မ ေးမ
စမ
၁။

ည

ောပြန

မ
ေ့ ေးထရှိမ

ော မ ေးခွနေး ောေး

ညထူမထောငမရေး၊ ဖွွံ့ဖဖှိ ေးမရေး နငေ့ ရငေးနေးပ ြန ှု စ ကှိနေး(FREDIP)

ညေ့ အဖွွံ့အစညေးက အမကောငအထညမဖော ညနညေး။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတဝန်းကျငထိန်းသိမ်းရ ်း ဝနကက်းဌာန(MONREC)သည စမံကိန်းကိစစ
အဝဝကိို

တာဝနယူ မည

ဖြစကာ

၎င်းလကရအာက ှိ

သစရတာဦ်းစ်းဌာန(FD)သည

အရကာငအထညရြာမည့် အြွဲ့အစည်း ဖြစပါသည။
၂။

က ္ောေ့ဘဏက မထောကြေ့မြေး ညေ့ မ ော နေး(ပဖစနှိင
ို မ ော) ဘဏ္ဍောမငွ ြ ောဏ နငေ့

စ ကှိနေးကော

ဆှိို

ော ဘော

။

ကမ္ာ့်ဘဏသည အရမ ိကနရ ေါ်လာ ခန့်မှန့််း သန်း ၁၂၀ ခနက
့် ိို အနိမ့်ဆံို်းရသာ အတိို်းနှုန်း
ထာ်းဖြင့် ရ ျ်းရငအဖြစရပ်းမညဖြစသည။ စမံကိန်းသည ရထာကပံ့်ရင

ှိ န ရဆာသသနိင
ို မည့်

ပလကရြာင်းတစ လ
ို ည်း ဖြစလာမည။ အပိိုရထာကပံ့် နပံရ
ို ငကိစအ
စ ာ်း

နပံရ
ို င မတည

ရပ်းသည့် အလှှူ ှငနိိုငငံမျာ်းနှင့် ရဆ်းရန်းဆဖြစပပ်း လတတရလာတင အတညမဖပြုနင
ိို ရသ်းပါ။
ဤစမံကန
ိ ်းသည ၆ နှစသကာ ရဆာင က
ွ မည့် စမံကိန်းဖြစပါသည။ ၂၀၂၁

ိုနှစ ဇူလိိုငလမှ

စတငကာ ၂၀၂၇ ိုနှစ ဇနလတင ပပ်းဆံို်းမညဟို ရမ ာမှန်းထာ်းပါသည။
၃။

စ ကှိနေး၏ ဖွွံ့ဖဖှိ ေး ဆ
ှု ှိိုငရော ရည နေးခ က

စမံကိန်း၏ ြံွဲ့ပြိြု်းမှုဆင
ိို ာ
ရ သမျာ်း ှိ

နှင့်

။

ညမှန်း ျကသည “ဖမနမာနိင
ို ငံတင စမံကိန်း ရဆာင က
ွ မည့်

ရ သ ံဖပညသူမျာ်းအတက

ပိိုမိိုတိို်းပာ်းလာရစ န

ည ဘောပဖစြါ

ရ

သစရတာမျာ်းမှ

ှညတညတံရ
့် စသည့်

မ
ှိ ည့်

အကျိြု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်း

ဖပညသူလူထို

ပူ်းရပါင်းပါဝငရသာ

သစရတာစမံအပ
ို ျြုပမှု ပိိုမိိုတိို်းတကရကာင်းမနလာရစ န” ဖြစသည။
အဆိဖို ပြုစမံကိန်းသည သစရတာကိို မှ ရ
ိို နသက သည့် ရ သ ံဖပညသူမျာ်းအတက အကျိြု်း
ရကျ်းဇူ်းတိ်းို ပာ်းရစ န ပူ်းရပါင်းလိုပရဆာငရသာ သစရတာအိုပ ျြုပလိုပကိိုငမှု ပိိုမိို ရကာင်းမန
လာရစရ ်းကိို အထူ်းအရလ်းရပ်း ရဆာင က
ွ မညဖြစသည။ ၎င်းသည ဖမနမာ့်စ်းပာ်းရ ်း နှင့်
ရကျ်းလကရနဖပညသူမျာ်းအတက

သစရတာမျာ်းသည

အဓိကအ န်းကဏ္ဍမှ

ပါဝငလျက

ှိသညကိို အသိအမှတဖပြုကာ သစရတာမျာ်းသည ပငိမ်း ျမ်းရ ်း၊ အာ်းလံို်းပါဝငမှု စသည့် နိိုငငံ၏
ကက်းမာ်းရသာ ညမှန်း ျကမျာ်းနှငလ
့် ည်း ျိတဆကလျက ှိသညကိို ရြာဖပရနပါသည။
၄။

စ ကှိနေး ဦေးစောေးမြေးအရော ောေး(ဧရှိယော ောေး)ဆှိို ည ော အဘယနညေး။

စ ကှိနေး ည မအောကမဖောပြြါ
ပဖစ

ည-

ိုြငနေးမဆောင

ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို

ော အ ှိ ေးအစောေး ောေးကှိို မထောကြေ့မြေး ည

သစရတာလိုပငန်း(CF)၊

ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပိိုင

သစရတာလိုပငန်းဆိင
ို ာ အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှုလပ
ို ငန်းမျာ်း(အသံ်းို ဖပြုသမ
ူ ျာ်းအြွဲ့မျာ်းအာ်း
လှည့်ပတ နပံိုရင ရထာကပံ့်သည့် အစအစဉတညရထာငထာ်း က
ှိ ာ ပံ့်ပ်းိို ဖ င်းဖြင)့် ၊ ရ
တညတံ့်ရစမည့်

စ်းပာ်းရ ်းသစရတာစိိုက င်းမျာ်း

ပိုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတက

လိုပသာကိိုငသာရသာ

ပံ့်ပိို်းရပ်းဖ င်း၊ သဘာ၀အရဖ

ံ

တညရထာင ာတင

ှည

င်းနှ်းဖမြုပနှံမည့်

အရဖ အရနရကာင်းမျာ်း

ြနတ်းနိိုင န

်းသာ်းလိုပငန်းနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်းအာ်း

အရထာကအပံ့်ရပ်းဖ င်း၊ သစရတာဦ်းစ်းဌာနအတက အြွဲ့အစည်းဆိင
ို ာ အာ်းရကာင်းရစဖ င်း။
စမံကိန်းလိုပငန်းရဆာငတာမျာ်းမှ

