အမ ျိုးသ ျိုးလွှတ်တတ ရ
် ျိုး
သတတသန၊ပြည်သူ့ဆက်ဆတ ျိုးနှငန
် င်ငတက ဆက်ဆတ ျိုးဌ နကကျိုး
သတတသနစ တမ်ျိုးတအမှတ် ( ၅၆ )

တက ျိုးလက်တနပြည်သမ ျိုးအတွကအ
် လြ်အကင်ဖန်တျိုးတြျိုးမည် Cash For Work စမကန်ျိုး

တ ျိုးသ ျိုးပြ စသ - တ ေါ်ခင်တေနင်

က်စွွဲ ။ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဩဂတ်လ ၂၅

က်။

ဤစ တမ်ျိုးတနှငြ
် တ်သက်၍သတပြ န်အခ က်မ ျိုးအ ျိုးတနောက်ဆျိုးစ မ က်နောှ တွင်တဖ ်ပြထ ျိုးြါသည်။

မာတိကာ
စဉ်

အက ကာင််းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

အကျဉ််းချျုပ်

၁

၂။

နိဒါန််း

၁

၃။

Cash For Work စီမံကိန််းရည်ရွယ်ချက်

၃

၄။

ရရိနိိုင်မည်အကျိျု်းကကျ်းဇ်းမျ ်း

၃

၅။

Cash For Work စီမံကိန််းက

၆။

Cash For Work စီမံကိန််းအကက င်အထည်က

၇။

စီမံကိန််းက လ

၅

၈။

စီမံကိန််းက

၆

၉။

စီမံကိန််းလိုပ်ငန််းအကက င်အထည်က

င်ရွက်မည်နည််းလမ််း
်က

၄
င်ရွက်မည်သမျ ်း

င်ရွက်မည်မမိျုြို့နယ်နင် ကကျ်းရွ စ ရင််းချျုပ်
်မည် မမိျုြို့နယ်ကရွ်းချယ်ခခင််း

၅

၇

၁၀။ စီမံကိန််းကကျ်းရွ ကရွ်းချယ်ခခင််း

၈

၁၁။ Cash For Work စီမံကိန််းအတွက် လျ ထ ်းဘတ်ဂျက်

၁၀

၁၂။ လမှုကရ်း

၁၁

ိိုင်ရ ပ်းကပါင််းပါဝင်မှုကဏ္ဍ

၁၃။ စီမံကိန််းအသိပည ကပ်းခခင််း

၁၂

၁၄။ စီမံကိန််းလိုပ်ငန််းခွွဲကရွ်းချယ်ခခင််း

၁၄

၁၅။ အကျံျု်းဝင်ကသ စီမံကိန််းလိုပ်ငန််းခွွဲမျ ်းစ ရင််း

၁၄

၁၆။ အကျံျု်းမဝင်ကသ စီမံကိန််းလိုပ်ငန််းခွွဲမျ ်းစ ရင််း

၁၅

၁၇။ အကျိျု်းခံစ ်းခွင်ရိကသ အိမ်ကထ င်စိုမျ ်းကရွ်းချယ်ခခင််း

၁၈

၁၈။ စီမံကိန််းပိတ်သိမ််းခခင််း

၂၀

၁၉။ Cash for Work စီမံကိန််းနင် အကရြို့ကတ င်အ ရနိိုငင
် မ
ံ ျ ်း

၂၀

၂၀။ နိဂံို်း

၂၃

ကက ျေးလက်ကေပြည်သမ
ူ ျေးအတွက် အလုြအ
် ကုင်ဖေ်တျေးကြျေးမည် Cash for Work
စမံကေ်ျေး

အက ဉ်ွားခ ျုပ်
COVID အလေ်ကဘလ ဖပေ်လည်ထူရထဘင်နိုငရ
် ွားအတက် ရက ွားလက်ရေ

မ ဘွားတင်

Cash For Work စမံကေ်ွားကို ရ ွားဆရဆဘင် ွက်လ က် ှပါ ည်။ ယင်ွားစမံကေ်ွားကို က ပ် ေ်ွား
(၂၅,၀၀၀)

ံိုွားစ၍ ဆင်ွား နမ်ွားပါွားရ

ရြဘ်ရဆဘင် ွ က်
ဖပည်

ဘွားမည်ဖြစ်ပါ

ူ မ ဘွားလက် င င်ွား ဝင် ရင

အရဆဘက် အအံိုမ ဘွား

ဘရက ွား ွဘရပါင်ွား (၂,၄၈၈)

ည် ။ Cash For Work စမံက ေ်ွား ရဆဘင် ွက်ဖခင်ွားဖြငာ့်
ှ ဖခင်ွား ၊ ရက ွား ွဘ ြံွဲ့ ဖြျုွား ရ ွားအတ က် လို အ ပ် ရ

ြံွဲ့ ဖြျုွားတိုွားတက် လဘဖခင်ွား ၊

ရဆဘင် ွက်ဖခင်ွားနှငာ့် လယ်ယဘ၊
အက ျုွားရက ွားဇူွားမ ဘွားကို

ကိုေ် ထိုတ်လိုပ် မှုဆိုင် ဘ

ှရစမည်ဖြစ်ပါ

ဘွားထဘွားပါ

ဘအရဖခခံ

လိုပ် ငေ်ွား မ ဘွား

ဘွားငါွားကဏ္ဍြံွဲ့ဖြျုွားမှုကို အရထဘက်အကူဖပျုဖခင်ွား စ

ညာ့်

ည်။ ဤစဘတမ်ွားတိုတင် Cash For Work စမံကေ်ွား

ဆိုင် ဘအခ က်အလက်မ ဘွားနှငာ့် ဆက်လက်ရဆဘင် ွက်
ရလာ့လဘစိုစည်ွားရ ွား

ွဘတင် အရကဘင်အထည်

ဘွားမညာ့်လိုပ်ငေ်ွားစဉ်မ ဘွား အရ ကဘင်ွားကို

ည်။

ေဒါေ်ျေး
၁။

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါဖြစ်ပဘွားခာ့ရ

ဘနိုငင
် ံမ ဘွား၊

ဘဘဝရဘွားအနတ ဘယ်ဖြစ်ပဘွားခာ့ရ

ဘနိုငင
် ံမ ဘွား

နှငစ
ာ့် စ်မက်ဖြစ်ပဘွားရေ မ ဘွား ှေိုကခ ည်မ ဘွားအတက် စဘွားဝတ်ရေရ ွားရဖပလည်ရစ ေ်နှငာ့် ဝင်ရင
ရ

ဘအလိုပ်အကိုင်မ ဘွား ြေ်တွားရပွားနိုငရ
် ွားအတက်

ှ

က်ဆိုင် ဘနိုငင
် ံမ ဘွားမှအစိုွား အြွဲ့မ ဘွားနှင်ာ့ ILO၊

2

FAO၊ NGO အြွဲ့မ ဘွားပူွားရပါင်ွားကဘ Cash For Work အစအစဉ်ကို ၂၀၀၄ ခိုနှစ်မှစတင်၍ ကမ္ဘ
တစ်ဝှမ်ွားတင် အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်ခာ့ ကပါ
၂။

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါအဖြစ်

တ်မှတ်ထဘွားရ

ည်။

1

ဘ ကိုရေ
ို ာဗိုငွား် ပ်စက
် ူွားစက်ရ ဘဂါ

တစ်ဝှမ်ွားလံိုွားတင် ကူွားစက်မှုနှုေ်ွားဖမငာ့်မဘွားစဘဖြငာ့် ဖြစ်ပဘွားလ က် ှဖပွား လူူ့အ
လ က် ှပါ

ည် ကမ္ဘ

က်ရပါင်ွားမ ဘွားစဘ ဆံိုွားရံှုွား

ည်။ ဖမေ်မဘနိုငင
် တ
ံ င်လည်ွား ကိုရိုောဗိုင်ွား ပ်စ်ရ ဘဂါ (Covid-19) စတင်ပ ံွဲ့နှံှံ့ဖြစ်ပဘွား

လ က် ှဖပွား ဖပည်

ူတိုှံ့၏လူမှုစွားပဘွားဘဝထခိုက်ဆံိုွားရံှုွားနိုင်

ညာ့် အလဘွားအလဘမ ဘွားစဘ ှရေပါ

ည်။

Covid-19 ရ ဘဂါကူွားစက်မှုကဘလအတင်ွား အခ ျုွဲ့ရေ မ ဘွား၌ Lock Down ဖပျုလိုပ်ဖခင်ွား၊ အ ဘွားအလဘ
ထ ေ်ွား ခ ျုပ် က ေှံ့်

တ် ဖခင်ွား ၊ လူ စို လူ ရဝွားမ ဘွားတဘွားဖမစ် ဖခင်ွား တိုှံ့ ရ ကဘငာ့် ရက ွားလက် ဖပည်

မ

ှရ ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား ထခိုက်မှုဖြစ်ရပေါ်လ က် ှပါ

၃။

ဘွားစိုဝင်ရင

ူ မ ဘွား၏

ည်။2

ယင်ွား ထခို က် မှုမ ဘွားကို ကိုစဘွားနိုင် ေ် အတ က် (၂၇-၄-၂၀၂၀)

က်ရေှံ့တ င် ဖပည်ရထဘင်စို

မမတဖမေ်မဘနိုင်ငရ
ံ တဘ်အစိုွား မှ Covid-19 Economic Relief Plan ကို ရ ွားဆထိုတ်ဖပေ်ခာ့ဖပွား
လတ်တရလဘအရဖခအရေအ နိုငင
် ရ
ံ တဘ်အစိုွား မှ ဖပည် ူမ ဘွား စဘွားေပ် ကခဘြူလိုရ
ံ စ ေ်နှင်ာ့ ဝင်ရင
ှရစ ေ် ည် ွယ်၍ အစဘွားအစဘရထဘက်ပဖံာ့ ခင်ွား Food Supply အစအစဉ်နှင်ာ့ Cash Transfer
အစအစဉ်မ ဘွားကို ရဆဘင် ွက်ရပွားလ က် ှပါ
ယင်ွားစမံခ က်၏ Action Plan 2.1.7 အ

ည်။ ရက ွားလက်ရေ
ရက ွားလက်ရေ

ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားဥွားစွားဌဘေအရေဖြငာ့်
မ ဘွားတင် ကိုေ်ထိုတ်လိုပ်မှုနှင်ာ့

ရက ွား ွဘအရဖခခံ အရဆဘက် အအံိုြံွဲ့ဖြျုွားရ ွား အရထဘက် အကူဖပျုရစမညာ့် Cash For Work အစ
အစဉ်ကို ရဆဘင် ွက် ဖခင်ွားဖြစ်ပါ

ည်။3

1 https://odihpn.org/magazine/cash-for-work-lessons-from-northern-afghanistan/
2

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

3

၁၀.၆.၂၀၂၀၊ ဖမေ်မဘာ့အလင်ွား တင်ွားစဘ၊ စဘမ က်နှာ ၉ ( တင်ွားရဆဘင်ွားပါွားကဏ္ဍ)။

3

Cash For Work စမံကေ်ျေးရည်ရွယ်ခ က်4
၄။

Cash For Work စမံကေ်ွား၏ ည် ွယ်ခ က်မှဘ ကိုရိုောဗင
ို ွား် ပ်စ်ကူွားစက်ရ ဘဂါ အက ျုွားဆက်
က်ရ ဘက်ဖခင်ွားခံ ရ

