
အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတည်ေးတံို ုံ့ပ န်မှုစမံီကိနေ်း  ESMF 

 
 
 

န ောက်ဆက်တ ွဲ 2: သဘောဝပတဝ် ််းကျငန်ငှ့််လူမှုန ်းပံုံစ ံ

ပုံဒမ်န ြေ ခ ွဲစီမံကိ ််း မှ ခံြုံငံုံသံုံ်းသပ်ချက ်

 

စီမံကိ ််းလုံပ်င ််းခ ွဲမျော်း / အစိတအ်ပိုံင််း တစ်ခုံကကော်းဝင၏်နြေေ်ာ ပချက်: 

sub-စီမံကိ ််းကိုံတည်န  ော: 

နမ ေ်ာလင့််ထော်းသည့််နဆောက်လုံပ်န ်းကောလ: 

 

 သထိျာေး ံိုနငှ်ုံ့အတူစီမံကိနေ်းကိိုဝငရ် ျာက်စွက်ဖက်မှုဧ ိယျာနငှ်ုံ့စမံီကိနေ်းသသဇျာလွှမ်ေးမိိုေးမှုဧ ိယျာ၏ရဖျ်ာပ ချက် (ဘယ်မှျာသက်ဆိိုင ်ျာထိိုက ုံ့သိို ုံ့ရသျာဆငစ်င်္ကြံ,  ရ အရလျာငေ်းရကျာင,် etc 

နငှ်ုံ့သမိိုငေ်းဆိိုင ်ျာသိို ုံ့မဟိုတ်ယဉ်ရကျေးမှုဆိိုင ်ျာ ိိုငဆ်ိိုငမ်ှုမျျာေးကိိုအပဖစအ်ထိခိိုက်မခံသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငရ်ေသမျျာေးသိို ုံ့အကွျာအရဝေးညွှနပ် ):  

ထိို ုံ့အပ ငအ်ပချာေးရ ွေးချယ်စ ျာတည်ရန ျာရ ေါ်မဆိိုဆနေ်းစစရှ်ငေ်းပ ရကျာက်ယူခ ုံ့သည် ရကျေးဇူေးပ  
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတည်ေးတံို ုံ့ပ န်မှုစမံီကိနေ်း  ESMF 

 

  ိုေမ် B ကိို: သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငစ်စရ်ဆေးပခငေ်း 

8.1: စမံီကိနေ်းလို ်ငနေ်းခွ မျျာေးတည်ရန ျာ တ်ဝနေ်းကျငထ်ိနေ်းသိမ်ေးရ ေးအဂဂ ါ  ် 

 

(site မှအကွျာအရဝေးအ ါအဝင်သက်ဆိိုငလ်ျှင,်) ယဉ်ရကျေးမှုဂိုဏသ်တတ ိမျျာေး၏ရဖျာ်ပ ချက်: 

သဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငအ်ရ ေးကကီေးပ ီေးအထိခိိုက်မခံရေသမျျာေး၏တည်ရန ျာ: 

(1) Yes / No * / ဆငရ်ရွှွှေ့ရပ ျာငေ်းလမ်ေးရသကျာငေ်းမျျာေးအနေီးအတွငေ်းမှျာ   

(2) အတွက် / စခနေ်းမျျာေးဟိုတ် / မဟိုတ်တစဝှ်မ်ေးကျနရိှ်ရနရသျာသစရ်တျာမျျာေးအရ ေါ်အလျာေးအလျာသက်ရ ျာက်မှု 

(3) အပချာေးကိစစမျျာေး: 

*  ေရီမေးခှနျေးကိိုကိုလသမဂဂေိုကခသည်မျျာေးဆိိုင ်ျာမဟျာမင်ေး ကကီေး  UNHCR / IUCN က  

တည်ရထျာငဆ်ငရ်ရွှွှေ့ရပ ျာငေ်းလမ်ေးရသကျာငေ်းရပမ ံိုစစရ်ဆေးရနပခငေ်းပဖင်ုံ့ရပဖသကျာေး န ်လိိုအ ် ါသည်  

baseline ရလထိုအ ည်အရသေွးနငှ်ုံ့ဆူညံသအံဆင်ုံ့ဆင်ုံ့: 

baseline ရသျာရပမဆီလွှျာအ ည်အရသေွးပမင်ုံ့:  

(ရှငေ်းပ ချက်နငှ်ုံ့အတူအနမိုံ့်အပမငုံ့ဆ်ံိုေး / လတ် /) ရပမပ ိမှုအလျာေးအလျာ: 

baseline မျက်နျှာပ ငရ် နငှ်ုံ့ရပမရအျာက်ရ အ ည်အရသေွးပမင်ုံ့ (FE, TDS, fecal coliform, ရသျာ pH): 

ရတျာရိိုငေ်းတိ စဆျာနလ်ှု ်ရှျာေးမှု၏ status: 

သစရ်တျာ၏ပ ည်နယ်လွှတ်ရတျ်ာ: 

 ရ ချိနခ်ွငလ်ျှျာခွ ပခမ်ေးစတိ်ပဖျာပခငေ်းအကျဉ်ေးချျု ် (ရ ရ ေးရဝရ ေးအစအီစဉ်မျျာေးအတွက်သျာ):  

 စသည်တိို ုံ့ကိိုနစှစ်ဉ်မိိုေးရ ချိနက်ရနအ င ်'' စိုစိုရ ါငေ်း evapotranspiration အတွက်အသစရ်တျာရေသမျျာေး၏ (ဈ) ရ လိိုအ ်ချက်မျျာေး, ရ , အိမ်သအူိမ်သျာေးသံိုေးရ ချိျုေးနငှ်ုံ့သန် ုံ့ရှငေ်းရ ေးမရသျာက်ဘိို ုံ့ (ii) 

အသစသ်ိို ုံ့အရပခချရနထိိုငရ် ရ ေးရဝရ ေးလိိုအ ်ချက်, (iii) replenishment နှုနေ်းကိိုထညုံ့်သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးရ ေး ါ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတည်ေးတံို ုံ့ပ န်မှုစမံီကိနေ်း  ESMF 

