ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက်းဌာန
သစ်ထတောဦးစးဌောန

ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငသ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖံွံ့ဖဖိ ်းရ ်း
နှင့် င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမှုစမံကိန့််း

(P168254)
ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမှုဘဝဆိိုင့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း
ရဖာ့်ရဆာင့်မညလ
့် ုြ်ငန်းအစအစဉ့် (ESCP)
(ဆ

ွေးဆ ွေးရန် မူကြမ်း)

ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀
1

ခ ်းယူသူ - ပြညခ
အခြောငအ

ောငစုသမမတ ပမနမောနင
ု ငံခတော
ညခ ောမည့် အ ွဲ့အစည်း -

သယံဇောတနှင့် သဘောဝြတဝန်းြ င

န်းသမ်းခ ်း ဝနကြ်းဌောန

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ပမနမောနုငငံသစခတောပြနလည

ခ
ူ

ောငခ ်း၊ ွဲ့ံ ဖ ်းခ ်း နှင့် င်းနှ်းပမ ြနှမ
ံ ှုစမံြန်း

ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိိုင့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လုြင
် န်းအစအစဉ့်

၁။ ပြညခ

ောငစုသမမတပမနမောနင
ု ငံခတောသည “ပမနမောနုငငံသစခတောပြနလည

ံွဲ့ဖ ်းခ ်း နှင့်
ြတဝန်းြ င
အခြောငအ

ခ
ူ

ောငခ ်း၊

င်းနှ်းပမ ြနှံမှုစမံြန်း ”(FREDIP ၊ စမံြန်း) အော်း သယံဇောတနှင့် သဘောဝ
န်းသမ်းခ ်း ဝနကြ်းဌောနခအောြ ှ သစခတောဦ်းစ်းဌောန၏ ြူ်းခြေါင်းြေါဝငမှုပ င့်
ညခ ော န

စစဉခ

ောင ွြလ ြ ှြေါသည။

အပြညပြည

ုင ော

ံွဲ့ဖ ်းမှု

အ ွဲ့အစည်း (ယ ုမှစ၍ အ ွဲ့အစည်း ဟု ခ ေါ်ခဝေါ်သံ်းု စသော်းြေါမည) သည စမံြန်းအတြ
နြံခ
ု ငခ
၂။ ပြညခ
လုြခ

ောြြံ့် န သခဘောတူ ့်ြေါသည။
ောငစုသမမတပမနမောနုငငံခတောအခနပ င့် အစအမံမ ော်း နှင့် လုြငန်းခ

ောင ောတင ြမ္ော့်ဘဏ၏ ြတဝန်းြ င နှင့် လူမဘ
ှု ၀

အည အခြောငအ
မ ော်းအော်း ခ ောခ

င
ို ် ော စံသတမှတ ြမ ော်း နှင့်

ညခ ောမညပ စသည။ ဤ ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမှုဘဝ

သ်းပ ော်း စော ွြစောတမ်း သုို့မဟုတ အစအစဉမ ော်းြု ၎င်းတအ
ုို့ ော်း လုြခ

၃။

ပြညခ

ုင ော ြတြဝတ

ောငမည့် လိုပင
် န်ွေးအစအစဉတင အစအမံမ ော်း နှင့် လုြငန်းခ

သတမှတ ြနှင့်အတူ ခ ောပြ

ောငတောမ ော်းြု

ောငတောမ ော်း၊

ောင မည့် အ နြောလ

ော်းသည။

ောငစုသမမတပမနမောနင
ု ငံခတောသည

လအ
ု ြခသော၊ ဤ ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ြတဝန်းြ ငနှငလ
့် ူမခ
ှု ်း ော

မူခဘောငအ

ုင ော ြတြဝတမ ော်းအော်း ခ ောခ

ောငမည့်
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လိုပင
် န်ွေးအစအစဉ ြ ညွှန်း
(စမံြန်းအတြ ခ ်း

ုခသော ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ော်းခသော ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ြစြြတသြသူမ ော်းနှင့်

င
ု ော စော ွြစောတမ်းမ ော်း

ုင ော စမံ နို့ မှု မူခဘောင နှင့်

ြသယညနှုင်းပ င်းအစအစဉ

ြ့်သို့ုခသော)ြေါ

ြမ ော်းြု လြ
ု နာ န တောဝန သည
ှ
။ အပ ော်းခသော ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ
စော ွြစောတမ်းမ ော်းြလ
ု ည်း စမံြန်းအခြောငအ
ပြ စု မညပ စဖြ်း အ

သတမှတ
င
ု ော (E&S)

ညခ ောစဉ ြောလအတင်း လအ
ု ြသလု

ြ
ု ေါ E&S စော ွြစောတမ်းမ ော်းတင သတမှတ

ော်းသည့် အတုင်း အ နြြ
ု

လြ
ု နာ န တောဝန သည
ှ
။
၄။ ပြညခ
ခ

ောငစုသမမတပမနမောနင
ု ငံခတောသည စမံြန်းြေါ သ်းပ ော်းအစအမံမ ော်းနှင့် လုြငန်း

ောငတောမ ော်းြု အြဒ
ု (၁) တင ညွှန်း

အ ွဲ့ တစ ု ုြ အခြောငအ
ြတြဝတမ ော်းအော်း ခ ောခ

ုခ ောပြ

ော်းခသော ဝနကြ်းဌောန၊ အ ွဲ့အစည်း၊ လုြငန်း

ညခ ောသည့်အ ေါတငြင ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော

ောငမည့် လုြငန်းအစအစဉ (ESCP) ြေါ သတမှတ ပြဌောန်း ြမ ော်း

အော်းလံု်းြု လြ
ု နာ န တောဝန သည
ှ
။
၅။

ပြညခ

ောငစုသမမတပမနမောနင
ု ငံခတောသည

ြတြဝတမ ော်းအော်း

ခ ောခ

အစအမံမ ော်း နှင့် လုြငန်းခ

ောငမည့်

ြတဝန်းြ ငနှင့်

လိုပင
် န်ွေးအစအစဉ

ောငတောမ ော်းြု အခြောငအ

လူမဘ
ှု ဝ

(ESCP)တင

ခ ောပြ

င
ု ော

ော်းခသော

ညခ ောမှုအော်း ခစောင့်ကြြကြည့်ရှု

မညပ စဖြ်း အ ွဲ့အစည်းသုို့ ESCP နှင့် တ ော်းဝငသခဘောတူည ြြေါ သတမှတ ြမ ော်းအ
လအ
ု ြသလု အစ င တ
ံ ငပြ မည။ အ ွဲ့အစည်းသည စမံြန်းအခြောငအ
ြောလတစခလ ောြ

လအ
ု ြသည့် အစအမံမ ော်း နှင့် လုြငန်းခ

ညခ ောသည့်

ောငတောမ ော်း တ်းု တြမှုနှင့်

ဖြ်းခပမောြမှု ှ၊မ ှြု ခစောင့်ကြြကြည့်ရှုြော အြပ တမည။
၆။

အ ွဲ့အစည်း

နှင့်

စမံြန်း အခြောငအ

ပြညခ

ောငစုသမမတပမနမောနင
ု ငံခတောတို့ု

ညခ ောခနသညြ
့် ောလအတင်း (စမံြန်းအခနပ င)့် ကြ တငမပမငနုင

ခသော အခပ အခနမ ော်းနှင့် အခပြောင်းအလမ ော်းြု လြ
ု ခလ ောညခ
သုို့မဟုတ ESCP အ ခ
မ ော်းြု
ခ ောခ
ောတင

တံို့ုပြနခပ

ောင ွြ

င
ှ ်းနုင န

ော်းသည့် စမံြန်းလုြခ

ဤြတဝန်းြ ငနှင့်

ောငစုသမမတပမနမောနုငငံခတောသည

ှစော စမံ နို့ နုငခစ န

ောင ြစမ်း ညအော်း အြပ တမှု

လူမဘ
ှု ဝ

ောငမည့် လုြငန်းအစအစဉ (ESCP)ြု လအ
ု ြသလု ပြင
ပြညခ

သခဘောတူည ြအ

ုင ော

ြတြဝတမ ော်းအော်း

ငနင
ု သည။

ခပြောင်းလပြင

သ
ု ုို့ ပြင

င

ငမှုမ ော်းနှင့်စြလ ဉ်း၍
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အ ွဲ့အစည်းနှင့် သခဘောတူည ြ ယူမညပ စဖြ်း အ
သည့် ESCP ြုလည်း ပြင