ဘ ရက ွားလက်ရေ

မ ဘွား ှ ဖပည်

ူမ ဘွားအဘွား ၎င်ွားတိုှံ့ရက ွား ွဘ၏ ကိုေ်ထိုတ်

လိုပ်ငေ်ွားနှငာ့် အရဖခခံအရဆဘက်အအံိုဆိုင် ဘြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားကို ၎င်ွားတက
ိုှံ့ ိုယ်တိုင်ရဆဘင် ွက်
ရစဖပွား လိုပ် အဘွားခရင ရပွားရခ ဖခင်ွား ဖြငာ့် ရက ွားလက်ရေဖပည်
အရဖခခံအရဆဘက်အအံိုမ ဘွား ြံွဲ့ဖြျုွားတိုွားတက်ရစ ေ် ည် ွယ်ပါ

ူမ ဘွား ဝင်ရင

ှရစ ေ်နှငာ့် ရက ွား ွဘ

ည်။

ပံ(ို ၁)Cash For Work စမံကေ်ွား ရက ွား ွဘလူထိုစမံကေ်ွားစက်ဝေ်ွားဖပပံို

ရရနုငမ
် ည်အက ျေးကက ျေးဇူျေးမ ျေး5
၅။

Cash For Work စမံကေ်ွားရဆဘင် ွက်ဖခင်ွားဖြငာ့် ရအဘက်ရြဘ်ဖပပါ အက ျုွားရက ွားဇူွားမ ဘွား

မည်ဖြစ်ပါ

ည်-

(က) နိုငင
် ရ
ံ တဘ်၏ Covid-19 စွားပဘွားရ ွားကိုစဘွားမှုအစအစဉ်ကို အရထဘက်အကူဖပျုဖခင်ွား၊
4

စိုကပ
် ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

5

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား

အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

ှနိုင်

4

(ခ)

ဖပည်

ူမ ဘွား လက်ငင်ွားဝင်ရင

ှဖခင်ွား၊

(ဂ) ရက ွား ွဘြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားအတက် လအ
ို ပ်ရ

ဘ အရဖခခံအရဆဘက်အအံိုမ ဘွား ြံွဲ့ဖြျုွားတိုွားတက်

လဘဖခင်ွား။
(ဃ) ကိုေ်ထိုတ်လိုပ်မဆ
ှု ိုင် ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားရဆဘင် ွက်ဖခင်ွားဖြငာ့် လယ်ယဘ ဘွားငါွားကဏ္ဍြံွဲ့ဖြျုွား
မှုကို အရထဘက်အကူဖပျုဖခင်ွား။
Cash For Work စမံကေ်ျေးက
၆။

င်ရွက်မည်ေည်ျေးလမ်ျေး6

Cash For Work စမံကေ်ွား

ည် တစ် ွဘလျှင် က ပ်

ေ်ွား (၁၀၀) ရထဘက်ပရ
ံာ့ ပွားဖပွား ရက ွား ွဘ

ကိုေ်ထိုတ်လိုပ်မန
ှု ှငာ့် အရဖခခံအရဆဘက်အအံိုြွဲ့ံ ဖြျုွားရ ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားကို လိုပ်

ဘွားအင်အဘွား အ

ံိုွားဖပျု

ညာ့် (Labor Intensive) ေည်ွား လမ်ွား ဖြငာ့် ရက ွား ွဘလူ ထို ကို ယ်တို င် အရကဘင် အ ထည်ရြဘ်
ရဆဘင် ွက်
၇။

ဘွား မည်ဖြစ်ပါ

ရထဘက်ပရ
ံာ့ ငက ပ်

ည်။
ေ်ွား(၁၀၀) အေက် စမံကေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ် ဘတင် ၄၀ ဘခိုင်နှုေ်ွား

ကို ပစစည်ွားဝယ်ယူ ဘတင်အ ံိုွားဖပျု မည်ဖြစ်ဖပွား က ေ်(၆၀) ဘခိုင်နှုေ်ွားကို လိုပ်အဘွားခအတက်
မည်ဖြစ်ပါ ည်။ လိုပ်အဘွားခရပွားရခ ဘတင် အေမာ့်ဆံိုွား ၄၈၀၀ က ပ်မှ ၆၀၀၀ က ပ်အထ
ထဘွားဖပွား ကျွမ်ွားက င်လိုပ်

ဘွားမ ဘွားအရေဖြငာ့် ရေ

ရပါက်ရ ွားအတိုငွား် အက ျုွားခံစဘွားခငာ့်

ံိုွားစ

တ်မှတ်
ှမည်ဖြစ်

ည်။

6

https://www.youtube.com/watch?v=qebwyELQbJQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24pDYrwv_CgO9

il8J0MDsKImb_TmlBVJ-_ULeheOQJwetxVr0CSSu4ChA

5

Cash For Work စမံကေ်ျေးအကက င်အထည်ကဖ ်က
၈။

င်ရွက်မည်သူမ ျေး7

ရဖမဖပင် တ င် စ မံ က ေ်ွား အရကဘင် အ ထည် ရြဘ် ရဆဘင် ွ က် ဖခင်ွား ၊ စ မံ ခ ေှံ့် ခ ဖခင်ွား ၊ လို ပ် င ေ်ွား

လည်ပတ်ဖခင်ွား၊
ရေ

ေ်ပရ
ံို ငမ ဘွားစမံခေှံ့်ခဖခင်ွားနှင်ာ့ ရစဘငာ့် ကပ်ကကွား ကပ်ဖခင်ွားမ ဘွားကို ဖမျုွဲ့ေယ်ရက ွားလက်

ြံွဲ့ဖြျုွားတိုွား တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေမှ တဘဝေ် ယူရဆဘင် ွက်

ဘွားမည်ဖြစ် ပါ

ည် ။

က်ဆိုင် ဘ

တိုင်ွားရေ ကကွား၊ ဖပည်ေယ်၊ ခရိုငရ
် က ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားတိုွားတက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေမ ဘွားနှငာ့် ဖပည်ရထဘင်စို
အဆငာ့် ရက ွားလက်ရေ

ြံွဲ့ဖြျုွားတိုွားတက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေမှ လိုပ်ငေ်ွား ခ တိုွား တက်မှုမ ဘွား ရစဘငာ့် ကညာ့်

စစ်ရဆွားဖခင်ွား၊ လိုပ်ငေ်ွားစဉ်မ ဘွားကို စစ်ရဆွားအကဖြတ်ဖခင်ွား၊ လအ
ို ပ်
ပ်မ ဘွား ကူညပံာ့ပိုွားဖခင်ွားတက
ိုှံ့ ို ရဆဘင် ွက် မည်ဖြစ်ပါ

ညာ့်အပ
ို ်ခ ျုပမ
် ှုရထဘက်ပံာ့မှုကစစ

ည်။

စမံကေ်ျေးက လ8
၉။

Cash For Work စမံကေ်ွား

ြံွဲ့ ဖြျုွား ရ ွားလို ပ် င ေ်ွား မ ဘွားကို ရက ွား ွဘ

ည် ရက ွား ွဘကိုေ်ထိုတ်လပ
ို ်ငေ်ွားနှငာ့် အရဖခခံအရဆဘက်အအံို
ူ/

ဘွားမ ဘွားကို ယ် တို င် ရဆဘင် ွ က် မည် ဖြစ် ဖပွား စ မံ က ေ်ွား

စတင်အရကဘင်အထည်ရြဘ်ခ ေ်မှ လိုပ်ငေ်ွားဖပွားစွား

ည်အထ (၃) လ (၄) လခေှံ့် ကဘဖမငာ့်မည်ဖြစ်ပါ

ည်။ အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်မညာ့် ရက ွား ွဘ (၂၄၈၈) ွဘ ှဖပွား ဇေ်လ ၂၀၂၀ ဖပညာ့်နှစ်မှ
စက်တင်ဘဘလ ၂၀၂၀ ဖပညာ့်နှစ်အထ (၄)လခေှံ့် ကဘဖမငာ့်မည်ဖြစ်ပါ

7
8

ည်။

https://cdd.drdmyanmar.org/en/media-53086
စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနင
ှ ာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

6

စမံကေ်ျေးက
၁၀။

င်ရွက်မည်မမ ြို့ေယ်နင် ကက ျေးရွ စ ရင်ျေးခ ြ်9

Cash For Work စ မံ က ေ်ွား အဘွား တို ငွား် ရေ

ကကွား/ ဖပည် ေ ယ် အ စိုွား အြွဲ့ မ ဘွား၏ ည နှု ငွား်

ရ ွွားခ ယ်မှုအ တစ်ဖမျုွဲ့ေယ်လျှင် အေည်ွားဆံိုွား(၂) ဘွ မှ အမ ဘွားဆံိုွား(၅၀) ွဘ အထရဆဘင် ွက်
ဖြစ်ပါ ည်။ ရ ွွားခ ယ်ထဘွားရ
စဉ်

ဘဖမျုွဲ့ေယ်နှင်ာ့ ရက ွား ွဘအရ အတက်မှဘ ရအဘက်ပါအတိုင်ွားဖြစ်ပါ ည်-

တုင်ျေးကဒသကကျေး/ ပြည်ေယ်

ကက ျေးရွ

ရေဖပည်ရတဘ်

၅

၁၁၀

၂

ကခ င်

၁၃

၉၀

၃

ကယဘွား

၇

၁၁၀

၄

က င်

၇

၁၁၀

၅

ခ င်ွား

၈

၁၁၀

၆

မေ်

၁၀

၁၁၀

၇

ခိုင်

၄

၁၁၀

၈

ှမ်ွား (ရတဘင်)

၂၁

၁၁၂

၉

ှမ်ွား (ရဖမဘက်)

၂၀

၉၄

၁၀

ှမ်ွား (ရ ှွဲ့)

၈

၆၄

၁၁

စစ်ကိုင်ွား

၃၇

၂၅၀

၁၂

မနတရလွား

၂၃

၂၄၉

၁၃

ပခူွား

၂၈

၂၅၀

၁၄

မရကွား

၂၄

၂၄၉

၁၁

၁၁၀

ေ်ကိုေ်

၁၆

တေ

သဘ

၁၀

၁၁၀

၁၇

ဧ ဘဝတ

၂၃

၂၅၀

၂၅၉

၂,၄၈၈

စုစုကြါင်ျေး
9

မမ ြို့ေယ်

၁

၁၅

ဘွားမည်

စိုကပ
် ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

7

စမံကေ်ျေးလုြ်ငေ်ျေးအကက င်အထည်ကဖ ်မည် မမ ြို့ေယ်ကရွျေးခ ယ်ပခင်ျေး
၁၁။

စ မံ က ေ်ွား လို ပ် င ေ်ွား အရကဘင် အ ထည် ရြဘ် မ ညာ့် ဖမျုွဲ့ ေယ် ရ ွွား ခ ယ် ဘတ င် အ

ဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားရ ွွားခ ယ်နိုင် ေ် တစ်နိုင်ငံလိုွားံ ှဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားကိုလွှမ်ွားခခံျုနိုင်ရ

င်ာ့ ရတဘ် ဆံိုွား

ဘ စစ်တမ်ွားရကဘက်ယူ ေ်

လို အ ပ် ဖပွား စစ် တ မ်ွား မှ ရတွဲ့ ှ ခ က် အ ရပေါ်မူ တ ည် ၍ ရဆဘင် ွ က် ေ် လို အ ပ် ပါ

ည် ။

ိုှံ့ ရ

ဘ်

လတ်တရလဘအရဖခအရေအ စစ်တမ်ွားရကဘက်ယူ ေ် ရဖမဖပင်အရဖခအရေတင် အခက်အခမ ဘွားစဘ
ှရ

ဘရ ကဘငာ့် ရအဘက်ရြဘ်ဖပပါညွှေ်ွားကေ်ွား (၂) ခိုကိုအရဖခခံ၍ ရ ွွားခ ယ်လ က် ှပါ
(က) လူဥွားရ စစ်တမ်ွားအရပေါ်အရဖခခံ၍ တက်ခ က်ထတ
ို ်ဖပေ်ထဘွားရ

ည်-

ဘ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားလအ
ို ပ်ခ က်

(Multi-Dimensional Disadvantages Index)၊
(ခ) ဖပည်ပ ိုှံ့

ဘွားရ ဘက်လိုပ်ကင
ို ရ
်

ဘလိုပ်

ဘွားမ ဘွား ဖပေ်လည်ရ ဘက် ှလဘမှု အမ ဘွားဆံိုွား

ဖမျုွဲ့ေယ်။
၁၂။

စမံကေ်ွားဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားရ ွွားခ ယ် ဘတင်

က်ဆိုင် ဘတိုင်ွားရေ ကကွား/ ဖပည်ေယ်အစိုွား အြွဲ့မ ဘွား၊

အို ပ် ခ ျုပ် ရ ွားအြွဲ့အစည်ွား မ ဘွားနှ င်ာ့ ည နှု ငွား် တို င် ပ င် ၍ ရ ွွား ခ ယ် ရဆဘင် ွ က် လ က် ှ ပါ

ည် ။ တို ငွား်

ရေ ကကွား/ ဖပည်ေယ်အစိုွား အြွဲ့မ ဘွားအရေဖြငာ့် အထက်ပါညွှေ်ွားကေ်ွားမ ဘွားအစဘွား မမတိုင်ွားရေ ကကွား/
ဖပည်ေယ်အတင်ွား လအ
ို ပ်ခ က်အ
ရဆဘင် ွက်နိုငပ
် ါ
၁၃။

ရဆဘင် ွက်

ငာ့်

ညာ့်ဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားအဘွား ရ ွွားခ ယ်ဖခင်ွားကိုလည်ွား

ည်။

Cash For Work စမံကေ်ွားဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားရ ွွားခ ယ် ဘတင် ရအဘက်ရြဘ်ဖပပါ အရဖခအရေဖြစ်

ရပေါ်လ က် ှ

ညာ့်ဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားအဘွား ရ ွွားခ ယ်ဖခင်ွားမဖပျုပါ-

(က) ေယ်ရဖမလံခို ခံျုမမ
ှု ှရ

ဘဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားနှငာ့် ပဋပကခဖြစ်ပဘွားလ က် ှရ

(ခ) ဝေ်ထမ်ွားအင်အဘွားေည်ွားပါွားရ

ဘဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွား၊

ဘဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွား၊

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

8

(ဂ) ရဝွားလံရခါင်ပါွား၍ လမ်ွားပေ်ွားဆက်

ယ်ရ ွားခက်ခရ

ဘဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွား။

စမံကေ်ျေးကက ျေးရွ ကရွျေးခ ယ်ပခင်ျေး11
၁၄။

Cash For Work စမံက ေ်ွား ရက ွား ွဘရ ွွားခ ယ် ဘတ င် ရအဘက်ရြဘ်ဖပပါ ညွှေ်ွား က ေ်ွား မ ဘွားနှ င်ာ့

အည ရ ွွားခ ယ်ရဆဘင် ွက်လ က် ှပါ

ည်-

(က) လူဥွားရ စစ်တမ်ွားအရပေါ်အရဖခခံ၍ တက်ခ က်ထတ
ို ်ဖပေ်ထဘွားရ

ဘ ဖမျုွဲ့ေယ်အတင်ွား ှ

ရက ွား ွဘအိုပ်စိုအလက
ို ် ခ ျုွဲ့တာ့မည
ှု ွှေ်ွားကေ်ွား (Multi-Dimensional Disadvantages
Index) အမ ဘွားဆံိုွား ှ

ညာ့် ရက ွား ွဘအိုပ်စို (၄၀) ဘခိုင်နှုေ်ွားတင်ပါဝင်ရ

(ခ) Covid-19 ကူွားစက်ရ ဘဂါဖြစ်ပဘွား

ဘရက ွား ွဘ၊

ညာ့်ရက ွား ွဘ၊

(ဂ) Covid-19 ကူွားစက်ရ ဘဂါ၏အက ျုွားဆက်မ ဘွားရ ကဘငာ့် အလိုပ်အကိုင်၊ မ
ိုှံ့ ဟိုတ် ဝင်ရင
ဆံိုွားရံှုွားမှု ှရ

ဘ အလိုပ်

(ဃ) ရေ ပ် ဖပေ် အ လို ပ်

မဘွားအရ အတက်မ ဘွား

ညာ့်ရက ွား ွဘ၊

မဘွားမ ဘွားနှ င်ာ့ ရ ွဲ့ ရဖပဘင်ွား လို ပ်

ဘွားမ ဘွား အရ အတ က် မ ဘွားရ

ဘ

ရက ွား ွဘ၊
(င) လမ်ွားပေ်ွားဆက်
ရ

ယ်ရ ွားလယ်ကူရခ ဘရမွဲ့မှုနှငာ့် ေယ်ရဖမလံိုခခံျုတည်ဖငမ်ရအွားခ မ်ွားမှု ှ

ဘရက ွား ွဘ၊

(စ) စမံကေ်ွားရဆဘင် ွက် ေ် စတ်အဘွားထက်
၁၅။

ဘရက ွား ွဘ။

စမံကေ်ွားရက ွား ွဘရ ွွားခ ယ် ဘတင် ရအဘက်ရြဘ်ဖပပါ ရက ွား ွဘမ ဘွားအဘွား ရ ွွားခ ယ်ဖခင်ွားမဖပျု ပါ(က) ဖမစမ်ွားရ ဘင်စမံကေ်ွား

11

ေ်ရ

ှဖပွားရ

ဘရက ွား ွဘမ ဘွား၊

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

9

(ခ) ရက ွား ွဘမတည် ေ်ပံိုရငစမံကေ်ွား (Village Development Plan- VDP)

ှမညာ့်ရက ွား ွဘ

မ ဘွား၊
(ဂ) (၂၀၁၉- ၂၀၂၀) ဘဏ္ဍဘရ ွားနှစ်တင် ရက ွား ွဘြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားစမံကေ်ွား (Village Development
Plan- VDP)

ှရ

ဘရက ွား ွဘမ ဘွား၊

(ဃ) ရက ွား ွဘ စ်လှုပ် ှဘွားမှု စမံကေ်ွားရဆဘင် ွက်ရေရ

ဘ ရက ွား ွဘမ ဘွား။

(င) လက် ှဘဏ္ဍဘရ ွားနှစ်တင် NCDDP စမံကေ်ွားမှ Block Grant
ရဆဘင် ွက်ရေရ

ှ၍ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားလိုပ်ငေ်ွား

ဘရက ွား ွဘမ ဘွား၊

(စ) လက်ေက်ကိုင်ပဋပကခဖြစ်ပဘွားလ က် ှရ

ဘ ရက ွား ွဘမ ဘွားနှငာ့် ေယ်ရဖမလံခို ခံျုမှုမ ှရ

ဘ

ရက ွား ွဘမ ဘွား။
၁၆။

က်ဆိုင် ဘဖမျုွဲ့ေယ်မ ဘွားအလက
ို ် စမံကေ်ွားရက ွား ွဘမ ဘွားရ ွွားခ ယ် ဘတင် အမ ျုွား ဘွားလွှတ်ရတဘ်၊

ဖပည်

ူူ့လွှတ်ရတဘ်နှင်ာ့ တိုင်ွားရေ ကကွား/ ဖပည်ေယ်လွှတ်ရတဘ်ကိုယ်စဘွားလှယ်မ ဘွား၊ ရေ အိုပ်ခ ျုပ်ရ ွား

အြွဲ့မ ဘွား၊ ဖမျုွဲ့ေယ်စမံကေ်ွားရ ွားဆရ ွားနှငာ့် အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား (TPIC) အြွဲ့တင်ပါဝင်ရ
ဌဘေဆိုင် ဘမ ဘွားမှကိုယ်စဘွားလှယ်မ ဘွားနှငာ့် ညနှုငွား် ရဆဘင် ွက်ရ ွွားခ ယ်လ က် ှပါ
၁၇။

ဤစ မံက ေ်ွား

အင်အဘွားအ

ံိုွားဖပျု

မဘွား

ညာ့် (Labor Intensive) လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားကို ဖမျုွဲ့ေယ် (၂၅၉) ဖမျုွဲ့ေယ် ှ ရက ွား ွဘ
ဘွားမည်ဖြစ်

ညာ့်အတက် ရက ွား ွဘတစ် ွဘလံိုွားအက ျုွားခံစဘွားခငာ့်

ှရစမည်ဖြစ်ဖပွား ခေှံ့်မှေ်ွားရဖခအဘွားဖြငာ့် အမ်ရထဘင်စိုရပါင်ွား (၃)

12

ည်။12

ည် ရက ွား ွဘ အရဖခခံ အရဆဘက် အ အံိုြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားလိုပ် ငေ်ွား နှ င်ာ့ အလိုပ်

ရပါင်ွား (၂,၄၈၈) ွဘတင်ရဆဘင် ွက်

ဖြစ်ပါ

ဘ

ည်။

၁၀.၆.၂၀၂၀၊ ဖမေ်မဘာ့အလင်ွား တင်ွားစဘ၊ စဘမ က်နှာ ၉ ( တင်ွားရဆဘင်ွားပါွားကဏ္ဍ)။

ေ်ွားေွားပါွားခေှံ့်ကို အက ျုွားဖပျုရစမည်

10

Cash For Work စမံကေ်ျေးအတွက် လ ထ ျေးဘတ်ဂ က်13
၁၈။

Cash For Work စမံကေ်ွားရဆဘင် ွက် ေ်အတက် ရက ွား ွဘ (၂,၄၈၈) ွဘတင် တစ် ွဘလျှင်

ရငက ပ်

ေ်ွား (၁၀၀) ရထဘက်ပရ
ံာ့ ပွားမည်ဖြစ်ပါ ည်။ စမံကေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်

