၈။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ ေၾကျငာျခင္း
၉ ။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ႏွင့္ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
၁၀။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္အတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္စာ ရယူျခင္း

အစားထိုးလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအခမ္းအနားအား

ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္း

သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ရံုးခန္းခတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္
က်င္းပခဲ့ၿပီး၊၂၀၁၀ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ

၁၈

ရက္ေန႕တြင္

စြန္႕ပစ္ေျမေနရာအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအခမ္းအနားကိုပါ အသီးသီးက်င္းပခဲ့သည္။
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအားသက္ဆိုင္သူမ်ားက

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရိွ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွတဆင့္

ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္ ထုတ္ယူသည္။
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္စာရင္းပါသူထံသို႕ တိုက္ရိုက္ေပးခဲ့သည္။
ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏအေပၚ ေက်နပ္ခဲ့သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား
မ်ားအား လက္မွတ္ထိုးျခင္း
•

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာအခ်ိန္တြင္

သက္ဆိုင္သူမ်ားက

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

လက္မွတ္ေရး

ထိုးခဲ့သည္။
o

•

လက္မွတ္ေရးထိုးသူ
-

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာသူ (ေငြေၾကးေပးအပ္သူ)

-

ေျမယာအသံုးျပဳသူ ကုိယ္စားလွယ္ (ေဒ၀ူး)

-

ေက်းရြာလူၾကီး (သက္ေသ)

-

ျမန္မာေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြစြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွကုိယ္စားလွယ္ (သက္ေသ)

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ၿပီးဆုံးသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Box)
၁။ ေျမေနရာသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ပဏာမေျမစစ္ေဆးျခင္းစစ္တမ္း
၂။ ပဏာမလက္ခံမႈပံုစံတြင္ လက္မွတ္မ်ား ရယူျခင္း
၃။ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဖၚထုတ္ျပသျခင္း
၄။ အေသးစိတ္တိုင္းတာမႈမ်ား
၅။ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း
၆။ ေလ်ာ္ေၾကးအေသးစိတ္တြက္ခ်က္ျခင္း ႏွင့္ သက္ေသခံေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
၇။ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္း

A = စုစုေပါင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ (က်ပ္)
R = ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ား
Y = ခန္႕မွန္းေခ် သီးႏွံထြက္ႏႈန္း
•

ကုမၸဏီသည္ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီအတြက္

အျမင့္ဆံုးေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္း(R)

ႏွင့္

အျမင့္ဆုံးသီးႏွံ

သီးႏံွထြက္ႏႈန္း ျပဌာန္းထားၿပီး၊ ၎တို႕ကိုယ္ပိုင္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္သည္။
Q = သီးႏွံဆုံးရႈံးမႈ
•

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဆုံးရႈံးသြားေသာ

ေျမအရြယ္အစား

အပင္အေရအတြက္ (အုန္းပင္အေရအတြက္)
F = အပင္၏သက္တမ္း
•

အသင့္အတင့္ထုတ္လုပ္မႈ

F=0.40

•

အျမင့္ဆုံးထုတ္လုပ္မႈ

F=1.00

N= ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ကာလ
•

ထာ၀ရသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ၅ ႏွစ္

•

ယာယီသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ၃ ႏွစ္

ေျမ။

A = F4 x F1 x F2 x F3

A = ေရႊစမ
ီ ံကိန္းေလ်ာ္ေၾကး (က်ပ္)
F4 = ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထား
•

စပါး

•

ဥယ်ဥ္ေျမ

F1 = ေျမအမ်ဳိးအစား (R: စပါး / G: ဥယ်ဥ္ထြက္သီးႏွံ)
•

R3, G3 မႈလအတန္းအစား

၀.၅၀

•

R2,G2 အလယ္အလတ္တန္းစား

၀.၇၅

•

R1,G1 အျမင့္ဆုံးအတန္းအစား

၁.၀၀

F2 = တည္ေနရာ
•

ျမိဳ ့သုိ ့မဟုတ္ေက်းရြာႏွင့္နီးစပ္မႈ

၁.၀၀

•

သိပ္ေ၀းလည္းမေ၀းလြန္း…နီးလည္းမနီးလြန္း

၀.၇၅

•

အလွမ္းေ၀းေသာေနရာမ်ား

၀.၅၀

F3 = ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစား
•

သက္ေသမျပႏုိင္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၀.၇၀

•

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳသေဘာတူစာခ်ဳပ္

၁.၀၀

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္း

(စပါး)