ငမမ်းမံ မည။ ESCP ြု ခပြောင်းလပြင

တူည ြြု အ ွဲ့အစည်း နှင့် ပြညခ
လြမှတခ ်း

်းု

ြ
ု ေါခပြောင်းလမှုမ ော်းြုလည်း

ငမှုမ ော်းအခြေါ် သခဘော

ောငစုသမမတ ပမနမောနင
ု ငံခတောအကြော်း အပြနအလှန

ော်းသည့် စော ွြစောတမ်းမ ော်းပ င့် မှတတမ်းတင

သမမတပမနမောနင
ု ငံခတောသည မမ်ွေးမံပပင်

ငဟြ

ော်း မည။ ပြညခ

ောငစု

င်ထာွေးသည့်် ESCP ကို အမ ာွေးပပည်သူသဆေရန်

ုတပြနရမည်။
၇။

စမံြန်း

အခြောငအ

ကြ တငမပမငနုငခသော

ညခ ောခနသညြ
့် ောလအတင်း

အခပ အခနမ ော်း

အနတ ောယအလော်းအလောမ ော်းနှင့်
ပြညခ
ခပ

သြခ ောြမှုမ ော်းတင

ောငစုသမမတပမနမောနုငငံခတောသည အ

ှင်းမည့် လုြငန်းခ

သလု

သုို့မဟုတ

ြခ

စမံြန်းလုြခ

အခပြောင်းအလမ ော်း၊
ောင ြစမ်း ညသည

အခပြောင်းအလ

ပ စခစသညအ
့်
ေါ

ုြေါ အနတ ောယမ ော်းနှင့် သြခ ောြမှုမ ော်းြု

ောငတော နှင့် အစအမံမ ော်း အခြောငအ

ောင်းခြ်း မည။ အ

စမံြန်း

ညခ ော န နြံခ
ု ငမ ော်း လအ
ု ြ

ြ
ု ေါ အနတ ောယမ ော်းနှင့် သြခ ောြမှု မ ော်းတင ြတဝန်းြ င၊

ြ န်းမောခ ်း နှင့် ခဘ်းြင်းလံုခ ံ ခ ်း အခြေါ် သြခ ောြမှုမ ော်း၊ လုြသော်းမ ော်း အလ ံြယ
မ ော်းပြော်းလောမှု နှင့် ြ ော်း/မ(လင) အခပ

ံသည့် အကြမ်း ြမှု

ုင ော အနတ ောယ (

ု်းြ ်း

သြခ ောြမှု)မ ော်း ြေါဝငသည။
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

စီမံကန
ိ ််းအကကောင်အထည်က ော်မည်ပထမနှစအ
် တွင််း

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ESCP ရစာင့်ကကပ့်ကကည့်ရှုပခင့််း နှင့် အစ င့်ခံပခင့််း
ပံမ
ို ှန့် အစ င့်ခပံ ခင့််း ESCP အခြောငအ

ညခ ောမှုအခြေါ် ခစောင့်ကြြကြညရ
့် ပှု င်းအစ င မ
ံ ော်း ြံမ
ု ှန

ပြ စု ခြ်းြို့ု မည။ ESCP အခြောငအ

ညခ ောမှုသောမြဘ ESCP အ

လုအြခသော ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ုင ော စော ွြစောတမ်းမ ော်း ပြ စုြော

အခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြမှု အခပ အခန၊

ြစြြတသြသူ မ ော်းနှင့်

ြသယညနင
ှု ်းပ င်း လုြငန်းမ ော်း၊ နစနာမှုတုငကြော်း ြမ ော်းနှင့် အကြံပြ
ြမ ော်းအော်း ခပ

ှင်းခြ်းသညစ
့် နစ လုြြင
ု ခ

ောင ွြခနမှု နှင့် အပ ာွေးထည့််

သင်ွေး ဆ ာ်ပပရမည့်် ကေစမ ာွေးအပါအ၀င် ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ
မှု မူခဘောင (ESMF) ခနာြ

သံု်းလတစကြမ အစ င ပံ င်း
ြ

မနှစဖြ်းခနာြ

သည့်

စမံြန်း

အခြောငအ

ြောလတစခလ ောြလံ်းု

ညခ ော

ခပ ောြလတစကြမ

အစ င ပံ င်း

ုင ော စမံ နို့

ြတ ၄ ြေါ ခစောင့်ကြြကြညရ
့် ှုပ င်းနှင့် အစ င ံ

ပ င်း ြံစ
ု ံြေါ အဆ ကာင်ွေးအရာမ ာွေးသည်အစ င စ
ံ ောတင ြေါဝင မည။
ရမ ာ့်လင့်မထာ်းရသာ အပဖစ့်အပျက့်မျာ်း နှင့် မရတာ့်တဆထိခိိုက့်မမ
ှု ျာ်းဆိင
ို ့် ာ

အပ စအြ ြ သုို့မဟုတ မခတောတ

အသထြးပြင်း

သညဟု သလ ငသပ င်း၊ အပ စအြ ြပ စြော်းဖြ်းခနာြ

စမံြန်းနှင့်

ြစြသည့် သုို့မဟုတ စမံြန်းအခြေါ် သြခ ောြမှု သည
ှ
့်

ကမ ော်လင်မထော်းက
ပ စြော်းြေါြ

ော အပ စအြ ြ သို့မ
ု ဟုတ မခတောတ

သုို့မဟုတ

ြတဝန်းြ င၊
မည
ှ
၊ သုို့မဟုတ
လုြခ

န
ှ ုငမည

ံု်း

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ော်း၍၊

ြ
ု မှု တစ ု ု

ပ စြော်းလော ယ ြေါ
ှ ြ

ုအပ စအြ ြသည

ြ
ု
စ
ံ ော်း မည့် ခဒသ ံပြညသူ/ ြ ွောလူ

သုို့မဟုတ လုြသော်းမ ော်း အခြေါ် သသောကြ်းမော်းသည့်

၂ ြ ခနာြ

ုြမှု ပ စြော်း

ု၊ အမ ော်းပြညသူ

ု်းြ ်းသြခ ောြမှု

ုလ င သစခတောဦ်းစ်းဌောနသည ခအောြြေါတို့ုြု

အသြ
ခ ောပြ

်းံု ရံှု်းမှုအြေါအဝင
ော်းသည့် “ပြင်း

ESMF

အြုင်း

၇

တင

န”ဟု အမ ်းအစော်းသတမှတ

ခသော အပ စအြ ြမ ော်းြု

အ
ု ပ စအြ ြ ပ စြော်းဖြ်း

၂၄ နာ အတင်း အ ွဲ့အစည်းသုို့ အသခြ်း မည။

ောင မည-

(ြ) အ

ုြေါ ကမ ော်လင်မထော်းက

ော အပ စအြ ြ သုို့မဟုတ မခတောတ

ြ
ု မှု ပ စြော်းသညဟု သဖြ်းခနာြ တတနုငသမ ပမနပမန

သုို့မဟုတ ၂
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
ြ

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ြ ခနာြမြ ခစဘ အပ စအြ ြ၏ သခဘောသဘောဝ သုို့မဟုတ

အခပ အခန နှင့် ယင်းခကြောင့် ပ စလောသည့် သို့မ
ု ဟုတ ပ စလော ယ သည
ှ
့်
အြ ်း၊ သြခ ောြမှုမ ော်းြု အ ွဲ့အစည်းသုို့ အလြ

