မျျာေး ရတ ွ

 v ။ အ ိို ေါစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးရဒ မျျာေးရှ ိယှျရှ ိညျညစည်မ်ေးမှု ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး။ 

 

 စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏ က်ရ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့ site တိကျတွဲုံ့ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာမျျာေး 2.  တ်မတှ်ပခငေ်း 

P-12A 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

  အ ိို ေါစစိစ ်လဒည် နပ်  ည်ုံ့အခေါ ေီးပခ   ျာ ေးရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှု ယွ်ရှ ိည် 

  ိိုပ ီေးအရ ေးစတိ် က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ  တ်ရတျာငေ်းကိုမပဏအီတွက ်Sr; 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်မူျျာေး၏လမေ်းည နမ်ှုနငှ ်ုံ့အတူအရ ေးစတိ် က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ  တ်လို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အ ိို ေါကိုမပဏ ီESMF  ၏အလငေ်း၌ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉနငှ်ုံ့အတူ ိိုက်တိကျတွဲုံ့ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ  တ  

  ်ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 site နငှုံ့လ်ှု ်ရျှာေးမှုတိကျတွဲုံ့ EMPs ၏ 3. အဘတိ်နငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ် 

 ။ အ ိို ေါရထျာက်ခမံှု ရ ျာ ECOP ၏အလငျေး၌ ိိုက်နငှ်ုံ့လှု ်ရျှာေးမှုတိကျတွဲုံ့ EMPs လို ်မည ်

 PIU  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုမျျာေးကရထျာက်ခ ံနလ်ိိုအ ် ေါ ည။် EMPs အ ိို ေါအစိိုေး အရပခ  ပ  ိုဥ ရဒ  

ပ  ိုပ ဌျာနေ်းချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ကကျာေးဝင၏်တညရ်န ျာ,  

အရ ေး ေါမှုနငှ ်ုံ့အလွနတ် ျာအရ ေးကကီေးတယ်ထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေး ိို ုံ့ယူပ ီေးကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကွယ်မဝူေါဒမျျာေးရအျာက် ေါကိိုပ င ်င ် ေါမည။် 

 အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုအခေါအျာေးရလျျာ်စျွာအ ိို ေါ EMPs ကိို update နငှ်ုံ့ EMPs ၏ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရ ချျာ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 

PIU 4 ပ နက်ကျာေးရ ေးစိုစညေ်းပ ီေးနငှ်ုံ့အစ ီငခ် ံ

 ။ အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုစမီကံိနေ်းမ ိိုဇျာတ်စငမ်ျှာ တငေ်းအချက်အလက်စိုရ ျာငေ်းခိိုငမ်ျာရအျာင ်ေါလိမ်ုံ့မယ ်

 လိိုအ ်ရ ျာအပ စအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု။ 

ii အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုတပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ် (စအီိိုငရ်အ) အတွက်လိိုအ ်ရ ျာရဒတျာမျျာေးကိိုစိုရ ျာငေ်း ေါလမိ်ုံ့မယ်။ PIU 

  တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကို, ရဒတျာ collection မျျာေးကိိုမျျာေး၏နညေ်းစနစ်အမျိ ေးအစျာေးနငှ်ုံ့  တ် က်. ရထျာက်ခမံှုကိိုည နက်ကျာေး ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 iii ။ ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်ရှ ိဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှု PIU  

 တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကို၏လမေ်းည နမ်ှုရအျာက်မ ှတ်ဝနေ်းကျငစ်စိစပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ င ်ငမ်ည ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 ဃ, အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုဟျာ PIU နငှ်ုံ့အတူရ ေါငေ်းစိုကိိုလစဉရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာရဝမျှ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

5.  ရဘျာတူထျာေးရ ျာတျာဝနမ်ျျာေး၏စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက် PIU Assist 

 အ ိို ေါရထျာက်ခမံှု ညစ်ီမကံိနေ်းမျျာေး၏အကျာအကွယ်တျာဝနရ် ချျာရစ နအ်ပ   

စက်နထ်ရိိုက်တျာနငှ်ုံ့အတူဥ ရဒရ ေး ျာ ရဘျာတူညခီျက် ိို ုံ့ဝေါကျ၏ ွွဲ ငွေ်း ေါဝငအ်တည ် ပ  ိုရ ေး န  ်PIU  တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုအရထျာက်အကူ  

ပ  ို ေါလိမ်ုံ့မယ်။ ထိို ိို ုံ့ရ ျာတျာဝနဟ်ျာ ESMF နငှ်ုံ့ sub-sequent site ကိို- 

တိကျတွဲုံ့အပ စလ်ှု ်ရျှာေးမှုတိကျတွဲုံ့အကျာအကွယတ်ူ ယိျာ၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု ေါဝငမ်ညပ် စ ်ည။် အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုအတွက် Sr;  

 တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုမျျာေးကအတည ် ပ  ိုကနထ်ရိိုက်တျာ '' တျာဝနမ်ျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရ ချျာ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 ii ။ အ ိို ေါရထျာက်ခမံှု တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်အူကျာအကွယ် related မဟိုတ်ရ ျာရပ ရငှေ်း နအ်ရကကျာငေ်းကကျာေး ေါလမိ်ုံ့မယ် 

 ကနထ်ရိိုက်တျာ၏လိိုက်နျာမှုကိစစ  ်မျျာေးကိိုစမီကံိနေ်းတိကျတွဲုံ့ Non-လိိုက်နျာမှုချက်ကိိုပ င ်ငပ်ခ 

ငေ်းလို ျထံိုေးလို ျနညျေးအ  ိ  ညက်ိိုေးကွယ် ျာအရ ေးယူ application မျျာေးအတွက်အရထျာက်အကူ  ပ  ိုလိမ်ုံ့မယ ်

6.  ငတ်နေ်းရ ေးပခငေ်း 

  ကိိုယ်။ အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုဟျာ PIU Sr;  တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုကအတညပ်      ိို ေးတိိုေးတက် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

ii ။ အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုဟျာ EMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နန်ငှ ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေးနငှ်ုံ့အပခ  

 ျာ ေး က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေး၏စမွေ်း ညပ်မ ငုံ့ ်န ်ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်ရ ေး နန်ငှ ်ုံ့ က်စ ်ရ ျာ ငတ်နေ်းမျျာေးစညေ်းရံိုေးလိ   

မ်ုံ့မယ်။ အျာရံိုစိိုက်ခ ံ ိို ုံ့ Key ကိိုရခေါငေ်းစဉ စရ်တျာထနိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး, လူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ,   လို ်ငနေ်းခငွန်ငှ ်ုံ့  ် ွျာကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ    

 ို ရံ ေးနငှ်ုံ့ရလထိုညစည်မေ်းမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုတိို ုံ့ ေါဝင ်ည်။ အ ိို ေါအထေူးကိုအ ိို ေါ ငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ င ်ငမ်ှုနငှ ်ုံ့ပ   

ဌျာနေ်းချက်မျျာေးအတွက် တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးအကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့ကူည ီလိမုံ့မ်ည။် 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P-12B 
 
 



 
 
 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

7. တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအကွဲပ  တ်အတွက ်Assist 

အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုလို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ်နတ်ျာဝနရ်ှ ိညက်ိုမပဏတီစခ်ိုကကူညကီကမည် 

ရမတတ ျာ  ်ခအံပ စ်, 

နိိုငင်တံကျာအမျိ ေးမျိ ေးရ ျာအစိိုေး မဟိုတ်ရ ျာနငှုံ့အ်ချက်အလက်စိုရ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့အကူအညအီတွက်ရကျာုံ့ဘဇျာေးဧ ယိျာအတွငေ်းရှ ိDRPs '' 

စခနေ်းမျျာေးရှအိစိိုေး မဟိုတ်ရ ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေးကရ ျာင ွ်က်ခွဲုံ့ကကရ ျာလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအဘိို ုံ့အအကွဲပ တ် (စအီိိုငရ်အ) ။ 

စအီိိုငရ်အကိိုပ င ်ငပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့အပ ီေး တ ်PIU  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုမျျာေးကနငှ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကရငှေ်းလငေ်း ည ်Tor 

 ညန်ငှုံ့အ်ညရီကျာက်ယူ လိမုံ့မ်ည။် 

 

 PIU လယ်ပ ငအ်ပခ  ရ စိိုက် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုမ ှ8. နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာအကကံဉျာဏ ်

ဘယ်အချိနမ်ျှာလိိုအ ်ရ ျာနငှ်ုံ့ PIU ပခငေ်းပ င်ုံ့လိိုအ ် ည်ုံ့အ ိို ေါရထျာက်ခမံှု PIU t 

ကိိုမ ှဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်မ ှက်စ ်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကွံဉျာဏျရ ေး လိမုံ့်မည။် 

ထိို ိို ုံ့ရ ျာအကွံဉျာဏျကရိိုဟငဂ်ျျာဒိုကခ ညစ်ခနေ်းမျျာေးတွငအ်ဓကိအကျာအကွယပ် ဿနျာမျျာေးကိိုရပ ရငှေ်း နမ်ဟျာေျူဟျာမျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့တိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေးမျှာ

အလို ်လို ် ညအ်ပချာေးအစိိုေး မဟိုတ်ရ ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး, အလှူရငှမ်ျျာေး, ကိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့အွဲနဂ်ျီအိိုမျျာေးနငှ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်း, 

မရကျန ်မှုကိိုငတ်ွယ်နငှ်ုံ့ PIU  ၏အကျာအကွယ်စမွေ်း ည၏်တိိုေးပမ င်ုံ့ ေါဝငမ်ညပ် စ ်ည။် 

 

9. ပ ည ်ူ ုံ့အကကံ  ပ  ိုရ ေွးရနေွး ွွဲမျျာေးစစီဉလို ်ရ ျာင  ်

  အ ိို ေါရထျာက်ခမံှုရကကျာင်ုံ့စမီကံိနေ်းရ ချျာရကကျာငေ်းအမျျာေးပ ည ်ညူ နိ ှုငိေ်းစစီဉပခငေ်းနငှ်ုံ့လို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ်ေါလိမ်ုံ့မယ် 

  ရဘေးဒဏ ်င်ုံ့ရကကျာင်ုံ့လူနငှ်ုံ့အပခ   ျာ ေး က် ိိုင ်မူျျာေးစမီကံိနေ်းနငှ ်ုံ့၎ငေ်း၏ပ  စန်ိိုငရ် ျာ က်ရ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့  တ် က်. 

အ ရိ ေးအပ စ ်တ်ဝနေ်းကျငအ်ကွဲပ တ်,   စမီကံိနေ်းနငှ ်ုံ့ဒဇိီိုငေ်းရလုံ့လျာမှုမျျာေးနငှ်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု ိို ုံ့ input   

ကိို၎ငေ်းတိို ုံ့၏ထငပ်မငခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့တံို ုံ့ပ နခ်ျက်ရဝမျှ ိို ုံ့အခငွ်ုံ့အလမေ်းကိိုကမေ်းလှမေ်းရနကက ည။် အမျိ ေးမျိ ေးရ ျာအ က်စီမကံိနေ်းကိို-   

ထခိိိုက်နစန်ျာအို ်စိုမျျာေးအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, အမျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့အဓ ိပျာယ်ပ ည်ုံ့ဝည နိ ှုငိေ်း, မ နစ်မွေ်း မူျျာေးအတွက်,  က်ကက    ီေး ွယ်အိိုမျျာေး, ရဒ ခ ံNGO 

မျျာေးနငှ်ုံ့လူ ုံ့အခငွ်ုံ့အရ ေးအို ်စိုမျျာေးအဘိို ုံ့, အျာေးလံိုေး က် ိိုင ်ျာစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးကကိ  ိုတငတ်ိိုင ်ငရ် ေွးရနေွး နန်ငှ ုံ့ပ် စရ်ကက 

 ျာငေ်း ံိုစနံငှ ်ုံ့ဘျာ ျာစကျာေးအတွက်အချိနမ်ထီံိုေးစ၌ံရ ေးအ ် မညပ် စ် ည် နျာေးလညန်ိိုငန်ငှ ်ုံ့တိိုင ်ငထ်ျာေးကက ရ  ျာငေ်းအ ိို ေါအို ်စိုမျျာေးမှလက်လှမေ်း။ 

 

 ရညှက်ကျာပခငေ်း 

 အ ိို ေါကိုမပဏ ီ3 နစှတ်စက်ျာလအတွငေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မနှေ်းထျာေး ည။် အစ ီငခ် ံ

    ို  ံေးလတစက်က    မိတ်ိိုေးတက်မှုအစ ီငခ်စံျာမျျာေး PD တင ်ငွေ်း မည။် အ ညအ်ချငေ်းမျျာေး 

အ ွွဲွှေ့ရခေါငေ်းရ ျာင ်

အရထျာက်အ ံုံ့အျာေးပ င်ုံ့လိိုအ ်ရ ျာလို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေးကိိုတျာဝနရ်ှ ိညပ် စလ်ိမုံ့မ်ည ်အူ ွွဲွှေ့ရခေါငေ်းရ ျာငရ်ထျာက်ခမံှုမျျာေး၏ Focal Point  ည။် 

 ညျာရ ေး: အရငှဘ်ို ျာေး ွဲ ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာ,  တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်၌။ 

အ ိို ေါအ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာငလ်ိိုအ ်တွဲုံ့ရခေါငေ်းရ ျာငမ်ှု, ဦေးတညခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုရ ေးဘိို ုံ့တျာဝနရ်ှ ိည်, အ ွွဲွှေ့၏ရန ုံ့-to-

ရန ုံ့ကစမွေ်းရ ျာင ်ညအ်ဘိို ုံ့အ PIU မတှျာဝနခ်ပံ စန်ွဲ ုံ့လို ျရ ျာငျ ိို ုံ့လံိုရလျာက်ရ ျာအခငွ်ုံ့အျာဏျာနငှ်ုံ့အတူအ ်နငှေ်းပခငေ်းကိိုခ ံကကလိမုံ့မ်ည။် 

အ ိို ေါအ ွွဲွှေ့ရခေါငေ်းရ ျာငစ်မီကံိနေ်းရ ေး ွွဲပခငေ်း, အချိနဇ်ယျာေး ွွဲ, directing, 

စညေ်းရံိုေးရ ေးနငှ်ုံ့ထနိေ်းချ  ်အ ေါအဝငအ်ျာေးလံိုေးစစံမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုလို ်ငနေ်းရ ျာငတ်ျာကိိုရလုံ့ကျင်ုံ့ ကကလိမုံ့မ်ညန်ငှ်ုံ့အမျျာေး ံိုေးထရိ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့အကျိ ေးခစံျာေးခငွ်ုံ့ ရှ ိိို ုံ့

တိကျတွဲုံ့နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာတျာဝနမ်ျျာေးကိို ိို ုံ့တျာဝနန်ညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးတွငတ်တ်နိိုင ်မျှ ေါဝင ်တ် က် လိမုံ့မ်ည။် 

 

  အ ရတှ ုံ့အကွံ : အရတွွှေ့အကက    ို အံနညေ်း ံိုေးအနစှ ်20 ပ  ညတ်ွငေ်းစစ ်/  တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချ  ်,  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံ ညျာရငှ ,်    

 တ်ဝနေ်းကျငအ်စအီစဉျ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်မျျာေးနငှ်ုံ့အရတွွှေ့အကက    ို အံနညေ်း ံိုေး 10  

နစှအ်ပ စ ်တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်အူပ စ် 

 

 

P-13A 
 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

 လမေ်း, ရ , ရ  ိိုေး ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူ ဘျာဝနငှ်ုံ့ရှု ်ရထေွး၏အပချာေးအရပခခအံရ ျာက်အဦကဏ္ဍ၏ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကွဲပ   

တ် ိို ုံ့ချ ေါတယ်။ အရတှ ုံ့အကွံ အနညေ်း ံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB က ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ ေး ွံွှေ့ ပ     

  ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွွဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းအတွက် ေါဝင ်မည်။ ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကှယျရ ေါ်လစလီိိုအ ်ချက်မျျာေးကိို ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ    

 ျာ ေးနိိုငင်တံကျာစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အညတီစဦ်ေး ိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက် ိို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်း (EIAs),  

 တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (EMPs) နငှ်ုံ့ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာစီမခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင  ်(EMFs) ကက    ိိုတငပ်  

င ်င ်နအ် ငေ်းကိိုဦေးရ ျာငမ်တိိုငမ်ကီအရတွွှေ့အကက   ို ကံိိုလိိုအ ် ေါ ည။် စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထွဲမျှာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုနစှ ်က် ည်။ 

အသင ်းကိုံအ  ှဲ ွဲ့ဝင  (နေသခ)ံ 

 ညျာရ ေး:  စရ်တျာရနျာက်ခနံငှ ်ုံ့အတူမျာစတျာ ွဲ ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာအတွက,်  တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံ, 

 စရ်တျာ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်။ 

 အရတှ ုံ့အကွံ : ပမ     ိို ုံ့ပ  /  တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချ  ်,  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံ ညျာရငှ ,်  တ်ဝနေ်းကျင ်Planner  

က ဘျာဝအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစီမခံန် ုံ့ခွွဲမှု ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်နငှ်ုံ့ကျာေးလမေ်း၏ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကွဲပ    

တ် ိို ုံ့ချအတွက် တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျင ်အူပ  စအ်ရတွွှေ့အကက   ို ,ံ ရ , ရ  ိိုေးမျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ ေးအနညေ်း ံိုေး 5 

နစှအ်ပ စန်မိ်ုံ့ ံိုေးအရတွွှေ့အကက   ို အံနညေ်း ံိုေး 10 နစှ ်အလျာေးတူ ဘျာဝနငှ်ုံ့ရှု ်ရထေွးမှုအပခ  ရ ခအံရ ျာက်အအံိုကဏ္ဍ။ 

အရတှ ုံ့အကွံ အနညေ်း ံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB က ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ  ေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွွဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းအတွက် ေါဝင ်မည။် 

စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထွဲမျှာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုနစှ ်က် ည။် က မျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကွယ်မဝူေါဒအလိိုအ ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့အညကီက   

  ိိုတငအ်ရတှ ုံ့အကွံ တစျခို ိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက် ိို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်း (EIAs) ပ င ်ငရ်န,  

 တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (EMPs)  ိို ုံ့မဟိုတ် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင  ်(EMFs) တစရ် ေါငေ်းပ စ ်ေါတယ်။ 

(အပပည ပပ ည ဆိုံင ရော) နရ်းအ  ှဲွဲ့အ  ှဲ ွဲ့ဝင  

 ညျာရ ေး: အရငှဘ်ို ျာေး ွဲ ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာ / 

 တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံအတွက်ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနထ်နိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးနငှ်ုံ့ စရ်တျာ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်အတူ။ 

 အရတှ ုံ့အကွံ : နမိ်ုံ့ ံိုေးအရတွွှေ့အကက   ို အံနညေ်း ံိုေး 15 နစှပ်မ    ိို ုံ့ပ  /  တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချ  ်,  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိ ပံ ညျာရငှ,်   

 တ်ဝနေ်းကျငအ်စအီစဉျ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်နငှ်ုံ့ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်အူပ  စအ်ရတွွှေ့အကက   ို အံနညေ်း ံိုေး 8 

နစှအ်ပ စလ်မေ်း, ရ , ရ  ိိုေး ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူတပချာေးအပခ  ရ ခအံရ ျာက်အအံိုကဏ္ဍ၏ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကွဲပ  တ် ိို ုံ့ချအတွက် 

 ဘျာဝနငှ်ုံ့ရှု ်ရထေွး။ အရတှ ုံ့အကွံ အနညေ်း ံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB က ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ  ျာ ေး ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွွဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းအတွက် ေါဝင ်မည်။ စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထွဲမျှာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုနစှ ်က် ည။်  

အ ိို ေါအ ွွဲွှေ့ ညအ် ွွဲွှေ့ဝငက်မျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကွယ်မဝူေါဒအလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့အပခ   ျာ ေးနိိုငင်တံကျာကလက်ခထံျာေးရ ျာစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေး /  

လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့အညရီတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနထ်နိေ်း ိမေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးနငှ်ုံ့ စရ်တျာကိိုငတ်ွယ်အတွက်ကျယ်ပ န် ုံ့အရတွွှေ့အကက   ို ,ံ 

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်း (EIAs),  တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (EMPs)  နငှ်ုံ့ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင ်

(EMFs)  ကကမည။် 

အသင ်းကိုံအ  ှဲ ွဲ့ဝင  (နေသခ)ံ 

  ညျာရ ေး: အရငှဘ်ို ျာေး ွဲ ုံ့ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနန်ငှ ်ုံ့ စရ်တျာရ ေး ျာအတွက် တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအငဂ်ျငန်ယီျာ /  

 တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနထ်နိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးနငှ်ုံ့ စရ်တျာ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်အတူ။ 

  အရတှ ုံ့အကွံ : နမိ်ုံ့ ံိုေးအရတှ ုံ့အကွံ  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးအစီအစဉျ ိို ုံ့မဟိုတ် က်စ ် field  ွဲ ုံ့အနညေ်း ံိုေး 15  

နစှန်ငှ ်ုံ့ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနက်ျွမေ်းကျင ်အူပ  စအ်ရတွွှေ့အကက    ို အံနညေ်း ံိုေး 8 နစှ။် အရတှ ုံ့အကွံ အနညေ်း ံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB က ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ    

 ျာ ေး ွံွှေ့ ပ      ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလက်တွွဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းအတွက ်ေါဝင ်မည။် လမေ်း, ရ ,  

ရ  ိိုေး ိို ုံ့မဟိုတ်စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထွဲမျှာအလျာေးတူ ဘျာဝနငှ်ုံ့ရှု ်ရထွေး၏အပချာေးအရပခခအံရ ျာက်အဦကဏ္ဍ၏ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကွဲ     

ပ  တ် ိို ုံ့ချအတွက် တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျင ်အူပ စက်ျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုနစှ ်က် ည်။  

အ ိို ေါအ ွွဲွှေ့ ညအ်ဂဂေါမျျာေး၌ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနထ်နိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရှျာက်ရ ေးနငှ်ုံ့ စရ်တျာ,  တ်ဝနေ်းကျင ်က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်း (EIAs),     

တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (EMPs) နငှ်ုံ့ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာစမီံခန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs) ကိိုငတ်ွယ်အတွကက်ျယ်ပ န် ုံ့အရတွွှေ့အကက   

 ို ကံိို ကကလိမုံ့မ်ည ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

 က မျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကွယ်မဝူေါဒအလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့အပခ   ျာ ေးနိိုငင်တံကျာကလက်ခထံျာေးရ ျာစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေး /  လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့အည။ီ 

 

 

 မတှ်ချက်: အရ ေးစတိ် ToR အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတွငေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငပ် င ်ငန်ငှ ်ုံ့အပ ီေး တ် ေါလိမ်ုံ့မည ်

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P-14A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 
 

 ရနျာကျ ကျတှွဲ 7: တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ  တ်ဘိို ုံ့ ToR 

 

ကိုံ်းကော်းစရော၏စည ်းမျဉ်းမျော်း 

တိုံ်းပ ော်းလောနသောသက နရောက မှုအကှဲပ  တ အတိုံင ပင ခ ံ(စအီိုံင  နအ) 

 

 1 ။ နဒိေါနေ်း 

 25 က  ဂိုတ်လ 2017 ခိုနစှမ်စှ.  ခိိုငပ်   ညန်ယ်အတွငေ်း, ပမနမ်ျာ, 

အတွက်အစနွေ်းရ ျာက်အကကမေ်း က်မှုဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှ၏်ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငထ်ွဲ ိို ုံ့နယ်စ ်ကိိုပ တ်ပ      ီေးရိိုဟငဂ်ျျာမျျာေး၏အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းထံမခှန် ုံ့မနှေ်းရပခ 

702,160 လူရတွကိိုရမျာငေ်းထိုတ်ခွဲုံ့ ည။် ဤ ညအ်စိုလိိုက်အပ     ို လံိိုက်အကက  ရ  ျာငေ်းကိို 914.678 ကမျ္ာရ ေါ်တွငအ်လျငပ်မ န ်ံိုေး ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေး ွဲအတငေ်းအကျ ်ရန ျာရရ ွှေ့ ပ   ရ  ျာငေ်းအကျ ်အတညေ်းမျျာေးတစဥ်ီေး ညအ်ဘယ်အ ျာအတွက်မခှရိိုငအ်တွငေ်းရှရိရ ွှေ့ ပ   

ရ  ျာငေ်းကရိိုဟငဂ်ျျာလူဦေးရ  (DRP) ၏စိုစိုရ ေါငေ်းအရ အတွက်ကတတ်၏။ 87% unplanned  စ  ခနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အမိရ်ငှလ်ူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအကကျာေးကျနရ်ှ ိ

13% လူရနမှုအရပခချနငှ်ုံ့အတ ူUkhia နငှ်ုံ့တကက နျာမျှာ DRP အမျျာေးစိုအပခ ရ ချရနထိိုငက်က ေါပ ီရှ ိျာနစှခ်ို Upazilas 

 တူိို ုံ့ရလေးမျျာေး၏နေီး ေါေးတစအ်ချက်အျာေးပ င်ုံ့အမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမယ်လိို ုံ့တရိုတ်လူမှု  ိပံအကယ်ဒမ။ီ 

 

 နေီး ေါေးအရ ေါငျေးတိို ုံ့  DRP အစျာရရျှာင ်ညက်မျ္ာရ ေါ်တွငအ်ကက    ီေး ံိုေးဒိုကခ ညစ်ခနေ်းပ စလ်ျာ ညရ် ျာ ေါရလျာင ် "အကကီေးစျာေးစခနေ်း" 

တွငအ် ေါအဝငက်မျ္ာုံ့အမျျာေး ံိုေး  ်ိ ညေ်းရဒ မျျာေး,  အချိ ွှေ့အတွက်တညခ်ငေ်းဧညရ်နကက ည။် ရကျာုံ့ဘဇျာေး, 

ပ ီေး ျာေးလူဦေးရ ထပူခငေ်းနငှ်ုံ့ပ ငေ်းထနရ် ျာ ှံ ုံ့ ွိ ေးတိိုေးတစနိရ်ခေါ်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့ င ်ိိုငရ်န ရကကျာငေ်းကိိုခရိိုငအ်တွငေ်းစိုစိုရ ေါငေ်းလူဦေးရ  ွဲ ုံ့ ံိုေး ံိုတ ံိုကိိုမျျာေးအတွက် 

DRP အရကျာင်ုံ့။  တူိို ုံ့ဟျာအရပခခအံပခ     

ရ ခအံရ ျာက်အအံိုနငှ ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးမအှနညေ်းငယ်မျှ ျာလက်လှမေ်းရှ ိညန်ငှုံ့ ်ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ်အထေူး ပ င်ုံ့ ိိုငက်လိုနေ်းနငှ်ုံ့ရ ကကီေးမှုမ ှ

ကျရ ျာက်ရနတွဲုံ့ပ စက်က  ရ  ျာငေ်းရဒ မျျာေးအတွက်ယျာယီအရပခချပခငေ်းနငှ်ုံ့အလွန ် ်ိ ညေ်းအမိိုေးအကျာအတွက်ခိိုလှုံရနကက ည။်    

စခနေ်း ငွုံ့ ်တ်မတှ်ရနျာက်ထ ် ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ် န ်DRP ၏အျာေးနညေ်းချက်တိိုေးပမ င်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့မိုတ် ံိုချဉေးက ်, လျငပ်မန ်စရ်တျာ    

ပ  ိုနေ်းတီေးမှုမဥှီေးရ ျာငလ်ျက်ရှ ိည။် ရပမပ      

  ိိုပခငေ်းနငှ်ုံ့ရ လ မေ်းမိိုေးပခငေ်းမမှျှာအနတ ျာယ်အရှ ိံိုေး၏အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏ရန ျာရပ ျာငေ်းရရ ွှေ့ ွဲပ စ ်ေါ ညဒ်ေါရ မယ်ုံ့ရတျာငမ်အှပမင်ုံ့ ံိုေး- 

အနတ ျာယ်အမျိ ေးအစျာေးထျာေးရှ ိန ်ရှနိ ိိုငမ်လံိုရလျာက်ရ ျာ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာရပမလညေ်းပ စ၏်။ 

 အ ိို ေါရ ျာက်လျာတည ်ွဲအပခ  ရ ခအံရ ျာက်အအံိုအချ  ်ခနေ်းနငှ်ုံ့ပ ီေး ျာေးအ ငေ်းအပမစ-် 

 တ်လူမှုရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခငေ်းစနစန်ငှ်ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငအ်တွငေ်း တ်ဝနေ်းကျငရ်လျျာုံ့နညေ်း ျွာေးရစနိိုင ်ည။်   လက်ရှရိ မတှ်အရ ေါ် စတိ် ိစေီးမှု 

fecal ရ ံ ွှေ့ န ွမံျျာေးစနွ် ုံ့ စပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့ကို မှုစနိရ်ခေါ်မှုတစ ် ်ပ  စလ်ျာ ညစ်ဉအလို ်မပ စ ်တူိို ုံ့ထွဲကအရတျာ်မျျာေးမျျာေး rendering,  စက်ိိုရ ျာက်လျာနငှ်ုံ့အတ ူ

20-ပခ   ရံကျျာ်တိိုေးပမ င်ုံ့လိိုက် ေါတယ်။ အမိရ်ထျာငစ်ိုထွဲမျှာ မိေ်းထျာေးတွဲုံ့ရ  70 ရကျျာ် ျာခိိုငန် ှုနေ်းညစည်မေ်းရန ညန်ငှ်ုံ့ ံို ိို ုံ့,  

ဝက် က်နငှ်ုံ့ဝမေ်းရလျှျာနွဲ ုံ့တူရ ျာဂေါမျျာေးပ  စ ်ျွာေးမှုရှခိွဲုံ့ ေါပ ီ။ အ ိို ေါရ ျာက်လျာခရိိုငရ် ေးရံိုနငှ ်ုံ့နစှခ်ိုကိို Upazila  

ကငနျေးမျာရ ေးရှု ်ရထေွးရနပ င်ုံ့ရ ေးအ ်လ ွဲရပ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့အတွငေ်းလူနျာဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအရ ေါ် strain တိိုေးပမ င်ုံ့ခွဲုံ့ ည။် 

အ ိို ေါ DRP ၏ 60% ရကျျာ်အမျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့ကရလေးမျျာေးပ စက်က ည။် DRP 

အမျိ ေး မေီးရတွက တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတွငေ်းမျှာခွွဲပချာေး က် မံှုပမင်ုံ့မျာေးတွဲုံ့အ င်ုံ့ကိို င ်ိိုင ်နငှ်ုံ့အမျိ ေး မေီးအမျျာေးစိုစခနေ်းမျျာေးအတွငေ်းပ စရ် ေါ်

ရကကျာငေ်းလိင ိ်ိုငေ်း ိိုင ်ျာရချမှုနေ်းရ ေးနငှ်ုံ့လူကိုနက်ူေးမှုကိိုရရျှာငက်ကဉ နအ်ပ စရ်ကကျာင်ုံ့အမျျာေးပ ည ်နူယ် ယ်မျှာ တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့အခနေ်းကဏ္ဍကန် ုံ့ တ်ရကကျာငေ်း

လူမှုရ ေးစခံျိနစ်ံည နေ်း၎ငေ်းတိို ုံ့၏အမိိုေးအကျာရန။ ဤ ညက်န် ုံ့ တ ်mobility DRP အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏ 16% compose 

ရ ျာမနိေ်းမတိို ုံ့ရခေါငေ်းနစှလ်ံိုေးအမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေးအတွက်အထေူး ပ င်ုံ့စနိရ်ခေါ်မှုပ စ ်ေါတယ်။ DRP အမျိ ေး မေီး င ်ိိုငခ်ွဲုံ့  ည် GBV 

၏အတိိုငေ်းအတျာတွက်ချက် နခ်က်ခွဲ ည,် ဒေါရ မယ်ုံ့ကိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့ရဒ ခံ NGO မျျာေးကပမင်ုံ့မျာေး တငေ်း ိို ုံ့ ေါ။ DRP hosting 

ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှလ်ူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတွငေ်းက်ဘ ်ိိုက်မျျာေး၏ခန် ုံ့မနှေ်းရပခအျာေးပ င်ုံ့ 85% အကကမေ်း က်မှုအ က်ရငှက်ျန ်စ ်မူနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးရှ ိည။် 

DRP အမျိ ေး မေီး င ်ိိုငခ်ွဲုံ့  ညအ်ထေူး ပ င်ုံ့စိိုေး ိမ ် ူနမ်ှုမျျာေးရပ ရှငေ်း နရ်ကကျာငေ်းနရ် ျာငမ်ှုမျျာေး 

တိိုေးချွဲွှေ့ နန်ငှ ်ုံ့ရနျာက် ိိုငေ်းတွငမ်နိေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ ံမှုနငှ ်ုံ့လွတလ် ်စျွာ ျွာေးလျာခငွ်ုံ့ရ ေးရကကျာငေ်းကကျာေးဝငဒ်ဇိီိုငေ်းတစခ်ိုလိိုအ ်ရကကျာငေ်းလညေ်းမရှ။ိ 

ထိို ိို ုံ့ရ ျာကကျာေးဝငက်ူည ံီုံ့ ိိုေးမယ်လိို ုံ့: (ဈ) အကကမေ်း က်မှုအ က်ရငှက်ျန ်စ ်မူျျာေးအတွက်လက်ငငေ်းကျနေ်းမျာရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးကိို ေါပ ဋ္ဌျာနေ်းချက;် 

(ii) အရဝေးရ ျာက်,  က်တူ ွယ်တူအကကံရ ေးပခငေ်းနငှ်ုံ့အပ  အမရူပ ျာငေ်းလွဲမှုကိိုဝငရ် ျာက်စကွ် က်ရ ေးမတှ င်ုံ့ GBV 

ကျာကွယ်တျာေး ေီး ိို ုံ့လူထိုအရပခပ  အ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူအလို ်လို ်; နငှ်ုံ့, (iii) DRP 

မနိေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့အခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေးကိိုတန ိ်ိုေးရှရိှလိှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးတွငထ်ရိတွွှေ့ က်  ိံို ုံ့။ 

 

P-14B 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

 အ ိို ေါရ ျာက်လျာရဒ ခစံေီး ျွာေးရ ေးအရ ေါ်တစဦ်ေးအချိ ေးအစျာေးမညီမျှမှု က်ရ ျာက်မှုရှပိခငေ်းနငှ်ုံ့ DRP   

နငှ်ုံ့ရကျာငေ်းကငေ်ိိုလ်ရပခအရငှအ်ကကျာေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ျွာေးလျာရန ည။် အ ိို ေါ DRP လူဦေးရ ၏ 90    

 ျာခိိုငျနှုနျေးရကကျျာဝငျရငအှဘယ် မူျှမ တငေ်း ငေ်းပမစရ်ှိ ည။် ပခ    ို ငံ ံို DRP ၏အနညေ်း ံိုေး 80  ျာခိိုငန် ှုနေ်းပမင်ုံ့မျာေး ိို ုံ့မဟိုတ်လံိုေးဝကျနရ်ှရိ ျာ 20  

 ျာခိိုငန် ှုနေ်းအရနပ င်ုံ့ပ င ်အကူအညမီျျာေးအရ ေါ် မှခီိို ျာတစစ်တိ်တစ ိ်ိုငေ်းရပ ရငှေ်းမဟျာေျူဟျာမျျာေးမတှ င်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုပ ည်ုံ့ ညေ်း 

ရ ေးနိိုင ်ည။် ရ မယ်ုံ့တငေ်းကက  ်စျွာအမျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ရယျာက်ျျာေးမကက   ျာခဏတစဝ်က် ံိုမနှန် ှုနေ်းထျာေးမျျာေးရအျာက်တွငရ် ျာ်ပ  

ထျာေးရ ျာလို ်ခကိိုလကျခ,ံ ရ ျာက်လို ်ရ ေး, လယ်ယျာစိိုက် ျိ ေး,  

ငေါေး မေ်းလို ်ငနေ်းနငှ်ုံ့စျာေးရ ျာက် ိိုငအ်တွက်အလို ်အကိိုငအ်ခငွ်ုံ့အတက်ယူရနကက ည,် ထိိုစခနေ်း ိို ုံ့မဟိုတ်အလို ်စနွ် ုံ့ချွာ နခ်ငွ ်ုံ့  ပ  ိုထျာေးရ ျာ DRP 

အ ွွဲွှေ့ဝငအ်ချိ ွှေ့မဟိုတ် ေါဘေူး။ လို ်ခ၌ဤကျ ငေ်းမှု, ရစျေးနှုနေ်းပမင်ုံ့တကန်ငှ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးရ ေး နတ်ငေ်းမျာရန access  ကိိုအမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းနငှ ်ုံ့ DRP 

အကကျာေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ျွာေးလျာခွဲုံ့ ည။်   ဒိုကခ ညစ်ခနေ်းမျျာေးတွင၏်ချက်ချငေ်းဝနျေးကငငျတှငျနရထိိုငျရ ျာအအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း Host ။ အကက  

ရ  ျာငေ်းကိို 336.000 ခန် ုံ့မနှေ်း,  ိိုငေ်းတွငထ်ကွ်ရပ ေးလျာရ ျာလူရတွကက      

  ိို ိိုရ မယ်ုံ့ တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့တျာရညှျရနထိိုငန်စှခ်ိုအကကျာေး က် ရံ ေးတငေ်းမျာလျက်ရှ ိည။် 

 အကျ ်အတညေ်းကိိုတံို ုံ့ပ  နခ်ိုနစှတ်ွငအ်ပ ညပ်  ည ်ိိုင ်ျာလူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးရအဂျငစ်မီျျာေး DRP အ  

 ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုရပ ရငှေ်းအရ ေါ်တစ်ဦေးအျာရံိုနငှ ်ုံ့အတူအျာေးလံိုေးနေီး ေါေးနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အပခ     

ရ ခလံိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုပ ည်ုံ့ရ ေးရနကက ည။် က  ဂိုတ်လ 25, 2017 မတိိုငမ်ကီရအဂျငစ်မီျျာေး၏န ံေါတ် (UNHCR ကရခေါငေ်းရ ျာငမ်ှုရအျာက်မျှာ)  

နစှဦ်ေးစလံိုေးမတှ် ံိုတငဒ်ိုကခ ညမ်ျျာေးအတွက် ံုံ့ ိိုေးမှုနငှ ်ုံ့အပချာေး DRP (10  နိေ်းရကျျာ် ရှိထျာေး ေါ ညရ်ခေါငေ်းရ ျာငမ်ှုရအျာက်မျှာ) ရ ေးစညေ်းရဝေးကက၏။  

အကျ ်အတညေ်းနငှ်ုံ့အတူလူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ိိုင ်ျာကက     ိို ေး မေ်းအျာေးထိုတ်မှုလျှငပ်မ နစ်ျွာကိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေး (WFP မ,ှ WHO က, 

UNICEF, UNFPA က), လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှုဘဏ္ဍျာရ ေး (ဥ မျာ ECHO), key  ကိိုနစှန် ိိုငင်နံငှ ်ုံ့န ိိုငင်တံကျာနငှ်ုံ့ရဒ ခ ံNGO 

မျျာေးကခိိုငမ်ျာတွဲုံ့ထရိတွွှေ့ က် မံှုနငှ ်ုံ့အတူတက်ခွဲုံ့ ည ်ိို၏ ေါပ ီ။   ိို ုံ့ရ ျာ်အကျ ်အတညေ်း၏ပ ငေ်းအျာေး ညဤ်ကက  

  ိို ေး မေ်းအျာေးထိုတ်မှုမလံိုရလျာက်ကျနက် ပ  ငွေ်းရ ျာဤကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာပ စ ်ေါတယ်။ အ ိို ေါပခ   ို ငံံိုအျာေးထိုတ်မှု IOM အရနပ င်ုံ့ ဘျာ တိအပ  

စရ် ျာင ွ်က် ည်ုံ့ Inter-ကဏ္ဍည နိှုငိေ်းရ ေးအ ွွဲွှေ့ (ISCG), ရအျာက်မျှာည နိ ှုငိေ်းရန ေါတယ်။  

ဤအရတျာအတွငေ်းနိိုငင်တံကျာနငှ်ုံ့ရဒ  ိိုင ်ျာ  ဟိတလို ်ငနေ်းကရ ျာငျရကှျ ad hoc  

တစဦ်ေးချငေ်းစအီစ ျိ ေးတွဲုံ့အရ အတွက်ကထ ်မညံ နိ ှုငိေ်းအျာေးထိုတ်မှုရှု ်ရထေွးရနကက ည။် လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာမှုရအဂျငစ်မီျျာေး,  

မဟျာေျူဟျာရပမျာက်လမေ်းည နမ်ှုနငှ ်ုံ့န ိိုငင်ရံတျာ်အ င်ုံ့အစိိုေး ထရိတွွှေ့ က် မံှုဌျာရနည နိ ှုငိေ်းရ ေးမှူေးက ေူးတွွဲ ဘျာ တိအပ   

စရ် ျာင ွ်က်ပ စရ် ျာဒေါကျာ, IOM နငှ်ုံ့ကိုလ မဂဒ္ိုကခ ညမ်ျျာေး ိိုင ်ျာမဟျာမငေ်းကက    ီေးရံိုေး UNHCR အတွက်မဟျာေျူဟျာအလို ်အမှုရ ျာငအ် ွွဲွှေ့ 

(seg) ကရထျာက် ံုံ့ရ ေးရန ေါ ည။် အဘိို ုံ့  လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ိိုင ်ျာအကူအညမီျျာေးအရ ေါ်အရ ျာက်အအံို, ဘဏဥ်ီေးစျာေးရ ေးအလတ်စျာေး- 

 က်တမေ်းလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုတံို ုံ့ပ န ်န ်က်လက်ပ  စ ်ျွာေးရနရ ျာစစ ်ငရ် ေးချိနည် ။ိ အ ိို ေါ DRP 

အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမ ံှုံ့ ိိုေးကူညမီှုရတွအတွက်ရနျာက်ထ ်ဘဏ္ဍျာရ ေးလက်ခ ံရှ ိနရ်မျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးကက  

ရ  ျာငေ်း ထမဦေး ံိုေးတည ်ွဲစစ် ငရ် ေးမျျာေးအပ ငဇူ်လိိုငလ် 2018. အတွက်ဘိုတ်အ ွွဲွှေ့ကအတည ်  

ပ  ိုခ ံ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးရ ျာကငနျေးမျာရ ေးကဏ္ဍ ံုံ့ ိိုေးမှုစမီကံိနေ်း (P167672) (HSSP), အပခ   ျာ ေးမျျာေးအတွက်အ ိိုရ ျာငေ်းရငရွကကေးပ စ ်ေါ ည် 

လက်ရှစိစ ်ငရ် ေးရကျျာငေ်းကရလေးမျျာေး (P167870) (ROSC) ၏ကွိ ေးဤအ စအ်  multisectoral စမီကံိနေ်းကိို Synergy လိိုက်ရလျျာပခငေ်းနငှ်ုံ့ရပမပ  

ငရ် ေါ်တွငဘ်ဏအ် ငေ်းအပမ စမ်ျျာေး ံိုတူ minimize လို ် ိို ုံ့ရ ျျာ စွမီံကိနေ်းမျျာေးကိိုနစှဦ်ေးစလံိုေးနငှ ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်း ေါလိမ်ုံ့မယ်က  ဂိုတ်လ 2018. 