သုိ

့မဟုတ္

o

စပါးစိုက္ခင္း = ၂၂.၉ ၈ ဧက

o

ဥယ်ဥ္ေျမ = ၃.၁၆ ဧက

o

ဒီေရေရာက္ေတာ = ၀.၀၅ ဧက

o

ကုုန္းျမင့္ေျမ = ၀.၉၇ ဧက

o

အသံုးမျပဳရေသးေသာေျမ = ၂၈.၀၂ ဧက

လုပ္ငန္းေၾကာင့္ နစ္နာသူ အိမ္ေထာင္စုစုစုေပါင္း = ၂၄ စု
စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံအမ်ိဳးအစားေပါင္း = ၁၉ မ်ိဳး
OGT အနီးတ၀ိုက္ေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားရာ အစားထိုးလမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္ျခင္း
စုစုေပါင္းေျမေနရာ = ၁ ဧက ခန္႕
o

စပါးခင္း = ၀.၉၄ ဧက

o

အသံုးမျပဳရေသးေသာ ေျမ = ၀.၀၆ ဧက

ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း
လုပ္ငန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္သည္ လုပ္ငန္းအဆင့္ (၁)ႏွင့္
အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။
လုိအပ္ေသာေျမအက်ယ္အ၀န္း
စဥ္

ေျမအမ်ဳိး

ေျမဆီစြန္႔ပစ္

အစား

ေနရာ

၁

စပါး

၂

ဥယ်ဥ္

ဧက
အစားထိုးလမ္း

စုစုေပါင္း

၂၂.၉ ၈

၀.၉၄

၂၃.၉၂

၄.၁၈

-

၄.၁၈

သီးႏွံမ်ားႏွင့္ေျမယာဆံ
ျမယာဆံုးရ႔ႈံးမႈတန္ဘိုး တြက္ခ်က္ျခင္း
သီးႏွံ A = R x Y x Q x F x N

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Box)
၁။ ေျမယာအသံုးျပဳမႈအတြက္ MOGE သို႕ေပးပို႕ေသာ ေတာင္းခံစာ
၂။ ပမာဏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ
၃။ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၄။ ေျမလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပဏာမ အစည္းအေ၀း
၅။ ပ်က္ဆီးသြားေသာ သီးႏွံမ်ား၊ အပင္မ်ား ႏွင့္ ေျမ မွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
၇။ လက္ခံရရိွျခင္းပံုစံအတြက္ လက္မွတ္ရယူျခင္း
၈။ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏအတြက္ အၾကမ္းတြက္ခ်က္ျခင္း
၉။ ဆိပ္ကမ္းသြားရာလမ္းေၾကာင္း (ROW) နွင့္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းအတြက္ MOGE ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း
၁၀။ FUKKEN ႏွင့္ ေျမယာတိုင္းတာမႈ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁၁။ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းျခင္း
၁၂။ ေလ်ာ္ေၾကးအေသးစိတ္တြက္ခ်က္ျခင္း ႏွင့္ သက္ေသခံေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
၁၃။ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္း
၁၇။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ ေၾကျငာျခင္း
၁၈။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ႏွင့္ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
၁၉။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္အတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္စာ ရယူျခင္း
၂၀။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စတင္ျခင္း
လုပ္ငန္း အဆင့္ (၂) - စြန္႕ပစ္ေနရာ ႏွင့္ တျခားအစားထိုးလမ္းေၾကာင္း