ဖခင်ွား နှငာ့် အ

ပညဘရပွားလိုပ်ငေ်ွား မ ဘွားအတ က် ခေှံ့်မှေ်ွား ကိုေ် က ရင စိုစိုရပါင်ွား ရင မှဘ ရငက ပ် (၂၅)

ဘလယံဖြစ်ဖပွား စမံကေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက် ဘတင်

င်တေ်ွားစ တ်နှင်ာ့ ဝေ်ထမ်ွားမ ဘွား

ကင်ွားဆင်ွားဖခင်ွားအတက်

ဘွားမည်ဖြစ်ပါ

ဘမေ်အ

စမံကေ်ွားရထဘက်ပရ
ံာ့ င၊ စမံကေ်ွားအ

ံိုွားစ တ်ရခါင်ွားစဉ်မှ က ခံ

ံိုွားစ

ပညဘရပွားဖခင်ွား၊ ရက ွား ွဘအဆငာ့်

ည်။ ရက ွား ွဘ

င်တေ်ွားရပွားဖခင်ွားနှငာ့် စမံခေှံ့်

ခမှုအ ံိုွားစ တ်မ ဘွားအတက် ေ်ပံိုရငလ ဘထဘွားတက်ခ က်မှုမှဘ ရအဘက်ပါအတိုင်ွားဖြစ်ပါ
အကရအတွက် ခေ်မေ်ျေးကုေ်က ကငွ

စဉ်

အက က င်ျေးအရ

၁

Cash For Work စမံကေ်ွားအတက် ေ်ပံိုရင
(ရက ွား ွဘတစ် ွဘလျှင် က ပ် ၁၀၀

(ရွ )

(က ြ်သေ်ျေး)

၂,၄၈၈

၂၄,၈၈၀

စမံကေ်ွားအ ပညဘရပွားဖခင်ွား

၂၀

၃

ရက ွား ွဘအဆငာ့် င်တေ်ွားရပွားဖခင်ွား

၅၀

၄

စမံခေှံ့်ခမှုအ ံိုွားစ တ်

၅၀

စုစုကြါင်ျေး

ရ ွားအတ က် က ပ်

ေ်ွား ၁၄၄၀၊

ဘွားမ ဘွား ပင်လယ်ဖပင်ရဘွားအနတ ယ်ကင်ွား ှင်ွားရ ွားနှငာ့် လံခို ခံျုရ ွား င်တေ်ွားအတက် က ပ် ေ်ွား

(၆၀.၇၇၀)၊ ဆည်ရဖမဘင်ွားနှငာ့်ရ အ
13

၂၅,၀၀၀

စမံက ေ်ွား က ပ် ( ၂၅) ဘ လ ယံတ င် ရမွားဖမြူရ ွားနှ င်ာ့ကို

ရ လိုပ်

မတ်ခ က်

ေ်ွား)

၂

၁၉။

ည်-

ံိုွားခ ရ ွားအတက် က ပ်

ေ်ွား (၁၁၃၈.၈၁၀)၊ စက်မှုလယ်ယဘ

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနင
ှ ာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

11

ဦွားစွားဌဘေအတက် (၂၀၄)
ံိုွားစ

ဘွားမည်ဖြစ်

လူမှုကရျေး
၂၀။

ေ်ွား၊ အရ ွားစဘွားစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငေ်ွားအတက် က ပ်

ည်။

ုင်ရ ြူျေးကြါင်ျေးြါဝင်မှုကဏ္ဍ14

Cash For Work စမံကေ်ွားရဆဘင် ွက် ဘတင် က ဘွား/ မဆိုင် ဘကဏ္ဍ၊ တိုင်ွား င်ွား ဘွားလူေည်ွားစို

မ ဘွားနှငာ့် ဘဘ

ဘရ ွားအိုပ် စိုမ ဘွား၊ မ

ပူွားရပါင်ွားပါဝင်မှုမ ဘွားလည်ွားပါ ှပါ
၂၁။

ေ်စ မ်ွား

ူမ ဘွား၏အခေ်ွား ကဏ္ဍမ ဘွားအပါအဝင် လူ မှုရ ွားဆိုင် ဘ

ည်။

Cash For Work စမံကေ်ွားရဆဘင် ွက် ဘတင် အမ ျုွား

လက် လှ မ်ွား မ မှု ှ ရစ ေ် နှ င်ာ့ တေ်ွား တူ အ က ျုွား ခံ စဘွားခ ငာ့်
ထညာ့်

ေ်ွား (၆၀၀.၂၁၀)

င်ွားထဘွားဖခင်ွားဖြစ်ပါ

ှ ရစ ေ် ရအဘက် ပါရဆဘင် ွ က် မှု မ ဘွားကို

ည်-

(က) ရက ွား ွဘ ြံွဲ့ ဖြျုွား ရ ွားရကဘ် မ တ တ င် အမ ျုွား
ရကဘ်မတဥကကဋ္ဌ ဘထူွားအတက် အမ ျုွား
ခငာ့် ှ

မွားမ ဘွားအတက် အခငာ့်အလမ်ွားမ ဘွား

မွားမ ဘွားပါဝင် နို င် မ ညာ့် အခ ငာ့် အ ရ ွား ှ ဖပွား

ဘွားမ ဘွား

ဘမက အမ ျုွား

မွားမ ဘွားလည်ွား ပါဝင်

ည်၊

(ခ) စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားခရ ွွားခ ယ် ဘတင် အမ ျုွား မွားမ ဘွားမှ အက ံျုွားဝင်ရ
ခမ ဘွား အဆဖို ပျုတင်ဖပနိုင်ခငာ့် ှ

ဘစမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွား

ည်၊

(ဂ) စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားခအရကဘင်အထည်ရြဘ် ဘတင် အမ ျုွား မွားမ ဘွားမှ တူညရ
အကင
ို ်အခငာ့်အလမ်ွားနှငာ့် တူညရ
(ဃ) စ မံ က ေ်ွား ရေ

တ င်ွား ှ အမ ျုွား

ဘလိုပ်အဘွားခ
မွားဥွားရဆဘင် ရ

ှခငာ့် ှ မည်၊
ဘအ မ် ရထဘင် စို မ ဘွား

လိုပ်ငေ်ွားခမ ဘွားတင် လက်လှမ်ွားမပါဝင်နိုင်မှု ှ မည်၊

14

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား

အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

ဘအလိုပ်

ည် စ မံ က ေ်ွား

12

(င) စ မံ က ေ်ွား လို ပ် င ေ်ွား စဉ် တ စ် ရလျှဘ က် လွားံို တ င် အမ ျုွား

မွားပါဝင် ရဆဘင် ွ က် မှု မ ဘွားအဘွား

မှတ်တမ်ွားထဘွား ှ မည်။
၂၂။

စမံကေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက် ဘတင် တိုင်ွား င်ွား ဘွားလူမ ျုွားအဘွားလွားံို ၊ ဘဘ ဘရ ွား

အိုပ်စိုမ ဘွား၊ လူေည်ွားစိုအိုပ်စိုမ ဘွား၊ အဖခဘွားဝိုငွား် ပယ်ခံအိုပစ
် ိုမ ဘွား (ဥပမဘ-မ

ေ်စမ်ွား

ူမ ဘွားပါဝင်ဖခင်ွား)

အဘွားလံိုွားအဖပညာ့်အဝပါဝင်ခငာ့် ှဖပွား စမံကေ်ွား၏အက ျုွားရက ွားဇူွားမ ဘွားကို တေ်ွားတူညမျှခံစဘွားခငာ့်
မည်ဖြစ်ပါ
၂၃။

ှရစ

ည်။

တိုင်ွား င်ွား

ဘွားအပ
ို ်စိုမ ဘွား၊ အမ ျုွား

မွားမ ဘွားနှငမ
ာ့်

ေ်စမ်ွား

ူမ ဘွား

ည် အဘွားေည်ွားခ က် ှရ

ဘ

အိုပ်စိုဖြစ်ပါ ည်။ စမံကေ်ွား၏လူမှုရ ွားဆိုင် ဘမူဝါေနှငာ့်အည မ ေ်စမ်ွား ူမ ဘွားကို ရက ွား ွဘလိုပ်ငေ်ွား
ခမ ဘွားရ ွွားခ ယ်ဖခင်ွားနှငာ့် စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားစဉ်မ ဘွားတင်ပါဝင်နိုငခ
် ငာ့်
ရပွားလ က် ှပါ

ှရစ ေ် အခငာ့်အလမ်ွားရြဘ်ရဆဘင်

ည်။

ပံ(ို ၂)၊(၃) Cash for Work စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားတင် ပါဝင်ရဆဘင် ွက်ရေရ ဘ ရက ွား ွဘ ှအမ ျုွား မွားမ ဘွား

စမံကေ်ျေးအသြည ကြျေးပခင်ျေး15
၂၄။

စမံကေ်ွားအရ ကဘင်ွားအဘွား ရက ွား ွဘလူထိုပိုမို

မတ်ဆက်ပမ ဘွားဖပျုလိုပ်ဖခင်ွား၊
15

ှရစ ေ်အတက် ရက ွား ွဘမ ဘွားတင် စမံကေ်ွား

တင်ွားအခ က်အလက်မ ဘွား စမံကေ်ွားရက ွား ွဘမ ဘွား

ိုှံ့ ရကဘင်ွားမေ်စဘ

စိုကပ
် ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

13

စွားဆင်ွားရစ ေ်အတက် စမံကေ်ွားလက်ကမ်ွားစဘရစဘင်မ ဘွား၊ စမံကေ်ွားပိုစတဘမ ဘွားနှငာ့် စမံကေ်ွားလက်စ
စဘအိုပ်မ ဘွား ဖြေှံ့်ရဝရပွား ဘွားမည်ဖြစ်ပါ ည်။ စမံကေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်စဉ်ကဘလ
တစ်ရလျှဘက်တင်

က်ဆိုင် ဘရေ

အဘွားကစဘွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ဖပည်

အစိုွား အြွဲ့မ ဘွား၏ ညွှေ် ကဘွားခ က်မ ဘွားနှငာ့် က ေ်ွားမဘရ ွားနှင်ာ့

ူူ့က ေ်ွားမဘရ ွားဥွားစွားဌဘေ၏ လမ်ွားညွှေ်ခ က်မ ဘွားကို အခ ေ်နှငာ့တ
် စ်ရဖပွားည

ှနိုင်ရစ ေ် ရဆဘင် ွက်ထဘွား ှမည်ဖြစ်ပါ
မ ဘွားအတက် Covid-19 နှငပ
ာ့် တ်

က်

ည်။ လူစိုလူရဝွားဖြငာ့်ရဆဘင် ွက် မညာ့် လိုပ်ငေ်ွားစဉ်

ညာ့် က ေ်ွားမဘရ ွားနှငာ့် အဘွားကစဘွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ဖပည် ူူ့

