
လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၅)  

ေျမယာရယူျခင္း၊ သက္ဆိုင္သူတို႔၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္း 

မိတ္ဆက္  

၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေပၚေပါက္လာသည့္ ေျမယာရယူျခင္းမ်ား၊ ေျမယာအသုံးခ်ျခင္းကုိ 

ကန့္သတ္မႈမ်ား စသည္တို႔ သည ္သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ယင္းေျမယာကိ ုအသုံးခ်ေနသည့္ 

ျပည္သူမ်ားကိ ုဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ 

(၅) တြင္ အေသအခ်ာဖြင့္ဆုိရွင္းျပထားသည္။ ယင္းသို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေပၚေပါက္ 

လာသည့္ ေျမယာရယူျခင္းမ်ား၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈကုိ ကန့္သတ္မႈမ်ား စသည္တို႔ ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ဆိုင္သူတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္းတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းအရ 

မိမိေနထိုင္ရာေနရာမွေျပာင္းေရႊ႔ထြက္ရျခင္း (အိမ္ရာေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း (သို႔မဟုတ္) အိမ္ရာ 

ဆုံး႐ႈံးျခင္း) ႏွင့္ စီးပြားေရးေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း (မိမိတို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္အတြက္ 

အားထားရေသာ အရာတို႔ ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ယင္းအရာတို႔ကိ ုလက္လွမ္းမမီေတာ့ျခင္း 

ေၾကာင္ ့၀င္ေငြရလမ္း ပ်က္စီး သြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အတြက္ လုပ္ရ 

သည္အ့လုပ ္1ကို လုပ္၍ မရေတာ့ျခင္း) တို႔ပါ၀င္သည္။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေနရာမွေရႊ႔ေျပာင္းထြက္ရ 

ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္း တို႔ကိ ုျဖစ္ေစသည္ ့ေျမယာရယူျခင္းမ်ား၊ 2ေျမယာ အသုံးခ် 

ျခင္းကိ ုကန့္သတ္ျခင္းမ်ားကိ ုသက္ေရာကထ္ိခိုက္သြားသည္ ့ျပည္သူတဦးတေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ 

ရပ္ရြာလူထုက ျဖစ္ေစ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင္ ့မရိွသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ် 

ထားျခင္းဆုိသည္မွာ သက္ဆိုင္သူတို႔၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ပင္ မွတ္ယူရမည္။ 

ဥပမာ - (၁) ေျမယာအသုံးခ်ျခင္း ကန္႔သတ္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကန္္႔သတ္သည္ျဖစ္ေစ 

(သို႔မဟုတ္) ယာယီ (သို႔မဟုတ္) အၿမဲတမ္း ကန္႔သတ္သည္ျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ (၂) 

ေျမေရာင္းသူႏွင္ ့ညိွႏႈိင္းရာတြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ေျမ၀ယ္သူအေနျဖင့္ ေျမကို 

သိမ္းယူႏိုင္ေအာင္ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ေျမယာအသုံးခ်ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ႏိုင္ေအာင္ 

                                                           
1
 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ဟု ဆိုရာတြင ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
သည္မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက ္လစာရသည့္အလုပ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးရွာျခင္း၊ 
အစားအစာရွာေဖြျခင္း၊ အျခားသဘာ၀ရင္းျမစ္ကိ ုမွီခိုရပ္တည္ရသည့္အလုပ္၊ အေသးစား 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ဖလွယ္ျခင္း စသည့္ တို႔အားလုံး အက်ဳံး၀င္သည္။  
2
 ေျမယာရယူျခင္းတြင္ အိမ္ျခံေျမယာ ကိ ု၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ လမ္းကုိအသုံးခ်ႏိုင္ခြင္က့ဲ့သို႔အသုံးခ် 
ပိုင္ခြင့္ကိရုယူျခင္း။ 



ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ သည ္သက္ဆိုင္သူတို႔၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္း 

ေစျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။  

၂။ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္သူတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈသည ္

သက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္သည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရရွည္ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္အျပင္ 

ဆင္းရတဲြင္းထဲသို႔ ဆြဲခ်ႏိုင္ေစသည္။  ထို႔ျပင္ ထိုသုိ႔ လူမ်ားကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးလိုက္သည့္ ေနရာ 

တြင္ လည္း သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးႏိုင္သလုိ၊ ရပ္ရြာလူထုလူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ား ႏွင့္ ၾကဳံရႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူတုိ႔၏ 

သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္း ကိုေရွာင္က်ဥ ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သူတို႔၏ 

သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္း ကိ ုမေရွာင္လြဲႏိုင္သည့္ အခါ တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမည့္သူမ်ား၊ 

ထိုေရႊ႔ေျပာင္းမည့္သူမ်ားအား ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာမွ ရပ္ရြာ လူထုမ်ား 3စသူတုိ႔ အေပၚ 

သက္ေရာကမ္ည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ စနစ္ တက် အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရမည္ 

ျဖစ္သလုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစိုးရသည္ ေျမယာ ရယူျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႔ 

ေနရာခ်ျခင္း၊ အေလ်ာ္မည္ေရြ႔မည္မ်ွေပးမည္ကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း  စသည္ ့အေရး တို႔တြင္ အဓိက 

က်ေသာအခန္းက႑တြင္ ရွိေသာေၾကာင္ ့သူသည္ တတိယေနရာမွ ပတ္သက္သူ အျဖစ္ 

အေျခအေနအမ်ားအျပားတြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားအရ ေျပာရလ်ွင္ 

မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ား က ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ 

မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ကုန္က်သေလာက ္ရလဒ္ ေကာင္း 

ထြက္လာ ေစသလုိ၊ လုပ္ေဆာင္ စရာမ်ားကို အခ်ိန္မီ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္သည္။ ထို႔အတ ူေျပာင္းေရႊ႔ ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသြားသည့္ 

ရပ္ရြာလူထု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေကာင္းမြန္၍ ဖန္တီးမႈ ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္မည္။  

၃။ ေျမယာသိမ္းျခင္းကိ ုေရွာင္ရွားႏုိင္ေရး၊  အစုိးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိအသုံးခ်ၿပီး 

အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ရန္ လုိအပ္မည့္ အေျခအေနကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး စသည ္

တို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ရေစရန္အလို႔ငွာ မိမိတို႔၏ေထာက္ပ့ံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယ ူ

ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ညွိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ရမည့္ 

အစည္းအေ၀းကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေရာင္းသူ၏ သေဘာတူခ်က္မလိုပဲ သူ႔ေျမယာကုိ 

                                                           
3 အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာလူထ ု- ေျပာင္းေရႊ႔လာသည့္လူမ်ားအား လက္ခံရသည့္ ရပ္ရြာရွ ိလူထု 

 



ဥပေဒေၾကာင္းအရသိမ္းႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ မိမိ တို႔၏ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူ ထားသူမ်ား 

အေနျဖင့္ အဆိုပါ ညွိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀း ကိ ုလုပ္ေဆာင္ရမည္။  

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

 ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထာျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္၊ မေရွာင္ရွားႏိုင္ပါက အစားထိုးစရာ စီမံကိန္း 

ပုံစံတခုကုိ ရွာေဖြၿပီး ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္းအတိုင္းအတာ ကိ ုေလ်ွာ့ခ်ရန္။ 

 အတင္းအဓမၼ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္းကိ ုေရွာင္ရွားရန္။ 

 ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ေျမယာအသုံးခ်ျခင္းကုိကန့္သတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ 

လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ေရး၊ 

၎တုိ႔ကိ ုေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး၊ မေရွာင္ရွားႏိုင္ပါက ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ေရး တို႔အတြက ္(၁) ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ခံရျခင္းေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ အရာ 