 

8.2: အကကိျုရဆျာက်လို ်ရ ေးအဆင်ုံ့ 

 

အရထျာက်အ ံုံ့ကိိုရ ေးပ ီေးရဆျာငမ်ှုမျျာေးအရ ေါ် ပ နသ်ကျာေးရ ေး (access ကိိုလမ်ေးသိို ုံ့မဟိုတ်အလျာေးအလျာပဖစ် Sub-စမံီကိနေ်းအတွက်လိိုအ ်ရသျာအပချာေးမည်သည်ုံ့စက်ရံို၏ဥ မျာ, status ကိို): 

ရဆျာက်လို ်ရ ေးကျာလအတွငေ်းလို ်သျာေးအငအ်ျာေးကိိုရထျာကျ ံုံ့ဖိို ုံ့ရန ျာထိိုငခ်ငေ်းသိို ုံ့မဟိုတ်ဝနရ်ဆျာငမ်ှုသျာယျာအဆငရ်ပ မှုမျျာေး၏လိိုအ ်ချက် (အိမ်သျာ, ရ ရ ေးရဝရ ေး, လျှ ်စစ်ဓျာတ်အျာေး): 

 

အလို ်သမျာေးစခနေ်းမျျာေးတွင၏်ပဖစန်ိိုငရ်သျာတည်ရန ျာ: 

 

ကိုနသ်က  မ်ေးလိိုအ ်ချက်နငှ်ုံ့အမျိျုေးအစျာေး (ဥ မျာသ , ရကျျာက်, သစသ်ျာေး,): 

သယ်ယူ ိို ုံ့ရဆျာငရ် ေး (ဟိုတ ်/ မဟိုတ်) အတွက်လက်လှမ်ေးလမ်ေး identification: 

 

ကိုနသ်က  မ်ေးသိိုရလှျာင်မှုအတွက်တည်ရန ျာသတ်မှတ်ပခငေ်း: 

ရလျျာုံ့ (အစိိုငအ်ခ ရလျျာုံ့,       

ပဖိျုဖျက် စစည်ေးမျျာေး, အရဟျာငေ်းကိိုအိမ်သျာကရနရွှံ ွှေ့ န ွ,ံ etc)  

၏ပဖ စန်ိိုငရ်သျာဖွ ွှေ့စည်ေးမှုနငှ်ုံ့အရ အတွက်: 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတည်ေးတံို ုံ့ပ နမ်ှုစီမံကိနေ်း  ESMF 

 

8.3: ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးအဆင်ုံ့ 

စွန် ုံ့ စ်ရနထိုတလ်ို ်လိိုကတ် ုံ့ (ဥ မျာအစိိုငအ်ခ ရလျျာုံ့, အ ညရ်လျျာုံ့,) အမျိျုေးအစျာေးနငှ်ုံ့အရ အတကွ:် 

 (သစ်သျာေး, အိုတ်, ဘလိ ်ရပမ, ရ , etc) ကိိုအသံိုေးပ  

 ကိုန ်သကမ်ေးအမျိျုေးအစျာေးနငှ်ုံ့အရ အတကွ:် 

approx ။ လကျ်ျာ-of လမ်ေးအတကွအ်သေီးအ ွကမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ရပမဆလီွှျာ၏ဧ ိယျာ (စတို နေ်းမီတျာအတကွ်), တငွေ်း, စွန် ုံ့ စ ်Dumps နငှ်ုံ့ စစညေ်းက ိိယျာမျျာေးကိိုကရ်ချေး: 

 (ရှငေ်းပ ချကန် ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /): ပခ ငရ်မွေးပမြူရ ေးနငှ်ုံ့အပချာေးရ ျာဂါ virus သယရ်ဆျာငဘ်ိို ုံ့အျာေးရ ေးအျာေးရပမ ျာကစ်သညတ်ိို ုံ့ကိိုရချေးငါှေးတငွေ်း, 

ရကျျာကမ်ိိုငေ်းအတကွဝ်ငပ် ီေးရ အရလျာငေ်းရကျာငမ်ျျာေး၏ပဖ စ်နိိုငရ်ပခ 

လကရ်ှိရ နိုတရ်ပမျာငေ်းလမ်ေးရသကျာငေ်းမျျာေးရနျှာင်ုံ့အယှကသ်ိို ုံ့မဟိုတ ် ပုုိုပ  ငမ်ွမ်ေးမ ံ 

 (ပမစမ်ျျာေး, တေူးရပမျာငေ်း) သိို ုံ့မဟိုတရ် မျကန်ျှာပ ငအ်ရလျာငေ်း (စိမျွှေ့ရမ,ွ ရတျာ): (ရဖျ်ာပ ချကန်ငှ်ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /) 

  ရပမပ င ်သိို ုံ့မဟိုတရ် ရနရဂဟစနစ်သိို ုံ့မဟိုတမ်ျိျုေးသိုဉ်ေး နအ်နတ ျာယရ်ှိမျိျုေးစိတက်ိိုတိိုကရ်ိိုကသ်ိို ုံ့မဟိုတရ်သွေးရဆျာငဖ်ှံ ုံ့ဖွိျုေးတိိုေးပဖင်ုံ့အဗေဒျုနသ်ိို ုံ့မဟိုတ ်ျကစ်ီေးဆံိုေးရှုေံးမှု: 

(ရဖျ်ာပ ချကန်ငှ်ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /) 

  ရပမပ    ုို ို,  slumps, စျာ ွကမ်ျျာေးနငှ်ုံ့လမ်ေးပဖတရ်တျာကမ်ှုအပချာ  ုေးအစိုလိိုကအ်ပ  ုို ုလံိိုကလ်ှု ်ရှျာေးမှုမျျာေးမှဦေးရဆျာငလ်မ်ေးပ  နိိုငမ်လှု ်ရှျာေးမှုမျျာေး: 

