သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတဝန်းကျငထိန်းသိမ်းရ ်း ဝနကက်းဌာန
သစရတာဦ်းစ်းဌာန

မြန်ြာနိုင်ငံ သစ်တ

ြ

ာမြန်လည်ထူတထာင်တ ေး၊ ဖွံ့ံ ဖဖ ေးတ ေးနှင့်် င်ေးနှေးမြ ြ်နံြ
ှ ု စြံကန်ေး(FREDIP)

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆင
ို ် ာ စြံခန့််ခွဲြု ြူတဘာင်နှင့်် အစအြံြျာေး (
ဇာမခည်ဝင်ေး (PhD)
ဦေးစေးအ ာ ှ
ေးို ချွဲွံ့ြညာတြေးတ ေးဌာန
၂၀၂၁ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါ လ

င
ို ်ြင်တဆေးတနေးမခင်ေး)

❖

စမံကိန်းရ

ာင ွကမည့် ရေသမျာ်း ှိ အဓိက

ကစပပတသက သူမျာ်းအာ်း

စမံကိန်းရ ကာင့် ဖြစရပေါ်လာနိိုငရဖြေ ှိသည့် ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ
အနတ ာယအလာ်းအလာမျာ်း၊

သကရ ာကမှုမျာ်းနှင့်

သကရ ာကမှုမျာ်းကိို ရလျာ့်ကျရစရ ်း အ

ရည်ရွယ်ချက်မျ ျား

မျာ်းအရ ကာင်း အသိရပ်း တိိုငပငရ
❖

ိိုဖပြု ရ ်း

အ

ိိုပါ

ိိုင ာ

အနတ ာယနှင့်

ွဲထာ်းသည့် အစအမံ

်းရန်း န၊

ကစပပတသကသူမျာ်း၏ စိို်း ိမရ ကာင့် ကမှုမျာ်း နှင့် အကကံဖပြုြေျကမျာ်းကိို

စမံကိန်း၏ ပတဝနကျငနှင့် လူမှုဘဝ

ိိုင ာ အနတ ာယမျာ်း၊ သကရ ာကမှုမျာ်း

စမံြေန့်ြေွဲမှု စာ ွကစာတမ်းမျာ်း တင ရပါင်းစပထည့်သင်း န။

ထည့််သင်ေးစဉ်ေးစာေးထာေးသည့်် အတ ေးကကေးတသာ ဥြတေ၊ နည်ေးဥြတေြျာေးနှင့်် စံသ
ဖမနမာနိိုငငံ၏ ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုရ ်း
ဥပရေ/နည်းဥပရေမျာ်း
ြ

ြ
် ှ

်ချက်ြျာေး

ိုင
ိ ာ

လူြုဘဝဆိုင် ာ(လူြုတ ေး ာ)

်ဝန်ေးကျင်ဆိုင် ာ

▪

ပတဝန်းကျငထိန်းသိမ်းရ ်း ဥပရေ (၂၀၁၂)၊

▪

အလိုပသမာ်းအြွဲွဲ့အစည်းဥပရေ (၂၀၁၁)၊

▪

ပတဝန်းကျငထိန်းသိမ်းရ ်း နည်းဥပရေမျာ်း (၂၀၁၄)၊

▪

အလိုပသမာ်းရ ်း ာ အဖငင်းပာ်းမှုရဖြ ှင်းရ ်း ဥပရေ (၂၀၁၂)၊

▪

ပတဝန်းကျငထိြေိိုကမှု

▪

အလိုပအကိိုငနှင့် ကျွမ်းကျငမှု ြံွဲ့ဖြိြု်းတိို်းတကရ ်းဥပရေ (၂၀၁၃)၊

▪

ဖမနမာနိိုငငံ အမျိြု်းသာ်းပတဝန်းကျငရ ်း ာ မူဝါေ (၂၀၁၉)၊

▪

▪

သစရတာဥပရေ (၂၀၁၈)၊

၁၉၅၁ ြေိုနှစ၊ ြေင့် ကနှင့်အလိုပပိတ က အကဥပရေအာ်း ဖပင
ဥပရေ (၂၀၁၄)၊

▪

ဇဝမျိြု်းစံမ
ို ျိြု်းကွဲနင
ှ ့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း

▪

မသနစမ်းသူမျာ်း၏ အြေင့်အရ ်းဥပရေ (၂၀၁၅)၊

▪

အြေရ က်းရငရပ်းရြေျရ ်း ဥပရေ (၂၀၁၆)၊

▪

လိုပငန်းြေငရဘ်းအနတ ာယကင်း ှင်းရ ်းနှင့် ကျန်းမာရ ်း

▪

တိိုင်း င်းသာ်းလူမျိြု်းမျာ်း၏ အြေင့်အရ ်းကာကယရစာင့်ရ ှာကသည့်ဥပရေ
(၂၀၁၅)၊

▪

ရဖမသိမ်း ည်းဖြေင်း၊ ဖပနလညရန ာြေျထာ်းဖြေင်းနှင့်
ဖပနလညထူရထာငဖြေင်း ိိုင ာ ဥပရေ (၂၀၁၉)၊

▪

ရဖမယာသိမ်း

▪

ယဉရကျ်းမှုအရမအနှစရေသမျာ်း ကာကယထိန်းသိမ်းရ ်းဥပရေ (၂၀၁၉)
စသည

န်းစစဖြေင်း

ကာကယရစာငရ
့် ှာကဖြေင်း
▪

ိိုင ာ လိုပထံ်းို လိုပနည်း (၂၀၁၅)

ိိုင ာ ဥပရေ (၂၀၁၈)၊

ရေသြေံဖပညသူအစိုအြွဲ့ွဲ ပိိုငသစရတာလိုပငန်း

ိိုင ာ

ညွှန ကာ်းြေျက(၂၀၁၉၊)
▪

ဓာတိုပစစည်းနှင့်

ကစပပစစည်းမျာ်း အနတ ာယမှ တာ်း

ဥပရေ(၂၀၁၃) စသည

်းကာကယရ ်း

ငထာ်း သည့်

ိိုင ာဥပရေ (၂၀၁၉)၊

ည်းရ ်းအကဥပရေ(၁၈၉၄) လယယာရဖမ ဥပရေ (၂၀၁၂)၊

ထည့််သင်ေးစဉ်ေးစာေးထာေးသည့်် အတ ေးကကေးတသာ ဥြတေ၊ နည်ေးဥြတေြျာေးနှင့်် စံသ
ကမ္ာဘ
့် ဏ၏ ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုရ ်း

ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုရ ်း ာ
အနတ ာယမျာ်းနှင့် သကရ ာက
မှုမျာ်းအာ်း အကွဲဖြတ န်းစစ
ဖြေင်းနှင့် စမံြေန့်ြေွဲဖြေင်း

ဇဝမျိြု်းစံိုမျိြု်းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရစာင့်
ရ ာှ ကဖြေင်းနှင့် သက ိှ သဘာဝ
အ င်းအဖမစမျာ်းအတက
ရ ှည
တညတံ့် ရကာင်းမနရသာ စမံြေန့်ြေွဲမှု

လိုပသာ်းရ ်း ာနှင့်
လိုပငန်းြေငအရဖြေအရနမျာ်း

ဌာရနတိိုင်း င်းသာ်းမျာ်း/အာြ ိ
က
ာဟာ ရတာငပိိုင်းရေသ ိှ
အစဉအ က ြံွဲ့ဖြိြု်းရ ်း အြေင့် အ
လမ်းနည်းပါ်းြေွဲ့်ရသာရေသြေံမျာ်း

ြ
် ှ

်ချက်ြျာေး

ိိုင ာ စံသတမှတြေျကမျာ်း (WB ESS)

အ င်းအဖမစမျာ်း ထိရ ာကစာ
အသံို်းြေျဖြေင်း၊
ပတဝန်းကျင
ညစညမ်းမှု ကာကယတာ်း ်း
ဖြေင်း နှင့် စမံြေန့်ြေဖွဲ ြေင်း

ယဉရကျ်းမှု
အရမအနှစမျာ်း

ပ ွာလူထို ကျန်းမာရ ်း

နှင့် ရဘ်းကင်းလံိုခြြေံြုရ ်း

ရငရ က်း ိိုင ာ ကာ်းြေံ
အြွဲွဲ့အစည်းမျာ်း

ရဖမသိမ်းဖြေင်း၊

ရဖမအသံို်းြေျမှု ကန့်

သတဖြေင်းနှင့်

နဒမပါရသာ ရန ာ

ရဖပာင်းရ ွဲ့ ဖြေင်း

ကစပပတသကသူမျာ်း
နှင့်
က ည
ံ ိနင
ိှု ်း ရ ာင က
ွ ဖြေင်း
နှင့် သတင်းအြေျကအလကမျာ်း
ထိုတဖပနရပ်းဖြေင်း

ပတဝန်းကျငနှင့်
လူမှုဘဝ

ိိုင ာ

စမံြေန့်ြေွဲမှု
မူရဘာငနှင့်
ပတသတရသာ

စာ ွကစာတမ်းမျာ်း

ပတဝန်းကျငနှင့်
လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ
ဆန်ေးစစ်မခင်ေး (SA)

လူမဘ
ှု ဝ

င
ိို ာ

စမံြေန့်ြေွဲမှု
မူရဘာင (ESMF)

ဆက်စြ်ြ ်သက်
သူြျာေးနှင့််
ဆက်သယ်ညနင
ု ေး်
မခင်ေး အစအစဉ်
(SEP)

ပတဝန်းကျငနှင့်
လူမှုဘဝ ိုင
ိ ာ
ကတိကဝတမျာ်းအာ်း
ရြာရ ာငမည့်
အစအစဉ (ESCP)

လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ ဆန်ေးစစ်မခင်ေး (SA)

ပတဝန်းကျငနှင့်
လူမှုဘဝ



တိင
ို ်းရေသကက်း ၆ ြေို အတက ရေသအလိိုက လူမှုစ်းပာ်းအြေျကအလကမျာ်း (Secondary Data)



တေသခံြျာေးနှင့််

ိိုင ာ

တိိုင်းရေသကက်းမျာ်း ှိ ရေသြေံဖပညသူအစိုအြွဲွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်း ရ

ပတသတရသာ

စာ ွကစာတမ်းမျာ်း
ရ ်း

ာင ွက ကသည့် ရကျ်း ွာမျာ်းမှ ရနထိိုငသူမျာ်း

နှင့် တိိုင်း င်းသာ်းမျိြု်းနယစိုမျာ်း အပါအဝင အသံို်းဖပြုသူမျာ်းအြွဲွဲ့မျာ်းနှင့် စစကိိုင်း၊ မရက်းတိိုင်းရေသကက်းမျာ်း ှိ သဘာဝ

စမံြေန့်ြေွဲမှု
မူရဘာငနှင့်

စ်ဦေးချင်ေး/အိုြ်စိုဖွဲွံ့ တဆေးတနေးမခင်ေးြျာေး (ြိုန်းဖြင၊့် Skype ဖြင့်) - စစကိိုင်း၊ မရက်း၊ ပွဲြေူ်း၊ ဧ ာဝတ

ထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်းအန်း ှိ ရကျ်း ွာမျာ်းမှ ရေသြေံဖပညသူမျာ်း