က ေ်ွားမဘရ ွားဥွားစွားဌဘေ၏ လမ်ွားညွှေ်ခ က်နှငာ့်အည ရအဘက်ပါအတိုငွား် ရဆဘင် ွက်

ဘွား မည် ဖြစ်ပါ

ည်(က) အ ံခ ွဲ့စက်အ
(ခ)

ံိုွားဖပျု၍ ရက ွား ွဘလူထို

ိုှံ့

တင်ွားအခ က်အလက်မ ဘွားရပွားဖခင်ွား၊

င်တေ်ွားမ ဘွား၊ အစည်ွားအရဝွားမ ဘွားတင် တစ်ဥွားနှငာ့တ
် စ်ဥွား အေည်ွားဆံိုွား(၆) ရပခဘ၍
ရေ ဘထိုင်ခင်ွားနှငာ့် အဝင်အထက်ဖပျုလိုပ်နိုငရ
် ွား စစဉ်ရဆဘင် ွက် ေ် တက်ရ ဘက်

ူ

အဘွားလံိုွားမှ နှာရခါင်ွားစည်ွားတပ်ဆင် ေ်၊ လက်ရဆွား ေ်အတက် ဖပင်ဆင်ရပွားထဘွားဖခင်ွား၊
(ဂ) လိုပ်အဘွားခမ ဘွားရပွားရခ ဘတင် တစ်ဦွားနှငတ
ာ့် စ်ဦွား အေည်ွားဆံိုွား(၆) ရပခဘ၍ ရငထိုတ်ဖခင်ွား
လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားရဆဘင် ွက်ဖခင်ွား။
၂၅။

စမံကေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက် ဘတင် ဖပည်

ူတစ် ပ်လွားံို တက်ကကစဘပူွားရပါင်ွား

ပါဝင်ရဆဘင် ွက်နိုင် ေ် လိုပ်ငေ်ွားတိုွားတက်မှုအရဖခအရေမ ဘွားအဘွား
တင်ွားစဘမ ဘွား၊ ဂ ဘေယ်မ ဘွား၊ ဖမေ်မဘာ့ရိုပ်ဖမင် ံ ကဘွားနှငာ့်
ဖပေှံ့်ဖပေှံ့်ထိုတ် လွှငာ့်
အက ျုွားခံစဘွားခ ငာ့် ှရ

ဘွားမည်ဖြစ်ပါ

တင်ွားမေယဘမ ဘွားမှတစ်ဆငာ့် က ယ်က ယ်

ည် ။ စမံက ေ်ွား လိုပ်ငေ်ွား ခ ၏ ဦွားစဘွားရပွားလိုပ်ငေ်ွား ခ ရ ွွားခ ယ်မှု ၊

ဘအမ်ရထဘင်စိုစဘ င်ွား မ ဘွား၊ လိုပ်

ဆိုင် ဘနှင်ဘ
ာ့ ဏ္ဍဘရ ွားဆိုင် ဘ ှငွား် တမ်ွားမ ဘွားကို ရ ကဘ်ဖငဘ
ရ ကညဘဖခင်ွားစ

ှနိုင် ေ်အတက် ရေှံ့စဉ်ထိုတ်

ညာ့်ေည်ွားလမ်ွားမ ဘွားကိုအ

ဘွားစ မံခ ေှံ့်ခ မှု အစ အစဉ်မ ဘွား၊ ဝယ်ယူရ ွား
င်ပိုေ်ွားတင်ကပ်ဖခင်ွား၊ အ ံခ ွဲ့စက်ဖြငာ့်

ံိုွားဖပျု၍ ရက ွား ွဘလူထို

အ
ိုှံ့

ရပွား မည်။

14

စမံကေ်ျေးလုြ်ငေ်ျေးခွွဲကရွျေးခ ယ်ပခင်ျေး16
၂၆။

ရက ွားလက်ရေ

ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားဦွားစွားဌဘေမှ စ မံက ေ်ွား တဘဝေ်ခံ အင်ဂ င်ေ ယဘ၏အကူ အည ဖြငာ့်

ရက ွား ွဘြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားရကဘ်မတ၊ ပ်မ ပ်ြမ ဘွားမှဦွားရဆဘင်၍ ရက ွား ွဘ
ခ က်ဖြငာ့် စမံကေ်ွား၏ ည် ွယခ
် က်နှင်က
ာ့ ိုက်ညရ
၂၇။

ူ/

ဘွားမ ဘွား၏

ရဘဘတူည

ဘ စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားခမ ဘွားကို ရ ွွားခ ယ် မည်။

စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားခရ ွွားခ ယ် ဘတင် လိုပ်အဘွားခတေ်ြိုွား ည် စမံကေ်ွားရထဘက်ပရ
ံာ့ င၏ ပ မ်ွားမျှ

(၆၀) ဘခိုင်နှုေ်ွား

ှနိုငရ
်

ဘ စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားခမ ျုွားကို

စမံကေ်ွားရထဘက်ပရ
ံာ့ င၏ (၆၀) ဘခိုငန
် ှုေ်ွားထက် ပိုမို

ဘရ ွွားခ ယ် မည်။ လိုပ်အဘွားခတေ်ြိုွား
ှပါကလည်ွား ရဆဘင် ွက်နိုင်

ည်

ည်။

အက ံ ျေးဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြ်ငေ်ျေးခွွဲမ ျေးစ ရင်ျေး17
စဉ်

အက ံ ျေးဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြ်ငေ်ျေးခွွဲမ ျေး

၁

ရက ွား ွဘတင်ွား ရ နိုတ်ရဖမဘင်ွားမ ဘွား တူွားရြဘ် ှငွား် လင်ွားဖခင်ွား။

၂

ရက ွား ွဘတ င်ွား လမ်ွားမ ဘွား၊ ကိုေ် ထိုတ် လမ်ွား မ ဘွား ဖပျုဖပင် ထေ်ွား

မ်ွားဖခင်ွား (လမ်ွား မ ဘွားရပေါ်တင်

ရဖမဖပျုမှုမ ဘွား ှပါက ြယ် ှဘွားဖခင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားအပါအဝင်)။
၃

ရ ကေ်မ ဘွား ခခံစည်ွားရွားို ကဘ ံဖခင်ွား/ တည်ရဆဘက်ဖပျုဖပင်ဖခင်ွား။

၄

ရ ပိုကလ
် င
ို ွား်

ယ်တေ်ွားဖခင်ွား၊ လက်တူွားတင်ွားမ ဘွား၊ ရ ကေ်မ ဘွား အ

ဖပျုဖပင်ဖခင်ွား၊ ရဖမ
၅

စ်တည်ရဆဘက်ဖခင်ွား/

ဘွားရ ကေ်မ ဘွားဖပျုဖပင်ဖခင်ွား။

ဆပ်ခံတံတဘွားမ ဘွား၊ တံတဘွားငယ်မ ဘွား ဖပျုဖပင်ထေ်ွား

မ်ွားဖခင်ွား။

16

https://cdd.drdmyanmar.org/en/media-53086

17

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ၊် ဇူလိုင်လ ၈ က်။

15

စဉ်
၆

အက ံ ျေးဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြ်ငေ်ျေးခွွဲမ ျေး
ရ

ဘက်

ံိုွားရ ( )ိုှံ့ အမ ဘွား

ံိုွားရ ကေ်မ ဘွား

ဖခင်ွား၊ စိုက်ပ ျုွားရဖမအတက် ရ

ိုှံ့ ရ ဝင်လမ်ွားရ ကဘင်ွားမ ဘွား ဖပျုဖပင်ထေ်ွား

မ်ွား

င်ွားရ ထိုတ်ရဖမဘင်ွားမ ဘွားဖပျုဖပင်ဖခင်ွား (၆၃ ဧကရအဘက်)။

၇

အမှုက်

ိုရလှဘင်ကေ်မ ဘွား ှင်ွားလင်ွားဖခင်ွား ( )ိုှံ့ ဖပျုဖပင်ဖခင်ွား။

၈

ရဖမြလ
ိုှံ့ ိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားနှငာ့် ရဖမထေ်ွားေံ ံမ ဘွားဖပျုဖပင်တည်ရဆဘက်ဖခင်ွား။

၉

ရက ွား ွဘပိုင် အဘွားကစဘွားကင်ွားမ ဘွားဖပျုဖပင်မမ်ွားမံဖခင်ွား။

၁၀

စဘ င်ရက ဘင်ွားမ ဘွား၊ ရဆွားရပွားခေ်ွားမ ဘွား၊ ရက ွား ွဘခေ်ွားမနှငာ့် ရက ွား ွဘရ ွားမ ဘွား ဖပျုဖပင်မမ်ွားမံဖခင်ွား။

၁၁

အမ ဘွားဖပည် ူဆိုင် ဘရေ ဘမ ဘွား၊ ှ င်ွားစ ရက ွား ွဘပိုင် ထင်ွားစိုက်ခင်ွားမ ဘွား၊ ရက ွား ွဘအေွား ှ
ရ ရဝရ လွှရေ ဘမ ဘွားအပါအဝင် ရက ွား ွဘပိုင/် အမ ဘွားပိုင်ရဖမမ ဘွားတင်

၁၂

စ်ရတဘဧ ယဘနှင်ထ
ာ့ စပ်ရေရ

စ်ပင်စိုက်ပ ျုွားဖခင်ွား။

ဘရက ွား ွဘမ ဘွားတင် မွားရဘွားအနတ ဘယ်ကဘကယ် ေ်အတက်

ှ င်ွားစ မွားတဘွားလမ်ွားမ ဘွားအဘွား ဖပျုဖပင်မမ်ွားမံဖခင်ွား။
၁၃

အမ ဘွားပိုင် ငါွား၊ ပိုဇေ်၊ ဂဏေ်ွားရမွားဖမြူရ ွားကေ်မ ဘွား ဖပျုဖပင်မမ်ွားမံဖခင်ွား။

အက ံ ျေးမဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြင
် ေ်ျေးခွွဲမ ျေးစ ရင်ျေး18
စဉ်

အက ံ ျေးမဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြင
် ေ်ျေးခွွဲမ ျေး

၁

တစ် ွဘလံိုွားအက ျုွားခံစဘွားခငာ့်မ ှရ

၂

အမ ျုွား

မွားနှငာ့် အမ ျုွား

ဖခင်ွားမ ှရ

18

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

ဘွားမ ဘွား တူညရ

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားအတက် လိုပ်အဘွားခတူညစဘ ရပွားရခ

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား
အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နစ
ှ ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ က်။

16

စဉ်
၃

အက ံ ျေးမဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြင
် ေ်ျေးခွွဲမ ျေး
ွဘ

ဘွားမ ဘွားရေ ဘရဖပဘင်ွားရ ွွဲ့ ေ်/ ဖပေ်လည်ရေ ဘခ ထဘွား ေ်လအ
ို ပ်ရ

ဘ စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွား

မ ဘွား။
၄

လိုပ်

ဘွားမ ဘွားကို အတင်ွားအဓမမအလိုပ်ရစခိုငွား် ရ

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

၅

ပိုဂဂလကပိုငက
် ိုေ်ပစစည်ွားမ ဘွား၊ အ က်ရမွားဝမ်ွားရ ကဘင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား၊ အစိုွား ရံွားို မ ဘွား၊ ဘဘ ဘရ ွား
ဆိုင် ဘအရဆဘက်အဦမ ဘွားတည်ရဆဘက်ဖခင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားအတက် ရငရ ကွားရထဘက်ပရ
ံာ့