 (ရဖျ်ာပ ချကန်ငှ်ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /): မိိုေးသိို ုံ့မဟိုတဖ်ွင်ုံ့ထျာေးရ နိုတရ်ပမျာငေ်းအျာေးပဖင်ုံ့သယရ်ဆျာငအ်ျာရံိုစိိုကထ်ကွသ်ွျာေးလကခ်ံ ရှိသည်ုံ့ roadbed 

ရအျာကတ်ငွရ်ဖျ်ာပ ထျာေးရသျာအပ ညပ် ညတ်ိိုကစ်ျာေးမှု 

  (မလိိုချငတ် ုံ့) အလငေ်း, အသဆံူညပံခငေ်းနငှ်ုံ့ရလထိုညစည်မ်ေးမှုအရ ေါ် ပဖ စ်နိိုငရ်သျာအသွျာေးအလျာလှု ်ရှျာေးမှုသကရ် ျာကမ်ှုကိိုရဖျ်ာပ  န:် 

  အပမငုံ့ ်= ရ ရှညအ်ကျိျုေးသကရ် ျာကမ်ှုကိိုပဖ စ်ရ ေါ်ရစနိိုင ်နပ်ဖ စ်နိိုငရ်ချသိို ုံ့မဟိုတ ုက်ကေီးမျာေးရသျာဧ ိယျာ (> 1sqkm) ရကျျ်ာ; ယျာယ ီျကစ်ီေးဆံိုေးရှု ံေးမှုသိို ုံ့မဟိုတအ်လယအ်လတ်ဧ ိယျာ  

(lsqkm မှ 0.5) ရကျျ်ာရစဖှယျရှိသညျ = အလယအ်လတ်; နညေ်းနညေ်း, ရ တိိုရ ရှည ်ျကစ်ီေးမှုကိိုပဖစ်ရ ေါ်ရစပခငေ်းနငှ်ုံ့အရသေးစျာေးဧ ိယျာ (<0.5sqkm) ရကျျ်ာနမိ်ုံ့ = ဖှယျရှိသညျ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတည်ေးတံို ုံ့ပ နမ်ှုစီမံကိနေ်း  ESMF 

 

8.3: ရဆျာကလ်ို ်ရ ေးအဆင်ုံ့ 

ကျနေ်းမျာရ ေးအနတ ျာယ်နငှ်ုံ့ရမျ်ာရတျ်ာယျာဉ်မျျာေးအျာေးပဖင်ုံ့ကကေီးပ ငေ်းပခငေ်းနငှ်ုံ့ရဖျာကခ်ွ ဖျကဆ်ေီးဖိုနမ်ှုန် ုံ့အျာေးပဖင်ုံ့လမ်ေးမျျာေးက ်လျကစ်ကရ်ံိုတိိုေးတကမ်ှု၏ဝငရ် ျာကစ်ွကဖ်က်ဖိို ုံ့ဦေးရဆျာငလ်ှု ်ရှျာေးမှု

မျျာေး: 

  (ရဖျ်ာပ ချကန်ငှ်ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /): ရ ရှညသ်ိို ုံ့မဟိုတရ်ပမဆလီွှျာမျျာေး၏ Semi-အပမ တမ်ေးဖျကဆ်ေီးပခငေ်း၏အခ ုငွ်ုံ့အလမ်ေး 

  အနံ ုံ့နငှုံ့ရ် ပဖ စ်နိိုငရ်ချ, SWM နငှ်ုံ့ FSM စွန် ုံ့ စ်ပခငေ်းစနစ်ကမှရပမ ဆအီ ညအ်ရသွေးကိိုသကရ် ျာကမ်ှု: (ရဖျ်ာပ ချကန်ငှ်ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /) 

  ပဖစ်နိိုငရ်ပခ 

(High / အလတစ်ျာေး /) 

 ပခ ငရ်မွေးပမြူရ ေးနငှ်ုံ့အပချာေးရ ျာဂါ virus သယရ်ဆျာငဘ်ိို ုံ့အျာေးရ ေးအျာေးရပမ ျာကစ်သညတ်ိို ုံ့ကိိုရချေးငါှေးတငွေ်း, ရကျျာကမ်ိိုငေ်းအတကွဝ်ငပ် ီေးရ အရလျာငေ်းရကျာငမ်ျျာေး၏: အနမိျွှေ့  

ရှငေ်းပ ချကန်ငှ်ုံ့အတ ူ

 အဆိို ါစီမံကနိေ်းလို ်ငနေ်းခွ မျျာေးအျာေးပဖင်ုံ့စမီံကနိေ်းဧ ိယျာထ မှျာစီေး ွျာေးရ ေးဖွံ ွှေ့ ပဖိ ုိုု ေးတိိုေးတကမ်ှုအရ ေါ်ဖွယရ်ှိတိိုကရ်ိိုကန်ငှ်ုံ့သွယဝ်ိိုကသ်ကရ် ျာကမ်ှု: 

 လကရ်ှိရ နိုတရ်ပမျာငေ်းလမ်ေးရသကျာငေ်းမျျာေးရနျှာင်ုံ့အယှကသ်ိို ုံ့မဟိုတ ် ပုုိုပ င ်မွမ်ေးမံ၏အတိိုငေ်းအတျာ (ပမစမ်ျျာေး, တေူးရပမျာငေ်း) သိို ုံ့မဟိုတရ် မျကန်ျှာပ ငအ်ရလျာငေ်း (စိမျွှေ့ရမ,ွ ရတျာ): 

(ရဖျ်ာပ ချကန်ငှ်ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /) 

  ကကျ စီေးခွငျေးသိို ုံ့မဟိုတရ်ပမပ  ငသ်ိို ုံ့မဟိုတရ် ရနရဂဟစနစ်သိို ုံ့မဟိုတမ်ျိျုေးသိုဉ်ေး နအ်နတ ျာယရ်ှိမျိျုေးစိတက်ိိုတိိုကရ်ိိုကသ်ိို ုံ့မဟိုတရ်သွေးရဆျာငဖ်ှံ ုံ့ဖွိျုေးတိိုေးပဖင်ုံ့ ျကစ်ီေးဆံိုေးရှု ံေးမှုမျျာေးအတိိုငေ်းအတျာ: 