အတွက်ဘိုတ်အ ွွဲွှေ့ကအတည ် ပ  ိုခ ံ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည။်  အ ိို ေါ JRP နငှုံ့အ်ည,ီ ဘဏ ်ွဲ ုံ့အကွဲပ တ်လတ် က်တမေ်း (3 နစှ)်  

အတွက်ရပ ရငှေ်းခ ံ ိို ုံ့အဓကိရ ျာုံ့ချက်လိိုအ ်ချက်အရတျာ်မျျာေးမျျာေးရ ျာ်ထိုတ်ခွဲုံ့ ည။်  

 တူိို ုံ့ဟျာအရပခခဝံနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးကိိုလိိုက်ရလျျာ ိို ုံ့ရ နငှ်ုံ့လံိုရလျာကရ် ျာ န် ုံ့ရငှေ်းရ ေး,  

ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့အျာဟျာ ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အလျာေးအလျာရှရိ ျာရ ျာဂေါပ  စ ်ျွာေးမှုမတှိုန် ုံ့ပ နမ်ဝှငရ် ျာက်ခငွုံ့,် အနတ ျာယ်-related ကကံုံ့ကကံုံ့ခတံံို ုံ့ပ န,်  

ရလျာငစ်ျာ မီျျာေးနငှ်ုံ့ က်စ ်ရနရ ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင၏်ရလျှျာုံ့ချရ ေးမဝှငရ် ျာက်ခငွုံ့,်  

တန ိ်ိုေးရှရိှလိှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးတွင ်ေါဝငရ် ျာက် ံိုေး နန်ငှ ်ုံ့မဝှငရ် ျာက်ခငွုံ့မ်ျျာေး ေါဝင ် 

လိ ်စျာလိိုအ ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့အမျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့ကရလေးမျျာေး၏အျာေးနညေ်းချက်အပ  စ  စ်တိ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာပ   ဿနျာမျျာေးကိိုမတှံို ုံ့ပ န။် 

ဤစနိရ်ခေါ်မှုမျျာေးကိိုအမျျာေးစိုဟျာအကကျာေး က်စ ်ပ စက်က  ညက်ိို၎ငေ်း,  ယံဇျာတ, ဝနရ် ျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခ 

ငေ်းအတွက်ကွျာဟချက်မျျာေးနငှ်ုံ့လှု ် ိို ုံ့ထရိတွွှေ့ မှုအရ ေါ် strain တိိုက်ရိိုက်အမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းနငှ ်ုံ့ DRP အကက   ျာ ေး က် ရံ ေးကိိုက ဇျာလ မေ်းမိိုေး။ 

  အ ိို ေါပခ    ို ငံ ံိုဘဏတ်ံို ုံ့ပ နမ်ှုနငှ ်ုံ့အတူရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းရနစဉအတွငေ်းရ ျာ်ထိုတ်ခိုနစျ ေါေးကိိုဦေးစျာေးရ ေးရဒ မျျာေးရ ေါ်တွငအ်ရလေးရ ေး 

   ွံွှေ့ ပ      ိို ေးမှုရကကျာင်ုံ့ထခိိိုက်အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, DRP နငှ်ုံ့ရဒ ခအံစိိုေး နငှ်ုံ့အမျိ ေးမျိ ေးရ ျာလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုအကွဲပ တ် 

 မတိ် က်။ ဤရဒ မျျာေး (ဈ) ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့အျာဟျာ  ပ စ.် , (ii) ရ , မလိလ ျာစနစန်ငှ်ုံ့ န် ုံ့ရငှေ်းရ ေး; (iii) လူမှုရ ေး 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

 ကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး, (ဃ)  ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ်စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု, (v)  တ်ဝနေ်းကျင;် (vi) ကျျာေး, မနငှ်ုံ့ (VII)  ညျာရ ေး။ အ ိို   

ပ  ိုအစအီစဉမျျာေးကိိုအ ိို ေါအ ျာက ပ  ငွေ်းရလအတွက်လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုရပ ရငှေ်းရှပိ ီေး ျာေးကျနေ်းမျာရ ေး, 

အျာဟျာ နငှ်ုံ့လူဦေးရ ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့ ညျာရ ေးအတွက်စမီကံိနေ်းမျျာေးအပ စ်  multi-ကဏ္ဍအစအီစဉ၏ပ  နလ်ည ်ွွဲွှေ့စညေ်း / 

အ ိိုရ ျာငေ်းရငရွကကေးရ ေါငေ်းစ ်မတှ င်ုံ့ဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှုဤဦေးစျာေးရ ေးရဒ မျျာေး addressing အတွက်အစိိုေး အရပခ    ပ  ို ံုံ့ ိိုေးရ ေး န ်ည် ွယ် 

ဦေးစျာေးရ ေးကဏ္ဍမျျာေး။ 

2.  ည် ွယ်ချက် 

  ညည် နေ်း (Tor) ၏ဤရဝေါဟျာ မျျာေးရကျာုံ့ဘဇျာေး ar အတွက်ရရ ွှေ့ ပ   ရ  ျာငေ်းရိိုဟငဂ်ျျာမျျာေး ညပ် ည် ူ ုံ့အငအ်ျာေးရ ျာက်လျာတံို ုံ့ပ  

န ်နက်ိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေး, NGOs မျျာေး, နစှန် ိိုငင်နံငှ ်ုံ့ဘက်ရ ေါငေ်းစံို ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေးကိိုဘဏမ်ျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ရထျာက် ံုံ့ရ ေးအမျိ ေးမျိ ေးရ ျာအပခ   

ရ ခအံရ ျာက်အအံို ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေးအတွကတ်ပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတကွလ်ိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုရ ျာ်ပ  န။် အ ိို  ပ  ိုထျာေးတပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခ ငေ်း၏ ည် ွယ်ချက်မျျာေးမှရနရ ျာရခေါငေ်းစဉ: 

1. စမီကံိနေ်းနငှ ်ုံ့အျာဏျာ optimization နငှ်ုံ့ ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးအပခ  ရ အရနရတွအ ေါအဝငရ်ကျာုံ့ဇျာေးဧ ယိျာ၌ DRP စခနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ က်စ ် ွံွှေ့ ပ      

  ိို ေးတိိုေးတက်မှုမျျာေး၏စိုရ ေါငေ်း က်ရ ျာက်မှု၏တစဥ်ီေးဘက်ရ ေါငေ်းစံိုအကွဲပ တ် execute ။ 

 2.  ေူးရ ေါငေ်းရ ျာင ွ်က် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုပခငေ်းနငှ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအ ေါအဝငရ် ျာ်ထိုတ်တပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု, ရပ ရငှေ်း နရ်ကျာုံ့ဇျာေးအတွက်အမျျာေးပ ည ်နူငှ်ုံ့ ိုဂလ္ိကကဏ္ဍနငှ်ုံ့အတူ က်လက်ပ  စ ်ျွာေးရနရ ျာ Co-

စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက်မရူဘျာင၏်ဒဇိီိုငေ်းကိို ိို ုံ့ရ ျာငျ။ 

3. က CIA ေဟိိုရထျာက်လှမေ်းရ ေးနွဲ ုံ့ Co-စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက် DRP ရ ျာက်လျာဧ ယိျာ က် ိိုင ်မူျျာေး၏စွမေ်း ညက်ိိုခိိုငခ်ံုံ့ရစ။ 

လို ်ငနေ်းခငွ၏် 3. Scope 

3.1 တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ ်

 တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ ်IFC  ွဲ ုံ့ရလုံ့အကျင်ုံ့ရကျာငေ်းလက်စွွဲစျာအို ်မျှာရ ျာ်ပ ထျာေးတွဲုံ့ရအျာက် ေါရပချာကလ်ရပခလှမေ်းပ  စစ်ဉကိို "& 

Emerging Markets အတွက် ိုဂလ္ိကကဏ္ဍအဘိို ုံ့အတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုလမေ်းည နမ်ှုကိို"  

ကိိုလိိုက်နျာ င်ုံ့ ေါတယ်။ 

အ င်ုံ့ 1: SCOPE အ ငုံ့င်ေါ - VECs, Spatial နငှ်ုံ့ယျာယီနယ်နမိတိ် တ်မတှ်ရ ေး 

အ င်ုံ့ 2: SCOPE အ င်ုံ့ II ကိို - အပချာေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငယ်ျာဉရမျာငေ်း 

အ င်ုံ့ 3: VECs ၏အရပခခအံ င်ုံ့အတနေ်းအရ ေါ် တငေ်းအချက်အလက်ထရူထျာင ်

အ င်ုံ့ 4: VECs အရ ေါ်အကွဲပ တ်တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု 

အ င်ုံ့ 5: ရဟျာကိနေ်းထိုတ်တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု၏အရ ေး ေါမှုကိိုအကွဲပ တ် 

အ င်ုံ့ 6: တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု၏စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု - ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု 

ရအျာက် ေါ ToR ကဏ္ဍမျျာေးကိိုစအီိိုငရ်အ ိို ုံ့ချအတွက်ရ ျာင ွ်က် မည်ုံ့အလို ်၏အကျဉေးအကကမေ်း ျငေ်း ည။် 3.1.1 

အတွက်စညေ်းမျဉေးမရူဘျာင ်ံိုေး  ်ချက်မျျာေး 

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

1) စညေ်းမျဉေးအပခ  ရ အရနတွငတ်စဦ်ေးပ ည်ုံ့စံိုနျာေးလညမ်ှု  ိို ုံ့ နရ်ကျာုံ့ဇျာေးအတွက ်DRP related  ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်မှုအတွက်ရှပိ ီေး ျာေး, 

ဥ ရဒရ ေး ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာနငှ်ုံ့အို ်ချ  ်ရ ေးမရူဘျာငမ်ဝူေါဒနငှ်ုံ့အစအီစဉကိိုပ  န ်ံိုေး  ် ေါ။ 

 

3.1.2 SCOPE အ င်ုံ့ငေါ - VECs, Spatial နငှ်ုံ့ယျာယီနယ်နမိတိ် တ်မတှ်ရ ေး 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

1) စအီိိုငရ်အအတွက် ေါဝင ်ည ိ်ို ုံ့ VECs  နေ်းစစ ်ေါ။  က် ိိုင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငအ်တကွ်ယခငက်ရ ျာ်ထိုတ်  တွတန ိ်ိုေးမရရရိဂဟစနစ ် 

Components (VECs) ရ ျာ်ထိုတ်အတည ် ပ  ို န။်  ငက်ျက်စျာေး ျာရန ျာနငှ်ုံ့ စရ်တျာရဂဟစနစအ်ရ ေါ် က်ရ ျာက်မှုအလျာေးအလျာ VECs 

နမနူျာပ စလ်ိမ်ုံ့မည။် 

2)  စအီိိုငရ်အ၏ Spatial နယ်နမိတိ် နေ်းစစ ်ေါ။ အထေူးနယ်နမိတိ် ညတ် ် DRP  ိို ုံ့ ျံ နေ်း ည်ုံ့ရဒ မျျာေး, 

ရ မွျိ ေးအရ ေး ေါမှုနငှ ်ုံ့ထရိ ျာက်ရ ျာ လဒမ်ျျာေးအတွက်အချိန ်/ 

အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးလက်ရတွွှေ့ကျတွဲုံ့ကိစစ  ်မျျာေးကိိုထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေး ံိုေးပ တ်ထျာေး  ေါမည်။ 

3)  စအီိိုငရ်အ၏ယျာယီအတိိုငေ်းအတျာ နေ်းစစ ်ေါ။ အ ိို ေါစခနေ်းဧ ယိျာမ ှ ိ ိျာ ျာ DRP ဝငရ် ျာက်လျာခွဲုံ့ ညပ်  

စ ်ျွာေးခွဲုံ့ ညမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ရ ေါ်ရ ေါက်လိမ်ုံ့မယ်အချိနက်ိိုရဘျာင ်ငွေ်းစဉေးစျာေးရ ေး ေါ။ 

4)   ိုဒမ် 3.4 '' Stakeholder ထရိတွွှေ့ က် ရံ ေး ') ကိို ညည် နေ်း (အချိနက်ကျာလျာတျာနွဲ ုံ့အမျှစဉေးစျာေးမတူညရီ ျာပ  

စရ် ေါ်တိိုေးတက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့ ိအျာေးအရ ေါ်အရပခခပံ     ီေးရနျာက် ံိုေး Spatial နငှ်ုံ့ယျာယီနယ်နမိတိ်စေူးစမေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ ံိုေးပ  တ် နအ်နညေ်း ံိုေး 1-

ရန ုံ့ကအလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲအတွက် က် ိိုင ်မူျျာေး ွွဲရ ျာင ်ေါနွဲ ုံ့ VECs ။  

ရနျာက် ံိုေးတွင ်ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်တ ျာေး ပ ငုံ့စ် ီင ်င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအတိိုငေ်းအတျာကိိုခန် ုံ့မနှေ်း နန်ငှ ်ုံ့အ ံိုေး  ပ  ို ည်ုံ့နယ်နမိတိ ်/ VECs 

ရနျာက်ကွယ်မ ှငပ်ခငပ်ခ ငေ်းကိိုအပ  စလ်ွတ်လိိုအ ် ေါ ည။် 

 

  မတှ်စို: 

  •ထည်ုံ့ ငွေ်း န  ်VECs စမီကံိနေ်းရကကျာင်ုံ့ထခိိိုကလ်ိမ်ုံ့မညဟ်ို တူိို ုံ့အျာေးပ စက်က ည။် ထိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့တစဦ်ေး က်ရ ျာက်မှု ESIA   

၏အတွက်အရ ေးမယူ ခွဲုံ့ ညုံ့အ်ဘိို ုံ့အ VECs စအီိိုငရ်အတွငထ်ည်ုံ့ ငွေ်းခ ံ ိို ုံ့မရှ ိေါ။ 

  • VECs ၏န ံေါတ်အရ ေါငေ်းတိို ုံ့၏တစဦ်ေးခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ     ျာလို ်ရ ျာင ်ျွာေး နလ်ညေ်းကက     ီေးမျာေး ည ်ိို ေါကရဒ တွငေ်းအရပခ 

ခ ံတငေ်းအချက်အလက်အတွက်ရ ျာငပ် နဟ် ်ကွဲုံ့ ိို ုံ့, ခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ     ျာမျျာေးအတွက်ပ ီေးရတျာုံ့ဦေးစျာေးရ ေး, 

တည ်ွဲရဒ  ိိုင ်ျာစိိုေး မိ ် ူနမ်ှုရှရိ ျာ တူိို ုံ့အျာေးရ ေး င်ုံ့ (အ ိိုငေ်း 3.1.4 ကိိုကကည်ုံ့ ေါ) ။ 

 

3.1.3 SCOPE အ င်ုံ့ II ကိို - အပချာေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငယ်ျာဉရမျာငေ်း 

 လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

 1) PIUs နငှ်ုံ့အပခ   ျာ ေး က် ိိုင ်ျာအစိိုေး အ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူ ေူးရ ေါငေ်းခိုနစှတ်ွင ်/ 

မခွွဲပချာေး တ်မတှ် န ်ညအ်ပချာေးကျိ ေးရကကျာငေ်း ရီလျျာ်တည ်ွဲနငှ်ုံ့ကက     ိိုတငခ်န် ုံ့မနှေ်းအနျာဂတ် ွံွှေ့ ပ      ိို ေးတိိုေးတက်မှု VECs 

စအီိိုငရ်အတွငထ်ည်ုံ့ ငွေ်းခ ံ ိို ုံ့ကိိုထခိိိုက်လိမ်ုံ့မယ်။ အပချာေးယခငထ်ည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေးရ ေး ေါ,  နငှ်ုံ့ကိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေး,   

လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှုဘဏ္ဍျာရ ေးအဓကိနစှန် ိိုငင်နံငှ ်ုံ့န ိိုငင်တံကျာနငှ်ုံ့ရဒ ခ ံNGO မျျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိိုရ ေး  DRP  ကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့ကျာလတွင ်ွံွှေ့ ပ    

  ိို ေးတိိုေးတက်မှု ိိုင ်ျာလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးပ ီေးစေီးခွဲုံ့အစအီစဉမျျာေး,  

အစအီစဉမျျာေးနငှ်ုံ့ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေးဘိို ုံ့အစအီိိုငရ်အမှအလျာေးအလျာ က်စ ်မှု၏ရလုံ့လျာမှုမျျာေး collate ရ ေး ေါ။ 

 

2) ဥ မျာ, စ ည်ုံ့ ဘျာဝ တျဝနျေးကငငျ  ိိုငျ ျာ drivers ရတွကိိုရ ျာ်ထိုတ် ထိို ုံ့အပ  ငအ် ိိုငေ်း 3.1.2 အတွက်ရ ျာ်ထိုတ် VECs ၏အရပခအရန  impact 

ကက   ရ  ျာငေ်းစ ညတ်ိို ုံ့ကိိုအပ တ်အ တ,် ရ ကကီေးပခ ငေ်း ိို ုံ့မဟိုတတ်ိိုက်စျာေးမှု၏တိိုေးလျာအနတ ျာယ်မျျာေး 

မတှ်စို: 

  •စမီကံိနေ်းအျာေးပ င်ုံ့ရ ေွးရ ျာငခ် ံ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေး ည်ုံ့ကျိ ေးကက   ရ  ျာငေ်း ရီလျျာ်နိိုငပ်  စရ် ေါ်တိိုေးတက်မှုကျိ ေးကက   

ရ  ျာငေ်း ရီလျျာ်ညညွီတ်ရ ျာပ စစ်ဉေးစျာေးရနကက ည။် 

    အ   ျ၌တိကျရ ျာ ွံွှေ့ ပ      ိို ေးတိိုေးတက်မှု ိိုင ်ျာအ ိို  ပ  ိုချက်အွဲဒမီျှာရနျာက်ထ ် ွံွှေ့ ပ    

  ိို ေးတိိုေးတက်မှုမျျာေးအတွက်အရ ေး ေါရ ျာအလျာေးအလျာပ စတ်ယ်, ဒေါရ မွဲုံ့မ ဘယ်မျှာ•, အလျာေးအလျာ ွံွှေ့ ပ      ိို ေးတိိုေးတက်မှုတစခ်ိုပမ 

ငက်ွငေ်းထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေးလိမ်ုံ့မည။် 

 

3.1.4 VECs ၏အရပခခအံ ငုံ့အ်တနေ်းအရ ေါ် ပ နက်ကျာေးရ ေးထရူထျာင ်

 

 လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

1) အပချာေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးနငှ်ုံ့ VECs 

၏အရပခအရနရ ေါ် ဘျာဝအရလျျာက်ယျာဉရမျာငေ်းမျျာေး၏ က်ရ ျာက်မှုအရ ေါ် ရှနိ ိိုင ်တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးစိုရ ျာငေ်း ေါ။ ဥ မျာ ElAs နငှ်ုံ့ SIAs ။ 

2) Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အရပခအရနရခတ်ရ စေီးရကကျာငေ်းရ ေါ် ရှနိ ိိုင ်ေါအချက်အလက်မျျာေးနငှ်ုံ့ တငေ်းအချက်အလက်စိုရ ျာငေ်း ေါ။ 

3) Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အခရွအရနအဘိို ုံ့ရဒ  ိိုင ်ျာတံခေါေးခံိုရ ေါ်တွင ်ရှနိ ိိုင ်ေါ ည ်တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးစိုရ ျာငေ်း ေါ။ 

4) တစဥ်ီေးကွျာဟမှုခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ    ျာကိိုရ ျာင ွ်က်အရ ေး ေါရဒတျာချိ ွှေ့တွဲုံ့ '' ရပ ရငှေ်း နအ်စအီမတံငပ်  ည။် 

မတှ်စို: 

  Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အခရွအရနအဘိို ုံ့ရဒ  ိိုင ်ျာတံခေါေးခံိုကိိုထရူထျာငခ်ွဲုံ့ကကပ     မီဟိုတ်ခွဲုံ့လျှင•်, 

 တူိို ုံ့ကတပချာေးရဒ မျျာေးထမံခှန် ုံ့မနှေ်းချက်အရ ေါ်အရပခခခံန် ုံ့မနှေ်းခ ံ ိို ုံ့ရှ ိညလ်ိမ်ုံ့မည်။ ဘယ်အချိနမ်ျှာပ  စန်ိိုင,် အခန် ုံ့မနှေ်းချက် က်တူ ွယ်တူပ  

နလ်ည ်ံိုေး  ်  ေါမည။် 

3.1.5 VECs အရ ေါ်တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်နိိုငမ်ှုမျျာေးအကွဲပ တ် 

လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

  1) Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အပခ   ရ အရနစကျာေး  ်မျျာေးအတွက်အည နေ်းကိနေ်းကိိုထရူထျာင ်ေါ။ ဤ ညပ် ီေး ျာေး ( ိုဒမ် 3.1.4 အတွက)် Vec  

ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အရပခခအံ င်ုံ့အတနေ်းအရ ေါ်ရကျာက်ခ ံည်ုံ့ တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးတွငထ်ငဟ် ်နိိုင ်ေါ ည။် မ လျှင,်   

အည နေ်းကိနေ်းဟျာအရပခခ ံတငေ်းအချက်အလက်ကရနခန် ုံ့မနှေ်းနိိုငထ်ရူထျာငခ် ံ ိို ုံ့လိိုအ ် ေါလိမ်ုံ့မည်။ 

 2) VECs-i.e ၏အခရွအရနအဘိို ုံ့အကိို "အနျာဂတ်အတွက်အရပခခ"ံ ခန် ုံ့မနှေ်း။ , အပချာေးစမီကံိနေ်းမျျာေး,   

လူ ုံ့လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးနငှ်ုံ့ ဘျာယျာဉရမျာငေ်းရကကျာင်ုံ့ထခိိိုက်အပ စ ်VECs ၏အရပခအရန။ 

  3) Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အပခ   ရ အရနရ ေါ်တွငစ်မီကံိနေ်း ကရ် ျာက်မှုခန် ုံ့မနှေ်းကက ည။် 

ဤခန ုံ့မ်နှေ်းချက်ရလျှျာုံ့ချရ ေး ေါဝင ်ညစ်စီဉထျာေးစမီကံိနေ်း၏ ိိုေးကျိ ေးမျျာေးနငှ်ုံ့အတူ     ပ  ိုရ ျာအမှုပ စ ်ေါတယ်။ 

  4)  ွံွှေ့ ပ      ိို ေးတိိုေးတက်မှု၏ရိိုက်ခတ်မှုမျျာေးအနျာဂတ်အတွက်အရပခခနံွဲ ုံ့ရ ေါငေ်းစ ်ရ ျာအခေါ VECs အရ ေါ် VECs-

စိုစိုရ ေါငေ်း က်ရ ျာက်မှုအရ ေါ်တပ ညေ်းပ    ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုခန် ုံ့မနှေ်းကက ည။် 

 မတှ်စို: 

  နညေ်းလမေ်းတစဦ်ေးကကျယ်ပ န် ုံ့အမျိ ေးမျိ ေးစအီိိုငရ်အခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ     ျာမျျာေးအတွက်အ ံိုေး  ပ  ိုခွဲုံ့ကက•, ခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာပခ 

ငေ်းဘိို ုံ့ရ ွေးရကျာက်နညေ်းလမေ်းမျျာေးခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာပခ ငေ်းမျျာေးအတွက် ရှနိ ိိုင ်တငေ်းအချက်အလက်နငှုံ့ ်ဟဇျာတပ  စရ် ွေးချယ်  ေါမညန်ငှ်ုံ့အရကကျာငေ်း, 

အခေါတိိုငေ်းပ  စန်ိိုငတ်ပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုတစခ်ိုအရ အတွက်ခန် ုံ့မနှေ်းရ ေးနိိုင ်ေါ ည။် 

  •တပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု၏အ ညအ်ရ ေွးခန် ုံ့မနှေ်းချက် ွံွှေ့ ပ      ိို ေးခ ံ ိို ုံ့ရှ ိေါတယ် ိို င ်တူိို ုံ့ကကျွမေ်းကျင ်တူစဦ်ေး panel  

ကိို၏ ရဘျာတူညမီှုခန် ုံ့မနှေ်းချက်အရ ေါ်ထက်တစဦ်ေးချငေ်းကျွမေ်းကျင ်မူျျာေး၏အပမငအ်ရ ေါ်အရပခခထံျာေး မည။် 

3.1.6 ရမျှျာ်လင်ုံ့တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်နိိုငမ်ှုမျျာေး၏ ိ ျာထငရ်ျှာေးရ ျာအကွဲပ တ် 

task ကိို: 

1)   Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ ရ ေါ်တွငက်က     ိိုတင ်ပိမငရ်နရ ျာ်လညေ်းတပ ညေ်းပ   ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု၏အရ ေး ေါမှုကိိုအကွဲပ တ်။ 

မတှ်စို: Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အခရွအရနရ ျေါတှငျတပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု, ချဉေးက ် ိို ုံ့အနေီးတွငပ် စ,် 

ဒေါမမှဟိုတ်တစဦ်ေးတံခေါေးခံိုကိိုရကျျာ်လွန ်ေါလိမ်ုံ့မယ်ဘယ်အချိနမ်ျှာ•,  အကျိ ေး က်ရ ျာက်မှု  ိျာ ည။် 

  •ထိိုခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ  ိ ိျာ ျာတပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုစမီကံိနေ်းမရှ ိွဲတည်ရှလိိမ်ုံ့မညဟ်ိုထိုတ်ရ ေါ်လိမ်ုံ့မည်။ 

 တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်နိိုငမ်ှုမျျာေး၏ 3.1.7 စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု - ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ရထျာက်ခခံျက ်

 လို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေး: 

 
 
 

P-16B 
 
 
 
 

 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

  1 တစ ဦ်းလက ခနံ္ိုံင    ယ အဆင ေ့အ တိစ ဦ်း Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အရ ေါ်ခန် ုံ့မနှေ်းပခ   ရ လက်မခနံိိုငတ်ပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုရ ျာ်ပ ထျာေးတွဲုံ့တျာဝနမ်ျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့အတ ူ(ကကျာေးမျှာ) ခွွဲပချာေး တ်မတှ် နန်ငှ ်ုံ့ဒဇိီိုငေ်းလံိုရလျာက်ရ ျာမဝူေါဒ,  

နညေ်းေျူဟျာမျျာေးနငှ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲ န ်() စမီကံိနေ်း ESIA အတွက်ရ ျာ်ထိုတ်ကက    ရ  ျာငေ်းရကျျာ်လွနအ်စအီမ ံ(စ ညတ်ိို ုံ့ကိို, ရလျျာ်ရကကေးရ ေး, minimize, 

ရရျှာငရ်ျှာေး) ၌တည၏်။ ကဏ္ဍမျျာေး 3.1.5 နွဲ ုံ့ 3.1.6)  ဤ ိို ုံ့ရ ျာအ ိိုရ ျာငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေး၏တန ိ်ိုေးကိိုအကွဲပ  တ်နိိုင ်နလ်ိိုအ ်ရ ျာပ စလ်မိုံ့မ်ည။်  

ဒေါဟျာရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးတပ ညေ်းပ     

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု ိို ုံ့တိကျတွဲုံ့စမီကံိနေ်းအျာေး ံုံ့ ိိုေးမှုမျျာေး၏ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအ င်ုံ့ င်ုံ့၏    

ထရိ ျာက်ရ ျာ application ကိိုကိိုယ်စျာေး  ပ  ို ငျွှေ့ ညျ။ 

  လိုံအပ ပျေါက 2) အပခ    ျာ ေးတည ်ွဲ ိို ုံ့မဟိုတ်ကျိ ေးကက    

ရ  ျာငေ်း ရီလျျာ်ညညွီတ်ရ ျာအနျာဂတ်စမီကံိနေ်းမျျာေးရနျာက်ထ ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအလျာေးအလျာရ ျာ်ထိုတ် န ,် ဒေါမမှဟိုတ်အဘိို ုံ့လိိုအ ် ေါတယ်။ 

  3) လက်ခနံိိုင ်ယွ်အရပခအရနမျျာေးမျှာ VECs ထနိေ်း မိေ်း နန်ိိုငရ်ကကျာငေ်းအပခ    ျာ ေးရဒ တွငေ်းမဟျာေျူဟျာမျျာေးအတွက်အလျာေးအလျာ နေ်းစစ ်ေါ။ 

 4) အကွဲပ  တ်လို ်ငနေ်းစဉအရ ေါ်ကိိုပ  န ်တငေ်း ိို ုံ့နငှ ်ုံ့အတည ် ပ  ို န ်/ ရျှာအံုံ့ရ ျာငေှါမဝယ်-in ကိို က် ိိုင ်ထူမံှဘက်ရ ေါငေ်းစံိုစအီိိုငရ်အအကကံ  

ပ  ိုချက်မျျာေးအရ ေါ်တစဥ်ီေး Multi- ေါဝင ်မူျျာေး၏အလို ်ရံိုရ ျာင ွ်က် န ်

 5) အပ ီေးအစေီးမကူကမေ်းနငှ်ုံ့ရနျာက် ံိုေးရ ေါငေ်းစညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာ 

 

3.2 ရကျာုံ့ ွဲ ုံ့ Bazzar တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှု Co-စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု လက်ရ ျာငေ်း 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံေူးရ ေါငေ်း ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုပခငေ်းနငှ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအ ေါအဝငရ်ကျာုံ့ဇျာေးအတွငေ်းရှ ိ 

ရ  ျာ ထ်ိုတ်တပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု, addressing 

အတွက်အမျျာေးပ ည ်နူငှ်ုံ့ ိုဂလ္ိကကဏ္ဍနွဲ ုံ့ တ် က်တွဲုံ့မျျာေးအတွကမ်ရူဘျာငဒ်ဇိီိုငေ်းလိိုအ ် ေါ ည။် 

 အ ိို ေါ လက်ရ ျာငေ်းရနျာက် ံိုေးတွငအ်ျာေးပ င်ုံ့ရကျာုံ့ဇျာေးအတွက် ေူးရ ေါငေ်းနငှ်ုံ့အို ်ချ  ်ရ ေးပမ င်ုံ့တင ်န ်ည ွ်ယ်ထျာေးမယ်လိို ုံ့: 

 (ဈ) DRP ရပ ရငှေ်း နရ်ကျာုံ့ဇျာေးအတွက်မျိ ေးစံို ိို ုံ့မဟိုတ်အ က် က်ပ   

စရ် ေါ်တိိုေးတက်မှုကရန ရှလိျာတွဲုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှု၏ Co-စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု (ရရျှာငရ်ျှာေးပခငေ်း, အနညေ်း ံိုေးပ စရ်အျာင,်  

ရလျျာ်ရကကေး, etc) Supporting ။ 

 (ii) အနျာဂတ်မျှာပမ  ရ အ ံိုေးချ / DRP ထျာေးရှ ိန ်ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေးအတွက်အ  ျကိိုယူထျာေးပ ီေးရှ ိျာဧ ယိျာ၏ထနိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးမျျာေးအတွက်အကကံ  ပ  ိုချက်မျျာေး Exploring ။ 

 (iii) ည နိှုငိေ်းရ ေး,  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်း, ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့, ရဒတျာခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ,  

အစ ီငခ်ပံခငေ်းနငှ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက်အတိိုငေ်းအတျာပ  စန်ိိုငရ်ဒ  ိိုင ်ျာချဉေးက ်မှုနငှ ်ုံ့နညေ်းစနစပ် စ် ည။် 

 (ဃ)  က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူ ငွ်ုံ့လငေ်း က် ယွ်ရ ေးနငှ်ုံ့ထရိတွွှေ့ က် မံှုကိိုရစျာငုံ့ထ်နိေ်းပခငေ်း။ 

   မတှ်ချက်: အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံပ ည်ုံ့အဝစစ ်ငရ် ေးအတွက် လက်ရ ျာငေ်းမျျာေးအတွက်တျာဝနမ်; ယငေ်း၏မရူဘျာင ်ွံွှေ့ ပ      ိို ေး ွဲနငှ်ုံ့အပခ 

  ရ ခစံမွေ်း ညအ်ရ ျာက်အဦေးရ ေးဘိို ုံ့ ျာ 

 

  ငခ်နေ်းစျာရတွအရ ေါ်အရ ျာက်အအံို က်စ ်အစ ျိ ေးထမံ ှငယ်ူ ညအ်တိိုင ်ငခ်တံစဦ်ေးရကျာုံ့ဘဇျာေးတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှု Co-   

စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု လက်ရ ျာငေ်းတစခ်ိုမရူဘျာင၏် ေါဝငရ် ျာင ွ်က်ဒဇိီိုငေ်းအတွက်ဦေးရ ျာငလ်မေ်းပ  ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

   အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံ ွွဲွှေ့အ ေါအဝငအ်ျာေးလံိုေး က် ိိုင ်ျာကျာယကရံငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငမ်တှ င်ုံ့ လက်ရ ျာငေ်းမရူဘျာင ်ွံွှေ့ ပ       ိို ေး ေါလိမ်ုံ့မယ်: 

 

 - တစအ်ို ်ချ  ်မှုရကျာ်မတီ, အ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာအစအီစဉမျျာေး, 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နစ်လံည ်တ်မှုလို ျထံိုေးလို ျနညျေးပမျာေးနငှျွှေ့အစအီစဉမျျာေးအ ေါအဝင ်လက်ရ ျာငေ်း၏တံခေါေးရ ျာုံ့ကိိုအဂဂေါ  ်ရတွ, Defining ။ 

- ဘံို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးစနိရ်ခေါ်မှုရတွ, 

 က်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့အနတ ျာယ်မျျာေးကိို ေူးတွွဲစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့အ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာနငှ်ုံ့ရငရွကကေးယနတယျာေး Developing ။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

- အတိတ်နငှုံ့ ်စစ  ပနရ်ဒ  ိိုင ်ျာ ေူးရ ေါငေ်းအစ ျိ ေး ိို ုံ့ချိတ် က်မှုအတွက်စံိုစမေ်းစစရ် ေး options မျျာေး 

 

3.3 စ မ ်းရည ပမြှင ေ့အနဆောက အဦ 

 အ  ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံလို ်ရံို, နှေီးရနျှာ လှယ် ွွဲနငှ ်ုံ့ on-the-အလို ်ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးမတှ င်ုံ့တပ ညေ်းပ  ည 

  ်ေးတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ Co-စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက်အစိိုေး နငှ်ုံ့အပခ     

 ျာ ေး က် ိိုင ်မူျျာေးမျျာေး၏စမွေ်း ညက်ိိုခိိုငခ်ံုံ့ရစ ိို ုံ့ပ စ ်ေါတယ် 

  အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံkey ကိိုကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတ ူProject မစှတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းနငှ်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအလို ်ရံိုစစီဉပခငေ်းနငှ်ုံ့လွယ်ကူရချျာရမွွှေ့ ငျွှေ့ ညျ။ 

အ ိို ေါအလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲစအီိိုငရ်အအရ ေါ်အရပခခပံ ီေးစအီိိုငရ်အ, နညေ်းေျူဟျာ / အစအီစဉ ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်မှုရကျာုံ့ဇျာေး, 

အရ ေး ေါမှုနငှ ်ုံ့နညေ်းစနစအ်တွက်စမီကံိနေ်းနငှ ်ုံ့ ွံွှေ့ ပ ိ  ို ေးရ ေးပခ    ို ငံ ံို ံိုေး  ်ချက်ကိို ံိုေးလ မေ်းလိမ်ုံ့မယ်။  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ကံိိုလညေ်းအကျဉေးစမွေ်း ညအ်ရ ျာက်အဦရနျာက် က်တွွဲစမွေ်း ညအ်ရ ျာက်အဦလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးစမီကံိနေ်းရ ေး ွွဲပခငေ်းအရကကျာငေ်း က 

ပ    ျာ  ေး ိို ုံ့ key ကိိုအစိိုေး ဌျာန ိိုင ်ျာမျျာေးနငှ်ုံ့အပခ   ျာ ေး က် ိိုင ်မူျျာေး၏အကွဲပ  တ်လိိုအ ် ေါတယလ်ို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်တံစဥ်ီေး Capacity Building Plan ကိိုပ င ်ငထ်ျာေး န,်  

ကျယ်ပ န် ုံ့ ေါဝင ်မူျျာေး၏ထရိတွွှေ့ က် မံှုလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ပ ည်ုံ့ ညေ်းရကကျာငေ်းအကွဲပ တ်ပခငေ်းမ ှလဒ,်  ံိုေးစွွဲ ိို ုံ့ပ စ် ေါတယ်။ ဤ 

 ညမ်ျှာစမီကံိနေ်းအျာေးလံိုေးစမွေ်း ညအ်ရ ျာက်အဦအစညေ်းအရဝေးမျျာေးမျျာေးအတွက်တစပ်   

  ိိုငန်က်အနက်နငှ်ုံ့အဂဂလိ ်စျာနငှ်ုံ့ဘဂဂလျာနစှဦ်ေးစလံိုေးအတကွ်ရထျာက် ံုံ့ရ ေးခ ံ ိို ုံ့အျာေးလံိုေးရနျာက် ံိုေး စစညေ်းမျျာေးဘိို ုံ့ပ ဌျာနေ်းချက်မျျာေး ေါဝင ်ည ်ငျွှေ့  

ညျ။ Capacity Building Plan ကိို, ရ ျာုံ့ချက်ပ  ဿနျာမျျာေးကိိုအျာရံိုစိိုက် ံိုေးစမွေ်း ညအ်ရ ျာက်အဦအလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, အ ိိုပ  

 ိုထျာေးမဟျာေျူဟျာ / အစအီစဉနငှ်ုံ့ Co-စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အပချာေးအရ ေးကကီေး ည်ုံ့အကက ရ  ျာငေ်းအ ျာမျျာေးထကွ် ယ်ရ ျာင ်င်ုံ့ ေါတယ်။ 

 

3.4 Stakeholder  နိတ ွဲ့ဆက ဆနံရ်း 

 Stakeholder ထရိတွွှေ့ က် မံှုစအီိိုငရ်အ၏ရအျာငပ်မငမ်ှုကိိုမအှရ ေး ေါ ည။် ထရိတွွှေ့ က် မံှုရစျာရစျာပ  စစ်ဉကိိုစတင ်ိိုလိို ညျ SCOPE အတွက ်

(ကဏ္ဍမျျာေး 3.1.2, 3.1.3) နငှ်ုံ့စအီိိုငရ်အပ  စစ်ဉကိိုတရလျှျာက်လံိုေး က်လက် ငျွှေ့ ညျ။ 

တပချာေးစမီကံိနေ်းမျျာေး၏ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးရလျျာုံ့ ေါေး က် ျာရစ၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတွက် ေူးရ ေါငေ်းရ ျာင ွ်က်မှုလံိုပခ ံရ ေးအတွက်လညေ်းစီ

အိိုငရ်အခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာလိိုအ ် ည်ုံ့ တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးနငှ်ုံ့ ယွ်ရှစိိုရ ျာငေ်း နမ်ရှမိပ စလ်ိိုအ ်ရ ျာပ စန်ငှ်ုံ့ ိို ုံ့မဟိုတ်မတှ် ံိုတငန်ငှ်ုံ့လက်မခနံိိုင ်

တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုကိိုရရျှာငက်က ဉ နလ်ိိုအ ်မညအ်ရကကျာငေ်း, ရဒ  ိိုင ်ျာတပ ညေ်းပ  

ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုနညေ်းေျူဟျာမျျာေး၏ဒဇိီိုငေ်း ေါလိမ်ုံ့မယ် ။ 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းမျျာေးအတွက်အလို ်အချိနဇ်ယျာေးနငှ်ုံ့အတူ In-line ကိိုည နိ ှုငိေ်းရ ေွးရနေွးလမေ်းပ တစဦ်ေး Stakeholder 

ထရိတွွှေ့ က် ရံ ေးစမီကံိနေ်း (SEP ရတ)ွ ပ င   ်ငထ်ျာေး နလ်ိိုအ ် ေါ ည။် အ ိို ေါ SEP ရတွ၏ပ င ်ငမ်ှုအတွက်ရ ျာ်ထိုတ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ပမ   

ရ  ံိုကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတိိုင ်ငခ်ကံအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ျာင ွ်က် မညုံ့အ် ေီးအ ေီးအို ်စိုတိကျတွဲုံ့တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးနငှ်ုံ့ က် ယွ်ရ ေး 

လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအရ ေးစတိ်အစအီစဉ ေါဝင ်င်ုံ့ ေါတယ်။ အ ိို ေါတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအစညျေးအရဝေးပမျာေး, လို ျရံိုရ ေှးရနေှး ှွဲ,  ိို မမ်ျျာေး,   

တယ်လီ ိုနေ်းရခေါ် ိိုမှုမျျာေး, On-site ကိိုရ ေွးရနေွးချက်မျျာေး, အျာရံိုစိိုက်အို ်စိုမျျာေးရ ေွးရနေွးမှုမျျာေးနငှ်ုံ့စစတ်မေ်းမျျာေးကရနအထပိ  စ  န်ိိုငတ်ယ။် အ ိို ေါ SEP 

ရတွစမီကံိနေ်း၏အရစျာ ိိုငေ်းအ င်ုံ့ ွံွှေ့ ပ      ိို ေးပ ီေးနငှုံ့,် စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာ၏အစတိ်အ ိိုငေ်းတစခ်ို ွွဲွှေ့စညေ်း န ် ေါမည်။ 

 

Stakeholder ထရိတွွှေ့ က် မံှုကိိုဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်  ေါမည်: 

 

  • နငှ်ုံ့အစိိုေး မျျာေးနငှ်ုံ့အပခ    ျာ ေး က် ိိုင ်မူျျာေးနွဲ ုံ့အပ   ို ရဘျာရ ျာငတ်ွဲုံ့ က် ရံ ေးမျိ ေးကိိုထနိေ်း မိေ်း န။် အ ိိုရ ျာငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေးကိိုအပခ    

 ျာ ေးစမီကံိနေ်းမျျာေးအတွက်လိိုအ ် ည်ုံ့အခေါဒိုတိယအချက်မရှမိပ စအ်ရ ေး ေါ ည။် တပ ညေ်းပ  ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတွက်အပ   

စတ်ငတ်ျာဝနရ် ေး ိို ုံ့အတွက် ေါဝငျတနပ်  န ်ယွ်ရှ ိည်။  

တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာစအီိိုငရ်အလို ်ငနေ်းစဉမျျာေးတွင ်ေါဝင ်မူျျာေး၏အခနေ်းကဏ္ဍနငှ်ုံ့တျာဝနမ်ျျာေးကိိုရငှေ်းလငေ်းနငှ်ုံ့ န ်

 •တစဥ်ီေးအ  ပ  ို ရဘျာ က် ရံ ေးဟျာမရှမိပ စ် ေါလိမ်ုံ့မညထ်နိေ်း မိေ်းပခငေ်း တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ ေါတီစံို ရဘျာ ဘျာဝတစ်စိုရ ေါငေ်းတျာဝနယ်ူမှုအျာေးပ ငုံ့၎်ငေ်း,  

ဤကိစစ်နငှျွှေ့  တျ ကျ. အတွက် က်ရ ျာက်မှုရှ ိေါတယ်တညရ်ထျာင ်န။် 

 

 

P-17B 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

အ ိို ေါစတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့မကူကမေ်းအစ ီငခ်စံျာအလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲမျျာေးနငှ်ုံ့အစိိုေး ကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူအစညေ်းအရဝေးမျျာေးအပ င ,် 

 ေါဝင ်မူျျာေး၏ည နိ ှုငိေ်းလိိုအ ် ံိုေးရ ျာုံ့ချက် Project မလှှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးရှ ိေါတယ်အ ေါအဝင:် 

 

 parameters မျျာေးကိို 1. အဓ ိပျာယ်: အ VECs ၏အဓ ိပျာယ်,  က် ိိုင ်ျာယျာယီနငှ်ုံ့ Spatial   

နယ်နမိတိ်နငှ ်ုံ့အတကူျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ကျွမေ်းကျင ်တူစဦ်ေးအကွျာအရဝေး၏ ေါဝငမ်ှုလိိုအ ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။  

ထိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့ရကကျာင်ုံ့အမျျာေး ံိုေး က် ိိုင ်မူျျာေးတန ိ်ိုေးထျာေး ေါ ိို ုံ့မဟိုတ်ရဂဟစနစ၏်လို ်ငနေ်းရ ျာငတ်ျာ ိို ုံ့အရ ေးကကီေးတယ်ထျာေးတွဲုံ့ ရူတွကိို VECs  

 တ်မတှ်ရ ေး နလ်ိိုအ ်ရ ျာလိမုံ့မ်ည်, တိိုငေ်း Vec ကျာကွယ်ရ ေးကိိုရ အရ ေါ် က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ  တ် ိို ုံ့မပ  စန်ိိုင ်ေါ။ 

 အ ိို ေါစိုရ ေါငေ်း က်ရ ျာက်မှု Co-စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင၏် 2  ေါဝငရ် ျာင ွ်က်ဒဇိီိုငေ်း:  

ဒစီအီိိုငရ်အ၏ရထျာက်ခခံျက်မျျာေးမတှ င်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲကကည်ုံ့ ိို ုံ့စီမကံိနေ်းကရန ငေ်းနှေီးပမ   ်နှမံှုအပ စ ်င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအစိိုေး ဌျာနမျျာေးလိိုအ ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 အ ပချာေးအအစ ျိ ေးနငှ်ုံ့အတူ 3.  ေူးရ ေါငေ်းရ ျာင ွ်က်: အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံကျာုံ့ဇျာေးအတွက ်DRP စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက်တစပ်     

  ိိုငန်က်တညေ်းရ ျာင ွ်က်လျက်ရှ ိညအ်ပချာေးအစ ျိ ေးရှ ိေါတယ် တိထျာေး  ေါမည။် အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ဤံအစ ျိ ေးနျာေးလညဒ်  ီProject မ   

 ၎ှငေ်းတိို ုံ့၏ က်စ ်မှုရ ျာ်ထိုတ်မတိတ ူ ျွာေးအျာေးထိုတ်မှုကိိုရရျှာငက်ကဉ နယ်နတ ျာေးမျျာေးတညရ်ထျာငန်ိိုင ်နက်က    ိို ေးစျာေးအျာေးထိုတ်ရစ င်ုံ့ ေါတယ်။ 

စမီကံိနေ်းကဒ ီProject မအှတွငေ်းကဤအစ ျိ ေး၏ရတွွှေ့ ရှခိျက်မျျာေးနငှ်ုံ့ လဒမ်ျျာေးထည်ုံ့ ငွေ်းနငှ်ုံ့ /     

  ိို ုံ့မဟိုတ်အပချာေးအစ ျိ ေးနငှ ်ုံ့အတူ ေူးရ ေါငေ်း နလ်ိိုအ ်ကက  ရ  ျာငေ်းခွွဲပချာေး တ်မတှ်နိိုင ်ေါလိမုံ့မ်ညက်ျရ ျာ ျာဓကရှ ိေါတယ်ပ  စန်ိိုင ်ည။် TOR  

ကိို နတ်ိုန် ုံ့ပ  န၏်တစစ်တိ်တစ ိ်ိုငေ်းအပ စ်,     

ထိိုအတိိုင ်ငခ် ံက် ိိုင ်ျာအစ ျိ ေးနငှ ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ ေါဝင ်မူျျာေး၏ င ်နေ်းနမွေ်းနယ်၏အနတ ျာယ်စမီခံန် ုံ့ခွွဲ ိို ုံ့ တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ချဉေးက ်နညေ်းကိို တိ     

ပ  ို ေါ င်ုံ့ ေါတယ်။ 

 

ကျာယကံရငှမ်ျျာေး၏ ဏျာမမတှ် ံိုတင ်ေါဝင ်ည်: 

အမျိ ေးအစျာေး / အို ်စို Stakeholder 

ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်စိိုေး ဝနက်ကီေးဌျာနမျျာေး 

/ ဦေးစေီးဌျာနမျျာေး / ရကျာ်မတီမျျာေး 

ဒိုကခ ညမ်ျျာေး ိိုင ်ျာ, ကယ် ယ်ရ ေးနငှ်ုံ့ရန  ်မျျာေး ိို ုံ့ပ  နလ်ည ိ်ို ုံ့ရ ျာငရ်ကျာ်မရငှ ်(RRRC); 

 ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ်စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုနငှ ်ုံ့ကယ် ယ်ရ ေးဝနက်ကီေးဌျာန (MDRMR); ရဒ ခအံစိိုေး အငဂ်ျငန်ယီျာဌျာန 

(LGED); ပ ည ်ူ ုံ့ကျနေ်းမျာရ ေးအငဂ်ျငန်ယီျာဌျာန (DPHE),  တ်ဝနေ်းကျငဝ်နက်ကီေးဌျာန, 

 စရ်တျာနငှ်ုံ့ ျာ ဦတိုရပ ျာငေ်းလွဲမှု (MoEF) 

အပ ညပ် ည ်ိိုင ်ျာ / ဘက်ရ ေါငေ်းစံို 

/ နစှန် ိိုငင် ံွံွှေ့ ပ  

  ိို ေးတိိုေးတက်မှု ိိုင ်ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်း

မျျာ 

 က  ိုလ မဂဒ္ိုကခ ညမ်ျျာေး ိိုင ်ျာမဟျာမငေ်းကက     ီေးရံိုေး UNHCR, UNDP, UNICEF, IOM, WFP မ,ှ 

UNFPA မ,ှ WHO က, အငတ်ျာမလီနက်ဏ္ဍ 

 ည နိှုငိေ်းရ ေးအ ွွဲွှေ့ (ISCG) 

 ကမျ္ာုံ့ဘဏ,် ရအဒဘီ,ီ AIIB, NORCAP, JICA က 

ပ ညတ်ွငေ်းနငှ်ုံ့န ိိုငင်တံကျာ 

အွဲနဂ်ျီအိိုမျျာေး 

BRAC, လှု ်ရျှာေးမှု န် ုံ့ကျင ်Hunger, ကရလေး Save နိိုငင်တံကျာကယ် ယ်ရ ေးရကျာ်မတီ 

ရဒ ခလံူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ရိိုဟငဂ်ျျာနငှ်ုံ့အမိရ်ငှမ်ျျာေးကထခိိိုက်လူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့လက်ရှနိငှ ်ုံ့စစီဉထျာေး ွံွှေ့ ပ    

  ိို ေးမှုရကကျာင်ုံ့ထခိိိုက်ခ ံ ယွ်ရှ ိ

တကက ိိုလ်မျျာေး &  ိုရတ န 

အ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး 

အပမ ိေး မေီးပမ   ျာ ေးအဘိို ုံ့အအျာရတှကက  ိိုလ် 

developer မျျာ ေိိုလ်မှူေးရ ျာက်လို ်ရ ေးကိုမပဏမီျျာေး, အငဂ်ျငန်ယီျာကိုမပဏကီက    ီေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိို 

 
4. Deliverable 

 အ ရ  ျာက်မျှာရ ေါ် ပ တွဲုံ့အတိိုငေ်းရလုံ့လျာမှုတင ်ည်ုံ့ပ     ီေးရနျာက်လွတ်လ ်ရ ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေး (ရအျာက်တွငရ် ေွးရနေွးထျာေးတွဲုံ့အတိိုငေ်း, MoLGRD 

& C ကထမံလှိိုအ ်ရ ျာ ငွေ်းအျာေးစိုမျျာေးအချိနမ်ရီ ေး ိို ုံ့ယူ ) တွငတ်င ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 

  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးအနတ ျာယ်မျျာေးနငှ်ုံ့ က်ရ ျာက်မှု၏ကနဦေးရတွွှေ့ ရှခိျက်, စမီကံိနေ်းကိိုရလုံ့လျာမှုဧ ယိျာ၏အ ိို   

ပ  ိုထျာေးချက်နငှ်ုံ့အဓ ိပေါယ,် စအီိိုငရ်အနငှုံ့ပ် ညုံ့ဝ်၏ရအျာကျ, အရ ေးစတိ် workplan အ ေါအဝင ်5) တစခ်ိုကစတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ SCOPE 

အစ ီငခ်စံျာနငှ်ုံ့ 

 
 

P-18A 
 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

 အချိနဇ်ယျာေး, ထိိုရလုံ့လျာမှုမျျာေးပ ီေးစေီးမှုအတွက်စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအလို ်ရံိုနငှ ်ုံ့ ေါဝင ်မူျျာေး၏ထရိတွွှေ့ က် မံှု / တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအစအီစဉ၏ လဒ ်6  

မတိတ ူအတွက်စျာချ  ်လက်မတှ်ရ ေးထိိုေး ွွဲ၏ 1 လအတွငေ်းတင ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 6) မတိိုငမ်ထီိုတ်ရ ျာ်နွဲ ုံ့ 6 မတိတ ူအတွက်မကူကမေ်းအရ ေါ်ည နိ ှုငိေ်း၏ပ င ်ငမ်ှုငေှါ, စျာချ  ်လက်မတှ်ထိိုေး၏ 4th လကိုနမ်ျှာတင ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည ်/  

စအီိိုငရ်အ၏ရတွွှေ့ ရှခိျက်မျျာေးကိိုအတည ် ပ  ို နတ်ငပ်  အလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲ၏ လျာဒအ် ေါအဝငမ်ကူက 

မေ်းတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အရ ေါ် ပ ီေးပ ည်ုံ့စံိုရ ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးရ ွေးချယ်ခွွဲထျာေး  ။ 

7) ရနျာက် ံိုေးတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အရ ေါ် ေီးပချာေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး, ရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းပခငေ်းမအှရကျာင်ုံ့တံို ုံ့ပ နခ်ျက် ိို ုံ့ယူပ ီေး, 6 

မတိတ ူအတွက်စျာချ  ်လက်မတှ်ထိိုေး၏ 6 လအ ံိုေးမျှာအတွက်တင ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 8) ရကျာုံ့ဘဇျာေးတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှု Co-စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု လက်ရ ျာငေ်းမျျာေးအတွက်မရူဘျာင ်6 မတိတ ူအတွက်စျာချ  ်လက်မတှ်ထိိုေး၏ 8  

လအ ံိုေးမျှာတင ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 9) SEP ရတွအ ိိုအ ချငေ်းစ ီေါဝင ်ူမျျာေး၏တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေး၏ လဒက်ိိုစိုစညေ်းတငပ်    

 နအ် ိို ေါအစ ီငခ်စံျာမျျာေးပ ီေးစေီးအရ ေါ်မျှာတရယျာက်တစလ်အတွငေ်းရ ေးအ ် ေါလိမ်ုံ့မည် 

 10) စမွေ်းရ ျာင ်ညတ်ညရ် ျာက်ပခ င   ်ေးအလို ်ရံိုအစ ီငခ်စံျာအလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲ၏ပ     ီေးစေီးအရ ေါ် ိို ုံ့ရ ေးအ ် ေါလိမ်ုံ့မည။် 

အ ိို ေါအလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲအစမေ်း ရဘျာစတငစ်ျာချ  ်ပ ီေးရနျာက် 5-7th လကျာလအတငွေ်းစစီဉထျာေး  ေါမည်။ 

 11) ရနျာက် ံိုေး ေါဝင ်မူျျာေး၏အစညေ်းအရဝေးရတွနွဲ ုံ့ပ န် ုံ့ရဝ: လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးစေီး ေီး က် ိိုင ်မူျျာေးမှ Project  

မ ှလဒမ်ျျာေးပ န် ုံ့ပ ူေးပခငေ်းနငှ်ုံ့စျာချ  ်မျျာေး၏အ ံိုေး ပ င်ုံ့ က်လက်ပ  စ ်ျွာေးရနရ ျာပ စစ်ဉမျျာေး၏အ အိပမငရ် ချျာရစ န။် 

 

5. Duration: နငှ်ုံ့အချိန ်

အ ိို ေါတိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်နိိုငမ်ှုမျျာေးအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာတင ်ည်ုံ့အရနပ င်ုံ့ 6 လအတွငေ်းပ ီေးစေီး  ေါမည။် ရနျာက် ံိုေး Deliverable 

ကိိုလညေ်းအတိိုင ်ငခ် ံွဲ ုံ့ကိုနက်ျစ တိ်မျှာဘဂဂလျာ ိို ုံ့ဘျာ ျာပ နထ်ျာေးရ ျာနွဲ ုံ့အတူအျာေးလံိုေးမကူကမေ်း Deliverable, အဂဂလိ ်အတွက်တငပ်   ေါမည။် 

ရနျာက် ံိုေးတငပ် ချက်အလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲစျာချ  ်၏တင ်ည်ုံ့ 8 လအတွငေ်းကျငေ်း   ေါမည။် 

6. Institutional အစအီစဉ 

 အ  ိို ေါအတိိုင ်ငခ်,ံ ရဒ ခအံစိိုေး ဝနက်ကီေးဌျာန, ရကျေးလက်ရဒ  ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးနငှ်ုံ့ မဝေါယမ (MoLGRD & C)  

မ ှတငေ်း ိို ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့ ဘျာဝရဘေးစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုနငှ ်ုံ့ကယ် ယ်ရ ေးဝနက်ကီေးဌျာန (MoDMR), က  ျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့မ ိျာေးစိုလူမှု လူံိုရ ေးဝနက်ကီေးဌျာန (MoHFW), 

 တ်ဝနေ်းကျငဝ်နက်က    ီေးဌျာနအ ေါအဝငအ်စိိုေး ၏အပချာေးရအဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့အတူ liaise  ကကလိမုံ့မ်ည်  စရ်တျာနငှ်ုံ့ ျာ ဦတိုရပ ျာငေ်းလွဲမှု (MoEFC),  

နငှ်ုံ့ရဒ  ိိုင ်ျာအျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေး။ ရဒတျာကိို MoLGRD & C က, MoDMR နငှ်ုံ့ MoHFW ရ ေးလိမ်ုံ့မည။် 

 ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ ESMF, ElAs, EMPs အပ  စ ်က် ိိုင ်ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးတည ်ွဲ,  ွံွှေ့ ပ ိ  ို ေးရ ေးတိို ုံ့အတွက် ငစ်င်္ကြံပမ  ရ  ံိုနငှ ်ုံ့အစအီစဉမျျာေးကိို 

MoLGRD & C ကကရန ံုံ့ ိိုေးကူညပီခငေ်းနငှ်ုံ့အတူ က် ိိုင ်ျာဝနက်ကီေးဌျာနမျျာေးကရ ေးအ ် ေါလိမ်ုံ့မည။်  ည နိှုငိေ်းရ ေးနငှ်ုံ့စျာချ  ်စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု LGED 

စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးယူနစက်ရ ျာင ွ်က် ေါလိမ်ုံ့မည။် 

 ရနျာက် ံိုေးထကွ်ရှကိမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကှယျမဝူေါဒမျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာလမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာမှုမျျာေးအတွက် MoLGRD & C  

နွဲ ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကလက်ခမံှုမဘှျာ ျာ  ်ပ စလ်ိမုံ့မ်ည် 

 

7. ရ ွေးချယ်ရ ေးလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းနငှ်ုံ့စျာချ  ်မျျာေး၏ ံိုစ။ံ 

 က  ညူရီစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ရန၏အပခ  ရ အရနမျျာေးအတွက်အကကံရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေး၏ရ ွေးချယ်မှုကိိုနညေ်းလမေ်းဇူလိိုငလ် 2016 

ခိုနစှတ်ွငပ် နလ်ညပ်  င ်ငထ်ျာေးရ ျာကိုနစ်ည်, အလို ်လို ်ဘိို ုံ့ရငရွချေးငျှာေးဘိို ုံ့ IPF မျျာေးအတွက ်CQS [ ငွ်ုံ့လငေ်း] Method 

ကိိုကမျ္ာုံ့ဘဏ၏် စစညေ်းဝယ်ယူရ ေးစညေ်းမျဉေးဥ ရဒ, non-အတိိုင ်ငခ်နံငှ ်ုံ့အတိိုင ်ငခ်နံရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနိိုဝငဘ်ျာ 2017 

ခိုနစှတ်ွငပ် နလ်ညပ် င ်ငထ်ျာေးရ ျာပ စ ်ေါတယ ်( စစညေ်းဝယ်ယူရ ေး ိို ုံ့မဟိုတ် စမွေ်းရ ျာင ်ညက်န ုံ့ ်တ်) ။ စျာချ  ် Form 

ကိိုစမိေ်းရ ေါငေ်းလဒပ် စလ်ိမုံ့မ်ည။် 

 

8. Staffing လိိုအ ်ချက်မျျာေး 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်တံစဦ်ေးချငေ်းစအီဘိို ုံ့တျာဝနတ်ျာဝနရ်တွနွဲ ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုအ ွွဲွှေ့  ွွဲွှေ့စညေ်းမှုအ ိို  ပ  ို င်ုံ့ ေါတယ ်

 ဝနရ် ျာငမ်ှု၏ ည ွ်ယ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ရဘျာငရ်တွွှေ့ ံို နလ်ံိုရလျာက်ရ ျာရထျာက်ခမံှုထမေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူရ ျာုံ့ခနထ်မေ်း။ အ ိို ေါ 

 

 

 

P-18B 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

key ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်နထ်မေ်းမျျာေးအတွက်ခန် ုံ့မနှေ်းဝနထ်မေ်းမျျာေးလအတွငေ်း 30  က်ပ စ ်ေါတယ် Non-key ကိိုထမေ်းအွဲဒ ီ60  ဤရ ွွှေ့ကျာေးဝနထ်မေ်းမျျာေး-  

လအတွငေ်းပ စ ်ေါတယပ် ပ စရ်ကကျာငေ်းနငှုံ့အ်တိိုင ်ငခ်နံညေ်းစနစက်ရထျာက်ခ ံတူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ခန် ုံ့မနှေ်းချက်နရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတွက ်

အ ိို  ပ  ိုအ ိိုတင ်ငွေ်း ိို ုံ့အခမွဲုံ့ပ စက်က ည။်  တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတွက်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကွဲပ  တ်လို ်ငနေ်းစဉအတွငေ်းအကွဲပ  တ်ခ ံ ိို ုံ့ Key  

ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးကိိုရအျာက်တွငရ် ေးထျာေးရ ျာပ စ ်ေါတယ်။    

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူးအတွက်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးအပ စအ် င်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီ ိို  ပ  ို မည်,  

နငှ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အ ိို     

ပ  ိုထျာေးရ ျာနညေ်းစနစမ်ျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာနငှ်ုံ့ညညွီတ်မှုအတွက်တျာဝနက်ျ ျာထကွ် ယ်ရ ျာင ်န ်ညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူး၏တစ်ဦေးချငေ်းစ ီ  

န် ုံ့ကျင ်တူစဦ်ေး-လလိိုအ ်ရ ျာအရ အတွက်မမိတိိို ုံ့ကိိုယ် ိိုငခ်န် ုံ့မနှေ်းချက်တငပ်  န။် 

Key ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်နထ်မေ်းမျျာေးအတွက် qualification နငှ်ုံ့ Input: 

 ျာထေူး  ညျာရ ေး ိိုင ်ျာအ ည်

အချငေ်းမျျာ 

အလိို နဒ 

 ရ ျာ် က်ရငှ်

နယ်အရတှ ုံ့အ

ကွံ အနစှ ်

တ  ကိျတွဲုံ့အရတွွှေ့အကက   ို  ံ

 

၏ Indicati 

ငျတိို ုံ့ ညျန ံေါ

တျ 

အရနအထျာေး 

အ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာ

င ်(နိိုငင်တံကျာ) 

ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲအတွက် 

 က် ိိုင ်ျာလယ်ပ င ်

12 နစှ ် ဃ) အ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာငအ်ပ စ ်

အပ ညပ် ည ်ိိုင ်ျာအရတွွှေ့အကက  ို  ံ3 နစှ။် 

တပ ညေ်းပ ညေ်း တိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု၏င) 

အရတွွှေ့အကက    ို  ံပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခအံရ ျာက် 

အဦမျျာေးအကွဲပ တ်အထေူးလမေ်း, 

အရ ျာက်အဦနငှ်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး &  န် ုံ့ရငှေ်းရ ေး။ 

ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းတွင,် f) အရတွွှေ့အကကံ  ိို ုံ့မဟိုတ် 

အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

1 

လက်ရထျာက်အ 

ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာင ်

cum 

 က် ိိုင ်ျာလယ်ပ င၌်

ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲ 

10 နစှ ် ဃ) တိယဝနက်ကီေးအ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာငအ်ပ စအ်ရတွွှေ့အကကံ  

3 နစှ။်တပ ညေ်းပ ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ က်ရ ျာက်မှု၏င) 

အရတွွှေ့အကက  ို  ံပ စန်ိိုင ်ငအ်ရပခခအံရ ျာက်အဦမျျာေး 

အကွဲပ တ်အထေူးလမေ်း, အရ ျာက်အဦနငှ်ုံ့ရ ရ ေးရဝရ ေး 

&  န် ုံ့ရငှေ်းရ ေး။ ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းတွင ်'),  အရတွွှေ့အကက 

 ို မံျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ် အလျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

1 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း

 မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင်

  ူ/ Scient IST, 

ဒေါမမှဟိုတ ်

Ecologist 

B.Sc. 

, အငဂ်ျငန်ယီျာ (ပမ  

  ိို ုံ့ပ ) / ရဂဟရေဒ / r 

ကိိုဓျာတ်ရလှကျာေးလယ်

ပ င ်

8 နစှ ် ဃ) အရပခခအံရ ျာက်အဦမျျာေး 

 က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အတွက်အရတွွှေ့အကက  ို  ံ3 နစှ ်

 ဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရဒ မျျာေး, ရ , 

ရပမနငှ်ုံ့ဇီဝမျိ ေးစံိုမျိ ေးကွွဲမျျာေးအရ ေါ်လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး။ 

င) ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ကိုနေ်းနငှ ်ုံ့ရ ရနရဂဟစ 

နစအ်တွက်အရတွွှေ့အကက  ို နံစှလ်ိို ယွပ် စ ်ေါ ည။် 

f) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းကိို ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေး 

တူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စီမကံိနေ်းတွငအ်ရတွွှေ့အကက  ို ။ံ 

1 

လူမှု ွံွှေ့ ပ ိ ေးရ ေးကျွမေ်း

ကျင ် ူ

ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲအတွက် 

လူမှုရ ေး  ိပံ 

9 နစှ ်  တိိုက်ရိိုက်၏အရတှ ုံ့အကွံ ဃ) 3 နစှန်ငှ ်ုံ့ 

  ယွ်ဝိိုက်လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေး (positive နွဲ ုံ့ 

negative) အကွဲပ တ ်ရ ရ ေးရဝရ ေး & 

 န် ုံ့ရငှေ်းရ ေးအ ေါအဝငအ်ရပခခအံရ ျာက်အအံို ွံွှေ့ ပ  

  ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေးကိို-related လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး။ 

1 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

   အတွက်င) 

 က်ရ ပ ချက်အရတွွှေ့အကက  ို ကံိို 

၏ရလုံ့လျာ ိို ုံ့အတွက ်

ဌျာရနတိိုငေ်း ငေ်း ျာေးမျျာေးလူဦေးရ ပ စ်

နိိုင ်ငအ်တွက ်

ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့။ 

f) 

ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းကိို ိို ုံ့မဟိုတ်အ

လျာေးတူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းတွငအ်

ရတွွှေ့အကက  ို ။ံ 

 

 

  ညျာရငှမ်ျျာေး၏စျာ ငေ်း ျာထေူးအထက်အပ င;်  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံညအ်ပချာေးကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးမျျာေးအတွက်အစအီစဉမျျာေးရစနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာနယ် ယ်မျျာေးတွငလ်ံိုရလျာက်ရ ျာအရတွွှေ့အကက   

 ို နံငှ ုံ့အ်တူနထ်မေ်းမျျာေးကိိုရထျာက် ံုံ့ င်ုံ့ ေါတယ်။ တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတွက်လိိုအ ်ရ ျာရစပခငေ်းငေှါအဘယ်  ူညက်ိိုအပချာေးထမေ်း /  ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးက 

/ ရထျာက်ခမံှု ညျာရငှမ်ျျာေး၏ည နပ်  စျာ ငေ်းကိိုရအျာက်တွငရ် ျာ်ပ ထျာေးရ ျာရ ေးထျာေးရ မယ်ုံ့ တူိို ုံ့အ ိို ုံ့ကန် ုံ့ တ်မခံ ။  နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာအကွဲပ  

တ်လို ်ငနေ်းစဉအတွငေ်းဤထမေ်းတစဥ်ီေးချငေ်းစအီကွဲပ  တ်မညမ်ဟိုတ် ေါ။ 

 

အပချာေးအက Non-ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးကနငှ်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေး 

SI ။ အမ တ  ရော ်ူး ပပအနရအတ 

က  

1 Stakeholder ထရိတွွှေ့ က် ရံ ေးအထေူးကို 1 

2 အရပခခအံရ ျာက်အအံိုအထေူးကို 1 

3 GIS အထူေးကို 1 

4 ကွန ်ျူတျာရအျ်ာ ရ တျာ 1 

5 ရံိုေးမနရ်နဂျျာ 1 

6 ရမျာငေ်း ူ 2 

7 MLSS 2 

 

LGED ၏ 10 တျာဝနမ်ျျာေး 

  အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာ, MDSF (LGED), ဒေါကျာ၏တိိုက်ရိိုက်ကကီေးကက ်မှုရအျာက်တွငအ်လို ်လို ် လိမုံ့မ်ည။် ကက    ိိုတငမ်နှေ်း မပမ 

ငန်ိိုငပ် စ ် ်မျျာေး၏အမှု၌,  ကလယ်ကွငေ်းအ င်ုံ့ င်ုံ့မျှာရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်လူမှုရ ေးအတျာေးအ ေီး၏စညေ်းကမေ်းချက်မျျာေး၌ပ စ်; အ ိို ေါ LGED    

စိိုေး မိ ် ူနလ်ယ်ကွငေ်းရံိုေးမျျာေး တူိို ုံ့ကိိုရပ ရငှေ်းနငှ ်ုံ့ရကျာငေ်းမနွရ် ျာလို ်ငနေ်းခငွ ်တ်ဝနေ်းကျငရ် ချျာရစ နအ်စ ျိ ေးယူ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး LGED, PD¬MDSPနငှ်ုံ့အတိိုင ်ငခ်အံကကျာေး tri-partition   

အစညေ်းအရဝေးတွငရ် ေွးရနေွးတငပ်  လိမုံ့မ်ည။် နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်မဟိုတ် ငမ် ိိုမရပ ရငှေ်းနိိုငပ် ဿနျာ ည,် Project မဒှေါရိိုက်တျာနငှ်ုံ့   LGED, 

ဒေါကျာမတှ င်ုံ့ LGED အတူတက်ယူမညပ် စ ်ည။် 

 

 ရလုံ့လျာမှုရချျာရမွွှေ့ ပ ီေးစေီး ည ်ပ စ်. , စမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာ, MDSP (LGED) ကိိုရအျာက် ေါအချက်အလက်မျျာေး,  

ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အရ ျာက်အဦ၏စိုရ ျာငေ်းမှုအတွက်ရကကျာင်ုံ့ရဝေးနိိုင ်မျှအတိိုငေ်း, အတိိုင ်ငခ်ကံူညကီကမည:် 

  • ရှနိ ိိုငရ်လုံ့လျာမှုမျျာေးအဘိို ုံ့ဤရလုံ့လျာမှုနငှ်ုံ့  တ် က်. ကွွဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရ ျာရလုံ့လျာမှုမတိ် က်ကရ ျာင ွ်က် 

  အလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလက်နငှ်ုံ့အနျာဂတ်အစအီစဉမျျာေး၏မျိ ေး က်။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  န ောက ဆက တ ှဲ 8: နစောင ေ့ကကည ေ့နလေ့လောပခင ်းန္ င ေ့အကှဲပ  တ အတိုံင ပင ခမံျော်းအတ က  ToR 

A. အ ိေျေါ  ်း 

  1. အတငေ်းအရဓ္ရွှေ့ရပ ျာငေ်းပမ န  မ်ျာနိိုငင် ံျာေးမျျာေးရထျာငရ် ေါငေ်းမျျာေးစွျာ၏ ျာရ ေါငေ်းမျျာေးစျွာ၏အစိုလိိုက်အပ     ို လံိိုက်ရပ ေး (FDMNs) 

 ငလ်ယ်နျာေးမျှာကရပခရ ေါ် တူိို ုံ့ဘဝဒရီလျာက်စနွ ုံ့,် က ဂိုတ်လ 2017 ခိုနစှက်တညေ်းကဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်မိန်ေီးချငေ်းတိို ုံ့အတွက ်Myanamar (ပမနမ်ျာနိိုငင်)ံ 

၏ရပမျာက် ိိုငေ်း ခိိုငပ် ညန်ယ်မျှာအရ ခပံခငေ်း ိို ုံ့မဟိုတ်ည ဉေး နေ်းနှ ်ိစက်မှုကိိုရရျှာငရ်ျှာေးနိိုင ်နအ်တွက်ကမျ္ာုံ့အလျငပ်မန ်ံိုေးကကီ 

 ေးထျွာေးလျာဒိုကခ ညအ်ကျ ်အတညေ်း၏အထနွေ်းကျာေးရစခွဲုံ့ ေါတယ်။ အရကကျာငေ်း 10.00 ချိ ် FDMNs တည ်ွဲအပခ   

ရ ခအံရ ျာက်အအံိုရ ေါ်နငှုံ့တ်စခ်ိုပ ီေး ျာေးအ ငေ်းအပမစ-် တ်လူမှုရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခငေ်းစနစန်ငှ်ုံ့ တ်ဝနေ်းကျငတ်ခိုတခိုအရ ေါ်မျှာကကီေးမျာေး  strain 

အျာေးမ , တကက နျာနငှ်ုံ့ Ukhia Upazilas အတွက်ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငက်ိိုပ တ်ပ ီေးပမ   နမ်ျာနိိုငင်အံရနပ င်ုံ့အမျျာေးအပ ျာေးစခနေ်းမျျာေးနယ်စ ်ပ တ်ရကျျာ်ကက ည။် 

အထက် ေါရနျာက်ခခံိုနစှတ်ွငစ် ညတ်ိို ုံ့ကိို ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ်,  လမေ်း က် ယွ်ရ ေး, crowding နငှ်ုံ့ Hat-

ဇျာေးအတွက် ိတ် ိို ုံ့မှုကိိုမထှရိတွွှေ့ မှု၏  ိျာထငရ်ျှာေးရ ျာအနတ ျာယ်မျျာေးရလျာကအတွက,် အထခိိိုက်  Upazilas အတွက် 1, 

လူမှုရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုရ ေး ိို ုံ့မှုစနစ်: အ ိို ေါ FDMNs လူဦေးရ  ွဲ ုံ့ကကီေးမျာေးတွဲုံ့ရ ျာက်လျာ 2 အျာေးပ င်ုံ့အမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း outnumbers   

 ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ်မျျာေး၏ကက   မိအ်တွက ်FDMNs အဘိို ုံ့  ျာ. ကကီေးပမ တ  က်ျာကွယ်မှုရ ေးနငှ်ုံ့ FDMNs မ ှက် ယွ်ရ ေးကွနယ်ကက်ိို,  

လူမှုရ ေးခနံိိုင ်ညန်ငှ်ုံ့အပခ     ျာ ေးအရ ျာက်အဦေးမျျာေးတိိုေးတက်ရကျာငေ်းမနွရ် ေးလမေ်းပ ငုံ့လ်ူမှုရ ေး 

ဝနရ် ျာငမ်ှုရ ေး ိို ုံ့မှုစနစတ်ိိုေးတက်ရကျာငေ်းမနွရ်အျာင ်န ်ည ွ်ယ်ချက်နငှ်ုံ့အတ ူ ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကကူညခီွဲုံ့အရ ေးရ ေါ် Multi-

ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်းကိိုခွဲုံ့ ရ ျာင ွ်က်။    ည ွ်ယ်ချက်မျှာဝယ်ယူရ ေး 

နငှ်ုံ့ရအျာက် ေါအကျငုံ့က်ိိုကျငုံ့၏်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု,   ကိုနစ်ညရ်ထျာက် ံုံ့ရ ေးနငှ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေး၏ငျှာေး မေ်းမတှ င်ုံ့ရအျာငပ်မင ်နစ်စီဉထျာေးခွဲုံ့ပ ီေး: 

  ကျွ  မ: အ စရ် ျာအမိိုေးအကျာမျျာေးရ ျာက်လို ်ရ ေး: ဒ ီSub-အစတိ်အ ိိုငေ်းအနျာဂတ်ရဘေးအနတ ျာယ်ပ  စ ် ်မျျာေးအတွက်  ျာ. ကကီေးပမ 

တ်ကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးကိိုတညရ် ျာက်နိိုင ိ်ို ုံ့အ စက် Multi- 

 ည ွ်ယ်ချက်ရဘေးအနတ ျာယ်အမိိုေးအကျာ၏ရ ျာက်လို ်ရ ေးကိိုရထျာကျ ံုံ့မညျ စွျ ညျ။ 

 II ကိုံ: လမ ်းမျော်း၏တိုံ်းတက မှု: ဒ ီSub-အစတိ်အ ိိုငေ်း  ပ  ိုပ ငရ် ေးနငှ်ုံ့ ျက်စေီးရနကက 

 ည ်ိို ုံ့မဟိုတ်လိိုအ ်ရ ျာစရံတွွှေ့ ံို နအ်ချိ ွှေ့ဓျာတ်အျာေးမလံိုရလျာက်မှုရကကျာင်ုံ့ရဘေးဥ ဒက်ိိုအမိိုေးအကျာအပ  စအ် ံိုေးပ   ိုမ နိိုငျရ ျာရှပိ   

  ီေး ျာေးအမိိုေးအကျာ၏တိိုေးတက်မှုရငရွကကေးရတျာ်မမူည ်

 III ကိုံ: တတံော်းမျော်း / culverts ၏ရ ျာက်လို ်ရ ေး: ဒ ီSub-အစတိ်အ ိိုငေ်းရငရွကကေး ေါလိမ်ုံ့မယ ်

    တူိို ုံ့ကိို ိိုပ     ီေး ံိုေးစွွဲန ိိုငပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့ထရိ ျာက်ရ ျာရစ နစ်မီကံိနေ်းရအျာက်တွငရ် ျာက်လို ်ထျာေး ိို ုံ့မဟိုတ်    

ပ  ိုပ ငက်ကလိမ်ုံ့ နအ်မိိုေးအကျာမလှမေ်းမျျာေး က် ယွ်ရ ေးကွနယ်က၏်ပ  နလ်ညတ်ညရ် ျာက်ရ ေးလို ်ငနေ်းမျျာေးတွင ်/ ရ ျာက်လို ်ရ ေး; နငှုံ့ ်

 IV ။ အန  န  နရန္ုံတ ပမ   ရ  ျာငေ်း ွွဲွှေ့စညေ်း ံို, ပ  ညတ်ွငေ်းရ ေးလမေ်း, hatbazar, footpath ရနရ ျာငပ်ခညလ်မေ်းရ ေါ်အလငေ်း၏ရထျာက် ံုံ့ရ ေး,  

ကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးကိ ယိျာမေီး တ် မျာေး ံိုေးစက်ကိ ယိျာမျျာေး, ဘက်စံို ံိုေးအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းစငတ်ျာ, က  

ယ် ယ်ရ ေးပ န် ုံ့ပ ူေးပခငေ်းနငှ်ုံ့အို ်ချ  ်ရ ေးေဟိိုဌျာနရ ေါုံ့၏ရထျာက် ံုံ့ရ ေး, etc မေီး တ် မျာေး ံိုေးစက်ကိ ယိျာမျျာေးနငှ်ုံ့မေီး တ် မျာေးပဂ   

  ိိုဟ်တိုဘတူျာအဘိို ုံ့ဂိိုရဒေါငန်ွဲ ုံ့တူအလို ်လို ်တယ ်

 အ ိို ေါအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးကိိုဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှရ်ကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုင၏်အဓိကအျာေး Ukhiya နငှ်ုံ့တကက နျာ Upazila ကိို ံိုေးလ မေ်းလိမ်ုံ့မယ်။ 

 အ ိို ေါစမီကံိနေ်းကိို ံိုေးအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး, viz, LGED အစတိ်အ ိိုငေ်း, FSCD အစတိ်အ ိိုငေ်းနငှ ်ုံ့ DPHE အစတိ်အ ိိုငေ်းရှတိယ်။  

 ထမဦေးစျွာနစှခ်ိုအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး LGED ကအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ျာင ွ်က်လိမ်ုံ့မည။် အ ိို ေါ LGED LGED, FSCD နငှ်ုံ့ DPHE   

အစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးလညေ်း ေါဝင ်ညရ် ျာ EMCRP အရ ေါငျေးတိို ုံ့ ကဏဍ်ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ  တ်အတွက ်Plus 

အျာေးအကူအညရီ ေး နရ်ဒ ခတံစဥ်ီေးအတိိုင ်ငခ်ကံိုမပဏတီစခ်ိုကငျှာေး မေ်း န ်ည ွ်ယ် ေါ ည။် package အရ အတွက်ကိို   EMCRP / M & E / S2 နငှ်ုံ့ 

post ကိိုပ  န  လ်ည ်ံိုေး  ်စျာချ  ်ပ စ ်ေါတယ်။ ဒေါဟျာကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကရငရွကကေးရထျာက် ံုံ့မညပ် စပ်     ီေးတျာဝနက်ိို၏ကကျာချိန ်3 ( ံိုေး) 

နစှအ်ဘိို ုံ့ပ စ၏်။ 

 တောဝ  ကိုံ၏ခရည ရ ယ ချက မျော်း 

 2 . ဤတျာဝနျ၏ပခ   ို ငံ ံို ည ွ်ယ်ချက်မျှာတစဦ်ေးအ ညအ်ချငေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးကိိုငျှာေး မေ်း ိို ုံ့ပ စ် ေါတယ်နငှ်ုံ့ 

 လ ရ  ေးမလူတနေ်း ည ွ်ယ်ချက်မျျာေးအတွက်အကွဲပ တ ်(M & E) ကိိုအကက    ရံ ေးကိုမပဏတီခို; (ဈ) စမီကံိနေ်းကိိုတိိုေးတက်မှု,  ငွေ်းအျာေးစို, 

အကျိ ေး လဒမ်ျျာေး, လို ်ငနေ်းစဉမျျာေး,  လဒမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ PIU  အ ေါအဝငစ်မီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်ကီရ ျာင ွ်က်အမျိ ေး 

မျိ ေးရ ျာစီမကံိနေ်းကိိုအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး, စ ်လျဉေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေးက M  & E ကိိုထကွ် ယ်ရ ျာင;် (ii)  စမီကံိနေ်းကိိုတိကျရ ျာလို ်ငနေ်း 

လည ်တ်အနတ ျာယ်မျျာေး နငှ်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေး အစအီမမံျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးထကွ် ယ်ရ ျာင;် (iii)  

အေီးကည နက်ကျာေးထျာေးအပ စအ်ထက်၎ငေ်း၏အကွဲပ တ်အရ ေါ်အပ  စ်ကိိုအပချာေးတိကျရ ျာပ ဿနျာအရ ေါ် LGED စမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာ, PD, မတှံို ုံ့ပ  

နခ်ျက်မျျာေးကိို ံိုမနှ ်

 
P-20A 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

 အ ိို ေါအေီး: နငှ်ုံ့ (ဃ) ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအတွက် PIU မအှကူအညရီ ေးအကွဲပ တ:် (က)  

စမီကံိနေ်းကိိုရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာနငှ်ုံ့ဘဏ္ဍျာရ ေးတိိုေးတက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့စမွေ်းရ ျာင ်ည်, စမီကံိနေ်းကိို ငွေ်းအျာေးစို, အကျိ ေး လဒမ်ျျာေး,    

လဒမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အကျိ ေး က်ရ ျာက်မှု; နငှ်ုံ့ (ခ)  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး ွံွှေ့ ပ       

  ိို ေးတိိုေးတက်မှုနငှ ်ုံ့စမီကံိနေ်းအျာေးလံိုေးစမီကံိနေ်း၏အစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးကိိုရိိုရ ရလေးစျာေးမှုနငှ ်ုံ့အတူစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုရှုရထျာင်ုံ့ကျာကှယျရစျာငျွှေ့ရရျှာကျ။ အ ိို ေါ  M 

& E အတိိုင ်ငခ်,ံ LGED ချ  ်အငဂ်ျငန်ယီျာချ  ် (အရဒ)ီ တိိုက်ရိိုက်တျာဝနခ်ပံ စမ်ည်, စမီကံိနေ်းမျျာေး၏ PIU  

က၎ငေ်း၏စျာချ  ်စီမခံန် ုံ့ခွွဲရ ေးနငှ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုမျျာေးအတွက်တျာဝနရ်ှကိကလိမုံ့မ်ည။် အထေူး ပ င်ုံ့,  ထိိုအတိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏တျာဝနမ်ျျာေးကိို ေါဝငမ်ညပ် စ ်ည်: 

 •အ EMCRP မျျာေးအတွက်ပ ည်ုံ့စံိုရ ျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုနငှ်ုံ့အကွဲပ တ်မရူဘျာငတ်စခ်ိုကိို နတ်ီေး; 

 •ပခ  ရ  ျာခစံမီကံိနေ်းကိို ငွေ်းအျာေးစို, အကျိ ေး လဒမ်ျျာေး,  လဒမ်ျျာေးနငှ်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တ်အနတ ျာယ်မျျာေးမျျာေးအတွက် key က   

  ိိုစမီကံိနေ်း၏ည နက်ိနေ်းမျျာေးအတွက်အပခ  ရ ခထံိုတ်လို ်မည;် 

 •စမီကံိနေ်းအျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတွငေ်း key ကိိုည နေ်းကိနေ်း (input ကိို, ထိုတ်လို ်မှုနငှ ်ုံ့ လဒက်ိို) ရပခ ျာခ,ံ 

 •ပ  စစ်ဉကိိုရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ  တ်ထကွ်ယူ ျွာေး; 

 •စမီကံိနေ်းအို ်ချ  ်မှုအနတ ျာယ်မျျာေး၏ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုနငှ်ုံ့အကွဲပ  တ်ထကွ်ယူ ျွာေး; 

 • င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာမနှက်နရ် ျာလို ်  ်မျျာေးနငှ်ုံ့အကကံ  ပ  ိုချက်မျျာေးအကကံ  ပ  ို; 

 •အ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင ်(EMF) နငှ်ုံ့လူမှုရ ေး / ပ  နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး ိိုင ်ျာမူဝေါဒမရူဘျာင ်(S / RPF) 

၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုနငှ ်ုံ့လိိုက်နျာမှုကကီေးကက ်; 

 •  စအီေီးနငှ်ုံ့ World Bank မမှတှစပ်     ိိုငတ်ညေ်း ေါအစ ီငခ်စံျာရ ေး; 

 •အလယ်အလတက်ျာလ ံိုေး  ်ချက် (MTR) အစ ီငခ်စံျာအဘတိ်; 

 အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစီ ငခ်စံျာ•အဘတိ ်(ICR) နငှ်ုံ့ 

 •စမီကံိနေ်း၏ က်ရ ျာက်မှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ PIU အ ေါအဝငရ်အဂျငစ်မီျျာေး, အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်စမီကံိနေ်းမျျာေး၏စမွေ်း ညက်ိိုခိိုငခ်ံုံ့ရစ။ 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏တျာဝနမ်ျျာေးကိို / တျာဝနဝ်တတ  ျာေး၏ C. ရကျာက်ရကကျာငေ်း 

 Key ကိိုလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး: ဤတျာဝနက်ျတွဲုံ့ရန ျာရအျာက်မျှာအဓကိလှု ်ရျှာေးရ ျာင ွ်က်မှုမျျာေး ေါဝင ်ည်: 

 Task ကိို 1: Project မအှဘိို ုံ့အပ ည်ုံ့စံိုရ ျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုနငှ်ုံ့အကွဲပ တ်မရူဘျာငတ်စခ်ိုကိို နတ်ီေး 

 3. ဒေါဟျာစမီကံိနေ်း ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေး ည ွ်ယ်ချက်, ရှ ိမျှစမီကံိနေ်းကိိုအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးမျျာေးအတွက်အလယ်အလတ ်output  

ကိိုည နက်ိနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့တစဦ်ေးချငေ်းစညီ နပ်  ချက်အဘိို ုံ့အစမေ်း ရဘျာအရပခခအံရပခအရနမျျာေး, တစဥ်ီေးချငေ်းစ ီလဒက်ိို / output  

ကိိုည နပ် ချက် န် ုံ့ကျင ်စမ်တှ်၏တစန်စှ ်ညျာရှ ိရအျာငပ်မငမ်ှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ဘိို ုံ့ လဒအ်ည နေ်းကိနေ်းမျျာေး ေါဝင ်ည။်  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံိိုအ ်ရ ျာလျှငည် နေ်းကိနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ စမ်တှ်ချိနည် ပိခငေ်းနငှ်ုံ့ဒဏရ်င ွtuning အ ံိုေး  ပ  ို ံို, စမီကံိနေ်းကိိုတိကျရ ျာက M & E 

ကိိုမရူဘျာင၏် ွံွှေ့ ပ ိ  ို ေးတိိုေးတက်မှုမျျာေးအတွက်အပခ  ရ ခစံျာ ွက်စျာတမေ်းအပ  စဤ် ံိုေးစွွဲ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည။် 

 4. က M & E ကိိုမရူဘျာငစ်မီကံိနေ်းကိိုတိကျရ ျာလို ်ငနေ်းလည ်တ်အနတ ျာယ်မျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ   

တ် ိို ုံ့ည နေ်းကိနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အနတ ျာယ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမလံညေ်း ေါဝင ်ည ်ငျွှေ့ ညျ။ စ  

ရ  ျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး၏ဤရှုရထျာင၏်အဓကိ ည ွ်ယ်ချက်စီမခံျက်၏အို ်ချ  ်မှုရှုရထျာင်ုံ့ကိိုရ ချျာနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းအ ငေ်းအပမ စ 

 မ်ျျာေးအလွွဲ ံိုေးစျာေးမှု၏အနတ ျာယ်မျျာေးကိို minimize  နပ် စ ်ေါ ည။်  ိို ုံ့ရ ျျာလညျေးကိို ိိုမိိုလည ်တ်ည နေ်းကိနေ်း ွံွှေ့ ပ     ိို ေး ိို ုံ့လိိုနငှ ်ုံ့စနစမ်ျျာေး, 

လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့စခံျိနရ်စျာငုံ့ရ်ရျှာက်အစအီစဉမျျာေးအ ိို   ပ  ိုထျာေးကျယ်ပ န် ုံ့ကိုစျာေးအတိိုငေ်းအတျာနငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာမှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ရပမပ  

ငရ် ေါ်တွငထ်ရူထျာငခ် ံ ိို ုံ့ရှိ ည် ပ စ်. ,  

ဤရ ျာင ွ်က်ချက်မျျာေးအ ေီးအ ေီးစမီကံိနေ်းတွငအ်စတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး၏ရလေးစျာေးမှုအတွက်စမီကံိနေ်း၏လိမလ်ညမ်ှုနငှ ်ုံ့အကျင်ုံ့ ျက်ပခစျာေးမှုအနတ ျာယ် 

မျျာေးကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ် နန်ငှ ်ုံ့စနွ ် ုံ့စျာေးမှုမျျာေး၏အ င်ုံ့ င်ုံ့ကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ  တ် ိို ုံ့,  

အတူလိိုက်နျာမှုနငှ ်ုံ့စမီကံိနေ်းအတွက်ဒဇိီိုငေ်းရ ေး ွွဲအနတ ျာယ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမ၏ံအကျိ ေး က်ရ ျာက်မှုကိိုထထိရိ ျာက်ရ ျာက်ထနိေ်း ိမေ်းထျာေးခ ံ  

 ိို ုံ့လိိုအ ် ေါတယ်။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်,ံ  ွံွှေ့ ပ ိ  ို ေးတညရ်ထျာင ်နန်ငှ ်ုံ့ပမ  

  ိို ုံ့ရတျာ် ိိုင ်ိိုငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့စျာေး ံိုေး  ူစစညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ က်စ ်ဘဏ္ဍျာရ ေးရငရွကကေးလ ွဲရပ ျာငေ်းမှုမျှာလ ွဲရပ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ပ န် ုံ့ရဝနငှ်ုံ့အတ ူrelated   

နိိုငင် ံျာေးမျျာေးစိုရ ေါငေ်းပ ီေး community level မျှာအ နံွဲ ုံ့မတှ်တမေ်းထနိေ်း မိေ်းမှု၏ ငွ်ုံ့လငေ်းစနစ်, ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည်။ 

5.    ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ိံိုရကျာငေ်းအထက် ေါရ ျာ်ပ ခွဲုံ့တွဲုံ့ ေါဝင ်မူျျာေး၏ရအဂျငစ်မီျျာေးကိို က် ိိုင ်ျာအ ျာရှတိဦေး၏ ေါဝငမ်ှုနွဲ ုံ့ အတိိုင ်ငခ်အံလို ်ရံိုမတှ 

 င်ုံ့၎ငေ်း၏စညေ်းရံိုေးပခငေ်းပ ီေးရနျာက်အပ  စ  အ်ရစျာ ိိုငေ်းတတ်နိိုင ်မျှ တူိို ုံ့အျာေးအတိိုငေ်းအတျာ ံိုေးအို ်ထျာေး ည်ုံ့ M & E  မရူဘျာငအ်ပ    

  ီေး တ် ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည။် အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစ ီငခ်ံစျာအတွက်အဓကိလက်ငငေ်းတစံိုတ ေါေးကွဲုံ့ ိို ုံ့,   