ရေသအရဖြေအရန၊ သစရတာသယံဇာတ အသံို်းဖပြုမှု၊ ၎င်းတိို့်ရတွဲ့ကကံြုရန ရသာ အြေကအြေွဲကိစစ ပမျာ်း၊ စိို်း ိမရ ကာင့်
ကမှုမျာ်း စသည



ွဲဖပြုစိုဖြေင်း

စြံကန်ေးနှင့််ဆက်စြ်တသာအဖွဲွံ့အစည်ေးြျာေးနှင့်် ဆက်သယ်တြေးမြန်ေးမခင်ေး -

ပိုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အ ပြကလူမှု

အြွဲွဲ့အစည်းမျာ်း၊ အစိ်းို မဟိုတရသာ အြွဲွဲ့အစည်းမျာ်း၊ နယရဖမြေံ သစရတာဝနထမ်းမျာ်း နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်း

လိုပငန်းစဉ

နယရဖမ ဝနထမ်းမျာ်း အပါအဝင အမျိြု်းမျိြု်းရသာ


ရ

ကစပ ပတသကသူမျာ်း

ှညတညတံ့်ရစမည့် သစရတာ စမံအပ
ို ြေျြုပမှုလိုပငန်းမျာ်းအတက ၎င်းတိို့်၏ အြေန်းကဏ္ဍ၊ ဦ်းစာ်းရပ်းအ ာမျာ်း နှင့်

စိနရြေေါ်မှုမျာ်း စသည

ပတဝန်းကျငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ
(တိင
ို ပငရ

င
ိို ာ စမံြေန့်ြေမ
ွဲ ှု မူရဘာင(ESMF)

်းရန်းဖြေင်းအတက မူ ကမ်း)

▪ ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့််

နှင/့်် သို့်ြဟို
ပတဝန်းကျငနှင့်
လူမဘ
ှု ဝ

င
ိို ာ

စမံြေန့်ြေမ
ွဲ ှု မူရဘာင၏
ည ယ
ွ ြေျကမျာ်း

လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ

် တလျာ့်နည်ေးတစ န်အ

သက်တ ာက်ြုြျာေးကို

န
် ိုငသ
် ြျှ

တ ှာင် ှာေး

က် စြံကန်ေးအတနမဖင့်် တဆာင် ်က်ြည့်် အစအြံြျာေး

ရသြေျာစာ ထာ်း ိှ န
▪ စမံကန
ိ ်းကာလတစရလ ာကလံ်းို ESMF အာေး ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ စြံခန့််ခွဲြု

လြ်ေးညန်အမဖစ် အသံို်းဖပြု န
▪ စမံကန
ိ ်းသည ကြ္ာ့်ဘဏ်၏ ြ
မြန်ြာနိုင်ငံတ
ရ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြတ
ု ေး ာ စံသ

်ြှ

ခ
် ျက်ြျာေး(ESSs) နှင့််

ာ်အစေးို က မြဌာန်ေးထာေးတသာ ဥြတေြျာေးနှငအ
့်် ည အရကာငအထညရြာ

ာင ွကမှုကိို ရသြေျာရစ န

FREDIP စီမက
ံ န
ိ ်း် လုပ်ငန််းမ ်းမှ ဥပမ လုပ်ငန််းအခ ိ ျို့

• ပထမ - ပတဝန်းကျငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ိိုင ာ အတမခခံ အချက်အလက်နှင့်် အတမခ အတနြျာေးကို

တဖာ်မြရပ်းထာ်းပါသည။

• ေိုတိယ - စမံကိန်းရ ကာင့် ဖြစလာနိင
ို ရသာ ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ မဖစ်တြေါ်နင
ို ်

တမခ ှတသာတဘေးအနတ ာယ်အလာေးအလာြျာေး နှင့်် သက်တ ာက်နင
ို ြ
် ုြျာေးကို ဆန်ေးစစ်ရြာဖပရပ်း
ပတဝန်းကျငနှင့်
လူမဘ
ှု ဝ

င
ိို ာ

စမံြေန့်ြေွဲမှု မူရဘာင
(ESMF) ၏ နယပယ
အတိိုင်းအတာ/
ပါဝငသည့် အ ာမျာ်း

ထာ်းပါသည။

• တတိယ

-

စမံကိန်းအရကာငအထညရြာမည့်

တန ာအလက
ို ်

မဖစ်တြေါ်နိုင်တမခ ှတသာ

သက်တ ာက်ြုြျာေးကို စစစ်မခင်ေးနှင့် ဖြစရပေါ်လာနိိုငသည့်သကရ ာကမှုမျာ်းအတက လိိုအပ
ရသာ ရြာထိုတထာ်း ှိသည့် တလျာ့်ကျတစြည့်အ
် စအြံြျာေး သ
တဖာ်တဆာင် ်က်မခင်ေး၊ ကကေးကကြ်မခင်ေးနှင့်် အစ င်ခံ

်ြှ

်မခင်ေး၊ အတကာင်အထည်

င်မြမခင်ေး လိုြင
် န်ေးစဉ်ြျာေးကို ရြာဖပထာ်း

ပါသည။
• စတိုတထ - အ
စမံြေန့်ြေွဲ ာတင

ိိုပါ အနတ ာယ အလာ်းအလာမျာ်းနှင့် သကရ ာကမှုမျာ်းကိို ရအာငဖမငစာ
လိိုအပရသာ

အဓကကျသည့််

အဖွဲွံ့အစည်ေးဆိုင် ာ

ာဝန်ယူြုြျာေး၊

အဖွဲွံ့အစည်ေး ဖွံ့ွဲ စည်ေးြံိုြျာေး နှင့်် အ င်ေးအမြစ်ြျာေး (လူသာ်း နှင့် ဘဏ္ဍာရငရ က်း)၊ နစ်နာြု
င
ို က် ကာေးချက်ြျာေး တမဖ ှင်ေးတဆာင် ်က်ြည့်် အစအြံြျာေး ကိိုလည်း ရြာဖပထာ်းပါသည။

❑ သစရတာအိုပြေျြုပမှုကိို
အတန်းအစာ်းကျ

ပိိုမိိုတို်းိ တကရကာင်းမနရစဖြေင်း

စမံအပ
ို ြေျြုပဖြေင်းလိုပငန်းမျာ်း

FREDIP စြံကန်ေး၏
ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့််

လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ
တကာင်ေးကျ ေးြျာေး

သစရတာ

င်းမှုွဲ့ကိို ရလျာ့်ကျရစ)

❑ ရေသြေံဖပညသူအစိုအြွဲ့ွဲ ပိိုငသစရတာလိုပငန်းမျာ်း(CFs)
ဝနရ

(သစရတာဖပြုန်းတ်းမှုနှင့်

ာငမှုမျာ်းအာ်း ရ

အရနဖြင့်

နှင့်

သစရတာမျာ်း

သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း

နှင့်

ဇဝမျိြု်းစံိုမျိြု်းကွဲမျာ်း၊

ရဂ္ဟစနစ

ည
ှ တညတံရ
့် စမည့် စမံအပ
ို ြေျြုပလိုပကိိုငဖြေင်းကိို အာ်းရပ်း ဖမင့်တငရပ်းဖြေင်း

❑ ဖပညသူလထ
ူ ို ပူ်းရပါင်းပါဝငရသာ ရ

ည
ှ တညတံ့်ရစမည့် နည်းလမ်းဖြင့် စမံအပ
ို ြေျြုပလိုပကိိုငမှုအာ်း

ပိိုမိိုတို်းိ တကရကာင်းမနရစဖြေင်း
❑ CF လိုပငန်းမျာ်း(CF ကိို အရဖြေြေံသည့် စ်းပာ်းရ ်းလိုပငန်းမျာ်း ြံွဲ့ဖြိြု်းလာမှု) နှင့် ဖပညသူလထ
ူ ို
အရဖြေဖပြုသည့် သဘာဝအရဖြေြေံ ြေ ်းသာ်းလိုပငန်းမျာ်းကိို ပံ့်ပိို်းရ
ရ

ာင ွကဖြေင်းဖြင့် ရေသြေံဖပညသူမျာ်း၏

ည
ှ တညဖမွဲရစမည့် အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှု လိုပငန်းမျာ်း ြံွဲ့ဖြိြု်းတိ်းို တကလာရစဖြေင်း

❑ CF အသံို်းဖပြုသူ အြွဲွဲ့ဝငမျာ်းသည ၎င်းတိို့်ကိိုယတိင
ို တိက
ို ရိိုကစမံြေန့်ြေွဲသည့် လှညပ
့် တ နပံိုရင မျာ်းအာ်း
အသကရမ်း ဝမ်းရကျာင်းမှုလိုပငန်းမျာ်းအတက လကလှမ်းမသံို်းစလ
ွဲ ာနိိုငဖပ်း အသကရမ်း ဝမ်းရကျာင်း
မှု လိုပငန်း

ိုင
ိ ာ သငတန်းမျာ်း တကရ ာကနိိုငသည့် အြေင့်အလမ်းမျာ်း

ှိရစဖြေင်း

❑ သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း စမံအိုပြေျြုပမှု လိုပငန်းမျာ်း၊ ( ပ ွာလူထို ရဂ္ဟရစာင့် ကပသူမျာ်း
အဖြစ)နှင့် တနြိို်းဖမင့် သစရတာထကပစစည်းထိုတလိုပဖြေင်း လိုပငန်းမျာ်းတင ရေသြေံဖပညသူမျာ်း
အတက အလိုပအကိင
ို အြေငအ
့် လမ်း တိ်းို ဖမင့်ရစဖြေင်း
❑ သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း စမံအပ
ို ြေျြုပမှု နှင့် သဘာဝအရဖြေြေံ ြေ ်းသာ်းလိုပငန်း ြံွဲ့ဖြိြု်းမှုတိို့်ကိို
အာ်းရကာင်းရစဖြေင်းဖြင့် - (၁) ထိန်းသိမ်းကာကယဖြေင်း ကိစစ ပမျာ်း၊ လိိုအပြေျကမျာ်းနှငပ
့် တသက၍

FREDIP စြံကန်ေး၏
ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့််

လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ
တကာင်ေးကျ ေးြျာေး

အမျာ်းဖပညသူသိို့် အသိပညာတိို်းပာ်းရစဖြေင်း (၂) ဇဝမျိြု်းစံိုမျိြု်းကွဲမျာ်းနှင့် သဘာဝသယံဇာတမျာ်း၏
တနြိို်းကိို သိ ှိန ်းလညလာရစဖြေင်း (၃) ရကာင်းမနရသာ ပတဝန်းကျင

မှုမျာ်း နှင့် စမံအိုပြေျြုပမှု စနစမျာ်း ြံွဲ့ဖြိြု်းလာရစဖြေင်း (၄) အမျိြု်းသာ်းအ

ိိုင ာ ကျငသ
့် ံို်း ရ

င့်၊ ရေသအ

ာင ွက

င့် အြေနရင

ိမ
ှ ှု၊

ြံွဲ့ဖြိြု်း တိ်းို တကမှုကိုိ အရထာကအကူဖပြုဖြေင်း
❑ သစရတာအရဖြေြေံ အလိုပမျာ်းတင အမျိြု်းသမ်းမျာ်းအတက ကန့်သတထာ်းမှုမျာ်းကိို ြယ ှာ်းဖြေင်း နှင့်
ပိိုင