(ရဖျ်ာပ ချကန်ငှ်ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /) 

  ရပမ  ပု  ုို ို,  slumps, စျာ ွကမ်ျျာေးနငှ်ုံ့လမ်ေးပဖတရ်တျာကမ်ှုအပခ  ုျာုေးအစိုလိိုကအ်ပ   ုိုု လံိိုကလ်ှု ်ရှျာေးမှုမျျာေးမှဦေးရဆျာငလ်ှု ်ရှျာေးမှုမျျာေး: 

 (ရှငေ်းပ ချကန် ုံ့အတအူနမိျွှေ့အမွငျွှေ့ / အလတစ်ျာေး /): မိိုေးသိို ုံ့မဟိုတဖ်ွင်ုံ့ထျာေးရ နိုတရ်ပမျာငေ်းအျာေးပဖင်ုံ့သယရ်ဆျာငအ်ျာရံိုစိိုကထ်ကွသ်ွျာေးလကခ်ံ ရှိသည်ုံ့ roadbed 

ရအျာကတ်ငွရ်ဖျ်ာပ ထျာေးရသျာအပ ညပ် ညတ်ိိုကစ်ျာေးမှု 

 (မလိိုချငတ် ုံ့) အလငေ်း, အသဆံူညပံခငေ်းနငှ်ုံ့ရလထိုညစည်မ်ေးမှုအရ ေါ် ပဖ စ်နိိုငရ်သျာအသွျာေးအလျာလှု ်ရှျာေးမှုသကရ် ျာကမ်ှုကိိုရဖျ်ာပ  န:် 

 အပမငုံ့ ်= ရ ရှညအ်ကျိျုေးသကရ် ျာကမ်ှုကိိုပဖ စ်ရ ေါ်ရစနိိုင ်နပ်ဖ စ်နိိုငရ်ချသိို ုံ့မဟိုတက်ကေီးမျာေးရသျာဧ ိယျာ (> 1sqkm) ရကျျ်ာ; ယျာယ ီျကစ်ီေးဆံိုေးရှု ံေးမှုသိို ုံ့မဟိုတအ်လယအ်လတဧ် ိယျာ 

(lsqkm မှ 0.5) ရကျျ်ာရစဖှယျရှိသညျ = အလယအ်လတ်; နညေ်းနညေ်း, ရ တိိုရ ရှည ်ျကစ်ီေးမှုကိိုပဖစ်ရ ေါ်ရစပခငေ်းနငှ်ုံ့အရသေးစျာေးဧ ိယျာ (<0.5sqkm) ရကျျ်ာနမိ်ုံ့ = ဖှယျရှိသညျ 
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ပုံဒမ်ကိုံ C: လမူှုစစ်နဆ်း ခင််း 

C.1 အရထရွထအွလို ်သမျာေးရ ျာက်လျာစစရ်ဆေးပခငေ်း 

Key ကိိုစစရ်ဆေးပခ ငေ်းရမေးခနွေ်းမျျာေးကိို စဉ်ေးစျာေးသကည်ုံ့ ါ နရ်ှုရထျာင်ုံ့ 

စမီကံိနေ်းအလျာေးအလျာစမီကံိနေ်းတညရ်န ျာအလို

 ျသမျာေးတစဥ်ီေးရ ျာက်လျာ ါဝင ်တ်သက်ရန ါ

လိမ်ုံ့မယ,် 

နငှုံ့ရ် ျာက်လျာရေသခအံသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးအတွ

က်သသိျာထငရ်ျှာေးရသျာထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေးမညန်

ညေ်း 

 

ဘယ်နစှရ်ယျာက်နိိုငင်ပံချာေးနငှ်ုံ့ပ ညတ်ွငေ်းလို ်သျာေးမျျာေးအဘယ်အ ျာကိိုကျွမေ်းကျငမ်ှုအစံိုနငှ ်ုံ့အတူစမီကံိနေ်းမျျာေး၏ကျန ်စခ် ုံ့တ ုံ့ကျာလအတွက်လိိုအ ်လိမ်ုံ့မညန်ညေ်း 

စမီကံိနေ်းရေသခလံို ်သျာေးအငအ်ျာေးအရနပဖင်ုံ့အလို ်သမျာေးမျျာေးကိိုငျှာေး မေ်းနိိုင ်ါသလျာေး? 

လက်ရှရိေသခလံို ်သျာေးအငအ်ျာေး၏အ ွယ်အစျာေးနငှ်ုံ့ကျွမေ်းကျငမ်ှုအဆင်ုံ့ကိိုကဘျာလ ? 

ရေသခလံို ်သျာေးအငအ်ျာေး၏ကျွမေ်းကျငမ်ှုအဆင်ုံ့ကိိုစမီကံိနေ်းမျျာေး၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုက်ညမီ ါဘေူးဆိို င ,် 

သတူိို ုံ့စမီကံိနေ်းကလိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုပဖည်ုံ့ဆညေ်းဖိို ုံ့ကျိျုေးရသကျာငေ်းဆရီလျျာ်အချိနအ် ိိုငေ်းအပချာေးအတွငေ်းရလုံ့ကျင်ုံ့သငသ်ကျာေး နိိုငသ်နညေ်း 

ဘယ်လိိုလို ်သျာေးမျျာေးရန ျာချရ ေးသျွာေးမညပ်ဖစရ်သကျာငေ်း? သတူိို ုံ့အခက်အခ သိို ုံ့မဟိုတ်တ ် site ကိိုသိို ုံ့မဟိုတ်ပ င ်မျှာရ ေါ်ရနထိိုငသ်ကမညန်ညေ်း 

သိို ုံ့ဆိိုလျှငစ်ခနေ်း၏အဘယ်အ ျာကိိုအ ွယ်အစျာေးမလိိုအ ်မညျနညျေး 

 

စမီကံိနေ်းတခိုရကျေးလက်သိို ုံ့မဟိုတ်ရဝေးလံရခါင်

ဖျျာေးရေသမျှာတညရ်ှပိ ီေးသလ ? 