မ်ားအတြက ္အစားထုိး အေလ်ာ္ေပးရန္္ 4(၂) ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခိုက္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထုအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း၊ သူတုိ႔လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား ကိ ုအေၾကာင္းၾကား အသ ိ

ေပး၍ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေစျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 ေျပာင္းေရႊ႔ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထု ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအေျခအေန ႏွင့္ သူတုိ႔၏ 

စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန တိုးတက္လာေစရန္ (သို႔မဟုတ္) အရင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာ 

ေစရန္။  
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 ယင္းေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစားထိုးေပးေလ်ာ္သည့္ကုန္က်စားရိတ္ တြင္ 
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိေသာအရာ၏ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၊ ထို္သုိ႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ လိုအပ္သည့္ကိစၥမ်ား 
လုပ္ရသည့္အခါ ကုန္က်သည့္စားရိတ ္စသည္တို့ပါ၀င္သည္။ ထိုသုိ႔ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကို 
သတ္္မွတ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလေျပာင္းလမဲႈအရ ေစ်းေလ်ွာ့သတ္မွတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္း 
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ရ။ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းဟု ဆိုရာတြင ္ထိခိုက္သြားေသာသူတို႔ အေနျဖင့္ 
သူတုိ႔ ဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ အရာမ်ား ျပန္လည္အစားထုိး ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပမာဏ 
ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရႊ႔ ေနရာ ခ်ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစားထိုးေပးေလ်ွာ္ရန္ ကုန္က်စားရိတ္ 
တြက္ခ်က္ရာတြင္သုံးသည့္ နည္းနာကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ် 
ထားျခင္း ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အေျခအေန ျပန္လည္ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
မ်ား တြင္ ထည့္သြင္း ရမည္ (အပိုဒ္ ၁၈ ႏွင့္ ၂၅ တြင္႐ႈ)။ 



 ေျပာင္းေရႊ႔ေပးလိုက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ခံရသူတုိ႔အား သူတ့ုိျပည့္စုံ လုံေလာက ္

ေအာင္ေနႏုိင္သည့္ အိမ္ရာကိ ုဥပေဒေၾကာင္းအရ အာမခ ံကာကြယ္ ေပးထားျခင္း5 အား 

ျဖင့္ ၎တို႔၏ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနကိ ုတိုးတက္ေစရန္။  

အသုံးျပဳရာ နယ္ပယ္ 

၄။ ယခုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္၏ အသုံး၀င္ႏိုင္စြမ္းကုိ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င ္ႏွင့္ 

ရပ္ရြာလူထုလူမႈဘ၀ တို႔အေပၚ က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား၊ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ 

မ်ားအား သိရွႏိိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ 

တြင္ ယခုလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုသုိ႔ 

ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိကိ ုမိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသမူ်ားက ကိုင္စြဲထားေသာ 

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ 

စနစ္ ကိ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၅။ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေအာက္ပါ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လႊေဲျပာင္းျခင္း 

ပုံစံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းခံရမႈ (သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းခံရမႈ 

တို႔တြင္ အသုံးျပဳရမည္။ 

 ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားမွ တဆင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင္(့သို႔မဟုတ္)အသုံးခ်ခြင့္ကို ရရွိထားျခင္း၊ 

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနသည့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ားမွ တဆင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 

(သို႔မဟုတ္) အသုံးခ်ခြင့္ကိ ုရရိွထားျခင္း။ 

 အိမ္ျခံေျမပုိင္ရွင္ တို႔ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းသေဘာတူျခင္းမွ တဆင့္ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) 

အသုံးခ်ခြင့္ကိ ုရရွိထားျခင္း၊ အကယ္၍ ထိုသုိ႔မျဖစ္ႏိုင္ပါက ေျမယာသိမ္းယူျခင္း မ ွတဆင့္ 

(သို႔မဟုတ္) ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ာ6း ႏွင့္ 
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 ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ခံရသူတို႔၏ ေနထိုင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အာမခံ အကာအကြယ္ေပးသည္ 
ဟု ဆိုရာတြင ္သူတုိ႔အား ေနရာခ်ေပးသည့္ ေနရာတြင္ ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္၊ ႏွင္ထုတ္ 
ခံရ ျခင္းအႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  
6
 ယင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာအိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အရ 
(သို႔မဟုတ္) ႐ိုးရာအစဥ္အလာ အရ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုလုိသည္။ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ ကိ ုအစိုးရ 
က ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏ ီက (တခါတရံတြင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္) ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ ၾက 
သည္။  
 



အညီ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ားမွ တဆင့္ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင္ ့(သို႔မဟုတ္) အသုံးခ်ခြင့္ကို 

ရရွိထားျခင္း။  

 ေျမယာအသုံးခ်မႈ ကိ ုအတင္းအက်ပ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ခြင့္ကို 

ကန့္သတ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင္ ့ရပ္ရြာလူထု (သို႔မဟုတ္) ရပ္ရြာလူထု အတြင္း က 

လူအုပ္စုမ်ား တြင္ သူတုိ႔ ယခင္ကတည္းက ႐ိုးရာအစဥ္အလာအားျဖင့္ရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ 

ေၾကာင္းအရျဖစ္ေစရထားသည္ ့ေျမႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ခြင့္ဆိုင္ရာ 

အခြင့္အေရးမ်ား7 ဆုံး႐ႈံးသြားေစသည့္ စီမံကိန္း အေျခအေနမ်ား။  

 ေျမယာကုိ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) အစဥ္အလာသေဘာ အရျဖစ္ေစ၊ 

ဥပေဒအရ သုံးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုသည့္ 8သေဘာအရ ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဆုိသည့္ 

အေထာက္အထားမျပႏိုင္ေသာ သူမ်ား က ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေနေသာ ေျမယာမ်ားကို 

သိမ္းဆည္းၿပီး ထိလုူမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းအေျခအေနမ်ား၊ 

(သို႔မဟုတ္)  

 ေျမယာအသုံးခ်ျခင္းကုိ ကန့္သတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသုံးခ်ႏိုင္ခြင့္ 

ကိ ုကန္႔သတ္ျခင္း။ အရင္းအျမစ္ ဟု ဆိုရာတြင္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ကို ဆက္စပ္ 

မွီခိုရွင္သန္ေသာ အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာ ထြက္ကုန္မ်ား၊ 

ေရခ်ိဳ၊ ဘယေဆးပင္မ်ား၊ အမဲလုိကရ္န ္သားငါးရွာရန္ ေတာထြက္ စားေသာက္စရာမ်ား 
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 ယင္းသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ဆိငု္ရာ သူမ်ားသည္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကိ ုမရသည္ 
က မ်ားသည္။ ထိုသုိ႔အစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ေရခ်ိဳ ႏွင့္ ပင္လယ္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ 
ပတ၀္န္းက်င္တုိ႔ကို ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္မ်ား ရွိသည္။  ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္အား 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဇ၀ီမ်ိဳးကြဲမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
သတ္မွတ္ထားေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းရမည့္ ဧရိယာမ်ား တြင္လည္း 
အသုံးခ်ရမည္။ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္သူမ်ားက ရထားေသာေျမယာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ 
ကိစၥမ်ား မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ကာ အခု လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ကိ ုပစ္ပယ္ထား၍ မရ။  
8
 အခ်ိဳ႔သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ေျမယာအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိသည့္အေျခအေနတြင္ အခုလုပ္ေဆာင္မႈ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ အရ ေျမယာႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ သူတုိ႔၏ အျခားအရာမ်ား ကိ ုမထိခိုက္ေစျခင္း၊ 
အစားထိုးေပးျခင္း၊ ျပန္ေလ်ာ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ိကိ ုလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္လည္း ေနရာသစ္တြင္ သူတုိ႔၏ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ကုိ စိတ္ခ်လံုျခဳံေစရန္၊ 
သူတုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ စသည္တို႔ကို 
အခုလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အရ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။  