စြန္႕ပစ္ေနရာ
စုစုေပါင္းေနရာအက်ယ္အ၀န္း = ၅၅.၁၈ ဧက

•

-

ေျမယာအသံုးျပဳသူ ကုိယ္စားလွယ္ (ေဒ၀ူး)

-

ေက်းရြာလူၾကီး (သက္ေသ)

-

ျမန္မာေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြစြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွကုိယ္စားလွယ္ (သက္ေသ)

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၀ ေမလ ၅ ရက္ေန ့တြင္ျပီးဆုံးသည္။

အေၾကာင္းၾကားစာ ျဖန္႕ခ်ိျခင္း
ေျမယာ

(သို႕မဟုတ္)

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးအသံုးျပဳမႈ

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသက္ဆိုင္ေသာ

အခြင့္အေရးအား

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဥပေဒသ

ပယ္ခ်က္ျခင္း

အမွတ္

(၇)

ႏွင့္

ႏွင့္အညီ

၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ငါးရက္အတြင္း
သက္ဆိုင္ရာေျမကြက္မွ ဖယ္ခြာေပးရမည္။
အေၾကာင္းၾကားစာအား အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာႏွင့္ ေရးသားေဖၚျပခဲ့သည္။
သက္ဆိုင္ရာ

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရေသာ

အိမ္ေထာင္စုတိုင္းသည္

အေၾကာင္းၾကားစာ

ႏွင့္

မိတၱဴစာမ်ား လက္ခံရရိွခဲ့သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ား
တိုင္ၾကားခ်က္
ေျမပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦးသည္ ၎တို႕စပါးခင္းအက်ယ္အ၀န္းအား ျပန္တိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ေျမတိုင္ျခင္းကို

ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၊ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

တျခားေက်းရြာသား

မ်ားႏွင့္ အတူ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ေျမျပန္တိုင္းရာတြင္ ရလဒ္သည္ ယခင္တိုင္းတာခ်က္ႏွင့္ပင္ အတူတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား
ေက်နပ္သြားခဲ့သည္။
ေက်နပ္မႈရိွမရိွ သုေတသနျပဳျခင္း
ေလ်ာ္ေၾကးရရိွသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။
o

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈအား ေက်နပ္ျခင္း ရိွ မရိွ။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းအား ဗီဒီယိုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

-

ရရိွလာေသာ ေငြေၾကးကုိ ထထိထိေရာက္ေရာက္စီမံခန္ ့ခဲြႏိုင္မႈ

-

ေလာင္းကစားျခင္း၊ေသာက္စားမႈူးယစ္ျခင္းမ်ား၏အႏၱရယ္ကုိသတိေပးျခင္း.. စသျဖင့္

ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ
ျပဳမႈ
•

ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေသာေနရာတြင္ ေစ်းဆုိင္ ၂၂ ခုရွိသည္။

•

ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား၊ေ
စ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားက အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
-

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ရိွေသာ ေနရာရွာဖြယ္ျခင္း

•

ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား ေနရာအသစ္တြင္ ေနရာပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

•

ေရြ

့ေျပာင္းရသည့္အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းအား

အစည္းအေ၀းတြင္ေဆြးေႏြးခ်က္အား

အေျခခံ၍

သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
•

ေရြ ့ေျပာင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားစာအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

•

ဆိပ္ကမ္းအတြက္

လုိအပ္ေသာ

ေနရာရရိွမႈအား

၂၀၀၉

ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာအကုန္တြင္

အၿပီးသတ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္း
•

•

ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွထုိက္သူမ်ားထံသို႕ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
-

ေငြသားျဖင့္ေပးေဆာင္ျခင္း(တႀကိမ္တည္းအၿပီးေပးသည္။)

-

ဘဏ္မွတဆင့္ လႊဲေပးသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားအားလုံးအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရိွမည့္သူမ်ားစာရင္းပါသူမ်ားထံသို႕ တုိက္ရုိက္
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