ွန်းနစ နည်းလမ်းပ င့်

အသခြ်းအခကြောင်းကြော်း မည။
(ခ) အ

ုြေါ ကမ ော်လင်မထော်းက

ော အပ စအြ ြ သုို့မဟုတ မခတောတ

ြ
ု မှု ပ စြော်းဖြ်းခနာြ တတနုငသမ ပမနပမန
ခနာြမြ ခစဘ အ ွဲ့အစည်းသုို့

ြ

ြ

အပ စအြ ြ သုို့မဟုတ မခတောတ

ြ
ု မှု အခကြောင်းအ ောခ ောပြ ြ နှင့်
(အစအမံမ ော်း) သုို့မဟုတ အ

သုို့မဟုတ ၁၀

ခ

ြ
ု ေါြစစအော်း ခပ

ောင ွြမည့် နည်းလမ်းမ ော်း

ှင်း န နှင့် ခနာငတင အလော်းတူ

ပ စ ြမ ော်းြု ြောြယ န အစအစဉမ ော်း ြေါဝငခသော အြ ဉ်း ြအစ င ံစော
ြု ခြ်းြုို့ မည။
(ဂ) တငပြ
အ

ညခ ောခ

ော်းခသော အစအမံမ ော်း နှင့် လုြငန်းအစအစဉမ ော်းြု အခြောင
ောင ြ
ွ

အခပ အခနအော်း

အ ွဲ့အစည်းသို့ု

အဖမတခစ

အခကြောင်းကြော်း မည
FREDIP လုြငန်းစမံြန်းနှငြ
့် တသြ၍ သသောကြ်းမော်းခသော

ု်းြ ်းသြ

ခ ောြမှု

သုို့မဟုတ

မခတောတ
အခ

မ ော်း သည
ှ
့်

ုြမှုမ ော်းတင

ောြအအံမ
ု ော်းခ

မခတောတ

ကမ ော်လင်မထော်းက

ော

ခမောခတောြော်း/ယောဉ

ောြလုြစဉ

ြ
ု မှုမ ော်း၊

ုြမှုမ ော်း ြေါဝငသည။ ဝန

ြသ
့် ုို့ခသော စမံြန်းနှင့်

အပ စအြ ြမ ော်း
ြင်း

မခတောတ
င်းခ

မှုမ ော်း၊

ောင ြ
ွ စဉ

မ်း နှင့် အြ ်း ံစော်း မညသ
့် ူမ ော်း

ြစြသည့် လူြဂ
ု ္ လမ ော်းအခြေါ် ပြစမှုြ ်းလနပ င်း
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
နှင့်

ြခလ်းသူငယနှင့်

အမ ်းသမ်းမ ော်းအခြေါ်

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

အကြမ်း ြပ င်းမ ော်းလည်း

ြေါဝငသည။
စာချ ပ့်ချ ပ့်ဆထ
ိို ာ်းသူ (ကန့်ထရိိုကတ
့် ာ)မျာ်း၏ လစဉ့် အစ င့်ခံစာမျာ်း
ြန

ရြ
ု စော ြမ ော်းတငြေါခသော

(ြန

ရြ
ု တော)မ ော်းသည

စည်းြမ်း ြမ ော်းအ

ြတဝန်းြ ငနှင့်

လူမဘ
ှု ဝ

စော ြ ြ
င
ု ော

ုသူ

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောသည့် ြောလတစခလ ောြ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ခစောင့်ကြြ

ကြညရ
့် ှုပ င်း အစ င စ
ံ ောမ ော်းြု လစဉ တငပြ မညပ စဖြ်း မလြ
ု နာခသော
ြစစ ြမ ော်း သို့မ
ု ဟုတ အခြောငအ
ခ
ြု

ညခ ောမှု အော်းနည်းမှုမ ော်းြု အခ ်းယူ

ောင ွြ မည။ သစခတောဦ်းစ်းဌောနသည
န်းသမ်း

ုြ့်သို့ခ
ု သော အစ င စ
ံ ော အော်းလံ်းု

ော်း ှ မညပ စြော ြမ္ော့်ဘဏြ သံု်းသြ န ခတောင်း ံလော

သည့် အ ေါ ခြ်းနုင န စစဉ

ော်း ှ မည။ အ ွဲ့အစည်းသုို့ ခြ်းြသ
ုို့ ည့် ြံမ
ု ှန

ခစောင့်ကြြကြည့်ရှုပ င်း အစ င ံစောမ ော်း (သံု်းလတစကြမ/ ခပ ောြလ တစကြမ)
သည ြန

ရြ
ု တောမ ော်း၏ လုြခ

မ ော်း၊ အ

ုြေါြစစ ြမ ော်းြု ခနာြ

အ

ောင ြစမ်း ည၊ ခ ော
ြတ လုြခ

ုတ ့်သည့် ြစစ ြ

ောငမှုမ ော်းနှင့် အခြောင

ည ခ ောမှု အခပ အခနတို့ု နှငြ
့် တသြဖြ်း အ ြတငပြ မည။

အကပဖတ့်ချက့် အနှစ့်ချ ပ့်
ESS 1 - ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင
ိ ့် ာ၊ လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ အနတ ာယ့်မျာ်း(ဆိို်းကျိ ်းအလာ်းအလာမျာ်း) နှင့် သက့်ရ ာက့်မှုမျာ်း ဆန့််းစစ့်ပခင့််း နှင့် စမံခန့့််ခပခင့််း
၁.၁ ဖွံ့စည့််းပံို

သစခတောဦ်းစ်းဌောနသည
သည့် ခနို့မှစ၍ ၃၀
အ

အ

ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

အနတ ောယမ ော်းြု စမံ နို့
ဝန

မ်းမ ော်းပ င့်

ြတဝန်းြ ငနှင့်
လူမဘ
ှု ဝ

ောတင ြံြ
့် ်းု ြူညမည့် အ ညအခသ်း ပြညမ
့် သည့်

အ ွဲ့အစည်းြု
လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ောြစစ ြမ ော်း

ုင ော

ွဲ့စည်းတညခ

ုင ောြစစ ြမ ော်း
မ်းခ

အ ွဲ့/

ောင

ော်း ှ မည။

ြတဝန်းြ င

င
ု ော

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ြအတင်း စမံြန်း အခြောင

ESMF အ န်း(၉)ြေါ အခသ်းစတပြဌောန်း ြမ ော်းနှင့်အည စမံြန်းအခြောင
ညခ ောသည့် ြောလတစခလ ောြလံု်း ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ေီမက
ံ န်ွေးအြ ်းသြခ ောြ

ည ခ ောသည့် ြောလတစခလ ောြလံ်းု စမံြန်း၏
င
ု ော လအ
ု ြ ြမ ော်းအော်း

လံု်းြု ကြ်းကြြ န တောဝန ခသော
ှ
စမံြန်း စမံ နို့ မှု
အ ွဲ့အော်း
ခ ေါင်းခ

ဦ်းခ

ောငမည့်

ောင(မ ော်း)ြု နို့

နည်းြညော

ြျွမ်းြ ငသူ

ော်း မည။

ောငမည့် တာ၀န် ံ တို့ုြု တောဝနခြ်း

7

ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
အြ
အ
ခ

ော်းမှုလည်း ြေါဝငသည။ အ

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

စမံြန်းခ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ုြေါ ြုဂ္ လမ ော်းသည ESMF အခြောင

ညခ ောပ င်း၊ ခစောင့်ကြြကြည့်ရှုပ င်း၊ အစ င ံပ င်းတို့ြ
ု ု ခနို့စဉ တောဝနယူ
ောင ွြ မည။

ဖမ ွဲ့နယအ

င့် နှင့် စမံြန်းခ

ောင ြ
ွ မည့် သဘောဝ

တင
ု ်းတင ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမှုဘဝ

ုင ော တောဝနယူခ

န်းသမ်းခ ်းနယခပမ
ောင ွြမည့် ဝန

မ်း

သဘောဝ

ောင ွြမည့် သတမှတဖမ ွဲ့နယအသ်းသ်းနှင့်
န်းသမ်းခ ်းနယခပမမ ော်းတင

ြု နို့အြ မည။

လုြငန်းခ

သငတန်းခြ်းပ င်း၊ ကြ်းကြြပ င်း နှင့် အစ င ံပ င်းအြေါအဝင ြတဝန်းြ ငနှင့်

အမ ်းသော်းအကကံကပ်း ၃ ဦ်း နှင့် နင
ု ငံတြောအကကံကပ်း ၁ ဦ်း

လူမဘ
ှု ဝ

တို့ုြု

င
ု ော

တောဝနယူခ

ောင ြ
ွ မည့်

ဝန

မ်းမ ော်းနှင့်

ြျွမ်းြ င

သူမ ော်းြု အကြံဉောဏမ ော်း နှင့် ြံြ
့် ်းု မှုမ ော်း ခြ်း န ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမခ
ှု ်း ော
ခဘ်း နြင်း င
ှ ်းခ ်း သတမှတ ြမ ော်း