ရွာေဖြရန္ အတြက ္ေနရာမ်ား၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား 9စသည္တို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ား 

ဘုံပိုင္ဆုိင္သည့္ အရာမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

၆။ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ေျမယာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (ဆိုလုိသည္မွာ - ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူအၾကား 

သူတုိ႔ဘာသာ လြတ္လပ္စြာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေသာေျမယာမ်ားသည ္သိမ္းယူသည့္ 

ေျမယာမ်ားဟ ုသတ္မွတ္၍မရ၊ ထို႔ျပင္ ေျမယာရယူႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းျခင္း မေအာင္ျမင္သည့္ 

ေနာက္ပိုင္း အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက သတ္မွတ္ထားေသာ မျဖစ္မေန လိုက္ပါ 

လုပ္ေဆာင္ ရသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သုံး၍ ရယူထားေသာေျမယာမ်ား ဟုလည္း သတ္မွတ္၍ 

မရေပ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ား တြင္ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံ 

သတ္မွတ္ခ်က္အား အသုံးျပဳရန္မလိုပါ။ သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာ လူထု10 (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုမ်ား၏ 

ေျမယာအသုံးခ်ျခင္းကုိထိခိုက္မႈမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေနသည့္ေနရာမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထု၏ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကိ ုအေပၚသက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 

အခု လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ ကိ ုအသုံးခ်ရန္မလုိပါ။ 

၇။ စီမံကိန္းသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေျမယာမ်ား၊ ၎တို့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 

တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ကို အသုံးခ်ႏိုင္ခြင္ ့စသည္တို႔ကို ထိခို္က္မႈမ်ားရွိသြားပါက၊ 

မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ ့၀န္္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံ သတ္မွတ္ 

ခ်ကမ္်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိ ုစဥ္းစားရမည္။ အကယ္၍ ေျမယာကုိရယူျခင္း၊ ေျမယာ အသုံးခ် 

ခြင့္ကုိ ကန့္သတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲသ့ည့္တုိင္ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား၏ လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားကိ ုစဥ္းစားရေပမည္။ 
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 ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ဆိုသည္မွာ 
လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား ႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူသည္။  
10

 ထိခို္က္မႈရွိသြာသည့္ သက္ဆိုင္လူထု (သို႔မဟတ္ု)လူအုပ္စု ကိ ုေယဘုယ် ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ သာမန္ 
လက္ယက္တြင္း ျဖင့္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကရေသာ သတၱဳမိုင္းတြင္းသမား မ်ားအား ကန့္သတ ္
ျခင္း အေၾကာင္းကုိ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 



လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

အေထြေထြ 

စီမံကိန္းပုံစံ 

၈။ ရပ္ရြာလူထု၏ အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရး ေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္း တို႔ကိ ု

ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ 

အစားထိုးစရာ အျခားစီမံကိန္းပုံစံမ်ား ကိုလည္း စဥ္းစားရမည္။ ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ အကာ 

အကြယ္မဲ ့ျဖစ္ေနသည့္ လူမ်ားအား အေလးထားၾကည့႐္ႈျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေပးဆပ္ရမႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရမႈ ၂ ခု ကိ ုထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ေပမည္။  

ေျပာင္းေရႊ႔ေနရခ်ခံရေသာလူမ်ားအတြက္ အေလ်ာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား 

၉။ အကယ္၍ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္းကို မလႊသဲာမေရွာင္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုပါက အခု 

လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ား 

အေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ ေနထိုင္မႈဘ၀၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အေျခအေန စသည္တို႔ ပုံမွန္ 

အတိုင္းျပန္ရရန္ (သို႔မဟုတ္) တိုးတက္လာေစရန္ ထိုရပ္ရြာလူထု က ဆုံးရႈံးသြားသည့္ သူတုိ႔၏ 

အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ တန္ဖိုးရွိအရာမ်ား ကို အျပည့္အ၀အေလ်ာ္ေပးျခင္း၊အျခား အေထာက္အပံ့ 
11မ်ားကိ ုေပးျခင္း စသည္တို႔ကိ ုကမ္းလွမ္းရမည္။ အေလ်ာ္ေပးျခင္းစံႏႈန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာရန္ လိုအပ္ျပီး ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္းခံရေသာ လူအုပ္စုမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအားလုံး 

အတြက္ ဤစံႏႈန္းႏွင့္ အညီ ေပးေလ်ာ္ရမည္။ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားခံရသူ၏ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္းမႈ အလုပ ္သည္ ေျမယာေပၚအမီွျပဳရသည့္ 12အလုပ္ျဖစ္ပါက (သို႔မဟုတ္္) ေျမယာကုိ 

အျခားသူမ်ားႏွင့္စုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္ပါက ေျပာင္းေရႊ႔ရသည့္ေနရာသစ္တြင ္(ျဖစ္ႏိုင္ပါက) 
13ေျမယာကုိအစားထိုး အေလ်ာ္ေပးရမည္။ အေလ်ာ္ေပးျခင္း ကိစၥအထေျမာက္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္14  ေပးျပီးမွသာ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကိ ုရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ 
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 စာပိုဒ္ ၁၉ႏွင့္ ၂၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
12

 ေျမယာကုိ အမွီျပဳရသည့္အသက္ေမြးမႈ အလုပ္ဆုိသည္မွာ အေျခခံစားကုန္လုိအပ္ခ်က္အတြြက္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ တိရိစၦာန္မ်ားအား စားက်က္ေျမတြင္ေက်ာင္း၍ ေမြးျမဴရသည့္အလုပ္ ၊ 
သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ကို မွီခိုရသည့္လုပ္ငန္္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။  

13
 ထပ္မံလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္၏ အပိုဒ္ ၂၆ ကိ ုညႊန္းရန္္ 

14
 အခ်ိဳ႔ကိစၥမ်ားတြင္ အစားထိုးေလ်ာ္ေပးရန္္ မျဖစ္ႏို္င္ေသာ အေျခအေနကိုၾကဳံရႏိုင္သည္ - ဥပမာ - 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူပိုင္သည္ ငါပုိင္သည္ အျငင္းအခုံျဖစ္ေနျခင္း။ ထိုသုိ႔ေသာ 



သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာႏွင့္အျခား သက္ဆိုင္သည့္ အရာတို႔ကိ ုရယ ူရမည္။ အကယ္၍ 

ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္ေနရာသည္ အလွမ္းေ၀း ပါက သူတို႔အား အထက္ပါအေလ်ာ္ေပးျခင္း 15အျပင္ 

ေျပာင္းေရႊ႔ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ အျခားစားရိတ ္ကိ ုပါေပးရမည္။ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈ 

မ်ား ကိ ုရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာအက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း 

ေျပာင္းေရႊ႔ ထြက္ေပးရေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူမ်ားအား သင့္ေတာ္သလုိ ခြေဲ၀ ေထာက္ပံ့ 

ေပးရမည္။  

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁၀။ မိမိတုိ႔၏ ေထာက္ပံံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ ္

ခ်က ္(၁) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး ႏွင့္ ဆက္ဆံညွိႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း ထိခိုက္ခံရေသာ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်မည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ၎၊ 

ထိသုူတုိ႔အားေျပာင္းေရႊ႔ေနရာသည္ကုိ လက္ခံမည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္၎ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံ 

ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထု 

အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ေပးစရာမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ယခုလုပ္ေဆာင္မႈ 

စံသတ္မွတ္ခ်က16 ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရိွရန္ အတြက္ 
                                                                                                                                                                                     

အေျခအေနမ်ား တြင္ ကိစၥ တခုခ်င္းအလုိုက္ သတ္မွတ္၍ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္။ 
ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း မလုပ္ေဆာင္ခင္ သူတုိ႔အား အေလ်ာ္ေပးစရာမ်ားကိ ုအရင္ေပးရ 
မည္။  

 
15

 အစိုးရကစီမံေပးသည့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားမႈ မပါ၀င္သည့္အခါ၊ အေလ်ာ္ေပးမည့္ 
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ ကိ ုမိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကိုရယူထားသူမ်ား က တိုက္႐ိုက္ 
မဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္အခါ စသည့္အခါ မ်ားတြင္ ဆိုလုိသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ယခ ု
လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အပုိဒ္ ၂၇ - ၂၉ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ တခါတည္းတလံုးတည္းအေလ်ာ္ေပးျခင္း က လူမႈေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ 
(သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္မည္ဆိုပါက 
(သို႔တည္းမဟုတ္) သူတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈအလုပ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈမ်ားက ဆက္တုိက္ 
ဆက္ျဖစ္ေနပါက အေလ်ာ္ေပးျခင္း ကိ ုအခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ေပးရမည္။ 
 

16
 ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ 

ရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ တိုင္ပင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ သူတုိ႔၏ အက်ိဳး 
စီးပြားမ်ားကိ ုထည့္သြင္းႏိုင္ေအာင္ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီး တို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
တို႔ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္္းမ်ား ထိခိုက္မႈ အပိုင္းႏွင့္ မတူညီပဲ ကြဲျပားေနပါက အသက္ေမြးမႈ အလုပ ္



ထိခိုက္ခံရမည့္ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ထိခိုက္ခံရမည့္ လူမ်ားအတြက္ သူတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး 

အေရးၾကီးသည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္း 

စသည္တို႔ကိ ုေအာက္ပါ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အစားထိုး 

အေလ်ာ္ေပးျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္း စသည္တို႔ကို စီစဥ္သည့္ အခ်ိန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 

သည့္အခ်ိန္၊ အေလ်ာ္ေပးထားသည္ကုိ ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈအကျဲဖတ္ဆန္းစစ္သည့္အခ်ိန္ 

စသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈစံ သတ္မွတ္ခ်က္(၇) ႏွင့္အညီ ဌာေန 

တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိ ုတိုင္ပင္၍ လုပ္ေဆာင္ ရမည္။  

နစ္နာမႈမ်ားကိ ုတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစနစ္ 

၁၁။ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္(၁) ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ နစ္နာမႈမ်ားကိ ုတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစနစ္ ကို မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ 

စီမံကိန္းကုိစီစဥ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေစာႏိုင္သမ်ွေဆာလ်င္စြာ တည္ေဆာက္ထားရမည္။ ထိုသုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ 

ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမည့္ရပ္ရြာလူထု (သို႔မဟုတ္) ေရႊ႔ေျပာင္းမည့္သူမ်ားအားေနရာခ်မည့္ ရပ္ရြာမွလူထု 

မ်ားက စိုးရိမ္ေနေသာအေရးကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိရွိနိုင္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေပမည္။ 

ထိုလုပ္ငန္္းလုပ္ေဆာင္မႈ စနစ္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုဘက္မလိုက္ပဲ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 

အတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိ ုရွာေဖြထားရသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  

ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္မ်ားျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း 

အစီအစဥ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁၂။ ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရၿပီးေနာက္ပိုင္း 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ဆိုင္ရာသူတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားမ်ားကို 

မေရွာင္သာေတာ့သည့္အခါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္သူမ်ား ဘယ္သူဘယ၀္ါဆိုသည္ ကိ ု

                                                                                                                                                                                     

ထိခိုက္ျခင္း ဆန္္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္မႈကုိ အိမ္ေထာင္စု အတြင္း အထိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ ္
သည္။ အေလ်ာ္လိုခ်င္သည့္ပုံစံတြင္ အမ်ိဳးသားကလိုခ်င္သည့္ အရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးက လိုခ်င ္
ေသာအရာ တူ၊မတူ ဆိုသည္ကိုလည္း ဆန္းစစ္ရမည္ ဥပမာ - ေငြေလ်ာ္ေပး သည ္ကို လိုခ်င ္
သလား၊ အျခားအရာ ကို အေလ်ာ္ေပးသည္ ကိ ုလိုခ်င္သလား။ 



သိႏိုင္ရန္အတြက္၎၊ မည္သူ႔ကိ ုအေလ်ာ္ေပးျခင္း၊ေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ေပးရမည17 ္ကိ ုသိရွိရန္္၎၊ 

ေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူမ်ားတြင္မပါ၀င္ပဲ အခြင့္အေရးလိုခ်င္၍ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်လာသူမ်ားကို တာ၀န ္

ယူေပးရန္ မလိုသည့္အတြက္ ထိုသူမ်ားကိ ုဖယ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္၎ အေျခခံလူမႈစီးပြား 

အခ်က္အလက ္စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားရမည္။ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မပါ၀င္ 

ပါက မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျခင့္ မည္သူမည၀္ါ က  

အေလ်ာ္ေပးထိုက္သည္ ့စာရင္းတြင္ အက်ဳံး၀င္သည ္ဆိုသည့္အေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ 

ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔ ကို ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ယင္းေနာက္ဆံုးေန႔သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

အခ်ကအ္လက္မ်ား ကိ ုေသခ်ာစြာမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသက္ဆိုင္ 

ရာ စီမံကိန္း နယ္ေျမတြင ္ေသခ်ာစြာ ျဖန္႔ခ်ိရမည္။ 

၁၃။ အကယ္၍ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမည့္သူမ်ား က အခု လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္အရ အေလ်ာ္ 

ေပးမည္ဆိုသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ေသာအခါ ေျမယာကုိ သိမ္းယူရျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

သိမ္းႏိုင္ရန္အတြက ္အျခားဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသည့္အခါ မိမိိတို႔၏ 

ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ ဌာနျဖင့္ ပူးေပါင္း 

လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက ္ၾကိဳးပမ္းရမည္။ အကယ္၍ယင္းဌာနကလည္း ခြင့္ျပဳပါက ေျပာင္းေရႊ႔ 

ေနရာခ်ထားေရးအတြက ္အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ 

ၾကည့္႐ႈဆန္္းစစ္ျခင္း တို႔ကိ ုလုပ္ေဆာင္ရမည္။ (စာပုိဒ္ ၃၀-၃၂ ကိ႐ုႈ) 

၁၄။ မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ၀့န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္း 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပန္လည္ရရိွေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (စာပုိဒ္ ၁၉ ႏွင့္ ၂၅ ကို႐ႈ) မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို 

ျပန္လညဆ္န္းစစ္သည့္လုပ္ငန္္းအစီအစဥ္ ကို ဆြဲရမည္။ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ ျပန္လည္ 
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 အိမ္ျခံေျမယာ ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ယင္းတြင္ေနထိုင္ေနသူမ်ားအား စာရင္းေကာက္ျခင္းႏွင့္ 
အေလ်ာ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ခင္ပြန္္း၊ဇနီး (သို႔မဟတ္ု) အိမ္ေထာင္ဦးစီး 
အမည္မ်ားျဖင့္ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ အျခားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား - 
ဥပမာ - စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္သည့္ သင္တန္္းမ်ား၊ ေငြေခ်းႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
အလုပ္အကိုင ္အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည္တို႔ ေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလည္း တန္းတူ 
အခြင့္အေရး ေပးရမည္ျဖစ္သလုိ သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ အိမ္ျခံေျမယာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားစနစ္ သည ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အိမ္ရာျခံေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင္ ့အခြင့္အေရး ကိ ုေပးမထားပါက ထိုေနရာတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူသည့္ အခြင့္အေရး ရႏုိင္ရန္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကိ ုစဥ္းစားရမည္။  