ိုင
ိ မှု နှင့်

ရပ်းနိိုငဖြေင်း၊

ို်းံ ဖြတြေျကမျာ်း ြေျမှတဖြေင်းတိ့်ိုတင အမျိြု်းသမ်းတိ့်ို၏ အြေန်းကဏ္ဍကိို ဖမင့်တင
အမျိြု်းသာ်းနှင့်

အမျိြု်းသမ်း

နှစ ပလံ်းို ကိို

အကျိြု်းမျာ်းရစသည့်

အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှုလပ
ို ငန်းမျာ်းအာ်း အရ ်းပါသည့် ရထာကကူမှု မျာ်းရပ်းဖြေင်း

သစရတာအရဖြေြေံ

❑ အရသ်းစာ်း

အရဖြေြေံအရ

ဝမ်းရကျာင်းမှုလိုပငန်း

ာကအဦမျာ်း

ိိုင ာ ရ

တညရ

ာကဖြေင်း၊

ရေသြေံဖပညသူမျာ်း၏

အသကရမ်း

ာင က
ွ မှုမျာ်း သိို့်မဟိုတ သစရတာထကပစစည်း တနြိို်းဖမင့်ထိုတလိုပ

ဖြေင်း လိုပငန်းမျာ်းကိပ
ို ံ့်ပိို်းဖြေင်း ကွဲသ
့် ိို့်ရသာ အြေျိြုွဲ့ရသာ စမံကိန်းလိုပငန်းမျာ်းသည အနတ ာယအလာ်းအလာ

FREDIP
စြံကန်ေးတကကာင့််

မဖစ်တြေါ်လာနိုင်တမခ
သည့်
ှ
်
ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့််

လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ
အနတ ာယ်
အလာေးအလာနှင့််
သက်တ ာက်ြုြျာေး

နှင့် သကရ ာကမှုအြေျိြုွဲ့ ှိနိိုငပါသည။
❑ စမံကိန်းလိုပငန်းရ

ာငတာမျာ်းအရကာငအထညရြာ ာတင

အာ်းနည်းြေျကမျာ်းနှင့်

ဖြစရပေါ်လာနိိုငသည့်

စမံြေန့်ြေွဲမှု

ိိုင ာ

ကစပ၍လည်း ရဘ်းအနတ ာယမျာ်းနှင့် သကရ ာကမှုမျာ်း ရပေါ်ရပါကလာနိိုငရဖြေ

ှိ ပါသည။ ၎င်းတိ့်ိုအာ်း ရကာင်းစာ ရဖြ ှင်းဖြေင်း သိို့်မဟိုတ ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်း မ ှိပါက စမံကိန်း
အရပေါ်ကိပ
ို င သိသာ ကက်းမာ်းသည့် သကရ ာကမှုမျာ်း ဖြစရပေါ်လာနိိုငပါသည။ ဥပမာအာ်းဖြင-့်
(၁) မူဝါေ၊ ဥပရေ နှင့် လိုပထံို်းလိုပနည်း ဖပြုဖပငရဖပာင်းလွဲမှုမျာ်းတင ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ
အနတ ာယအလာ်းအလာမျာ်း

ိုင
ိ ာ

န်းစစဖြေင်းကိို လံရ
ို လာကစာ ထည့်သင်း ရပါင်းစပမှု မ ှိဖြေင်း

(၂) အထူ်းသဖြင့် လူမရ
ှု ်း ာအ အာ်းလံ်းို ပါဝငမှု၊ မ တမှု နှင့် အြေင့်ထ်းူ ြေံဓရလ့် စသည့် ကိစစ ပမျာ်း နှင့်
စပလျည်း၍ အရကာငအထညရြာသည့် အြွဲ့ွဲ အစည်းမျာ်း၏ အကန့်အသတ ှိရသာ ကျွမ်းကျငမှု၊
သိန ်းလညမှု တိ့်ိုရ ကာင့် အရကာငအထညရြာမှု သိို့်မဟိုတ စမံကိန်း အစပျိြု်းပဏာမလိုပငန်းမျာ်း

အာ်းနည်းဖြေင်း

FREDIP
စြံကန်ေးတကကာင့််

❑ ဥပမာအာ်းဖြင-

(၃) ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ

မဖစ်တြေါ်လာနိုငတ
် မခ
သည့်
ှ
်
ြ

ိုင
ိ ာ စမံြေန့်ြေွဲမှုအတက လူူ့စမ်းအာ်း နှင့်/သိို့်မဟိုတ ဘဏ္ဍာရငရ က်း

အ င်းအဖမစမျာ်း လံရ
ို လာကစာ ြေျထာ်းမရပ်းဖြေင်း
(၄) တိင
ို ်း င်းသာ်းမျိြု်းနယစိုမျာ်းအပါအဝင

အနတ ာယ်

ပါ၀ငလာနိိုငမှုကိို

ကန့်သတြေံ ြယ ှိသည့် အရဖြေအရနမျာ်း)
(၅) အြေငထ
့် ူ်းြေံ လူနှင့်ဓရလ့်မျာ်း၊ တ ာ်းမ တမှု၊ ပငလ
့် င်းဖမငသာမှု သိို့်မဟိုတ သာတူညမ မှု ကင်းမွဲ့်ဖြေင်းမျာ်း
ှိရနဖြေင်း သိို့်မဟိုတ

အလာေးအလာနှင့််

ှိမညဟို ယူ

ရသာ အရဖြေအရနမျိြု်းတင ပဋိပကခမျာ်းကိို စမံြေန့်ြေွဲ န အြေက

အြေွဲမျာ်း/စိနရြေေါ်မှုမျာ်း ှိဖြေင်း (ဥပမာ- လှည့်ပတ နပံိုရင

သက်တ ာက်ြုြျာေး

ိိုင ာ ဘဏ္ဍာရ ်း အ င်းအဖမစမျာ်းကိို

လကလှမ်းမအသံို်းဖပြုဖြေင်း)

ပတဝန်းကျင
လူမှုဘဝ

အိုပစိုမျာ်းအာ်း

အကန့်အသတဖြစရစဖြေင်း (ရဖမ နှင့် သဘာဝ သယံဇာတမျာ်းကိို လကလှမ်းမအသံို်းဖပြုနိိုငမှုကိို

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့််

လူြုဘဝဆိုင် ာ

ထိြေက
ိို ြေံစာ်းလယသည့်

ိိုင ာ သကရ ာကမှုမျာ်း/အနတ ာယမျာ်းသည အ

န်အသင့်် မြင်ြ
့် ာေးနိုငြ
် ါသည်။

ိိုင ာ သကရ ာကမှုမျာ်း/အနတ ာယ အလာ်းအလာ မျာ်းသည မြင်ြ
့် ာေးသည်ဟို

စြံကန်ေးဆိုင် ာ အလံေးို စံိုတသာ အနတ ာယ် ှြုအလာေးအလာ အ
ရှုရထာင့်နှစြေိုလ်းံို ကိို ထည့်သင်းစဉ်းစာ်းမည

န်းစစထာ်းပါသည။

ငသ
့် တမှတြေျကသည ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ
ိုလ
ိ င မြင်ြ
့် ာေးသည်ဟို ခြြေံြုငံိုရဖပာ

ိိုနိင
ို သည

ိိုင ာ

ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ စြံခန့််ခွဲြု ြူတဘာင် (ESMF) အတကာင်အထည်တဖာ်မခင်ေး လိုြ်ငန်ေးစဉ်ြျာေး
ESMF သည ၎င်းသကရ ာကမှုမျာ်းအာ်း ဖြစရပေါ်လာနိိုငရဖြေ သ
ှိ ည့်

ိို်းကျိြု်းသကရ ာကမှုမျာ်းကိို ရ ာှ င ာှ ်းဖြေင်း၊

နည်းပါ်းရစဖြေင်း နှင့် ရလျာ့်ကျရစဖြေင်း အစအမံမျာ်း ပါဝငဖပ်း ရကာင်းကျိြု်း
၁
၂

ိရ
ှ စမည့် အစအမံမျာ်း ပါဝငသည။

ရန ာရေသအလိိုက လိုပငန်းမျာ်းကိို စိစစဖြေင်း
လိအ
ို ပသည့် ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ ိုင
ိ ာ အသံို်းဖပြု မည့် အဓိကကျသည့်
စမံြေန့်ြေွဲမှု အစအမံမျာ်းကိို သတမှတဖြေင်း

စိစစဖြေင်း

၁

လိအ
ို ပသည့် ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ ိုင
ိ ာ အသံို်းဖပြု မည့်အစအမံမျာ်းကိို
အရကာငအထညရြာဖြေင်း/ လိိုအပပါက ရ ်း ွဲဖပြုစို အရကာငအထညရြာဖြေင်း
၁
၂

၃

အရကာငအထညရြာဖြေင်း

ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ ိုင
ိ ာ အသံို်းဖပြု မည့် အစအမံမျာ်း
အရကာငအထညရြာဖြေင်းကိို ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်း
စမံကိန်း အိုပြေျြုပမှုအြွဲွဲ့ (PMU) သိို့် အ

င့်

င့် တငဖပအစအ ငြေံဖြေင်း

ကမ္ာဘဏသိို့် အစ ငြေံဖြေင်း

ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်းနှင့်

အစ ငြေံဖြေင်း

စစစ်သည့်် အဆင့််ြျာေး/လိုြ်ငန်ေးစဉ် - တန ာတေသအလိုက် လိုြ်ငန်ေးြျာေးကို စစစ်မခင်ေး နှင့်် လအ
ို ြ်သည့်် ြ
လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ(E&S) အသံိုေးမြ ြည့််အ ာြျာေးကို သ

တနာက်ဆက်

-ွဲ ၁ - မဖစ်လာနိုင်တသာ ြ

ည် ်ယခ
် ျက်

လွှြ်ေးခခံ ြု

E&S
အသံိုေးမြ ြည့််အ ာြျာေး
ကို သ ်ြှ ်မခင်ေး
ာဝန်ယူြု

်ြှ

်ဝန်ေးကျင်နှင့််

်မခင်ေး

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အနတ ာယ်ြျာေးနှင့်် သက်တ ာက်ြုြျာေး စစစ်ချက်ြံိုစံ

ရန ာရေသအလိိုက ဖြစလာနိိုငသည့် ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ ိိုင ာ အနတ ာယ အလာ်းအလာ
နှင့် သကရ ာကမှုမျာ်းကိို ဖမနမာနိိုငငံ၏ ES
ိိုင ာ ဥပရေနည်းဥပရေမျာ်း နှင့် ကမ္ာဘ
့် ဏ၏
ပတဝန်းကျငနှင့်လူမှုရ ်း ာ စံသတမှတြေျကမျာ်းပါ လမ်းညွှနြေျကမျာ်း နှင့်အည စိစစ နနှင့် အသံို်း
ဖပြု မည့်/ ထပမံလိုအ
ိ ပသည့် E&S အအစအမံမျာ်းကိို သတမှတ န
ရ ာကလိုပရ ်းလိုပငန်းမျာ်း၊ CF တညရထာငဖြေင်းလိုပငန်းမျာ်း၊ CF အိုပြေျြုပလိုပကိိုငမှု စမံြေျကပါ
လိုပငန်းမျာ်း အရကာငအထညရြာဖြေင်း၊ CFE လိုပငန်းမျာ်း၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမနှင့်
ကစပသည့် လိုပငန်းမျာ်း (ရ ာကလိုပရ ်း၊ သဘာဝအရဖြေြေံ ြေ ်းသာ်းလိုပငန်း)