ောငတောမ ော်း စတငမခ

စမံြန်းစတငဖြ်းခနာြ

ခ ေါ်ယူ နို့

ောင ွြမ
၃

လ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

အတင်း

ော်းအသံ်းု ပြ မည။

ုင ော ြျွမ်းြ ငြညော ှငမ ော်း ပ စ

သည့် အမ ်းသော်းအကကံကပ်း ၃ ဦ်း နှင့် နုငငံတြောအကကံကပ်း ၁ ဦ်း တို့ြ
ု ု
ခ ေါ်ယူ နို့

ော်းအသံ်းု ပြ မည။

၁.၂ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့် ာ၊ လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ဆန့််းစစ့်ပခင့််း-

စမံြန်းအခြောငအ

စမံြန်းအတြ ……. ြခနို့တင ခ ်း

လုြငန်းခ

လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော စမံ နို့ မှုမူခဘောင (ESMF) နှင့် ခအောြတင ခ ောပြ

၎င်း၏ခနာြ
(

ြတြေါ

ုတပြနမည့် ြစြု

ခနာြ

ပြ စုဖြ်းပ စသည့် ြတဝန်းြ ငနှင့်

အ ြမ ော်းြု

အခြောငအ

ညခ ောသည့် ြောလတစခလ ောြ

ောငတောမ ော်း စတငမခ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ောင ွြမ

ော်းခသော

ညခ ော မည

ည့် န)

ြတ - ၁ - ပ စလောနုငခသော ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော

အနတ ောယအလော်းအလောမ ော်းနှင့် သြခ ောြမှုမ ော်း စစစ ြြံစ
ု ံ
ခနာြ

ြတ - ၂ - ြတဝန်းြ င

င
ု ော ြ င့်သံု်းလုြနာ မည့် ြ င့်

ံု်း

(ECoPs)
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
ခနာြ
စီမံခ က်

အချိန့်ကာလ

ြတ - ၃ - ဒေသခံပြည်သအ
ူ စုအဖွဲ့ ြုငသ
် စ်ဒ
ဒ ေးဆပခင်ေးလုြ်ငန်ေးစဉ်တင

ော အုြ်ခ ျုြ်လုြ်ကုငမ
် ှု

ြတဝန်းြ ငနှင့်

အနတ ောယမ ော်း နှင့် သြခ ောြမှုမ ော်းအော်း စမံ နို့ မှု

လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော

င
ု ော လမ်းညွှန ြ

ခနာြ

ြတ - ၄ - ခစောင့်ကြြကြည့်ရှုပ င်းနှင့် အစ င ံပ င်း ြံုေံ

ခနာြ

ြတ - ၅ - မခြေါြြခသ်းခသော စစလြနြြစစည်း/ခပမပမ ြမင
ု ်း

အနတ ောယအတြ
လုြ

လုြငန်းခ

ောင ြ
ွ
ောတင

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ြ င့်သံု်းလုြနာ မည့်

ံု်းလုြနည်း

ခနာြ

ြတ - ၆ -ဘြစံု စနစတြ ြ်းု မွှော်းစမံ နို့ မှု ခယဘုယ အစအစဉ

ခနာြ

ြတ - ၇ - စနို့ြစြစစည်း စမံ နို့ မှု ခယဘုယ အစအစဉ

ခနာြ

ြတ - ၈ - လုြသော်းစမံ နို့ မှု လုြ

ခနာြ

ြတ - ၉ - ခဘ်းြင်းလံုခ ံ ခ ်း စမံ နို့ မှု အစအစဉ

ခနာြ

ြတ - ၁၀ -

ြ ွောလူ

ံု်းလုြနည်းမ ော်း

ုြ န်းမောခ ်း နှင့် ခဘ်းြင်းလံုခ ံ ခ ်း

အစအစဉ
ခနာြ

ြတ - ၁၁ - ခန ောခပြောင်းခ ွဲ့

ော်းခ ်း စစဉခ

ောင ွြပ င်း

မူခဘောင
ခနာြ

ြတ - ၁၂ - လုြငန်းစဉမူခဘောင

ခနာြ

ြတ - ၁၃ - ခဒသ ံပြညသူမ ော်း ြူ်းခြေါင်းြေါဝငခ ်း စစဉခ

ောင ြ
ွ

ပ င်း မူခဘောင
ခနာြ

ြတ - ၁၄ - ယဉခြ ်းမှုအခမအနှစ စမံ နို့ မှု လုြ

ခနာြ

ြတ - ၁၅ - ခန ောခဒသအလြ
ု
လူမဘ
ှု ဝ

ု်းံ လုြနည်း

င
ု ော

န်းစစပ င်း

အတြ သတမှတတောဝနနှင့် လုြြင
ု င့်မ ော်း (ToR)
ခနာြ

ြတ - ၁၆ - ဆ

ွေးဆ ွေးပွဲမ ာွေး အနှေ် ျုပ်
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
စမံြန်းအတြ ပြ စု

အချိန့်ကာလ

ော်းခသော ခန ောခဒသအလုြ လူမှုဘဝ

ုင ော

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

န်းစစ

ပ င်းအတြ ခယဘုယ တောဝန်နှင်ဝတတရော်းမ ော်း
(ToR)ြု အသံ်းု ပြ လ ြ ESMF တင ခ ောပြ
အလုြ လူမဘ
ှု ဝ
ခနာြ

င
ု ော

န်းစစပ င်းြု ခ

ော်းသညအ
့် တင
ု ်း ခန ောခဒသ
ောင ြ
ွ
မည (ညွှန်း - ESMF

ြတ ၁၅)

၁.၃ ပပဌာန့််းသတ့်မှတခ
့် ျက့်မျာ်းနှင့် နည့််းနာမျာ်း (အသံို်းပပ မည့် အ ာမျာ်း)

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

စမံခန့့််ခမှု (Management Tools and Instruments)
ြန

ရြ
ု တောမ ော်းအတြ ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

အစဉ (C-ESMP) နမူနာြံစ
ု ံြု ခ ်း
ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ုင ော စမံ နို့ မှု အစ

စမံြန်းစတငသည့်ခနို့မှ ြခြေါင်း ၃၀ အတင်း

ပြ စု မည။

ုင ော စမံ နို့ မှု အစအစဉ (ESMP)ပြ စု န အတြ

လမ်းညွှန ြ/ တောဝနနှင့်ဝတတ ော်းမ ော်း ခ ်း

သ်းပ ော်းလုြငန်းခ
မပြ မခ ်း

ပြ စု မည။

စမံြန်းအတြ
ခနာြ

ပြ စု

ြတ - ၁) အ

ပု ြ

စစစခ ်းြံစ
ု ံြု

အသံု်းပြ ြော

ောင ွြ မည့် အ ောမ ော်း ဥြမော- ြနဦ်းြတဝန်းြ င
ြ
ု မှု

ုတပြနပ င်း နှင့် အခြောငအ

အသံ်းု ပြ မည

(ESMF

ုင ော စမံ နို့ မှု အစအစဉ (ESMP)မ ော်း

သုို့မဟုတ အပ ော်းလအ
ု ြခသော ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ
ြတဝန်းြ ငနှင့်လူမှုဘဝ