က
ှိို ရှိက
ို အက ှိ ေးခစောေးရရရ
ှိ န

ရညရွယထောေး

ူ ောေးတင

အသံ်းို ဖပြုသမ
ူ ျာ်းအြွဲ့မျာ်း၊ စမံကိန်းရဆာင ွက န လျာထာ်းသည့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမ
အန်းအန ်းတင ရနထိိုငသကရသာ ရ သ မ
ံ ျာ်း နှင့် သကဆိင
ို ာကဏ္ဍ အလိိုက အစိို်း ဌာနဆိင
ို ာ
အြွဲ့အစည်းမျာ်း ပါဝငရပသည။

ယ
ွ ဝှိက
ို အက ှိ ေးမက ေးဇူေး ောေးသည သစရတာမျာ်းမှ ရပ်းရသာ

ပတဝန်းကျငဆိိုင ာ ဝနရဆာငမှုမျာ်း ပိိုမိိုရကာင်းမနလာရစဖ င်းဖြင့် ရတာငသူလယသမာ်းမျာ်း၊
ရကျ်းလကရန ပ ွာလူထို၊ ဖပညရထာငစို နှင့် ရ သဆိင
ို ာ အစိို်း
(လိုပသာကိင
ို သာ ိရ
ှ သာ

အရနအထာ်းအာ်း သယဝိိုကြနတ်း

ကင်းဆက ြံွဲ့ပြိြု်းတိ်းို တကလာမှုမှ ပိိုမိို

မျာ်း၊ ပိုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

ရပ်းဖ င်းဖြင)့် ၊ နှင့် တနြိို်း

ှိလာမည့် အ နဘဏ္ဍာရငမျာ်းမှတစဆင့် အစိို်း ဘဏ္ဍာ

ရငမျာ်း ဆသိိုို့ စ်းဆင်းသာ်းရပမည။
အဆိဖို ပြုစမံကိန်းသည မမန့်မာနိုင့်ငသ
ံ စ့်တ
တင

ရြာဖပထာ်းသည့်အတိင
ို ်း

ာမ ာ်း မြန့်လည့်

ဖမနမာနိင
ို ငံတင

ည့်တ

ာင့်တ ်း စီမံကန့််း (MRRP)

သစရတာဖပြုန်းတ်းဖ င်းနှင့်

သစရတာ

အဆငအ
့် တန်း ကျဆင်းဖ င်းအာ်း ကာကယနိင
ို ရစမည့် ဖမနမာနိိုငငံရတာအစိို်း ၏ သစရတာ
ကဏ္ဍဆိိုင ာ

အဓိက ညမှန်း ျကမျာ်းကိို

အရထာကအပံ့်ရပ်းနိိုင န

ဇိင
ို ်းဆငရ ်းဆ

ထာ်းဖ င်းဖြစပါသည။ သစရတာမျာ်းဖပနလညထူရထာငရ ်းအာ်း အာ်းထညလ
့် ိုပရဆာငရနစဉ
မှာပင စမံကိန်းသည ရ သ ံဖပညသူ အစိုအြွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်းမျာ်း နှင့် ရ သ ံဖပညသူ

အစိုအြွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်းမျာ်းဆိိုင ာ လှည့်ပတ နပံရ
ို င တညရထာငဖ င်း၊ ရ သ ံဖပညသူ
အစိုအြွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်းမျာ်းကိို

အရဖ

ံသည့်

စ်းပာ်းရ ်းလိုပငန်းမျာ်း

ြွဲ့ံ ပြိြု်းတိို်းတက

ရစဖ င်း၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း အတင်း နှင့် အန်းဝန်းကျငတင ပ ွာလူထို အရဖ ဖပြု
သဘာ၀အရဖ

ံ

်းသာ်းလိုပငန်း အပါအဝင သဘာ၀အရဖ

ံ

်းသာ်းလိုပငန်းမျာ်းကိိုလည်း ပံပ
့် ိို်း

ရဆာင ွကဖ င်း နှင့် စ်းပာ်းရ ်းသစရတာစိိုက င်းမျာ်း တညရထာင ာတင

င်းနှ်းဖမြုပနှံမည့်

ပိုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတက လိုပသာကိင
ို သာရသာ အရဖ အရနရကာင်းမျာ်း ပံ့်ပိို်းလိုပရဆာငဖ င်းဖြင့်
ရ သ ံဖပညသူမျာ်းအတက အလိုပအကိိုငနှင့် စ်းပာ်းရ ်း အ င့်အလမ်းမျာ်း ပိမ
ို တ
ိို ်းိို ဖမင့်

ှိရစ န

ည ယ
ွ သည။
၅။

ြထဝဝငအမနအထောေးအရ
ညရှိြါ

စ ကှိနေးမနရော ောေး

ည

ည

ညေ့မနရောမေ

င
ွ

။

ပထဝဝငအရနအထာ်းအ

စမံကန
ိ ်းသည ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို သစရတာလိုပငန်းမျာ်း

တညရထာင န အလာ်းအလာ အမျာ်းဆံ်းို သ
ှိ ည့် (MRRP လျာထာ်း သတမှတ ျကမျာ်းအ )
ရန ာမျာ်းတင ရဆာင က
ွ
သာ်းမည။ ရဖမယာနှငသ
့် စရတာ အသံ်းို ဖပြုမှု၊ ပိင
ို ဆိိုငမှုမျာ်းနှင့်
စပလျဉ်း၍

အထိအ ိုက
ိ မ သ
ံ ည့်

အရနအထာ်းတင

စမံကန
ိ ်းသည

ပဋိပကခဖြစပာ်း

ရနဖ င်းမ ှိရသာ၊ ပဋိပကခ ဖြစပာ်းလာြယ မ ရ
ှိ သာ ရန ာမျာ်း တငသာ စမံကိန်းလိုပငန်းမျာ်းကိို
ရဆာင ွကသာ်းမညဖြစသည။
စမံကိန်းသည

ဧ ာဝတ၊

ပ ူ်း၊

မရက်း၊

မနတရလ်း၊

စစကိိုင်း

တိင
ို ်းရ သကက်းမျာ်းနှင့်

ဖပညရထာငစိုနယရဖမ၊ ရနဖပညရတာ တိို့ိုတင ရဆာင ွကသာ်းမညဖြစပပ်း အဆိပ
ို ါ ရ သကက်း
မျာ်း ှိ

ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်းမျာ်း

ရဆာင ွကရနသကသည့်

ပမိြုွဲ့နယ ၁၀၀ န်းပါ်း နို့ နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမ ၁၀

စိုစရ
ို ပါင်း

ို အထိ အရထာကအပံ့်

ရပ်းသာ်းမညဖြစသည။
ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို သစရတာလိုပငန်းမျာ်း အရကာငအထညရြာရဆာင က
ွ ဖ င်းကိို (၁)
ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို သစရတာလိုပငန်းမျာ်း တညရထာင န အလာ်းအလာ အမျာ်းဆံို်း
ှိသည့် (MRRP လျာထာ်း သတမှတ ျကမျာ်းအ )၊