စမီကံိနေ်းဧ ယိျာထ မျှာရေသခလံူဦေးရ   ုံ့အ ွယ်အစျာေးကဘျာလ ? 

အမိရ်ငှက်ရိိုဟငဂ်ျျာအသိိုငေ်းအဝိုု ငိေ်း၏အ ွယ်အစျာေးကဘျာလ ? 

စမီကံိနေ်း ံိုမနှအ်ျာေးပဖင်ုံ့အပ ငလ်ူတိို ုံ့ကမသကျာခဏမဟိုတ်ရသကျာငေ်းတစခ်ိုဧ ယိျာထ မျှာထကွ်သယ်ရဆျာငခ် ံ / တညရ်ှရိသျာသလ ? 

ရေသခအံသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့ပ င ်အသကျာေးအဆက်အသယွ်၏ကကိမန်ှုနေ်းနငှ ်ုံ့အတိိုငေ်းအတျာကဘျာလ ? 

ထည်ုံ့သငွေ်းစဉ်ေးစျာေး နလ်ိိုအ ်သညရ်သကျာငေ်းရှအိထခိိိုက်မခ ံတ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာအရပခအရနမျျာေးပဖစ ်ါသလျာေး 

ရေသခအံသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း, ရိိုဟငဂ်ျျာမျျာေး၏, 

လူမှုစေီး ျွာေးရ ေး, ယဉ်ရကျေးမှု, 

ဘျာသျာရ ေးနငှ်ုံ့လူဦေးရ ဆိိုင ်ျာအ ညအ်ရသေွး

ရတွရ ေါ်အရပခခပံ ီေး 

လူဦေးရ နငှ်ုံ့အဝငလ်ို ်သျာေးရေသခအံသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း

နငှ ုံ့အ်တူ၎ငေ်းတိို ုံ့၏ရရှွှေ့ရမျှာက်တွငသ်ိို ုံ့မဟိုတ်အပ 

နအ်လှနဆ်ိိုေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုမျျာေးဖနတ်ီေးနိို

ငမ်ယ်ုံ့ပဖစန်ိိုငရ်ပခရှသိရလျာ 

ကဝငလ်ျာရသျာလို ်သျာေးမျျာေးနငှ်ုံ့ရေသခအံသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းတစဦ်ေး shared, စေီး ျွာေးရ ေး-လူမှုယဉ်ရကျေးမှု, 

ဘျာသျာရ ေးသိို ုံ့မဟိုတ်လူဦေးရ အချိျုေးအစျာေးရနျာက်ခကံရနလျာနိိုငဖ်ယွ်ရှသိရလျာ 

အဘယ်အ ျာကိိုရှပိ ီေးသျာေးအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေး၏အဆင်ုံ့ပဖစပ် ီေး, ဝငလ်ျာရသျာလို ်သျာေးမျျာေးကိိုအသံိုေးပ ျုဖိို ုံ့သိို ုံ့မဟိုတ်ဤအ ငေ်းအပမစမ်ျျာေးကိိုမျျာေးအတွက်ယှဉ်ပ ိျုငမ်ှုဖနတ်ီေးသကမညန်ညေ်း 

  ် ွျာအတွက်ဝငလ်ျာရသျာလို ်သျာေးမျျာေး '' ရှရိနပခငေ်း၏ရမျှျာ်မနှေ်းသကျာချိနက်ဘျာလ ? 

ရေသခအံသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းမျျာေး၏ဝရိသသလကခဏျာမျျာေးအျာေးရမျှျာ်လင်ုံ့ထျာေးရစပခငေ်းငါှမဆိိုတိကျတ ုံ့ဆိိုေး ွျာေးရသျာသက်ရ ျာက်မှုရှ ိါသလ  

  ် ွျာလူရတွကနငှ်ုံ့အတူတိိုင ်ငရ်ဆေွးရန ွ စမီကံိနေ်းလို ် ိိုငခ်ငွ ်ုံ့မျျာေးနငှ်ုံ့ကနထ်ရိိုက်တျာမျျာေး  ် ွျာကလူနငှ်ုံ့ရိိုဟငဂ်ျျာလူဦေးရ နငှ်ုံ့အတူမညသ်ည်ုံ့တိိုင ်ငရ်ဆေွးရနေွးအစညေ်းအရဝေးမျျာေးရကျာက်ယူခ ုံ့ဖေူး ါသလျာေး 

ရေသခပံ ညသ်မူျျာေး၏အလို ်သမျာေးရတွအရသကျာငေ်းသတိထျာေးမ ိါသလျာေး 

စမီကံိနေ်းအခငွ်ုံ့အျာဏျာစမီကံိနေ်းနငှ ်ုံ့အတူရေသခအံသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း ါဝင ်တ်သက်ခ ုံ့ဖေူး ါသလျာေး 

 

P-4A 



အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစီမံကနိေ်း  ESMF 

 

C.2 ရပမဝယ်ယူပခငေ်းနငှ်ုံ့ ါဝငသ်မူျျာေး၏စစိစ် 

ပဖစန်ိိုငရ်ပခအတငေ်းအဓမမပ နလ်ညရ်န ျာချထျာေးရ ေးအကျိျုေးသက်ရ ျာက်မှု ဟိုတ်က ုံ့ အဘယ်သမူျှ

မ 

မဟိုတ် 

လူသမိျျာေး 

မတှ်ချက်ရတွE 

န မ / န မလှူဒါ ််း ခင််း / န မ ကိုံယ၏ူအတင််းအဓမမသမိ််းယမူှု 

1. မဆိိုရပမယျာသမိေ်းဆညေ်းရှရိတျာ်မမူညရ်လျာ     

2. လူသမိျျာေးရပမယျာဆညေ်း ေူးရနဘိို ုံ့ဆိိုက်ရှ ိါသလျာေး?     

3. လူသမိျျာေးယျာယီလိိုအ ်ခ ံဖိို ုံ့ ိိုငဆ်ိိုငမ်ှုအဆင်ုံ့အတနေ်းနငှ်ုံ့ရပမယျာ၏လက်ရှအိသံိုေးပ  ုို မှုရှ ိါသလျာေး?     