စိစစသည့် လေကိို အရဖြေြေံ၍ လိအ
ို ပသည့် ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ ရဘ်းကင်းလံိုခြြေံြုရ ်း
အသံို်းဖပြု မည့်အစအမံမျာ်း (ဥပမာ- ECoP, ESMP, IPMP, CHMP, စသဖြင)့်

ိိုင ာ

ို်းံ ဖြတမည။

စိစစဖြေင်းအာ်း သက ိုင
ိ ာ အရကာငအထညရြာမည့်သူမျာ်းက (ဖမိြုွဲ့နယအ င့် သစရတာ
ဝနထမ်းမျာ်း) ရ ာင ွကမည။ လိုပငန်းတစြေိုစတိင
ို ်းအာ်း စမံကိန်းအိုပြေျြုပမှုအြွဲ့ွဲ (PMU) နှင့် E&S
အကကံရပ်းမျာ်းက ၄င်းစမံကိန်းရ ာင က
ွ ြေျက၏ ရဘ်းအနတ ာယအ ငက
့် ိို အတညဖပြုမည။
ဥပမာ- ရဘ်းအနတ ာယအ င့် (ဖမငမ
့် ာ်း၊ အတနအသငဖ့် မငမ
့် ာ်း၊ အသငအ
့် တင၊့် နည်းပါ်း)

အရကာငအထညရြာသည့် အ
ESMF တနာက်ဆက်

ွဲြျာေး (ြ

ငမ
့် ျာ်း/လိုပငန်းစဉမျာ်း - ပတဝန်းကျငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ င
ိို ာ အသံို်းဖပြု မည့်အစအမံမျာ်းကိို
ရ ်း ဖွဲ ပြုစိုဖြေင်း နှင/့် သိို့်မဟိုတ အရကာငအထညရြာဖြေင်း
ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၂ - ြ

်ဝန်ေးကျင်ဆိုင် ာ ကျင်သ
့် ိုေးံ လိုက်နာ ြည့်် ကျင်ထ
့် ံိုေး(ECoPs)

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၃ - တေသခံမြည်သူအစိုအဖွံ့ွဲ ြိုင်သစ်တ

ာြျာေး စြံအိုြ်ချ ြ်မခင်ေးအ

က် အိုြ်ချ ြ်လိုြ်ကိုင်ြုစြံချက်တ ေးဆွဲတ ေး လိုြ်ငန်ေးစဉ်

င် ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့််

လူြုဘဝဆိုင် ာ အနတ ာယ်ြျာေး နှင့်် သက်တ ာက်ြုြျာေးအာေး စြံခန့််ခွဲြုဆိုင် ာ လြ်ေးညွှန်ချက်
တနာက်ဆက်

ွဲ - ၄ - တစာင်က့် ကြ်ကကည့််ရုမခင်ေးနှင့်် အစ င်ခံမခင်ေး ြံိုစံ

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၅ - ြတြါက်ကွဲတသေးတသာ စစ်လက်နက်ြစစည်ေး/တမြမြ ြ်ြိုင်ေး အနတ ာယ်အ

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၆ - ဘက်စံို စနစ်

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၇ - စန့််ြစ်ြစစည်ေး စြံခန့််ခွဲြု အစအစဉ်

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၈ - လိုြ်သာေးစြံခန့််ခွဲြု လိုြ်ထေးံို လိုြ်နည်ေးြျာေး

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၉ - တဘေးအနတ ာယ် ကင်ေး ှင်ေးတ ေးဆိုင် ာ ဆန်ေးစစ်ချက် နှင့်် စြံခန့််ခွဲြု အစအစဉ်

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၀ - ြ် ်ာလူထိုကျန်ေးြာတ ေး နှင့်် တဘေးကင်ေးလံခို ခံ တ ေး အစအစဉ်

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၁ - တန ာတမြာင်ေးတ ွံ့ချထာေးတ ေး စစဉ်တဆာင် ်က်မခင်ေး ြူတဘာင်

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၂ - လိုြ်ငန်ေးစဉ်ြူတဘာင်

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၃ - တေသခံမြည်သူြျာေး ြူေးတြါင်ေးြါဝင်တ ေး စစဉ်တဆာင် ်က်မခင်ေး ြူတဘာင်

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၄ - ယဉ်တကျေးြုအတြအနှစ် စြံခန့််ခွဲြု လိုြ်ထေးံို လိုြ်နည်ေး

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၅ - တန ာတေသအလိုက် လူြုဘဝဆိုင် ာ ဆန်ေးစစ်မခင်ေးအ

က် လိုြ်ငန်ေးတဆာင် ်က် ာ

င် ကျင်သ
့် ံိုေးလက
ို ်နာ ြည့်် လိုြ်ထံိုေးလိုြ်နည်ေး

ကျ ြိုေးြွှာေးစြံခန့််ခွဲြု အစအစဉ်

က် သ

်ြှ

်

ာဝန်နှင့်် လိုြ်ြိုင်ခင်ြ
့် ျာေး (ToR)

ESMF တနာက်ဆက်
တနာက်ဆက်
▪ ရ

ွဲ - ၂ - ြ

ွဲြျာေး (ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

ဝ
် န်ေးကျင်ဆင
ို ် ာ ကျင်သ
့် ံိုေးလိုကန
် ာ ြည့်် ကျင်ထ
့် ံိုေး(ECoPs)

ာကလိုပရ ်းလိုပငန်းမျာ်းနှင့်

ကစပရသာ လိုပငန်းမျာ်းအတက ECoP (သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမအတင်း ှိ အရ

ာက

အအံိုမျာ်း၊ စငတာမျာ်း၊ လမ်းရလ ာက လမ်းရ ကာင်းမျာ်း၊ စကဘ်းထာ်း နရန ာမျာ်း)
▪ သဘာဝအရဖြေြေံြေ ်းသာ်းလိုပငန်းြံွဲ့ဖြိြု်းရ ်း လိုပငန်းမျာ်းအတက ECoP
▪ ရေသြေံဖပညသူအစိုအြွဲ့ွဲ ပိိုင သစရတာလိုပငန်း လှည့်ပတ နပံိုရင

ိိုင ာ လိုပငန်းမျာ်းအတက ECoP (သ်းနှံသစရတာစိိုကြေင်း၊

ရမ်းဖမြူရ ်းလိုပငန်း၊ သစမဟိုတသည့် သစရတာထကပစစည်းအရဖြေြေံ ထိုတလိုပ သည့် လိုပငန်း စသဖြင)့်
▪ အဓိကအာ်းဖြင့် အသငအ
့် တင့်မှ နည်းပါ်းသည့် ရဘ်းအနတ ာယအလာ်းအလာနှင သကရ ာကမှုမျာ်း၌ အသံို်းဖပြုပါမည။

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၃ - တေသခံမြည်သူအစိုအဖွဲွံ့ြိုင်သစ်တ
တ ေးဆွဲတ ေး လိုြင
် န်ေးစဉ်

င် ြ

ာြျာေး စြံအိုြ်ချ ြ်မခင်ေးအ

က် အိုြ်ချ ြ်လိုြ်ကိုင်ြု စြံချက်

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ အနတ ာယ်ြျာေး နှင့်် သက်တ ာက်ြုြျာေး

အာေး စြံခန့််ခွဲြုဆင
ို ် ာ လြ်ေးညွှန်ချက်
▪ CF တညရထာငလိုပကိင
ို ဖြေင်းအတက ESS စံသတမှတြေျကမျာ်း ထညသ
့် င်းစဉ်းစာ်းလျက CFMP ရ ်း

ွဲဖပြုစိုဖြေင်း

ESMF တနာက်ဆက်

တနာက်ဆက်

ွဲြျာေး (ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

ွဲ - ၄ - တစာင့််ကကြ်ကကည်ရ
့် မု ခင်ေးနှင့်် အစ င်ခံမခင်ေး ြံစ
ို ံ

▪ ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်းအတက လမ်းညွှနြေျကမျာ်းနှင့် နညလမ်း၊ ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်း အစ ငြေံစာ

ပံိုစံ၊ စမံကိန်းကာလ

အတင်း အစ ငြေံစာ တငဖပ မည့် အကကိမရ နှင့် မညသူူ့တင တာဝန ှိသည အစ ှိသညတိို့် ရြာဖပထာ်းပါသည။

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၅ - ြတြါက်ကတ
ွဲ သေးတသာ စစ်လက်နက်ြစစညေး် /တမြမြ ြ်ြိုင်ေး အနတ ာယ်အ
ာ

က် လိုြင
် န်ေးတဆာင် ်က်

င် ကျင်သ
့် ံိုေးလိုကန
် ာ ြည့်် လိုြထ
် ံိုေးလိုြ်နည်ေး

▪ အတိတက စစမကပဋိပကခဖြစပာ်းြေွဲ့်သည့် ရဖမဖမြုပမိင
ို ်းမျာ်း ရတွဲ့ ရသာ ရန ာမျာ်း နှင့် ရဖမဖမြုပမိိုင်း ရတွဲ့ နိိုငရသာ ရန ာမျာ်း
တင ရ

ာင ွကမည့် စမံကိန်းလိုပငန်းမျာ်းအတက

အကယ၍ ရတွဲ့ကကံြုလာပါက

အရဖြေအရနအတက ကကိြုတငဖပင

ကလကရ

ည ွယသည။ ဖြစနိိုငရဖြေအမျာ်း

ိုံ်း ှိသည့်ရန ာမျာ်းကိိုရ ှာင ာှ ်းမည။

ာင ွက မည့် အစအစဉ (Chance find procedure) ထည့်ထာ်းသည။ အရ ်းရပေါ်

ငဖြေင်း ဖြစပါသည။

ESMF တနာက်ဆက်

တနာက်ဆက်

ွဲြျာေး (ြ

ွဲ - ၆ - ဘက်စံို စနစ်

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

ကျ ြိုေးြွှာေးစြံခန့််ခွဲြု အစအစဉ်

▪ ရေသြေံဖပညသူအစိုအြွဲ့ွဲ ပိိုငသစရတာအတင်းရ

ာင ွကရသာ သစရတာဦ်းစ်းဌာန၏ ပျိြု်းစငမျာ်း နှင့် သ်းနှံသစရတာ

ရ ာရနှ စိိုကြေင်း လိုပငန်းမျာ်းတင အသံို်းဖပြု န။
▪ ပိတပငထာ်းရသာ

ပိို်းသတရ

်း

ိိုင ာ

အြေျကအလကမျာ်း၊

ပိ်းို သတရ

အသံို်းဖပြုဖြေင်း၊ စန့်ပစဖြေင်း၊ အရ ်းရပေါ်လိုပငန်းမျာ်း နှင့် တံ့်ိုဖပနရဖြ ှင်းမှု

တနာက်ဆက်
▪ ရ

ိိုင ာ ရ

်းမျာ်း

ကိိုငတယဖြေင်း၊

သိိုရလှာငဖြေင်း၊

ာင န ရ ာှ င နမျာ်း. စသည။

ွဲ - ၇ - စန့််ြစ်ြစစညေး် စြံခန့််ခွဲြု အစအစဉ်

ာကလိုပရ ်းလိုပငန်းမျာ်း- တနြိို်းဖမငထ
့် ကကိုနမျာ်း ထိုတလိုပရ ်း လိုပငန်းမျာ်း (သစ နှင့် သစမဟိုတရသာ ထိုတကိုန)