(၂) ဘကစံြ
ို ံွဲ့ပြိြု်းမှုဆိိုင ာ ဆင်း မှု

အညွှန်းကိန်းအ ဆင်း နမ်းပါ်းမှု အဖမင့်ဆ်းံို ဖြစရသာ နှင့် (၃) ထင်းရလာငစာ ထိုတယူမှုရသကာင့်
ရတာအတန်းအစာ်းကျဆင်းမှု ဖြစရနသည့် အရလ်းရပ်းကာကယ မည့်ရန ာမျာ်းဟို

နို့မန
ှ ်း

ထာ်းသည့်

ပမိြုွဲ့နယမျာ်းတင

အစဖပြုရဆာင က
ွ မညဖြစကာ

တဖြည်းဖြည်း ျင်း

လိုပရဆာငသာ်းမညဖြစပပ်း

စမံကိန်း

ပပ်းဆံို်းသည့်ကာလတင

ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို

သစရတာ

လိုပငန်း

တိ်းို ဖမင့်

တိင
ို ်းရ သကက်းအသ်းသ်း ှိ

တညရထာင န

အလာ်းအလာ ှိရသာ

ပမိြုွဲ့နယအာ်းလံ်းို ကိို လွှမ်းခ ံြုမိမညဖြစသည (ပဋိပကခဖြစပာ်းရနရသာ ပမိြုွဲ့နယမျာ်းမှအပ)။
၆။
ည

စ ကှိနေး ည မေ

ခပြည

ှိိုို့ ညြို အက ှိ ေးပြ ြါ

။

ူ ောေး၏ အ

ကမ ွေးဝ ေးမက ောငေး ှု

ိုြငနေး ောေးကှိို

က
ှိို ရှိက
ို

စမံကိန်းသည ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပိိုင သစရတာလိုပငန်း လိုပရဆာငမှုမျာ်း (နှင့် သကဆိိုင
ာ ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်းကိို အရဖ
ပ ွာလူထအ
ို ရဖ ဖပြုရသာ သဘာ၀အရဖ

ံ

ံသည့် စ်းပာ်းရ ်းလိုပငန်း မျာ်း) နှင့်

်းသာ်းလိုပငန်းမျာ်းကိို အရထာကအပံ့် ရပ်းဖ င်းဖြင့်

ရ သ ံဖပညသူမျာ်းအတက ရ

ှညတညတံ့်ရစမည့် အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှု လိုပငန်းမျာ်းကိို

တိ်းို ဖမင့်လပ
ို ရဆာငရစနိင
ို န

ည ယ
ွ သည။

ယင်းသည

ပ ွာလူထို/ရ သ ံ

ဖပညသူ

မျာ်းအတက စိိုက င်းတညရထာငဖ င်း၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမ အိုပ ျြုပ လိုပကိိုငမှု
လိုပငန်းမျာ်း(ရ သ မ
ံ ျာ်းဖြင့် ြွဲ့စည်းထာ်းရသာအတစာင့့််
ို

ြ့်ဖွဲ့အမဖစ့်) နှင့် သစ့်အတခ ာ

ည့်

့်လြ
ို သ
့် ည့့်် လိုပငန်းစဉမျာ်းတင အလိုပအကိိုငအ ငအ
့် လမ်း တိ်းို ဖမင့်ရစ န ည ယ
ွ သည။

အရ ်းကက်းသည့်အ ျကတစ ိုမှာ

စမံကိန်းသည

အသံ်းို ဖပြုသမ
ူ ျာ်းအြွဲ့မျာ်းက

တိက
ို ရိိုက

စမံ နို့ မည့် လှည့်ပတ နပံရ
ို ငတညရထာင ပံ့်ပိို်းရပ်းမည ဖြစသည။ အဆိပ
ို ါ အသံ်းို ဖပြုသမ
ူ ျာ်း
အြွဲ့ အြွဲ့ဝငမျာ်းသည ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို သစရတာလိုပငန်း တညရထာငဖ င်းဆိိုင ာ
ည ယ
ွ
ျကမျာ်းနှင့်

ကိိုကညသည့်၊

သစရတာထိန်းသိမ်းကာကယဖ င်း

နှင့်

စမံအိုပ ျြုပ

လိုပကိိုငမှုကိို ထိ ိုက
ိ မှုမ ှိသည့် အမျိြု်းမျိြု်းရသာ အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှု လိုပငန်းမျာ်းအတက
ဘဏ္ဍာရငရသက်းရထာကပံ့်ရပ်းဖ င်းကိို လကလှမ်းမ ယူသ်းံို စနိိုငသကမညဖြစသည။
၇။

စ ကှိနေး ည က ောေး/

ော

ူည ရှိ ှုကှိို

က
ှိို ရှိိုက ည

ှိိုို့ ညြို အက ှိ ေးပြ ြါ

။

စမံကိန်းသည အမျိြု်းသာ်းနှင့် အမျိြု်းသမ်း မျာ်းအာ်း အကျိြု်းမျာ်းရစသည့် သစရတာအရဖ ဖပြု
အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းလိုပကိိုငမှုမျာ်းကိို အရ ်းပါရသာ ရထာကကူမမ
ှု ျာ်းရပ်းမည ဖြစသည။
ယင်းတိိုို့တင သဘာ၀အရဖ
အမျိြု်းသမ်းမျာ်းအတက
ပိိုငဆိင
ို မှု

ံ

်းသာ်းလိုပငန်း အပါအဝင သစရတာအရဖ ဖပြု အလိုပမျာ်းတင

အကနို့အသတမျာ်း ှိရနသညကိို

ြယ ှာ်းဖ င်း၊

န
ှိ ိိုငမှုအရပေါ် အတာ်းအဆ်းမျာ်းကိို ြယ ှာ်းဖ င်း၊ ဆံို်းဖြတ ျကမျာ်း

အမျိြု်းသမ်းမျာ်း
ျမှတ ာတင

၎င်းတိိုို့ ပါဝငလာရစဖ င်း နှင့် ရဖပာရ ်းဆိို င့် ရစဖ င်းတိို့ို ပါ၀ငမည ဖြစသည။ အမျိြု်းသမ်းမျာ်း
အတက