4. လမေ်း (ROW) ၏ရှပိ   ုီု ေးသျာေးညျာအတွငေ်းအသံိုေး  ပုုိုသျွာေးမညခ် ံ easement ရတျာ်မမူညရ်လျာ 

 

    

5. ရပမယျာသမိေ်းဆညေ်းမှုရသကျာင်ုံ့အမိိုေးအကျာမျျာေးဆံိုေးရှုေံးမှုမျျာေးနငှ်ုံ့လူရနအမိရ်ပမလညေ်းပဖစရ်တျာ်မမူညရ်လ     

6. ရပမယျာသမိေ်းဆညေ်းမှုရသကျာင်ုံ့စိိုက် ျိျုေးရ ေးနငှ်ုံ့အပချာေးအကျိျုေးပဖ စထ်နွေ်းရသျာ ိိုငဆ်ိိုငမ်ှုမျျာေးကိိုဆံိုေးရှုေံးရှရိတျာ်မမူညရ်လျာ     

7. ရကျာက်  သေီးနှ,ံ သစ ်ငမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ရပမယျာသမိေ်းဆညေ်းမှုရသကျာင်ုံ့ fixed  ိိုငဆ်ိိုငမ်ှုဆံိုေးရှုေံးမှုရှရိတျာ်မမူညရ်လျာ     

8.  ရသကျာင်ုံ့ပမ ယျာသမိေ်းဆညေ်းဖိို ုံ့စေီး ျွာေးရ ေးလို ်ငနေ်းသိို ုံ့မဟိုတ်လို ်ငနေ်းရတွဆံိုေးရှုေံးမှုရှရိတျာ်မမူညရ်လျာ     

9. 

ငရ်င ွငေ်းပမစမ်ျျာေးနငှ်ုံ့ရပမယျာသမိေ်းဆညေ်းမှုရသကျာင်ုံ့အသက်ရမေွးဝမေ်းရကျျာငေ်း၏နညေ်းလမေ်းမျျာေးဆံိုေးရှုေံးမှုရှရိတျာ်မမူညရ်လျာ 

    

ရပမယျာအသံိုေးချရ ေါ်တွငသ်ိို ုံ့မဟိုတ်တ ျာေးဝငသ်တ်မတှ်ထျာေးရသျာ နေ်းပခမံျျာေးနငှ်ုံ့ကျာကွယ်ရစျာင်ုံ့ရရျှာက်ရေသမျျာေးသိို ုံ့ဝငရ် ျာက်ခငွုံ့အ်ရ ေါ်အတငေ်းအဓမမန် ုံ့သတ်ချက်မျျာေး 

10. ကလူသဘျာဝသယံဇျာတ, 

လူမျိျုေးရ ေးအရဆျာက်အဦမျျာေးနငှ်ုံ့ဝနရ်ဆျာငမ်ှုမျျာေးကိိုမဝှငရ် ျာက်ခငွုံ့ဆ်ံိုေးရှုေံး ါလိမျွှေ့မညျရလ 

    

ရပမ ယျာအသံိုေးချပ   ရုုျာငေ်းလ သျွာေးတယ်လျှင ်1 ပဗ  ု ကဆိိုေး ွျာေးရသျာ  ါလိမ်ုံ့မယ် 

လူမှုရ ေးနငှ်ုံ့စေီး ျွာေးရ ေးလှု ်ရျှာေးမှုမျျာေးအရ ေါ်သက်ရ ျာက်မှု? 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

12. ကန် ုံ့သတ်ခ ံ Community သိို ုံ့မဟိုတ်ပ  ညန်ယ်က ိိုငဆ်ိိုငရ်ပမနငှ်ုံ့သယံဇျာတမျျာေးကိိုမ ှယူရတျာ်မမူညရ်လ     

န  ွှေ့န ပောင််း Persons အနပေါ်  ပ ်ကကော်းန ်း: 

အဆိို ါစမီကံိနေ်းရသကျာင်ုံ့ရရွှွှေ့ရပ ျာငေ်းမညပ်ဖစသ်က  ရု ုျာငေ်း ိုဂဂျိုလ်မျျာေး၏ဖယွ်ရှအိရ အတွက်မဆိိုခန် ုံ့မနှေ်းချက်? LI အဘယ်သမူျှမ 11 ဟိုတ်က ုံ့ 

အကယ.် ဟိုတ်လျှငခ်န် ုံ့မနှေ်းရပခအျာေးပဖင်ုံ့မညမ်ျှ? 

သတူိို ုံ့ကိိုမဆိိုဆငေ်း  ရသျာအမိရ်ထျာငစ်ိုမျျာေး၏အမျိျုေးသမေီး-အကကီေးအက မျျာေး, သိို ုံ့မဟိုတ်ဆငေ်း  မွ ရတမှုအနတ ျာယ်မျျာေးမအှျာေးနညေ်းချက်ပဖစ် ါသလျာေး 17 အဘယ်သမူျှမလီဟိုတ်က ုံ့ 

 

တိိုငေ်း ငေ်းသျာေးသိို ုံ့မဟိုတ်တိိုငေ်း ငေ်းသျာေးလူနညေ်းစိုအို ်စိုမျျာေးအရနပဖင်ုံ့မညသ်ည်ုံ့အိိုေးအိမမ် ုံ့ ိုဂဂိျုလ်မျျာေးပဖစ ်ါသလျာေး [ကျွနမ်အဘယ်သမူျှမ [.1 ဟိုတ်က ုံ့ 

 

 စစရ်ဆေးပခ ငေ်းစဉ်အတွငေ်းစမီကံိနေ်းကိိုခငွ ်ုံ့အျာဏျာမလူတနေ်းနငှ်ုံ့အလယ်တနေ်းသက်ဆိိုငသ်မူျျာေးနငှ်ုံ့တိိုင ်ငလ်ို ်ရဆျာင ်ါလိမ်ုံ့မယ,် ရအျာက ်ါကဏ္ဍမျျာေးကိို (13 မှ 18) တွင၎်ငေ်းတိို ုံ့၏ရလုံ့လျာရတွွှေ့ ရှခိျက်မျျာေးကိို 