ဘ

လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။
၆

ှ င်ွားစအရဖခခံအရဆဘက်အဦမ ဘွားကို တိုွားခ ွဲ့ရဆဘက်လိုပ်ဖခင်ွား (

)ိုှံ့ အ

စ်တည်ရဆဘက်

ညာ့်လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။
၇

တည်ရဆဘက်ရ ွားကဘလ (၃) လထက်ပို၍ ကဘဖမငာ့်မညာ့်လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

၈

ေည်ွား ပညဘပို ငွား် ဆို င် ဘ ရှုပ်ရထွားရ
ဆပ်ခံတံတဘွားအ
ွက်နိုင်ဖခင်ွားမ ှရ
ခံလိုပ်

ဘလို ပ် ငေ်ွား မ ဘွား (ဥပမဘ။ ရပ ၂၀ အထက်တံတဘွားနှငာ့်

စ် တည်ရဆဘက်ဖခင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား)နှင်ာ့ ရက ွား ွဘလူထိုကိုယ်တိုင် ရဆဘင်
ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

၉

ရေ

ဘွားအင်အဘွားထက် စက်ယနတ ဘွားဖြငာ့် ရဆဘင် ွက် ေ်လအ
ို ပ်ရ

၁၀

လိုပ်အဘွားခ ၃၀% ရအဘက်ေည်ွားရ

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား (လိုပ်ငေ်ွားခတစ်ခိုလိုွားံ စိုစိုရပါင်ွားရထဘက်ပံာ့

ရင၏)။
၁၁

ရဖမယဘရ

ဘ်လည်ွားရကဘင်ွား၊ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်စံိုတစ် ဘရ

ရလ ဘ်ရ ကွားရပွားရခ ရ
၁၂

ဘ်လည်ွားရကဘင်ွား ဆံိုွားရွားံှု ဖခင်ွားအတက်

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

အဓမမအလိုပ်ရစခိုငွား် ဖခင်ွား ( )ိုှံ့ ကရလွားလိုပ်

ဘွားအ ံိုွားဖပျုဖခင်ွားနှငာ့် လူကိုေ်ကူွားမှုဖြစ် ပ်မ ဘွား

ဖြစ်ပဘွားရစမညာ့်လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား၊ (

က် (၁၅) နှစ်အထက်နှငာ့် (၁၈) နှစ်ရအဘက်

ကရလွားမ ဘွားအဘွား အနတ ဘယ် ှရ

မ
ိုှံ့ ဟိုတ်) အ

ဘလိုပ်ငေ်ွားခင်မ ဘွား ( )ိုှံ့ ပညဘရ ွား၊ က ေ်ွားမဘရ ွား၊ ရိုပ်ပင
ို ွား်

17

စဉ်

အက ံ ျေးမဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြင
် ေ်ျေးခွွဲမ ျေး
ဆိုင် ဘ၊ စတ်ပင
ို ွား် ဆိုင် ဘနှငာ့် လူမှုပတ်ဝေ်ွားက င်ဆိုင် ဘတိုွားတက်မှုမ ဘွားအဘွား ထခိုက်ရစနိုင်
ရ

၁၃

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားတင် ခေှံ့်အပ်ခိုင်ွားရစရ

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

အစိုွား ( )ိုှံ့ အဖခဘွားမတ်ြက်အြွဲ့အစည်ွားမ ဘွားမှ ရငရ ကွားရထဘက်ပံာ့ထဘွားရ
ရထဘက်ပံာ့ ေ် အစအစဉ်ရ ွားဆထဘွားရ

ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား ( ိုှံ့ ဘတင် Cash For Work စမံကေ်ွား

လိုပ်ငေ်ွားအဘွား Co- financing အဖြစ်ရဆဘင် ွက်ရ
၁၄

လက်ကို င် လွှစက်၊ ပိုွား

ှရစရ

တ်ရဆွား၊ မှု

ဘအဖခဘွားပစစည်ွားမ ဘွားနှငာ့် အ

တ်ရဆွား၊ ရက ဘက်ဂ မ်ွား (ရက ဘက် ဂမ်ွားပါဝင်ရ
)ိုှံ့ စစ်ဘက်ဆိုင် ဘ အ

ဘ လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား ( ိုှံ့)

က်ရမွားဝမ်ွားရက ဘင်ွားမှုမ ဘွားကို

ဘစဘ

ဘ င်ွားနှွားဖမျုပ်နှံမမ
ှု ဘွား။

အဖပည် ဖပည် ဆို င် ဘရ ရ ကဘင်ွား လို ငွား် မ ဘွားမှ ရ မ ဘွားအ
ရ စွားရ ကဘင်ွား ရပေါ်တ င် ှ ရ
ယ်ဖခင်ွားမ ဘွား ( )ိုှံ့ အရ

ဘ အမ ဘွားဖပည်

ူ

ကရကြျေးကဝမှုမ ျေးနင်

ွားစဘွားဆည်ရဖမဘင်ွား

ွားစဘွား ရ အဘွားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ် ေ်ပံာ့ပိုွားမှုမ ဘွား အစ ှ ညာ့် လိုပ်ငေ်ွား
ကမခန င် မလ ခပမစ် တ စ်ကလ က် ရ

ည်ကပမ င်ျေးငယ်မ ျေးကု စမံကေ်ျေးမ ရေ်ြံုကငွြံြုျေးကြျေးလမ်မည်မဟုတ်ြါ။

နိုငင
် ရ
ံ တဘ်အဆငာ့်ထေ်ွား
မ ဘွား (အဆိုဖပျုထဘွားရ

ံိုွား ဖပျုမှု ၊ ဧ ဘဝတ ဖမစ် ၏ အဓ က

ံိုွား ရ ရပွားရဝမှု၊ အရ

မ ဘွား။ ဧရ ဝတ ပမစ် ၏ ပမစ် လက်တ က်မ ျေးပဖစ် ကသ

၁၇

ဘ

ံိုွားအရဆဘင် ( )ိုှံ့ အနတ ဘယ်

ံိုွားအရဆဘင်မ ဘွားဝယ်ယူမှုပါဝင်ရ

ဘဘဝပတ်ဝေ်ွားက င်နှငာ့် လူမှုပတ်ဝေ်ွားက င် အ
ထခိုက်ရစရ

က်ဆိုင် ဘ

ှရ ဘလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။

ပစစည်ွားမ ဘွား) အပါအဝင် မူွားယစ်ရဆွား (

၁၆

ဘလိုပ်ငေ်ွားဖြစ်ပါက ရဆဘင် ွက်နိုင် ည်)

အစိုွား ( )ိုှံ့ အဖခဘွားအြွဲ့အစည်ွားမ ဘွား၏ စမံခေှံ့်ခမှုရအဘက် ှလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားနှငာ့် အဖခဘွား
ဌဘေမ ဘွား၏ ခငာ့်ဖပျုခ က်မ

၁၅

ဘ ( )ိုှံ့ ရငရ ကွား

မ်ွားရစဘငာ့်ရ ှဘက်ထဘွားရ

ဘ

ဘဘဝရတဘမ ဘွား၊

ဘ ကဘက ယ်ရတဘမ ဘွား) ကဘက ယ်မှုဖပျုထဘွားရ

ွား

ေှံ့်

စ်ရတဘ

ဘရေ ဘမ ဘွားတ င်

18

စဉ်

အက ံ ျေးမဝင်ကသ စမံကေ်ျေးလုြင
် ေ်ျေးခွွဲမ ျေး
အရဆဘက်အအံိုမ ဘွားအ စ်ရဆဘက်လိုပ်ဖခင်ွားနှငာ့် ဖပေ်လည်ဖပျုဖပင်မမ်ွားမံဖခင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား ည်
ထေ်ွား

မ်ွားရစဘငာ့်ရ ှဘက် ေ်

ရတဘမ ဘွားပ က်

ိုဉ်ွားဖခင်ွား၊

ဘ

ဘဆံွားို ရံှုွားမှုမ ဘွားဖြစ်ရစနိုင်

ည်။

မ
ိုှံ့ ဟိုတ်

ဘဘဝ

က်ဆိုင် ဘစမံကေ်ွား၏ ကဘကယ်ရတဘ၊ ကဘကယ်ဧ ယဘ စမံ

ခေှံ့်ခမှုစမံခ က်တင် ရြဘ်ဖပထဘွားဖခင်ွားမ ှဖခင်ွား။
ဥပမဘ။ လက် ှအရဆဘက်အအံိုမ ဘွား (ဥပမဘ- ခ ွား
လူ

ဘွားလိုပ်ငေ်ွားကို

ည် ွယ်ရ

ဘ လက် ှ

ဘွားလမ်ွား ( )ိုှံ့ လှည်ွားလမ်ွားရ ကဘင်ွား) တိုှံ့ ည် ယင်ွားစမံကေ်ွား၏အစအမံနှငာ့် ကလ

မှု မ ှ ပါက ရဆဘင် ွ က် နို င်

ည် ။ ဖပည် ရထဘင် စို အ ဆငာ့် ရက ွားလက် ရေ

ြံွဲ့ ဖြျုွား

တိုွားတက်ရ ွားဦွားစွားဌဘေ၏ အတည်ဖပျုခ က်ကိုလည်ွား ယူ မည်)
၁၈

အမ ဘွားပိုင်ရ ကေ် ၏ ခခံ စည်ွား ရွားို အ
ပိုင်ဆိုင်မှုနှငာ့်ပတ်

စ်ကဘ ံ ဘတ င် လက် ှေယ်ေ မတ်ဖပင် ပ ှ ရဖမယဘ

က်၍ အဖငင်ွားပဘွားမှု ှရ

ဘရဖမအတင်ွား

ိုှံ့ ရက ဘ်လေ်၍ ခခံစည်ွားရိုွားကဘ ံ

ညာ့်လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။
၁၉

ရဖမယဘပိုင်ဆိုငမ
် ှုနှင်ပ
ာ့ တ်

က်၍ အဖငင်ွားပဘွားမှု ှရ

လက်တူွားတင်ွား/ အဝစတင်ွား/ အမ ဘွား
၂၀

ရဖမယဘပိုင်ဆိုငမ
် ှုနှင်ပ
ာ့ တ်

ံိုွားရ ငိုတ် အ

က်၍ အဖငင်ွားပဘွားမှု ှရ

ဘရဖမ ( )ိုှံ့ ပိုဂဂလကပိုင်ရဖမရပေါ်တင်
စ်တည်ရဆဘက်ဖခင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား။
ဘရဖမ ( )ိုှံ့ ပိုဂဂလကပိုင်ရဖမရပေါ်တင်