ျပဳျပင္ေပးရမည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ 

အတိုင္းအတာေပၚမူတည္ၿပီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ား မည္မ်ွအထိလုပ္မည္ ကိ ု

ဆုံးျဖတ ္ရမည္။ သက္ဆိုင္သည့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔ ၎တို႔သေဘာဆႏၵမပါပဲ ေျပာင္းေရႊ႔ 

ေနရာခ်ရမည့္ ကိစၥမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္သည္ ့စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယ ူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိ ုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိ ုေခၚယူရမည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

ရယူထားသူမ်ား၏ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈဆန္္းစစ္သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက 

ေလ့လာ အၾကံျပဳႏိုင္ေပမည္။ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိခိုက္ခံရေသာသူ 

မ်ားအား တိုင္ပင ္ေဆြးေႏြးရမည္။  

၁၅။ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စိတ္ခ်အားကိုး 

အားထားျပဳႏိုင္သည့္အစီအစဥ္ႏွင့္အတူ အခု လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ 

ရည္မွန္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္အခ်ိန္က်မွသာ ေျပာင္းေရႊ႔ ေနရာခ် 

ထားျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းရမႈ၊ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရမႈ 

စသည္တို႔၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမ်ားေျမာင္ေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး 

ေျဖရွင္းေထာက္ပံ့ေပးမႈ လုံေလာက္မႈရွိ၊မရွိကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ အတြက ္မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့ 

၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကိ ုရယူထားသူ မ်ား အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

(သို႔မဟုတ္) အသက္ေမြးမႈ အလုပမ္်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

အား ျပင္ပလုပ္ငန္းစစ္ အဖြ႔ဲကိ ုေခၚယူစစ္ေဆးေစရမည္။ ယင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ လုပ္ငန္္းစစ္ျခင္း 

အလုပ္ကုိ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သက္သာေစေအာင္ လုပ္သည့္ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

ၿပီးစီးသြားသည့္အခ်ိန္၊ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူမ်ားအား ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 

ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက ္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား လုံေလာက္စြာေပးထားၿပီးသည့္အခ်ိန္ 

စသည္ ့အခ်ိန္္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္။ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈဆန္းစစ္သည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္ 

ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ယင္း လုပ္ငန္္းစစ္ လုပ္ငန္္းကိ ုေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္း ဆိုင္ရာတြင္ အရည္ 

အခ်င္း ျပည့္၀သည္က့ၽြမ္းက်င္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ ရမည္။ ယင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ လုပ္ငန္္းစစ္ 

သည ္သူ႔အစီရင္ခံစာတြင္ မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ား က 

ထိခိုက္မႈမ်ားသက္သာေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ထားသည့္ အစီအမံမ်ားအား ဆန္းစစ္ခ်က္၊ 

သေဘာတူထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း အေပၚ ႏႈိင္းယွဥ္ 



ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ကိ ုဆက္လုပ္ဖို႔ လို၊မလို 18အက ဲ

ျဖတခ္်ကမ္်ား အား အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ထည့္သြင္းရမည္။  

၁၆။ အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းရမႈ၊ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရမႈတို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အဆင့္ဆင့္ေသာစီမံကိန္း အေျခအေနေအာက္တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ (သို႔မဟုတ္) 

ေျမယာအသုံးခ်မႈကန္႔သတ္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ ကိ ုမသိႏိုင္ေသးသည့္ 

အခါမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ 

ေနရာခ်ျခင္းႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားျပန္လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

မူေဘာင္ ကိ ုအေထြေထြအေျခခံမူမ်ားအား ထည့္သြင္းလ်ွက ္ေရးဆြဲရမည္။ ထိုသုိ႔ေရးဆြဲရာတြင္ 

ယခုလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ရမည္။ စီမံကိန္္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားသိရွိသည့္အခါ၊ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည့္အခါ 

စသည့္အခ်ိန္အခါ မ်ားတြင္ ယင္းမူေဘာင္ကုိ ရွင္းလင္း ေသခ်ာသည္ ့ေျပာင္းေရႊ႔ ေနရာခ်ထာျခင္း 

လုပ္ငန္္း အစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ေမြးမႈအလုပ္မ်ားျပန္လည္ ရရွိေရး အစီအစဥ္မ်ား 

အထိ၎၊ စာပိုဒ္ ၁၉ - ၂၅ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအထိ၎ ခ်႔ဲထြင္သြားရ 

မည္။ 

ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ျခင္း 

၁၇။ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ေပးရသည့္ သူမ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္းအမ်ိဳးအစားခြဲႏို္င္သည္။ (၁) 

သူတုိ႔ ေနထိုင္ေနသည့္ (သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳေနသည့္ ေျမယာ(သို႔မဟုတ္) တန္ဖိုးရွိေသာအရာ 

မ်ားအား တရား၀င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသမူ်ား၊ (၂) တရား၀င္ 
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 ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ် ထားျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
ျပန္လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ လုပ္ငန္္းၿပီးစီးမႈ လုပ္ငန္္းစစ္သည့္ 
အလုပ္ကုိ အဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွ မဟုတ္ပဲ ျပင္ပမွ ေခၚယူထားသည့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်မႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်ငသ္ူမ်ားက ၾကိဳတင္၍ သေဘာတူညီမႈယူထားသည့္ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈဆန္းစစ္သည့္ 
လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယ ူ
ထားသူမ်ား က ထိခိုက္မႈမ်ားသက္သာေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ထားသည့္ အစီအမံမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ခ်က္၊ သေဘာတူထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း အေပၚ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ကိ ုဆက္လုပ္ဖို႔ လို၊မလိ ု
အကျဲဖတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ပုံမွန္ ၾကည့္႐ႈအကျဲဖတ္သည္ထက္ ပိုမိုနက္နက႐္ႈိင္း႐ႈိင္း ဆန္္းစစ္ 
ရမည္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ယင္းတုိ႔ကိ ုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ 
လုပ္ငန္္းအစီအစဥ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 



ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္ရန္္အခြင့္အေရး မရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ ဥပေဒ19အရ 

ေျမယာ(သို႔မဟုတ္)သူတုိ႔အတြက္တန္ဖိုးရွိိေသာအရာမ်ား အား သူတုိ႔ပိုင္ဆိုင္ထားခြင့္ တရား၀င္ရရွိ 

ထားသူမ်ား၊ (၃) အထက္ပါအေျခအေနတြင္ မရွိေနေသာ္လည္း ေျမယာ(သို႔မဟုတ္)သူတုိ႔အတြက္ 

တန္ဖိုးရွိိေသာအရာမ်ား တြင္ ေနထိုင္(သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳ ေနသူမ်ား။ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်သူမ်ား၏ 

အေျခအေနကိ ုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရမည္။ 

၁၈။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ေျမယာအသံုးခ်ျခင္း 

ကိုကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားမိမိတို႔အိမ္ရာမွေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္း၊ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္း 

စသည္တို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုသို႔ၾကဳံရသည့္အခါ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ 

ပါ၀င္သည္ ့အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္း၊ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ တၿပိဳင္နက ္20လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

အိမ္ယာေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္း 

၁၉။ အိမ္ယာေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္းကိစၥတြင္ မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲရမည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ 

ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္သူအေရအတြက္နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိ ုအနိမ့္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း 

ထားရမည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ား အတြက္ အျပည့္အ၀ 

အေလ်ာ္ေပးျခင္းလည္း ထည့္သြင္းရမည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲရာတြင ္ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ျခင္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြ 

သတ္မွတ္ေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္္ 

ဇယား ေရးဆြဲေရး၊ (ေျပာင္းေရႊ႔မည့္ေနရာသစ္မ ွရပ္ရြာလူထုအပါအ၀င)္ ေျပာင္းေရႊ႔ခံရမည့္လူမ်ား 

အားလုံး၏ ရရွိပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေရး စသည္ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကိ ုထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။ 

ဆင္းရသဲူမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့ေနသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ အထူးအေလးထား 
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 ထိုသုိ႔ေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ အျခားသူပိုင္ဆိုင္ေသာေျမတြင္ အဆိုပါလူက 
ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနသည့္အခ်ိန္အခါတြင္ ျဖစ္ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ၊ 
အစဥ္အလာအရ ေျမယာ အသုံးခ်ႏိုင္ခြင့္မ်ား မွ ဆင္းသက္လာႏိုင္သည္။ 
20

 စီမံကိန္္းက အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္းမ်ား တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေနပါက 
စာပုိဒ္ ၂၅ႏွင့္၂၆တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ) ကိ ု
ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္္းအစီအစဥ္(သို႔မဟုတ္)မူေဘာင္ႏွင့္ အတူပူးတြလဲုပ္ေဆာင္ 
ရမည္၊ (ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
ျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ခြျဲခားမပစ္ရ) 



ရမည္။ မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျမယာရပိုင္ခြင့္အတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ထားခ်က္မ်ား၊ အေလ်ာ္ေပးထားျခင္းမ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးသည့္လုပ္ငန္္းမ်ား 

စသည္တို႔ကိ ုမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

၂၀။ အကယ္၍ စီမံကိန္းနယ္ေျမ အတြင္းေနထိုင္ေနသည့္ လူမ်ားကုိ အျခားတေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ 

ေစရန ္လိုအပ္ပါက မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ (၁) 

ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အတြက ္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ကိ ုကမ္းလွမ္း 

ရမည္၊ ယင္းေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတြင္ သင့္တင့္လုံေလာက္သည့္ အိမ္ရာေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

ေငြေၾကးေလ်ာ္ေပးျခင္း ႏွင့္ (၂) ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမည့္ လူအစုအဖြဲ႔တိုင္း၏ လိအုပ္ခ်က ္မ်ားႏွင့္ 

ဆီေလ်ာ္သည္ ့ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးရမည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူမ်ားအား ေပးမည့္ေနရာသစ္တြင္ 

ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္ရာမ်ားသည္ သူတုိိ႔အရင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာအေျခအေနထက္ ပို 

ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ေနရာသစ္သုိ႔ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ခံရမည့္သူမ်ား က 

ထိုေနရာသစ္ေတြရွိႏွင့္ ေနၿပီးသား ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား ကိ ု

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ေျပာင္းေရႊ႔ခံရမည့္သူမ်ားႏွင့္ ရွိႏွင့္ေနၿပီးသား ရပ္ရြာလူထုစသည့္ လူ႔ 

အသိုင္းအ၀ိုင္း ၂ခုလုံး၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုေလးစား အသ ိ

အမွတ္ျပဳရမည္။ 

၂၁။ အပုိဒ္ ၁၇ (၁)ႏွင့္(၂)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အိမ္ယာေရႊ႔ေျပာင္းေပးရသည့္သူမ်ားအေရး 

ကိစၥတြင္ မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသူတို႔အား သူတုိ႔ 

အရင္ အိမ္ရာႏွင့္ တန္ဖိုးတူညီေသာ (သို႔မဟုတ္) တန္ဖိုးျမင့္ေသာ အိမ္ရာ၊ စိတ္ခ်စြာေနထိုင္ခြင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္၊ ယခင္ပတ၀္န္းက်င ္ေနရာထိုင္ခင္း အခင္းအက်င္းႏွင့္ တူညီေသာ (သို႔မဟုတ္) 

ပိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ၊ (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္မႈ စသည္ ့ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို 

အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ကမ္းလွမ္းရမည္။ အစားထုိးေပးေလ်ာ္ရာတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေလ်ာ္မည့္ 

အစား အျခားအရာမ်ားျဖင့္ေပးေလ်ာ္သည္ ကိုလည္း စဥ္းစားရမည္။ ေငြေၾကးျဖင့္ေပးေလ်ာ္ရာတြင္ 

လည္း သူတုိ႔ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ ေျမယာ (သို႔မဟုတ္) တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ား ျပန္အစားထိုးႏိုင္ေအာင္ 

ေဒသတြင္းေစ်းကြက21 ္ တြင္ ရွိေနသည့္ ေပါက္ေစ်း ျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး လုံေလာက္စြာ ျပန္ေလ်ာ္ 

ေပးရန ္လိုအပ္သည္။  
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 တန္ဖိုးရွိအရာမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းေၾကာင့္ ေငြျဖင့္ေပးေလ်ာ္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား 
အတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္သည္၊ (၁) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသည္ ေျမယာေပၚတြင္ အေျခမခံျခင္း၊ 
(၂) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသည္ ေျမယာေပၚတြင္ အေျခခံေသာလည္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရသည္ ့ေျမပမာဏသည္ အနည္းအက်ဥ္းမ်ွသာျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာေျမယာျဖင့္ စီးပြားေရး 



၂၂။ အပုိဒ္ ၁၇ (၃) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အိမ္ယာေရႊ႔ေျပာင္းေပးရသည့္သူမ်ားအေရး ကိစၥတြင ္

မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ၀့န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသူတို႔အား သင့္ေတာ္ 

လုံေလာကသ္ည့္ အိမ္ရာကိ ုစိတ္ခ်စြာေနထိုင္ႏိုင္ခြင္ ့သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အတူေပးအပ္ရမည္။ 

သို႔မွာသာ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္းမွ ကင္းေ၀း ႏိုင္ေပမည္။ အကယ္၍ 

ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမည့္သ ူက အိမ္ရာအျပင္ အျခားတန္ဖိုးရွိအရာမ်ား ပိုင္ဆို္င္ထားပါက အိမ္ရာအတြက္ 

အေလ်ာ္ေပးသည့္အျပင္ ယင္းအရာတို႔၏ တန္ဖိုးကုိလည္း အေလ်ာ္ေပးရမည္၊ ဥပမာ - ေရတြင္း 

မ်ား ႏွင့္အျခား ေျမယာကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ ထားသည္မ်ား။ သူတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ 

သည့္ရလဒ္မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ထိုေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မည့္သူမ်ားအား အစားထိုးေပးသည့္ ေနရာသစ2္2 တြင္ သူတုိ႔၏ 

ေနထိုင္မႈဘ၀အဆင့္အတန္းကုိ လုံေလာက္စြာ ျပန္ရရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီရမည္။  

၂၃။ ထိုက္သင့္သည့္ အေလ်ာ္ေပးမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈရမည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မည့္သူမ်ား စာရင္း 

သတ္မွတ္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ ေနာက္ပိုင္းမွ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ 

သည့္သူမ်ား ကိ ုမိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအေနျဖင့္ အေလ်ာ္ေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ 

ကူညီျခင္းမ်ား လုပ္ေပးစရာမလိုပါ။ အေလ်ာ္ရထိုက္သည့္သူမ်ားစာရင္း ျပဳစုသည္ ့ေနာက္ဆံုးရက္ 