ရနျာက် ံိုေးက M & E ကိိုမရူဘျာင,် အချငေ်းချငေ်း Alia တင ်က် ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည။် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

လို ်ငနေ်း ကိို 2: စမီကံိနေ်းကိိုထညုံ့ ်ငွေ်းမှုမျျာေး, အကျိ ေး လဒမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ လဒပ်ခ   ရ  ျာခမံျျာေးအတွက် key ကိိုစမီကံိနေ်း၏ည နက်ိနေ်းမျျာေးအတွက် baseline ပ  

စထ်နွေ်းရစ ေါ။ 

 

 6 အတိိုင ်ငခ်အံျာေးလံိုေးစမီကံိနေ်းကိို န် ုံ့ကျငအ်ရပခခအံ င်ုံ့အတနေ်းမျျာေးတညရ်ထျာငပ်ခ ငေ်းမျျာေးအတွက်တျာဝနရ်ှ ိည် 

 ရနျာက် ံိုေးက M & E ကိိုမရူဘျာင၏်ည နေ်းကိနေ်း လဒန်ငှ်ုံ့ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးရလုံ့လျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့နိိုငရ်စ ိို ုံ့။  

အ ိို ေါရယဘိုယျအရပခခအံရပခအရနတိကျမနှက်နတ်ညရ်ထျာငပ်ခငေ်းအထေူးအရ ေးကကီေး ေါ ည။် အပ  စအ်ရစျာ ိိုငေ်းပ  

စန်ိိုင ်မျှအတိိုငေ်းစညေ်းရံိုေးလှုံွှေ့ရ ျာ်ပ ီေးရနျာက်, အတိိုင ်ငခ် ံို PIU နငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငအ်တွက်စမီကံိနေ်းဧ ယိျာအတကွ်အပခ  

ရ ခစံစတ်မေ်းနညေ်းစနစဒ်ဇိီိုငေ်း နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရန ည်။ 

 

7. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်တံစဥ်ီေးအပ စ ်တ်ဝနေ်းကျင ်parameters ရတွကိို (ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ, ဓျာတိုနငှ်ုံ့ဇီဝ တ်ဝနေ်းကျင)် အ ေါအဝငအ်ပခ 

ရ ခစံစတ်မေ်းမျျာေးစတငခ်ျက်ချငေ်းမိိုဘိိုငေ်းပ ီေးရနျာက်အရပခခ ံstatus ကိိုတညရ်ထျာင ်နန်ငှ ်ုံ့မျျာေးအတွက်နညေ်းစနစက်ိိုတငပ်    

မယ်လိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ေါတယ်နငှ်ုံ့တစဦ်ေးချငေ်းစညီ နပ်  ချက်မျျာေးအတွက်ရယဘိုယျအရပခခ ံstatus ကိိုရ ေး ျာေးထျာေး၏တိိုေးတက်မှုပ စ ်ေါတယ် 

စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစီ ငခ်စံျာ၏အကျိ ေး လဒမ်ျျာေး။  အတိိုင ်ငခ်အံ ိို  ပ  ိုချက်ကိိုအကွဲပ  တ်ဘိို ုံ့က တ်မတှ်ထျာေး၏တဦေးတညေ်းအပ  စအ် ံိုေး  

ပ  ိုလိမ်ုံ့မညပ်  စရ် ျာ၎ငေ်းတိို ုံ့၏အ ိိုပ   ိုချက်မျျာေးတွငအ်ပခ  ရ ခစံစတ်မေ်းမျျာေးအဘိို ုံ့အယငေ်း၏အ ိို  ပ  ိုနညေ်းစနစအ်ကကံ  ပ  ို ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည။် 

 

 လို ်ငနေ်း ကိို 3: စမီကံိနျေးအရကျာငျအထညျရ ျျာရနစဉအတွငေ်းအဓကိရ ျာုံ့ချက်ည နေ်းကိနေ်း (input ကိို, output ကိို,   

 လဒန်ငှ်ုံ့လို ်ငနေ်းလည ်တ်အနတ ျာယ်မျျာေး) စစမ်ည် 

 8. အတိိုင ်ငခ်လံက်ငငေ်းနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတစရ်လျှျာက်လံိုေးရကကျာင်ုံ့စမီကံိနေ်းကိိုကကျာေးဝငမ်ထှိုတ်လို ်ပ ီေး လဒမ်ျျာေးအကွဲပ တ် န,်  

စမီကံိနေ်းကိို ငွေ်းအျာေးစိုကိိုရပခ ျာခရံစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့န ွဲ ုံ့ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာနညေ်းလမေ်းမျျာေး, စစတ်မေ်းမျျာေး, tools မျျာေး, ရဒတျာစိုရ ျာငေ်းပခ င   ်ေးကိို formats နငှ်ုံ့ 

analytical လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက် ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည။် အ ိို ေါ M & E  ည် Periodic အပ  စ ံ်ိုမနှလ်ယ်ပ ငစ်စတ်မေ်းမျျာေး, 

အငတ်ျာေျူေး / အျာရံိုစိိုက် Group မရှ ေွးရနေွးချက်မျျာေး,  

 ေါဝငရ် ျာင ွ်က်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးနငှ်ုံ့လူမှုရ ေးနငှ်ုံ့နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာစျာ ငေ်းစစရ်နထိုတ်လို ်လိိုက်တွဲုံ့ ေါဝငန်ိိုင ်ည။် အတိိုင ်ငခ်အံ ိို   

ပ  ိုချက်ကိိုအကွဲပ  တ်ဘိို ုံ့က တ်မတှ်ထျာေး၏တဦေးတညေ်းအပ  စအ် ံိုေး  ပ  ိုလိမ်ုံ့မညပ် စရ် ျာ PIU ၎ငေ်းတိို ုံ့၏အ ိို  ပ  ိုချက်ထွဲမျှာ ွငေ်းအျာေးစို, 

အကျိ ေး လဒမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ လဒမ်ျျာေး၏ရပခ ျာခနံငှ ်ုံ့ M & E ကိို၎ငေ်း၏အ ိို  ပ  ိုထျာေးနညေ်းစနစအ်ကကံ  ပ  ို ိို ုံ့ရမျှျာ်လင်ုံ့  ည။် 

 

လုံပ င  ်း ကိို 4: စမီကံိနေ်း၏လို ်ငနေ်းစဉကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးထကွ်ယူ ျွာေး 

 9. အတိိုင ်ငခ်အံထေူး  ပ  ိုနညေ်းစနစန်ငှ်ုံ့ကိ ယိျာမျျာေးကိို အ ံိုေး  ပ  ို. စမီကံိနေ်းပ   

စစ်ဉကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးထကွ် ယ်ရ ျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရန ည။် စ   

 မီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအကျိ ေးခစံျာေးခငွ်ုံ့ရှ ိူမျျာေးကိို စမ်တှ်ထျာေးပခငေ်းနငှ်ုံ့ရ ွေးချယ်ပခငေ်း, လိိုအ ်ကက     

ရ  ျာငေ်းရ ျာ်ထိုတ် ျာမအှျာေးလံိုေးအ င်ုံ့အတွက်လူထိုအရပခ  ပ  ိုချဉေးက ်နညေ်း၏အရပခခမံအူရ ေါ် ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး,  

နငှ်ုံ့ ငွေ်းအျာေးစိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရကကျာငုံ့အ် ိို ေါပ   စစ်ဉကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးကအလွနအ်ရ ေးကကီေး ေါတယ်။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်,ံ  

ဒဇိီိုငေ်းတညရ်ထျာင ်နန်ငှ ်ုံ့ဤ ည ွ်ယ်ချက်အဘိို ုံ့အ ပံ   စစ်ဉကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးစနစက်ထကွ် ယ်ရ ျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရန ည။်  

အတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းကိိုတိိုေးတက်မှု,  ငွေ်းအျာေးစို, အကျိ ေး လဒမ်ျျာေး, နငှုံ့ ် PIU နငှ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏလ်ို ်ငနေ်းတျာဝနအ် ွွဲွှေ့ လဒမ်ျျာေး၏ ံိုမနှအ်စီ ငခ်အံပ   

ငလ်ို ်ငနေ်းစဉ၎ငေ်း၏အကွဲပ တ်အရ ေါ်အစ ီငခ် ံနရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရန ည်။ ဒ ီTOR ကိို၏အထက်တွင ်Task ကိို 3 ရအျာက်တွငရ် ျာ်ပ ထျာေးအပ    

စလ်ို ်ငနေ်းစဉရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးစနစက်လညေ်းစစ ်ငရ် ေးအနတ ျာယ်မျျာေးနငှ်ုံ့အို ်ချ  ်ရ ေးရှုရထျာင်ုံ့မျျာေးက M & E ကိိုချိတ် က်ရစပခငေ်းငေှါ 

 

လို ်ငနေ်း ကိို 5:  င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာမနှက်နရ် ျာလို ်  ်မျျာေးနငှ်ုံ့အကကံ  ပ  ိုချက်မျျာေးအကကံ  ပ  ို 

1 0. အတိုံင ပင ခ ံM & E ၏ရတွွှေ့ ရှခိျက်မျျာေးနငှ်ုံ့ လျာဒမ်ျျာေးကိိုခွွဲပချာေးစတိ်ပ   

 ျာအတွက် က်လကအ်ခနေ်းကဏ္ဍနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မဟျာေျူဟျာနငှ်ုံ့အရလုံ့အကျင်ုံ့အရ ေါ်အချိနမ်မီနှက်နရ် ျာလို ်  ်မျျာေးယူနိိုငရ်တျာုံ့မ ည ိ်ို ုံ့ 

CE နွဲ ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်အီကကံ  ပ  ိုချက်မျျာေးရအျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ရန ည။်  

အတိိုင ်ငခ်ရံကျန ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတိိုေးတက်မှုရ ချျာရစ နထ်နိေ်း မိေ်းနညေ်း ိို ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်ီ ံိုမနှအ်စညေ်းအရဝေးတံို ုံ့ပ န ်

ချက်မျျာေးကိိုမည် 

 

 
P-21A 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

အ ိို ေါ စမ်တှ်နငှ ်ုံ့အလို ်အစအီစဉမျျာေးကိို န် ုံ့ကျငအ်ပ စရ်ငထွိုတ်ရ ေးမှုမျျာေးကိို။  လဒမ်ျျာေးမျျာေး၏ M & E အရ ေါ်အရပခခပံ ီေး,  

အတိိုင ်ငခ် ံိုအေီးနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးလို ်ငနေ်းစဉမျျာေးနငှ်ုံ့ချဉေးက ်မှု၏ထရိ ျာက်မှုအရ ေါ်ရအဂျငစ်အီရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မတှံို ုံ့ပ နခ်ျက်မ  ျ 

 ျာ ေးကိို ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အ ိို ေါ M & E ရတွွှေ့ ရှခိျက်အရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, အျာေးလံိုေးစမီကံိနေ်း၏အစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းမျျာေး၏ ွံွှေ့ ပ     

  ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေး ညမ်နှေ်းချက်မျျာေး၏ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေး ည်ုံ့ လဒမ်ျျာေး၏အချိနမ်နီငှ ်ုံ့ရကျန ်ရအျာငပ်မငမ်ှုရ ချျာရစ န ,်   

လိိုအ ်ရ ျာစမီကံိနေ်းနယ် ယ်အတွက်အရပ ျာငေ်းအလွဲကကျာေးဝငန်ငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပ  စစ်ဉမျျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိိုအကကံ  ပ  ို; 

လိိုအ ်မယ် ိို ငအ်တိိုင ်ငခ် ံိုအေီး၏ထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေးဘိို ုံ့,  

လိိုအ ်ရ ျာစမီကံိနေ်းနယ် ယ်အတွက်အရပ ျာငေ်းအလွဲကကျာေးဝငန်ငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပ  စစ်ဉမျျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိိုအကကံပ    

 ိုအရ ေါငေ်းတိို ုံ့နငှ ုံ့စ်မီကံိနေ်းကိိုအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးမျျာေး၏ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေး ည်ုံ့ လဒမ်ျျာေး၏အချိနမ်နီငှ ်ုံ့ရကျန ်ရအျာငပ်မငမ်ှုနငှ ်ုံ့စမီခံျက်၏ ွံွှေ့ ပ    

  ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေး ညမ်နှေ်းချက်ကိိုရ ချျာရစ နရ်အဂျငစ်အီရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဦေးမည် ။ 

 

  လို ်ငနေ်း ကိို 6:  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင ်(ESMF) နငှ်ုံ့ပ   

နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး ိိုင ်ျာမဝူေါဒမရူဘျာငမ်ျျာေးအရကျာငအ်ထည်ရ ျာ်မှုနငှ ်ုံ့လိိုက်နျာမှုကကီေးကက  ်ကွ ်ကွဲ။ 

 အ ိို ေါစမီကံိနေ်းမျျာေး၏ပခ   ို ငံ ံို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးရ ရညှတ်ညတ်ံုံ့ရ ေးတစခ်ို တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးရ ချျာရစ နန်ငှ်ုံ့ 

   လူမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင ်(ESMF) နငှ်ုံ့ပ  နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး ိိုင ်ျာမဝူေါဒမရူဘျာင ်(RPF) ပ င ်ငထ်ျာေးပ စပ်ခငေ်းပ စ ်ေါတယ်။ မ    

 ရူဘျာင ်ေီးပချာေးစ ီတ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့အစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးလူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ  တ 

  ိ်ို ုံ့န ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေး၏တိကျရ ျာ ဘျာဝနငှ်ုံ့စရကေးအနညေ်းငယ် ျာကက    ိိုတင ်ကိက  ိို ုံ့မဟိုတ်အမညမ် တိွဲုံ့စမီကံိနေ်းရတွအတွက်အ ံိုေး  

ပ  ိုခ ံ ိို ုံ့လမေ်းည နခ်ျက်အစိုတခိုအပ  စရ် ျာင ွ်က် ေါလိမ်ုံ့မယ်တစဦ်ေး tool အပ စအ်ရစခ ံေါလိမ်ုံ့မယ်။ ဤရ ွွှေ့ကျာေးလမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးလညေ်း, လ  

 မူှုရ ေးနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်ှုရထျာင်ုံ့ကရနအရကျာငေ်း ံိုေးစမီကံိနေ်းကိိုဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှုကိို select တစခ်ို tool အပ စအ်ရစခအံကက     

  ိိုဒဇိီိုငေ်းမျျာေး ပ င ်င.် ,  

လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးကိိုစမီကံိနေ်းကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးကရ ျာင ွ်က် မည်ုံ့မျျာေးအတွက်ဒဇိီိုငေ်းအတွက်လူမှုရ ေးနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ် 

စိိုေး မိ ် ူနမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးပ ည်ုံ့စံိုရ ေါငေ်းစညေ်းမှုရ ချျာရစ နဦ်ေးမည် ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ဒံအီတိိုင ်ငခ်မံျျာေးအတွကအ် ိို   

ပ  ိုချက်ပ င ်ငရ်န ည်ုံ့အချိနတ်ွငမ်ကူကမေ်းမရူဘျာငဝ်ငရ် ျာက်ခငွုံ့ရ်ှလိိမုံ့မ်ည။် အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံအျာက် ေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို   ပ  ိုလိမုံ့မ်ည်: 

 

 စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအ င်ုံ့ (ထိိုစတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာတွငထ်ည်ုံ့ ငွေ်းခံ  ိို ုံ့) 

  (ဈ) ကိို ESMF နငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှု ံိုေး  ်ချက်မျျာေး; 

 (ii) ကိိုတိိုငေ်းတျာပခငေ်းအချိနဇ်ယျာေးနငှ်ုံ့အတူစတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာအတွက်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှု တ်မတှ်ချက်ရဘျာငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့လက်ရှစိျာ ငေ်း; 

 (iii) / စိုရ ျာငေ်းမလူတနေ်းနငှ်ုံ့အလယ်တနေ်းရဒတျာကရနအပခ     

ရ ခ ံတငေ်းအချက်အလက်တိိုငေ်းတျာနငှ်ုံ့စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစ ီငခ်စံျာအတွက် ေါဝင ်ညရ်တျာ်မမူည် 

   (ဃ) ကိိုအကျာအကွယ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ၏ရအျာကျပ င ်င ်ေါနငှ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့အတူရငှေ်းလငေ်း; 

 အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအ င်ုံ့ (လ တ် / နစှ ်တ်လညတ်ိိုေးတက်ရ ေး ေါတီ / MTR / ICR ၏အကျာအကှယျ ိုဒမ်တွငထ်ည်ုံ့ ငွေ်း န)် 

 (v) အျာေးလံိုေးတျာဝနမ်ျျာေးကိိုတိိုငေ်းပ   ညစ်ညေ်းမျဉေးလိိုအ ်ချက်ရတွွှေ့ ံိုခွဲုံ့ပ ီေးနငှ ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာအတွက် တငေ်းအချက်အလက်ကိို 

update က    ပ ရကကျာငေ်းရ ချျာ ေါရစ, 

 (vi) အလှု ်ရျှာေးမှုတိကျတွဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး parameters ရတွကိိုတိိုငေ်း; 

 (VII) GRS ၏ status အရ ေါ်အစ ီငခ်စံျာ; 

( VIII) ပခ   ို ငံံိုအကျာအကွယ်လိိုက်နျာမှု၏အ ညအ်ရ ေွး၏ status Monitor; 

 ( IX), ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေး၏ status Monitor ကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးပ   

  ီေးရနျာက်ရလေး ံိုတ ံိုမျျာေးအတွက် ငတ်နေ်းနငှ်ုံ့တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးမည်ုံ့အစအီစဉ ေါဝင ်ည်; 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

(x)  အ ွွဲွှေ့ ငခ်နေ်းစျာမျျာေးအရ ေါ် အစ ီငခ်စံျာ ိိုရကျာငေ်းအကျာအကွယလ်ိိုက်နျာမှုရ ချျာရစ နယ်ခင ်ံိုေးလ တ်နငှ်ုံ့တိိုေးတက်မှု၏ဧ ယိျာကရနရလုံ့လျာ 

 ငယ်ူ; 

 တိိုေးတက်မှုအ ိို  ပ  ိုချက်ကိို၏ဧ ယိျာ၏ရလျှျာက်လ ျာ၏ status အရ ေါ် (Xi) အစ ီငခ်စံျာ 

(XII) ကိိုဓျာတ်ခွွဲခနေ်းအစ ီငခ်စံျာအျာမခနံငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာဓျာတ် ံိုမျျာေးကိို ျာအ  ျ၌ရှကိက၏; 

(XIII) စျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေး၏လံိုရလျာက်မှု Monitor; 

 

 1 2.  ေီးပခ    ျာ  ေးဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုအတိိုင ်ငခ် ံLGED နငှ်ုံ့ကက   

 ျာ ေးဝငမ်ျျာေး၏ဒဇိီိုငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကူညရီ ေး ိို ုံ့စမီကံိနေ်းရကကျာင်ုံ့ငျှာေး မေ်းထျာေးလိမ်ုံ့မည။် လိိုအ ်ရ ျာလျှင ်M & E အ  

တိိုင ်ငခ်မံျျာေး၏တျာဝနအ်မနှတ်ကယ်လိိုအ ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအရတွွှေ့အကက    ို အံရ ေါ် အရပခခ.ံ 

စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုစဉအတွငေ်း ESMF နငှ်ုံ့ RPF ၏တညေ်းပ တ်မနူငှ ်ုံ့မမွေ်းမမံျျာေးအတွက်အကကံ  ပ  ိုချက်မျျာေးရ ေး, ပ စရ်တျာ်မမူည် 

ရအျာက်၌ရှ ိမျှရ ျာ Sub- စမီကံိနေ်းမျျာေးအတွက်စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးတိကျတွဲုံ့ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေး ိိုင ်ျာအကွဲပ တ်စစိစမ်ှု (ကွက)်  

၏အကွဲပ တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ရငှေ်းလငေ်းရ ေး၏လံိုရလျာက်မှု,  တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (EMPs), လူမှုရ ေးအကွဲပ တ်ပခငေ်း (SAS),   

လူမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (SMPs) နငှ်ုံ့ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး Action Plan (RAPs) အတည ် ပ  ို န ်အ ိို ေါ (အနေီး Miss အ ေါအဝင)် 

ကိိုအဓကိမရတျာ်တ မှု / ဒ  ဏ ်ျာ၏အရကကျာငေ်းတ ျာေးမျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်မူျျာေးအရနပ င်ုံ့မရကျန ်မှုခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ      

 ျာ ိို ုံ့အစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရပခအရနနငှ်ုံ့လိိုက်နျာမှုနငှ ုံ့။်  

အတိိုင ်ငခ်လံညေ်းစမီကံိနေ်းကိိုရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ရကျန ်အ ွွဲွှေ့အစညေ်း ိိုင ်ျာအစအီမမံျျာေးနငှ်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေး /  

ကျွမေ်းကျငမ်ှုအထက် ေါလို ်ငနေ်းတျာဝနမ်ျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့ လဒမ်ျျာေးအတွက ်ရှနိ ိိုငပ် စရ်ကကျာငေ်းရ ချျာလမေ်းပ တျာဝနရ်ှ ိည။် 

 

T လို ်ငနေ်း ကိို 7: အေီး, LGED မစှိုစညေ်း ံိုေးလ တ်နငှ်ုံ့နစှစ်ဉတိိုေးတက်မှုအစ ီငခ်စံျာမျျာေးကိိုပ ငန်ငှ ်ုံ့တငပ်  န။် 

 1 3. အတိိုင ်ငခ်,ံ အအေီးနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငအ်တွက ်PIU နငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေး င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအစ ီငခ် ံံိုစမံျျာေး ွံွှေ့ ပ    

  ိို ေးနငှ်ုံ့ ံိုေးလတစက်ကိမန်ငှ ်ုံ့နစှစ်ဉအလို ်အစအီစဉမျျာေး,  

ဘတ်ဂျက်နငှ်ုံ့တိိုေးတက်မှုအစ ီငခ်စံျာမျျာေးအချိနမ်ပီ င ်ငမ်ှုမျျာေးအတွက်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေး၏အ ျာရှိမျျာေးနငှ်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေးမရှလုံ့ 

ကျင်ုံ့ရ ေးလမျေးည နျနွဲ ုံ့ရ ေး ေါလိမ်ုံ့မယ်။ ဘဏ္ဍျာရ ေးစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစီ ငခ်ံစျာမျျာေး တ် တ်ပ ီေးနငှ်ုံ့အတူအတိိုင ်ငခ်ဘံဏ္ဍျာရ ေးအစ ီငခ်ံ Formats  

ချမတှ် ေါလိမ်ုံ့မယ် Credit ည နိှုငိေ်းမှုမျှာကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့အစိိုေး အရပခ  ပ  ိုအကကျာေး ရဘျာတူခွဲုံ့ကက ေါတယ်။  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်တံျာဝနရ်ှ ိမူျျာေးကိိုလမျေးည နျပမျာေးနငှျွှေ့ တူိို ုံ့အျာေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး၏အချိနမ်ပီ င ်ငမ်ှုအရ ေါ်ရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထည ် 

ရ  ျာ စ်မီကံိနေ်းနထ်မေ်းမျျာေး,  ငွျ ငျ ွီေး ရဘျာတူညခီွဲုံ့ က်စွွဲမျျာေးအရ ေါ် PIU နငှ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကမလိိုအ ်,  

ရ ေါငေ်းစိုအစ ီငခ်စံျာမျျာေးတင ်ငွေ်း ေါလိမ်ုံ့မယ်။ ထိို ုံ့အပ  င  ခ်ိုနစှ,် အတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းကိိုအ င်ုံ့အတနေ်းအရ ေါ်ကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့ PIU မတှစပ်     

  ိိုငတ်ညေ်း ေါအစ ီငခ်ရံ ေး ျွာေးမျှာ ေါနငှ်ုံ့ ငခ်နေ်းစျာမျျာေးကိို ိိုရကျာငေ်း  ပေါယ်စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု ငွ ်ုံ့ ိို ုံ့ (Data, analysis စစတ်မေ်းမျျာေး, အငတ်ျာေျူေး,  ဓျာတ် ံိုမျျာေး, 

ရ ျာ်ပ ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့လွယ်ကူရ ျာ-to- တ် ံို  ်ိရယျာငမ်ျျာေးအ ေါအဝင)် အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုစဉအတွငေ်း ငယ်ူခွဲုံ့တယ်။ 

 

လို ်ငနေ်း ကိို 8: အလယ်အလတ်ကျာလကိိုပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်းအစ ီငခ်စံျာ (MTRR) ပ င ်င ်ေါ: 

 14 အစိိုေး အရပခ  ပ  ိုနငှ ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏဟ်ျာအလယ်အလတ ်Term အကွဲပ တ်ပခ  

ငေ်း၏ ည် ွယ်ချက် ညစ်ီမကံိနေ်းတိိုေးတက်မှုနငှ ်ုံ့ လဒအ်ကွဲပ တ် နန်ငှ ်ုံ့စမီကံိနေ်းအတွက်ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအစအီစဉမျျာေးမနှစှလ်ယ် 

 ိိုငေ်းတွင ်ငတ်နေ်းပ င ်ငခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့ချိနည် ရိစ နပ် စ ်ေါ ညဒ်ဇီငဘ်ျာလ 2018. နေ်းကျငမ်ျှာပ ည်ုံ့စံိုရ ျာအလယ်အလတ် Term အကွဲပ   

တ်ထိုတ်ရ ျာင ွ်က်မည် အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရတွွှေ့အကက    ို အံရ ေါ် အရပခခ.ံ 

 ငခ်နေ်းစျာမျျာေး နေ်းစစ် ံိုေး  ်ပခငေ်း၏အချိနအ်ျာေးပ င်ုံ့ ငယ်ူနငှ ်ုံ့ လဒက်ိို။ အ  

တိိုင ်ငခ်ထံိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့စမီကံိနေ်းမျျာေး၏စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းထမံအှရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး, အရတွွှေ့အကက     

 ို နံငှ ်ုံ့ ငခ်နေ်းစျာမျျာေးကိိုစနစတ်ကျခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာနငှ်ုံ့အ  ံမေ်းတျာဝနရ်ှ ိညပ် စလ်ိမုံ့်မည။် အတိိုင ်ငခ်ကံိိုလညေ်းအစိိုေး အရပခ  ပ  ိုမယ်ုံ့အရနရတျာ ်

Term ကိိုပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်းအစ ီငခ်စံျာ (MTRR) ၏ပ င ်ငမ်ှုအတွက ်PIU အရထျာက်အကူ  ပ  ိုလိမ်ုံ့မညဟ်ိုရမျှျာ်လင်ုံ့ရန ည။် အ ိို ေါ MTRR 

အ ိို ေါအစိိုေး အရပခ  ပ  ို-ဘဏ ်MTR အ ငေ်းမျျာေးကိိုတစဥ်ီေးလမေ်းပ အပ  စတ်ျာဝနထ်မေ်းရ ျာငခ် ံ ိို ုံ့ဒဇိီိုငေ်း,  

ဘတ်ဂျက်နငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အစအီစဉမျျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိို ရ ျာဂျက်လယ် ိိုငေ်း ငတ်နေ်းချိနည် မိျျာေးအတွက် ငခ်နေ်းစျာမျျာေး,  

ကိစစမျျာေးနငှ်ုံ့ လဒန်ငှ်ုံ့အကကံ  ပ  ိုချက်မျျာေးတစဥ်ီေးပ ည်ုံ့စံိုအကွဲပ တ် ေါဝင ်ည ်ငျွှေ့ ညျ။ 

 

 

 

P-22A 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

လို ်ငနေ်း ကိို 9: အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ (ICR) ပ င ်င ်ေါ 

 15 အစိိုေး အရပခပ   ိုနငှ ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏဟ်ျာပ ည်ုံ့စံိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ     ီေးစေီးထိုတ်ရ ျာင ွ်က်မည် 

 စ  မီကံိနေ်းကိိုပ     ီေးစေီး ိို ုံ့မဟိုတက်မျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကတစဦ်ေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ၏ပ င ်ငမ်ှုမဥှီေးရ ျာင ်ည်ုံ့ MTR မျှာ ံိုေးပ  

တ် ည ်ိို ည်ုံ့ က်စွွဲပ ီေးရနျာက်ပ  န ်ံိုေး  ် ေါ။ ကမျ္ာုံ့ဘဏဟ်ျာအစိိုေး အရပခ  

ပ  ိုရ ေးခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာရဒတျာနငှ်ုံ့ တငေ်းအချက်အလက်အရ ေါ်အရပခခပံ ီေး ICR ပ  င ်ငထ်ျာေး န၎်ငေ်း၏ကိိုယ် ိိုငအ် ငေ်းအပမ စမ်ျျာေးကိိုအ ံိုေးချ။ 

အတိိုင ်ငခ်ဤံ ည ွ်ယ်ချက်အဘိို ုံ့အချိ ွှေ့ ခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ   အလို ်ထိုတ် ယ်ရ ျာင ်နရ်မျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးရစပခငေ်းငေှါ ိို ုံ့ရ ျာ်လိိုအ ်ရ ျာခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ    

 ျာအလို ်၏ ရဘျာ ဘျာဝအရ ေါ် တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးကိိုအချိနမ်တနပ် စ ်ေါတယ်။ 

 

ဃရဒတျာမျျာေး, နရ် ျာငမ်ှုမျျာေး &  ရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအတွက်လိိုငေ်းအျာေးပ င်ုံ့ရထျာက် ံုံ့ရ ေးခ ံ ိို ုံ့ 

16 အတိိုင ်ငခ်မံျျာေးအတွက ်PIU အျာေးပ င်ုံ့ရအျာက် ေါအချက်အလကမ်ျျာေး, ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အရ ျာက်အဦေးမျျာေးနငှ်ုံ့အတူရ ေးလိမ်ုံ့မည် 

ကွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့လို ်ရ ျာငမ်ှုမျျာေးရထျာက် ံုံ့: 

 

•စမီကံိနေ်းလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးလို ်ငနေ်းစဉမျျာေးနွဲ ုံ့ကကိ ေး မေ်းရ ျာင ွ်က်မျျာေးအတွက ်M & E 

အတိိုင ်ငခ်မံျျာေးကလိိုအ ်ရ ျာအျာေးလံိုေးလိိုအ ်ရ ျာအလယ်တနေ်းအ င်ုံ့ကိိုရဒတျာ; 

အ ိို ေါအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်ီမျျာေးမျျာေး၏ M & E 

ယူနစအ် ျာရှရိတွကလညေ်းအတိိုင ်ငခ်နံငှ ်ုံ့အတူအချက်အလက်ရကျာက်ယူမှုတွငတ်ိိုက်ရိိုက် ေါဝင ်တ် က်ကကလိမုံ့မ်ည။် 

ဒ ီည ွ်ယ်ချက်အတွက်လိိုအ ်ရ ျာအ ိိုရ ျာငေ်းအ ျာရှိမျျာေးနငှ်ုံ့ဝနထ်မေ်းမျျာေး က် ိိုင ်ျာအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးကရ ေးအ ် ေါလိမ်ုံ့မည။် 

 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံ/ အစ ီငခ်လံိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုအေီး လဒမ်ျျာ 

က Deliverable န ေါ် ပပချက  (လအတ င ်းလက မ တ နရ်း ိုံ်းမပီ်း

န ောက ) ဇယော်း 

စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစီ ငခ်စံျာ - ကိိုအ ံိုေး  ပ  ိုခ ံ ိို ုံ့ပခ    ို ငံ ံိုနညေ်းစနစ၏်ရကျာက်ရကကျာငေ်း -   ူ

Work အစအီစဉ - ရ ျာုံ့ချက်အ ျာရှမိျျာေးနငှ်ုံ့ဝနထ်မေ်း 

မျျာေးပ န် ုံ့ကျက်အချိနဇ်ယျာေး -   ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်း 

နငှ်ုံ့အကွဲပ တ်နညေ်းေျူဟျာ - baseline  ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးတိိုေးတက် ိို ုံ့အဓကိရ ျာုံ့ချက်ည နေ်းကိနေ်း၏ကနဦေးစျာ ငေ်း -  

စစတ်မေ်းမျျာေးအဘိို ုံ့အနညေ်းစနစ် - အစ ီငခ်ဘံိို ုံ့ Formats 

2 လ 

အရ ေးစတိ်က M & E 

ကိိုမဟျာေျူဟျာ ိိုင ်ျာအစ ီငခ်ံ

စျာ 

- လိိုအ ်ရ ျာည နေ်းကိနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့စစတ်မေ်းမျျာေး၏ တ်မတှ်ပခငေ်း - M  & E 

နညေ်းစနစ် 

3 လ 

baseline စစတ်မေ်းအစ ီငခ်စံျာ - တစဥ်ီေးချငေ်းစညီ နပ်  ချက်အဘိို ုံ့အရ ေးစတိ်အရပခခအံ ငုံ့အ်တနေ်း 4 လ 

 ံိုမနှအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေး (လ) က y, 

 ံိုေးလတစက်ကိမ,် 

နစှ ်တ်လညအ်စ ီငခ်စံျာမျျာေး) 

- စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းကတညေ်းကရနျာက် ံိုေးပခ  ရ  ျာက်လလတွငပ် ီေး 

စေီးခွဲုံ့အလို ်နငှ်ုံ့တပ ညေ်းပ   ညေ်းတိိုေး ျွာေးလျာ၏အကျဉေးချ  ် 

- လို ်ငနေ်းခငွရ်နျာက်လျာမည်ုံ့ပခ ရ  ျာက်လအတွငေ်းရမျှျာ်မနှေ်းထျာေး 

 လို ်ငနေ်းစဉရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်း - - PSC /  ကမျ္ာုံ့ဘဏ၏်အျာရံိုစေူး 

စိိုက်မှုအဘိို ုံ့အ Key ကိိုကိစစ  ်မျျာေးကိို။ 

- တင ်က် / မတှ်တမေ်း / ေဒီယီိို။ 

ည နပ်  ည်ုံ့အတိိုငေ်း 

မစှ 

စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်း 

အစ ီငခ်စံျာဇျာတ်စင ်

နစှလ်ယ် ိိုငေ်းတွင ်က်တမေ်းအကွဲ

ပ တ်အစ ီငခ်စံျာ 

- စမီကံိနေ်းအတွက် လဒမ်ျျာေး၏အကွဲပ တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ 

- benchmark - အွနလ်ိိုငေ်းစစတ်မေ်းမျျာေး -  

 ှွဲ ုံ့စညျေးထျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးရဒတျာရဘုံ့စ 

1 လမတိိုငမ်ှစီစီဉထျာေး 

နစှလ်ယ် ိိုငေ်းတွင ်Term 

  နေ်းစစပ်ခငေ်း 

mid-Term 

ရနျာက် ံိုေးအစ ီငခ်စံျာ 

- နစှလ်ယ် ိိုငေ်းတွင ်က်တမေ်းပ   

နလ်ည ်ံိုေး  ်အထတိိိုေးတက်မှုအရ ေါ်အစ ီငခ်စံျာ -  

စမီကံိနေ်း၏ကျနရ်ှရိ ျာအတွက်ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေး ူ Work 

1 လအကကျာတွငစ်စီဉထျာေး 

 
P-22B 

 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

က Deliverable ရ ေါ် ပ ချက် (လအတွငေ်းလက်မတှ်ရ ေးထိိုေးပ ီေးရနျာ

က်) ဇယျာေး 

  - (ဒအီတိိုင ်ငခ်မံ ှက်စ ်ပ နလ်ည ် ပ  ိုပ  င ်ွွဲွှေ့စညေ်းပခ ငေ်း ိိုအကကံ  

ပ  ိုချက်မျျာေးအ ေါအဝင)် PCMU / ကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ PSC  

၏အျာရံိုစေူးစိိုက်မှုအဘိို ုံ့အ Key ကိိုကိစစမျျာေး 

နစှလ်ယ် ိိုငေ်းတွင ်Term 

 နေ်းစစပ်ခငေ်း 

မကူကမေ်းရနျာက် ံိုေး က်ရ ျာ

က်မှုအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာ / 

မကူကမေ်းအရကျာငအ်ထည်

ရ ျာ်ရ ေးပ ီေးစေီးအစ ီငခ်ံစျာ 

 စ  မီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရတွွှေ့အကက   ို မံျျာေး 

 တိိုေးတက်မှု,   

ရ ရညှတ်ညတ်ံုံ့ရ ေးနငှ်ုံ့ထကွ်ရ ေါက်မဟျာေျူဟျာမျျာေးအတွက်အကကံ  

ပ  ိုချက်မျျာေး 

 စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ် 

အ က် 30 လကကျာ 

ေိိုလ်လို ွွဲအစ ီငခ်စံျာ / 

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး

ပ ီေးစေီးအစ ီငခ်စံျာ 

 အ ိို ေါမကူက မေ်းရနျာက် ံိုေးအရ ေါ်အကကံ    

ပ  ိုချက်မျျာေးထည်ုံ့ ငွေ်းပ ီေးရနျာက် 

အစ ီငခ်စံျာ 

32 လကကျာ 

 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံနျာက် ံိုေး က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာ၏ 5 မတိတ ူနငှ်ုံ့အပချာေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး 2 မတိတ ူတငပ်  ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အျာေးလံိုေးအချက်အလက်မျျာေးနငှ်ုံ့အစ ီငခ်စံျာမျျာေး ညလ်ညေ်းအ ံိုေးမျျာေးရ ျာရ ျာုံ့ ျဝွဲကိို formats အတွက ်(CD-ROM ရတွကိို 10 မတိတ ူကွဲုံ့ ိို ုံ့) 

အလီက်ထရ ျာနစတ်င ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည။် 

 

 အတိုံင ပင ခရံှဲ ေ့အလုံပ နစောင ေ့ကကည ေ့ ိုံ ေ့အက   ကိုံပပ  လည ဆ  ်းစစ ပခ င ်းလုံပ  ံုံ်းလုံပ  ည ်း 

 17 အတိိုင ်ငခ် ံတူိို ုံ့၏အ ိို  ပ  ိုချက်ကိိုအတူအလို ်အစအီစဉ၏အရ ေးစတိ်အချက်အလက်မျျာေးကိိုတငပ်  မည။် ဒအီလို ် 

 အစအီစဉလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးကိိုအရ ေးစတိ်နငှ ်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏အချိနဇ်ယျာေးမျျာေး ေါဝင ်င်ုံ့ ေါတယ်။   

ဤ ညအ်ချိနဇ်ယျာေးအ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံွဲ ုံ့အလို ်၏လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးမျျာေး၏တိိုေးတက်မှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ  တ် ိို ုံ့အ ံိုေး  ပ  ိုလိမ်ုံ့မည။်  

တချိ ွှေ့က ညအ်ပချာေးရှုရထျာင်ုံ့တိို ုံ့ ေါဝင ်ည်: 

•စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစ ီငခ်ံစျာ ေါဝင ်ညရ် ျာလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအချိနမ်ပီ ီေးစေီး, အပခ  ရ ခစံစတ်မေ်းအစ ီငခ်စံျာမျျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိို 

•အအစ ီငခ်စံျာမျျာေးအရကကျာငေ်းအ ျာ။ 

•အချက်အလက်ခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာနငှ်ုံ့တင ်က်မှု၏နညေ်းလမေ်းမျျာေး။ 

 

18 PIU, LGED အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံွဲ ုံ့အလို ်ကကီေးကက ်တျာဝနရ်ှ ိညပ် စလ်ိမုံ့မ်ည်။ 

G. အ Staffing လိုံအပ ချက မျော်း 

19  အတိိုင ်ငခ်ဝံနရ် ျာငမ်ှု၏ ည ွ်ယ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ရဘျာငရ်တွွှေ့ ံို နလ်ံိုရလျာက်ရ ျာရထျာက်ခမံှုထမေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူအ ေီးအ ေီးရ ျာုံ့ချက်နထ်မေ်းမျျာ 

 ေးအတွက်လို ်ငနေ်းတျာဝနတ်ျာဝနရ်တွနွဲ ုံ့ပ ည်ုံ့စံိုအ ွွဲွှေ့  ွွဲွှေ့စညေ်းမှုအ ိို  ပ  ို င်ုံ့ ေါတယ်။ key ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်နထ်မေ်းမျျာေးအတွက်ခန် ုံ့မနှေ်းနထ်မေ်းလ 

112 ပ စပ် ီေး, Non-key ကိိုထမေ်းမျျာေး၏ ရူတွကိို 120  အွဲဒဝီနထ်မေ်း- 

လအတွငေ်းပ စ ်ေါတယပ် ပ စရ်ကကျာငေ်းနငှုံ့အ်တိိုင ်ငခ်နံညေ်းစနစက်ရထျာက်ခ ံတူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ခန် ုံ့မနှေ်းချက်နရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတွက ်

အ ိို  ပ  ိုအ ိိုတင ်ငွေ်း ိို ုံ့အခမွဲုံ့ပ စက်က ည။် 

 ရအျာက်တွငရ် ျာ်ပ  ထျာေးရ ျာရ ေးထျာေးတျာဝနက်ိိုမျျာေးအတွက်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကွဲပ  တ်လို ်ငနေ်းစဉအတွငေ်းအကွဲပ  တ်ခ ံ ိို ုံ့  

 

20. Key ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးက။  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူးအတွက်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးအပ စအ် င်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီ ိို  ပ  ို မည်,  

နငှ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာနငှ်ုံ့ညညွီတ်မှုအတွက်တျာဝနက်ျ ျာထကွ် ယ်ရ ျာင ်န ်ညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူး၏တစဦ်ေးချငေ်းစီ န် ုံ့ကျင ်

 တူစဥ်ီေး-လလိိုအ ်ရ ျာအရ အတွက်မမိတိိို ုံ့ကိိုယ် ိိုငခ်န် ုံ့မနှေ်းချက်တငပ်  န။် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

ရ ျာုံ့ ကိိုကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးက 

SI ။ အဘယ သမူျှမ ရော ်ူး 

1 အ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာင-်1 အဘယ် မူျှမ။ 

2 အကကီေးတနေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ တ်အထေူးကို-1 အဘယ် မူျှမ။ 

3 အကကီေးတနေ်း တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကို - 1 အဘယ် မူျှမ 

4 အကကီေးတနေ်းလူမှုရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူ -1 မျှ 

 

non- ရ ျာုံ့ ကိိုကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးက / ရထျာက်ခမံှုနထ်မေ်းမျျာေး 

SI ။ အဘယ သမူျှမ ရော ်ူး 

1 အဘယ် မူျှမကျွမေ်းကျင ်ူ -i ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့။ 

2 Office ကိို Manager ကိို cum စျာ ငေ်းကိိုင ်-i မျှ။ 

3 ကွန ်ျူတျာရအျာ် ရ တျာ -1 မျှ။ 

4 MLSS - 1 အဘယ် မူျှမ။ 

အ ိို ေါ ရ ျာုံ့ ကိိုထမေ်းမျျာေးအတွက် qualification လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုရအျာက်တွငရ် ျာ်ပ ထျာေးရ ျာရထျာက် ံုံ့ရ ေးရနကကတယ ်

 ျာထေူး  ညျာရ ေး ိိုင ်ျာ 

အ ညအ်ချငေ်း 

အလိို နဒ 

နစှရ် ေါငေ်း

မျျာေးစျွာ 

 ရ ျာ် က်ရှ

ငန်ယ ်

အရတှ ုံ့အ

ကွံ  

တ  ကိျတွဲုံ့အရတွွှေ့အကက   ို  ံ

 

ည နပ်  

၏အမှ

တ် 

အရနအ

ထျာေး 

အ ွွဲွှေ့ရခေါငေ်းရ ျာင ် လ   ထူိုအရပခပ    ို / 

ရ အငဂ်ျငန်ယီျာ /   ိပံ 

/ လူမှုရ ေး  ိပံ / အပခ  

 ျာ ေး က် ိိုင ်ျာလယ်

ပ  င၌်ဘွွဲွှေ့ 

8 နစှ ် က) 2 နစှ ်'' အလျာေးတူစမီကံိနေ်းကိို OR 3 

နစှအ်တွငေ်းအ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာငအ်ပ  စ  အ်ရတွွှေ့အကက   ို ကံိို '' 

အလျာေးတူစမီကံိနေ်းတွငလ်က်ရထျာက်အ ငေ်းရခေါငေ်းရ ျာငအ်ပ  စ  

 အ်ရတွွှေ့အကက   ို ကံိို။  က မျ္ာုံ့ဘဏ ်ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေး 

တူအ ွွဲွှေ့အစညေ်း န ံ်ိုရငစွီမကံိနေ်းတွငခ်) အရတွွှေ့အကက   ို ။ံ 

1 

အကကီေးတနေ်းရစျာ

င်ုံ့ကကည်ုံ့ 

နငှ်ုံ့အကွဲပ တ်အ

ထေူးကို 

မ ပ   ိ ို ုံ့ပ  / 

 ညရ်ပမျာငေ်း / 

ရ အငဂ်ျငန်ယီျာ / အပခ  

 ျာ ေး က် ိိုင ်ျာလယ်

ပ  င၌်ဘွွဲွှေ့ 

5 နစှ ် က  ) အတွက်အရတွွှေ့အကက   ို  ံ3 နစှ ်

 မတီျာ စမီကံိနေ်းအတွက် ိိုရကျာငေ်းရ ျာကလ်ို ်ရ ေး 

စမီကံိနေ်းကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး & အကွဲပ တ်။ 

 က မျ္ာုံ့ဘဏ ်ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူအ ွွဲွှေ့အစညေ်း န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းတွငခ်) 

အရတွွှေ့အကက   ို ။ံ 

1 

အကကီေးတနေ်း တ်

ဝနေ်းကျငအ်ထေူး

ကို 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်း

ရ ေးအငဂ်ျငန်ယီျာ / 

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိ

 ပံဘွွဲွှေ့ 

 

5 နစှ ် ( က) 3  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်စိစအ်တွက်အရတွွှေ့အကက   ို  ံအနစှ ်

site ကိိုတိကျရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်, 

ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်ီမခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ

နငှ်ုံ့ပ  စန်ိိုင ်င ်တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး  &  အကွဲပ  

တ်လို ်ရ ျာငမ်ှုမျျာေး၏လိိုက်နျာမှုကိိုကကီေးကက ်။ 

 ( ခ) ကမျ္ာုံ့ဘဏ ်ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူအ ွွဲွှေ့အစညေ်း 

 န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းတွငအ်ရတွွှေ့အကက   ို ။ံ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

အကကီေးတနေ်းလူမှု

ရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူ 

လူမှုရ ေး  ိပံအတွက်

ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲ 

5 နစှ ်  (က)  လူမှုရ ေး Action Plan / ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး Action  

Plan နငှ်ုံ့ပ  စန်ိိုင ်င ်တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး & အကွဲပ   

တ်လို ်ရ ျာငမ်ှုမျျာေး၏လူမှုရ ေးစစိစ်,    

ပ င ်ငမ်ှုနငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အလျာေးတူအရတွွှေ့အကက   ို  ံ3 နစှ။် 

 (ခ)  

ကမျ္ာုံ့ဘဏ ်ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူအ ွွဲွှေ့အစညေ်း န ံ်ိုရငစွီမကံိနေ်းတွငအ် 

တ  ရွ  ုံ့အကက   ို ။ံ 

1 

 

အ ်ိချ အ်တိိုင ်ငခ်ရံ ွေးချယ်ရ ေး 

21. ဝနရ် ျာငမ်ှုအရ ေးရ ေါ်အရပခခရံ ေါ်မျှာဝယ်ယူခ ံ ိို ုံ့လိိုအ ် ေါ ညရ်ကကျာင်ုံ့အတိိုင ်ငခ် ံေါလိမ်ုံ့မယ ်

ကိုနစ်ည,် အလို ်လို ်, non-အတိိုင ်ငခ်နံငှ ်ုံ့န ိိုဝငဘ်ျာလ 2017 ခိုနစှတ်ွငပ် နလ်ညပ် င ်ငထ်ျာေးရ ျာအတိိုင ်ငခ်နံရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအဘိို ုံ့ရငရွချေးငျှာေးဘိို ုံ့ IPF 

မျျာေးအတွက် CQS ( ငွ်ုံ့လငေ်း-အမျိ ေး ျာေး) ကမျ္ာုံ့ဘဏ ်စစညေ်းဝယ်ယူရ ေးစညေ်းမျဉေးဥ ရဒအျာေးပ င်ုံ့ရ ွေးချယ်ထျာေးကက ည။် 

 

LGED ၏တျာဝနမ်ျျာေး 

22. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာ, MDSP (LGED) ၏တိိုက်ရိိုက်ကကီေးကက ်မှုရအျာကတ်ွငအ်လို ်လို ် ကကလိမုံ့မ်ည,် 

ဒေါကျာ။ ကကိ တငမ်နှေ်း မပမငန်ိိုငပ် စ ် ်မျျာေး၏အမှု၌, 

ကလယ်ကွငေ်းအ င်ုံ့ င်ုံ့မျှာရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်လူမှုရ ေးအတျာေးအ ေီး၏စညေ်းကမေ်းချက်မျျာေး၌ပ စ်; အ ိို ေါ LGED 

စိိုေး မိ ် ူနလ်ယ်ကွငေ်းရံိုေးမျျာေး တူိို ုံ့ကိိုရပ ရငှေ်းနငှ ်ုံ့ရကျာငေ်းမနွရ် ျာလို ်ငနေ်းခငွ ်တ်ဝနေ်းကျငရ် ချျာရစ နအ်စ ျိ ေးယူ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 

နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး LGED, PD¬MDSPနငှ်ုံ့အတိိုင ်ငခ်အံကကျာေး tri-partition 

အစညေ်းအရဝေးတွငရ် ေွးရနေွးတငပ်  လိမုံ့မ်ည။် နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်မဟိုတ် ငမ် ိိုမရပ ရငှေ်းနိိုငပ် ဿနျာ ည,် Project မဒှေါရိိုက်တျာနငှ်ုံ့ LGED, 

ဒေါကျာမတှ င်ုံ့ LGED အတူတက်ယူမညပ် စ ်ည။် 

 

အ ိို ေါစမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာ, MDSP (LGED) ကိိုရအျာက် ေါအချက်အလက်မျျာေး, 

ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အရ ျာက်အဦ၏စိုရ ျာငေ်းမှုအတွက်ရကကျာင်ုံ့ရဝေးနိိုင ်မျှအတိိုငေ်း, အတိိုင ်ငခ်ကံူညကီကမည:် 

 

• ရှနိ ိိုငဇ်လရေဒ ိိုင ်ျာ, Sub-ရပမ လီ ျာကိိုစံိုစမေ်းစစရ် ေးလက်ရှနိ ှုနေ်းကိိုအချိနဇ်ယျာေး,  က်စ ် တငေ်းအချက်အလက်စ ညတ်ိို ုံ့ကိို 

 ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာစ ညတ်ိို ုံ့ကိိုအစအီစဉရ ေး ွွဲပခငေ်းပမ  ရ  ံိုစမီကံိနေ်းကိိုအည နေ်းကိနေ်းပမ   ရ  ံိုမျျာေး,  ံိုပမ  ရ  ံိုမျျာေး, mouza ရပမ  ံိုအပ စ်•ရှနိ ိိုငပ်မ  ရ  ံို 

•အလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလက်နငှ်ုံ့အနျာဂတ်အစအီစဉမျျာေး၏မျိ ေး က်အဘိို ုံ့ဤရလုံ့လျာမှုနငှ်ုံ့  တ် က်. 

ကွွဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရ ျာရလုံ့လျာမှုမတိ် က်ကရ ျာင ွ်က် ရှနိ ိိုငရ်လုံ့လျာမှုမျျာေး။ 

LGED   ပ  ို•ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးရဒတျာ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  
 

န ောက ဆက တ ှဲ 9: PIU မ ောအကက်ီးတ  ်းပတ ဝ  ်းကျင အ ်ူးကုံမျော်းအတ က  ToR 

 

(ဒေါကျာ / လယ်ပ င၌်အရပခစိိုက)် Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးအတွက်ကိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉေးမျျာေး 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း 

ရည ရ ယ ချက  

 2) စစိစ်၏အ ညအ်ရ ေွးရ ချျာရစ နန်ငှ်ုံ့အတည ် ပ  ို, 3) ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်း၏ ငုံ့ရ်လျျာ်ရ ျာအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအတည ် ပ  ို, 4) 

 တငေ်းအချက်အလက်ခိိုငမ်ျာရအျာငန်ငှ်ုံ့ PD မတှ င်ုံ့ ည်ုံ့ WB မ ှတငေ်း ိို ုံ့, 1)  

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာရဘေးအနတ ျာယ်ကျာကွယ်ရ ေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရ ေါ် ကကီေးကက ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ည နိ ှုငိေ်း: Sr;  

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်၏ူအဓကိ ည ွ်ယ်ချက်မျှာ နပ် စ ်ေါ ည် , 5),  

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်အရ ေါ် ရဘျာတူထျာေးရ ျာတျာဝနစ်မီခံန ုံ့ခ်ွွဲ 6), အကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေးနငှ်ုံ့လယပ် ငအ် ငုံ့ဝ်နထ်မေ်း   PIU 

နငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာရံိုေးချ  ်အ င်ုံ့အထ ိေါဝင ်မူျျာေး၏ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးမျျာေးကိိုရ ေးစမွေ်းနငှ ်ုံ့ ငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ င ်ငမ်ှုနငှ ်ုံ့ပ     

ဌျာနေ်းချက်မျျာေးအတွက်ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်မျှာ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးအကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှုကူည ီန,် 7)   

အပ ီေး တ်ရန ည ်တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ် (စအီိိုငရ်အ) ၏ ToR, 8)    ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယရ် ချျာအရ ေါ် PD 

မနှညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာအကွံဉျာဏျရ ေး။    အ ိို ေါတျာဝနက်ျတွဲုံ့ရန ျာကရအျာက် ေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ေါဝင ်ည်: 

  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်အရ ေါ် 1) ရယဘိုယျအျာေးည နိ ှုငိေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ကကီေးကက ်မှု 

  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးစစရ် ေးပခငေ်း 2) ပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့ရထျာက်ခခံျက် 

 ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု၏ 3) ရထျာက် ံုံ့ရ ေးနငှ်ုံ့ကကီေးကက ်မှု 

 4) ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းနငှ်ုံ့အစ ီငခ် ံ

  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်အရ ေါ် ရဘျာတူထျာေးရ ျာတျာဝန ်5) စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု 

 6)  ငတ်နေ်းပ ဋ္ဌျာနေ်းချက် 

 7) စအီိိုငရ်အ၏ ToR အပ ီေး တ်ရန ည် 

 8) ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်မျှာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှုမလှမေ်းည နမ်ှုရ ေး 

 PD မှ 9) နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာအကွံဉျာဏျ 

 အ ပခ   ျာ ေးအစတိျအ ိိုငျေး ွဲ ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယအ်ထေူးကိုနငှ်ုံ့အတ ူ10) Co- ျာ၌ခန ုံ့ ်

 လုံပ င  ်းခ င ၏ scope 

 သဘောဝပတ ဝ  ်းကျင ဆိုံင  ရောအကောအက ယ အနပေါ် 1) နယဘုံယျအော်းညြှနိ္ ှုငိ  ်း 

 PD ပခ   ို ငံံိုတျာဝန ်အိကျာအကွယ်အ ေါအဝငစ်မီကံိနေ်း, Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်အူျာေးလံိုေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး /   

တျာဝနမ်ျျာေးကိိုပ ည်ုံ့မျျာေးအတွက် PD က    

 ညူရီ ေး ိို ုံ့တျာဝနယ်ူ ေါလိမ်ုံ့မညရ်ှိ ေါတယ်စဉတွင၎်ငေ်း၏အ ညအ်ရ ေွးထနိေ်းချ  ်မှုနငှ ်ုံ့ရယဘိုယျည နိ ှုငိေ်းလယ်ပ ငအ်ပခ     

ရ စိိုက် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကို,  တ်ဝနေ်းကျင ံ်ုံ့ ိိုေးမှုနငှ ်ုံ့အတူ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယ်နွဲ ုံ့ က်စ ်ဒဇိီိုငေ်းရအျာက,် က   

ပ   ီေးကက ်မှုကိုမပဏ ီPD နငှ်ုံ့အပခ   ျာ ေး က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေး။ 

သဘောဝပတ ဝ  ်းကျင စစိစ  2) ပပ  လည ဆ  ်းစစ ပခင ်းန္ င ေ့န ောက ခခံျက  

  ။ Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ် ူတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးစစရ် ေးပခငေ်းပ  နလ်ည ်ံိုေး  ် နန်ငှ ်ုံ့အတည ် ပ  ိုကကမည ်

 ဒ  ဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်မျှာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်ထျာက်ခမံှုကရ ျာင ွ်က်နွဲ ုံ့ PIU အျာေးပ င်ုံ့အလို ် တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုအပခ 

ရ စိိုက်လယ်ကွငေ်းမျျာေးက ံိုေး  ်ရပ ျာကကျာေးခွဲုံ့ ည။် အ ိို ေါ Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူစစိစ် လဒရ် ေါ်တွင ်အရပခခ.ံ   

လိိုအ ်ရ ျာရနျာက်ထ ်လို ်  ်မျျာေးအရ ေါ်လိိုအ ်ရ ျာအပ စ် PD နငှ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်း လိမုံ့မ်ည။် 

ဝင ်းန္ိုံင      ်းအနကောင အ ည န ော မှု၏ 3) န ောက ပံေ့နရ်းန္ င ေ့ကက်ီးကကပ မှု 

 ။ ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရအျာက်မျှာလို ်ငနေ်းကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေးနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်ထျာက်ခမံှု၏တျာဝနပ် စ ်ေါ ည ်

 ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုအပ စ ်တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်မူလူတနေ်းရှ ိေါတယ် 

 လယ်ပ ငမ်ျှာဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရ ချျာ၏တျာဝန။် အ ံိုေးစနွက်တညေ်းက 

  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရ ချျာ၏တျာဝနျ PD နငှ်ုံ့အတူကျရ ျာက,် 

 
 

P-24B 
  



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

 အ ိို ေါ Sr;  

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ် ူွဲုံ့ပ ငပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးကရ ျာ်ထိုတ်ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်းအရကျာငအ်ထည ် 

ရ  ျာ မ်ှုအရ ေါ်ကိစစမျျာေးနငှ်ုံ့  တ် က်. ကိုမပဏမီနှမ်နှန်ငှ ်ုံ့အမျှလိိုအ ်ရ ျာနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်င ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

ii ။ ပမငုံ့မ်ျာေးရ ျာအနတ ျာယ်ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှု ည်, Pre-ရ ျာက်လို ်ရ ေးစဉအတွငေ်း, Sr; 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်အူရ ေးစတိ်စမီကံိနေ်းကိိုဒဇိီိုငေ်းမျျာေး / site 

ကိိုအစအီစဉကိိုပ နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့လိိုအ ်ရ ျာ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးစီစဉထျာေးကက ညန်ငှ်ုံ့လိိုအ ် ည်ုံ့မည် ည်ုံ့အ ိိုရ ျာ

ငေ်းရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးအကကံရ ေးချင ်ေါတယ်လျှငစ်စရ် ေး site ကိိုစံိုစမေ်းစစရ် ေးလို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ်လိမုံ့မ်ည။် အ ိို ေါ Sr; 

 တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုတစလ်အတွက်အနညေ်း ံိုေးတစက်ကိမလ်ယ်ကိိုအလညအ် တ်လို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

iii ။ ပမငုံ့မ်ျာေးရ ျာအနတ ျာယ်စစ ်ငရ် ေးအဘိို ုံ့, Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်မူနှမ်နှ  ်ECOP / EMPs 

မျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိ်ေးရ ေးကျွမေ်းကျင ်နူငှ ်ုံ့အတူစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးက်ဘ ်ိိုက်မျျာေး ိို ုံ့ ျွာေးရ ျာက်နှ

င်ုံ့စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးတိကျတွဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ င ်ငထ်ျာေး န  ်input ကိိုရ ေး။ 

 

4)နစောင ေ့ကကည ေ့နလေ့လောပခင ်းန္ င ေ့အစရီင ခ ံ

i. ကိိုယ်။ Sr; 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ် ူတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ကူပ င ်ငတ်စဦ်ေးချငေ်းစ ီငေ်းနှေီးပမ   ်နှမံှုမျျာေးအတွက်မကူကမေ်း 

ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ နလ်ည ်ံိုေး  ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ ဘယ်အချိနမ်ျှာလိိုအ ်ရ ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်မလိိုအ ်, 

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျင ်ကူစစိစလ်ယ်ပ င ်လိမုံ့မ်ည။် 

ii ။ Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး 

အစ ီငခ်စံျာအ ေါအဝင ်ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယ်အရ ေါ် က် ိိုင ်ျာ တငေ်းအချက်အလက်ခိိုငမ်ျာရအျာင,် site ကိို-

တိကျတွဲုံ့ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉကိိုပမင်ုံ့မျာေး အနတ ျာယ်စစ ်ငရ် ေးမျျာေးအတွက်အစ ီငခ်စံျာ, GRM 

မတှ်တမေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့မရတျာ်တ ထခိိိုက်မှုအစ ီငခ်စံျာပ ပ ီေးအချိနမ်ထီံိုေးစ၌ံ PD မတှစ ်င်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏမ် ှတငေ်း ိို ုံ့ လိမုံ့မ်ည။် အ ိို ေါကျွမေ်းကျင ် ူ

PD ရနပ င်ုံ့ခငွ ်ုံ့ပ  ချက်ပ ီေးရနျာက် ည်ုံ့ WB မထှက်ဝက်နစှစ်ဉ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေး 

အစ ီငခ်စံျာ၏ပ င ်ငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့ပ န် ုံ့ရဝရ ချျာရစ နတ်ျာဝနယ်ူ ေါလိမ်ုံ့မည် 

 သဘောဝပတ ဝ  ်းကျင ဆိုံင  ရောအကောအက ယ အနပေါ်သနဘောတ ူော်းနသောတောဝ   5) စမီံခ  ေ့ခ ှဲမှု 

 ကိိုယ်။ Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူစမီကံိနေ်းမျျာေး၏အကျာအကွယ်တျာဝန  ် ရှ.ိ  

ကနထ်ရိိုက်တျာနငှ်ုံ့အတူဥ ရဒရ ေး ျာ ရဘျာတူညခီျက် ိို ုံ့ရ ျာငပ် နဟ် ်လိမ်ုံ့မညရ် ချျာရစ မည်။ ထိို ိို ုံ့ရ ျာတျာဝန ်ESMF နငှ်ုံ့ sub- 

sequent site ကိို-တိကျတွဲုံ့အကျာအကယွ်တူ ယိျာ၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု ေါဝငမ်ညပ် စ် ည။် Sr;  

 တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ကူနထ်ရိိုက်တျာ ွဲ ုံ့ EMPs အတည ် ပ  ိုမညပ် စ ်ည။် 

 ii ။ ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက,် PD   နငှ်ုံ့ည နိ ှုငိေ်းကျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုနငှ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်း 

ကျငအ်ကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှုထမံအှကူအညပီ င်ုံ့ Sr;   တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူ, စမီကံိနေ်းတိကျတွဲုံ့ Non-

လိိုက်နျာမှုချက်ကိိုပ င ်ငပ်ခ  ငေ်းလို ျထံိုေးလို ျနညျေးအ   ိ ည်ကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေး၏လိ ်စျာအကျာအကွယ် related Non- 

လိိုက်နျာမှုကိစစမျျာေး ိို ုံ့ဦေးရ ျာငလ်မေ်းပ ကကလိမုံ့မ်ည။် 

6)သင တ  ်းနပ်းပခင ်းန္ င ေ့န ောက ခမံှု 

Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူ EMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နန်ငှ ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ကနထ်ရိိုက်တျာ, 

လယ်ပ ငအ် ငုံ့ဝ်နထ်မေ်းနငှ်ုံ့အပချာေး က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေး၏စမွေ်း ညပ်မ ငုံ့ ်န ်ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ် ိိုင ်ျာ ငတ်

နေ်းမျျာေးဦေးရ ျာငလ်မေ်းပ ကကလိမုံ့မ်ည။် အျာရံိုစိိုက်ခ ံ ိို ုံ့ Key ကိိုရခေါငေ်းစဉ စရ်တျာထနိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး, လူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ, 

လို ်ငနေ်းခငွန်ငှ ်ုံ့  ် ွျာကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ ံရ ေးနငှ်ုံ့ရလထိုညစည်မေ်းမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုတိို ုံ့ ေါဝင ်ည။် 

အ ိို ေါအထေူးကိုကိိုလညေ်း ငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ င ်ငမ်ှုနငှ ်ုံ့ပ ဌျာနေ်းချက်မျျာေးအတွက်ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်မျှာ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း

 မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်နူငှ ်ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှု ွဲုံ့ပ င ်လိမုံ့မ်ည။် 

နစှဦ်ေးစလံိုေးရံိုေးချ  ်နငှ ်ုံ့လယ်ပ ငအ် ငုံ့မ်ျှာအ ိို ေါရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအစီအစဉအတွက် Sr;  တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုကအတညပ်  လိမ်ုံ့မည။် 

7) လ ူုံ / GRM 

 Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ကူျာလအတွငေ်းလိိုအ ်ရ ျာတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းကကမည ်

 စမီကံိနေ်းပ င ်ငမ်ှုနငှ ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်။ ထိို ိို ုံ့ရ ျာတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွး ေါဝင ်ည် 

 

P-25A 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

တစဦ်ေးချငေ်းစ ီငေ်းနှေီးပမ   ်နှမံှု၏အကျာအကွယ်တူ ယိျာနငှ်ုံ့ရ ျာက်လို ်ရ ေးအရ ေါ် ပ င ်ငမ်ှုနငှ ်ုံ့စစ ်ငရ် ေးကျာလအတွငေ်းတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွး။ 

S / 

 လူယ်ပ ငအ် ငုံ့မ်ျှာအမျျာေးပ ည ်တူိိုင ်ငရ် ေွးရနေွး၏အ ညအ်ရ ေွးရ ချျာ ေါလိမ်ုံ့မယ်နငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးအတွက်စိိုေး မိ ် ူနမ်ှု

ကိိုထငဟ် ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 

iii ။ အ ိို ေါအထေူးကိုကိိုလညေ်းအရ ေါ်လိိုအ ်ရ ျာလို ်  ်ရတွကိိုပ  နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့ယူတျာဝနရ်ှ ိည် 

 တိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေး PD နငှ်ုံ့ည နိ ှုငိေ်းကျာစမီကံိနေ်း GRM မတှ င်ုံ့လက်ခ ံရှခိွဲုံ့ ည။် 

 

8) စအီိိုငရ်အ Tor ၏ Final 

PD နငှ်ုံ့ WB ၏တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးနငှ်ုံ့လမေ်းည နမ်ှုနငှ ်ုံ့အတူ Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်တူိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ် 

(စအီိိုငရ်အ) ၏ ToR အပ ီေး တ် လိမုံ့မ်ည။်  ဟူျာစအီိိုငရ်အကိုမပဏတီခိုနငှ်ုံ့အတူစဉ က်မပ တ်ည နိ ှုငိေ်းတျာဝနရ်ှ ိညပ် စန်ငှုံ့ ်PD 

မတှိိုေးတက်မှုအစ ီငခ်တံငပ်  ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 

PD မှ 9) နညေ်း ညျာ ိိုင ်ျာအကကံဉျာဏ ်

ဘယ်အချိနမ်ျှာလိိုအ ်ရ ျာနငှ်ုံ့ PD ပခငေ်းပ င်ုံ့လိိုအ ် ည်ုံ့, Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ူ PD 

မ ှဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်နငှုံ့ ်က်စ ်ရ ျာနညေ်း ညျာအကွံဉျာဏျပမျာေးရ ေး လိမုံ့်မည။် ထိို ိို ုံ့ရ ျာအကွံဉျာဏျ PIU 

၏အကျာအကွယ်စမွေ်း ည၏်မရကျန ်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့တိိုေးပမ င်ုံ့ကိိုငတ်ွယ်အပချာေးအစိိုေး မဟိုတ်ရ ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး, အလှူရငှမ်ျျာေး, 

ကိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့အွဲနဂ်ျီအိိုမျျာေးကရိိုဟငဂ်ျျာဒိုကခ ည်စခနေ်းမျျာေးတွငအ်ဓကိအကျာအကွယပ် ဿနျာမျျာေးကိိုရပ ရငှေ်း နမ်ဟျာေျူဟျာမျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့

တိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေးမျှာအလို ်လို ်နငှ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်း ေါဝငမ်ညပ် စ ်ည။် 

 

 ရ ည ကကောပခင ်း 

 အ  ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံ3 နစှတ်စက်ျာလအတွငေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မနှေ်းရန ညန်ငှ်ုံ့ PIU အပခ  ရ စိိုက်လိမ်ုံ့မည။်  ိို ုံ့ရ ျျာလညျေး, (အနညေ်း ံိုေးတစက်က ိ

မတ်စလ်အတွက)် မကက   ျာခဏလယ်ကိိုအလညအ် တ်လိိုအ ် ေါ ည။် 

အစရီင ခ ံ

 အ ိို ေါ Sr;  တ်ဝနေ်းကျငက်ျွမေ်းကျင ်ူ PD မ ှတငေ်း ိို ုံ့ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အ ညအ်ချငေ်းမျျာေး 

  ညျာရ ေး: အရငှဘ်ို ျာေး ွဲ ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာအတွက် စရ်တျာ / ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာန,်  

 တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်။ 

 

 အရတှ ုံ့အကွံ : နမိ်ုံ့ ံိုေးအရတွွှေ့အက ပ  ို  အံနညေ်း ံိုေး 10 နစှ ်တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်အူပ စပ်မ    ိို ုံ့ပ  / 

 တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချ  ်,  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံ ညျာရငှ ,် ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုခ ပ  ို   ရံ ေးကျွမေ်းကျင ်,ူ  စရ်တျာ / 

ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနက်ျွမေ်းကျင ်,ူ  တ်ဝနေ်းကျငအ်စအီစဉျ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်မျျာေးနငှ်ုံ့အရတွွှေ့အကက  ို အံနညေ်း ံိုေး 5 နစှအ်ပ  

စလ်မေ်း တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကွဲပ  တ် ိို ုံ့ချအတွက် , ရ , ရ  ိိုေး ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူ ဘျာဝနငှ်ုံ့ရှု ်ရထေွး၏အပချာေးအရပခခအံရ ျာက်အဦကဏ္ဍတွင။် 

အ  ရတှ ုံ့အကွံ အနညေ်း ံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB က ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ  ေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလက်တွွဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းအတွက် ေါဝင ်မည။် 

စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထွဲမျှာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုနစှ ်က် ည။်  

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကှယျမဝူေါဒလိိုအ ်ချက်နငှ်ုံ့အညတီစဦ်ေး ိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက် ိို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်း (ElAs),   

 တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (EMPs)  ိို ုံ့မဟိုတ် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင ်(EMFs) ပ  င   ်ငရ်နမတိိုငမ်ကီအရတွွှေ့အကက  

 ို ကံိိုတစရ် ေါငေ်းပ စ ်ေါတယ်။ 

 
 

မတှ်ချက်: အရ ေးစတိ် ToR အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတွငေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငပ် င ်ငန်ငှ ်ုံ့အပ ီေး တ် ေါလိမ်ုံ့မည ်

 

 

 
 
 
 

 

P-25B 
  



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

န ောက ဆက တ ှဲ 10: PIU မ ောပတ ဝ  ်းကျင အ ်ူးကုံမျော်းအတ က  ToR 

 

(ထိိုလယ်၌အပခ ရ စိိုက)်  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေး ိိုင ်ျာအထေူးကိုမျျာေးအတွက်ကိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉေးမျျာေး 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း 

  ည ွ်ယ်ချက် 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်၏ံအဓကိ ည ွ်ယ်ချက်မျှာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်၏လယ်ပ ငအ်ရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုရ ချျာ /  

ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ပ စ ်လိမုံ့မ်ည။် S /  

 စူမီကံိနေ်းကိိုဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှုမျျာေးအလျာေးအလျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်နတ ျာယ်မျျာေးကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ်နငှ ်ုံ့မနှမ်နှစ်မီကံိနေ်းမျျာေး၏ ဘျာဝ တ် 

ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေး၏တိိုေးတက်မှုမျျာေးကိိုပ  နလ်ည ်ံိုေး  ် နန်ငှ ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မညပ် စ ်ည်။ ဒေါဟျာ PIU  

အရ ေးရ ေါ်အရပခအရနရအျာက်မျှာ က်ရ ျာက်မှုရလျျာုံ့ ေါေး က် ျာရစပခငေ်းနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခ  

ငေ်းအဘိို ုံ့အ၎ငေ်း၏ကိိုယ် ိိုငစ်မွေ်း ညတ်ညရ် ျာက်လညေ်းအရ ေးကကီေး ေါ ည။် ဤ ညတ်ျာဝနက်ျတွဲုံ့ရန ျာကရအျာက် ေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ေါဝင ်ည်: 

 တစခ်ိုချငေ်းစကီိိုရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှု တ်ဝနေ်းကျငစ်စရ် ေးပခငေ်း၏  

1) ပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယ်ကိိုစစိစအ်တည ် ပ  ို 

   တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့ရလျျာုံ့ ေါေး က် ျာရစ၏  

2)   ဏျာမရထျာက်ခခံျက် 

3)   ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာပခငေ်းနငှ်ုံ့မကူက မေ်းရ ေး ွွဲအစ ီငခ်စံျာမျျာေး 

 4) ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးပ ဌျာနေ်းချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ရထျာက်ခမံှုလယ်ပ ငမ်ျှာေဟိိုအ င်ုံ့ 

 ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကေီးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်ရှ ိတ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးရထျာက်ခမံှုနငှ ်ုံ့အတူတိိုင ်ငအ်တွက ် 

5)  ရ ေး ွွဲရ ေးတိိုင ်ငစ်မီကံိနေ်းရ ေး ွွဲပခငေ်း 

 6 ) စမီကံိနေ်း၏အပခ   ျာ  ေးအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး၏လယ်ပ ငအ်ပခ  ရ စိိုက် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုနငှ်ုံ့အတူ Coordinate 

 လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

 တစခ်ိုချငေ်းစကီိိုရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာဝငရ် ျာက်စကွ် က်မှု တ်ဝနေ်းကျငစ်ိစစ် 1) ပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယ်ကိိုစစိစအ်တည ် ပ  ို 

  အ ိို ေါအထေူးကိုမကူက   

မေ်း ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်စိစအ်စ ီငခ်စံျာဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခို၏ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးက ငွျ ငျနငှျွှေ့အညလီ  

ယ်ပ ငစ်စိစအ်တည ် ပ  ို  ပ  ိုကကလိမုံ့မ်ညက်ိိုပ  နလ်ည ်ံိုေး  ်မညပ် စ ်ည။်  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးအထေူးကိုအ ိို ေါစိစစ ံ်ိုစံနငှ ်ုံ့မကူက  

မေ်းအစ ီငခ်စံျာထွဲ ိို ုံ့ရအျာက် ေါ၏ထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေးအတည ် ပ  ိုကကမည:် 

 ကိိုယ်။ အ ိို ေါစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးရဒ မျျာေး၏အရပခခ ံထဝီ, ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာ, ရပမမျက်နျှာ ငွပ် င,် ဘမူရိေဒ, ဇလရေဒ ိိုင ်ျာ,  morphological 

စ ညတ်ိို ုံ့ကိို features ရတ ွ

 ii ။ မ ိို ဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရဒ မျျာေး / ရဝ နရ်န ငေ်းရဒ မျျာေး, ထနိေ်း မိေ်းရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးအရ ေး ေါမှုရဒ မျျာေး,  ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ ငအ်ပ စ် 

protected  ိို ုံ့မဟိုတ်ပခမိေ်းရပချာက်မျိ ေးစတိ်လူ မိျျာေးရှရိနပခငေ်းကန် ုံ့ တ်ထျာေးအ ေါအဝငရ် ျာ်လညေ်းမအရ ေးကကီေးပ   

  ီေးအထခိိိုက်မခ ံဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်features နွဲ ုံ့အထခိိိုက်မခ ံreceptors, 

 iii ။ စ ညတ်ိို ုံ့ကိိုတည ်ွဲရပမယျာနငှ်ုံ့ရ အ ံိုေး  ပ  ိုမှု, အနေီးအနျာေးမျှာအရပခ ချ ံိုစံမျျာေးနငှ်ုံ့ရပမမျက်နျှာ ငွပ် င,် ပမ  ရ ယျာ လိိုက်အနတ ျာယ်မျျာေး, 

  ဃ။ လူ မိျျာေးရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာယဉရကျေးမှုအ ငေ်းအပမ စမ်ျျာေးကိို ိို ုံ့မဟိုတ ်features ရတ ွ

  အ ိို ေါစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးရဒ မျျာေးရှိ  

v  ယှျရှ ိညျညစ်ညမေ်းမှု ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး 

  က်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့လိိုအ ်ရ ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့စီမခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီမမံျျာေးရ ျာ်ထိုတ်ပခငေ်း 2)  ဏျာမရထျာက်ခခံျက်။ 

 အ ိို ေါအထေူးကို တ်ဝနေ်းကျငစ်စိစပ် ည်ုံ့စကွ် ိို ုံ့ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုနငှ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်း လိမုံ့မ်ည။် 

 ကိိုယ်။ S /  ဒူဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခို၏ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ရူစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ဦေးမည် 

 နငှ်ုံ့လညေ်း ေါဝင ်မူျျာေး၏တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးမှုလို ်ငနေ်းစဉကရနမလူတနေ်းနငှ်ုံ့အလယတ်နေ်း တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး ဏျာမ က် 

ရ ျာက်မှု နေ်းစစ်,  တျဝနျေးကငငျ  ိိုငျ ျာစစိစန်ငှ ်ုံ့အကျိ ေး လဒမ်ျျာေးပ  နလ်ည ်ံိုေး  ်။ 

 iii ။ အ ိို ေါအထေူးကိုမလှယ်ကွငေ်းအ  ိညျာ / အရတွွှေ့အကက   ို ကံိို / အပ စမ်နှထ်မံရှထျာက်ခမံှုကိိုည နက်ကျာေး ကကလိမုံ့မ်ည ်

 ခွွဲမျျာေးရ ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့အနတ ျာယ်မျျာေး၏ ရဘျာ ဘျာဝ, စရကေးနငှ်ုံ့ပ  ငေ်းအျာေးခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ 

 စမီကံိနေ်းလို ် ျာေးအငအ်ျာေး တ်ဝနေ်းကျငအ်ရ ေါ် ပ  စရ် ေါ်ရစ ယွ်ရှိ ည်,  တျဝနျေးကငငျ 

 
P-26A 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

 လူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အနတ ျာယ်မျျာေး /  က်ရ ျာက်မှုအရ ေါ် အရပခခ.ံ စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးခွွဲပချာေး။ အ ိို ေါ ဏျာမအကွဲပ  တ 

 စ်မီကံိနေ်းကိိုလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအျာေးလံိုေးအ င်ုံ့နငှ ်ုံ့လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးစဉအတွငေ်းတိိုက်ရိိုက်အပ စ,်  ယွ်ဝိိုက်ရ ေွးရ ျာငပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့တပ ညေ်းပ  ည 

  ်ေးတိိုေး ျွာေးလျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင,် လူမှုရ ေး, ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ  

 ို ရံ ေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့အနတ ျာယ်မျျာေးကိိုရ ေွးရနေွး န ်င်ုံ့ ေါတယ်။ 

 ဃ။ အျာေးလံိုေးအကျိ ေး က်ရ ျာက်မှုအပ ည်ုံ့အဝမှုရကကျာင်ုံ့ site  

ကိိုစမီကံိနေ်းရ ေး ွွဲရ ေး၏ ဏျာမအ င်ုံ့အတနေ်းမရှ ျာ်ထိုတ်မ နိိုင ်ညက်ိိုရ ေးထျာေး ညအ်ထေူးကိုအမျိ ေးမျိ ေးရ ျာဒဇိီိုငေ်းရ ွေးချယ်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့ /    

  ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ ေးရ ွေးချယ်စ ျာရန ျာမျျာေးတွငထ်မံပှ စရ် ေါ်ရစမညပ်  

စရ် ျာအလျာေးအလျာ ိို ုံ့မဟိုတ် ယွ်ရှ ိက်ရ ျာက်မှုခွွဲပချာေး တ်မတှ်ကကလိမုံ့မ်ည။်    

ရ  ျာ ထ်ိုတ်အလျာေးအလျာ ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့အနတ ျာယ်မျျာေးကိိုအဘိို ုံ့, အပခ   ျာ ေးရ ွေးချယ်စ ျာဒဇိီိုငေ်း option ကိိုနငှ ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ်ထိို site  

၏တညရ်န ျာထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေး ကကလိမုံ့မ်ညန်ငှ်ုံ့အလျာေးအလျာရှရိ ျာမဟျာေျူဟျာမျျာေး / အရ ေးအ ွွဲမျျာေးအတွက်နညေ်းစနစ်, ရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ /  

 ိို ုံ့မဟိုတ် က်ရ ျာက်မှုကိိုစမီခံန် ုံ့ခွွဲအကကံ  ပ  ို  ေါမည။် ရ ျာ်ထိုတ်အလျာေးအလျာအပ   ို ရဘျာရ ျာင ွ်က်ချက်မျျာေးအဘိို ုံ့, အပခ  

 ျာ ေးရ ွေးချယ်စ ျာမျျာေးနငှ်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေးတိိုေးပမ င်ုံ့ရ ျာင ွ်က်မှုမျျာေးအ ိို  ပ  ိုခ ံကကလိမုံ့မ်ည။် 

v ။ site ကိို-တိကျတွဲုံ့ က်ရ ျာက်မှု ည်, ထိိုအတိိုင ်ငခ်,ံ (ဥ မျာ ွယ်ရှအိရ ေးစတိ် site 

ကိိုတိကျရ ျာစမီခံန ုံ့ခ်ွွဲမှုလိိုအ ်ခ ံ ိို ုံ့စီစဉထျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ,   ် ွျာကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ 

 ို ရံ ေးအစအီမ,ံ ယဉရကျေးမှုအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစီမခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉမျျာေး, site ကိို-တိကျတွဲုံ့အလို ်အကိိုငက်ျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ     

 ို ရံ ေးအစအီမ,ံ ည နပ်  ကကမည် ။ ) စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး (ရ ျာက်လို ်ရ ေး, စစ ်ငရ် ေး /   ပ  ိုပ ငထ်နိေ်း မိေ်းမှု, etc) ၏အျာေးလံိုေးအ င်ုံ့အဘိို ုံ့။ 

ရ ျျာ်ရပ မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး၏  

3)  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ 

အ ိို ေါအထေူးကိုမနှမ်နှ ်ECOP / EMPs မျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့ site 

ကိိုတိကျတွဲုံ့နငှ ်ုံ့ခွွဲစမီကံိနေ်းကိိုတိကျရ ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုစမီခံျက် (ဝငေ်းနိိုငထ်နွေ်း) 

ကွိ တငျ ငွျ ငျ ိို ုံ့စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးက်ဘ ်ိိုက်မျျာေး ိို ုံ့ ျွာေးရ ျာက်ရလုံ့လျာ။ 

4) ရ ေး ွွဲရ ေးအစ ီငခ်စံျာမျျာေး 

ပေွဲအ ိို ေါအထေူးကိုမျျာေးအတွက်စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးတိကျတွဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာပ နလ်ည ်ံိုေး  ် ေါလိမ်ုံ့မယ် 

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်လိိုအ ်ချက်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု။ 

အ ေီးအ ေီးခွွဲစမီကံိနျေးအတှကျအ ိို ေါမကူကမေ်းရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာအကကီေးတနေ်း တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်တူင ်ငွေ်းပခ

ငေ်းနငှ်ုံ့အပ ီေး တ်နငှ်ုံ့လစဉ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ၏ပ င ်ငမ်ှုအတွက်အ ံိုေးပ  လိမ်ုံ့မည။် 

5)  ငတ်နေ်းရ ေးပခငေ်းနငှ်ုံ့ရထျာက်ခမံှု 

ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်ရှ ိဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှုနငှ ်ုံ့အတူတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးနငှ်ုံ့အတူ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငက်ျွ

မေ်းကျင ် ူEMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နန်ငှ ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ ိို ုံ့ကနထ်ရိိုက်တျာ, 

လယ်ပ ငအ် ငုံ့ဝ်နထ်မေ်းနငှ်ုံ့အပချာေး က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေး၏စမွေ်း ညပ်မ ငုံ့ ်န ်ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ် ိိုင ်ျာ ငတ်နေ်းမျျာေးစီ

စဉပခငေ်းနငှ်ုံ့အချိနစ်ျာ ငေ်း လိမုံ့မ်ည။် 

အ ိို ေါအထေူးကိုကိိုလညေ်း ငတ်နေ်းမျျာေး၏ပ င ်ငမ်ှုနငှ ်ုံ့ပ ဌျာနေ်းချက်မျျာေးအတွက်ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကိုမပဏတီခိုရအျာက်မျှာ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်း

ရ ေးအကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှုကူညရီစ မည။် 

6) လူထို / GRM 

 ကိိုယ်။  

အ ိို ေါအထေူးကိုမတှ် ံိုတငပ် ပခငေ်းနငှ်ုံ့အနတ ျာယက်ျာလအတငွေ်းနမိ်ုံ့ ံိုေးတဦေးတညေ်းစနစတ်ကျရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းမျှာခဝံနအ်တွက်ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက ်မှုကို  

မပဏတီခိုရအျာက်ရှ ိဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှုအရထျာက်အကူ  ပ  ို ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 တူိို ုံ့ကိိုထခိိိုက်ရစ ညဟ်ို တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့ က်စ ်ရ ျာကိစစမျျာေးရပ ရငှေ်း နလ်ိိုအ ်ရ ျာအပ စအ်ပ င ,်  

မလူတနေ်းနငှ်ုံ့အလယ်တနေ်းကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူယငေ်း ိို ုံ့ရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း,  

စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတစရ်လျှျာက်လံိုေး က်လက် ေါလိမ်ုံ့မယ်။  

 ံိုေးလတစက်ကိမလ်ူထိုတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအစအီစဉ တ်ဝနေ်းကျငအ်ထေူးကိုနငှ်ုံ့တိိုင ်ငအ်တကွ်အတိိုင ်ငခ်ကံိုမပဏတီစခ်ိုကတီထငွ ်ေါလိမ်ုံ့မည။် 

 ii ။ အ ိို ေါအထေူးကို Sr; လူမှုရ ေးနငှ်ုံ့ တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်ရူတွနွဲ ုံ့ည နိ ှုငိေ်းအတွက်စမီကံိနေ်း GRM  

မတှ င်ုံ့လက်ခ ံရှရိ ျာတိိုငက်ကျာေးမှုမျျာေးအရ ေါ်လိိုအ ်ရ ျာလို ်  ်ရတွကိိုပ  နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့ယူ လိမုံ့မ်ည်။ 

 

P-26B 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

ရ ည ကကောပခင ်း 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံ3 နစှတ်စက်ျာလအတွငေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မနှေ်းထျာေး ည။် 

 

အစရီင ခ ံ

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံို Sr;  တ်ဝနေ်းကျငထ်နိေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်းကျင ်နူငှ ်ုံ့စမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာမ ှတငေ်း ိို ုံ့ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အရည အချင ်းမျော်း 

ပညောနရ်း: အရငှဘ်ို ျာေး ွဲ ုံ့ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာအတွက် စရ်တျာ / ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာန,် 

 တ်ဝနေ်းကျင ် ိပံ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်။ 

 အရတှ ုံ့အကွံ :  ိို ုံ့ချအတွက် တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာကျွမေ်းကျင ်အူပ စ်ပမ ိ ို ုံ့ပ  /  တ်ဝနေ်းကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီျာချ  ်,  ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိ ပံ ညျာရငှ ,် 

ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ  ို ရံ ေးကျွမေ်းကျင ်,ူ  စရ်တျာ / ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနက်ျွမေ်းကျင ်,ူ  တ်ဝနေ်းကျင ်Planner   

က ဘျာဝအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစီမခံန် ုံ့ခွွဲမှု ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်မျျာေးနငှ်ုံ့အရတွွှေ့အက ပ  ို  အံနညေ်း ံိုေး 3 နစှအ်ပ စန်မိ်ုံ့ ံိုေးအရတွွှေ့အကက  

 ို အံနညေ်း ံိုေး 5 နစှ ်လမေ်း, ရ ,  

ရ  ိိုေး ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတူ ဘျာဝနငှ်ုံ့ရှု ်ရထေွး၏အပချာေးအရပခခအံရ ျာက်အဦကဏ္ဍ၏ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာ နေ်းစစခ်ျက်။ အ  

ရတှ ုံ့အကွံ အနညေ်း ံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB က ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ  ေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွွဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းအတွက် ေါဝင ်မည။် 

စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထွဲမျှာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုနစှ ်က် ည။်  

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကှယျမဝူေါဒလိိုအ ်ချက်နငှ်ုံ့အညတီစဦ်ေး ိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက် ိို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်း (ElAs),   

 တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအစအီစဉ (EMPs)  ိို ုံ့မဟိုတ် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုမရူဘျာင  ်(EMFs) ပ  င   ်ငရ်နမတိိုငမ်ကီအရတွွှေ့အကက  

 ို ကံိိုတစရ် ေါငေ်းပ စ ်ေါတယ်။ 

 

မ တ ချက : အနသ်းစတိ  ToR အနကောင အ ည န ော နရ်းကောလအတ င ်းကမ္ောေ့ဘဏ န္ င ေ့အတတူိုံင  ပင ပပင ဆင န္ င ေ့အမပီ်းသတ ပျေါလမိ ေ့မည  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-27A 
  



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

  

 န ောက ဆက တ ှဲ 11: နရ ်းနဟောင ်းသုံနတသ သက နရောက မှုအကှဲပ  တ ဘိုံ ေ့ ToR 

 

ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ န က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အရ ေးရ ေါ် Multi-

ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်းမျျာေးအတွက်ကိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉေးမျျာေး 

 ည ွ်ယ်ချက် 

 တျာဝနက်ိို၏အဓကိ ည ွ်ယ်ချက်မျှာအ ိို  ပ  ိုစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရနပ င်ုံ့ရရေှးရဟျာငေ်းအ ငေ်းအပမ 

စမ်ျျာေးအရ ေါ် ိိုေး ွျာေးရ ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေးကိိုရရျှာငရ်ျှာေး ိို ုံ့မဟိုတ်ရလျျာုံ့ ေါေးရစ နအ်စအီမမံျျာေးခွွဲပချာေး တ်မတှ် ိို ုံ့ပ စ ်ေါတယ်။  

ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမ စ  မ်ျျာေးကိိုရရ ွှေ့ ပ   ရ  ျာငေ်း ိို ုံ့မဟိုတ်ယိမျေးမယိိုတထ  , က်ဘ ်ိိုက်မျျာေး, အရ ျာက်အဦမျျာေး, 

အရ ျာက်အဦမျျာေး၏အို ်စိုမျျာေးနငှ်ုံ့ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ န  paleontological,  မိိုငေ်း, ေ ိိုကျာ, ဘျာ ျာရ ေး, ရေဒ, 