အလိုပအကိင
ို

ြံွဲ့ပြိြု်းရစဖ င်း

နှင့်

အ င့်အလမ်း

ပိမ
ို ိို

ိရ
ှ စမည့်

ပ ွာအြွဲ့အစည်းမျာ်းတင

သငတန်းရပ်းဖ င်း၊

အ ညအရသ်း

ပိိုမိိုပ်းူ ရပါင်းပါဝငလာရစဖ င်း

အပါအဝင

အမျိြု်းမျိြု်းရသာ လိုပငန်းရဆာငတာမျာ်းကိို အဓိကလျာထာ်း ရဆာင ွကသာ်းမည ဖြစသည။
၈။ အဆှိပို ြ စ ကှိနေး၏ မဆောငရွက ညေ့ အြှိင
ို ေး ောေးက ဘောမ
အပိင
ို ်း ၁ - ထို

ြ
ို မရေး

တညရထာငနိိုင န

စမ

ွ

။

ော ောေးအြှိင
ို ေးသည အသံ်းို ဖပြုသမ
ူ ျာ်းအြွဲ့ ၁၀၀၀ အထိ အသစ

ပံ့်ပိို်းကူညဖ င်း

နှင့်

လက ှိ

အသံ်းို ဖပြုသမ
ူ ျာ်းအြွဲ့

၂၀၀၀

အထိ

ဖပနလညသကဝင လှုပ ှာ်းလာရစဖ င်းဖြင့် ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်း ဧ ိယာ
မျာ်း တိ်းို လာမှုကိုိ အ ှိနအဟိုနဖြင့် ရဆာင က
ွ မည ဖြစသည။ ထိသ
ို ိိုို့ရဆာင ွက ာတင
ရစျ်းကကသိိုို့

ပိိုမလ
ိို ကလှမ်းမ

တငပိို့ိုရ ာင်း ျနိိုင န

ပံ့်ပိို်းဖ င်း၊

စ်းပာ်းရ ်းလိုပငန်းမျာ်းနှင့်

အကျိြု်းတူပ်းူ ရပါင်းရဆာင က
ွ နိင
ို မည့် အလာ်းအလာတိို့က
ို ိို ပံ့်ပ်းိို ကူညရပ်းဖ င်းတိို့ို အပါအဝင
၎င်းတိ၏
ိုို့ အိုပ ျြုပလိုပကိိုငမှု စမံ ျကမျာ်းကိို အရကာငအထညရြာ ာတင င်းနှ်းဖမြုပနှံ ရပ်းဖ င်း
နှင့် ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို သစရတာလိုပငန်းကိို အရဖ

ံသည့် စ်းပာ်းရ ်းလိုပငန်း မျာ်းကိို

ပံ့်ပိို်းဖ င်း တိို့ို လိုပရဆာင မည။
အပိင
ို ်း ၂
စမ

ော

အ

ကမ ွေးဝ ေးမက ောငေး ှု

ိုြငနေး ောေးအ

ွက

မေ

ခပြည

ူအစိုအဖွွံ့ြှိိုင

ိုြငနေးအြှိင
ို ေးသည အပိင
ို ်း ၁ ရအာကတင လျာထာ်းသတမှတထာ်းသည့် လက ှိနှင့်

အသစ အသံ်းို ဖပြုသူမျာ်းအြွဲ့မျာ်း (စိုစရ
ို ပါင်း အသံ်းို ဖပြုသမ
ူ ျာ်းအြွဲ့ ၃၀၀၀ အထိ) ကိို ၎င်းတိ၏
ိုို့
ရိို်း ာအသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှုလပ
ို ငန်းမျာ်း နှင့် ရ
လိုပရဆာငမှုကိို

ပိိုမက
ိို ျယကျယဖပနို့ဖပနို့

အြွဲ့ဝငမျာ်းကိို

အသကရမ်းဝမ်းရကျာင်းမှု

စတင

ှညတညတံရ
့် စမည့် လိုပငန်းအသစမျာ်း
ရဆာင ွကနိိုင န

လိုပငန်းမျာ်းအတက

အသံို်းဖပြုသူမျာ်းအြွဲ့
အရသ်းစာ်းရ ျ်းရငမျာ်း

ထိုတရ ျ်းပပ်း အသံ်းို ဖပြုသူမျာ်းအြွဲ့ကိိုယတိိုင စမံ နို့ မည့် လှည့်ပတ နပံရ
ို င တညရထာင
ရပ်းဖ င်းဖြင့် ရထာကပံရ
့် ပ်းမည။ စမံကိန်းသည ဆရလျာကိိုကညသည့် နည်းပညာအကူအည
မျာ်းရပ်းဖ င်း နှင့် အြွဲ့အစည်း ဆိိုင ာ ပံ့်ပိို်းကူညဖ င်းတိို့ိုကိိုလည်း ရဆာင ွကရပ်းလိမ့်မည။
အပိင
ို ်း ၃ -

စမ

ရ သ ံဖပညသူမျာ်း

ောကောကွယပခငေးအြှိင
ို ေးသည ဇဝမျိြု်းစံိုမျိြု်းကမျာ်း ထိန်းသိမ်းကာကယဖ င်း၊
ပိမ
ို ိို

ပါဝငရဆာင ွကလာဖ င်း

ြနတ်းရပ်းကာ ၀ငရင၊အ နရင

ှိရစမည့် သဘာဝအရဖ

နှင့်
ံ

အလိုပအကိိုင

အ ငအ
့် လမ်း

်းသာ်းလိုပငန်း ြံွဲ့ပြိြု်း တိ်းို တကမှု

တိို့ိုအတက သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း စမံအိုပ ျြုပလိုပကိင
ို မှုကိို ပိမ
ို ိို အာ်းရကာင်း
ရစလိမ့်မည။ စမံကိန်းသည စမံကိန်းရဆာင ွက န လျာထာ်းသည့် ရ သကက်းမျာ်း ှိ လက ှိ
သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း ၁၀
်းသာ်းလိုပငန်းဆိိုင ာ

ိုအထိ ပံ့်ပိို်းရပ်းသာ်းမည ဖြစပပ်း သဘာဝအရဖ

င်းနှ်းဖမြုပနှံမှုမျာ်းကိို သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်း နယရဖမ ၄

ံ

တ
ို င

လိုပရဆာငသာ်းမည ဖြစသည။ ဤအပိင
ို ်းသည အဓိကရ သကက်းမျာ်း (ပ ူ်း နှင့် စစကိိုင်းတိိုင်း
ရ သကက်းမျာ်းအာ်း

အရ ်းကက်းရ သမျာ်းအဖြစ

ကနဦ်း

သတမှတထာ်းပပ်း

ဖြစသည)တင

တ ာ်းမဝင သစရတာလိုပငန်းမျာ်း ရလျာ့်ကျသာ်းရစ န တ ာ်းမဝင သစရတာ လိုပငန်းမျာ်း
ှာရြရြာထိုတဖ င်း နှင့် ကာကယဖ င်း တိို့ိုကလ
ိို ည်း ပံ့်ပ်းိို မညဖြစသည။
အပိင
ို ်း ၄