နှင့် ရေသြေံ ဖပညသူအရဖြေဖပြုသည့် သဘာဝအရဖြေြေံ ြေ ်းသာ်းလိုပငန်း အာ်းရပ်းဖမငတ
့် ငသည့် လိုပငန်းမျာ်း စသည။

ESMF တနာက်ဆက်

တနာက်ဆက်

ွဲြျာေး (ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြဘ
ု ဝဆင
ို ် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

ွဲ - ၈ - လိုြ်သာေးစြံခန့််ခွဲြု လိုြ်ထိုေးံ လိုြ်နည်ေးြျာေး

▪ စမံကိန်းလိုပသာ်းမျာ်းအာ်းလံ်းို (အြေျိနဖပည့် နှင့် အြေျိနပိိုင်း)၊ တိက
ို ရိိုက၊ စာြေျြုပြေျြုပ

ိုထ
ိ ာ်းသူ နှင့်

ပ ွာလိုပသာ်းမျာ်း၊

အစိို်း ဖပညသူူ့ဝနထမ်းမျာ်း။
▪ လိုြ်သာေးခန့််ထာေးတ ေး အဓကြူြျာေး (တန်းတူအြေင့်အရ ်း၊ ပငလ
့် င်းဖမငသာမှုစသည) ၊ လိုြ်ငန်ေးခင်အတမခအတန တဘေးကင်ေး
လံခို ခံ တ ေး မြဌာန်ေးချက်ြျာေး၊ နစန ြေျကမျာ်း/ကိစစ ပမျာ်းအတက နစ်နာြု

တနာက်ဆက်

ိုငက် ကာေးချက်ြျာေး တမဖ ှငေး် တြေးသည့်် စနစ်။

ွဲ - ၉ - တဘေးအနတ ာယ် ကင်ေး ှင်ေးတ ေးဆိုင် ာ ဆန်ေးစစ်ချက် နှင့်် စြံခန့််ခွဲြု အစအစဉ်

▪ စမံကိန်းတင လံခြို ြေံြုရ ်းဝနထမ်းမျာ်း တာဝနြေျထာ်းမှု၊ ၎င်းတိို့်၏ ရဘ်း နကင်း ှင်းရ ်း၊ ရေသြေံမျာ်းနှင့် ပဋိပကခမျာ်း
ရ ာှ င ှာ်း နအတက ၎င်းတိို့်နှင့် သက
ရဘ်း နကင်း င
ှ ်းရ ်း အနတ ာယ

ိုင
ိ သည့် လိုပထံို်းလိုပနည်း ညွှန ကာ်းြေျက ထာ်း ှိ နလိအ
ို ပမှုရြာဖပြေျက၊

န်းစစြေျက အသိပညာရပ်းဖြေင်း အစ ှိသည။

ESMF တနာက်ဆက်
တနာက်ဆက်

ွဲြျာေး (ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

ွဲ - ၁၀ - ြ် ာ် လူထက
ို ျန်ေးြာတ ေး နှင့်် တဘေးကင်ေးလံိုခခံ တ ေး အစအစဉ်

▪ စမံကိန်းအရကာငအထညရြာသည့်
လာနိိုငသည့်

ကာလအတင်း

ပ ွာလူထိုကျန်းမာရ ်းနှင့်

ရဘ်းကင်းလံိုခြြေြုံ ရ ်းအရပေါ်

ကျရ ာက

ို်းိ ွာ်းသည့် အနတ ာယ နှင့် သကရ ာကမှုမျာ်းကိို ရ ာှ င ှာ်း၊ ရလ ာ့်ြေျမည့် အစအမံမျာ်း ဖြစပါသည။ ဥပမာ-

ယာဉအနတ ာယ၊ COVID-19, ထိြေိိုကမှု၊ ကျန်းမာရ ်း

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၁- တန ာတမြာင်ေးတ ွံ့ချထာေးတ ေး စစဉ်တဆာင် က
် ်မခင်ေး ြူတဘာင်

▪ စမံကိန်းလိုပငန်းမျာ်းရ ကာင့် စ်းပာ်းရ ်းအ
စ်းပာ်းရ ်းအ

ို်းံ ရံှု်းဖြေင်း သိို့်မဟိုတ စ်းပာ်းရ ်း လိုပငန်းမှ

ှိရသာ ဝငရင

ံို်းရံှု်းဖြေင်း၊

ြယ ှာ်းြေံ မှု(အရဖြေအရနမျာ်း ဖြစရပေါ်ပါက)အတက နိိုငငံရတာ အစိို်း ဥပရေမျာ်း နှင့် ကမ္ာ့်ဘဏ၏ ESS 5

နှင့်အည လကြေံြယ ှိသည့် အဖြော်းရသာ အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှုလိုပငန်းမျာ်း၊ စမံြေန့်ြေွဲမှု အစအမံမျာ်း သိို့်မဟိုတ
အရထာကအပံမ
့် ျာ်းအရပေါ် သကရ ာကြေံ သည့် ရေသြေံဖပညသူမျာ်းနှင့် သရဘာတူညြေျက ယူ န ြေျဉ်းကပမှုနည်းလမ်းမျာ်း၊
ညိနိှုင်းရ

ာင ွက မည့် နည်းလမ်းမျာ်း ရြာဖပထာ်းပါသည။ (အထူ်းသဖြင့် CF တညရထာငဖြေင်း လိုပငန်းမျာ်းတင အသံို်း

ဖပြုသာ်းပါမည။) (တမြယာသြ်ေးဆည်ေး န် လအ
ို ြ်သည့်် ြည်သည့််လြ
ို ်ငန်ေးကိုြှ စြံကန်ေးက အတထာက်အြံ့်မြ ြည်ြဟို

်ြါ)

ESMF တနာက်ဆက်
တနာက်ဆက်

ွဲြျာေး (ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

ွဲ - ၁၂ - လိုြင
် န်ေးစဉ်ြတ
ူ ဘာင်

▪ ဉယျာဉမျာ်းနှင့်

သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်း

နယရဖမမျာ်းတင

ရဖမ

သိို့်မဟိုတ

သဘာဝသယံဇာတမျာ်းကိို

အသံို်းဖပြုနိိုငဖြေင်းအာ်း ကန့်သတြေံ ရစသည့်အြေါ ရေသြေံမျာ်း ပူ်းရပါင်းပါဝငရစနိိုငမည့် နည်းလမ်းမျာ်း၊
သူမျာ်းနှင့်

(သဘာဝ

ထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမအသစမျာ်း

သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်း နယရဖမမျာ်း စမံအိုပြေျြုပမှု အ

တိ်းို ြေျွဲွဲ့တညရထာငသာ်းမည

င့်ဖမင့်တငဖြေင်း လိုပငန်းစဉမျာ်းကိိုသာ ရ

မဟိုတဘွဲ

တည ှိဖပ်း

ာင ွကသာ်းပါမည။)

ွဲ - ၁၃ - တေသခံမြည်သူြျာေး ြူေးတြါင်ေးြါဝင်တ ေး စစဉ်တဆာင် က
် ်မခင်ေး ြူတဘာင်

▪ စမံကိန်းရန ာတင တိင
ို ်း င်းသာ်းမျိြု်းနယစိုမျာ်း

အသံို်းဖပြုမညမ
့် ူမျာ်း၊
ရ

ကစပပတသက

ကသယညန
ိ ှုိင်းဖြေင်း လိုပငန်းစဉမျာ်း၊ အသကရမ်းဝမ်းရ ကာင်းမှုအရထာကအပံ့်မျာ်း ပံ့်ပိို်းဖြေင်း အစအမံမျာ်း

ရြာဖပထာ်းပါသည။

တနာက်ဆက်

လကလှမ်းမ

၎င်းတိို့်အရပေါ်

/ှိ မ ှိ စိစစ၊

သကရ ာကနိိုငရဖြေမျာ်း

ှိပါက လူမှုအရ ကာင်းြေျင်း ာမျာ်းကိို သံို်းသပ ာတင

န်းစစဖြေင်း၊

အဓိပပါယဖပည့်ဝရသာ

ညိနိှုင်းရ

်းရန်းဖြေင်း

ာင ွကဖြေင်း၊ လိအ
ို ပြေျက နှင့် စိို်း မ
ိ ရ ကာင့် ကမှုမျာ်းကိို ထငဟပရစသည့် ရေသြေံ ဖပညသူမျာ်း ပူ်းရပါင်းပါဝငဖြေင်း

အစအစဉ တညရထာငထာ်း မ
ှိ ှု

ိုင
ိ ာမူမျာ်းကိို ရြာဖပထာ်းပါသည။

ESMF တနာက်ဆက်
တနာက်ဆက်

ွဲြျာေး (ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အသံိုေးမြ ြည့်် အစအြံြျာေး)

ွဲ - ၁၄ - ယဉ်တကျေးြုအတြအနှစ် စြံခန့််ခွဲြု လိုြထ
် ံိုေးလိုြ်နည်

▪ ရဖမတူ်းရြာဖြေင်း နှင့် ရဖမကိိုရဖပာင်းလွဲရစဖြေင်းလိုပငန်းမျာ်း ပါဝငရသာ ရ

ာကလိုပရ ်းလိုပငန်းမျာ်း နှင့် ယဉရကျ်းမှု အရမ

အနှစမျာ်းအရပေါ် သက ာကမှုမျာ်း ဖမငတ
့် ကနိိုငြယ ှိသည့် သဘာဝအရဖြေြေံြေ ်းသာ်းလိုပငန်းကွဲ့်သိို့်ရသာ အဖြော်း လိုပငန်းမျာ်း။
▪ ယဉရကျ်းမှုအရမအနှစရန ာမျာ်းကိရ
ို ာှ င ှာ်းမည။ အကယ၍ ယဉရကျ်းမှုအရမအနှစမျာ်း ရတွဲ့ ပ
ှိ ါက

ကလကရ

ာင က
ွ

မည့် အစအစဉ (Chance find procedure) ထည့်ထာ်းပါသည။

တနာက်ဆက်

ွဲ - ၁၅- တန ာတေသအလိုက် လူြုဘဝဆိုင် ာ ဆန်ေးစစ်မခင်ေးအ

က် သ

်ြှ

်

ာဝန်နှင့်် လိုြြ
် င
ို ခ
် င့််

ြျာေး (ToR)
▪ ရန က

ကတွဲ ၁ အ

စိစစသည့် လေက လူမှုဘဝ

ိိုင ာ

န်းစစြေျက(SA)ကိို ရ

သညအ
့် ြေါ အသံို်းဖပြု နဖြစပါသည။
▪ SA လိုပပါက ပါဝင မည့် လိုပငန်းစဉနှင့် သတမှတြေျကမျာ်းကိို ရြာဖပထာ်းသည။