 ိို ုံ့မဟိုတ်အပချာေးယဉရကျေးမှု ိိုင ်ျာအရ ေး ေါမှုရှ ိညမ်ျှာ ဘျာဝ features  နွဲ ုံ့ရှုခငေ်းမျျာေးရှနိ ိိုင ်ေါ ည။် 

မည ်ိို ုံ့ရလျျာုံ့နညေ်းရအျာငရ် ျာင ွ်က်မညအ် ေါအဝငစ်မီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရနပ င်ုံ့ ရှလိျာတွဲုံ့ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာအ ငေ်းအပမ  

စမ်ျျာေးကိိုအရ ေါ် က်ရ ျာက်မှု, ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်မျိ ေး ျာေးရ ေးဥ ရဒပ ဌျာနေ်း, ဒေါမမှဟိုတ် က် ိိုင ်ျာအပ ညပ်   

ည ်ိိုင ်ျာ ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်ျာချ  ်မျျာေးနငှ်ုံ့ ရဘျာတူညခီျက်မျျာေးရအျာက်တွင၎်ငေ်း၏တျာဝနဝ်တတ  ျာေးပ စရ်စ contravene လိို ုံ့မ  ေါဘေူး။ 

 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံ ိိုပ   ိုစမီကံိနေ်းအျာေးက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ် ယမ်ျျာေးတွငအ်လျာေးအလျာရှရိရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမ စ 

 မ်ျျာေးကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ်ကကလိမုံ့မ်ည။် အ ိို ေါ PIU နငှ်ုံ့စမီကံိနေ်း၏အပခ   ျာ ေးအတိိုင ်ငခ်နံငှ ်ုံ့အတူအနေီးက ် ေူးရ ေါငေ်းခိုနစှ,် 

အတိိုင ်ငခ်လံညေ်းရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမ  စမ်ျျာေးကိိုစမီံကိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးစဉအတွငေ်းထခိိိုက်ကက   

ညမ်ဟိုတ်ရကကျာငေ်းရ ချျာရစ န ်င်ုံ့ရလျျာ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီမ ံွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်ရစ မည။်  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း က်ရ ျာက်မှုရလျျာုံ့ ေါေး က် ျာရစပခငေ်းနငှ်ုံ့ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးအတှကျ PIU  

 ွဲ ုံ့စမွေ်း ညက်ိိုတညရ် ျာက် လိမုံ့မ်ည။် 

 

 ဤ ညတ်ျာဝနက်ျတွဲုံ့ရန ျာကရအျာက် ေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ေါဝင ်ည်: 

 စမီကံိနေ်းကိိုက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုဧ ယိျာ 1) ပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယ်ကိိုစစိစအ်တည ် ပ  ို 

2), ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ န မိိုငေ်းနငှ ်ုံ့ယဉရကျေးမှု ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေးနငှ်ုံ့  တ် က်. အမျိ ေး ျာေးနငှ်ုံ့ရဒ ခ ံက် ိိုင ်ရူတွနွဲ ုံ့တိိုင ်ငည် နိ ှုငိေ်းမှုမျျာေး 

3) စမီကံိနေ်းကိိုက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ် ယ်မျျာေးတွငလ်ူ မိျျာေးနငှ်ုံ့အလျာေးအလျာရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးနငှ်ုံ့တညရ်ထျာငပ်ခငေ်းအပခ  

ရ ခအံခရွအန၏ တ်မတှ်ပခငေ်း 

 ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးအရ ေါ်အလျာေးအလျာ က်ရ ျာက်မှု 4)  တ်မတှ်ပခငေ်း 

 ရရေှးရဟျာငေ်းအ ငေ်းအပမ စ  မ်ျျာေးကိိုကျာကွယ်ရစျာငုံ့ရ်ရျှာက် ိို ုံ့ 5) ရလျှျာုံ့ချရ ေး၏ ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉ 

6) PIU ၏ရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးနငှ်ုံ့ရ ွေးချယ်ထျာေး ည်ုံ့လယ်ကွငေ်းနထ်မေ်းမျျာေး 

 

 လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

 စမီကံိနေ်းကိိုက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုဧ ယိျာ 1) ပ နလ်ည ်နေ်းစစပ်ခငေ်း / လယ်ကိိုစစိစအ်တည ် ပ  ို 

 အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ဤံစမီကံိနေ်းရအျာက်တွငစ်မီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေး၏အ ိို  ပ  ိုရန ျာမျျာေးတွငပ်   

နလ်ည ်ံိုေး  ် ေါလိမ်ုံ့မယ်နငှျွှေ့အညလီယ်ပ ငစ်စိစအ်တည ် ပ  ို  ပ  ိုလိမုံ့မ်ည။် 

   က် ိိုင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့အတူ 2) Consultation 

 ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံ ျာက်ထျာေး နလ်ိိုအ ် ေါတယ်ရကကျာငေ်း key ကိိုအမျိ ေး ျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ရဒ ခ ံက် ိိုင ်ခူွွဲပချာေး တ်မတှ်ကကမည် 

 , ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ န မိိုငေ်းနငှ ်ုံ့ယဉရကျေးမှု ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေးနငှ်ုံ့စ ်လျဉေးနငှ်ုံ့တိိုင ်င။် , ဤရ ွွှေ့ကျာေး က် ိိုင ်ျာစမီကံိနေ်းကိို- 

ထခိိိုက်နစန်ျာအို ်စိုမျျာေး က် ိိုင ်ျာအစိိုေး အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာအစိိုေး မဟိုတ်ရ ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး ေါဝငန်ိိုင ်ေါ ည။် 

 အ ်ိချ အ် ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံို ံိုေးပ  တ် နအ်လိို ုံ့ငျှာမျျာေးအပ စ ်တ်မတှ်ပခငေ်းကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငဦ်ေးမည ်

   ပ စတ်ညမ်ှု ိို ုံ့မဟိုတ်စမီကံိနေ်းက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုရဒ မျျာေးနငှ်ုံ့ တူိို ုံ့၏အရ ေး ေါမှုအတွက်ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ  

စန်ိိုငရ် ျာပ စတ်ညမ်ှု။ 

 iii ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်းအလျာေးအလျာနငှ်ုံ့  တ် က်. အဓကိရ ျာုံ့ချက်ကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူရ ေွးရနေွး နမ်လူိမုံ့မ်ည် 

   က်ရ ျာက်မှုအပ စရ်ရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးအရ ေါ် က်ရ ျာက်မှု minimize လို ် ိို ုံ့ပ  

စန်ိိုငရ်ပခရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီမ။ံ 

 
P-27B 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

3)  စမီံက ိ ်းကိုံကသဇောလွှမ ်းမိုံ်းမှု ယ ပယ မျော်းတ င လသူမိျော်းန္ င ေ့အလော်းအလောနရ ်းနဟောင ်းသုံနတသ အရင ်းအပမစ မျော်းန္ င ေ့တည န ောင ပခ င ်းအပခ  

န ခအံခ နအ ၏သတ မ တ ပခင ်း 

  ကိိုယ်။ site  ကိိုလျာရ ျာက်လည ်တ် အူဓကိ က် ိိုင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာအလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလက်အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ န ်

လည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့အတူရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး,  

ထိိုအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းကိိုက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ် ယ်မျျာေးတွငလ်ူ မိျျာေးနငှ်ုံ့အလျာေးအလျာရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာ 

 ေးကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှက်ကမည ်

  ii ။ စ ညတ်ိို ုံ့ကိိုရနျှာင်ုံ့အယှက်၏အတိိုငေ်းအတျာ, လက်ရှအိ ံိုေး  ပ  ိုမှု, access ကိိုခငွ်ုံ့  ပ  ိုချက်:  

ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးစျာ ငေ်းကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာတစခ်ိုချငေ်းစအီ ငေ်းအပမစမ်ျျာေး၏လက်ရှအိရပခခအံရပခအရနမျျာေး,  

အ ေါအဝငက်ိိုပ င ်င ် ေါမည် 

 iii ။ ရ ျာ်ထိုတ်နငှ်ုံ့အလျာေးအလျာရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမ စမ်ျျာေးကိို (ဥ မျာ GIS ကိို အ ံိုေး  ပ  ို.  ိို ုံ့မဟိုတ် Google Earth 

 ိို ုံ့မဟိုတ်အပချာေးအလျာေးတ ူsoftware ကိိုရ ေါ်) ကိိုပ င ်င ်ကကလိမုံ့မ်ည၏်တညရ်န ျာည နပ် ပမ ရ  ံို 

 နရ ်းနဟောင ်းသုံနတသ အရင ်းအပမစ မျော်းအနပေါ်အလော်းအလောသက နရောက မှု 4) သတ မ တ ပခင ်း 

   ကိိုယ်။  အ ေီးအ ေီးခွွဲစမီကံိနေ်းကိိုလှု ်ရျှာေးမှုအတွက်ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးအရ ေါ်အလျာေးအလျာ က်ရ ျာက်မှုရ ျာ် 

ထိုတ်နငှ်ုံ့ရ ျာ်ပ  ထ  ျာ ေး နလ်ိိုအ ် ေါ ည။် အထေူး ပ င်ုံ့အျာရံိုစေူးစိိုက်မှု  ိ ိျာ ျာတူေးရ ျာ်, ပ     ိို ျက်, ရပမကကီေး ျာေးလှု ျရျှာေးမှု, 

ရ ကကီေးပခငေ်း,  ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ ေး တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအပ   ရ  ျာငေ်းအလွဲမျျာေးကိိုနငှျွှေ့ တျ ကျရ ျာလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးမရှ ေးအ ်ပခ 

ငေ်းခ ံ နလ်ိိုအ ် ေါ ည။် 

 ii ။ ပ  စန်ိိုင ်ယွ်တညရ်န ျာ, အချိနက်ိိုက်,    

ပ ငေ်းထနမ်ှုနငှ ်ုံ့အရ ေး ေါမှုကိို၏စညေ်းကမေ်းချက်မျျာေး၌ က်ရ ျာက်မှု၏ ရဘျာ ဘျာဝမျှတမှုနငှ်ုံ့အတူရ ျာ်ပ   ထျာေးခ ံ ိို ုံ့လိိုအ ် ေါတယ်။ 

 နရ ်းနဟောင ်းအရင ်းအပမ စ မျော်းကိုံကောက ယ နစောငေ့ နရ ောက  ိုံ ေ့ 5) နလျှောေ့ချနရ်း၏  ံွဲ့ ပ     ိုံ ်းနရ်းန္ င ေ့နစောင ေ့ကကည ေ့နလေ့လောနရ်းအစအီစဉ 

 1. site  ကိိုလျာရ ျာက်လည ်တ် အူဓကိ က် ိိုင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာအလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလက်အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ န ်

လည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့အတူရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, ထိိုအတိိုင ်ငခ်ရံရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမ 

စမ်ျျာေးကိိုအရ ေါ်ရ ျာ်ထိုတ်အလျာေးအလျာ  ိ ိျာ ျာ က်ရ ျာက်မှု၏အ ေီးအ ေီးအဘိို ုံ့ ငုံ့ရ်လျျာ်ရ ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံ မ  ျ ျာ ေး ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးမလူိမုံ့မ်ည။် ရ ျာင ွ်က်ချက်မျျာေးတစ ိ်ိုငေ်း ိို ုံ့မဟိုတ်ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာယဉရကျေးမှုအ ငေ်းအပမ  

စမ်ျျာေးအျာေးလံိုေး ံိုေးရှုေံး ျွာေးလိမုံ့မ်ညရ်ှိ ျာကိစစမျျာေးတွင ,်  ယ်တငန်ငှ်ုံ့စျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးအ ေါအဝငအ်ပ ညုံ့အ်ဝ site  

ကိိုကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးကရနရ ွေးချယ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအထပိ  စ်နိိုငတ်ယ်။ 

 ii ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံခငွ်ုံ့အလမေ်းလညေ်းရတွွှေ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက်ရငှေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်းရပခလှမေ်းမျျာေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေး ကကလိမုံ့မ်ည ်

 iii ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU  

နငှ်ုံ့ကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေးကအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ျာင ွ်က် မညုံ့်လက်ရတွွှေ့ကျတွဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉကိို ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးတိိုေးတက်ရစ နန်ငှုံ့ရ်ငှေ်းလငေ်းစျွာတျာဝနရ် ေးအ ်တျာဝနမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူအတိိုင ်ငခ်ရံထျာက် ံုံ့ ကကလိမုံ့မ်ည ်

 ဃ။  အ ိို ေါရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဘိို ုံ့ဘတ်ဂျက်အတိိုင ်ငခ်ကံပ င ်င ်ကကလိမုံ့မ် ည် 

6) PIU ၏နလေ့ကျင ေ့နရ်းန္ င ေ့နရ ်းချယ  ော်းသည ေ့လယ က င ်း   မ ်းမျော်း 

 ကိိုယ်။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံိုစစိစ ံ်ိုစမံျျာေး (ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိိုအ ေါအဝင)် 

ရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာယဉရကျေးမှုအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိို၏ထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေးရ ေါ်မှ PIU 

နငှ်ုံ့ရ ွေးချယ်ထျာေး ည်ုံ့လယ်ကွငေ်းနထ်မေ်းမျျာေးရလုံ့ကျငုံ့ ်ကကလိမုံ့မ်ည်။ 

ii ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU 

မရှလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးမျျာေးကိိုရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ နအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိိုကျာကွယ်ရစျာငုံ့ရ်ရျှာက် ိို ုံ့ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအ

စအီမအံရ ေါ်လယ်ကွငေ်းနထ်မေ်းကိိုရ ွေးချယ် ကကလိမုံ့မ်ည။် 

ရညှက်ကျာပခငေ်း 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံ6 လတစက်ျာလအတွငေ်းလို ်ကိိုင ိ်ို ုံ့ရမျှျာ်မနှေ်းထျာေး ည။် 

 အစ ီငခ် ံ

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာမ ှတငေ်း ိို ုံ့ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 

အ ညအ်ချငေ်းမျျာေး 

  ညျာရ ေး: ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ န ညျာအတွက်မဟျာ ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်။ 

 အရတှ ုံ့အကွံ : ရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ န ညျာရငှ ်ိို ုံ့မဟိုတ် က်နယွ်ရ ျာလယ်အပ စန်မိ်ုံ့ ံိုေးအရတွွှေ့အကက   ို အံနညေ်း ံိုေး 5 နစှ။် 

အရတှ ုံ့အကွံ အနညေ်း ံိုေးကမျ္ာုံ့ဘဏ ်/ ADB က ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ   ျာ ေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွွဲရ ျာ် န ံ်ိုရငစွမီကံိနေ်းအတွက် ေါဝင ်မည။် 

စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထွဲမျှာကျွမေ်းကျငမ်ှု ိိုမိိုနစှ ်က် ည။်  

ကမျ္ာုံ့ဘဏအ်ကျာအကှယျမဝူေါဒလိိုအ ်ချက်နငှ်ုံ့အညတီစဦ်ေး ိို ုံ့မဟိုတ်ထိိုထက် ိိုရရေှးရဟျာငေ်း ိုရတ န က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပ  

င ်ငရ်နမတိိုငမ်ကီအရတွွှေ့အကက   ို ကံိိုတစရ် ေါငေ်းပ စ ်ေါတယ်။ 

 

မတှ်ချက်: အရ ေးစတိ် ToR အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတွငေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငပ် င ်ငန်ငှ ်ုံ့အပ ီေး တ် ေါလိမ်ုံ့မည ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

  န ောက ဆက တ ှဲ 12: လူ ေ့-ဆင ပဋပိကခ၏အကှဲပ  တ ဘိုံ ေ့ ToR 

 

 လူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ၏အကွဲပ တ်မျျာေးအတွက်ကိိုေးကျာေးစ ျာ၏စညေ်းမျဉေးမျျာေး 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း 

 

1. ရနျာက်ခ ံမိိုင ်

 40 ခန် ုံ့ င ်ညလ်က်ရှတိွငရ်ရ ွှေ့ရပ ျာငေ်းကရိိုဟငဂ်ျျာလူဦေးရ  (DRP) ၏ရိုတ်တ က်ရ ျာက်လျာမှုရကကျာင်ုံ့စခနေ်းမျျာေးပ စက်က ည။် 

 ရ် ျာက်လျာအတွကက်တညေ်းကလူ ုံ့ င ်ဋ ိကခမျျာေးရကကျာင်ုံ့ 13 ရ  ံိုေးခွဲုံ့ပ ီေးရှအိစီ ငခ်တံငပ် ခွဲုံ့ကက ည။် 

အရကကျာငေ်း ငေ်းဧပ ီ 2018. တစခ်ိုမျှာ IUCN 

ရနပ င်ုံ့အမျျာေးအပ ျာေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးတညရ်ထျာငပ်ခငေ်းခွဲုံ့စဉကတညေ်းကမည ်ည်ုံ့ပ စ်စဉမျျာေးရှ ိေါ ညအ်စီ ငခ်ထံျာေးကကပ ီမဟိုတ်။ 

ဤရ ွွှေ့ကျာေးမျျာေး ေါဝင ်ည:် 

 လူ မိျျာေးရရ ွှေ့ရပ ျာငေ်းလမေ်းရကကျာငေ်း- ညဤ်အနေီး 200-500m ကွျာဟမှုရတွနွဲ ုံ့ကငေ်းရမျှျာ်စငရ် ျာက်လို ်ရ ေးဏ 

 (ISCG စတိ် ိိုငေ်းပ တ်နှုနေ်းထျာေးမျျာေးနှုနေ်းအပ စ ်IUCN အျာေးပ င်ုံ့ရ ေးရ ျာင)် ကိိုညဥ်ုံ့ 2 ဒိုကခ ညမ်ျျာေးအျာေးပ င်ုံ့လိိုက် ေါရနကက 

   ဏတျာဝေါတိိုငမ်ျျာေးအကကျာေးမျှာရှတိွဲုံ့ 100-200m installed ရနရ ျာငပ်ခ ညမ်ေီးခကွ် -  င၏် ို  ိ ုံ့ နလ်ညေ်းရမျှျာ်စငအ်ကက     ျာ ေး ိိုရကျာငေ်းတွဲုံ့ပမ 

ငက်ွငေ်းခငွ်ုံ့  ပ  ို 

   •စခနေ်းမျျာေးဝနေ်းကျငရ်နရ ျာငပ်ခညလ်ျှ ်စစပ်ခ   စံညေ်းရိိုေး 

  ည Guard,  င၏်ရရှွှေ့ရမျှာက်တွင၏် တိရ ေးချက် စရ်တျာဦေးစေီးဌျာနနငှ်ုံ့ CIC, လူအစိုအရဝေးစမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု, ရတျာပ   န ်ျွာေး ိို ုံ့ ငက်ူည ီန:် 

အဘယ် ၏ူအခနေ်းကဏ္ဍ / တျာဝနဝ်တတ  ျာေးမျျာေး ေါဝင ်ည် 10-12   ဒိုကခ ည ်ေါဝင ်ညဟ်ိုဏတညရ်ထျာင ်င၏်တံို ုံ့ပ နမ်ှုအ ွွဲွှေ့မျျာေး, 

 

 
 

ဓျာတ် ံို Credit: Asif အမပ်  ပ ငရ်ပ ျာငေ်းလွဲ ိို ုံ့ မမတအိိုဘျာေးမျာေးလ တ်ရတျာ်မျှာ 

   ံို 1: စခနေ်းမျျာေးမနှေ်းကျင ်IUCN, Ukhiya ရနပ င်ုံ့စတငတ်ညရ်ထျာငရ်ှ ိငေ်းစွွဲကငေ်းရမျှျာ်စင ်

 

 အထက်ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံမျျာေးတ ် ငပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့အတူအမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအပခ  ရ ချရနထိိုငမ်ှုနငှ ်ုံ့အနေီးတဝိိုက ်HEC 

တစအ်လျာေးအလျာတိိုေးပမ င်ုံ့စနွ ် ုံ့စျာေးမှုလညေ်းမရှ။ိ  

ထိို ုံ့ရကကျာင်ုံ့အထက် ေါရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမအံချိ ွှေ့ကိိုလညေ်းအမိရ်ငှလ်ူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးအတွက်လိိုအ ်နိိုင ်ေါ ည။် 

 

 ရ ျာ်ထိုတ် ဋ ိကခရဒ မျျာေး၏တညရ်န ျာမျျာေးနငှ်ုံ့အရ ေးစတိ်အချက်အလက်မျျာေးကိိုရအျာက်က ံိုမျှာပ ထျာေးတွဲုံ့ရနကက ည။် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

2. ရည ရ ယ ချက မျော်း 

 ဤ တျာဝနျပမ   ျာ ေး၏ ည ွ်ယ်ချက်မျျာေးအ ိို ေါနငှုံ့ ်က်စ ်ရ ျာအလျာေးအလျာလူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး၏အရ ေးစတိ်အကွဲပ  

တ်ထကွ် ယ်ရ ျာင ်နပ် စ ်ေါ ည် 

 

လုံပ င  ်းခ င ၏ 3. Scope 

  ဤ ညရ် ျာတျာဝနျအလို ျ၏ရအျာက် ေါနယ် ယ်မျျာေး ေါဝင ်ည:် 

 တစဥ်ီေး။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေးနငှ်ုံ့  တ် က်. တိိုင ်ငခ် ံ ိို ုံ့လိိုအ ျရကွျာငျေး key  

ကိိုအမျိ ေး ျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ရဒ ခ ံက် ိိုင ်ခူွွဲပချာေး တ်မတှ်ကကလိမုံ့မ်ည။် ဤရ ွွှေ့ကျာေး က် ိိုင ်ျာစမီကံိနေ်းကိို- 

ထခိိိုက်နစန်ျာအို ်စိုမျျာေး က် ိိုင ်ျာအစိိုေး အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာအစိိုေး မဟိုတ်ရ ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေး ေါဝငန်ိိုင ်ေါ ည။် 

 ခ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုရဒ မျျာေးရှလိူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေးမျျာေးအတွက်တညရ်ှမိှု ိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးအလျာ ံိုေးပ   

တ် နအ်လိို ုံ့ငျှာမျျာေးအပ စ ်တ်မတှ်ပခငေ်းကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်င ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 က c ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်းအလျာေးအလျာ က်ရ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့  တ် က်. အဓကိရ ျာုံ့ချက် က် ိိုင ်မူျျာေးအပ စလ်ူ ုံ့- 

 င ်ဋ ိကခ ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး minimize လို ် ိို ုံ့ပ   စန်ိိုငရ်ပခရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအတိိုငေ်းအတျာနငှ်ုံ့အတူရ ေွးရနေွး နမ်လူိမုံ့မ်ည။် 

 

 2 ) စမီံက ိ ်းအတ က ကသဇောလွှမ ်းမိုံ်းမှုနေသမျော်း၏စစ တမ ်းအတတိ န ော  ုံတ ရ  န္ င ေ့တည ဆှဲပမ  န ပံုံဆင န ရင ်းနေသမျော်းန္ င ေ့လှုပ ရ ော်းမှုစင်္ကြံမ  

 တစဥ်ီေး။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ဤံစမီကံိနေ်းရအျာက်တွငစ်မီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေး၏အ ိို  ပ  ိုရန ျာမျျာေးတွငပ်  

နလ်ည ်ံိုေး  ် ေါလိမ်ုံ့မယ်နငှျွှေ့အညလီယ်ပ ငစ်စတ်မေ်းမျျာေး  ပ  ိုလမိုံ့မ်ည။် 

 ခ။ site ကိိုလျာရ ျာက်လည ်တ် အူဓကိ က် ိိုင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာအလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလက်အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ    

နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့အတူရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး,  

ထိိုအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းကိိုက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုနယ် ယ်မျျာေးတွငလ်ူ မိျျာေးနငှ်ုံ့အလျာေးအလျာရှရိ ျာလူ ုံ့- င ်ဋ ိကခရဒ မျျာေးခွွဲပချာေး တ်မတှ်ကကမည ်

 က c ။ လူ ုံ့- င ်ဋ ိကခမျျာေးကိို၏စျာ ငေ်းကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာတစခ်ိုချငေ်းစ ီဋ ိကခ၏ က် ိိုင ်ျာ တငေ်းအချက်အလက်အ ေါအဝငက်ိိုပ င ်င ် ေါမည်:  

ရန ုံ့စွွဲနငှ ်ုံ့အချိန,် တညရ်န ျာ,  ေါဝင ်တ် က်လူမျျာေးနငှ်ုံ့ ငအ်ရ အတွက,် လူ ုံ့ဒဏ ်ျာနငှ်ုံ့ရ  ံိုေး စူ ညတ်ိို ုံ့ကိို, အစ ီငခ်ဂံိုဏ ်တတ ိမျျာေး,  

 ငဒ်ဏ ်ျာနငှ်ုံ့ရ  ံိုေး  ူျက်စေီးမှုအစီ ငခ်တံငပ်  

ဃ ။ ရ ျာ်ထိုတ်မျျာေး၏တညရ်န ျာနငှ်ုံ့အလျာေးအလျာရှရိ ျာလူ ုံ့- င ်ဋ ိကခရဒ မျျာေးည နပ် ပမ ရ  ံို (ဥ မျာ GIS ကိို အ ံိုေး  ပ  ို.  ိို ုံ့မဟိုတ် Google 

Earth  ိို ုံ့မဟိုတ်အပချာေးအလျာေးတ ူsoftware ကိိုရ ေါ်) ကိိုပ င ်င ်ကကလိမုံ့မ်ည ်

 

  နရ ်းနဟောင ်းအရင ်းအပမ စ   မျော်းကိုံကောက ယ နစောငေ့ နရ ောက  ိုံ ေ့ 3) နလျှောေ့ချနရ်း၏  ံွဲ့ ပ     ိုံ ်းနရ်းန္ င ေ့နစောင ေ့ကကည ေ့နလေ့လောနရ်းအစအီစဉ 

 တစဥ်ီေး။ site ကိိုလျာရ ျာက်လည ်တ် အူဓကိ က် ိိုင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာအလယ်တနေ်း တငေ်းအချက်အလက်အ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးပ  

နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့အတူရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေး, ထိိုအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းက ဇျာလ မေ်းမိိုေးမှုရဒ မျျာေးရှလိူ ုံ့-   

င ်ဋ ိကခရလျှျာုံ့ချမှုအတွက် င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးမလူိမုံ့မ်ည။် 

  ခ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU န   

 ငှ်ုံ့ကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေးကအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ျာင ွ်က် မညုံ့်လက်ရတွွှေ့ကျတွဲုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉကိို ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးတိိုေးတက်ရစ နန်ငှုံ့ရ်ငှေ်းလငေ်းစျွာတျာဝနရ် ေးအ ်တျာဝနမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူအတိိုင ်ငခ်ရံထျာက် ံုံ့ လိမုံ့မ်ည။် 

 က c ။ အ ိို ေါရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီစဉကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ဘိို ုံ့ဘတ်ဂျက်အတိိုင ်ငခ်ကံပ င ်င ်ကကလိမုံ့မ်ည် 

4) PIU ၏နလေ့ကျင ေ့နရ်းန္ င ေ့နရ ်းချယ  ော်းသည ေ့လယ က င ်း   မ ်းမျော်း 

တစဥ်ီေး။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံိုစစိစ ံ်ိုစံမျျာေးလူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေး၏ထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေးရ ေါ်မှ PIU 

နငှ်ုံ့ရ ွေးချယ်ထျာေး ည်ုံ့လယ်ကွငေ်းနထ်မေ်းမျျာေးရလုံ့ကျငုံ့ ်ကကလိမုံ့မ်ည်။ 

ခ။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံညေ်း PIU မ ှငတ်နေ်းမျျာေးရ ေးနငှ်ုံ့လူ ုံ့- င ်ဋ ိကခမျျာေးကိို minimize 

လို ် ိို ုံ့ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစအီမအံရ ေါ်လယ်ကွငေ်းနထ်မေ်းကိိုရ ွေးချယ် ကကလိမုံ့မ်ည။် 

4. ကကျာချိန:် 

အ ိို ေါတျာဝနက်ျတွဲုံ့ကကျာချိန ်12 လအတွငေ်းပ စရ်မျှျာ်မနှေ်းထျာေး ည်။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

5. အစရီင ခ ံ

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာမ ှတငေ်း ိို ုံ့ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

 တူိို ုံ့ကရအျာက် ေါအစ ီငခ်စံျာမျျာေးကိို ငွျ ငျ ွီေးတင ်ငွေ်းလိမ်ုံ့မည်ဟိုရမျှျာ်လင်ုံ့ရနကက ည။် 

SN အစ ီငခ်စံျာ စျာချ  ်လက်မတှ်ထိိုေးပ ီေးရနျာက်လရ ေါငေ်းမျျာေးစ ွ

1 စတင ်ွွဲွှေ့စညေ်းအစီ ငခ်စံျာ 1 

2 စစတ်မေ်းအစ ီငခ်စံျာ 6 

3 မကူကမေ်းအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာ 10 

4 ေိိုလ်လို ွွဲအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာ 12 

6. နရ ်းချယ နရ်းလုံပ  ံုံ်းလုံပ  ည ်းန္ င ေ့စောချ ပ မျော်း၏ပံုံစ။ံ 

 က  ညူရီစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး၏အရ ေးရ ေါ်လိိုအ ်ရန၏အပခ  ရ အရနမျျာေးအတွက်အကကံရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေး၏ရ ွေးချယ်မှုကိိုနညေ်းလမေ်းဇူလိိုငလ် 2016 

ခိုနစှတ်ွငပ် နလ်ညပ်   င ်ငထ်ျာေးရ ျာကိုနစ်ည်, အလို ်လို ်ဘိို ုံ့ရငရွချေးငျှာေးဘိို ုံ့ IPF မျျာေးအတွက် CQS [ ငွ်ုံ့လငေ်း] Method  

ကိိုကမျ္ာုံ့ဘဏ၏် စစညေ်းဝယ်ယူရ ေးစညေ်းမျဉေးဥ ရဒ, non-အတိိုင ်ငခ်နံငှ ်ုံ့အတိိုင ်ငခ်နံရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနိိုဝငဘ်ျာ 2017  

ခိုနစှတ်ွငပ် နလ်ညပ် င ်ငထ်ျာေးရ ျာပ စ ်ေါတယ် ( စစညေ်းဝယ်ယူရ ေး ိို ုံ့မဟိုတ် စမွေ်းရ ျာင ်ညက်န ုံ့ ်တ်) ။ စျာချ  ် Form  

ကိိုစမိေ်းရ ေါငေ်းလဒပ် စလ်ိမုံ့မ်ည။် 

7. Staffing လိုံအပ ချက မျော်း 

 တျာဝနက်ိိုမျျာေးအတွက်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်းအကွဲပ  တ်လို ်ငနေ်းစဉအတွငေ်းအကွဲပ  တ်ခ ံ ိို ုံ့ Key 

ကိို ရ ျာ် က်ရငှန်ယ်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးကိိုရအျာက်တွငရ် ေးထျာေးရ ျာပ စ ်ေါတယ်။  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူးအတွက်ကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးအပ စအ် င်ုံ့ရလျျာ်တစဦ်ေးချငေ်းစအီ ိို  ပ  ို မည်, 

နငှ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အ ိို  

ပ  ိုထျာေးရ ျာနညေ်းစနစမ်ျျာေး၏အတိိုငေ်းအတျာနငှ်ုံ့ညညွီတ်မှုအတွက်တျာဝနက်ျ ျာထကွ် ယ်ရ ျာင ်န ်ညဤ်ရ ျာုံ့ချက် ျာထေူး၏ 

တစဦ်ေးချငေ်းစ ီန် ုံ့ကျင ်တူစဦ်ေး-လလိိုအ ်ရ ျာအရ အတွက်မမိတိိို ုံ့ကိိုယ် ိိုငခ်န် ုံ့မနှေ်းချက်တငပ်  န။် 

Key ကိုံပနရော  က ရ င  ယ    မ ်းမျော်းအတ က  qualification န္ င ေ့ Input: 

ရော ်ူး ပညောနရ်းဆိုံင ရောအရည အချ

င ်းမျော်း 

အလိုံဆန္ဒ 

ပနရော  က ရ င  

ယ အနတ ေ့အက  ံ

အန္ စ  

တ  ကိျတှဲေ့အနတ ွဲ့အကက   ုံ  ံ

အ ွွဲွှေ့ရခေါငေ်းရ ျာင ် ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲအတွက် 

 က် ိိုင ်ျာလယ်ပ င ်

12 နစှ ် က) အ ငေ်းအပ စအ်ပ ညပ်  ည ်ိိုင ်ျာအရတွွှေ့အကက    ို  ံ3  နစှ ်

ရခေါငေ်းရ ျာင။် 

ခ) လူ ုံ့- င ်ဋ ိကခ၏အရတွွှေ့အကက    ို  ံ က်စ ်ရ ျာစမီကံိနေ်းမျျာေး 

တွငအ်ကွဲပ တ ်အရပခခအံရ ျာက်အဦမျျာေး အထေူးလမေ်း,  

အရ ျာက်အဦေးမျျာေးနငှ်ုံ့ ရ ရ ေးရဝရ ေး &  န် ုံ့ရငှေ်း ရ ေး။ ဂ) 

ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်း တွငအ်ရတွွှေ့အကက    ို  ံိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတ ူ

ဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

 တ်ဝနေ်းကျငထ်ိ

နေ်း မိေ်းရ ေးကျွမေ်း

ကျင ် ူ/ 

Scientis t ကိို, 

ဒေါမမှဟိုတ ်

Ecologist 

B.Sc. အငဂ်ျငန်ယီျာ 

(ပမ ိွှေ့ ပ ) / ရဂဟရေဒ / 

rel evant လယ်ပ င ်

8 နစှ ် က)  က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတွက်အရတွွှေ့အကက   ို  ံ3 နစှ ်

 ဘျာဝအရလျျာက်ရန ငေ်းရဒ မျျာေးအရ ေါ်အရပခခအံရ ျာက်အဦလို ်

ငနေ်းမျျာေးအကွဲပ တ်, ရ , ရပမနငှ်ုံ့ ဇီဝမျိ ေးစံိုမျိ ေးကွွဲမျျာေး။ 

ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်တွက်ခ) အရတွွှေ့အကက    ို ထံထူ ်- စရ်တျာ 

ရဂဟစနစန်စှလ်ိို ယွ်ပ စ ်ေါ ည။် ဂ) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်း 

တွငအ်ရတွွှေ့အကက     ို  ံိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတ ူဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

 စရ်တျာရ ေး ျာ

ကျွမေ်းကျင ်ူ 

B.Sc.  စရ်တျာရ ေး ျာ / 

ရဂဟရေဒ / 

 က် ိိုင ်ျာလယ်ပ င ်

8 နစှ ် က)  က်ရ ျာက်မှုမျျာေးအတွက်အရတွွှေ့အကက    ို  ံ3 နစှ ်

 ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ထထူ ်- စရ်တျာရဂဟစနစအ်တွက်အပခ 

ရ ခအံရ ျာက်အအံိုလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအကွဲပ တ်နစှလ်ိို ယွ်ပ စ ်  ေါ ည။် 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 

    ခ) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းတွငအ်ရတွွှေ့အကက    ို  ံိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတ ူ

 ဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။  

လူမှုရ ေး 

 ွံွှေ့ ပ ိ ေးရ ေးကျွ

မေ်းကျင ် ူ

ရကျျာငေ်း ငေ်း ွွဲအ

တွက ်

လူမှုရ ေး  ိပံ 

8 နစှ ်   က ) တိိုက်ရိိုက်နငှ ်ုံ့ ယွ်ဝိိုက်၏အရတွွှေ့အကက    ို  ံ3 နစှ ်

  လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုအရပခခအံရ ျာက်အဦမျျာေး (positive နွဲ ုံ့  negative) 

အကွဲပ   တ် ွံွှေ့ ပ      ိို ေးရ ေး 

  ရ ရ ေးရဝရ ေး &  န် ုံ့ရငှေ်းရ ေးအ ေါအဝင ်related လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး။ 

  anthropological အတွက်ခ)  က်ရ ပ  ခ  ျက်အရတွွှေ့အကက    ို ကံိို 

    ပ  စန်ိိုင ်ငဘ်ဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်တွက်တိိုငေ်း ငေ်း ျာေးလူဦေးရ ၏ရလုံ့လျာမှုမျျာေး။ 

 ဂ) ကမျ္ာုံ့ဘဏစ်မီကံိနေ်းတွငအ်ရတွွှေ့အကက   ို  ံိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးတ ူ

  ဘဏ္ဍျာရ ေး ွဲ ုံ့စမီကံိနေ်းကိို။ 

 

 ညျာရငှမ်ျျာေး၏စျာ ငေ်း ျာထေူးအထက်အပ င ;် 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံညအ်ပချာေးကျွမေ်းကျင ်မူျျာေးမျျာေးအတွက်အစအီစဉမျျာေးရစနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာနယ် ယ်မျျာေးတွငလ်ံိုရလျာက်ရ ျာအရတွွှေ့အကက 

 ို နံငှ ုံ့အ်တူနထ်မေ်းမျျာေးကိိုရထျာက် ံုံ့ င်ုံ့ ေါတယ်။ 

 

မတှ်စို။ အရ ေးစတိ် ToR အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေးကျာလအတွငေ်းကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငပ် င ်ငန်ငှ ်ုံ့အပ ီေး တ် ေါလိမ်ုံ့မည ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 ရနျာက် က်တွွဲ 13: ကိိုေးကျာေးစ ျာကျျာေး-based အကကမေ်း က်မှုအကွဲပ တ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ကက     ိိုတငက်ျာကွယ်ရ ေး၏စညေ်းမျဉေးမျျာေး 

I. န ောက ခ ံ

 25 က ဂ  ိုတ်လ 2017 ခိုနစှမ်စှ.  ခိိုငပ်  ည  န်ယ်အတွငေ်း, ပမနမ်ျာ, 

အတွက်အစနွေ်းရ ျာက်အကကမေ်း က်မှုဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှ၏်ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငထ်ွဲ ိို ုံ့နယ်စ ်ကိိုပ တ်ပ     ီေးရိိုဟငဂ်ျျာမျျာေး၏အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းထံမှခန် ုံ့မနှေ်းရပခ 

702,160 လူရတွကိိုရမျာငေ်းထိုတ်ခွဲုံ့ ည။် ဤ ညအ်စိုလိိုက်အ  ပ  ို  လံိိုက်အကက  ရ  ျာငေ်းကိို 914.678 ကမျ္ာရ ေါ်တွငအ်လျငပ်မ န ်ံိုေး ွံွှေ့ ပ ိ 

 ို ေး ွဲအတငေ်းအကျ ်ရန ျာရရ ွှေ့ ပ   ရ   ျာငေ်းအကျ ်အတညေ်းမျျာေးတစဥ်ီေး ညအ်ဘယ်အ ျာအတွက်မခှရိိုငအ်တွငေ်းရှရိရ ွှေ့ ပ   

ရ  ျာငေ်းကရိိုဟငဂ်ျျာလူဦေးရ  (DRP) ၏စိုစိုရ ေါငေ်းအရ အတွက်ကတတ်၏။ 87% unplanned စ    

ခနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အမိရ်ငှလ်ူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအကကျာေးကျနရ်ှ ိ13% လူရနမှုအရပခချနငှ်ုံ့အတ ူUkhia နငှ်ုံ့တကက နျာမျှာ DRP အမျျာေးစိုအပခ   

ရ ချရနထိိုငက်က ေါပ ီရှ ိျာနစှခ်ို Upazilas  တူိို ုံ့ရလေးမျျာေး၏နေီး ေါေးတစအ်ချက်အျာေးပ င်ုံ့အမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမယ်လိို ုံ့တရိုတ်လူမှု  ိပံအကယ်ဒမ။ီ 

 န   ီေး ေါေးအရ ေါငျေးတိို ုံ့  DRP အစျာရရျှာင ်ညက်မျ္ာရ ေါ်တွငအ်ကက    ီေး ံိုေးဒိုကခ ညစ်ခနေ်းပ စလ်ျာ ညရ် ျာ ေါရလျာင ်"အကကီေးစျာေးစခနေ်း" 

တွငအ် ေါအဝငက်မျ္ာုံ့အမျျာေး ံိုေး  ်ိ ညေ်းရဒ မျျာေး,  အချိ ွှေ့အတွက်တညခ်ငေ်းဧညရ်နကက ည။် ရကျာုံ့ဘဇျာေး, 

ပ ီေး ျာေးလူဦေးရ ထပူခငေ်းနငှ်ုံ့ပ ငေ်းထနရ် ျာ ှံ ုံ့ ွိ ေးတိိုေးတစနိရ်ခေါ်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့ င ်ိိုငရ်န ရကက 

 ျာငေ်းကိိုခရိိုငအ်တွငေ်းစိုစိုရ ေါငေ်းလူဦေးရ  ွဲ ုံ့ ံိုေး ံိုတ ံိုကိိုမျျာေးအတွက် DRP အရကျာင်ုံ့။  တူိို ုံ့ဟျာအရပခခအံပခ   

ရ ခအံရ ျာက်အအံိုနငှ ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးမအှနညေ်းငယ်မျှ ျာလက်လှမေ်းရှ ိညန်ငှုံ့ ်ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ်အထေူး ပ င်ုံ့ ိိုငက်လိုနေ်းနငှ်ုံ့ရ ကကီေးမှုမကှ 

 ျရ ျာက်ရနတွဲုံ့ပ စက်က ရ  ျာငေ်းရဒ မျျာေးအတွက်ယျာယအီရပခချပခငေ်းနငှ်ုံ့အလွန ် ်ိ ညေ်းအမိိုေးအကျာအတွက်ခိိုလှုံရနကက ည။်  

စခနေ်း ငွုံ့ ်တ်မတှ်ရနျာက်ထ ် ဘျာဝရဘေးအနတ ျာယ် န ်DRP ၏အျာေးနညေ်းချက်တိိုေးပမ င်ုံ့ပခငေ်းနငှ်ုံ့မိုတ် ံိုချဉေးက ်, လျငပ်မန ်စရ်တျာပ  

 ိုနေ်းတီေးမှုမဥှီေးရ ျာငလ်ျက်ရှ ိည။် ရပမပ   

  ိိုပခငေ်းနငှ်ုံ့ရ လ မေ်းမိိုေးပခငေ်းမမှျှာအနတ ျာယ်အရှ ိံိုေး၏အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏ရန ျာရပ ျာငေ်းရရ ွှေ့ ွဲပ စ ်ေါ ညဒ်ေါရ မယ်ုံ့ရတျာငမ်အှပမင်ုံ့ ံိုေး- 

အနတ ျာယ်အမျိ ေးအစျာေးထျာေးရှ ိန ်ရှနိ ိိုငမ်လံိုရလျာက်ရ ျာ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာရပမလညေ်းပ စ၏်။ 

 အ  ိို ေါရ ျာက်လျာတည ်ွဲအပခ  ရ ခအံရ ျာက်အအံိုအချ  ်ခနေ်းနငှ်ုံ့ပ ီေး ျာေးအ ငေ်းအပမစ-် 

 တ်လူမှုရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုရ ေးအ ်ပခငေ်းစနစန်ငှ်ုံ့ရကျာုံ့ဘဇျာေးခရိိုငအ်တွငေ်း တ်ဝနေ်းကျငရ်လျျာုံ့နညေ်း ျွာေးရစနိိုင ်ည။် လ  က်ရှရိ မတှ်အရ ေါ် စတိ် ိစေီးမှု 

fecal ရ ံ ွှေ့ န ွမံျျာေးစနွ် ုံ့ စပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့ကို မှုစနိရ်ခေါ်မှုတစ ် ်ပ  စ  လ်ျာ ညစ်ဉအလို ်မပ စ ်တူိို ုံ့ထွဲကအရတျာ်မျျာေးမျျာေး rendering, 

 စက်ိိုရ ျာက်လျာနငှ်ုံ့အတ ူ20-ပခ   ရံကျျာ်တိိုေးပမ င်ုံ့လိိုက် ေါတယ်။ အမိရ်ထျာငစ်ိုထွဲမျှာ ိမေ်းထျာေးတွဲုံ့ရ  70 ရကျျာ် ျာခိိုငန် ှုနေ်းညစည်မေ်းရန ညန်ငှ်ုံ့ ံို ိို ုံ့,  

ဝက် က်နငှ်ုံ့ဝမေ်းရလျှျာနွဲ ုံ့တူရ ျာဂေါမျျာေးပ  စ ်ျွာေးမှုရှခိွဲုံ့ ေါပ ီ။ အ ိို ေါရ ျာက်လျာခရိိုငရ် ေးရံိုနငှ ်ုံ့နစှခ်ိုကိို Upazila  

ကငနျေးမျာရ ေးရှု ်ရထေွးရနပ င်ုံ့ရ ေးအ ်လ ွဲရပ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့အတွငေ်းလူနျာဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအရ ေါ် strain တိိုေးပမ င်ုံ့ခွဲုံ့ ည။် 

အ ိို ေါ DRP ၏ 60% ရကျျာ်အမျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့ကရလေးမျျာေးပ စက်က ည။် DRP 

အမျိ ေး မေီးရတွက တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတွငေ်းမျှာခွွဲပချာေး က် မံှုပမင်ုံ့မျာေးတွဲုံ့အ င်ုံ့ကိို င ်ိိုင ်နငှ်ုံ့အမျိ ေး မေီးအမျျာေးစိုစခနေ်းမျျာေးအတွငေ်းပ စရ် ေါ်

ရကကျာငေ်းလိင ိ်ိုငေ်း ိိုင ်ျာရချမှုနေ်းရ ေးနငှ်ုံ့လူကိုနက်ူေးမှုကိိုရရျှာငက်ကဉ နအ်ပ စရ်ကကျာင်ုံ့အမျျာေးပ ည ်နူယ် ယ်မျှာ တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့အခနေ်းကဏ္ဍကန် ုံ့ တ်ရကကျာငေ်း