- အဖွွံ့အစညေး ောေး အောေးမကောငေးမစပခငေး နငေ့ စ ကှိနေး စ ခနို့ခွ အ
ှု ြှိင
ို ေးသည

သစရတာဦ်းစ်းဌာန၏ အြွဲ့အစည်းဆိိုင ာ ဆန်းစစ ျကတင ရြာထိုတ သတမှတ ့်သည့်
ဦ်းစာ်းရပ်းလိအ
ို ပ ျကမျာ်းကိို အရဖ

ံ၍ သစရတာရ ်း ာကဏ္ဍတင အ

ာဖြစရသာ သစရတာ

ဦ်းစ်းဌာန၏ ထိထိရ ာကရ ာက လိုပကိိုငနိိုငစမ်း နှင့် စမ်းရဆာင ည အာ်းရကာင်းရအာင
ဖမင့်တင ာတင

င်းနှ်းဖမြုပနှံလမ
ိ ့်မည။

ဤ

အပိင
ို ်းသည

ပတဝန်းကျငဆိိုင ာ၊

လူမဘ
ှု ဝ

ဆိိုင ာ(E&S) အနတ ာယမျာ်း စမံ နို့ မှု၊ အသိရပ်းဆကသယမှုမျာ်း၊ ရ တိို နည်းပညာ အရထာက
အပံ၊့် နစန မှုတင
ိို သကာ်း ျကမျာ်း စမံ နို့ မှု၊ ဘဏ္ဍာရငရသက်းဆိိုင ာ စမံ နို့ မှု၊ အလိုပမျာ်း/ပစစည်း
ရ ေါ်ယူဖ င်းနှင့်ဝယယူဖ င်း၊ စမံကိန်းစမံ နို့ မှု၊ ဝနထမ်းမျာ်းအတက လိအ
ို ပ ျကမျာ်း ရထာကပံ့်
ရပ်းဖ င်း၊ စမံကိန်းအတက လိအ
ို ပရသာပစစည်းမျာ်း ၀ယယူဖ င်း နှင့် လိုပငန်းလညပတမှုအတက
ကိုနကျစ တ
ိ မျာ်း

အပါအဝင

စမံကိန်းစမံ နို့ မှုဆင
ိို ာ

လိုပငန်းရဆာငတာမျာ်းကိလ
ို ည်း

ဘဏ္ဍာရငရထာကပံ့် လိမ့်မည။
အပိင
ို ်း ၅

- အရ ်းရပေါ် အရဖ အရနတစ ို ို (သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ သိိုို့မဟိုတ ကပရဘ်း)

ဖြစလာပါက အစိို်း အရနဖြင့် လျငဖမနစာ တံို့ိုဖပနရဖြ ှင်းနိိုငရစ န ရငရသက်း
မ ှိရသာ အမရေးမြေါ်အမပခအမန

ရဝ ျထာ်းဖ င်း

ို့ိုပြန ှုအစအစဉ (Contingency Emergency Response

Component – CERC) တစ က
ို ိို ရ ်းဆထာ်းကာ အရကာငအထညရြာ န အသင့်အရနအထာ်း
ဖြစရအာင ရဆာင ွကထာ်းပါမည။

၉။ စ ကှိနေး
ြါ

ည

စမ

ောကဏ္ဍ ပြ ပြငမပြောငေး

မရေး

ိုြငနေးစဉအောေး ည

ှိိုို့ ြြ
ေ့ ှိိုေးမထောကကူ

။

အစိို်း သည

သစသယံဇာတ

ထိုတယူဖ င်းလိုပငန်းသကသကသာ

ပ ွာလူထ/ို ရ သ ဖံ ပညသူမျာ်း ပိင
ို ဆိိုငမှု ပိိုမိို

ရ
ှိ စရသာ၊ ပိုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ တိ်းို ဖမငပ
့် ါဝင လာမည့်

အလာ်းအလာ ှိသည့်၊ ပိိုမိို ပူ်းရပါင်းပါဝငရသာ ဘက့်စံို သစ့်တ
ည့်တ

ာင့်မခင့််း

မဒ
ို ယ့်လ့်ြစ
ံို သ
ံ ိိုို့

ရဆာင ွကရနဖ င်းမှ

ရဖပာင်းလရစ န

ာတမမယာရှုခင့််း မြန့်လည့်

ဖပြုဖပငရဖပာင်းလရ ်းလိုပငန်းစဉအာ်း

အစဖပြုရဆာင က
ွ လျက ှိပါသည။
စမံကိန်း ဇိင
ို ်း၏ ရန ကကယက စဉ်းစာ်း ျကမှာ ရ သ မ
ံ ျာ်းအာ်း ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို
သစရတာလိုပငန်းမျာ်းမှတစဆင့်

ပိိုငဆိင
ို မှု

နှင့်

အသံို်းဖပြု င့်

(ယာယဖြစရစ)ရပ်းဖ င်းဖြင့်

သစရတာမျာ်း နှင့် အဆိပ
ို ါ သစရတာမျာ်းမှ ရ သ ံမျာ်းအတက ရငရ ်းရသက်းရ ်းအ သိိုို့မဟိုတ
ရငရသက်းအ မဟိုတသည့် အကျိြု်းအဖမတ မျာ်း ပိိုမိို

ှိရစမည့် သမူဟကျသည့် ရပါင်းစပမှုကိို

ှိရစ န ဖြစသည။ သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း အိုပ ျြုပလိုပကိိုငမှုကိို ပိိုမိိုရကာင်းမန
ရစ န ပံ့်ပိို်းဖ င်း၊ သဘာ၀ အရဖ

ံ

အရဖ အရနမျာ်း ြနတ်း ရပ်းဖ င်း (

်းသာ်းလိုပငန်းမျာ်းအတက လိုပသာကိင
ို သာ ိရ
ှ သာ
်းသာ်းလိုပငန်းဆိိုင ာ အရဖ

ရ သ မ
ံ ျာ်းအာ်း ပံ့်ပိို်းမှုမျာ်း အပါအဝင) ဖြင့်

ံအရဆာကအအံိုမျာ်း နှင့်

်းသာ်းလညပတဖ င်းမျာ်းနှင့် အ နရငမျာ်း

ပိိုမိိုတိို်းဖမငလ
့် ာမညဖြစကာ ရ သ ံဖပညသူမျာ်းအတက စ်းပာ်းရ ်းအ င့်အလမ်း နှင့် သဘာဝ
ထိန်းသိမ်းရ ်း နယရဖမမျာ်း၏ အရဖ အရနမျာ်း ပိိုမရ
ိို ကာင်းမနလာရစဖ င်း တိို့ိုကိို အရထာကအကူ
ဖပြုမည ဖြစသည။ စမံအပ
ို ျြုပမှုနင
ှ ့် တ ာ်းမဝငသစမျာ်း ာှ ရြရြာထိုတဖ င်းကိို ပံ့်ပိို်းမှုနှင့်အတူ
တ ာ်းဝင