ာင ွက နလိအ
ို ပသညဟို ဖပ

ိို

စိစစဖြေင်း၊ အရကာငအထညရြာဖြေင်း၊ ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်း၊ နှင့် အစ ငြေံဖြေင်း လိုပငန်းစဉဖပပံို
ြ ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်လ
် ူြုဘဝဆိုင် ာ တဘေးအနတ ာယ်
ကင်ေး င
ှ ်ေးတ ေး အတကာင်အထည်တဖာ်ြည့်် အဖွဲွံ့အစည်ေး
စြံကန်ေး စြံအြ
ို ခ
် ျ ြ်ြု အဖွဲွံ့ (PMU)
PMU E&S ဝန်ထြ်ေး (FD)
PMU ြ
(နိုငင
် ံ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြဘ
ု ဝဆိုင် ာ အကကံတြေးအဖွဲွံ့
ကာနှင့််အြျ ေးသာေးအကကံတြေးြျာေး)

ိုငေး် တေသကကေး သစ်တ

ာ (FD)

-သစရတာဝနထမ်းမျာ်း
ခရိုင်သစ်တ

ာ

-သစရတာဝနထမ်းမျာ်း
-ရဘ်း နကင်း ှင်းရ ်းနှင့်တာဝနယူမည့် အ ာ ှိ
ဖြ ွံ့နယ်သစ်တ

ာ

-သစရတာဝနထမ်း /သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရ ်း နယရဖမ
ကင်းဝနထမ်း
-ရဘ်း နကင်း ှင်းရ ်းနှင့်တာဝနယူမည့် အ ာ ှိ

ြ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ တဘေးအနတ ာယ် ကင်ေး ှင်ေးတ ေး တန ာတေသအလိုက်
လိုြင
် န်ေးြျာေး စစစ်မခင်ေး လိုြ်ငန်ေးစဉ်

• ပထမနှစတင သက င
ိို ာအ ငအ
့် လိိုက သစရတာဝနထမ်းမျာ်းနှငအတူူ့ E&Sသတမှတြေျကမျာ်းအတက
စိစစဖြေင်း၊ စိစစသည့် ပံိုစံမျာ်းအာ်း စိစစသံို်းသပ အတညဖပြုဖြေင်း
• အနတ ာယအလာ်းအလာ/သကရ ာကမှုမျာ်း
နစစဖြေင်းကိို ပံ့်ပိို်းဖြေင်း နှင့် ရဘ်းအနတ ာယ အ င့်
သတမှတဖြေင်း
• အသံို်းဖပြု မည့် အစအမံမျာ်း/ သ်းဖြော်း ထပမံရ ်း ွဲ မည့် ES အစအမံမျာ်းကိို သံို်းသပအတညဖပြု (ဥပမာESMP စသည) နှင့် WB နှင့်/သိို့် ECD သိို့် ကလကရပ်းပိို့်ဖြေင်း

• စိစစဖြေင်း လိုပငန်းစဉတင လိအ
ို ပသလိို ရပါင်းစပညိနှုင
ိ ်းရပ်းဖြေင်း

• PMU နှင့် ညိနိှုင်းရ ာင ွကဖြေင်း
• စိစစသည့် ပံိုစံကိို အသံို်းဖပြုကာ ရန ာရေသ အလိိုက လိုပငန်းမျာ်းကိို စိစစဖြေင်း အတက အနတ ာယ
အလာ်းအလာ/သကရ ာကမှု န်းစစြေျက ရ ာင ွကဖြေင်း
• ES အသံို်းဖပြုမညအ
့် စအမံမျာ်း ရ ်း ွဲဖပြုစဖို ြေင်း (ဥပမာ- ESMP စသည.)
• စိစစဖြေင်းလိုပငန်းစဉတင လိိုအပရသာ အြေျကအလကမျာ်း ြေရိင
ို သစရတာသိို့် ရပ်းကာ ညိနိှုင်း
ရ

ာင ွကဖြေင်း

• စိစစဖြေင်းတင ပူ်းရပါင်းပါဝငဖြေင်း နှင့် စိစစသည့် ပံိုစံ ရ ်း

ွဲဖပြုစိုဖြေင်း

စိစစဖြေင်း၊ အရကာငအထညရြာဖြေင်း၊ ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်း၊ နှင့် အစ ငြေံဖြေင်း လိုပငန်းစဉဖပပံို
ြ ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်လ
် ြ
ူ ုဘဝဆင
ို ် ာ တဘေးအနတ ာယ်
ကင်ေး င
ှ ်ေးတ ေး အတကာင်အထည်တဖာ်ြည့်် အဖွဲွံ့အစည်ေး
စြံကန်ေး စြံအြ
ို ခ
် ျ ြ်ြု အဖွဲွံ့ (PMU)
PMU E&S ဝန်ထြ်ေး (FD)
PMU ြ
(နိုငင
် ံ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြဘ
ု ဝဆိုင် ာ အကကံတြေးအဖွဲွံ့
ကာနှင့််အြျ ေးသာေးအကကံတြေးြျာေး)

ိုငေး် တေသကကေး သစ်တ

ာ (FD)

-သစရတာဝနထမ်းမျာ်း
ခရိုင်သစ်တ

ာ

-သစရတာဝနထမ်းမျာ်း
-ရဘ်း နကင်း ှင်းရ ်းနှင့်တာဝနယူမည့် အ ာ ှိ
ဖြ ွံ့နယ်သစ်တ

ာ

-သစရတာဝနထမ်း /သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရ ်း နယရဖမ
ကင်းဝနထမ်း
-ရဘ်း နကင်း ှင်းရ ်းနှင့်တာဝနယူမည့် အ ာ ှိ

ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ တဘေးအနတ ာယ် ကင်ေး ှင်ေးတ ေး အတကာင်အထည်တဖာ်မခင်ေး နှင့််
တစာင့််ကကြ်ကကည်ရ
့် ုမခင်ေး

• PMU အကကံရပ်းမျာ်းထံမှ
ာဖြစသငတန်းမျာ်း ယူဖြေင်းနှင့် သငတန်းလိအ
ို ပြေျကမျာ်းအတက စမ်းရ ာင
ည အကွဲဖြတြေျကဖပြုလိုပဖြေင်း၊ တိင
ို ်းရေသကက်း/ြေရိိုငအ င့် သစရတာဝနထမ်းမျာ်းအာ်း သငတန်း ဖပန
ရပ်း၊ အရကာငအထညရြာသူမျာ်း(ကနထရိိုကတာ) နှင့် ကစပပတသကသူမျာ်းကိို အသိပညာ ဖမင့်တင
• နစန မှုတိုင
ိ ကာ်းြေျကမျာ်းကိို သံို်းသပကာ မရဖြ ှင်းနိိုငပါက စမံကိန်းကက်းကပမှုရကာမတ (PSC) သိို့် တငဖပ
• ကနထရိိုကစာြေျြုပမျာ်းနှင့်တငေါမျာ်းတင E&S ကိစစ ပမျာ်း ရသြေျာစာ ပါဝငရစဖြေင်း
• အရကာငအထညရြာဖြေင်းအာ်း ကင်း င်းစစရ ်းဖြေင်း/ E&S င
ိို ာ ရစာင့် ကပ ကည့်ရှုဖြေင်းကိို ဦ်းရ ာင
• ES အရကာငအထညရြာသူမျာ်းအာ်း ကက်း ကပ (ြေရိိုငသစရတာ/ ဖမိြုွဲ့နယသစရတာ/ကနထရိိုကတာမျာ်း)

• PMU ထံမှ သငတန်းမျာ်း လကြေံ ယူ
• စမံကိန်း E&S လိုပရ

ာငြေျကအာ်း ရစာင့် ကပ ကည့်ရှု

• ECOPs/ESMP စသညတိက
ို့် ိို လိိုအပသလိို အရကာငအထညရြာဖြေင်း
• လိုပငန်းမျာ်း အရကာငအထညရြာ ာတင E&S
• PMU ထံမှ

င
ိို ာ ကကိြုတင စိစစရ

ာင က
ွ ဖြေင်းကိိုဦ်းရ

ာငဖြေင်း

ာဖြစသငတန်းမျာ်း ယူဖြေင်း နှင့် ဖမိြုွဲ့နယ သစရတာဝနထမ်းမျာ်းအာ်း သငတန်းဖပနရပ်းဖြေင်း

• အသံို်းဖပြုမည့်အစအမံမျာ်း အရကာငအထညရြာဖြေင်းအာ်း E&S

ိိုင ာ ရစာင့် ကပ ကည့်ရှုဖြေင်း

• ESMF သတမှတြေျကမျာ်းကိိုလိိုအပသလိအ
ို ရကာငအထညရြာဖြေင်း(ECoPs, ESMP, IPMP,
စသည)

RPF, CPPF,PF,

• နစန မှုတိိုင ကာ်းြေျကမျာ်းကိို လကြေံ၊ မှတတမ်းသင်း၊ ရဖြ ှင်းဖြေင်း
• အသံို်းဖပြုသူမျာ်းအြွဲွဲ့မျာ်း (CFUGs)အာ်း သငတန်းရပ်း၍ CFMP ရ ်း

ွဲ ာ တင CFUGs မျာ်းအာ်း ပံ့်ပိို်းကူညဖြေင်း

• ECoPs နှင့် အဖြော်းE&S အသံို်းဖပြု မညအ
့် စအမံမျာ်းကိို အသံို်းဖပြုသူမျာ်းအြွဲွဲ့ / သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမ ဝနထမ်း
မျာ်း / ဝနရ ာငမှုရပ်းသူမျာ်းက အရကာငအထညရြာဖြေင်းကိို ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှု
• ကနထရိက
ို တာမျာ်းအာ်း ရ ှွဲ့တန်းတင ကက်း ကပဖြေင်း

စိစစဖြေင်း၊ အရကာငအထညရြာဖြေင်း၊ ရစာင့် ကပ ကညရ
့် ှုဖြေင်း၊ နှင့် အစ ငြေံဖြေင်း လိုပငန်းစဉဖပပံို
ြ ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်လ
် ြ
ူ ုဘဝဆင
ို ် ာ တဘေးအနတ ာယ်
ကင်ေး င
ှ ်ေးတ ေး အတကာင်အထည်တဖာ်ြည့်် အဖွဲွံ့အစည်ေး
စြံကန်ေး စြံအြ
ို ခ
် ျ ြ်ြု အဖွဲွံ့ (PMU)
PMU E&S ဝန်ထြ်ေး (FD)

PMU ြ
(နိုငင
် ံ

ဝ
် န်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ အကကံတြေးအဖွဲွံ့
ကာနှင့််အြျ ေးသာေးအကကံတြေးြျာေး)

ိုငေး် တေသကကေး သစ်တ

ာ (FD)

-သစရတာဝနထမ်းမျာ်း
ခရိုင်သစ်တ

ာ

ြ

်ဝန်ေးကျင်နှင့်် လူြုဘဝဆိုင် ာ တဘေးအနတ ာယ် ကင်ေး ှင်ေးတ ေး
အစ င်ခံမခင်ေး

• E&S အစ ငြေံစာတငသင်းဖြေင်းအာ်း ဦ်းရ ာင န နှင့် ESMF အရကာငအထညရြာမှုအရပေါ် ESCP
ိိုင ာ ကတိ ကဝတမျာ်းအတိိုင်း ၆လတစကကိမ အစ ငြေံစာ ဖပြုစ၊ို ကမ္ာဘ
့် ဏသိို့် တငဖပဖြေင်း၊
• အဖြစအပျက/ထိြေိိုကမှု အစ ငြေံဖြေင်းနှင့် နစန မှု တိိုင ကာ်းြေျက အစ ငြေံဖြေင်း ၃ လ တစကကိမ
PSC မှ ကမ္ာဘ
့် ဏသိို့် ရပ်းပိို့်ဖြေင်း၊
• အဓိက ကနထရိိုကတာမျာ်း၏ လစဉအစ ငြေံစာမျာ်းကိို ယူဖြေင်း၊