လူမှုရ ေးစခံျိနစ်ံည နေ်း၎ငေ်းတိို ုံ့၏အမိိုေးအကျာရန။ ဤ ညက်န် ုံ့ တ် mobility DRP အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏ 16% compose 

ရ ျာမနိေ်းမတိို ုံ့ရခေါငေ်းနစှလ်ံိုေးအမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေးအတွက်အထေူး ပ င်ုံ့စနိရ်ခေါ်မှုပ စ ်ေါတယ်။ DRP အမျိ ေး မေီး င ်ိိုငခ်ွဲုံ့  ည် GBV 

၏အတိိုငေ်းအတျာတွက်ချက် နခ်က်ခွဲ ည,် ဒေါရ မယ်ုံ့ကိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့ရဒ ခံ NGO မျျာေးကပမင်ုံ့မျာေး တငေ်း ိို ုံ့ ေါ။ DRP hosting 

ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှလ်ူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတွငေ်းက်ဘ ်ိိုက်မျျာေး၏ခန် ုံ့မနှေ်းရပခအျာေးပ င်ုံ့ 85%  အကကမေ်း က်မှုအ က်ရငှက်ျန ်စ ်မူနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးရှ ိည။် 

DRP  အမျိ ေး မေီး င ်ိိုငခ်ွဲုံ့  ညအ်ထေူး ပ င်ုံ့စိိုေး မိ ် ူနမ်ှုမျျာေးရပ ရငှေ်း နရ်ကကျာငေ်းနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးတိိုေးချွဲွှေ့ နန်ငှ ်ုံ့ရနျာက် ိိုငေ်းတွငမ်နိေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့ရဘေးကငေ်း 

လံိုခ ပ  ို  မံှုနငှ ်ုံ့လွတ်လ ်စျွာ ျွာေးလျာခငွ်ုံ့ရ ေးရကကျာငေ်းကက   ျာ ေးဝငဒ်ဇိီိုငေ်းတစခ်ိုလိိုအ ်ရကကျာငေ်းလညေ်းမရှ။ိ ထိို ိို ုံ့ရ ျာကကျာေးဝငက်ူည ံီုံ့ ိိုေးမယ်လိို ုံ့: (ဈ)  

အကကမေ်း က်မှုအ က်ရငှက်ျန ်စ ်မူျျာေးအတွက်လက်ငငေ်းကျနေ်းမျာရ ေးဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးကိို ေါပ ဋ္ဌျာနေ်းချက်; (ii) အရဝေးရ ျာက်,  

 က်တူ ွယ်တူအကကံရ ေးပခငေ်းနငှ်ုံ့အ  ပ  ိုအမရူပ ျာငေ်းလွဲမှုကိိုဝငရ် ျာက်စကွ် က်ရ ေးမတှ င်ုံ့ GBV ကျာကွယ်တျာေး ေီး ိို ုံ့လူထိုအရပခ  

ပ  ိုအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူအလို ်လို ်; နငှ်ုံ့, (iii) DRP မနိေ်းမတိို ုံ့အဘိို ုံ့အခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေးကိိုတန ိ်ိုေးရှရိှလိှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးတွငထ်ရိတွွှေ့ က် ံ ိို ုံ့။ 

 အ ိို ေါရ ျာက်လျာရဒ ခစံေီး ျွာေးရ ေးအရ ေါ်တစဦ်ေးအချိ ေးအစျာေးမညီမျှမှု က်ရ ျာက်မှုရှပိခငေ်းနငှ်ုံ့ DRP  

နငှ်ုံ့ရကျာငေ်းကငေ်ိိုလ်ရပခအရငှအ်ကကျာေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ျွာေးလျာရန ည။် အ ိို ေါ DRP လူဦေးရ ၏ 90    

 ျာခိိုငျနှုနျေးရကကျျာဝငျရငအှဘယ် မူျှမ တငေ်း ငေ်းပမစ်ရှ ိည်။ ပခ   ို ငံံို DRP ၏အနညေ်း ံိုေး 80  ျာခိိုငန် ှုနေ်းပမင်ုံ့မျာေး ိို ုံ့မဟိုတ်လံိုေးဝကျနရ်ှရိ ျာ 20  

 ျာခိိုငန် ှုနေ်းအရနပ င်ုံ့ပ င ်အကူအညမီျျာေးအရ ေါ် မှခီိို ျာတစစ်တိ်တစ ိ်ိုငေ်းရပ ရငှေ်းမဟျာေျူဟျာမျျာေးမတှ င်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုပ ည်ုံ့ ညေ်း 

ရ ေးနိိုင ်ည။် တငေ်းကက  ်စျွာ, တ ် ိို ုံ့မဟိုတ်အလို ်စနွ် ုံ့ချွာ နခ်ငွ ်ုံ့ပ   ိုထျာေးရ ျာ DRP အ ွွဲွှေ့ဝငအ်ချိ ွှေ့အမျျာေးစိုရယျာက်ျျာေးမကက  

 ျာခဏတစဝ်က် ံိုမနှရ်အျာက်တွငရ် ျာ်ပ  ထျာေးရ ျာလို ်ခကိိုလကျခ,ံ ရ ျာက်လို ်ရ ေး, လယ်ယျာစိိုက် ျိ ေး,  

ငေါေး မေ်းလို ်ငနေ်းနငှ်ုံ့စျာေးရ ျာက် ိိုငအ်တွက်အလို ်အကိိုငအ်ခငွ်ုံ့အတက်ယူရနကက  ညမ်ဟိုတ်ရ မယ်ုံ့ 

P-31B 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 နှုနေ်းထျာေးမျျာေး။ လို ်ခ၌ဤကျ ငေ်းမှု, ရစျေးနှုနေ်းပမင်ုံ့တက်နငှ်ုံ့ဝနရ် ျာငမ်ှုမျျာေးရ ေး နတ်ငေ်းမျာရန access ကိိုအမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းနငှ ်ုံ့ DRP အ က   

ပ  ျာ ေးတငေ်းမျာမှုမျျာေးတိိုေး ျွာေးလျာခွဲုံ့ ည။် အကက  ရ   ျာငေ်းကိို 336.000 ခန် ုံ့မနှေ်းစခနေ်း၏ချက်ချငေ်းဝနျေးကငငျတှငျနရထိိုငျရ ျာအ Host 

ကလူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း,  ိိုငေ်းတွငထ်ကွ်ရပ ေးလျာရ ျာလူရတွကက   

  ိို ိိုရ မယ်ုံ့ တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့အချိနက်ကျာပမင်ုံ့စျွာရနထိိုငန်စှခ်ိုအကကျာေး က် ရံ ေးတငေ်းမျာလျက်ရှ ိည။် 

 

II ကိုံ။ ရည မ   ်းချက န္ င ေ့ရည ရ ယ ချက မျော်း 

 အ ိို ေါကျျာေး-အရပခပ   ိုအကကမေ်း က်မှု (GBV) ၏ပခ   ို ငံ ံို ညမ်နှေ်းချက်ရကျာုံ့ဇျာေးခရိိုင,် 

ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်တွက်လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ိိုင ်ျာအကျ ်အတညေ်းရပ ရငှေ်း နည် နိ ှုငိေ်း, တျာဝနခ်နံငှ ်ုံ့ထရိ ျာက်ရ ျာ G  BV အရ ေးရ ေါ် ကက  

  ိိုတငပ် င ်ငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အနတ ျာယ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးလွယ်ကူရချျာရမွွှေ့ နပ် စ ်ေါ ည်။ ကျျာေး-based အကကမေ်း က်မှုမျျာေး   

" ိုဂ္ ိလ်တစဦ်ေး ွဲ ုံ့အလိိုရတျာ် န် ုံ့ကျငက်ျူေးလွနရ်န ညန်ငှ်ုံ့ရယျာက်ျျာေးနငှ်ုံ့မနိေ်းမဦေးအကကျာေးလူမှုရ ေးအ  ascribed (ကျျာေး, မ)  

ကွွဲပ ျာေးပချာေးနျာေးမှုအရ ေါ်အရပခခရံကကျာငေ်းမည ်ည်ုံ့အနတ ျာယ်ရှရိ ျာလို ်  ်။ " လ မေ်းခ ပ  ို   ံ

ဒေါဟျာရို ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာလိင ိ်ိုငေ်း ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်စတိ် ိိုငေ်း ိိုင ်ျာထခိိိုက်မှု ိို ုံ့မဟိုတ် ငျေး ွဲဒိုက်ခစ ီငက်က  ရ  ျာငေ်းလို ်  ်မျျာေး, ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ  

ပ  ိုမရူ ျာအမှုပခမိေ်းရပချာက်မှုမျျာေး, အကျ ်ကိိုငပ်ခငေ်း, လွတ်လ ်မှု၏အပချာေး ငေ်း ွဲချိ ွှေ့တွဲုံ့ ေါဝင ်ည။် GBV   

အမျျာေးပ ည ် ူိို ုံ့မဟိုတ် ိုဂလ္ိကအျာကျာ အတွငေ်းနစှဥ်ီေးစလံိုေးပ  စ ်ျွာေးနိိုင ်ည။် ကမျ္ာလံိုေး ိိုင ်ျာလမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့ဤစမီခံျက်၏ ESMF 

နှုနေ်းကွဲုံ့ ိို ုံ့ခ ် မိေ်းရ ျာလူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ိုဂ္ိ လ်မျျာေး GBV  

အကျ ်အတညေ်းကျာလ၌ခစံျာေး ရ ျာရဝဒနျာရငှပ် ည ်မူျျာေး၏ပ စ်ရ ေါ် ပခငေ်းနငှ်ုံ့ပခမိေ်းရပချာက်ရန ညယ်ူ  ငုံ့၏်;   

ပ ငေ်းထနပ် ီေးအ က်အနတ ျာယ်ပ ဿနျာအပ စ ်က်  ံေါ, နငှ်ုံ့မ က် ိိုငက်ွနက် စ ်''  က်ရ အရထျာက်အထျာေးမျျာေး '' 

၏ရရှွှေ့ရမျှာက်တွင ်ိို ုံ့မဟိုတ်မရှပိခ  ငေ်း၏လို ်  ်မျျာေးယူ ေါ။ 

တကိျနသောရည ရ ယ ချက မျော်း: 

1 . GBV ၏ ည ွ်ယ်ချက်မျှာဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့အတွက ်DRP ရပ ရငှေ်း နထ်ရိ ျာက်ရ ျာနငှ်ုံ့အျာေးလံိုေး ေါဝငန်ိိုငယ်နတ ျာေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက် ိို ုံ့ပ စ ်ေါတယ်။ 

ဤရ ွွှေ့ကျာေးလို ်  ်မျျာေး ESMF နငှ်ုံ့အစိိုေး မဝူေါဒမျျာေးနငှ်ုံ့တူ က် ိိုင ်ျာစမီကံိနေ်းကိိုစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးနငှုံ့အ်ညပီ စလ်ိမုံ့မ်ည။် 

 2. အ ိို ေါ GBV Sub-ကဏ္ဍမ နစ်မွေ်းမနိေ်းကရလေးငယ်, အမျိ ေး မီေးမျျာေး, တစဥ်ီေးချငေ်းစအီ ေါအဝငအ်နညေ်း ံိုေး-အနတ ျာယ် GBV ၏အချိ ေးအစျာေးမမျှမ 

DRP  မျျာေးအတွက်အ က်ကယ်နရ် ျာငမ်ှုမျျာေးရ ေး နအ် ံိုေး  ပ  ိုနိိုငစ်မွေ်းဦေးစျာေးရ ေး လိမုံ့မ်ည။် 

 III ကိုံ။ လုံပ င  ်းတောဝ  မျော်း 

 :  အ ိို ေါ GBV မတှ င်ုံ့ GBV အရ ေးရ ေါ်တံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့ကက    ိိုတငက်ျာကယွ်ရ ေးအတွက်အျာေးလံိုေး က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေး၏ကက  

  ိို ေး မေ်းအျာေးထိုတ်မှုနငှ ်ုံ့လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး, ခိိုငမ်ျာရအျာငည် နိ ှုငိေ်း, တိိုေးတက်ရစပခငေ်းနငှ်ုံ့ ံုံ့ ိိုေးကူညကီကလိမ်ုံ့မည ်

   သက ဆိုံင ရောအစိုံ်းရဝ  ကက်ီးဌော မျော်း, အရပ ဘက လမူှုအ  ှဲ ွဲ့အစည ်းမျော်းန္ င ေ့အပပည ပပ ည ဆိုံင  ရောသရုံပ နဆောင မျော်းကိုံ၏ပျေါဝင မှုအော်းပ င ေ့ multi-  

ကဏ္ဍညြှနိ္ှုငိ  ်းယန္တရော်း၏ 1. တည န ောင : 

1.1 ။  တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့ က် ိိုင ်ျာ ျ ိိုငျခငှျွှေ့ န ွဲ ုံ့ program ကိိုဦေးစျာေးရ ေးထည်ုံ့ ငွေ်းစဉေးစျာေး, ကကက်ရပခန ီ/ လပခမေ်းန ီSocieties 

အ ေါအဝင ်က် ိိုင ်ျာဝနက်ကီေးဌျာနမျျာေး,  က  ိုလ မဂရ္အဂျငစ်မီျျာေး, bi-lateral ရအဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့ NGO / INGO အ ေါအဝင ်GBV 

တံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့ကက     ိိုတငက်ျာကွယ်ရ ေးအတွကက်ျွမေ်းကျငမ်ှုနငှ ်ုံ့အတူမတိ် က်,  နေ်းစစ ်ေါ။ 

1.2 ။ အကျ ်အတညေ်း၏အရ ေးရ ေါ်အ င်ုံ့စဉနငှ်ုံ့အပ     ီ ေးလို ် ိိုငခ်ငွ ်ုံ့အျာဏျာ, စမွေ်း ညန်ငှ်ုံ့ ထဝလီ မေ်းပခ  

 ို ရံှရိနပခငေ်းအရ ေါ်အရပခခပံ ီေးတစဥ်ီေးချငေ်းစ ီGBV partner ၏တိကျရ ျာအခနေ်းကဏ္ဍမျျာေးနငှ်ုံ့တျာဝနဝ်တတ  ျာေးရ ျာ်ထိုတ်ရဝ နရ်လျာုံ့။ 

 1 .3 ။ ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာရဘေးအနတ ျာယ်စမီခံန် ုံ့ခွွဲရ ေးဌျာန (MoDMR) အပ စအ်မျိ ေး ျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ရဒ ခအံျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ကွွဲပ ျာေးပခ   ျာ 

 ေးနျာေးရ ျာအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေးအ ေါအဝငဘ်ဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှအ်တွက် GBV ကက    ိိုတငက်ျာကွယ်ရ ေးနငှ်ုံ့တိုန် ုံ့ပ  နအ်လို ်လို ်အျာေးလံိုေးမတိ် က,်   

အမျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့ကရလေးမျျာေးရ ေး ျာ LGED နငှ်ုံ့ဝနက်ကီေးဌျာန (MoWCA)   နွဲ ုံ့ထရိ ျာက်ရ ျာည နိ ှုငိေ်းအျာမခ ံေါ ည။် 

1.4 ။ အရ ေးရ ေါ်အပခ  ရ အရနအတွက ်GBV တံို ုံ့ပ  န   ်န ်က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေး၏စမွေ်း ည ်ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်။ 

1.5 ။ ခရိိုငမ်ျှာအျာေးလံိုေး ေါဝငန်ိိုငအ်ချငေ်းချငေ်းရအဂျငစ်ီ / Multi-ကဏ္ဍအလိိုက ်GBV ည နိှုငိေ်းယနတ ျာေးမျျာေးကိိုရထျာကျ ံုံ့ 

နငှ်ုံ့ site / ဇိုနအ် င်ုံ့ င်ုံ့နငှ ်ုံ့တျာေး ေီးနငှ်ုံ့ GBV တံို ုံ့ပ န ်နက်ကျာေးဝငတ်က်စရကေး။ 

1.6 ။ GBV ကိစစမျျာေးအျာေးလံိုေး က် ိိုင ်ျာပ တ်ပ ီေးရ ေါငေ်းစညေ်းပ စရ်ကကျာငေ်းရ ချျာရစ နန်ွဲ ုံ့အပချာေးကဏ္ဍ (s) ကိိုအတ ူLiaise 

လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ိိုင ်ျာတံို ုံ့ပ နမ်ှုအျာေးထိုတ်မှု။ 

 

 

P-32A 

 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

1.7 ။ စ ်လျဉေးလိိုအ ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ကွျာဟချက်ရ ျာ်ထိုတ်, လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအရ ေါ် တငေ်းအချက်အလက်ရဝမျှပခ ငေ်းမျျာေးအတွက် ိို မရ် ေး 

၏ ကက    ိိုတငက်ျာကွယ်ရ ေးနငှ်ုံ့ GBV တံို ုံ့ပ န ်နအ်ပ စအ်ချငေ်းချငေ်းရအဂျငစ်ီ GBV လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးစစီဉ ည။် 1.8 ။  

နိိုင ်နအ်တွက်ကရလေး ငူယက်ျာကယွ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေး (က CP)  နွဲ ုံ့အတူတကွအလို ်လို ် ိို ုံ့အျာေးလံိုေးအျာေးနညေ်းချက်မျျာေး၏လ မေ်းပခ   ို ရံ ချျာရစ န ်

 အ ထေူးကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရ ေးလိိုအ ်ကက  ရ  ျာငေ်းအို ်စိုမျျာေး 

2. လိုံအပ ချက မျော်းအကှဲပ တ ပခင ်းန္ င ေ့အခ နအန အော်းသံုံ်းသပ ပခင ်း 

2.1 ။ စခံျိနစ်ညံ နေ်းမီ GBV အကွဲပ တ် tools  

မျျာေးတညရ်ထျာင ်နန်ငှ ်ုံ့ရနျာက် က်တွွဲအရ ေးယူမှုနငှ ်ုံ့ရထျာက်ခအံျာေးရ ေးမှုအတွက်အျာေးလံိုေး က် ိိုင ်ျာ ရို ်ရ ျာငရ်တွနွဲ ုံ့အတူမျှ ရဝ ိို ုံ့ချဉေးက ်။ 

2.2 ။ စမီကံိနေ်း ံိုေးခိုစလံိုေးရအဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့အတူအလို ်လို ် နန်ငှ ်ုံ့အဓကိ GBV စိိုေး မိ ် ူနမ်ှုမျျာေး ည် interagency Multi- 

ကဏ္ဍအလိိုက်အကွဲပ တ်အပ စက်အပချာေး Non-GBV တိကျတွဲုံ့ကဏ္ဍအလိိုက်အကွဲပ  တ်တွငထ်ငဟ် ်ပ စရ်ကကျာငေ်းအျာမခ ံေါ ည။် 

 2.3 ။ ရ ချျာ ည်ုံ့ GBV Sub-ကဏ္ဍအတွငေ်းနငှ်ုံ့အပချာေးကဏ္ဍမျျာေးနငှ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်းအကွဲပ   

တ်ကိိုပ င ်ငပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့အချိနမ်ထီံိုေးစ၌ံထကွ် ယ်ရ ျာငရ်နကက ည။် 

 2.4 ။ ထရိ ျာက်ရ ျာစမီကံိနေ်းရ ေး ွွဲပခ ငေ်းကိို enable ထရိ ျာက်ရ ျာ ေူးတွွဲအချက်အလက်စိုရ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ခွွဲပခမေ်းစတိပ်    ျာကိိုရထျာကျ ံုံ့ 

3. စပံမြှင ေ့တင နရ်းန္ င ေ့ပပင ဆင မှုအော်း 

3.1 ။ အရ ေးရ ေါ်အပခ  ရ အရနအတွက ်GBV addressing ဘိို ုံ့ဟျာ Standard Operating လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး (SOP) ရ ချျာ ည်ုံ့ ESMF  

နငှ်ုံ့ကိုလ မဂလ္မေ်းည နခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့အညီ, တီထငွရ်နကက ေါတယ်။ 

3.2 ။ အပချာေးကဏ္ဍမျျာေး (ဥ မျာကျနေ်းမျာရ ေး, ကျာကယွ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာကရ် ေး,  ညျာရ ေး, ရ စတျာရတွ) မ ံှုံ့ ိိုေး ေါဝငမ်ှု 

ထရိ ျာက်ရ ျာနငှ်ုံ့ည နိ ှုငိေ်း GBV ကကျာေးဝငရ် ချျာ ိို ုံ့ SOP  ှံ ုံ့ ွိ ေးတိိုေးတပ စစ်ဉမျျာေး။ 

3.3 ။ အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အ ွွဲွှေ့ဝငမ်ျျာေး GBV လ ွဲရပ ျာငေ်းလမေ်းရကကျာငေ်းထွဲမျှာ ေါဝငဘ်ိို ုံ့ Sub-ကဏ္ဍစခံျိနစ်ညံ နေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ကိိုက်ညနီငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ် ေီး န် ုံ့ 

Sub-ကဏ္ဍကရထျာက်ခ ံGBV လ ွဲရပ ျာငေ်းယနတ ျာေးမျျာေးအ ံိုေးချအျာမခ ံေါ ည။် 

4. စမီံက ိ ်းန္ င ေ့မဟောဗျျူဟော  ံ ွဲ့ ပ      ိုံ ်းနရ်း 

 က ပ     ိိုတငပ် င ်င ်

4.1 ။ တစခ်ို က်ရ အရထျာက်အထျာေး-based ရ ချျာ, interagency GBV 

အရ ေးရ ေါ်အစအီစဉကိိုအစအီစဉနငှ်ုံ့ရထျာက်ခအံျာေးရ ေးမှုနစှဦ်ေးစလံိုေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအ ေါအဝင ,် ရန ျာပ စ ်ေါတယ်။ 

4.2 ။ အ အိပမငတ်ညရ် ျာက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ ိိုမိိုရကျာငေ်းမနွတ်ွဲုံ့ကိိုပ  င ်ငခ် ံ ိို ုံ့လူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, မ ိျာေးစိုမျျာေး, အ  

မျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့မနိေ်းကရလေးမျျာေးလို ် ိိုငခ်ငွ ်ုံ့တစခ်ို က် ယွ်ရ ေးမဟျာေျူဟျာအရ ေးစတိ်နငှ ်ုံ့အရ ေးရ ေါ်အပခ    ရ အရနတံို ုံ့ပ နက်က ည။် 

4.3 ။ functioning GBV လ ွဲရပ ျာငေ်းလမေ်းရကကျာငေ်းအ  ျ၌ရှကိက၏ရ ချျာ 

တံုံ ေ့ပပ  ချက  

4.4 ။ GBV လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုရပ ရငှေ်း န ်ဟဇျာတတံို ုံ့ပ နမ်ှုမျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှု Coordinate ။  

4.5 ။  အ ိို ေါအစအီစဉကိိုအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ျာင ွ်က်မှုအရ ေါ်အစ ီငခ်အံျာမခ ံေါ ည။် 

 4.6 ။  ွံွှေ့ ပ     ိို ေးပခငေ်းနငှ်ုံ့အျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေး, အလှူရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အပခ  

 ျာ ေး က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူစညေ်းရံိုေးရ ေးအစ ျိ ေးတွင ်ေါဝငရ် ျာင ွ်က်။ 

အနစောပိုံင ်းပပ  လည  နူ ောင နရ်း 

4.7 ။ လိိုအ ်ချက်နငှုံ့အ်ည ီငုံ့ရ်လျျာ်ရ ျာအပ   ရ  ျာငေ်းအလွဲလို ် ိို ုံ့စစီဉ နအ်ရ ေးရ ေါ်တိုန် ုံ့ပ  နရ်နစဉအတွငေ်း ံိုမနှ ်GBV အခရွအရနခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ 

Coordinate နငှ်ုံ့လွယ်ကူရချျာရမွွှေ့။ 

 4.8 ။ အကူေးအရပ ျာငေ်းအ င်ုံ့စဉအတွငေ်းအရ ေးရ ေါ်အပခ  ရ အရနအတွက်ရခတ်ရ စေီးရကကျာငေ်း GBV မအှရ ေးယူတွဲုံ့ရငှေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်းအစအီစဉ ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးတိိုေးတက် ိို ုံ့, GBV  ရို ်ရ ျာငရ်တွ, အစိိုေး နငှ်ုံ့အပချာေး key  

ကိိုကျာယကံရငှမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အတူအလို ်လို ် က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေးမအှလို ်လို ် ေါတယ်။  

 

အန္တရောယ နလျှောေ့ချနရ်း 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

4.9 ။  လို ်ရ ျာငခ်ျက်တစခ်ိုအစအီစဉကိိုတိိုရတျာငေ်းရ ျာ က်တမေ်းနငှ်ုံ့လူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းနငှ ်ုံ့အတူတိိုင ်ငအ်တွက်အနတ ျာယ်ရလျှျာုံ့ချ  ရ  ေးနငှ်ုံ့ 

GBV ကျာကွယ်တျာေး ေီးရ ေးအဘိို ုံ့ရ ရညှစ်ွမေ်း ညအ်ရ ျာက်အဦမျျာေးအတွက,် အ  ်၌ရှအိျာမခ ံေါ ည။် 

 GBV အနတ ျာယ်ရလျှျာုံ့ချရ ေးနငှ်ုံ့ကျာကွယ်တျာေး ေီးရ ေး ရိိုဂ မ်၏ရ ေါငေ်းစညေ်းမှုရ ေးအတွက် က် ိိုင ်မူျျာေးနငှ်ုံ့အတူ  4.10.Promote 

နငှ်ုံ့ထရိတွွှေ့ က်  ံ

  

5. စ မ ်းနဆောင ရည   ံ ွဲ့ ပ      ိုံ ်းတိုံ်းတက နရ်းကိုံ 

5.1 ။ တစဥ်ီေး interagency GBV စမွေ်း ညအ်ရ ျာက်အဦအစအီစဉ (တနညေ်းအဝနေ်း,  အ  ်ဘက်လူ ုံ့အ ွွဲွှေ့အစညေ်းအစိိုေး အ ျာရှိမျျာေး, 

ရဒ  ိိုင ်ျာအစိိုေး မျျာေး, NGOs မျျာေး, မဟိုတ်ရ ျာက CP  လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ရို ်ရ ျာငမ်ျျာေးကိို) key  

ကိိုအမျိ ေး ျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ရဒ ခ ံက် ိိုင ်ူမျျာေး၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေးအစအီစဉမျျာေးနငှ်ုံ့ရတွွှေ့ ံိုရကကျာငေ်း,  အ  ်၌ရှအိျာမခ ံေါ ည။် 

5.2 ။ ရနျာက်ထ ် key ကိိုအမျိ ေး ျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ရဒ ခ ံက် ိိုင ်ူမျျာေး၏ရတျာငေ်း ိိုချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေး strategize  န,်  

ကွွဲပ ျာေးပချာေးနျာေးရ ျာအ င်ုံ့ င်ုံ့မျှာစမွေ်း ည ်ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းအစ ျိ ေးမျျာေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအရ ေါ် ည် Periodic ပ  

နလ်ည ်ံိုေး  ်ရ ျာင ွ်က် 

6. ပပ  ကကော်းနရ်းစမီံခ  ေ့ခ ှဲမှု 

6.1 ။ အ ိို ေါ interagency GBV တံို ုံ့ပ နမ်ှုအစအီစဉအဘိို ုံ့အည နေ်းကိနေ်းကိိုရ ေါ်ထိုတ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ရအဂျငစ်နီငှ ်ုံ့ interagency  တံို ုံ့ပ နမ်ှု ည ်Periodic ပ  

နလ်ည ်ံိုေး  ်အျာမခ ံေါ ည။် 

6.2 ။ ဘံိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေးနငှ်ုံ့အစ ီငခ်စံနစက်ရ ချျာ တငေ်းအချက်အလက်စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုစနစ ်(IMS)  တိို ုံ့ ေါဝင ်ညရ် ျာအ  ်ဌျာန၌တည်ရှ၏ိ။ 

6.3 ။ ( ထဝလီ မေ်းပခ   ို နံငှ ်ုံ့အစအီနယ် ယ်အ ေါအဝင)်  

တံို ုံ့ပ နမ်ှုကွျာဟချက်ကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ပ ည်ုံ့ ညေ်းကွျာဟချက်မျျာေးအတွက်ရပ ရငှေ်းချက်ရျှာကကျာရလျာုံ့။ 

6.4 ။  ွွဲ ငခ်နေ်းစျာမျျာေးကိိုအညအီတိတ်လို ်ငနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ပ နလ်ညစ်စရ် ေးကကညုံ့ရ်ှုမဟျာေျူဟျာကရန ခိွဲုံ့ တယ်။ 

7. န ောက ခအံော်းနပ်းမှု, မီေယီောဆက ဆနံရ်းန္ င ေ့အရင ်းအပမစ လမပ ရရော်း 

7.1 ။ အ ငေ်းအပမ စလ်ိိုအ ်ချက်မျျာေးအ ေါအဝင ်core ကိိုရထျာက်ခအံျာေးရ ေးမှုစိိုေး မိ ်ူ နမ်ှုမျျာေး,  

ရ ျာ်ထိုတ် နန်ငှ ်ုံ့ကျယ်ပ န် ုံ့ရထျာက်ခအံျာေးရ ေးမှုအစ ျိ ေး ိို ုံ့ key ကိိုမက်ရ ုံ့ချ်ကိိုအရထျာက်အကူ  ပ  ို။ 

7.2 ။ ပမ ငုံ့,် ရ ေွးရနေွး GBV မဝူေါဒအကိစစမျျာေးမျျာေးအတွက်အကကံ   

ပ  ိုချက်မျျာေးရစပခငေ်းနငှ်ုံ့လိိုအ ် ည်ုံ့အတိိုငေ်းအျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အပချာေးကဏ္ဍမျျာေးကိိုကိိုေးကျာေး ေါ။ 

7.3 ။ GBV မျျာေး၏ကျာကွယ်တျာေး ေီးရ ေးအဘိို ုံ့အစိိုေး အရလျာငေ်းနငှ်ုံ့  ် ွျာအရ ျာက်အဦမျျာေး စမ်တှ်ထျာေး, အ အိပမင-်   

ပ  ိုစို ျိ ေးရထျာငအ်စ ျိ ေးလွယ်ကူရချျာရမွွှေ့  ံုံ့ ိိုေးရ ေးကက ေါတယ်။ 

7.4 ။  ှံ ုံ့ ွိ ေးတိိုေးတမတိ် က်မျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာဝနက်ကီေးဌျာနမျျာေးမတှ ျာေးလ တ်ရတျာ်ရရှွှေ့ရနအချငေ်းချငေ်းရအဂျငစ်ီ GBV  

တံို ုံ့ပ နမ်ှုကိို င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာရငရွကကေးရထျာက် ံုံ့မှုနငှ ်ုံ့ပ  ညတ်ွငေ်းအ ငေ်းအပမ စစ်ညေ်းရံိုေးပခငေ်းရ ချျာရစ န။် 

7.5 ။  ေူးတွွဲအရ ေးရ ေါ် န ံ်ိုရငအွ ိို  ပ  ိုချက်ရ ေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်း ိို ုံ့ လက်ရ ျာငေ်းအပ စအ်မှုရတျာ်ကိိုထမေ်း ွက်။ 

7.6 ။  အရကျာငေ်း ံိုေးအရလုံ့အကျင်ုံ့မျျာေးနငှ်ုံ့အညမီဒီယီျာနငှ်ုံ့အတူထရိတွွှေ့ က် ဘံိို ုံ့ င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာချဉေးက ်မှုမျျာေးအတွက်လမ ်

 ေးည နခ်ျက်မျျာေးကိိုလိိုက်ရလျျာညရီထပွ စရ်အျာငန်ငှ်ုံ့ပ န် ုံ့ပ ူေး။ 

8. အစရီင ခ ံ

8.1 ။ ထိုတ်လို ်အစ ီငခ်စံျာမျျာေး GBV အမှုမျျာေးကိိုမ ိိုအထခိိိုက်မခံတစဥ်ီေးချငေ်းစ ီတငေ်းအချက်အလက်ထိုတ်ပ နအ် ရိ ေးပခ 

ငေ်းမဟိုတ်၏လမေ်းည နအ်ရပခခမံ ိူို ုံ့လိိုက်နျာမှု ိို ုံ့လိိုအ ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

8.2 ။ အ ိို ေါ GBV Sub- 

ကဏ္ဍတံို ုံ့ပ နမ်ှုလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး ိို ုံ့မဟိုတ်လိိုအ ်တွဲုံ့ န ံ်ိုရင၏ွစီမကံိနေ်းရ ေး ွွဲရ ေးအတွက်လိိုအ ်လျက်ရှရိ ျာရယဘိုယျလိိုအ ်ချက်နငှ်ုံ့  တ် က်.  

 တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးကိို က် ိိုင ်ျာအစ ီငခ်စံျာမျျာေးထိုတ်လို ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

8.3 ။ အစ ီငခ်စံျာမျျာေး sharing  က် ိိုင ်ျာရအဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့ World Bank မကှအတည ် ပ  ိုလိမ်ုံ့မည။်  

8.4 ။ တင ်ငွေ်းခ ံ ိို ုံ့တိကျတွဲုံ့အလို ်အစအီစဉတိိုေးတက်မှုအရ ေါ်လစဉအစ ီငခ်စံျာမျျာေး, မစရ်ငှအ်စ ီငခ်ံစျာမျျာေး 

9. အရည အချင ်းမျော်းန္ ငေ့ အနတ ွဲ့အကက   ုံ  ံ

 ပညောနရ်း 

ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာလူမှုရ ေးအလို ်, ကျျာေး, မ, ဥ ရဒ / လူ ုံ့အခငွ်ုံ့အရ ေး, နိိုငင်တံကျာ က် ရံ ေးနငှ်ုံ့ / 

 ိို ုံ့မဟိုတ်အပချာေး က်စ ်လူမှုရ ေး  ိပံစညေ်းကမေ်းမျျာေးကိိုအပ စရ်ဒ မျျာေးအတွက်အထေူးပ  နငှ်ုံ့အတူမျာစတျာဒဂီ  ီ
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 ရ ျာ် က်ရငှန်ယ် ကအရတွွှေ့အကက    ို  ံ

 အ က်ရမေွးမှု / GBV အစအီစဉကိို ွံွှေ့ ပ      ိို ေးတိိုေးတက်မှုနငှ ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအတွက် က် ိိုင ်ျာအရတှ ုံ့အကွံ  1.  5 7 နစှ,် ပ  စ  န်ိိုင ်ငအ်ရ ေးရ ေါ်အပခ  

ရ အရနတွင။် 

 လူ ျာေးချငေ်းစျာနျာရထျာက်ထျာေးမှု ိိုင ်ျာအရ ေးရ ေါ်တိုန် ုံ့ပ နအ် ေါအဝငရ်ှု ်ရထေွးအရ ေးရ ေါ်အရပခအရန, 2  က  ငွေ်း ငေ်းအရတွွှေ့အကက  

 ို ကံိို နဒရှ ိည။် 

3. တစန်ိိုငင်စံံိုနငှ ်ုံ့ယဉရကျေးမှု တ်ဝနေ်းကျငအ်တွငေ်းရခေါငေ်းရ ျာငမ်ှုနငှ ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုအရတှ ုံ့အကွံ  ရို ်ပ ခွဲုံ့ ည။် 

4. ဒိုကခ ညရ်တွ စမ်တှ်ထျာေးကက  ရ  ျာငေ်းအ က်ရမေွးမှု / GBV အစအီစဉမျျာေး ွံွှေ့ ပ      ိို ေးတိိုေးတက်ရစ နန်ငှုံ့ည် နိ ှုငိေ်းနိိုငပ်ခငေ်း, ပ  ညတ်ွငေ်းဒိုကခ ည ်/ 

ပ  န ိ်ို ုံ့ခ ံ, မမိတိိို ုံ့အမိရ်ငှလ်ူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း။ 

5. GBV ကက    ိိုတငက်ျာကွယ်ရ ေးအစအီစဉအတွကတ်စဥ်ီေးအ က်ရမေွးမှုအထေူးကို / အ ျာရှအိပ   

စအ်လို ်လို ်ကိိုငအ်တွက် က် ိိုင ်ျာအရတွွှေ့အကက    ို ကံိို က်ရ ပ ။ 

 လူ ုံ့အခငွ်ုံ့အရ ေးကိို-based, အ က်ရငှက်ျန ်စ ်ေူဟိို  ပ  ိုနငှ ်ုံ့ ေါဝငရ် ျာင ွ်က်ချဉေးက ်၏ 6. Excellent  ကနျာေးလညမ်ှု။ 

 စမွေ်း ည် ွံွှေ့ ပ     ိို ေးရ ေး / ရလုံ့ကျင်ုံ့ ငက်ကျာေးမှုအတွက ်7. အရတွွှေ့အကက    ို ။ံ 

GBV ကျာကွယ်တျာေး ေီးရ ေးအဘိို ုံ့အအ က်ရမေွးမှုအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေးအတွက ်SOPs, လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေး,  tools မျျာေး ွံွှေ့ ပ ိ  ို ေးအတွက် 8. အရတွွှေ့အကက   

 ို ။ံ 

9.  က်ရ ပ   က် ယွ်ရ ေးနငှ်ုံ့အချငေ်းချငေ်း ိုဂ္ိ လ်ရ ေးကျွမေ်းကျငမ်ှု, အိိုငတ်ီစျာတတ်ရပမျာက်ရ ေးအပ   စစ်ညေ်းရံိုေးရ ေးကျွမေ်းကျငမ်ှုနငှ ်ုံ့အချိန-်

စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှု။ 

  အပ ညပ်  ည ်ိိုင ်ျာ GBV အရကျာငေ်း ံိုေးအရလုံ့အကျင်ုံ့မျျာေးနငှ်ုံ့လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေး 10.  ရကျာငေ်းရ ျာဥျာဏ။် 

 အထေူး ပ င်ုံ့ ွံွှေ့ ပ     ိို ေး ွဲနိိုငင်မံျျာေးတွငက်မျ္ာလံိုေး ိိုင ်ျာ ိို ုံ့မဟိုတ်ရဒ  ိိုင ်ျာအ င်ုံ့မျှာအလို ်လို ်ရန 11    အရတွွှေ့အကက    ို ။ံ 

 

ဘောသောစကော်း 

 ေါေးစ ်နငှ်ုံ့တိကျမေ်းစျာ၌လျာ ညအ်ဂဂလိ ် fluency ။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 န ောက ဆက တ ှဲ 14: ေဇိီုံင  ်းန္ င ေ့ကက်ီးကက ပ ခိုံင  မမှဲနသောနအောက မ ောလမူှုနရ်းအကောအက ယျပံေ့ပိုံ်းမှုမျော်းအတ က  ToR 

 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း 

 ည ွ်ယ်ချက် 

ဒဇိီိုငေ်းနငှ ်ုံ့ကကီေးကက   ်ခိိုငပ်မွဲရ ျာရအျာက်မျှာလူမှုရ ေးအကျာအကွယ်ရထျာက်ခမံှု၏အဓကိ ည် ွယ်ချက် ည် ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်ိစစရ် ျာင ွ် 

က်စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး၏ က်ရ ျာက်မှုကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ်ပခငေ်း,  တင ်ငွေ်း တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးစိုရ ျာငေ်းခိိုငမ်ျာရအျာင,် 

ရှ ိမျှလိိုအ ်ရ ျာလူမှုရ ေးအစီ ငခ်စံျာမျျာေး ပ င ်င.် ,  အထေူး ပ င်ုံ့စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေးအရ ေါ်နညေ်း ညျာ ိိုငေ်း ိိုင ်ျာကကီေးကက ်ရ ေး နပ် စ ်ေါ ည် 

high- အနတ ျာယ်စစ ်ငရ် ေး,  နညေ်း ညျာအကူအညီ PIU ၏လူမှုရ ေးအထေူးကိုမျျာေးကလိိုအ ်ရ ျာရဒ မျျာေးရှရိထျာက်ခမံှုရ ေး။ ရယဘိုယျအျာေးကိုမပဏ ီ

WB  OP 4.12, ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ ARIPA 2017  

နငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာမဝူေါဒနငှ်ုံ့လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေး ညရ်အျာက် ေါလယ်ပ င၌်ရှရိ ျာလူမှုရ ေးအကျာအကွယ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်  

ရ  ေးအတွက်တျာဝနရ်ှ ိည။် အ ိို ေါတျာဝနက်ျတွဲုံ့ရန ျာကရအျာက ်ေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိို ေါဝင ်ည်: 

10) ကျင်ုံ့လူမှုစစရ် ေးပခငေ်း 

11) စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းမျျာေး က်ရ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့ site တိကျတွဲုံ့ က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်အစ ီငခ်စံျာမျျာေး တ်မတှ်ပခငေ်း 

12) အဘတိ်နငှ်ုံ့ site မျျာေးနငှ်ုံ့လှု ်ရျှာေးမှုတိကျတွဲုံ့ SMPs အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရ ေး လူမှုရ ေးအကျာအကွယ ် 

13) ကွငေ်း ငေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်း ကိုမပဏတီစခ်ိုက / PIU မ ှ 

14) ပ နက်က   ျာ ေးရ ေးစိုစညေ်းပ ီေးနငှ်ုံ့လစဉရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအစ ီငခ်စံျာ 

15) ထိိုလယ်၌လူမှုရ ေးအကျာအကွယ်အရ ေါ် ရဘျာတူထျာေးရ ျာတျာဝနမ်ျျာေး၏စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုရှရိစ န ်

16)  ငတ်နေ်းပ ဋ္ဌျာနေ်းချက ်

17) အတွက် / နေ်းကျင ်DRP 

စခနေ်းမျျာေးတစခ်ိုလံိုေးကိိုလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးရကကျာင်ုံ့တိိုေး ျွာေးလျာရ ျာ ိိုေးကျိ ေး က်ရ ျာက်နိိုငမ်ှုမျျာေး၏အချက်အလက်စိုရ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ တ်အတွက်စအီိို

ငရ်အကိုမပဏတီစခ်ိုက Assist 

18), စစီဉကျငေ်း နငှ်ုံ့ထိုတ်ရ ျာ်စမီကံိနေ်းကိို တငေ်းအချက်အလကအ်မျျာေးပ ည ်ူည နိ ှုငိေ်းမတှ င်ုံ့ ငွ ်ုံ့ 

19) ကိိုအလို ် မျာေးနငှ်ုံ့အလို ် မျာေးရ ျာက်လျာ၏အပခ  ရ အရနမျျာေးအလို ်လို ်ကိိုင,် 

လူမှုရ ေးအကျာအကွယ်အရ ေါ်ကနထ်ရိိုက်တျာမရှလုံ့ကျင်ုံ့ ငတ်နေ်းရ ေး ေါ။ 

20) မရကျလညမ်ှုမျျာေးစိုရ ျာငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ resolution ကိိုအတွက်အထေူး  ပ  ိုရအဂျငစ် ံီုံ့ ိိုေး။ လို ်ငနေ်းခငွ၏် scope 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်၏ံတံခေါေးရ ျာုံ့ကိိုတျာဝန ်ESMF နငှ်ုံ့ RPF 

နှုနေ်းအပ စ ်တ်မတှ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ပ နလ်ည်ထရူထျာငရ် ေးအစအီမံမျျာေး၏အစျာရရျှာငလ်မေ်းရကကျာငေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုပမ င်ုံ့

တင ်နစ်မီကံိနေ်း က် ိိုင ်မူျျာေးအကကျာေးည နိ ှုငိေ်းရ ျာင ွ်က်မှုခိိုငမ်ျာရစ နပ် စလ်ိမုံ့မ်ည်။ အ ိို ေါ subproject 

ရ ွေးချယ်ရ ေးနငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာမှုရ ချျာ င်ုံ့ ေါတယ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုအတွငေ်းအထေူးကို OP 4.12 နငှ်ုံ့ ARIPA 2017 

မျက်နျှာပ ငန်ငှ ်ုံ့အညအီတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ GBV 

မျျာေးအတွက်စစိစမ်ှုစမီကံိနေ်းမျျာေးတွငက်ွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေး (EA ၏ / Las) 

နငှ်ုံ့ တူိို ုံ့စမီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုယူနစ ်(Plus) ကိိုရထျာက် ံုံ့ ေါလိမ်ုံ့မယ် စ,ံ မရူဘျာငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ OP 4.12 ။ အ ိို ေါ subproject 

ရ ွေးချယ်ရ ေးစရံတွနွဲ ုံ့ကိိုက်ညပီ   ိျာ / Non-  ိျာထငရ်ျှာေးရ ျာ က်ရ ျာက်မှုကိိုပ  ဘယ်မျှာရှ ိည်ုံ့အထေူးကိုအတညပ်   subprojects 

မျျာေးအတွက်ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအရ ေးယူမှုအစအီစဉ (RAP) ၏ပ င ်ငမ်ှုအတွက် EA ၏ / Las ကိိုလမေ်းပ  ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အ ိို ေါအထေူးကိုအတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအကျာအကွယ်, 

အပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးမရူဘျာငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့အမျိ ေး ျာေးရ ေး ိိုင ်ျာဥ ရဒမျျာေးနငှ်ုံ့စညေ်းမျဉေးမျျာေးအတွက် OP 4.12 နငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာမှုရ ချျာ ည်ုံ့ 

RAP ပ နလ်ည ်ံိုေး  ် ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အ ိို ေါပ နလ်ည ်ံိုေး  ် RAPs ပ ီေးရတျာုံ့တစပ် ိ ငန်က်တညေ်းအဘိို ုံ့အကမျ္ာုံ့ဘဏ ်ိို ုံ့ရ ေး ိို ုံ့ ေါလိမ်ုံ့မည။် 