ညခ ောသညြ
့် ောလတစခလ ောြ

ော်းခသော စမံြန်းလုြငန်းမ ော်းြု စစစ မည။

ုို့ခနာြ ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမှုဘဝ
ခ

ောင ွြပ င်း

ပြဌောန်းသတမှတ ြမ ော်းနှင့် နည်းနာမ ော်း ြု စမံြန်း

င
ု ော စမံ နို့ ခ ်းမူခဘောင (ESMF) နှငအ
့် ည

ော်းခသော

စတငခ

ပြ စုြော အတညပြ ဖြ်းသညနှငတ
့် စဖြ ငနြ

အခြောငအ
ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ောငတောမ ော်း

ုင ော အသံု်းပြ
န်းစစပ င်း(IEE)၊

န်းစစပ င်း (ESIA) ပြ စုပ င်း၊ ြ င့်သံု်းပ င်း၊

ညခ ောပ င်းတုို့ြု အ ွဲ့အစည်းြ လြ ံနုင
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
ခသော နည်းလမ်းပ င့် လအ
ု ြသလု ခ ်းသော်းပြ စု၊ ြ င့်သ်းံု ၊
အခြောငအ

ညခ ောခ

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

စမံကန
ိ ့််းအရကာင့်အထည့်ရဖာ့်သည့် ကာလတစ့်ရလ ာက့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

စမံြန်းြ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ုတပြနြော

ောင ွြ မည။

ြတဝန်းြ ငနှင့်
လူမဘ
ှု ဝ ုင ော
စော ွြစောတမ်းမ ော်း
နှင/့် သုို့မဟုတ
အစအစဉမ ော်း နှင့်/သုို့မဟုတ တောဝန်နှင်ဝတတရော်းမ ော်း (ToRs)ြု အ ွဲ့အစည်း၏
ကြ တငသံု်းသြမှု နှင့် အတညပြ ြ ယူ နလုသည။
ခ ်း ပြ စုဖြ်း အတညပြ သညနှငတ
့် စဖြ ငနြ ပြဌောန်းသတမှတ ြမ ော်းနှင့်
နည်းနာမ ော်း ြု စမံြန်းအခြောငအ ညခ ောသည့် ြောလတစခလ ောြ
အသံ်းု ပြ မည။
သ်းပ ော်း ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ
ခ ်း

ပြင

င
ု ော စမံ နို့ မှု အစအစဉမ ော်း (ESMPs)

င န မလအ
ု ြသည့် လုြငန်းခ

ြင
ု တယခပ

င
ှ ်း န စမံြန်းအတြ ပြ စု

ောငတောမ ော်း၏ အနတ ောယမ ော်းြု
ော်းသည့် ESMF ခနာြ

ြတ -၂

တင ြေါဝငခသော ECoPs ြေါ ပြဌောန်း ြမ ော်းြု လုြနာ မည။
လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော အနတ ောယနှငသ
့် ြခ ောြမှု

ြသယညနင
ှု ်းမှု
လုြ

န်းစစ ြ နှင့် အစအမံမ ော်း၊

ုင ော သတမှတ ြမ ော်း၊ နစနာမှု တင
ု ကြော်း ြမ ော်း

ံု်းလုြနည်း၊ လုြသော်းစမံ နို့ မှု လုြ

နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်း

ုင ော လုြ

ံု်းလုြနည်း မ ော်း၊ လုြသော်းမ ော်း

ံု်းလုြနည်း၊

ခဘ်းြင်းလံခု ံ ခ ်းနှင့် ခဘ်း နြင်း ှင်းခ ်း

ြ ွောလူ

ြံြ
့် ်းု

ော်းခသော

မ ော်းအတြ CFMPs ခ ်း

ပြင

အသံု်းပြ သူမ ော်းအ ွဲ့
ငမှု၏ အစတအြင
ု ်း

တစ ြအပ စ

ု ြ န်းမောခ ်း၊

လုြငန်း မ ော်း ြေါဝငခသော

ခဒသ ပံ ြညသူအစုအ ွဲ့ြုင သစခတောအုြ ြလုြြင
ု မှု စမံ ြ (CFMP)မ ော်း
ြု တစ ု င်း ခ ်း

ပြင

င မညပ စဖြ်း

၏ အစတအြင
ု ်းတစ ြအပ စ ခ ်း
ြမ ော်းနှင့် ြြ
ု ည မည (ခနာြ

သ
ု ုို့ခ ်း

ောတင စမံြန်း ESMF

ော်းခသော CFMPs အတြ လမ်းညွှန
ြတ ၃)။
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
ခဒသ ပံ ြညသူအစုအ ွဲ့ြုင
မ
ခ ်း

သစခတောလုြငန်း

အချိန့်ကာလ
ခ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ောင ြ
ွ
င့်လြမှတ

ငြောလတင CFMPs မ ော်းသည အသံု်းပြ သူမ ော်း အ ွဲ့(CFUG)1တင
ု ်းြ
ပြ စု

ော်းခသော

စံ

တ်မှတ်ခ က်နှင်ကက
ိို ်ညီက

ော

စော ွြစောတမ်းမ ော်း

ပ စသည။
သဘောဝ
ပြ

န်းသမ်းခ ်းနယခပမမ ော်း သုို့မဟုတ စမံြန်းအတြ ခပမအသံု်း

ော်းခသော ခန ောမ ော်းတင ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော အနတ ောယအလာွေး

အလာမ ော်းနှင့် ထ က
ို မ
် ှုမ ော်း တတြ ြ သ ှ နအတြ
ခရီ်း

အဖြ်းသတမတင
ု င/အ
မ

ုြေါအစအစဉမ ော်း

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ုတပြနမ/အတညမပြ မ

ဘောဝအက ခခံ

ွော်းလိုပ်ငန််း အစအစဉမ ော်းြု သံု်းသြ မည။

မူဝေါဒအခပြောင်းအလမ ော်းြု
ခ

င့်

သံု်းသြ န

မူဝေါဒပြ ပြငခပြောင်းလခ ်း

ြနဦ်း

ောင ွြမှုမ ော်း နှင့် နည်းြညောအြူအည အတြ တောဝန်နှင်ဝတတရော်းမ ော်း

(ToRs) ြု ခသ ောစော သံိုွေးသပ် မည။ သုို့မသ
ှ ော အ
မ ော်း ခ

ောင ွြ ောတင

ပြဌောန်း ြမ ော်း

ြတဝန်းြ ငနှင့်

သြခ ောြမှုမ ော်းြု ခသ ောစော အခလ်း

ပြ စုခ ်း

ခနစဉ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ောြအြံ့်၏

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

အတင်း

ုပြ သည့် ပြ ပြငခပြောင်းလမှု

ြစြြတသြသူမ ော်းနှင့်

အြေါအဝင

သတမှတတောဝနနှင့်လြ
ု ြုင ငမ
့် ော်း

ြသယညနှုင်းပ င်း

လူမဘ
ှု ဝ

ုင ော

အြ ်း

ော်း စဉ်းစော်း ခစမညပ စသည။

ပြ ပြငခပြောင်းလခ ်းလုြငန်းစဉ၏ အြုင်းတစ ြအပ စ ြုဂ္လြစုြ င်းမ ော်း

ဥြခဒခ ်း ော

တညခ

ောငလုြြုင င့် လုငစင သုို့မဟုတ အပ ော်းခသော အ ငအ
့် ောဏောမ ော်း

အစတအြုင်းတစ ြအပ စ

ခြ်း န

ပြဌောန်း ြတငြတဝန်းြ ငနှင့်

လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော

ပြ ပြငခပြောင်းလမှု

အခ

သြခ ောြမှု

မ ော်းအော်း စမံ နို့ မှုအတြ သတမှတ ြမ ော်း ြေါဝငခစ မည။
1

အသံို်းပပ သူမျာ်း အဖွံ့ - အသံ်းု ပြ သူမ ော်းအ ွဲ့

ုသညမှော သစခတောမ ာွေးအတင်ွေး သုို့မဟုတ သစခတောမ ာွေးအန်း ၅ မင
ု ပတ်လည်အတင်း ၅ နှစ တေ်

က်တေ်ေပ်တည်ွေး

အဆပ

ဆနထိုင် ွဲ့်ဆသာ ဆဒသ ံပပည်သူမ ာွေးအနက် သစခတောလုြငန်းကို စတဝငစော်းဖြ်း သစခတောကို အမှနတြယမှ အ
ု သံိုွေးပပျု၍ တက
ို ရ
် က
ို အ
် က ျုွေးသက်