13: စမီကံိနေ်းမျျာေး၏သက်ဆိိုငသ်မူျျာေးအဘယ်သနူညေ်း 

အရပဖ: 

14: လူမှုရ ေးအဘယ်အ ျာနငှ်ုံ့ယဉ်ရကျေးမှုဆိိုင ်ျာအသက  ရုုျာငေ်းအချက်မျျာေး ါဝင ်ါသိို ုံ့မဟိုတ်အဆိို  ပုုိုထျာေးရသျာမဝူါေသိို ုံ့မဟိုတ်စမီံကိနေ်းအတွက်ကရနအကျိျုေးခစံျာေး ဖိို ုံ့သက်ဆိိုငသ်ူမျျာေး၏စွမေ်း ညက်ိိုထခိိိုက်ရစ? 

အရပဖ: 

15: ၎ငေ်းတိို ုံ့၏လိိုအ ်ချက်မျျာေးကိိုပဖည်ုံ့, အကျိျုေးစေီး ျွာေးနငှ်ုံ့စမွေ်းရဆျာင ်ညန်ငှ်ုံ့အတူတသမတ်တညေ်းစမီကံိနေ်းကိို ည ွ်ယ်ချက်မျျာေးရှ ိါသလျာေး 

အရပဖ: 

16: အဘယျအထေူးထေူးအပ ျာေးပ   ုျာုေးသက်ဆိိုငသ်မူျျာေးအရ ေါ် စမီံကိနေ်းတွငသ်ိို ုံ့မဟိုတ်စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွ မျျာေး, အထေူးသပဖင်ုံ့အမျိျုေးသမေီးမျျာေးနငှ်ုံ့အျာေးနညေ်းချက်အို ်စိုမျျာေး၏သက်ရ ျာက်မှုပဖစလ်ိမ်ုံ့မညန်ညေ်း 

အရပဖ: 

17: လူမှုရ ေးအဘယ်အ ျာကိိုအနတ ျာယ်မျျာေးစမီကံိနေ်းကိိုသိို ုံ့မဟိုတ်စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွ မျျာေးရအျာငပ်မငမ်ှုအကျိျုေးသက်ရ ျာက်ရစနိိုငျသလ  

အရပဖ: 

18: စမီကံိနေ်းလို ် ိိုငခ်ငွ ်ုံ့ရှထိျာေးသညသ်ိို ုံ့မဟိုတ်အပခ  ုျာုေးအဖွ ွှေ့အစညေ်းမျျာေးရဘေးေဏသ်င်ုံ့အသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းသိို ုံ့မဟိုတ်လူတိို ုံ့နငှ ုံ့အ်တူမဆိိုရဆေွးရနေွးည နိ ှုငိေ်းရကျာက်ယ?ူ ဟိုတ်က ုံ့ ါ။ အကျဉ်ေးချျု ်ရ ေးရ ေး ါ။ 

အရပဖ: 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

C.3 ။ လမူှု Capital ကိုံ Format ကိုံ 

 

 ည ွ်ယ်ချက်မျှာပဖ စန်ိိုငရ်ချစမီခံန် ုံ့ခွ မှုအတွက် ါဝငလ်ျက်, စမီကံိနေ်းမျျာေးရစျာင်ုံ့သကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအဘိို ုံ့ထိိုသတူိို ုံ့ဆအီကူအညရီတျာငေ်းဖိို ုံ့တ ်၌အလို ်လို ်ကိိုငလ်ူမှုရ ေးအဖွ ွှေ့အစညေ်းမျျာေး၏ / အရလျာငေ်းရတအွမျိျုေးမျိျုေး, 

 ည ွ်ယ်စီမကံိနေ်းကိိုသသဇျာလွှမေ်းမိိုေးမှုရေသမျျာေးစျာ ငေ်းပ ျုစိုဖိို ုံ့ပဖစ ်ါတယ်။ ရအျာက် ါအချက်အလက်မျျာေးကိိုနငှ ်ုံ့အတူရ ေးထျာေးရသျာအမျိျုေးအစျာေးရအျာက်တွငလ်ူမှုရ ေးအဖွ ွှေ့အစညေ်းမျျာေး၏ / အရလျာငေ်းရတ၏ွအမညစ်ျာ ငေ်းပ ျုစို ါ။ 

လူမှုရ ေးအဖွ ွှေ့အစညေ်း / ကိိုယ်ခနဓျာ၏အသေီးအသေီးအမျိျုေးအစျာေးမျျာေးအတွက်သေီးပချာေးစျာ ွက်သံိုေး ါ။ အဆိို ါသတငေ်းအချက်အလက်စသညတ်ိို ုံ့ကိိုရိိုဟငဂ်ျျာအသက ်အတညေ်းစမီကံိနေ်းမျျာေးနငှ်ုံ့အတူ ါဝင ်တ်သက်သညဟ်ိုထိိုက ုံ့သိို ုံ့ရသျာ RRC 

/ ကိုလသမဂဂရအဂျငစ်မီျျာေးသိို ုံ့မဟိုတ်ကွ ပ ျာေးပချာေးနျာေးရသျာဖွံွှေ့ ပဖိျုေးတိိုေးတက်မှုဆိိုင ်ျာအဖွ ွှေ့အစညေ်းမျျာေးအပဖစအ်လယ်တနေ်းသတငေ်း  ်ကွက်မတှဆင်ုံ့စိုရဆျာငေ်းနိိုင ်ါသည် 

လူမှု Institutes / 

အရလျာငေ်းရတွအမျိျုေးအစျာေး 

အဆိို ါ Institution မအှမည် ဆက်သယွ် န ်ိုဂဂျိုလ်နငှ်ုံ့လိ ်စျာနငှ်ုံ့ဖိုနေ်းန ံါ

တ် 

လို ်ငနေ်းခငွ၏်မလူတနေ်းရေသမျျာေး တ ်နငှုံ့လ်ူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်းအတွက်လွှမေ်းပချံု