အ စ်တည်ရဆဘက်ဖခင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား
အက ျေးခံစ ျေးခွင်ရကသ အမ်ကထ င်စုမ ျေးကရွျေးခ ယ်ပခင်ျေး19
၂၈။

ဤစမံကေ်ွား ည် ကိုေ်ထိုတ်လပ
ို ်ငေ်ွားနှငာ့် ရက ွား ွဘအရဖခခံအရဆဘက်အအံိုြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားလိုပ်ငေ်ွား

မ ဘွားအတက် Cash for work စမံကေ်ွားဖြစ်ရ
19

ဘရ ကဘငာ့် စမံကေ်ွား၏အက ျုွားရက ွားဇူွားအဘွား ရက ွား ွဘ

စိုက်ပ ျုွားရ ွား ရမွားဖမြူရ ွားနှငာ့်ဆည်ရဖမဘင်ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၊ ရက ွားလက်ရေ ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားတွားို တက်ရ ွားဥွားစွားဌဘေ၊ Cash For Work စမံကေ်ွား

အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရ ွား လက်စ၊ ၂၀၂၀ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
် ၈ က်။

19

တစ် ွဘလံိုွား အက ျုွားခံစဘွားခငာ့်
ပါဝင်ရဆဘင် ွက်ရ
ှ

ှရစမညာ့်အဖပင် လိုပ်ငေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက် ဘတင်

ဘ အမ်ရထဘင်စိုမ ဘွားမှလည်ွား လိုပ်အဘွားခ

ှမည်ဖြစ်ပါ

ည်။ အက ျုွားခံစဘွားခငာ့်

ူမ ဘွားရ ွွားခ ယ် ဘတင် ရက ွား ွဘြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားရကဘ်မတနှင်ာ့ ရက ွား ွဘ ပ်မ ပ်ြမ ဘွားမှ ရ ွွားခ ယ် မည်

ဖြစ်ပါ

ည်။

၂၉။

ဤစမံကေ်ွား

ည် တိုင်ွား င်ွား

ဘွားလူေည်ွားစိုမ ဘွားအတက် အခငာ့်အလမ်ွားမ ဘွားတေ်ွားတူညမျှစဘ

ှရ ွား၊ က ဘွား/ မတေ်ွားတူညမျှမှု ှစဘ ပါဝင်ရဆဘင် ွက်ခငာ့်
ရ ကဘငာ့် တို ငွား် င်ွား

ဘွားလူ ေ ည်ွား စို မ ဘွားပါဝင် ရ ွား၊ အမ ျုွား

အရလွားထဘွားစည်ွားရံွားို ရဆဘင် ွက်

ဘွားမည်ဖြစ်ပါ

မဘွားမ ဘွား မပါဝင်ရစရ ွားအတက်လည်ွား ရ

မ ဘွားကို

ဘ ပါဝင်ရဆဘင် ွက်ရစမည်ဖြစ်ပါ

မွားမ ဘွားပါဝင် ရဆဘင် ွ က် ရ ွားကို လ ည်ွား

ခ ဘစဘစစစ်၍ အ

က် (၁၅)နှစ်ဖပညာ့်ဖပွား

အေက်မှ ဦွားစဘွားရပွားရဆဘင် ွက်မညာ့်လိုပ်ငေ်ွားကို ရက ွား ွဘလူထို

အရကဘင် အ ထည်ရြဘ် ဘတ င် ဝင်ရ ဘက် အ လိုပ် လိုပ်ကို င် လိုရ
င်ွားနိုင်

ဘလို ပ် င ေ်ွား မ ဘွား

ိုှံ့ အ ံခ ွဲ့စက်ဖြငာ့်ရ ကညဘဖခင်ွား၊

ရ ကဘ်ဖငဘ င်ပိုေ်ွားတင်ကပ်ဖခင်ွား စ ညာ့်ေည်ွားလမ်ွားမ ဘွားဖြငာ့် ရက ွား ွဘလူထို

ိုှံ့အ ရပွား မည်။ လိုပ်ငေ်ွားခ

ဘ အမ်ရထဘင်စိုမ ဘွားမှ ရက ွား ွဘ

ည်။ စမံကေ်ွားရဆဘင် ွက်

ညာ့်ရက ွား ွဘနှငာ့် အေွား

ောွား ှ ရက ွား ွဘ မှ စ မံ က ေ်ွား လို ပ် င ေ်ွား တ င် ပါဝင် အ လို ပ် လို ပ် ကို င် လို ရ

ဘ အ မ် ရထဘင် စို မ ဘွား ှ ပါက

ကိုယ်တိုင်စဘ င်ွားရပွား

ည်။

၃၁။

ခ ယ်ခံလိုရ
ံိုွား

င်ွားနိုင်ဖပွား လိုပ်ငေ်ွားတင်ပါဝင်ရဆဘင် ွက်ခငာ့် ှ

လိုပ်ငေ်ွားရဆဘင် ွက်လရ
ို

ဘအမ်ရထဘင်စိုမ ဘွားမှ ကိုယ်တိုင်စဘ င်ွားရပွား

င်ွား ဘတင် အရ ွွား

ဘ အမ်ရထဘင်စိုအရ အတက်မ ဘွားဖပဘွားလဘပါက “ထခိုက်လယ်မှု အမှတ်ရပွားအကဖြတ်

ပ်ခ က် ပံိုစံ-၀-၂ (က)” ကိုအ ံိုဖပျု၍ အက ျုွားခံစဘွားခငာ့် ှရ

မည်ဖြစ်

ူ

ည်။

ရက ွား ွဘ ြံွဲ့ ဖြျုွား ရ ွားလို ပ် င ေ်ွား အဆို ဖပျုလွှဘ တ င် ရက ွား ွဘ မှ ရ ွွား ခ ယ် ထဘွားရ

ရကဘ်မတထံ ိုှံ့ ကိုယ်တိုငစ
် ဘ င်ွားရပွား

ဘ

ည်။ လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားရဆဘင် ွက် ဘတင် ကရလွား

အလိုပ်

၃၀။

ှနိုငရ
် ွားကိုလည်ွား အရလွားထဘွားရ

ည်။

ဘအမ်ရထဘင်စိုကို စစစ်ရ ွွားခ ယ်

20

၃၂။

စ မံ က ေ်ွား လို ပ် င ေ်ွား အရကဘင် အ ထည် ရြဘ် ရဆဘင် ွ က် ဘတ င် ပါဝင် အ လို ပ် လို ပ် ကို င် ေ်

ရ ွွားခ ယ်ခံ ရ

ဘအမ်ရထဘင်စိုစဘ င်ွားကို ရက ွား ွဘလူထို

မှ ရက ွား ွဘရ ကဘ်ဖငဘ
ဖြငာ့် အ

င်ပိုေ်ွားတင်ကပ်ဖခင်ွား၊ အ

ရပွား မည်ဖြစ်

ှနိုင်ရစ ေ် ရက ွား ွဘြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားရကဘ်မတ

ံခ ွဲ့စက်ဖြငာ့်ရ ကညဘဖခင်ွား စ

ညာ့်ေည်ွားလမ်ွားမ ဘွား

ည်။

စမံကေ်ျေးြတ်သမ်ျေးပခင်ျေး20
၃၃။

စမံက ေ်ွား လိုပ် ငေ်ွား မ ဘွား

ဘနှုေ်ွား ဖပညာ့်ဖပွားစွားပါက ဖမျုွဲ့ ေယ်ရက ွားလက်ဦွားစွားရံိုွား

ည် ရက ွား ွဘ

ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားရကဘ်မတ၊ ရက ွား ွဘအိုပ်ခ ျုပ်ရ ွားအြွဲ့တန
ိုှံ့ ှငအ
ာ့် တူ စမံကေ်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားရဆဘင် ွက်
ရေ ဘမ ဘွား

ိုှံ့

ညာ့်

ဘွားရ ဘက်၍ လိုပ်ငေ်ွားရဆဘင် ွက်ဖပွားစွားမှုအရဖခအရေကို ကင်ွားဆင်ွားစစ်ရဆွား မည်။

တ် မှ တ် စံ ခ ေ် ၊ စံ ညွှ ေ်ွား ဖပညာ့် မ ဖခင်ွား ှ / မ ှ ၊

ေ် ပံို ရင မ ဘွား စေစ် တ က

ံိုွား စ ဖခင်ွား ှ /မ ှ စစ် ရဆွား

အတည်ဖပျု မည်။
၃၄။

ငာ့်ရလ ဘ်ရ

အရဖခအရေ၊

ဘရေှံ့ က်တင် ရက ွား ွဘလူထိုအဘွားြတ် ကဘွား၍ လိုပ်ငေ်ွားရဆဘင် ွက်ဖပွားစွားမှု

ေ်ပံိုရင

ံိုွား စမှု အရဖခအရေမ ဘွားအဘွား ပငာ့်လ င်ွား ဖမင်

ဘမှု ှစဘ

ှငွား် လင်ွား ခ ဖပ မည်။

ရဆဘင် ွက်ဖပွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားအဘွား ရက ွား ွဘရကဘ်မတထံ လွှရဖပဘင်ွားရပွား မည်ဖြစ်ပါ

ည်။

Cash for Work စမံကေ်ျေးနင် အကရြို့ကတ င်အ ရနုင်ငံမ ျေး
ကကမဘ ဒျေးယ ျေးနုင်ငံ
၃၅။
အ

ကရမ္ဘေွားယဘွားနိုငင
် ံအစိုွား

ည် ရက ွားလက်ရေ

ူမ ဘွား

က်ရမွားဝမ်ွားရ ကဘင်ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားဖမငာ့်တင်ရပွားနိုငရ
် ွားအတက် Cash for Work စမံကေ်ွား ၂၀၀၈

ခိုနှစ်တင် စတင်အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်ခာ့ပါ

20

ြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားနှငာ့် ရက ွားလက်ရေဖပည်

ည်။

ထစ
ို မံကေ်ွား

https://cdd.drdmyanmar.org/en/media-53086

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---srobangkok/documents/publication/wcms_237837.pdf

ည် ရက ွားလက်ရေ

21

ဖပည်

ူ မ ဘွားဆင်ွား မှု ရလျှဘာ့ ခ ရ ွားနှ င်ာ့ ဆင်ွား ရ

ဘလယ်

မဘွားမ ဘွား လယ် ယဘလို ပ် ကို င် နို င် ရ ွား

အတက် ကဘလတိုစမံခ က်အဖြစ် စတင်ရဆဘင် ွက်ခာ့ပါ ည်။ ကရမ္ဘေွားယဘွားနိုငင
် ံ၏စဘွားေပ် ကခဘ
ရထဘက်ပံာ့ရ ွားအစအစဉ်နှငာ့် Cash for Work စမံကေ်ွားအတက် အဘ ှြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားဘဏ်မှ အရမ ကေ်
ရေေါ်လဘ