အမခ

ောငစုမ ော်းပ င့်

ွဲ့စည်း

ော်းခသော ဆဒသ ံပပည်သအ
ူ ေိုအ ွဲ့ွဲ ပိုင်သေ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးကိုဆ

ာင်ရက
ွ ်သည့််အ ွဲ့ြု

င
ို ်သည့််

ုလသ
ု ည။ သိုို့ရာတင် အေဥ်အလာနှင့် ဓဆလ့်ထွေးံို ေံအရ

ဆဒသ လ
ံ ူထက
ို ေီမအ
ံ ိုပ် ျုပလ
် ပ
ို ်ကိုင်လာ ွဲ့်ဆသာ သေ်ဆတာမ ာွေးတင် ပ ေ်ဆေ၊ ဆဒသအဆပ အနအရပ ေ်ဆေ ရင
ို သ
် ေ်ဆတာအရာ ှက ဆနထိုငသ
် ည့်် ဆနရာအကာအဆ၀ွေး သိုို့မဟိုတ်
ဆနထိုင် သ
ွဲ့် ည့်် အ န်ကာလကို ကင်ွေးလတ် င့်် ပပျု ိုငသ
် ည်။
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ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

၁.၄ ကန့်ထရိိုကတ
့် ာမျာ်းအာ်း စမံအိုပခ
့် ျ ပ့်ပခင့််း
ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

င
ု ော စမံ နို့ မှု အစအစဉမ ော်း၊ ECOPs မ ော်း၊

အပ ော်းခသော အသံု်းပြ မည့် နည်းနာမ ော်း၊ ESS2 ြေါ သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်း နှင့်

တင်ဒါခ ေါ်ယသ
ူ ည့် စော ွြစောတမ်းမ ော်း ခ ်း

အပ ော်းလုအြခသော ြတဝန်းြ င

မတင
ု မ

(EHS)

ုင ော ခဘ်းြင်းလံုခ ံ ခ ်းနှင့် ြ န်းမောခ ်း

ုင ော အစအမံမ ော်း အြေါအဝင ဤ ESCP နှင့် စမံြန်း ESMF ြေါ

သင့်ခလ ောခသော အြုင်း/ရှုခ

ောင့်အပမငမ ော်းြု လုြငန်းခ ေါ်ယခ
ူ ်း သတမှတ

စော ွြစောတမ်းမ ော်း နှင့် ြန
စော ြ ြ

ု ောတင

ုို့ခနာြ ြန

ရြ
ု တောမ ော်း၊ ကြ်းကြြမည့် လုြငန်းမ ော်းနှင့်

ည့်သင်း မည။

ရြ
ု တောမ ော်း၊ ကြ်းကြြမညလ
့် ုြငန်းမ ော်းအော်း ၎င်းတစ
ုို့ ော ြြေါ

ESH သတမှတ ြမ ော်းြု လြ
ု နာခ
၎င်းတုို့၏ ESMPs မ ော်းတငလည်း

ောင ြ
ွ ခစ မည။ အ

ညသ
့် င်း

ုြေါ မူမ ော်းအော်း

ော်းခစ မည။

စမံြန်း

ရြ
ု တောတင
ု ်းသည ြန

အခြောငအ

ညခ ောသည့်

ြောလ

တစခလ ောြ ESH စံသတမှတ ြမ ော်းြု လုြနာ
ခ

ောင ွြမှုအော်း

ြန
ြန

ပြ စု ပ င်း

ခစောင့်ကြြကြည့်ရှုပ င်း

အြေါအဝင

ရြ
ု တောမ ော်းအော်း ကြ်းကြြ မည

ရုြတောမ ော်း လုြနာ မည့် ြတဝန်းြ င

နှငလ
့် ူမဘ
ှု ဝ

ုင ော

စမံ နို့ မှု

အစအစဉ

အခြောငအ

ညခ ော န စော ြ

ြ

(C-ESMP)ြု

ပြ စု နနှင့်

ု မည။ C-ESMP သည ခ

ောင ြ
ွ

မည့် သ်းပ ော်း E&S စမံ နို့ မှု အစအမံမ ော်း ခ ောပြ ြမ ော်း ြေါဝငမညပ စဖြ်း
ခြောင်းမနခသော လုြခ
ခသော လုြခ

ောင ြစမ်း ညအတြ မြလံု်း သုို့မဟုတ ညံ့် င်း

ောင ြစမ်း ညအတြ ပြစဒဏ/အဟနို့အတော်းမ ော်း ခြ်းမည

ု

ခသော သ်းသနို့ခ ောပြသည့် စြော်း ြ စော ြတင ြေါဝငမညပ စသည။ C-ESMP
တင
ု ်းတင ခနို့စဉ အလုြမ ော်းြု သံု်းသြပ င်း၊ ကြ်းကြြလမ်းညွှနပ င်း
သ်းပ ော်းတောဝနမ ော်းြု
နုငငံဥြခဒမ ော်းြု

ခ ောပြ

ော်း မည။

လုြနာ မညပ စဖြ်း

C-ESMP

သည

စမံြန်းအတြ

သြ

ုင ော
ုငသည့်

အသံ်းု ပြ မည့်
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
ြမ္ောဘ
့် ဏ၏ သြ

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ုင ော ြတဝန်းြ ငနှငလ
့် ူမခ
ှု ်း ော စံသတမှတ ြမ ော်း

(ESS)ြေါ ပြဌောန်း ြမ ော်းြုလည်း လုြနာ ခြမည။
အ

ုြေါ လြ
ု နာခ

E&S တောဝနယူ

ောင ြ
ွ မှုအော်း ခစောင့်ကြြကြည့်ရှုပ င်းြု အ

ော်းသည့် ြုဂ္ လမ ော်းြ ခ

ြျွမ်းြ ငသူမ ော်းြ သို့မ
ု ဟုတ ငှော်း မ်း
ြူညမှုပ င့် ခ
ခလလံ

င့်တုင်းတင

ောင ြ
ွ
မညပ စဖြ်း လုအြြေါြ

ော်းခသော/ပြငြကြ်းကြြသူမ ော်းြ ြံြ
့် ်းု

ောင ြ
ွ
မည။

ုင ော စော ွြစောတမ်းမ ော်းအော်းလံ်းု တင ြန

ရြ
ု တောတင
ု ်းြ အစ င

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ံ န တောဝန သည
ှ
့် ြတဝန်းြ ငနှငလ
့် ူမခ
ှု ်း ော ပြဌောန်း ြမ ော်း စနစတြ
ခ ောပြြေါဝင မည။
၁.၅ အရ ်းရပေါ်အရပခအရနတံ့်ိုပပန့်မှုအတက့် န့်ပံိုရင

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ရထာက့်ပံပခင့််း
(ြ) နြံုခင ခ

(ြ) စမံြန်းအတြ
ောြြံ့်မှု

ုင ော သခဘောတူည ြတင ပါ၀င်သည့်် အခ ်းခြေါ်

အခပ အခနတံို့ုပြနမှုအစအစဉ လြစတင သတမှတ

ော်းသည့်အတင
ု ်း ESSs

နှငအ
့် ည အခ ်းခြေါ်အခပ အခနတံုို့ပြနမှုအစအစဉ အခြောငအ

ညခ ောပ င်း

အတြ CERC-ESMF ပ ညစ
့် ြ ြ အြေါအဝင ြတဝန်းြ င၊ လူမခ
ှု ်း၊ ြ န်းမော
ခ ်း နှင့် ခဘ်းြင်းလံုခ ံ ခ ်း
စစဉခ

ောင ြ
ွ

ော်း ှမှု

ုင ော

န်းစစပ င်းမ ော်း နှင့် စမံအုြ ြမှု

င
ု ော ခ ောပြ ြမ ော်း ြေါဝငခစ မည။

င
ု ော

နြံခ
ု င ခ

ောြြံမ
့် ှု

ုင ော

သခဘောတူည ြ အစအစဉ/ဇယော်း ၂ ၏ အြုင်း ….
ခအောြ ှ

အမ ်းအစော်း….