ကိ ုအရင္ကတည္းက သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ လူထုအၾကားသတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးလည္း ျဖစ္ 

သည္။  

                                                                                                                                                                                     

ဆက္လုပ္၍ရျခင္း၊ (၃) ေျမယာ၊ အုိးအိမ္၊ လုပ္သား ေစ်းကြက္မ်ား ရွင္သန္ေနၿပီး 
ေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းေစ်းကြက္မ်ားမ ွသူတုိ႔လိုအပ္သည္မ်ား ကိ ုရႏိုင္ေသာ 
အေနအထားတြင္ရွိျခင္း။ 

22
 ၿမိဳ႔ျပမ်ားတြင္ တရားမ၀င ္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းရသည့္အေျခအေနတြင္ 

အဆိုးအေကာင္းႏိႈင္းယွဥ ္ခ်ိန္ဆၿပီး တခုခုကုိ ဆုံးျဖတ္ရသည္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္၊ ဥပမာ - 
ေရႊႊေျပာင္းခံရေသာမိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ေနရာသစ္တြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္ကုိ 
ရႏိုင္သည့္ အခါတြင္ တဖက္တြင္လည္း ရသည့္ေနရာက သူတုိ႔အတြက္ ယခင္ေနရာထက္ 
အက်ိဳးမမ်ားသည္ကိ ုၾကဳံရႏိုင္သည္။ ေနထိုင္ရာေနရာေျပာင္းသြားျခင္းသည္ သူတုိ႔၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ကို သက္ေရာက္သည့္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္း ကိ ုယခ ု
လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရမည္။ (စာပိုဒ္ ၂၅ ကိုၾကည့္ပါ)။ 



၂၄။ ဥပေဒႏွင့္အညီမဟုတ္ေသာ၊ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မညီေသာ အတင္း 

အက်ပ ္ဖိအားေပး၍ဖယ္ရွားျခင္း23 ကိ ုမျပဳလုပ္ရ။  

စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္း 

၂၅။ အကယ္၍ စီမံကိန္းသည္ သက္ဆိုင္သူတို႔အား စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္းသာ ျဖစ္ေစပါက 

မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္သြားေသာ ရပ္ရြာလူထု 

ႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) လူမ်ားကုိ အစားထိုးကူညီရန္အလို႔ငွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ျပန္လည္ 

ရရွိေရး အစီအစဥ္ကိ ုလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ စံသတ္မွတ္ခ်က္၏ လိုအပ ္

ခ်ကမ္်ားႏွင့္လည္း ျပည့္မီရန္္ အျခား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ယင္း 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး အစီအစဥ္ ကိ ုထိခိုက္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 

(သို႔မဟုတ္) လူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ၊ မ်ွတမႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ရန္္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကိ ုအၿမဲအစဥ္မျပတ္ေစရန္ 

အေလးထားရမည္။ ထိခိုက္မႈရွိသြားသည့္ ရပ္ရြာလူထု (သို႔မဟုတ္) လူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ 

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း 

အစာထိုးေလ်ာ္ေပးျခင္း၊ အျခားကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ လက္ခံရရွိၿပီးခ်ိန္္မွသာ စီးပြားေရး 

ေရႊ႔ေျပာင္း ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ဆိုးက်ိဳးကိ ုေလ်ာ့က်သြားေအာင္လုပ္ျခင္း ၿပီးေျမာက္သည္ 

ဟု မွတ္ယူရမည္။ ထိခိုက္မႈရွိသြားသည့္ ရပ္ရြာလူထု (သို႔မဟုတ္) လူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းးမႈ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက ္လုံေလာက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရ 

ေပမည္။  

၂၆။ အကယ္၍ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ေျမယာအသုံးခ်ျခင္းကုိကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

ထိခိုက္ေသာ သူမ်ားအား အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းစရာမလိုသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိျငားေသာ္လည္း 

ထိုသူတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္း အားျဖင့္ 

စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္း ကိ ုျဖစ္ေစႏိုင္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔၏ 

ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါစာပုိဒ္ ၂၇-၂၉ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီေအာင္ သင့္ေတာ္သလုိလုပ္ေဆာင္ရမည္။  
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 တရား၀င္မႈမရွိပဲ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ လူမ်ား၊မိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ကိ ုသူတုိ႔ေနထိုင္ရာ 
အိမ္ယာ၊ ေျမယာမွ သူတုိ႔သေဘာဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ယာယီ(သို႔မဟုတ္) အၿပီးတိုင္ 
ဖယ္ရွားျခင္း။ 



၂၇။ သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ား၊ ထိုအရာမ်ားကိ ုလက္လွမ္းမီခြင့္ ဆုံး႐ႈံး 

သြားေသာ စီးပြားေရးအရေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူမ်ားအား သူတုိ႔ဆုံး႐ႈံးသြားမႈမ်ားကို  ျပန္လည္ အစားေပး 

ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္သည့္ အစားထိုးအေလ်ာ္ေပးမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 ေျမယာရယူမႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာ 

ေနရာမ်ား (ေစ်းဆိုင္၊ေစ်း႐ုံ၊ကုန္တုိက္ စသျဖင့္) အားထိခိုက္ပါက ယင္းစီးပြားေရးတြင္ 

လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္္းရွင္မ်ားအား အျခားေနရာတြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး 

အတြက္ အစားထိုးေပးေလ်ာ္ရမည္။ ယင္းအေရာင္းအ၀ယ္ေနရာမ်ား ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမလုပ္ရေသာေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ သူတုိ႔၏ 

၀င္ေငြကုိလည္း အစားထိုးေပးေလ်ာ္ရန္ လိုသလို၊ ေျပာင္းေရႊ႔ရာတြင္ကုန္က်စားရိတ္မ်ား၊ 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပန္္၍တပ္ဆင္ရမည့္ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ အျခား 

ကိရိယာမ်ား အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား ကိုလည္း ျပန္လည ္ေပးေလ်ာ္ရမည္။  

 သက္ဆိုင္ရာထိခိုက္သည့္ လူမ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ 

ႏိုင္ငံ ဥပေဒေအာက္တြင္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအရ ေျမယာကုိ သူတုိ႔ ရယူပိုင္ခြင္ ့

ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ (စာပိုဒ္ ၁၇ (၁)ႏွင့္(၂) ၾကည့္) တန္ဖိုးညီသည္ ့(သို႔မဟုတ္) 

ပို၍အဖိုးတန္သည့္ ေျမေနရာ (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမ (သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးဇံုအတြင္း) 

ကိ ုျပန္လည္ ေလ်ာ္ေပး ရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္္လည္အစားထိုးဖိုလိုအပ္သည့္ 

ကုန္က်ေငြ အားလုံး ကိ ုေငြသား ျဖင့္ေပးေလ်ာ္ရမည္။  

 ေျမယာကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု သက္ေသမျပႏိုင္ျခင္း 

အားျဖင့္ ေျမယာဆံုး႐ႈံးသြားၿပီး စီးပြားေရးအရ လုပ္ကုိင္စရာ ေနရာေပ်ာက္သြား 

ေသာသူမ်ား (စာပိုဒ္ ၁၇ (၁)) ကိ ုေျမယာအစားထိုးေပးေလ်ာ္မႈထက္ 

အျခားတန္ဖိုးရွိအရာမ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈ( ဥပမာ - သီးႏွံ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ အျခားေျမယာျပဳျပင္ 

ထားမႈတုိ႔ ဆုံး႐ႈံးျခင္းအတြက္) အျပည့္အ၀ ျပန္အစားထိုးႏိုင္ေအာင္ ေပးေလ်ာ္ရမည္။ 

ေပးေလ်ာ္မႈရရိွထိုက္သူမ်ား စာရင္းပိတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အခြင့္ 