သစထိုတလိုပမှုနှင့်

ကိုနသယရ ်းလိုပငန်းမျာ်းအတက

လိုပသာကိင
ို သာ ှိရသာ

အရဖ အရနရကာင်းမျာ်း ြနတ်းရပ်းဖ င်းဖြင့် သစရတာကဏ္ဍတင တ ာ်းမဝငမှုမျာ်းကိို ရလ ာ့် ျ
နိိုငမည ဖြစပပ်း ရတာအရဖ အရန ပိိုမိိုရကာင်းမနလာကာ ရန ကဆံို်းတင သစရတာကဏ္ဍမှ
အ နဘဏ္ဍာရငမျာ်း ပိမ
ို တ
ိို ်းိို ဖမင့်

ရ
ှိ စမညဖြစသည။

၁၀။

စ ကှိနေး ည အထူေး

ပဖငေ့ ည ညေ့မနရော ောေး

င
ွ ည

ှိိုို့ မဆောငရွက ညနညေး။

စမံကိန်းသည သစရတာနယရဖမ1 (ကကိြု်းဝိင
ို ်းရတာ၊ ကကိြု်းဖပငကာကယရတာ) နှင့် သဘာဝ
ထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း ရပေါ်တငသာ လိုပကိင
ို ရဆာင က
ွ မည ဖြစသည။
ပ ွာလူထန
ို ှင့်သကဆိင
ို ရသာ လိုပငန်းရဆာငတာမျာ်းအာ်းလံို်းကိို ရ သ ံမျာ်းက အဆိဖို ပြုရသာ၊
ရ သ မ
ံ ျာ်းနှင့် သစရတာဦ်းစ်းဌာနတိို့ို သရဘာတူထာ်းသည့် ရန ာမျာ်းတငသာ အရကာင
အထညရြာရဆာင ွကမညဖြစသည။ စမံကိန်းသည ဤသတမှတ ျက/ သရဘာတူည ျကနှင့်
မကိိုကညရသာ ရန ာမျာ်းတင ရဆာင က
ွ လိမမ
့် ည မဟိုတပါ။
စမံကိန်းအရကာငအထညရြာရဆာင က
ွ
ာတင

စမံကိန်း၏

ဆကစပပတသကသူမျာ်းနှင့်

ဆကသယညိနှုင
ိ ်းဖ င်း အစအစဉထတင ပါဝငရသာ မူမျာ်းကိို လိက
ို န လျက
ဆကစပပတသကသူမျာ်းနှင့်

ဆကသယညိနှုင
ိ ်းဖ င်း

လိုပငန်းစဉအာ်း

ိိုငမာသည့်

လိက
ို န ရဆာင ွက

မညဖြစသည။
၁၁။

စ ကှိနေးက

အနတရောယအ
ဖ

ောေးအ

မဖောထို
ော ောေးနငေ့

ထောေး ညေ့

ြ

ဝနေးက ငနှင့်

ကမရောက ှု ောေးအမ ကောငေးကှိို

ည

ညေ့မနရော

ူ ဘ
ှု ဝဆှိိုငရော
ွင မ

ေ့

ော

ရှုနင
ှိို ြါ နညေး။

စမံကိန်းအရကာငအထညရြာသည့် ကာလအတင်း ကမ္ာ့်ဘဏ၏ ပတဝန်းကျငနှင့်လူမှုရ ်း ာ
မူရဘာင (ESF) ပါ သတမှတဖပဌာန်း ျကမျာ်း နှင့် ဖမနမာနိိုငငံ၏ ဥပရ မျာ်းနှင့် အဖပညအ
့် ဝ
လိက
ို န ရဆာင ွကရစနိင
ို န ပတဝန်းကျငနှင့့်် လူမဘ
ှု ဝဆိိုင ာ အနတ ာယမျာ်းနှင့် ပတသက၍
ရဆာင ွက မည့်အ ာမျာ်းကိို ဖပြုစထ
ို ာ်း ပှိ ပ်း ဖြစပါသည။
အဂ္ဂလိပဘာသာဖြင့် ဖပြုစိုထာ်းရသာ ြ

့်ဝန့််းက င့်နှင့့်် လူမဘ
ှု ဝဆင
ို ့် ာ စီမံခန့်ခမှု မူတဘာင့်

(ESFM)၊ လူမှုဘဝဆိိုင ာ ဆန်းစစဖ င်း (SA)၊ ြ
လိုြင
့် န့််းအစီအစဉ့် (ESCP) နှင့် ဆက့်စြ့်ြ
(SEP)

မူသကမ်းမျာ်းနှင့်

ဝကဘဆိို
1

သ
့် က့်သမ
ူ ာ်းနှင့့်် ဆက့်သယ့် ညနှုင့််းမခင့််း အစီအစဉ့်

၎င်းတိိုို့၏အနှစ ျြုပ

ရဆ်းရန်းဖ င်းမျာ်း အတက ၂၀၂၀

ိုနှစ၊

့်ဝန့််းက င့်နှင့့်် လူမဘ
ှု ဝဆိုင့် ာ လိုြတ
့် ဆာင့် မည့့််
ဖမနမာဖပနမျာ်းကိို

ဇငဘာလ (၂၇)

အမျာ်းဖပညသူ

နှင့်တိိုငပင

ကရနို့တင သစရတာဦ်းစ်းဌာန

www.forestdepartment.gov.mm/ တင ထိုတဖပန ပ့် ပ်း ဖြစသည။ ဤတိင
ို ပင

သစရတာဥပရ ၂၀၁၈ တင သတမှတထာ်းသည့်အတိင
ို ်း

ရဆ်းရန်းပမျာ်း၏

လ မျာ်းကိို အရဖ

ံကာ ရ ်းဆထာ်းသည့် ကမ္ာဘ
့် ဏက စိစစထာ်းရသာ

ဤစာ က
ွ စာတမ်းမျာ်း(အပပ်းသတ)ကိို

သစရတာဦ်းစ်းဌာန

ဝကဘဆိို နှင့်

ကမ္ာ့်ဘဏ

ဝကဘဆိို www.worldbank.org. တိို့ိုတင ထိုတဖပနသာ်းမည ဖြစသည။
၁၂။

စ ကှိနေး ည အဖ

ပြ ြါ

ေး

စမ

ောနယမပ

ောေး

ေးှိို ခ ွံ့ဖွွံ့စညေး ှုကှိို ြေ့ြေးှိို အမထောကအကူ

ောေး။

စမံကိန်းသည အပမတမ်းသစရတာနယရဖမမျာ်း(သစရတာကကိြု်းဝိင
ို ်း နှင့် ကကိြု်းဖပငကာကယရတာ
မျာ်း အပါအဝင) နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရဖမမျာ်း တိ်းို ျွဲ့ြွဲ့စည်းမှုကိို အရထာကအကူဖပြု
ပံ့်ပိို်းမည မဟိုတပါ။
၁၃။