အတြ

အ ွဲ့အစည်းြ

လြ ခ
ံ သော ြံစ
ု ံ နှင့် အခကြောင်းအ ော မ ော်းြေါသည့် CERC
လြစြု

ြ င့်သံု်းခ

ောင ြ
ွ ြော

ုတယူသံု်းစနုင

ခသော အခပ အခနပ စသည။
( ) စမံြန်း၏ အခ ်းခြေါ်အခပ အခနတံို့ုပြနမှု အစအစဉ
အ

သင့်ခလ ောသည့် စမံြန်း လုြငန်းခ

ောငတောမ ော်း
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

( ) စမံြန်း၏ အခ ်းခြေါ်အခပ အခနတံို့ုပြနမှုအစအစဉအ
လုြငန်းခ

ခ

ောင ွြသည့်

ောငတောမ ော်းအတြ လအ
ု ြခသော ြတဝန်းြ င နှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ုင ော

စမံ နို့ မှု အစအစဉ သုို့မဟုတ နည်းနာမ ော်း ြု CERC လြစ၊ CERC-ESMF
ပ ညစ
့် ြ ြ နှင့် ESSs တို့န
ု ှငအ
့် ည ခ ်း
ြ င့်သံု်း မည။

ပြ စု၊

ုတပြန၊ တင
ု ြငခ

ုို့ခနာြ ြတဝန်းြ င နှင့် လူမဘ
ှု ဝ

အစအစဉမ ော်း သုို့မဟုတ နည်းနာမ ော်းြ
အစအမံမ ော်းနှင့် လုြငန်းခ

ု

်းခန်းြော

ုင ော စမံ နို့ မှု

ော်းသညအ
့် တင
ု ်း လအ
ု ြခသော

ောငတောမ ော်းြု ြတဝန်းြ င နှင့် လူမဘ
ှု ဝ

စမံ နို့ မှု အစအစဉမ ော်း သို့မ
ု ဟုတ နည်းနာမ ော်းတင သတမှတ
ြောလအတင်း အခြောငအ

ညခ ော ခ

ုင ော

ော်းသည့်

မခ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ောင ွြမ ြတဝန်းြ င နှင့် လူမဘ
ှု ဝ

ုင ော စမံ

နို့ မှု အစအစဉ သုို့မဟုတ နည်းနာမ ော်းြု ခ ်း
ုတပြန၊

တင
ု ြငခ

်းခန်းြော

ြ ငသ
့် ံု်းခ

မည။ ြတဝန်းြ င နှင့် လူမဘ
ှု ဝ
အစအစဉ

သုို့မဟုတ

အခြောငအ

ညခ ောသည့်

သတမှတ ြမ ော်းနှင့်အည

ပြ စု၊
ောင ွြ

င
ု ော စမံ နို့ မှု

နည်းနာမ ော်းြု

စမံြန်း

ြောလတစခလ ောြ
အခြောငအ

ညခ ော

မည။

ောင ွြ မည။

ESS 2: လိုပသ
့် ာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းခင့် အရပခအရန
၂.၁ လိုပသ
့် ာ်းစမံခန့့််ခမှု လိုပထ
့် ်းံို လိုပ့်နည့််းမျာ်း-

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောသည့် ြောလတစခလ ောြ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

စမံြန်းအော်း ESS 2 ြေါ ြ င့်သံု်း မည့် သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်းနှငအ
့် ည
အခြောငအ

ညခ ော ောတင လံုခလောြခသော လုြငန်း င ြ န်းမောခ ်း နှင့်

ခဘ်းြင်းလံခု ံ ခ ်း

အစအမံမ ော်း

အခပ အခနအတြ ကြ တငပြင

ခ
င

ောင ွြ

ော်း ှပ င်း၊

ော်းပ င်း နှင့် တံို့ပု ြနခပ

(အခ ်းခြေါ်
င
ှ ်းခ

ောင ွြ

မည့် နည်းလမ်း/ အစအမံမ ော်း အြေါအဝင)၊ စမံြန်းလုြသော်းမ ော်းအတြ
နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်း
ခ ောပြ

ခပ

ှင်းခြ်း န

မှတ

တောမ ော်း၊ ကြ်းကြြသည့် လုြငန်းမ ော်းနှင့် ြန
ခ
မ ော်း

ော်းသည့်

အစအစဉမ ော်း

ော်းပ င်း နှင့် လုြငန်းခ ေါ်ယူခ ်း စော ြ
ွ စောတမ်းမ ော်း နှင့် ြန

ောင ွြ ောတင EHS
ြေါဝငခစလ ြ

ရြ
ု စော ြ ြ

ုင ော သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်း
စမံြန်းအတြ

ပြ စု

ော်းသည့်

ညသ
့် င်း

ရြ
ု

ုပ င်းမ ော်း
ော်းပ င်း

လုြသော်းစမံ နို့ မှု
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
လုြ

ံု်းလုြနည်းမ ော်းနှင့်အည (ESMF ခနာြ

လြ ခ
ံ သော နည်းလမ်းပ င့် ခ
အစု်း မဟုတသည့်

ု

ြတ ၈)

အ ွဲ့အစည်းြ

နှင့် ြုဂ္လြြုမဏ
ပ မ ော်းြ

နို့အြ

ော်းခသော လုြသော်းမ ော်းအတြ ၎င်းတို့ြ
ု ယ
ု ြင
ု

မူဝေါဒမ ော်း ြ င့်သံု်း မည။ ြန

ရြ
ု စော ြ သုို့မဟုတ သခဘောတူညမှုမ ော်းြု

အခြောငအ

ုြေါမူဝေါဒမ ော်းြု

လုြ

ညမခ ောမ

အ

စမံြန်းလုြသော်းစမံ နို့ မှု

ံု်းလုြနည်းမ ော်း နှင့် နုငငံခတော၏ အလုြသမော်း

ပြဌောန်း ြမ ော်းနှင့်

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ောင ြ
ွ
မည။

အ ွဲ့အစည်းမ ော်း

ော်းခသော/ စော ြ ြ

အချိန့်ကာလ

င
ု ော ဥြခဒမ ော်းြေါ

ခလ ောညညတမှု၊ ပြည့်စံုလခ
ံု လောြမှု

၊မ
ှ ှ အြပ တ

မည။
•
•

စမံြန်းအကကံဆပွေးမ ော်း/စော ြ ြ

ု

ော်းသည့်

ဝန

မ်းမ ော်းြု

စည်းြမ်းသတမှတ ြမ ော်း၊ စမံြန်း လုြသော်းစမံ နို့ မှု လုြ

စော ြြေါ

ံု်းလုြနည်းမ ော်း

နှငအ
့် ည စမံအြ
ု
ြ မည။
•
•

ခဒသ /ံ ြ ွောလုြသော်းမ ော်းနှငစ
့် ြလ ဉ်း၍

ခဒသ /ံ ြ ောွ

လုြသော်းမ ော်း၏

အခပ အခနသည စမံြန်း၏ သခဘောသဘောဝ နှင့် အတင
ု ်းအတောခြေါ်တင
မူတည၍ ခဒသအတင်းသော သြခ ောြသည့် အခနအ

ော်းပ စြော

ု်းြ ်း

အလော်းအလောလည်း နည်းခြမည။
•

စမံြန်းလုြသော်းစမံ နို့ မှု လုြ
အခြောငအ

ညခ ောခ

ု်းံ လုြနည်းမ ော်း အော်းလံု်းြခု ံ ငံုြော စမံြန်း

ောင ွြခ ်း လြစ

တင ခြေါင်းစြ

ည့်သင်း မည။

၂.၂ စမံကန
ိ ့််းလိုပ့်သာ်းမျာ်းအတက့် နစ့်နာမှုတိိုငက့် ကာ်းချက့်မျာ်း နှင့် အကကံပပ ချက့်

စမံြန်းလုြသော်းမ ော်းြု

မျာ်းအာ်း ရပဖ ှင်း့် ရဆာင့် က
ွ ့်ရပ်းသည့် စနစ့်

နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်း ခပ

အလုြမ နို့
င
ှ ်းခ

ော်း ငြြင

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ောင ြ
ွ ခြ်းသည့်
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

စနစ/နည်းလမ်းြု
စမံြန်းလုြသော်းမ ော်းအတြ နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်း နှင့် အကြံပြ ြမ ော်း
အော်း ခပ