•

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြသံုးစြဲျခင္း

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖန္႕ေ၀ခဲ့သည္။
•

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈကုိ ၂၀၁၀ မတ္လတြင္ အဆံုးသတ္သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား
မ်ားအား လက္မွတ္ထိုးျခင္း
•

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာအခ်ိန္တြင္

သက္ဆိုင္သူမ်ားက

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
o

လက္မွတ္ေရးထိုးသူ
-

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာသူ (ေငြေၾကးေပးအပ္သူ)

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

•

သက္ေသမျပႏုိင္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၀.၇၀

•

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳသေဘာတူစာခ်ဳပ္

၁.၀၀

အေဆာက္အအုမ်ား
ံမ်ား
•

•

ေျမယာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံ ၁၆ ခုထိခုိက္မႈရွိခဲ့သည္။
-

လူေနအိမ္ (၃) လံုး

-

တဲ (၇) လုံး

-

စက္ရုံ(၁) ရံု

-

ေစ်းဆုိင္ (၁) ဆိုင္

-

ေရတြင္း (၄) တြင္း

သစ္သားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ

အိမ္

(၂)လုံး၊

တဲ

(၇)လုံးႏွင့္

ေရတြင္းမ်ားကုိ

ေနရာအသစ္သုိ ့ေျပာင္းေရြ ့ခဲ့သည္။
•

အေဆာက္အဦ

ႏွင့္

ေရတြင္း၏

တျခားအေဆာက္အဦးမ်ားအား

PAE

လက္ရိွ

ရိွေနတသည့္

အေျခအေနကိုလိုက္၍

(အေဆာက္အဦတန္းဖိုး

ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ခ်က္)

စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။
•

စီမံကိန္းလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားအတြင္းရွိေနေသာလူေနအိမ္မ်ားကုိ တျခားေျမေနရာသုိ ့ေျပာင္း
ေရႊ႕ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ားကုိတရား၀
အသိေပးျခင္း
ရား၀င္အသိ

•

ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္၍

တရား၀င္အသိေပးရန္အတြက္

နစ္နာခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္အစည္းအေ၀းအား

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္မွာ ၂၉

ရက္ထိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
-

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရိွေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ
နမူနာတြက္ခ်က္မႈ ကုိရွင္းျပသည္။

-

ရြာသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ားအား ေက်နပ္ၾကသည္။

မဆင္မျခင္ျပဳေငြေၾကးသုံးစဲြမႈမ်ားကို ဟန္႕တားရန္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အၾကံေပးမႈ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

•

သတ္မွတ္ထားေသာ

သီးႏံႏႈန္းထားမ်ားကို

ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။
သီးႏွံမ်ားႏွင့္ေျမယာဆံ
ျမယာဆံုးရ႔ႈံးမႈတန္ဘိုး တြက္ခ်က္ျခင္း
သီးႏွံ A = R x Y x Q x F x N
A = စုစုေပါင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ (က်ပ္)
R = ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ား
Y = ခန္႕မွန္းေခ် သီးႏွံထြက္ႏႈန္း
•

ကုမၸဏီသည္ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီအတြက္

အျမင့္ဆံုးေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္း(R)

ႏွင့္

အျမင့္ဆုံးသီးႏွံ

သီးႏံွထြက္ႏႈန္း ျပဌာန္းထားၿပီး၊ ၎တို႕ကိုယ္ပိုင္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္သည္။
Q = သီးႏွံဆုံးရႈံးမႈ
•

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဆုံးရႈံးသြားေသာ

ေျမအရြယ္အစား

အပင္အေရအတြက္ (အုန္းပင္အေရအတြက္)
F = အပင္၏သက္တမ္း
•

အသင့္အတင့္ထုတ္လုပ္မႈ

F=0.40

•

အျမင့္ဆုံးထုတ္လုပ္မႈ

F=1.00

N= ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ကာလ
•

ထာ၀ရသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ၅ ႏွစ္

•

ယာယီသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ၃ ႏွစ္

ေျမ။

A = F4 x F1 x F2 x F3

A = ေရႊစီမံကိန္းေလ်ာ္ေၾကး (က်ပ္)
F4 = ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထား
•