စ ကှိနေး ည

အမထောကအကူပြ ြါ

အစှိိုေးရြှိိုင

စမ

ောစှိိုကခငေး ောေး

ညမထောငပခငေးကှိို

ြေ့ြှိိုေး

ောေး။

စမံကိန်းသည အစိို်း ပိင
ို သစရတာစိိုက င်းမျာ်း တညရထာငဖ င်းကိို တိက
ို ရိိုက ပံပ
့် ိို်း အရထာက
အကူဖပြုမည မဟိုတပါ။
၁၄။

စ ကှိနေး ည

မြေး ည

ြိုဂ္ဂ

ှိကစှိိုကခငေး ောေး

ညမထောငပခငေးကှိို

ဘဏ္ဍောမငွမ ကေး

ြေ့ြှိိုေး ှု

ောေး။

စမံကိန်းသည

ပိုဂ္ဂလက
ိ စိိုက င်းဆိိုင ာ

င်းနှ်းဖမြုပနှံမမ
ှု ျာ်းကိို

တိက
ို ရိိုက

ဘဏ္ဍာရငရသက်း

ကူညပံပ
့် ိို်းမှု ရပ်းမညမဟိုတပါ။ စမံကိန်းသည မူဝါ နှင့် ဥပရ ရသကာင်းဆိိုင ာ ဝန်းကျင
အရနအထာ်းကိို ပိိုမိိုရကာင်းမနလာရစဖ င်း၊ ရဖမအသံ်းို ျမှု နှင့်
မျာ်းကိို ရဖမပံိုထိုတယူရြာဖပဖ င်း အပါအဝင သင့်ရတာရသာရဖမ

ပ ွာလူထို၏ ရတာင်းဆိို ျက
န
ှိ င
ိို မှုကိို

ှာရြရပ်းနိိုငဖ င်း၊

အဖငင်းပာ်းမှုရဖြ ှင်းဖ င်း စနစတစ ပ တညရထာငဖ င်း၊ ငနှ်းဖမြုပနှမ
ံ ဆ
ှု ိိုင ာ ပံိုစ(ံ မိို ယလ)မျာ်း
ှာရြရြာထိုတဖ င်း၊ နိိုငငံရတာအဆင့် စိိုက င်းသတင်းအ ျကအလက စနစတစ ို တည
ရထာငဖ င်း အပါအဝင ပိုဂ္ဂလိကစိက
ို
င်းဆိိုင ာ

င်းနှ်းဖမြုပနှံမမ
ှု ျာ်းအတက လိုပသာ ကိိုငသာ

ှိရသာ အရဖ အရနမျာ်းအာ်း ြနတ်းရပ်းလိမမ
့် ည။
၁၅။

စ ကှိနေး ည အမကောငအထညမဖောရော

အောေး ြါဝငခွငေ့ပြ ည

ောေး။

ွင နညေးြညောဆှိိုငရော ဝနမဆောင မ
ှု ြေး

ူ ောေး

ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပင
ိို သစရတာလိုပငန်းမျာ်းကိို အရကာငအထညရြာ ာတင သစရတာ
ဦ်းစ်းဌာနသည

မမန့်မာနင
ို ့်ငသ
ံ စ့်တ

ာမ ာ်း

မြန့်လည့်

ည့်တ

ာင့်တ ်း

စီမံကန့််း

(MRRP)

လျာထာ်း ျကမျာ်းကိို ဖပညမ
့် ရစ န စမံကိန်း ျထာ်းပပ်းဖြစသည့် ရ သ ံဖပညသူအစိုအြွဲ့ပိိုင
သစရတာလိုပငန်းမျာ်း သိသာစာ ဖမင့်တငရဆာင ွကဖ င်းတင ပါဝငမည့် သစရတာဦ်းစ်းဌာန
ဝနထမ်းမျာ်းကိို ကူညပံပ
့် ိို်း န နည်းပညာဆိင
ို ာဝနရဆာငမှုရပ်းသူမျာ်း (အရတွဲ့အကကံြု ှိရသာ
အ ပြက လူမအ
ှု ြွဲ့အစည်းမျာ်း နှင့် အစိို်း မဟိုတရသာ အြွဲ့အစည်းမျာ်းနှင့် စာ ျြုပ ျြုပဆိို
ထာ်းပပ်း) နှင့် ပူ်းရပါင်းရဆာင ွကလိမ့်မည။ အဆိပ
ို ါအြွဲ့အစည်းမျာ်းသည အထူ်းသဖြင့် စမံကိန်း
ကနဦ်းကာလတင ပိို၍အရ ်းကက်းရသာ အြွဲ့အစည်းဆိင
ို ာ ပံ့်ပိို်းမှု၊ စမ်းရဆာင ည တညရဆာက
ဖ င်း ပံပ
့် ိို်းမှုမျာ်း ရပ်းမညဖြစသည။ ဤအ ာသည စမံကိန်း အစဖပြုရဆာင က
ွ ဖ င်းကိို အ ှိန
ရစ န ကူညမညဖြစပပ်း အရကာငအထညရြာရဆာင က
ွ
သကမည့် အြွဲ့မျာ်း၏ နည်းပညာ
ဆိိုင ာ စမ်းရဆာင ညကိိုလည်း တိ်းို ပာ်းရစမည ဖြစသည။ စမံကန
ိ ်းသည ရ သ ံဖပညသူ
အစိုအြွဲ့ပိိုငသစရတာလိုပငန်း

အိုပစိုမျာ်း၏

အသကရမ်း

ဝမ်းရကျာင်းမှုလိုပငန်းမျာ်းအာ်း

ပံ့်ပိို်းကူညမည့် လှည့်ပတ နပံိုရင အစအစဉကိို စမံအိုပ ျြုပ န အတက လိအ
ို ပရသာ စမံ နို့ မှု
အြွဲ့အာ်း နို့ထာ်း နလည်း ဘဏ္ဍာရငပံပ
့် ိို်းရပ်းလိမ့်မည။
၁၆။