• E&S

ိိုင ာ ပံိုမှနအစ ငြေံစာမျာ်းကိို စိုစည်းကာ PMU ထံရပ်းပိို့်ဖြေင်း၊

• E&S

ိိုင ာ ပံိုမှနအစ ငြေံစာမျာ်းကိို ရ ်း

ွဲ ဖပြုစို ကာ တိိုင်းသစရတာသိို့် ရပ်းပိို့်ဖြေင်း၊

E&S

ိိုင ာ ပံိုမှနအစ ငြေံစာမျာ်းကိို ရ ်း

ွဲဖပြုစိုကာ ြေရိင
ို သစရတာသိို့် ရပ်းပိို့်ဖြေင်း၊

-သစရတာဝနထမ်း
-ရဘ်း နကင်း ှင်းရ ်းနှင့်တာဝနယူမည့် အ ာ ှိ
ဖြ ွံ့နယ်သစ်တ

ာ

-သစရတာဝနထမ်း /သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရ ်း နယရဖမ
ကင်းဝနထမ်း
-ရဘ်း နကင်း ှင်းရ ်းနှင့်တာဝနယူမည့် အ ာ ှိ

•
•

•

အဖြစအပျက/ထိြေိိုကမှု အစ ငြေံစာ၊ နစန မှု တိိုင ကာ်းြေျက/မရကျနပြေျက အစ ငြေံစာမျာ်း
ရ ်း ွဲဖပြုစက
ို ာ ြေရိင
ို သစရတာသိို့်ရပ်းပိို့်ဖြေင်း၊
ရေသြေံကနထရိိုကတာမျာ်း၏ လစဉအစ ငြေံစာမျာ်းကိို ယူကာ ြေရိင
ို သစရတာသိို့် ရပ်းပိို့်တငဖပဖြေင်း

စြ်ေးတဆာင် ည် အာေးတကာင်ေးလာတစမခင်ေး
အြွဲွဲ့အစည်း ိိုင ာ
စမ်းရ ာင ည
န်းစစြေျက

စမ်းရ ာင ည
အာ်းရကာင်းလာရစဖြေင်း
(အ ငလ
့် က
ိုိ )
ဖပညရထာငစိုအ

င့် အကကံရပ်းအြွဲွဲ့

ဖပညရထာငစိုအ င့် PMU ES အြွဲွဲ့ +
တိင
ို ်းရေသကက်းအ င့် သစရတာအ ာ မ
ှိ ျာ်း +
ြေရိိုငအ င့် သစရတာအ ာ မ
ှိ ျာ်း

ဖမိြုွဲ့နယအ

င့် သစရတာအ ာ မ
ှိ ျာ်း

စမံကိန်းရ ကာင့် ဖြစလာမည့် အနတ ာယနှင့်
သကရ ာကမှုမျာ်းကိို သက ိုင
ိ ာ
ကစပပတသကသူမျာ်းနှင့် ရ ်းရန်းဖြေင်းအတက
အမျိြု်းသာ်းအ င့် E&S ိုင
ိ ာ အလိုပရံရ
ို
်းရန်းပွဲ

ပထမနှစအတက သငတန်းအစအစဉ

လိိုအပပါက
ရေသြေံဖပညသူမျာ်းအတက
စမ်းရ ာင ည

မညသူ
PMU ES အြွဲွဲ့ + ပထမနှစတင လျာထာ်းသည့် ြေရိိုငမျာ်း
(၇+၂၀ ရမ ာလင့်ထာ်း)

▪
▪
▪
▪
▪

သင် န်ေးအြျ ေးအစာေး
E&S အနတ ာယမျာ်း + ကမ္ာ့်ဘဏ၏ ESF နှင့် ESS
မိတ က
E&S စိစစဖြေင်းအပါအဝင ESMF ကိို အသံို်းြေျဖြေင်း
ပတဝန်းကျင ိုင
ိ ာ အသံို်းဖပြု မည့်အစအမံမျာ်း ဖပြုစိုဖြေင်း
လူမှုဘဝ ိိုင ာ အသံို်းဖပြု မည့်အစအမံမျာ်း ဖပြုစိုဖြေင်း
ESF အရကာငအထညရြာဖြေင်းနှင့်စပလျဉ်းသည့်
ာဖြစ သငတန်း
စသဖြင့်..

အရ ကာင်းအ ာအာ်းလံ်းို ကိို လွှမ်းခြြေံြုရစမည့် ြေရိိုငနှင့်
ဖမိြုွဲ့နယအ င့်မျာ်းအာ်း နှစအလိက
ို စမ်းရ ာင ည အကွဲဖြတြေျက
အရသ်းစိတ ရ ာင ွကဖပ်း လိအ
ို ပသည့်
သငတန်းအစအစဥရ ်း ွဲဖြေင်း

အဖွဲွံ့အစည်ေးဆင
ို ် ာ

ာဝန်ယူြု နှင့်် နစ်နာြု

ဝန်ကကေးဌာနအဆင့််(MONREC နှင့်် FD)
စမံကိန်းကက်း ကပမှု ရကာမတ
(PSC)

င
ို က် ကာေးချက်ြျာေးနှင့်် အကကံမြ ချက်ြျာေး တမဖ ှင်ေးတဆာင် က
် ်တြေးသည့််
စနစ်မြြံ(ို GRM)
▪ အလွှာစံ၊ို နယပယစံို

GRM တစြေိုလံို်းအာ်း ကက်း ကပ၍
ရစာင့် ကပ ကည့်ရှု

▪ အ

GRM ရစာင့် ကပ ကည့်ရှုမှုအစ ငြေံစာအာ်း
ရ ်း ၍
ွဲ တငဖပ (၃လတစကကိမ)

ရြာဖပထာ်းပါသည။
အဖပ်းသတ

ဦေးစေးဌာနအဆင့်် (FD)
စမံကိန်း စမံအိုပြေျြုပမှုအြွဲွဲ့
(PMU)

ဖြ ွံ့နယ် သစ်တ

ာရံိုေး

သံို်းသပဖြေင်း နှင့် စိစစဖြေင်း
ကိစစ ပမျာ်း ရဖြ ှင်း ာတင ကူည

ံို်းဖြတြေျက ယူ

သစရတာဦ်းစ်း
ဌာနက
်းံို ဖြတမရပ်း
နိိုငသည့် နစန မှု

လကြေံဖြေင်း၊ မှတတမ်းထာ်းဖြေင်း၊ ရဖြ ှင်းဖြေင်း
နစန မှုတင
ိို
ကာ်းြေျက

နယ သစရတာဝနထမ်းမျာ်း

င့်အလိိုက တာဝနယူမှု

မရဖြ ှင်းနိင
ို
ရသာ
နစန မှု

မရဖြ ှင်းနိိုငရသာ နစန မှု
တန ာတေသအလက
ို ် GRMs
ကနထရိိုက
တာ၏ GRM

အသံို်းဖပြုသူ
မျာ်းအြွဲွဲ့၏
GRM

PA
အာဏာပိိုင၏
GRM

လကြေံဖြေင်း၊ မှတတမ်းထာ်းဖြေင်း နှင့် ရဖြ ှင်းဖြေင်း

GRM ရကာမတ
(ရေသ အြွဲွဲ့အစည်းမျာ်း)

နည်းပညာ ဝနရ ာငမှု
ရပ်းသူမျာ်း၏ GRM

လကြေံဖြေင်း၊ မှတတမ်းထာ်းဖြေင်း နှင့် ရဖြ ှင်းဖြေင်း

ဆက်စြ်ြ
စမံကိန်းရ ်း

်သက်သူြျာေးနှင့််

င
ို ြ
် င်တဆေးတနေးမခင်ေး နှင့်် သ

ွဲရနသည့် ကာလအတင်း

တိင
ို ပငရ

- SA ရ ်း

်းရန်းဖြေင်း

တိိုငပငရ

င့်

အ

မျာ်း ထိုတဖပနဖြေင်း

်းရန်းဖပ်းရန က

ိိုပါသူမျာ်းထံမှ အဖမငနှင့် အကကံဉာဏမျာ်းကိို ESMF (အဖပ်းသတ)
တင ရပါင်းစပထည့်သင်းသာ်းမည။

်းရန်းဖြေင်း၊ စမံကိန်း အဓိက လေမျာ်း

စသညတိို့်နှင့်ပတသက၍ တိ်းို တကမှု စာ ွကစာတမ်း

ွဲဖပြုစိုဖြေင်း

ကစပပတသကသူမျာ်းနှင့် တိင
ို ပငရ

ွဲဖပစို သည့်ကိစစတင

- တိင
ို ပငရ

ESMF & ESCP &SEP, SA ့်ိုကို ထို ်မြန်အသတြေးမခင်ေး(၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ၊်
ေဇင်ဘာလ ၂၄ က်ြှစ၍ )
-https://www.forestdepartment.gov.mm/
ESMF အတက

်းရန်းဖြေင်း

- ရန ာရေသအလိိုက ESMP၊ CPP၊ RAP စသညတိို့်
ရ ်း

ွဲဖပြုစိုဖြေင်း

- ESMF ရ ်း

်မြန်မခင်ေး

စမံကိန်းအရကာငအထညရြာသည့် ကာလအတင်း

***အ င့်၊ရလ့်လာမှုအသ်းသ်းတင အဓိက ကစပပတသကသူမျာ်းနှင့် တိိုငပငရ ်းရန်းမှုမျာ်း
ဖပြုလိုပြေွဲ့်သည။

- စမံကိန်း ေဇိိုင်း အ

င်ေးထို

ဆက်စြ်ြ

်သက်သြ
ူ ျာေးနှင့်် ဆက်သယ်ညနုင်ေးမခင်ေး အစအစဉ် (SEP)
(တိင
ို ပငရ

်းရန်းဖြေင်းအတက မူ ကမ်း)

ဆက်စြ်ြ

်သက်သူြျာေးနှင့်် ဆက်သယ်ညနုင်ေးမခင်ေး အစအစဉ် (SEP)

FREDIP စမံကိန်း အရကာငအထညရြာသူမျာ်းနှင့် ရေသြေံဖပညသူမျာ်းအ ကာ်း ပူ်းရပါင်းလိုပရ ာငမှုကိုိ ရသြေျာရစ န နှင့် အ ိိုဖပြုစမံကန
ိ ်း၏
လိုပငန်းမျာ်းနှငစ
့် ပလျဉ်း၍ ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ ိုင
ိ ာ အနတ ာယမျာ်း ရလျာ့်ြေျ န ရေသြေံလူထို၏ ပူ်းရပါင်းပါဝငမှုသည မ ှိမဖြစလိိုအပသည။
ကစပပတသကသူမျာ်းအရနဖြင့် စမံကိန်းကိို နာေးလည်သတဘာတြါက်ရစ န၊ ၎င်းတိို့်အရပေါ် သကရ ာကမည့်
ည် ယ
် ်ချက်

ဆံိုေးမဖ

်ချက်ြျာေး ချြှ

် ာ

တင ၎င်းတိို့်အရနဖြင့်

င် အဓြပါယ်မြည့််ဝတသာ နည်ေးလြ်ေးြျာေးမဖင့်် ြါဝင်တဆာင် ်က်နိုငတ
် စ န် နှင့် စမံကန
ိ ်း