စပါး

•

ဥယ်ဥ္ေျမ

F1 = ေျမအမ်ဳိးအစား (R: စပါး / G: ဥယ်ဥ္ထြက္သီးႏွံ)
•

R3, G3 မႈလအတန္းအစား

၀.၅၀

•

R2,G2 အလယ္အလတ္တန္းစား

၀.၇၅

•

R1,G1 အျမင့္ဆုံးအတန္းအစား

၁.၀၀

F2 = တည္ေနရာ
•

ျမိဳ ့သုိ ့မဟုတ္ေက်းရြာႏွင့္နီးစပ္မႈ

၁.၀၀

•

သိပ္ေ၀းလည္းမေ၀းလြန္း…နီးလည္းမနီးလြန္း

၀.၇၅

•

အလွမ္းေ၀းေသာေနရာမ်ား

F3 = ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစား

၀.၅၀

(စပါး)

သုိ

့မဟုတ္

သက္ဆိုင္ရာ သူမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ အစီအစဥ္အား လက္ခံသေဘာတူၿပီးေနာက္ LAQ
အလုပ္အဖြဲ႕က ၎တို႕၏ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည္။
o

သေဘာတူလက္ခံေသာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ားက

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

လက္ခံပံုစံ။
ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း
ေျမယာတုိင္းတာျခင္း
•

တိက်မွန္ကန္ေသာတုိင္းတာမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္
ေျမယာတုိင္းတာျခင္းအၾကံေပးအဖြဲ႕အျဖစ္

ေျမယာတိုင္းတာျခင္းကိုကုိ
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

FUKKEN

က

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္။
•

FUKKEN မွ ပုိက္လုိင္းသြားရာလမ္းေၾကာင္း (ROW) ႏွင့္ ကုန္တြင္းသဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့သုိေလွာင္ရုံ
(OGT) ဧရိယာမ်ားကုိ ၂၀၀၉ ႏုိ၀ဘၤာ ၂၆ ရက္ေန ့မွ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန ့ထိ
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။
လုိအပ္ေသာေျမအက်ယ္အ၀န္း
စဥ္ ေျမအမ်ဳိး
အစား

အျမဲတမ္း

ယာယီ

သဘာ၀ဓါတ္

စြန္႕ပစ္လမ္း

စုစုေပါင္း

အသံုးျပဳမည့္

အသံုးျပဳမည့္

ေငြ ့သုိေလွာင္ရုံ

ေၾကာင္း

(ဧက)

ပုိက္လုိင္းသြားရာ

ပုိက္လုိင္းသြားရာ

လမ္း

လမ္း

ေၾကာင္း

ေၾကာင္း

၁

စပါး

၁၇.၉

၁၇.၁၃

၃၀.၅၇

၂

၆၇.၆

၂

ဥယ်ဥ္

၉.၂၅

၁၄.၄၅

၀.၂

၀.၄

၂၄.၃

ေကာက္ပဲသီးႏွံကုိစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
•

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်းႏႈန္း
ေဒသခံေစ်းမ်ားျဖစ္ေသာ

ဂုံးခြ်ိန္၊

အမွန္အကန္ကုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္

မလကြ်န္းႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴေက်းရြာေစ်းမ်ားတြင္

အသံုးျပဳေသာ

ကာလေစ်းႏႈန္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ေကာက္ယူခဲ့သည္။
•

ေကာက္ပဲသီးႏွံစစ္တမ္းေကာက္ယူေသာအဖဲြ႕က ေကာက္ယူရရိွေသာ
အလုပ္အဖြဲ႕သည္ သီးႏွံႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေစ်းႏႈန္းကိုအေျခခံ၍ LAQ

•

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာ

အစီအစဥ္မ်ားကုိ

ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
•

မွတ္တမ္းအျပည့္အစံုအား လုပ္ငန္းေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ေရႊကမ္းလြန္ပုိက္လုိင္းအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း
ကုမၺဏီ ေဒ၀ူးကုမၸဏီက သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။