စ ကှိနေး ည

ြူေးမြါငေးြါဝင

ှိ ေးစိုမ

ော

ောမစပခငေး ောေးကှိို ည

ဆကစြြ

က

ူ ောေးနငေ့

ညှိနှုင
ှိ ေးမဆောငရွကပခငေးနငေ့

ှိိုို့ ညြို အမထောကအြပေ့ ြ ြါ နညေး။

စမံကိန်း ဇိင
ို ်းသည စမံကိန်းကာလတစရလ ာက လိုပငန်းရဆာငတာမျာ်းကိို ပူ်းရပါင်း ပါဝငရသာ
နည်းလမ်းဖြင့်

အရကာငအထညရြာဖ င်း

ဆကသယညိနှုင
ိ ်းဖ င်းကိို

နှင့်

အရလ်းထာ်းပါသည။

သစရတာလိုပငန်းဆိင
ို ာ ကိစစ ပမျာ်းကိို အစိို်း
ပါဝငသည့် တဒသခံမြည့်သူအစိုအဖွဲ့ြင
ို ့် သစ့်တ

ဆကစပပတသကသူမျာ်းနှင့်
စမံကိန်း၏

ရ သ ံဖပညသူ

အပမမဖပတ
အစိုအြွဲ့ပိိုင

နှင့် အစိို်း မဟိုတရသာ အြွဲ့အစည်းမျာ်း

ာလိုြ့်ငန့််းဆင
ို ့် ာ အမ ်းသာ်းအဆင့့်် လိုြင
့် န့််းအဖွဲ့

(CFNWG) နှင့် ညိနှုင
ိ ်းရဆာင ွက မည။ ဖမနမာနိိုငငံတင ရဆာင ွကရနရသာ ကမ္ာဘ
့် ဏက
ဘဏ္ဍာရငရသက်းရထာကပံ့်ရပ်းထာ်းသည့် အဖ ာ်းရသာ စမံကိန်းမျာ်း၏ အရတွဲ့အကကံြုရပေါ်တင
အရဖ

ံ၍ စမံကိန်းသည မျိြု်းစံိုရသာဆကစပပတသကသူမျာ်း ပါဝငသည့် သံို်းသပအကကံဖပြု

အစည်းအရဝ်းမျာ်းကိိုလည်း နှစစဉ ကျင်းပရဆာင က
ွ
န ပံ့်ပိို်းသာ်းပါမည။

၁၇။

က ္ောေ့ဘဏ ည

စ ကှိနေးအောေး

အမကောငအထညမဖော ှုဆင
ှိို ရော

ြေ့ြှိိုေး က
ှု ှိို

ည

ှိိုို့

မြေး ညနညေး။
စမံကိန်းအရကာငအထညရြာသည့် ကာလတစရလ ာက ကမ္ာ့်ဘဏသည သစရတာဦ်းစ်းဌာန
အာ်း စမံကန
ိ ်းကိစစအဝဝဖြစရသာ အလိုပမျာ်း/ပစစည်း ရ ေါ်ယူဖ င်းနှင့်ဝယယူဖ င်း၊ ရစာင့်သကပ
သကညရ
့် ှုဖ င်းနှင့် အကဖြတဖ င်း၊ ဘဏ္ဍာရ ်းဆိိုင ာ စမံ နို့ မှု နှင့် နစန မှုတင
ိို သကာ်း ျက
မျာ်းအတက အဆငသင့်ဖြစမှု နှင့် ကျာ်း/မ(လိင)ဆိိုင ာ ရှုရထာင့်အပါအဝင ပတဝန်းကျင
ဆိိုင ာ၊ လူမဘ
ှု ဝဆိိုင ာ(E&S) အနတ ာယမျာ်း စမံ နို့ မှု တိို့ိုနှငစ
့် ပလျဉ်း၍ အရကာငအထည
ရြာမှု ဆိိုင ာ ပံ့်ပိို်းမှုမျာ်းရပ်းမည ဖြစသည။ ဘဏ၏ အရကာငအထညရြာမှုဆင
ိို ာ ပံ့်ပိို်းမှုမျာ်း
တင စမံကန
ိ ်းရန ာမျာ်းအာ်း ကင်းဆင်းကာ ရစာင့်သကပသကည့်ရဖှု င်း၊ ပံိုမှန စမံကိန်းအစ င ံစာ
မျာ်းအာ်း စိစစသံ်းို သပဖ င်း နှင့် စမံကိန်းအရနဖြင့် ဥပရ ရသကာင်းအ သရဘာတူည ျကမျာ်းကိို
ရသ ျာစာ လိက
ို န ရဆာင ွကရစ န သစရတာဦ်းစ်းဌာနအာ်း အကကံရပ်းဖ င်းတိို့ို ပါဝငရပ
လိမ့်မည။ ဘဏအရနဖြင့် စမံကိန်းတိ်းို တကမှုမျာ်းသည စမံကိန်းြံွဲ့ပြိြု်းမှုဆိိုင ာ ညမှန်း ျကမျာ်း
ဆသိိုို့ ရသ ျာစာ

ရ
ှိ အာငဖမငရစ န စမံကိန်း အရကာငအထညရြာမှုဆိိုင ာ လိုပရဆာငမှု

စမ်း ည နှင့် ရငသံို်းစဖ င်း အရဖ အရနတိို့ိုအရပေါ် ပံိုမှန အကဖြတမှုကိို ရဆာင ွကရပလိမမ
့် ည။
၁၈။ စ ကှိနေးအမပခအမန/အမနအထောေး ည ည

ှိိုို့ ရြ
ှိ ါ

။

ရလာရလာဆယတင စမံကိန်းအာ်း သစရတာဦ်းစ်းဌာန နှင့် ကမ္ာ့်ဘဏတိို့ိုက ရ ်းဆ ဖပငဆင
ရနဆ ဖြစပါသည။
စမံကိန်းအ ျကအလက နှင့် စမံကိန်း စတငရြာထိုတသည့် အဆငက
့် စမံကိန်း၏ ပတဝန်းကျင
နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိိုင ာ သံို်းသပမှု အနှစ ျြုပ တိို့ိုကိို အမျာ်းဖပညသူ သိ ရ
ှိ စ န ကမ္ာ့်ဘဏ၏
ဝကဘဆိို တင ၂၀၂၀

ိုနှစ မတလ ၄

က ရနို့ နှင့် မတလ ၁၉

ကရနို့တတ
ိိုို့ င အသ်းသ်း

ထိုတဖပန ပ့် ပ်း ဖြစပါသည။
ကမ္ာ့်ဘဏ ါရိိုကတာမျာ်း ဘိုတအြွဲ့နှင့် ဖမနမာနိင
ို ငံရတာအစိို်း တိို့ိုသည စမံကိန်းအတညဖပြု
ဖ င်းအာ်း ၂၀၂၁ ိုနှစ ဇနလရန ကဆံို်းထာ်း၍ အတညဖပြုနင
ိို မညဟို ရမ ာလင့်ထာ်းပါသည။