အ ိို ေါအထေူးကိုရလလံစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးအတွက်စစီဉအကျာအကွယ်ထည်ုံ့ ငွေ်းအတွက် EA ၏ / Las ကိိုလမေ်းပ  ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အ ိို ေါအထေူးကိုရချေးရင ွရဘျာတူညခီျက် ညအ်ကျာအကွယ်အစအီစဉမျျာေးနငှ်ုံ့မရူဘျာငန်ငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာမှုရ ချျာအကျာအကွယ်အရကျာငအ်ထည်

ရ ျာ်မှုကိိုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မည်, 

 

 

 

P-34A 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

န္ င ေ့ဥပနေမျော်းန္ င ေ့စည ်းမျဉ်းမျော ေးအမျိ ေး ျာေးပ နလ်ည။် အ ိို ေါအထေူးကို, ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှု ိို ုံ့ချအတွက်ကွက ်/ Las 

 ွဲုံ့ပ ငရ်စျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရ ေး၏စစိစအ်တညပ်  လို ်ရ ျာင ်ျွာေး နအ်စီ ငခ်စံျာမျျာေး-နငှ်ုံ့ World Bank မမှပှ နလ်ည ်ံိုေး  ်အစီ ငခ်စံျာမျျာေးရ ေး ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အရ ေးစတိ်လို ်ငနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ်ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေး Output: 

အ ိို ေါအထေူးကိုလူမှုရ ေးအကျာအကွယ်အစအီမမံျျာေးအစျာရရျှာငပ်ခငေ်းလမေ်းရကကျာငေ်းမနှရ် ေါ်အရကျာငအ်ထညရ် ျာ် နရ်အျာက် ေါလို ်ငနေ်းမျျာေးကိိုရ ျာင်

 ွက် ေါလိမ်ုံ့မယ်: 

 ပ ပ   လည န ရောချ ော်းနရ်း Action Plan (RAP) ၏  ံွဲ့ ပ     ိုံ ်းနရ်း 

အတူတကွကွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့အတူအတိိုင ်ငခ်။ံ RPF 

၏လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေး ညရ်အျာက် ေါတစပ် နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေး Action Plan (RAP) ပ င ်ငမ်ည ်ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

ရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေး ည်ုံ့ လဒမ်ျျာေး ေါဝင ်ည် 

•အတငေ်းအဓမမပ  နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးမျျာေးအတွက်လူမှုရ ေးစစိစ်စစရ် ေး မည်ုံ့စျာ ငေ်းအတွက်ပ ညုံ့် 

• RAP, လိိုအ ်ရ ျာ ကွဲုံ့ ိို ုံ့, 

 •အကျဉေးချ  ် RAP; 

လံို ုံ့လဝ ီယိအစ ီငခ်စံျာရကကျာင်ုံ့ လူမှုရ ေးအကျာအကွယ်; နငှ်ုံ့ The အတိိုင ်ငခ်လံိမုံ့မ်ည:် 

(ဈ) ရပမယျာ မိေ်း ညေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအရ ေါ်အမျိ ေး ျာေးရ ေးနငှ်ုံ့ရဒ  ိိုင ်ျာဥ ရဒမျျာေးနငှ်ုံ့စညေ်းမျဉေးမျျာေးအကွဲပ တ် န;် 

 စစ  ပနန် ှုငိေ်းယှဉပခငေ်းနငှ်ုံ့ကွျာဟမှုခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ; နငှ်ုံ့ကွျာဟချက်ကိိုရပ ရငှေ်း နအ်စအီမံမျျာေးကိို; 

(ii) WB  ွဲ ုံ့အကျာအကွယ်မဝူေါဒအလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးအရ ေါ်ကွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေး Oriental 

နငှ်ုံ့ရှလိျှငပ် နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးမျျာေးအတွက်အမျိ ေး ျာေးရ ေးမဝူေါဒနငှ်ုံ့ဥ ရဒရ ေး ျာမရူဘျာငအ်ကွဲပ တ် နန်ငှ ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏန်ငှုံ့အ်မျိ ေး ျာေးရ ေးမဝူေါဒမျျာေး

အကကျာေး မည ်ည်ုံ့ကွျာဟချက်မအှစအီမမံျျာေးအ ိို  ပ  ို; 

(iii) စမီကံိနေ်းကိိုထခိိိုက်အမိရ်ထျာငစ်ိုနငှ ်ုံ့အတူအကငငျွှေ့ ည နိ ှုငိေ်း; 

အလျာေးအလျာထခိိိုက်အမိရ်ထျာငစ်ိုနငှ ်ုံ့၎ငေ်းတိို ုံ့၏ ိိုင ်ိိုငမ်ှုစျာ ငေ်း၏ နေ်းရခေါငစ်ျာ ငေ်းထကွ် ယ်ရ ျာင;် စခံျိနအ်စိိုေး အရ ေါ် က်ရ ျာက်မှု, 

 ိုဂလ္ိကနငှ်ုံ့အမျျာေး ိိုငအ်ရ ျာက်အဦမျျာေးနငှ်ုံ့အရ ျာက်အဦေးမျျာေး, ရဘေးဒဏ ်င်ုံ့အမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏နမနူျာလူမှုစေီး ျွာေးစစတ်မေ်းထိုတ် ယ်; 

အစျာေးထိိုေးကိုနက်ျစ တိ်စစတ်မေ်းရ ျာင ွ်က် န;် နငှ်ုံ့ရဒ ခအံျာဏျာ ိိုငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ထခိိိုက်နစန်ျာအမိရ်ထျာငစ်ိုမမှကူကမေ်းနငှ်ုံ့ရနျာက် ံိုေး RP 

တင ်က် ိို ုံ့အလို ်ရံိုရ ေွးရနေွး ွွဲလို ်ရ ျာင ် ေါမည။် အ ိို ေါ RAP အမိရ်ငှအ် ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမိုနတ်ိိုငေ်းဒဏခ်လံူမျျာေး, ရပမ, 

 ိိုင ်ိိုငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့အလို ်အကိိုင၏်လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ် ေါဝင ်မည။် ပ ငေ်းထနစ်ျွာရပမယျာ ံိုေးရှုေံးမှုမတှ င်ုံ့ထခိိိုက်နစန်ျာ မူျျာေး, 

အနမိုံ့ဝ်ငရ်ငရွှ ိမူျျာေးနငှ်ုံ့အပချာေး မူျျာေး (ဥ မျာ, မ နစ်မွေ်း,  က်ကကီေး ွယ်အိိုမျျာေး, တိိုငေ်း ငေ်း ျာေးလူနညေ်းစိုမျျာေး, အလို ်လက်မွဲုံ့, စျာမတတ ်,ူ 

အမျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့ကရလေးမျျာေး) အ ေါအဝငအ်လျာေးအလျာ ငေ်း ွဲမွွဲရတမှုအနတ ျာယ်မျျာေးနငှ်ုံ့အျာေးနညေ်းချက်အို ်စိုမျျာေးကိိုခွွဲပချာေး တ်မတှ်; 

(ဃ) အ ျာစမီကံိနေ်းဒဇိီိုငေ်းကိိုလူမျျာေးနငှ်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေးလို ်ငနေ်းမျျာ  ေးရပမယျာ မိေ်း ညေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ရရ ွှေ့ရပ ျာငေ်း 

ခ ံရရျှာငရ်ျှာေး ိို ုံ့မဟိုတ်ရလျျာုံ့ချထျာေး ေါတယ်မအှတိိုငေ်းအတျာ ံိုေးပ တ် နန်ငှ ်ုံ့ RP အတွက်စျာ ွက်စျာတမေ်း; 

(v) ရပမ, အမိယ်ျာမျျာေးနငှ်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေးလို ်ငနေ်းမျျာေး ံိုေးရှုေံးထခိိိုက်နစန်ျာကလ ူ(မတှ် ံိုတငပ် ီေးနငှ်ုံ့မတှ် ံိုတငမ်ထျာေးတွဲုံ့) 

၏ က်ရ ျာက်မှုနငှ ်ုံ့ရလျျာ်ရကကေး ထိိုက်ခငွ်ုံ့မျျာေးအတွက်အမျိ ေးအစျာေး တ်မတှ်; နငှ်ုံ့အမျိ ေး ျာေးဥ ရဒမျျာေးနငှ်ုံ့စညေ်းမျဉေးမျျာေးနငှ်ုံ့ ံိုေးရှုေံးခွဲုံ့  ိိုင ်ိိုငမ်ှု, 

ဝငရ်ငနွငှ ်ုံ့အ က်ရမေွးဝမေ်းရကျျာငေ်း (တိိုက်ရိိုက်နငှ ်ုံ့ ယွ်ဝိိုက)် အတွက်အပ ည်ုံ့အဝအစျာေးထိိုေးရအျာငပ်မင ်န ်က်ရ ျာက်မှုအမျိ ေး 

အစျာေးအျာေးလံိုေးကိိုမျျာေးအတွက်ရလျျာ်ရကကေးရငနွငှ်ုံ့အပချာေးအကူအညမီျျာေးကိို ံိုေးအို ်ထျာေး ည်ုံ့ WB 

 ွဲ ုံ့အကျာအကွယ်မဝူေါဒမျျာေးအရ ေါ်အရပခခပံ ီေးတစဦ်ေး  ိိုငခ်ငွ ်ုံ့ matrix ကိိုပ ငက်ကရလျာုံ့ 

(vi) ရလျျာ်ရကကေးမျျာေးနငှ်ုံ့ပ နလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးအတွက်ရ ွေးချယ်စ ျာမျျာေးခွွဲပချာေး တ်မတှ်; 

ရဘေးဒဏ ်င်ုံ့လူတိို ုံ့နငှ ုံ့အ်တူတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအတကွ်စျာေးဝတ်ရနရ ေးစေီး ျွာေးရ ေးပ နလ်ညထ်ရူထျာငရ် ေးနငှ်ုံ့တိိုေးတက်မှုအစအီစဉမျျာေးကိို ွံွှေ့ ပ    ိို ေး; 

စိိုက် ျိ ေးရ ေးတိိုေးတက်မှုမျျာေးနငှ်ုံ့အကျိ ေးခံစျာေးခငွ်ုံ့ခွွဲရဝမှုအစအီမမံျျာေးအတွက်ရ ွေးချယ်စ ျာခွွဲပချာေး တ်မတှ်; 

အ က်အို ်စိုတစစ်ိုအရ ေါ်အရပခခပံ ီေးထခိိိုက်နစန်ျာလူမျျာေးနငှ်ုံ့တည ်ွဲကျွမေ်းကျငမ်ှုရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုရ ျာ်ထိုတ် န ,်  တူိို ုံ့လံိုပခ 

 ို အံလို ်အကိိုငမ်ျျာေးကိိုကူညကီျွမေ်းကျငမ်ှုရလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးအစအီစဉမျျာေးကိို ွံွှေ့ ပ     ိို ေး; 

 ရှနိ ိိုင ်ည်ုံ့အလို ်အကိိုငအ်ခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေးကိိုတစဦ်ေးအကွဲပ တ်ရစပခငေ်းနငှ်ုံ့ရဘေးဒဏ ်င်ုံ့ရကကျာင်ုံ့လူ ညဤ်အလို ်အခငွ်ုံ့အလမေ်းမျျာေးကိို ယူရ ချျာ; 

နငှ်ုံ့ထခိိိုက်လူမျျာေးရှနိ ိိုင ်ေါလို ် ေါလိမ်ုံ့မညရ် ျာလူမှုလံိုပခ ံရ ေးအကကိ ေးခစံျာေးခငှျွှေ့ ပမျာေးနငှျွှေ့ရထျာကျ ံုံ့တစခ်ိုအကွဲပ တ်လို ်;(VII) 

ထရိ ျာက်ရ ျာထံိုေးစ၌ံတိိုငက်ကျာေးချက်မျျာေးကိိုကိိုငတ်ွယ် န ်GRM အကကံပ  လျက်, လူမှုရ ေးအကျာအကွယ်စျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ GRM ထိုတ်ရ ျာ်ပခငေ်း, 

 ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျင ်ိိုင ်ျာအကျာအကွယ်ရတွနွဲ ုံ့ည နိ ှုငိေ်းပခငေ်း, 

(VIII) ကကွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးတိိုေးတက်မှု၏ရ ျာုံ့ချက်ည နေ်းကိနေ်း တ်မတှ်ပခ ငေ်းတစခ်ိုပ  

ညတ်ွငေ်းရ ေးနငှ်ုံ့ပ င ်ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးနငှ်ုံ့အကွဲပ  တ  အ်စအီစဉ ွံွှေ့ ပ     ိို ေးကူညအီစ ီငခ်ဘံိို ုံ့ယနတ ျာေးမျျာေး, 

P-34B 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 အ ငေ်းအပမ စလ်ိိုအ ်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ရဒတျာရဘုံ့စ  ပ  ိုပ ငထ်နိေ်း မိေ်းမှု; လွတ်လ ်ရ ျာပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးရစျာင်ုံ့ကက ်ကကည်ုံ့ရှုပခငေ်းနငှ်ုံ့အကွဲပ  

တ်မျျာေးအတွက် ညည် နေ်း၏စညေ်းကမေ်းချက်မျျာေးကိိုပ ငက်ကရလျာုံ့ နငှ်ုံ့ WB  

 ွဲ ုံ့အကျာအကွယ်မဝူေါဒမျျာေးအရ ေါ်ကွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးမရှလုံ့ကျင်ုံ့ရ ေးရ ေး။ 

(IX) လံိုရလျာက်ရ ျာစံိုစမေ်းစစရ် ေး ( င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအပ စအ်မအူကျငုံ့က်ွငေ်း ငေ်းရလုံ့လျာမှုမျျာေး) နငှ်ုံ့အတူည နိ ှုငိေ်းရ ချျာ 

ထခိိိုက် ိုဂ္ ိလ်မျျာေး: 

(x) အ ွွဲွှေ့အ ိို  ပ  ိုထျာေးအစတိ်အ ိိုငေ်းမျျာေး၏ကိုနက်ျစ တိ်ခန် ုံ့မနှေ်း ိို ုံ့အျာေးလံိုေးရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေးထည်ုံ့ ငွေ်း။ 

 

 အ  ော ်း ည ်းချက အဝ  ်း  ံ ွဲ့ ပ     ိုံ ်းနရ်းမူနဘောင  (VCDF) 

  ေ ပ  ွဲကျင်ုံ့တိိုငေ်း ငေ်း ျာေးအရ ေးစျာေးထခိိိုက်ခ ံ ိို ုံ့ ိို ယွ်ရှအိတူအခမွဲုံ့ကက    ိိုတငအ် ရိ ေးတိိုင ်င ်

 လူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း (ဌျာရနတိိုငေ်း ငေ်း ျာေးမျျာေး၏ဝရိ  လကခဏျာမျျာေးရှပိခငေ်း) ကျယ်ပ န် ုံ့အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းရထျာက်ခမံှုမဦှေးရ ျာငရ် ျာ။ 

အ ိို ေါဘဏလ်ို ်ငနေ်းစဉ,  စျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာရ ေွးရနေွး ွွဲမျျာေး၏ လဒပ်  နလ်ည ်ံိုေး  ်ကကလိမ်ုံ့မည် 

ထိို ိို ုံ့ပ စစ်ဉရကကျာငေ်း ရိှနိ ိိုင ်နန် ိိုငမ် ှျာလျှငစ်မီကံိနေ်းကိိုအရပ ျာငေ်းအလွဲနွဲ ုံ့နငှ ်ုံ့အတူရနျာက်ထ ် က်လက်ရ ျာင ွ်က်ရစ မည။် 

 I I ကိို။ အမိရ်ငှအ်တွငေ်း DRP နငှ်ုံ့အျာေးနညေ်းချက်လူတိို ုံ့နငှ ုံ့အ်တူ ေီးပခ   ျာ ေးတိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအစညေ်းအရဝေးမျျာေးကျငေ်း  

 လူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းလက်ခနံိိုင ်ယွ်ပ စပ်     ီေးထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရထျာက်ခမံှုကိိုပ င ်ငလ်ျက်ရှစိမီကံိနေ်းအတွက်ရှရိကွျာငျေးရနျာက် ိို ုံ့လိိုကက်က၏။ ထိို ုံ့အပ  

ငခ်ိုနစှ,် အရ ေးစတိ်တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးအစအီစဉစမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွွဲမျျာေးပ င ်ငမ်ှု,  

အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုနငှ ်ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး ံိုေးအို ်ကိိုပ င ်င ်ကကလိမုံ့မ်ည ်- ထိို VCDP (ပ  နလ်ည ်ံိုေး  ်မှုနငှ ်ုံ့ရငှေ်းလငေ်းရ ေး)  

၏အစတိ်အ ိိုငေ်းတစ ် ်အပ စဘ်ဏန်ငှ်ုံ့အတူ shared ခ ံ ိို ုံ့။ 

 I II ကိို။ ရ ျာ်ပ ခွဲုံ့တွဲုံ့အပ စအ်မျိ ေး မေီးမျျာေးနငှ်ုံ့အပခ   ျာ  ေးအငအ်ျာေးနညေ်းအို ်စိုမျျာေးအ ေါအဝင ် ိိုငခ်ငွ ုံ့အ်ခငွုံ့အ်ရ ေး matrix ကိို ွံွှေ့ ပ     ိို ေး 

 အထက် - ESMF, RAP, GAP နငှ်ုံ့ ကမျ္ာုံ့ဘဏ ်မမှဝူေါဒမျျာေးနငှုံ့အ်ည။ီ 

I V ။ စခနေ်း-တိကျတွဲုံ့ရတွွှေ့ ရှခိျက် ည် VCDP အရ ေါ်အရပခခပံ     ီေး က် ိိုငရ် ျာလျှငအ်ျာေးနညေ်းချက်အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းတိကျတွဲုံ့ 

 

လူမှုရ ေးအကွဲနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းပ င ်ငမ်ှုကျာလအတွငေ်းထကွ် ယ်ရ ျာငန်ငှ်ုံ့ရ ျာစမီကံိနျေးအတှကျကျယ်ပ န် ုံ့အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းရထျာက်ခမံှုမဦှေးရ ျာငရ် ျာ

ရဘေးဒဏ ်င်ုံ့ အျာေးနညေ်းချက်အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းနငှ ်ုံ့အတူအခမွဲုံ့ကက    ိိုတငန်ငှ်ုံ့အ ရိ ေးတိိုင ်င၏် လဒမ်ျျာေးအကျဉေးချ  ်: 

ကန် ုံ့ တ်ထျာေးအ ေါအဝငရ် ျာ်လညေ်းမတစဦ်ေး က်က ်အ ်နှအံခနေ်းရှ ိင်ုံ့: စ  

 မီကံိနေ်းအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုစဉအတွငေ်းတိိုငေ်း ငေ်း ျာေးအ င်ုံ့အတနေ်းရဘေးဒဏ ်င်ုံ့ရ ေးငယ်တွဲုံ့တိိုငေ်း ငေ်း ျာေးလူမှုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းနငှ ်ုံ့အတူအခမွဲုံ့, 

ကက     ိိုတငန်ငှ်ုံ့အ ရိ ေးတိိုင ်ငရ် ေးအတွက်မရူဘျာင;် 

အ ိို ေါအျာေးနညေ်းချက်အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်စမီကံိနေ်းမျျာေး၏စမွေ်း ည်ပမ င်ုံ့တင ်န,် လိိုအ ် ေါက, 

အစအီမမံျျာေးအ ေါအဝငယ်ဉရကျေးမှုအ ငုံ့ရ်လျျာ်ရ ျာပ စက်က ည်ကိိုလူမှုရ ေးနငှ်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေးအကျိ ေးရကျေးဇူေးမျျာေးကိို ရှကိက 

ရ  ျာငေ်းရ ချျာရစ နအ်စအီမတံစခ်ိုအရ ေးယူမှုအစအီစဉ; ရျှာေးရလျာုံ့ minimize, ရလျျာုံ့ ေါေးရစ န,်  

ဒေါမမှဟိုတ်လိိုအ ်ကိုနက်ျခန် ုံ့မနှေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ရငရွကကေးရထျာက် ံုံ့မည်ုံ့အစအီစဉနငှ်ုံ့အတူမည ်ည်ုံ့ ိိုေး ွျာေးရ ျာ က်ရ ျာက်မှုမျျာေး, အချငေ်းချငေ်း Alia မ 

 ျ ျာ ေးအတွက်ရလျျာ်ကက ရ  ေးရ ေး နအ်စအီမတံစခ်ို င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအရ ေးယူရ ျာင ွ်က်မှုအစအီစဉ။ 

 အမျိ ေးမျိ ေးရ ျာအဘိို ုံ့မမိတိိို ုံ့အ ညအ်ချငေ်းပ ည်ုံ့မအီ ံိုေးအပ  တ်မျျာေးအတွက်အျာေးနညေ်းချက်လူ ိုဂ္ ိလ်မျျာေးနငှ်ုံ့စ၏ံ V. အဓ ိပျာယ် 

 အ ိို ေါ VCDP ရအျာက်မျှာကမေ်းလှမေ်းခွဲုံ့ ညအ်ကူအညမီျျာေး။ 

VI ကိို။ ရထျာက်ခမံှု၏အစအီစဉ၏ရ ျာ်ပ  ချက်အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းနငှ ်ုံ့စမီကံိနေ်းအ ွွဲွှေ့ နငှ ်ုံ့အတူရ ေါ် ရဘျာတူညခီွဲုံ့ ည။် အျာေးလံိုေး 

 လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးရငှေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်းရ ျာ်ထိုတ်တျာဝနယ်ူအ ွွဲွှေ့အစညေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ်လူတိို ုံ့နငှ ုံ့အ်တ,ူ ခကညျရနျှာငျ costed နငှ်ုံ့အချိန ် ေါမည။် 

အ ိို ေါအချိနဇ်ယျာေးဟျာ VCDP လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးပခ  ို ငံ ံိုစမီကံိနျေး၏အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုနငှ ်ုံ့ က်စ ်ရန ေါ ညဘ်ယ်လိိုည နပ်  င်ုံ့ ေါတယ်။ 

VII ။ အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်မှုတိိုေးတက်မှုရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ဘိို ုံ့ရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့မှုည နေ်းကိနေ်းနငှ ်ုံ့ ံိုစမံျျာေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးပခငေ်းနငှ်ုံ့ 

 အ ိို ေါ ရဘျာတူညခီွဲုံ့လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေး က်ရ ျာက်မှု။  ေါဝင ်တ် က်အ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ရှ ိံိုေးစွွဲန ိိုငမ်ရကျန ်မှုမျျာေးရပ ရငှေ်းယနတ ျာေးမျျာေးရ ချျာ 

ကျော်း အနရ်းယနူဆောင ရ က မှုအစအီစဉ (GAP) 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံတူတကွကွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးနငှုံ့တ်ကွ, ကျျာေး Action Plan (GAP) ကိို ငွျ ငျ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်အံလိိုရတျာ:် 

 

 

P-35A 



 

အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 (ဈ) ကိိုအထေူး ပ င်ုံ့ ငေ်း ွဲနမွေ်း ေါေးမှု, လူမှုရ ေးနငှ်ုံ့ကျျာေးမ ိိုင ်ျာကိစစ  ်မျျာေးအျာေးပ င်ုံ့ ွဲုံ့ထနိေ်းတစဦ်ေးလူမှုစေီး ျွာေးရ ေးစစတ်မေ်းရကျာက်ယ ူ

အ ေါအဝငက်ျျာေး-အရပခ  ပ  ိုအကကမေ်း က်မှု (GBV) အကျိ ေးခစံျာေးခငွ်ုံ့ကိိုအတည ် ပ  ိုနိိုင ်န ်ESMF နငှ်ုံ့ RPF အတွက်ရ ျာ်ထိုတ်, 

စမီကံိနေ်းမျျာေးတွင ်ေါဝငရ် ျာင ွ်က် နရ်တျာငေ်း ိိုမှုမျျာေး, စမွေ်း ည်, အခက်အခွဲ, စတိ်အျာေးထက် နလ်ိိုအ ် ေါ ည။်  စိုရ ျာငေ်းနငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ ်

purchasing နငှ်ုံ့ /  ိို ုံ့မဟိုတ်လိင,် နငှုံ့ ်ိိုဒမ်ျျာေး င်ုံ့ရလျျာ်ရ ျာအျာေးပ င်ုံ့ရ ျာက် ံိုေးရ ,  မလိလ ျာစနစန်ငှ်ုံ့အစိိုငအ်ခွဲစနွ ် ုံ့ စစ်မီခံန် ုံ့ခွွဲမှုစမီခံန် ုံ့ခွွဲပခ 

ငေ်းအတွက် ံိုေးစွွဲ ရ ျာအချိနလ်ညေ်းရှိ၏ နငှ်ုံ့အ ိို  ပ  ိုထျာေးတိိုေးတက်နရ် ျာငမ်ှုမျျာေးအတွက်ဝငရ်ငအွို ်စို, တိိုငေ်း ငေ်း ျာေးအို ်စိုမျျာေးနငှ်ုံ့လိင,် 

  ် ိို ုံ့စတိ်အျာေးထက် န ်(ဝယ်လိိုအျာေး) အ ေါအဝငမ်ှုနွဲ ုံ့တတ်နိိုင ် (လမူှုရ ေး ေါဝင)် က disaggregated ခ ံ ိို ုံ့, လူဦေးရ , ဝငရ်င,ွ အလို ်အကိိုင,်  

 ညျာရ ေးနငှ်ုံ့ကျနေ်းမျာရ ေးအရပခအရနမျျာေးထည်ုံ့ ငွေ်း နလ်ူမှုစေီး ျွာေးရ ေးနငှ်ုံ့ ငေ်း ွဲနမွေ်း ေါေးမှု profile မျျာေးကိိုကွိ တငျ ငွျ ငျ ။ 

(ii) အ ိို ေါစစတ်မေ်း လဒမ်ျျာေး ငေ်း ွဲနမွေ်း ေါေးမှုနငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးစမွေ်းရ ျာငမ်ှုအစအီမမံျျာေးအတွက်အရပခခအံပ  စရ် ျာင ွ်က် ေါလိမ်ုံ့မယ် 

 လူမှုရ ေး ေါဝင,် ကျျာေးမညမီျှမှုနငှ ်ုံ့အမျိ ေး မေီးစမွေ်း ညပ်မ င်ုံ့ပမ င်ုံ့တငရ် ေးရ ျာ, အထေူး ပ င်ုံ့အျာေးနညေ်းချက်နွဲ ုံ့အ ယ်ခအံို ်စိုမျျာေးအဘိို ုံ့,  

စမီကံိနေ်းကိိုအကျိ ေးခစံျာေးခငွ်ုံ့မျျာေးပ န် ုံ့ပ ူေးရပခ ျာခရံ ျာရစျာင်ုံ့ကကည်ုံ့ရလုံ့လျာမှုည နေ်းကိနေ်း; 

 (iii)  ငေ်း ွဲနမွေ်း ေါေးမှုရလျျာုံ့ချရ ေးတိို ုံ့အတွက်ရဒ နတ အစိိုေး မဝူေါဒမျျာေး, နညေ်းေျူဟျာမျျာေးနငှ်ုံ့အစအီစဉမျျာေးကိိုပ  နလ်ည ်ံိုေး  ်နငှ်ုံ့ 

 ရဒ  ိိုင ်ျာစေီး ျွာေးရ ေး ွံွှေ့ ပ ိ  ို ေးတိိုေးတက်မှု; နငှ်ုံ့ ငေ်း ွဲနမွေ်း ေါေးမှုနငှ ်ုံ့ပ ည်ုံ့စတွ်လှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးနငှ်ုံ့တည ်ွဲလူမှု ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးရ ေးအကူအညနီငှ်ုံ့ချဉေးက ်၏က  ဇ 

 ျာမျျာေးအတွက်အတိိုငေ်းအတျာကိို ရိှနိ ိိုင ိ်ို ုံ့ကွ ်မျက်ပခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ရအဂျငစ်မီျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ျာ ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးရ ေးလို ်ငနေ်းလကတ်ွွဲရ ျာ်မျျာေးအ ိို  ပ  ိုထျာေးစမီကံိနေ်း၏လူမှုရ ေးရှုရထျာင်ုံ့နငှ ်ုံ့  တ် က်. ရ ေွးရနေွး န ;် 

 (ဃ)  က် ိိုင ်ျာကျာယကံရငှမ်ျျာေးကိို ရိှနိ ိိုင ိ်ို ုံ့တစဦ်ေး ေါဝင ်ူမျျာေး၏ နေ်းစစလ်ို ်ရ ျာင ်ျွာေး န ;် ''  က် ိိုင ်စူေူးစမေ်း 

 အ ကျိ ေးစေီး ျွာေးမျျာေးနငှ်ုံ့ဦေးစျာေးရ ေးအစအီစဉမျျာေးနငှ်ုံ့ပမ   

  ိို ုံ့ပ နရ် ျာငမ်ှုမျျာေးနငှ်ုံ့ရဒ ခအံို ်ချ  ်ရ ေးထရိ ျာက်မှုမျျာေး၏အ င်ုံ့နငှ ်ုံ့အ ညအ်ရ ေွးပမင်ုံ့နငှ ်ုံ့အတူစတိ်ရကျန ်မှုအ ေါအဝငပ် ဿနျာမျျာေး၏အပမင;် 

(v) အကျျာေး, မ နေ်းစစလ်ို ်ရ ျာင ်ျွာေး နန်ငှ ်ုံ့စမီကံိနေ်းမျျာေး၏အပခ ရ အရနတွငစ်မီကံိနေ်းအတကွ်ကျျာေးအမျိ ေးအစျာေးအတည ် ပ  ို 

 က ပ  ျာ ေးဝငန်ငှ ်ုံ့စမီကံိနေ်းအကျိ ေးခစံျာေးခငွ်ုံ့အို ်စို ည် (မျျာေး), ရခတ်ရ စေီးရကကျာငေ်းကျျာေး, မတစဥ်ီေးကျျာေးအရ ေးယူမှုအစအီစဉကိိုပ  

င ်င ်ံိုေးပ တ်ချက်ချပ  စစ်ဉမျျာေးအတွက်လံိုရလျာက်ရ ျာအမျိ ေး မေီးကိိုယ်စျာေး   

ပ  ိုမှုနငှ ်ုံ့ ေါဝငမ်ှုရ ချျာနငှ်ုံ့အမျိ ေး မေီးမျျာေးအတွက်အဓ ်ိ ျာယျစမီံကိနျေးကိိုကကျာေးဝင၏်အကျိ ေးရကျေးဇူေး မေ်းယူကျာကွယ်တျာေး ေီး ိို ုံ့, ကျျာေး,  

မတိကျတွဲုံ့အရကကျာငေ်းကကျာေး နလ်ိင-်အချက်အလက်မျျာေးစိုစညေ်းတငပ်  မည် စမီကံိနေ်းနငှ ်ုံ့ကျျာေး, မ စမ်တှ်မျျာေးတွငအ် ံိုေး   

ပ  ိုတငေ်းနငှ်ုံ့စမီကံိနေ်းရ ျာင ွ်က်ချက်မျျာေးနငှ်ုံ့ကျျာေးမညမီျှမှုနွဲ ုံ့လို ် ိိုငခ်ငွ ်ုံ့ကိိုရထျာကျ ံုံ့ ိို ုံ့တိိုေးပမ င်ုံ့အစအီမကံရနအကျိ ေးခစံျာေးခငွ်ုံ့မဝှငရ် ျာက်ခငွုံ့အ်တွက်အ

လျာေးအလျာ  တ  ရ်ပ ရငှေ်း နရ်လျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမမံျျာေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေး; 

 

 အဆိုံပျေါလုံပ င  ်းက   ရိုံက တောမ သင တ  ်းကောက ယျနစောငျွဲ့နရ ောကျ: 

 အ တိိုင ်ငခ်လံူမှုရ ေးအကျာအကွယ်စစိစပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့အရကျာငအ်ထညရ် ျာ်ပခငေ်းအကက  

ရ  ျာငေ်းကိိုအျာေးလံိုေးကနထ်ရိိုက်တျာမ ံှိုမနှ ်ငတ်နေ်းမျျာေးရ ေး ေါလိမ်ုံ့မယ်။  တူိို ုံ့ကအလို ်ထွဲ ိို ုံ့ဝင၏်အလို ်လို ်ရ ျာအပခ  ရ အရနမျျာေးစ ညတ်ိို ုံ့ကိို, 

မမိ ိနဒအရလျျာက်ရပမယျာလှူဒေါနေ်းပခ ငေ်းလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး, ရပမယျာဝယ်ယူမှုလို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေး, 

ကျာယကံရငှမ်ျျာေးတိိုင ်ငရ် ေါ်ရလုံ့ကျင်ုံ့ ငက်ကျာေး မညပ် စ ်ည် 

အကောအက ယ စောရ က စောတမ ်း၏ ုံတ န ော  

 အျာေးလံိုေးစျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးဥ မျာဘဂဂလျာနငှ်ုံ့ DRPs ၏ဘျာ ျာစကျာေးကိိုအတွက်ဘျာ ျာပ  နထ်ျာေးရ ျာခ ံ ိို ုံ့ရှိ ည် ပမ နမ်ျာနိိုငင်။ံ 

လူအျာေးလံိုေးတိို ုံ့ ညဘ်ျာ ျာပ နထ်ျာေးရ ျာနငှ်ုံ့မ ူငေ်း (အဂဂလိ ်) ေျာေးရှငေ်းက်ဘ ်ိိုက်မျျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်မူျျာေးမှထိုတ်ရ ျာ်လိမ်ုံ့မည်။ 

 ပိုံ ေ့  ဤ ညတ်ျာဝနက်ျ ျာ [12]  က် တတ  တ်အတွငေ်းပ ီေးစေီးလိမ်ုံ့မညဟ်ိုရမျှျာ်လင်ုံ့ရန ည။် အ ိို ေါမကူကမေ်း  ESMF အစ ီငခ်စံျာ, 

 က် ိိုင ်မူျျာေးထံမမှတှ်ချက် /  အကကံ  ပ  ိုချက်နငှ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏအ် ေါအဝငတ်င ်ငွေ်း  ေါမည။်  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ် ံက်ရ အရထျာက်အထျာေးအပ စ ်ေါဝင ်နူငှ ်ုံ့ဓျာတ် ံိုမျျာေးကိိုမျျာေး၏စျာ ငေ်းအ ေါအဝငလ်ူအရ ေါငေ်းတိို ုံ့ ညက်ျာယကရံငှမ်ျျာေး ''  

တိိုင ်င၏်အရ ေးစတိ်တ ျာေးစွွဲ ိိုမှုမတှ်တမေ်းတငပ်ခငေ်းနငှ်ုံ့ က်  နလ်ိိုအ ် ေါလိမ်ုံ့မည။် တစခ်ိုအလို ်အမှုရ ျာငအ်ကျဉေးချ  ်ကရတျာုံ့ ESMF 

၏ရ ျာုံ့ element  ရတွကိိုစိုစညေ်းတငပ်  န ်ေါဝင ်ည ် ေါမည်။ ရနျာက် ံိုေး ESMF ၏တစဥ်ီေးကအကျဉေးချ  ်ဘဂဂေါလီ, အဂဂလိ ်နငှ်ုံ့ပမ 

နမ်ျာဘျာ ျာစကျာေးမျျာေးကိိုပ င ်င ် ေါမည်။ မကူက  မေ်းအစ ီငခ်စံျာရ ေး ိို ုံ့အရ ေါ် ိို ုံ့လညေ်းရနျာက် ံိုေးအစီ ငခ်စံျာ၏ရ ေး ိို ုံ့မျှာ client 

ကိိုနငှ ်ုံ့ဘဏရ်စခ ံ ိို ုံ့အစီ ငခ်စံျာ၏တစဦ်ေးက ေါဝေါ ွိ င်ုံ့တင ်က်မှု။ 

 

P-35B 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

SN သမိုံင ်းမ တ တိုံင  မျော်း Timeline ကိုံ 

(တပ ည ်းပ ည ်းတိုံ်းပ ော်းလောပခင ်းမရ ိ။ 

ရက သတတ ပတ ၏) 

 မူကကမ ်း RAP န္ င ေ့ GAP 10 

 ဗိုံလ လုံပ ှဲ RAP န္ င ေ့ GAP 12 

 VCDP 12 

  

လ  မူှု  ံ ွဲ့ ပ     ိုံ ်းနရ်းအ ်ူးကုံအရည အချင ်းမျော်းလိုံအပ ချက  

 

 တစဥ်ီေး။ အ င်ုံ့ပမင်ုံ့တကက  ိိုလ်ဒဂီ လီူမှုရ ေး  ိပံ (မဟျာ) (လူမှုရေဒ / လူမှုရ ေးအလို ် / ရကျေးလက်ရဒ  ွံွှေ့ ပ ိ  ို ေးရ ေး /  ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးရ ေးရကျာငစ်ရီလုံ့လျာရ ေး,  ဒေါမမှဟိုတ် က် ိိုင ်ျာစညေ်းကမေ်း), 

  ခ။ လူမှုရ ေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်မှု ိိုင ်ျာကဏ္ဍတွငအ်ရတွွှေ့အကက   ို အံနညေ်း ံိုေး 7 နစှ။် 

  က c ။ ထကွ်တငရ် ျာငလ်ျာရ ျာနငှ်ုံ့လူမှုရ ေး က်ရ ျာက်မှုအကွဲပ တ်ပ  င   ်ငရ်နအတွက်လို ်ငနေ်းအရတွွှေ့အကက   ို မံျျာေး, ထိိုကွဲုံ့ ိို ုံ့ရ ျာ ESMF, 

RAP, IPP /  VCDP အပ စလ်ူမှုရ ေးလို ်ရ ျာင ်နအ်စအီစဉမျျာေး ွံွှေ့ ပ     ိို ေးတိိုေးတက်ရ ေးအတကွ်။ ကျနေ်းမျာရ ေးနငှ်ုံ့ရဘေးကငေ်းလံိုပခ  

 ို ရံ ေးအရတွွှေ့အကက   ို မံျျာေး,  င ်က် ိိုငထ်ရိတွွှေ့ က် မံှုအစအီစဉ 

  ဃ ။ ရပမယျာ မိေ်း ညေ်းပခငေ်း, အတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးနငှ်ုံ့  ် ွျာ ွံွှေ့ ပ   

  ိို ေးရ ေး ိိုင ်ျာနယ် ယ်မျျာေးတွငအ်  ိညျာနငှ်ုံ့ က်ရ ကျွမေ်းကျငမ်ှု   (စ ညတ်ိို ုံ့ကိိုရလုံ့လျာမှုမျျာေး, အစအီစဉကက    ိိုတငပ် င ်ငမ်ှုမျျာေး,  ိို ုံ့ချ) ။ 

  အေီး။ အလို ် မျာေးနငှ်ုံ့ က် ိိုင ်ည်ုံ့စျာ ွက်စျာတမေ်းမျျာေးပ  င   ်ငရ်နအရတွွှေ့အကက   ို ။ံ 

 f ။ လူမျိ ေးစိုအ ိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အပခ   ျာ ေးအငအ်ျာေးနညေ်းအို ်စိုမျျာေးနငှ်ုံ့အတူ တူိို ုံ့ကိိုနငှျွှေ့ တျ ကျရ ျာ ွံွှေ့ ပ    

  ိို ေးတိိုေးတက်မှု ိိုင ်ျာလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးတွငအ်လို ်လို ်ကိိုငအ်  ိညျာနငှ်ုံ့ က်ရ ကျွမေ်းကျငမ်ှု (စ ညတ်ိို ုံ့ကိိုရလုံ့လျာမှုမျျာေး, အစအီစဉကက  

  ိိုတငပ် င ်ငမ်ှုမျျာေး,    ိို ုံ့ချ) 

   ။ စမီကံိနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ကျျာေး Action Plan ပ  င   ်ငရ်နအတွက်ကျျာေးမ mainstream အရတွွှေ့အကက   ို ။ံ 

  ဇ။ ရဒတျာခွွဲပခမေ်းစတိ်ပ ျာ အတွက်လို ်ငနေ်းအရတွွှေ့အကက   ို မံျျာေး, နစှဦ်ေးစလံိုေးအရ အတွက်နငှ်ုံ့အ ညအ်ရ ေွး နေ်းစစမ်ရှမိပ စ်။ 

  ကိိုယ်။ လူမှုရ ေးအကွဲမျျာေးနငှ်ုံ့စမီခံန် ုံ့ခွွဲမှုနငှ ်ုံ့ က် ိိုင ်ည်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏ၏်လို ်ငနေ်းလည ်တ်မဝူေါဒမျျာေး / ည နက်ကျာေးချက်,   

လမေ်းည နခ်ျက်မျျာေးနငှ်ုံ့လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းမျျာေးနငှုံ့ပ် ညုံ့ဝ်၏အ ိ ညျာမရှမိပ စအ်ရ ေး ေါ ည်။ 

  ည ။ ရတျာငအ်ျာရမှျှာရှတိွဲုံ့တပခ   ျာ  ေးနိိုငင်မံျျာေးရှနိငှ ်ုံ့အပခ   ျာ ေးရန ျာမျျာေးတွငန်ိိုငင်တံကျာမအှလျာေးတကူိစစ  ်မျျာေးတွငအ်လို ်လို ်ကိိုငအ်ပ ညပ်  ည 

  ်ိိုင ်ျာအရတွွှေ့အကက   ို ကံိိုပ ငေ်းပ ငေ်းထနထ်န ်နဒရှ ိည။် 

 

အဆိုံပျေါစောချ ပ ၏စည ်းမျဉ်းမျော်း 

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ရံအျာက် ေါတျာဝနရ်ှ ိညပ် စလ်ိမုံ့မ်ည်: 

 ငေါ။ ကွငေ်း ငေ်းရလုံ့လျာမှုမျျာေးနငှ်ုံ့အမျျာေးပ ည ်တူိိုင ်ငရ် ေွးရနေွး: အကိို client မျျာေးကရ ျာ်ထိုတ်အပ စ ်key   

ကိို ဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးကိစစမျျာေးကိိုနျာေးလညဘ်ိို ုံ့, အလျာေးအလျာစမီကံိနျေးအရကျာငျအထညျရ ျျာက်ဘ ်ိိုက်မျျာေးမ ှျွာေးရ ျာက် ေါ။  

အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းလိိုအ ်ချက်နှုနေ်းအပ  စလ်ယ်ကွငေ်း-လျာရ ျာက်လည ်တ် ရူ ျာင ွ်က် နလ်ိိုအ ် ညလ်ိမ်ုံ့မည်။ 

2. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်ကံမျ္ာုံ့ဘဏ၏်အကျာအကွယ်မဝူေါဒမျျာေးနငှ်ုံ့အတူလိိုက်နျာမှုအတကွ ်ESMF  

၏ထိုတ်ရ ျာ်နငှ ်ုံ့တိိုင ်ငရ် ေွးရနေွးမှုလို ်ငနေ်းစဉအတွက်ရအဂျငစ်မီျျာေးအရကျာငအ်ထညရ် ျာ်အရထျာက်အကူ  ပ  ို ေါလိမ်ုံ့မယ်။ 

3. ကိုနက်ကမေ်းနငှ်ုံ့ န် ုံ့စငပ် ီေးရဒတျာအပ  စရ်တွွှေ့ ံိုရမေးပမနေ်းမတှ်တမေ်းအ ေါအဝငစ်ညေ်းရဝေး ျာ ိို ုံ့ရ ျာက်အျာေးလံိုေး တငေ်းအချက်အလက,်  ံိုမျျာေး, 

အပချာေး ရူတွအကကျာေး,  ဘဂဂလျာေးရဒ ုံ့ရှ၏်အစိိုေး နငှ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏ ိ်ိုငန်ငှ ်ုံ့ရမတတ ျာ  ်ခ ံကွဲုံ့ ိို ုံ့, 

တျာဝနပ် ီေးစေီးစဉနငှ်ုံ့အရ ျေါမျှာလ ွဲရပ ျာငေ်းရ ေးအ ် ေါလိမ်ုံ့မည။် 

4. အတိိုင ်ငခ်ပံခ   ို ငံ ံိုကကီေးကက ်မှုစမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာရအျာက်တွငအ်လို ်လို ် ေါလိမ်ုံ့မယ်;  ရူဒ မျျာေးရှိ က် ိိုင ်ျာရအဂျငစ်မီျျာေး,  

ရဒ ခအံို ်ချ  ်ရ ေး က် ယွ်ပခငေ်းနငှ်ုံ့ချိတ် က်အ ံိုေး  ပ  ိုနိိုငပ်ခ ငေ်းအတွက်အတိိုင ်ငခ်လံွယ်ကူရချျာရမွွှေ့ ေါလိမ်ုံ့မယ ်
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း ESMF 

 

 အ ိို ေါအကွဲပ  တ်ထကွ် ယ်ရ ျာင ်နလ်ိိုအ ် ည်ုံ့ တငေ်းအချက်အလက်မျျာေးနငှ်ုံ့ရဒတျာမျျာေး။ အ ိို ေါ PD  တူိို ုံ့ ွဲ ုံ့လက်ခ ံံိုေးပ  တ် နဘ်ဏ ိ်ို ုံ့ 

ESMF  အစ ီငခ်စံျာမျျာေးတင ်ငွေ်း ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်လံိိုအ ် ေါကစ ညတ်ိို ုံ့ကိို  တ် က်. ရငှေ်းလငေ်းရပ ျာကကျာေး,  

ရတျာငေ်း ိို နဘ်ဏန်ငှ်ုံ့အတူ က် ယွ်နိိုငပ် စ ်လိမုံ့မ်ည။် 

5. အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်စံမီကံိနေ်းဒေါရိိုက်တျာမ ှတငေ်း ိို ုံ့ ေါလိမ်ုံ့မယ်။ အ ိို ေါအတိိုင ်ငခ်၏ံလို ျငနျေးနွဲ ုံ့ performance တစဥ်ီေး ည် Periodic 

အရပခခရံ ေါ်မျှာ PD နငှ်ုံ့ကမျ္ာုံ့ဘဏတ်ိို ုံ့ကပ နလ်ည ်ံိုေး  ် လိမုံ့မ်ည်။ 
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