အလမ္းရွာေသာ သူမ်ား စီမံကိန္းေနရာ သို႔၀င္ေရာက္ေနထုိင္ပါက ထိုသူမ်ားအား မိမိတို႔၏ 

ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈရယူထားသူက အစားထိုးေပးေလ်ာ္ျခင္းလုပ္ေပးရန္ မလိုပါ။ 

၂၈။ စာပုိဒ္ ၂၇ တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအတိုင္း ထိုသူတို႔၏ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားအား ျပန္လည ္

ေပးေလ်ာ္ရသည့္အျပင္ သူတုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈတို႔အား အၾကီးအမား 

ထိခိုက္သြားေစသည့္ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းခံရေသာ သူမ်ားအား သူတို႔၏ ၀င္ေငြရွာႏိုင္စြမ္း၊ 

ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းတုိ႔ကို တိုးတက္ေအာင္ (သို႔မဟုတ္) အနည္းဆုံး 



အဆင့္အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔မခံရမီ အရင္အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း 

မ်ားကိ ုဖန္တီးေပးရမည္။  

 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသည္ ေျမယာကုိအေျခခံေသာသူမ်ားဆိုပါက အစားထိုး 

ျပန္ေပးေသာ ေျမယာသည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းရမည္ ျဖစ္သလုိ တည္ရွိသည္ ့

ေနရာသည္လည္း သက္ဆိုင္သူအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ရမည္။ ထို္႔ျပင္ ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး 

အျခားအေရးၾကီးသည့္အခ်က္မ်ား တြင္လည္း ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ ေျမယာတြင္ ကဲ့သို႔အတိုင္း 

တူညီေအာင္ ပံ့ပိုးရမည္။ ယခုေဖာ္ျပပါကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကို အေျခခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး 

စာပိုဒ္ ၅ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ယင္း၏ ဆက္စပ္လုပ္ငန္္းမ်ားသည္ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ အေပၚ ထိုသူတို႔၏လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ႏိုင္မည္ 

ဟု ယူဆပါက အဆိုပါ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိုသူတို႔အား ရယူပိုင္ခြင့္ 

ဆက္လက္ေပးေသာ နည္းျဖစ္ေစ၊ အလားတူ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအား တျခား 

တေနရာတြင္ ရယူႏိုင္ေစျပီး ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမႏီိုင္မႈ ႏွင့္ ယင္းသုိ႔ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမွ ၀င္ေငြရႏို္င္စြမ္းမွာလည္း ယခင္က့ဲသုိ႔ တူညီမႈရွိေအာင္ 

ဖန္္တီးေပးသည့္ နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့ကူညီရမည္။ ဆီေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အရင္းအျမစ္ကိ ုအသုံးခ် အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရသူမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိ ုစဥ္းစားရာတြင္ တဦးခ်င္းတေယာက္ခ်င္း 

(သို႔မဟုတ္) မိသားစုတစုခ်င္း ကိ ုေပးမည္ဟ ုစဥ္းစားခ်က္ထက ္သူတုိ႔ ရပ္ရြာလူထု 

တစံလုုံးအတြက္ စဥ္းစားေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသလုိ ထိုသူတို႔အား ေျမယာႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္ ္

မ်ားကိ ုမိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူထားသူမ်ားက ကူည ီေထာက္ပံ့မေပး 

ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကဳံရပါက ၀င္ေငြရရန္ အျခား အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုရွာေဖြ 

ေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးအေလ်ာ္ေပးျခင္း တခုတည္းျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈ 

ျပန္ရႏိုင္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အျဖစ္မ်ား အတိတ္တြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို 

သတိျပဳရန္လိုသည္။  

၂၉။ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူတို႔၏ ၀င္ေငြရွာႏုိင္စြမ္း၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ ့အတိုင္းအတာ၊ 

လူေနမႈအဆင့္အတန္းစသည္တို႔ ယခင္အတိုင္း ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည့္ အခ်ိန္္ 

ကာလအတိုင္းအတာ အတြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မျဖစ္မေန 

ေပးရန္လိုသည္။  



အစိုးရက စီမံခန္႔ခဲြေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်သည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက က႑ မွ ယူရမည့္ 

တာ၀န္မ်ား 

၃၀။ ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အစုိးရက တာ၀န္ယူထားသည္ 

ဆိုပါက မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိိင္ရာ အစိုးရ 

ဌာနျဖင့္ (ထိုဌာနမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္အတုိင္းအတာအထိ) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ယခု 

လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္မ်ား ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ထို႔ျပင္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အျပည့္အ၀ မျဖစ္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ 

မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အတိုင္း ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာတြင္ျဖစ္ေစ 

တက္ႂကြသည့္ အခန္းမွ ပါ၀င္ရမည္။  

၃၁။ ေျမယာကုိရယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျမယာကုိ အသုံးခ်ခြင့္ကိုရယူျခင္းတြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ား 

အား အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းေပးရသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္ ဆိုပါက မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကိ ုရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရကလုပ္ေဆာင္ေသာ 

ေရႊ႔ေျပာင္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား သိရွိေအာင္လုပ္ေဆာင24 ္ရမည္။ အကယ္၍ 

ထိုသုိ႔ေသာ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သည ္လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီပါက 

မိမိိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈကိ ုခံယူထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္ကိ ုျပည့္မီေစရန္ ( အိမ္ရာ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း 

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား) အပို ထပ္ေဆာင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ျခင္းအစီအစဥ္ကို 

ျပင္ဆင္ထားရမည္။ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူထားသူမ်ား 

သည ္ေအာက္ပါ တို႔ကို ၎တို႔၏ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ 

အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ (၁) ထိခိုက္ သြားမည့္သူမ်ား ႏွင့္ ထိုသူတို႔အား သက္ေရာက ္

မႈမ်ား ကိ ုသိရွိေအာင္လုပ္၍မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၂) သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ႏွင့္ အညီ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမည့္သူမ်ား၏ ခံစား ႏိုင္ခြင့္မ်ား အပါအ၀င္ ဥပေဒအရ၊စည္းမ်ဥ္းအရ 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၃) ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈစံ သတ္မွတ္ခ်က္ 

၏ လုအိပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေရးအတြက ္သက္ဆိုင္ရာအစုိးရဌာနက ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္၍ 

အပိုဒ္ ၁၉ မွ ၂၉ တြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
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 ရႏိုင္ပါက အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည့္ အစိုးရစာရြက္စာတမ္းမ်ား  



လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္စာရင္း (၄) ယင္းထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အတြက္ မိမိတို႔ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈရယူထားသူမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အေကာင ္

အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ား။ 

၃၂။ စီးပြားေရးေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာထိခိုက္သြားသူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု 

မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာန က မည္သုိ႔မည္ပုံ အေလ်ာ္ေပးသည္ကိ ုသိရွိေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အကယ္၍ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သည ္ယခ ုလုပ္ေဆာင္မႈ 

စံသတ္မွတခ္်က္ ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါက မိမိတို႔၏ေထာက္ပံ့ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးျဖည့္တင္း 

ေပးမည့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္အစီအစဥ္ ကိ ု

ေရးဆြဲရမည္။ ယင္းတြင္ သက္ဆိုင္သူတို႔ ဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ တန္ဖိုးရွိအရာမ်ားအတြက္ 

ထပ္ေဆာင္း အေလ်ာ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ 

မ်ားကိ ုျပန္လည္ရရွိေစေရးအတြက္ ထပ္ေဆာင္း အားစိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။  