ံို့်မြန်ချက် နှင့် သတဘာထာေးြှ

်ချက်ြျာေးကို ထည်သ
့် င်ေးနင
ို ်သည့်် အခင်အ
့် လြ်ေးြျာေး ဖန်

ေး

နိုငတ
် စ န်
ကစပပတသကသူမျာ်းနှင့်

ကသယညန
ိ ိှုင်းရ

ာင ွကဖြေင်းသည စြံကန်ေးကာလ

တလျာက် အကကြ်ကကြ်

တဆာင် ်က် ြည့်် လိုြင
် န်ေးစဉ် ဖြစသည။ စမံကိန်း အရကာငအထညရြာမည့် အြွဲွဲ့အစည်းမျာ်းသည ၎င်းတိို့်၏
ခခံ ငံိုတဖာ်မြချက်

ံို်းဖြတြေျကမျာ်း နှင့် ရ

ာင ွကမည့် လိုပငန်းမျာ်းရ ကာင့် ထခိုက်ခစ
ံ ာေး ြည့်် မြည်သူြျာေးနှင့် ၎င်းတိို့်၏

ံို်းဖြတြေျကမျာ်း နှင့် စမံကန
ိ ်း၏ ရမ ာမှန်း လေမျာ်း၊ စမံကန
ိ ်း အရကာငအထညရြာ ရ
စ

်ြါဝင်စာေးသည့််(အကျ ေးစေးြာေးအ ) အမခာေးတသာ သူြျာေးနှင့်လည်း နှစ်ဦေးနှစ်ဘက်

သတမှတ၊

ကသယ၊ ရ

ာင ွကနိင
ို မည ဖြစသည။

ာင ွကဖြေင်းတိို့်တင
ိုင်ြင်တဆေးတနေးမခင်ေးကိို

ဆက်စြ်ြ

်သက်သူြျာေးနှင့်် ဆက်သယ်ညနုင်ေးမခင်ေး အစအစဉ် (SEP)

ကစပပတသကသူမျာ်း
o ပိုဂ္ဂိြုလတစဦ်းတစရယာက၊ အိမရထာငစို သိို့်မဟိုတ ပ ွာလူထို အိုပစိုမျာ်း
o စမံြေန့်ြေွဲ အရကာငအထညရြာသည့် အစိို်း အြွဲွဲ့အစည်းမျာ်း
o ပံပ
့် ်းိို မှုအြေန်းကဏ္ဍမှပါဝငသည့် အ ပြကလူမှုအြွဲွဲ့အစည်း(CSO) နှင့် အစိို်း မဟိုတရသာ အြွဲွဲ့အစညမျာ်း(NGO)

o ပိုဂ္ဂလက
ိ ကဏ္ဍ
အဖြော်းစိတပါဝငစာ်းသညအ
့် ြွဲ့ွဲ မျာ်း(CSO/NGO၊ အစိို်း ဌာနမျာ်း၊ သတင်းမေယာ၊ အလှြူ ှငမျာ်း၊ ပိုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ)
အြေငအ
့် လမ်းမသာရသာ/ ထိြေက
ိို ြေံစာ်းလယသည့် ပိုဂ္ဂိြုလ သိို့်မဟိုတ အိုပစိုမျာ်း

ဆက်စြ်ြ

်သက်သူြျာေးနှင့်် ဆက်သယ်ညနုင်ေးမခင်ေး အစအစဉ် (SEP)
အတကကာင်ေးအ ာြျာေး

▪ အမျိြု်းမျိြု်းရသာ အိုပစိုမျာ်းနှင့် တိင
ို ပငရ
▪ အသက၊ ကျာ်း/မ

်းရန်းမှုမျာ်းမှ

ှိလာရသာ

င် အဓက ြါဝင်သည့််

ကစပပတသကသူမျာ်း၏ စိို်း မ
ိ ရ ကာင့် ကမှုမျာ်းကိရ
ို ြာဖပ။

ိိုင ာ၊ တိင
ို ်း င်းသာ်းလူမျိြု်း၊ စိတပိိုင်း သိို့်မဟိုတ ရိုပပိိုင်းအ မသနစမ်းမှု နှင့် စ်းပာ်းရ ်း အရဖြေအရနမျာ်းအ အာ်း

နည်းရသာ သိို့်မဟိုတ ထိြေက
ိို ြေံစာ်းလယသညဟို ယူ
ပူ်းရပါင်းပါဝငြေံစာ်းြေင့်၊၊ စမံကိန်း

ဖြေင်းြေံ ရသာ လူပိုဂ္ဂိြုလမျာ်းအာ်း စမံကိန်း အကျိြု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းနှင့် စပလျဉ်း၍

အကျိြု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်း လကြေံ

လ
ှိ သ
ိို ည့် ၎င်းတိို့်၏

နဒမျာ်းကိို ဥရပကခာ ဖပြုထာ်းဖြေင်းမျိြု်း ၊

ပထိုတထာ်းဖြေင်းမျိြု်း မဖြစရစမည့် သ်းဖြော်းအစအမံမျာ်းကိလ
ို ည်း သတမှတရပ်းထာ်းပါသည။
▪ မဟာဗျြူဟာကျရသာ ြေျဉ်းကပမှု/နည်းလမ်းကိို ရြာထိုတနိိုင န အရဖြေြေံအဖြစသံို်းနိိုငမည့်
အမျိြု်းမျိြု်းရသာ လိိုအပြေျကမျာ်းကိို
▪ စမံကိန်းအပိိုင်းမျာ်းနှင့် သက

▪

ကစပ

ကစပပတသကသူ အိုပစိုအသ်းသ်း၏

န်းစစ ရြာဖပထာ်းပါသည။

ိုင
ိ ရသာ စမံကိန်း

ပတသကသူမျာ်းနှင့်တိုင
ိ ပငရ

ကစပပတသကသူမျာ်းကိို ရြာထိုတမှု နည်းလမ်းမျာ်းကိို ရြာဖပထာ်းပါသည။

်းရန်းဖြေင်း

အစအမံမျာ်း

(သတင်း

အြေျကအလက

ဖြစနိိုငရသာ နည်းန မျာ်း နှင့် တာဝနရပ်းထာ်းရသာ အြွဲ့ွဲ အစည်း၏ လိုပငန်းတာဝန၊

အမျိြု်းအစာ်းမျာ်း၊

အသံို်းဖပြုမည့်

နပံရ
ို င အစ ိသ
ှ ည )၊ သတင်းအြေျက

အလကမျာ်း ထိုတဖပနဖြေင်း လိုပငန်းစဉမျာ်း ကိလ
ို ည်း ရြာဖပထာ်း ပါသည။
▪ နစန မှုတိုင
ိ ကာ်းြေျကမျာ်း နှင့် အကကံဖပြုြေျကမျာ်းကိို ရဖြ ှင်းရပ်းသည့်စနစ ရသြေျာစာရ ်း

▪ အရကာငအထညရြာရ
▪ လိုပငန်းရ

ာင ွက မည့် အြွဲွဲ့အစည်း

ွဲထာ်း ပ
ှိ ါသည။

ိိုင ာ တာဝနမျာ်းကိိုလည်း ရ ်းသာ်းထာ်းသည။

ာငတာမျာ်းနှင့် စပလျဉ်း၍ ညိနိှုင်းဖြေင်း၊ အရကာငအထညရြာရ

ရစာင့် ကပ ကည့်ရှုဖြေင်း နှင့် အစ ငြေံဖြေင်းတိို့် အပါအဝငပါသည။

ာင က
ွ သည့် အရဖြေအရနနှင့် တိ်းို တကမှုမျာ်းကိို

ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ

ိိုင ာ ကတိကဝတမျာ်းအာ်း ရြာရ

လိုပငန်းအစအစဉ (ESCP)

(တိိုငပငရ

်းရန်းဖြေင်းအတက မူ ကမ်း)

ာငမည့်

ပတဝန်းကျငနှင့် လူမှုဘဝ

❑ ESCP သည ကမ္ာ့်ဘဏ၏ သက
လိက
ို န ရ

င
ိို ာ ကတိကဝတမျာ်းအာ်း ရြာရ

ာငမည့် လိုပငန်းအစအစဉ (ESCP)

ိုင
ိ ာ ပတဝန်းကျင နှင့် လူမှုရ ်း ာ စံသတမှတြေျကမျာ်းကိို သတမှတထာ်းသည့် ကာလတင

ာင က
ွ နိိုငရစ န စမံကိန်းအတက လိအ
ို ပသည့် အစအမံမျာ်းနှင့် လိုပငန်းရ

ာငတာမျာ်းကိို ရြာဖပထာ်းသည။

❑ ESMF ၌ ရြာဖပထာ်းသည့် လိုပငန်းစဉမျာ်းနှင့် အစအမံမျာ်းကိို ကတိကဝတအရနဖြင့် ESCP ၌ ထည့်သင်းထာ်းပါသည။
❑ ယင်းသည ဖမနမာနိိုငငံရတာ အစိို်း နှင့် ကမ္ာ့်ဘဏအ ကာ်း တ ာ်းဝငသရဘာတူညြေျက၏ အစိတအပိိုင်းတစ ပဖြစလာမည။
❑ စံမံကန
ိ ်း အရကာငအထညရြာသည့် ကာလအတင်း ESCP ကိို ရဖပာင်းလွဲဖပင

ငမှုမျာ်းကိို ဖပညရထာငစိုသမမတ ဖမနမာနိိုငငံရတာ နှင့်

ကမ္ာ့်ဘဏအ ကာ်း အဖပနအလှန လကမှတရ ်းထိို်းထာ်းသည့် စာ ွကစာတမ်းမျာ်းဖြင့် ဖပြုလိုပနိိုငပါသည။
(တစဘကတည်းက ရဖပာင်းလွဲဖပင

ငမှု ဖပြုလိုပ၍မ ပါ။)

တကျေးဇူေး

င်ြါသည်။

တဆေးတနေးအကကံမြ ချက်ြျာေးအာေး ဖ
အချန်အကန့််အသ

်တခေါ်အြ်ြါသည်။

်တကကာင့်် ယခို တဆေးတနေးအကကံမြ နိုငမ် ခင်ေးြ ြါက
ှ
သစ်တ

ာဦေးစေးဌာန Website

https://www.forestdepartment.gov.mm/fredip/data/ ၏ comment box ၌ လည်ေးတကာင်ေး
https://www.facebook.com/forestdepartment.gov.mm ၏ comment box ၌ လည်ေးတကာင်ေး၊ Gmail

account- fd.fredip.esmf2021@gmail.com သိို့် လည်းရကာင်း ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါ လ (၂၂) က်တန့်
တနာက်ဆံိုေးထာေး၍ ရပ်းပိို့်နိိုငပါ န တငဖပအပပါသည။

ဆက်စြ်ြ

်သက်သူြျာေး၏ အကကံမြ ချက်ြျာေးနှင့်် သတဘာထာေးြှ

်ချက်ြျာေးကို ထည့််သင်ေးတြါင်ေးစြ်ဖြေး

မြင်ဆင်ထာေးသည့်် စြံချက်ြျာေးကိုလည်ေး မြန်လည်ချမြသာေးြည် မဖစ်ြါသည်။