•

မွန္ကန္တိက် ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရႊလုပ္ငန္းစုအဖဲြ ့က
ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ ့(LAQ) ကုိဖဲြ ့စည္းထားသည္။

•

ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ့တြင္

ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့စြမ္းအင္ဌာနမွ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ေဒ၀ူူးကုမၺဏီမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားပါ၀င္သည္။
•

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မႈရိွေစရန္

ေျမတုိင္းဌာနမွ

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္သည္။
စီမံကိန္းေနရာ။

။ ကုန္တြင္းသဘာ၀
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့သုိေလွာင္ရုံ ၊ ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္း၊ စြန္႕ပစ္လမ္းေၾကာင္း

•

စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ = ၉၁ ဒသမ ၉ ဧက (၃၇၁၉၀၆.၁ မီတာစကဲြယား)

•

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသာမိသားစုေပါင္း = ၁၁၀ မိသားစု
ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းအက်ယ္ = ၆၅
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့သုိေလွာင္ရုံဧရိယာ = ၃၃
စြန္႔ပစ္လမ္းေၾကာင္းဧရိယာ = ၁၂

•

စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံအမ်ဳိးအစားေပါင္း = ၁၇

ဆိပ္ကမ္းေနရာ
•

စုစုေပါင္း ထိခိုက္မႈခံရေသာ ေစ်းဆိုင္ = ၂၂

ပဏာမ အစည္းအေ၀း

•

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပဏာမအစည္းအေ၀းအား ၂၀၀၉ ဇူလူိင္လ ၁၆ ရက္ေန ့မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၁
ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

•

ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အက်ဥ္းရံုး ရွင္းလင္းျပခဲ့သည္။
ေျမယာအသံုးျပဳရျခင္း အေၾကာင္းရင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

•

ကမ္းလြန္ပုိက္လုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
ေလ်ာ့နည္းလာေစေရး

ႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာသည့္

၎ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

သတ္ေရာက္မႈမ်ား

အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရာတြင္

အထူးဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္
•

ကုန္တြင္းပိုက္လိုင္းအတြက္

လိုအပ္ေသာ

ေျမအက်ယ္အ၀န္းနည္းပါးေရး

ႏွင့္

၎ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း ေယဘုယ်လိုက္နာခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္သင့္သည္။
•

အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး

ယဥ္ေက်းမႈ

(သုိ

့မဟုတ္)

ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ားကုိ

ျဖတ္သန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မွေရွာင္ရွားရန္။
၂။ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး (ေျမ)
ေျမ)
•

ေျမယာအသံုးျပဳမႈ တခုခု မလုုပ္ခင္ ေျမပိုင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း
ျပဳလုပ္ရမည္။

•

အကယ္၍ေျမပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား

စာရြက္စာတမ္းမရိွသည့္တိုင္

ေျမပိုင္သူ၏

အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရိွရမည္။
•

ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္

သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈႏွင့္ပတသ္က္၍

အျပန္အလွန္နားလည္းမႈ၊

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင္အညီ သက္ဆိုင္သူအားလံုးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။
•

ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိေျမယာပုိင္ရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည္။

•

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား
ေျမအမ်ဳိးအစား၊

ေျမတည္ေနရာ၊

ငွားရမ္းေသာေျမမွ

၀င္ေငြအျပင္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ေအာ္ပေရတာျဖစ္သူ

ေဒ၀ူးကုမၸဏီက တျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား။
၃။ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း (သီးႏွ)ံ
ေအာက္ပါစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား သီးႏွံပ်က္ဆီးမႈမ်ားအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္သည္။
စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံအမ်ဳိးအစား
ျဖစ္ႏုိင္ေျခထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏ
၎သီးႏွံမ်ားအတြက္ေဒသေစ်းကြက္တန္ဖုိးႏွင့္
ေဒ၀ူးကုမၸဏီကတျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
•

သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈအား သက္ေသခံထားရန္အတြက္ သီးႏွံ ႏွင့္ အပင္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ား
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရမည္။

•

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ ေဒသသုံးေငြေၾကးျဖင့္ေပးေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။

ကုန္တြင္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း၊ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဂံညွင္းေက်းရြာစုအနီး
ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မ်ား ရယူခဲ့သည္။
(Box အတြင္း)
လုပ္ငန္းအဆင့္ (၁)
•

ကုန္တြင္း ဓါတ္ေငြ ့သုိေလွာင္ရုံေနရာ (OGT) ႏွင့္ စြန္႕ပစ္လမ္းေၾကာင္း

•

ကုန္တြင္းဓါတ္ေငြ ့ပုိက္လုိင္းတစ္ေလ်ာက္ ၅၀ မီတာအက်ယ္ လမ္းေၾကာင္း (ROW)

•

ဆိုက္ေရာက္ေနရာတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ယာယီအလုပ္/ စခန္းေနရာ

•

ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း

လုပ္ငန္း အဆင့္ (၂)
စြန္႔ပစ္ေနရာ ႏွင့္ တျခားအစားထိုးလမ္းေၾကာင္း
•

OGT ေနရာ၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္

•

မလကြ်န္းရြာႏွင့္လုိက္ခေမာ္ရြာသုိ ့လမ္းအသစ္ေဖာက္ျခင္း

(Box ၿပီး)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား။
မ်ား။
မ်ား

။

ေျမယာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာသည့္

သတ္ေရာက္မႈမ်ား

ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္

ႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပ်က္စီးမႈ မ်ားကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။
•

ပုိက္လုိင္းအျပင္

တျခားကုန္တြင္း

တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

သတ္ေရာက္မႈမ်ား နည္းပါးေစရန္
•

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စက္ရံုတခု

လည္ပတ္ရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္းကုု

ေလ်ာ့ခ်ရန္ (ယာယီ ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ)
•

ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား

သက္ဆိုင္ရာ

ေျမပိုင္သူ၊ငွားရမ္းသူ၊

စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္သူ

(သို႕မဟုုတ္)

တျခားပံုစံတခုခုႏွင့္သက္ဆိုင္သူအား တိုက္ရိုက္၊ ခ်က္ခ်င္းေပးရန္
•

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးသြားသူ

ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္

ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္မႈကို

ေက်နပ္မႈရိွေစရန္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား တရားမ ွ်တစြာ၊ မ ွ်မ ွ်တတ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ရိွေစရန္
အေျခခံစည္းမ်ဥ္မ်ား
၁။ အသံုးျပဳမည့္ေျမယာေရြးခ်ယ္မႈ

ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
၂၀၀၉၂၀၀၉-၂၀၁၀
ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

မာတိကာ
•

စီမံကိန္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

•

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

•

ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ အစီအစဥ္

လုပ္ငန္းအဆင့္ ၁၊ ကုန္တြင္း ဓါတ္ေငြ ့စက္ရုံႏွင့္ဆိပ္ကမ္း
•

ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား
o

ကနဦးအစည္းအေ၀း

- ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း

o

ေျမယာတိုင္းတာျခင္းမ်ား

- သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

o

ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း

- အသိေပးစာျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

o

ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းမ်ား ေၾကျငာျခင္း

- ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ား

o

ဆိပ္ကမ္းေနရာအတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ရယူျခင္း

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းအဆင့္ (၂) စြန္႕ပစ္ေနရာ ႏွင့္ တျခားအစားထိုးလမ္းေၾကာင္း
ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား
o

လုပ္ငန္းအသံုးျပဳခြင့္ေနရာ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထား

o

ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း

o

သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

လုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေရႊစီမံကိန္းတြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္စက္ရံုမ်ား ႏွင့္ OGT သို႕ သဘာ၀ဓါတ္ေငႊ႕ေထာက္ပံ့မႈရန္အတြက္
ကုန္တြင္း သဘာ၀ဓါတ္ငႊ႕သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္တခု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။