ေ်ွား(၄၀) ရထဘက်ပံာ့ခာ့ပါ

ရဆဘင် ွက်ခာ့ဖပွား ရက ွားလက်လပ
ို ်

ည်။ စွားပဘွားရ ွားနှငာ့် ဘဏ္ဍဘရ ွားဝေ်ကကွားဌဘေ၏ လမ်ွားညွှေ်မှုဖြငာ့်
ဘွားမ ဘွားမှ ရက ွားလက်လမ်ွားမ ဘွားဖပေ်လည်ဖပျုဖပင်ဖခင်ွား၊ စိုက်ပ ျုွားရ ွား

ရ ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားစေစ်တက ရဆဘင် ွက်ဖခင်ွားနှင်ာ့ အရဖခခံအရဆဘက်အအံိုြံွဲ့ဖြျုွားရ ွားဆိုင် ဘလိုပ်ငေ်ွား
မ ဘွားကို ရဆဘင် ွက်ခာ့ပါ

ည်။

ဖလစ်ြုင်နုငင
် ံ
၃၆။

၂၀၁၃ခိုနှစ်၊

နိုဝင်ဘဘလ(၈) က်ရေှံ့တင်

မိုေ်တိုင်ွား (Haiyan)တိုက်ခိုက်ခာ့ပါ
ရ ကဘင်ွားတင် ရ

ြလစ်ပင
ို န
် ိုငင
် ံအလယ်ပိုငွား် ရေ ၌

ည်။ ယင်ွားတိုင်ြိုေ်ွားမိုေ်တိုင်ွား

တိုင်ြိုေ်ွား

ည် ြလစ်ပိုင်နိုငင
် ံ၏

မိုင်ွား

ရ ကပ က်ဆွားမှုအမ ဘွားဆံိုွားနှင်ာ့ အဖပင်ွားထေ်ဆံိုွားမိုေ်တိုငွား် တစ်ခိုဖြစ်ခာ့ဖပွား ရက ွားလက်

ရေဖပည် ူမ ဘွား၏လယ်ယဘစိုက်ပ ျုွားရ ွားကဏ္ဍကို မ ဘွားစဘထခိုက်ပ က်ဆွားခာ့ပါ ည်။ ြလစ်ပိုငအ
် စိုွား
ည် ရက ွားလက်ရေဖပည်

ူမ ဘွားနှငာ့် လယ်

မဘွားမ ဘွားဘဝ ဖပေ်လည်ထူရထဘင်နိုငရ
် ွားအတက်

Cash for Work စမံကေ်ွားကို NGO အြွဲ့အစည်ွားမ ဘွား၊ နိုငင
် တ
ံ ကဘရထဘက်ပံာ့ရ ွားအြွဲ့မ ဘွားနှငာ့်
ပူွားရပါင်ွားရဆဘင် ွက်ခာ့ပါ ည်။ မိုေ်တိုငွား် ငာ့်ရေ

ှ အမ်ရထဘင်စိုရပါင်ွား (၁၂,၉၀၀) ရက ဘ် ဖပေ်လည်

ထူ ရထဘင် ရ ွားအတ က် အဘ ှ ြံွဲ့ ဖြျုွား ရ ွားဘဏ် မှ အရမ ကေ် ရေေါ်လဘ

ေ်ွား (၂၀) ရထဘက် ပံာ့ ခာ့ ပါ

ည်။

https://www.mef.gov.kh/gdicdm-m-and-e-specialist.html
https://www.adb.org/features/cash-work-program-rekindles-community-life-typhoon-hit-philippines
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အင်ဒေ
ု ျေးရ ျေးနုငင
် ံ
၃၇။

၂၀၁၈ခိုနှစ်၊ ရအဘက်တိုဘဘလ(၃၀) က်ရေှံ့တင် အင်ေေ
ို ွား ှဘွားနိုငင
် ၊ံ Sulawesi ကျွေ်ွားတင်

ဖြစ်ပဘွားခာ့ရ

ဘ ဆူောမငလ င်ရ ကဘငာ့် ဖြစ်ရပေါ်ခာ့ရ

နိုငရ
် ွားအတက် အင်ေိုေွား ှဘွားအစိုွား

ဘပ က်ဆွားဆံိုွားရွားံှု မှုမ ဘွားအဘွား ဖပေ်လည်ထူရထဘင်

ည် Cash for Work စမံကေ်ွားကို (၂)လတဘ စမံခ က်ဖြငာ့်

အရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်ခာ့ပါ ည်။ UNDP၏

ဘဘဝရဘွားအနတ ယ်ဖပေ်လည်ထရ
ူ ထဘင်

ရ ွား ေ်ပံိုရငမှ အရမ ကေ်ရေေါ်လဘ(၁.၄) ေ်ွား ရထဘက်ပံာ့ကူညကဘ ဖပေ်လည်ထူရထဘင်ရ ွားလိုပ်ငေ်ွား
မ ဘွားကိုရဆဘင် ွက်ခာ့ပါ

ည်။

ယခိုဖြစ်ပဘွားလ က် ှရ

စွားပဘွားရ ွားအရဖခခံလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားရဆဘင် ွက်နိုငရ
် ွား၊

ဘ Covid-19 ကဘလအတင်ွား အရ

ွားစဘွား

စေ်ပ
ှံ့ စ်ပစစည်ွားဖပေ်လည်အစဘွားထွားို အ ံိုွားဖပျုဖခင်ွား

လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား၊ လမ်ွား၊ တံတဘွားမ ဘွားနှင်ာ့ အိုွားအမ်အရဆဘက်အအံိုမ ဘွား ဖပေ်လည်ထေ်ွား မ်ွားရ ွားလိုပ်ငေ်ွား
မ ဘွားအတက် Cash for Work စမံကေ်ွားကို ရဆဘင် ွက်လ က် ှပါ

ည်။

လ အုနုငင
် ံ
၃၈။

၂၀၁၈ခိုနှစ်၊ ဇူလင
ို လ
် (၁၈) က်မှ (၁၉) က်အထဖြစ်ပဘွားခာ့ရ

ဘ အပူပိုင်ွားမိုေ်တိုင်ွားSon-

Tinh ရ ကဘငာ့် လဘအိုနိုင်ငံ ှ ဖပည်ေယ်(၁၈)ဖပည်ေယ် ှ ခရိုင်(၅၅)ခိုတင် ရ လွှမ်ွားမိုွားခာ့ဖပွား Attapeu
ဖပည်ေယ်တင် ဆည်ရ က ျုွားက မှုမ ဘွားဖြစ်ပဘွားခာ့ပါ

ည်။ ထခိုက်ေစ်ောရ

ဘ အမ်ရထဘင်စိုအရ

အတက် ၁၃၂,၀၀၀ အထ ှခာ့ဖပွား စပါွားစိုက်ဧ ယဘ ဟက်တဘ (၁၀၀,၀၀၀)ရက ဘ်ပ က်ဆွားခာ့ကဘ ၆၀၀
က လို မ တဘနှ င်ာ့ အ ထက် လမ်ွား မ ဘွားနှ င်ာ့ တံ တဘွား(၄၇)ခို ပ က် ဆွားခာ့ ပါ

ည် ။

လဘအို အ စိုွား

https://reliefweb.int/report/indonesia/cash-work-full-swing-undp-helps-restore-quake-hitcommunities-indonesia
https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/07/cash-for-working-towards-our-neweconomy.html
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=82377

ည်
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ရ လွှမ်ွားမိုွားဖခင်ွား ဖပေ်လည်ထူရထဘင်ရ ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားအတက် ကိုလ မဂဂြံွဲ့ဖြျုွားမှုအစအစဉ် (UNDP)
နှငအ
ာ့် တူ ရ ရဘွား

ငာ့်ဖပည်

ူမ ဘွားအဘွား တိုက်ရိုက်အကူအညရပွားရ

ဘ Cash for Work အစအစဉ်

မ ဘွားကို ရဆဘင် ွက်ခာ့ပါ ည်။ စမံကေ်ွားကဘလဖပွားဆံိုွား ညာ့် ၂၀၁၉ခိုနှစ်၊ မတ်လတင် Cash for Work
စမံက ေ်ွား လိုပ် ငေ်ွား (၄၅)ခို အရကဘင် အ ထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်နို င်ခာ့ဖပွား ရက ွား ွဘရပါင်ွား (၆၅) ွဘမှ
လူဥွားရ (၁၇,၂၄၁) ဥွားအတက် အလိုပ်အကိုငမ
် ဘွားြေ်တွားရပွားနိုင်ခာ့ပါ

ည်။

ေဂံုျေး
၃၉။

Cash For Work စမံကေ်ွားအရကဘင်အထည်ရြဘ်ရဆဘင် ွက်ဖခင်ွားဖြငာ့် နိုင်ငရ
ံ တဘ်၏ ကိုဗစ်-၁၉

စွားပဘွားရ ွားကို စဘွားမှု အ စ အစဉ် ကို အရထဘက် အ ကူ ဖပျုနို င် မ ည် ဖြစ် ပါ

ည် ။ ရက ွား ွဘ ြံွဲ့ ဖြျုွား ရ ွား

လိုပ်ငေ်ွားမ ဘွားကို ရက ွား ွဘရေလူထိုကိုယ်တိုင် ရ ွွားခ ယ်ဆံိုွားဖြတ် က ဖခင်ွားဖြစ်
စွားပဘွားရ ွားအရဖခခံအရဆဘက်အဦမ ဘွား ြံွဲ့ဖြျုွားတိုွားတက်လဘနိုငမ
် ည်ဖြစ်ပါ
အရ အတက် ၂.၇

ေ်ွားအထ လိုပ်

ရငက ပ် (၁၄၉၂၈)

ေ်ွားခေှံ့်အထ အက ျုွားခံစဘွားခငာ့်

ဖြစ်ပါ ည်။

ညာ့်အတက် ရက ွား ွဘ

ည်။ ရက ွား ွဘလိုပ်

ဘွား

ဘွားအင်အဘွားအ ံိုွားဖပျု ေ်ရမျှဘ်မှေ်ွားထဘွားဖပွား လိုပ်အဘွားခစိုစိုရပါင်ွား
ှ ေ် ရမျှဘမ
် ှေ်ွားထဘွား ညာ့်စမံကေ်ွားတစ်ခိုလည်ွား

စမံကေ်ွားကို အရကဘင်အထည်ရြဘ် ဘတင် ရစဘငာ့် ကညာ့်ကကွား ကပ်ရ ွားလိုပ်ငေ်ွားမ ဘွား

အပါအဝင် လိုပ်ငေ်ွားတိုွားတက်မှုအစ င်ခံစဘဖပျုစိုဖခင်ွားမ ဘွားကိုပါ စေစ်တက ထညာ့်

င်ွားရဆဘင် ွက်

ထဘွားဖခင်ွားဖြစ်၍ ရက ွား ွဘလူထိုတစ် ပ်လွားံို အတက် အရထဘက်အကူဖပျုမညာ့်စမံကေ်ွားတစ်ခဖို ြစ်လဘ
နိုငမ
် ည်ဖြစ်ရ ကဘင်ွား ရလာ့လဘစိုစည်ွားတင်ဖပအပ်ပါ

ည်။

https://www.redr.org.au/news-and-publications/field-stories/cash-for-work-assisting-early-flood-recovery-inlaos/
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