ရေသမျျာေး (ထိိုရန ျာမျျာေးကိိုစျာ ငေ်းအမည်) 

အစိိုေး အဖွ ွှေ့အစညေ်းမျျာေး     

ကိုလသမဂဂရအဂျငစ်မီျျာေး     

အမျိျုေးသျာေးအဖွ ွှေ့အစညေ်းမျျာေး     

အဝနေ်း 

အရပခခ.ံ 

ရစတနျာုံ့ဝနထ်မေ်းအဖွ ွှေ့အစညေ်းမျျာေးလူမှုရ ေး

ဦေးတညအ်လို ်လို ်  ် ွျာအဂဂါဖွ ွှေ့စညေ်းရ ေး

ရသျာသမူျျာေးပဖစသ်က၏ 

ဖှံ ုံ့ဖွိျုေးတိိုေးတ။ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

ပုံဒမ်: D: သဘောဝပတဝ် ််းကျငန်ငှ ့််လမူှုစစန်ဆ်း ခင််းအကျဉ်းချြုံပ် 

 

အထက်ရကျာက်ယူသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးစစိစ၏် လေမ်ျျာေးကိိုအနစှခ်ျျု ်ရ ေး ါ။ ရလျှျာုံ့ချရ ေးအစအီမံ ESMF  ိုေမ် 8.2 အတွက်အဆိို  ပုုိုထျာေးသည်ုံ့စမီကံိနေ်းလို ်ငနေ်းခွ မျျာေးအမျိျုေးအစျာေးကိိုမှသက်ဆိိုင ်ျာ ESMP 

လမေ်းညွှနခ်ျက်မျျာေးမကှိိုေးကျာေးအတွက်အဆိို  ပုုိုခ ံဖိို ုံ့လိိုအ ် ါတယ်။ ဤသညက်ိိုစျာေး ွ နစှခ်ိုလံိုေးသဘျာဝ တ်ဝနေ်းကျငန်ငှ ်ုံ့လူမှုရ ေးအထေူးကိုအျာေးပဖင်ုံ့ပ  ုီု ေးစေီး နလ်ိိုအ ် ါသည။် လိိုအ ်ရသျာအပဖ စစ်ျာေး ွ ရ ေါ်မျှာဖိို ုံ့တနေ်းစီ add ရ ေး ါ။ 

အ ိိုငေ်း အဓကိ တ်ဝနေ်းကျငဆ်ိိုင ်ျာနှ

င်ုံ့လူမှုရ ေးဆိိုေးကျိျုေးသက်ရ ျာ

က်နိိုငမ်ှုမျျာေး 

သက်ရ ျာက်မှုသသိသိျာသျာ * အသကံပ ျုရလျှျာုံ့ချရ ေးရဆျာင ွ်

က်ချက်မျျာေး 

တျာဝနရ်ှ ိိုဂဂျိုလ် / Institution 

မ ှ

ရစျာင်ုံ့သကည်ုံ့ရလုံ့လျာရ ေးအသကံ  ပုုိုချက ်

1: Sub-Project 

မဝှငရ် ျာက်စကွ်ဖက်မှု 

    ညွှနက်ိနေ်းမျျာေး frequency 

      

      

2: Pre-

ရဆျာက်လို ်ရ ေးအဆင်ုံ့ 

      

      

      

3: ရဆျာက်လို ်ရ ေးအဆင်ုံ့       

      

      

4: စစဆ်ငရ် ေးအဆင်ုံ့       

      

      

 

 * ရယဘိုယျအျာေးသက်ရ ျာက်မှု မတှ်: နစှရ်ညှ် E & S ကသက်ရ ျာက်မှုပဖ စရ် ေါ်ရစဖိို ုံ့အပမငုံ့ ်= ဖယှျရှသိညျ; ယျာယီသက်ရ ျာက်မှုပဖစရ် ေါ်ရစ နပ်ဖ စန်ိိုငရ်ချ = အလယ်အလတ;် နညေ်းနညေ်း, 

ရ တိိုရ ရှညသ်က်ရ ျာက်မှုပဖစရ် ေါ်ရစ နအ်နမိျွှေ့ = ဖယှျရှသိညျ 
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အရ ေးရ ေါ် Multi-ကဏ္ဍကရိိုဟငဂ်ျျာအကျ ်အတညေ်းတံို ုံ့ပ နမ်ှုစမီကံိနေ်း  ESMF 

 

 န ောကထ်ပ်သဘောဝပတဝ် ််းကျငန်ငှ ့််လမူှုန ်းအကွဲနငှ့်် / သိုံ ့်မဟုံတ ်site ကိုံတကိျတွဲ့်သဘောဝပတဝ် ််းကျငန်ငှ ့််လမူှုန ်းစမီံခ ် ့်ခ ွဲမှုအစအီစဉအဘိုံ ့်နထောကခ်ခံျက်: Yes / No * ဟုံတက်ွဲ့်ဆိုံပါကအကွဲ ြေတ ်/ 

အစအီစဉမျော်းလိုံအပ်လမိ့််မညဟ်ုံအဘယျသိုံ ့်သတမ်ှတန်ပ်းပါ။ 

 

 

(အမည,် သတမ်ှတန် ်း, မိုံဘိုံင််း ံပါတ,် လကမ်ှတ,်  ကစ် ွဲ) by: ပပီ်းစ်ီးခွဲ့်ထမံှ (အမည,် သတမ်ှတန် ်း, မိုံဘိုံင််း ံပါတ,် လကမ်ှတ,်  ကစ် ွဲ) by: check လုံပ်ထော်းထမံှ 

 

 

 

 

(အမည,် သတမ်ှတန် ်း, မိုံဘိုံင််း ံပါတ,် လကမ်ှတ,်  ကစ် ွဲ) by:  ပ  ်လညသ်ံုံ်းသပ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စမီံက ိ််းဒါ ိုံကတ်ောထိုံ်းပမွဲလကမ်ှတ ်& Date: 

 

 

 

 

 

 

 

P-6B 

 