ှင်းခ

ညနှုင်းပ င်း၊ ခပ

ောင ြ
ွ ခြ်းသည့် စနစ တညခ

လြလှမ်းမအသံု်းပြ နင
ု န

စု်း မြူြနမှုမ ော်း၊
ခ

ော်း ြော
ှ

ြသယ

စမံြန်း

ညခ ောသည့် ြောလတစခလ ောြ

အခြောင

ြလြ

ော်း

ှ မည။

ှင်းပ င်းမ ော်း ပြ လုြ မည။

ESS2 နှငအ
့် ည နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်း
မ ော်းြု

ောင

အ

ော်း ြော
ှ

ခ

ုင ော စစဉခ

ောငြ ဉ်းခြ်း

နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်းြု

ောင ွြပ င်း နှင့် ခပ

ှင်း

ောင ြ
ွ

ော်း မည

ခပြလညခစ န

ော်းမှုမ ော်းြု စမံြန်းလုြသော်းမ ော်းသုို့

ော်း ှမှု
ပ စြော
ခပ

င
ှ ်း

ြသယ

အသခြ်း မည။
၂.၃ လိုပင
့် န့််းခင့် ကျန့််းမာရ ်းနှင့် ရဘ်းကင့််းလံခို ခံ ရ ်း (OHS) အစအမံမျာ်း-

စမံြန်းလုြသော်းမ ော်းြု အလုြမ နို့
ခ

ESMF (ECOP အြေါအဝင) နှင့် လုြငန်း အြုင်း ၁.၃ အ
ပြ စု
ခ

ော်းသည့် အပ ော်းခသော ြတဝန်းြ င
ောင ွြ မည့်အ ောမ ော်းတင သတမှတ

င
ု ော၊ လူမဘ
ှု ဝ

ညခ ော ခ

အခြောငအ

ုင ော လုြနာ

ြလြ

ညခ ောသည့်

ော်း ငြြင လုြ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ော်း ြော
ှ
စမံြန်း
ြောလတစခလ ောြ

ော်း ှ မည။

ော်းခသော လုြငန်း ငြ န်းမောခ ်းနှင့်

ခဘ်းြင်းလံခု ံ ခ ်း အစအမံမ ော်း(OHS)ြု ခ ်း
အ

လအ
ု ြသလု

ောငမည့် OHS အစအမံမ ော်းြု

ပြင

င၊ ြ င့်သံု်း၊ အခြောင

ောင ြ
ွ
မည။

ESS 3 အ င့််းအပမစ့်မျာ်း ထိရ ာက့်စာ အသံ်းို ချပခင့််း၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ညစ့်ညမ့််းမှု ကာကယ့်တာ်းဆ်းပခင့််းနှင့် စမံခန့့််ခပခင့််း
၃.၁ အ င့််းအပမစ့်မျာ်း ထိရ ာက့်စာ အသံို်းချပခင့််း၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ညစ့်ညမ့််းမှု

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ကာကယ့်တာ်းဆ်းပခင့််းနှင့် စမံခန့့််ခပခင့််း
ြန
ြန

ရြ
ု အော်းလံု်း၏ ြန

ရြ
ု စော ြမ ော်းတင အ ညနှင့် စနို့ြစအစုငအ

မ ော်း (ြလတစတစအမြ
ှု အြေါအဝင)၊ ခ

ောြလုြခ ်းလုြငန်း အမှုြမ ော်း

စနစတြ

ုနမှုနို့မ ော်း စမံ နို့ မှု၊ ခ အ င်း

စနို့ြစပ င်း၊

ြ ှလောမည့်

မ

ရြ
ု တောမ ော်းနှင့် ြန

ရြ
ု စော ြ လြမှတ

်းု မ
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
အပမစမ ော်း ညစညမ်းနုငမှုအော်း စမံ နို့ မှု၊ တညခ
ပ င်းမ ော်း ခ

ောင ွြစဉ အသံ

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ောြပ င်း၊ လုြငန်းလညြတ

ူညံမှု အြေါအဝင မလလော/သနို့ ှင်းခ ်း စမံ နို့ မှု

မ ော်း အတြ သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်း ြေါဝငသည။ (အခသ်းစတသ ှ န ESMF
ခနာြ

ြတ ….. ြလ
ု ည်း ကြည့်ြေါ)

သစနှငသ
့် စမဟုတခသော သစခတော
သဘာ၀အဆပ
အော်းလံု်းသည

ံ

ြြစစည်းမ ော်း

်းသော်းလုြငန်းနှင့်
စမံြန်းအတြ

ုတလုြသည့် လုြငန်းနှင့်

စြလ ဉ်းခသော

ပြ စု

ော်းခသော

လုြငန်းခ

စနို့ြစြစစည်း

ောငတော

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ညခ ောခ

ောင ွြသည့် ြောလ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ြောလတစခလ ောြ

စမံ နို့ မှု

အစအစဉြေါ ပြဌောန်း ြမ ော်းြု လုြနာခစ မည (အခသ်းစတသ ှ န ESMF
ခနာြ
ြ ွောလူ

ြတ ၇ ြု ကြညြ
့် ေါ)
ု

နှင/့် သုို့မဟုတ

တြ
ု ရြ
ု (ြယ
ု တင
ု )ခ

အခြောငအ

ောင ွြသည့် အခသ်းစော်း ခ

မ ော်းအော်းလံ်းု သည စမံြန်းအတြ ပြ စု
လုြနာ မည့် ြ င့်

ညခ ောသည့်

အ ွဲ့အစည်းြ

ောြလုြခ ်း လုြငန်း

ော်းခသော ြတဝန်းြ င

်းံု (ECOP) (ESMF ခနာြ

စမံြန်းအခြောငအ
တစခလ ောြ

ုင ော ြ င့်သံု်း

ြတ ၂)ြု လုြနာခစ မည။

ESS 4: ပ့် ွာလူထိုကျန့််းမာရ ်း နှင့် ရဘ်းကင့််းလံိုခခံ ရ ်း
၄.၁ ပ့် ွာလူထိုကျန့််းမာရ ်း နှင့် ရဘ်းကင့််းလံိုခခံ ရ ်း

စမံြန်းအခြောငအ
ြောလတစခလ ောြ

လုြသော်းမ ော်းအလ ံြယမ ော်းပြော်းလောမှု၊ ခ
ြ ွောလူ

ောြလုြခ ်း

ုင ော အနတ ောယမ ော်း၊

ုအော်း ြူ်းစြနုငသည့် ြူ်းစြခ ောဂေါမ ော်း အ

ြြခ ောဂေါြောလ၌ စမံြန်းအတြ ပြ စု

်းူ သပ င့် ြဗ
ု စ-၁၉

ော်းခသော ြ ွောလူ

ုြ န်းမောခ ်းနှင့်

ခဘ်းြင်းလံခု ံ ခ ်း အစအစဉ (CHMP) တင သတမှတခ ောပြ

ော်းသညအ
့် တင
ု ်း

(အခသ်းစတသ ှ န ESMF ခနာြ

ြတ ၁၀ ြကု ြညြ
့် ေါ) နှင/့် သုို့မဟုတ

စမံြန်းအခြောငအ

ြောလအတင်း

ညခ ောသည့်

ပြ စု မည့် သ်းပ ော်း ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

လုြငန်းခြေါ်မူတည၍

ုင ော အသံု်းပြ မည့် အ ောမ ော်း
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
အြေါအဝင

စမံြန်းလုြငန်းမ ော်းခကြောင့်

အနတ ောယမ ော်း နှင့် သြခ ောြမှုမ ော်းြု
လုြငန်းခ
ခ

ြ ွောလူ

အချိန့်ကာလ
ုအခြေါ်

န်းစစ၍ စမံ နို့

ြ ခ ောြမည့်

န အစအမံမ ော်းနှင့်

ောငတောမ ော်းြု လအ
ု ြလ င လုအြသြသ
့် ုို့ အခြောငအ

ညခ ော

ောင ွြ မည။

အတတြ စစမြြဋြြခပ စြော်း ့်ခသော စမံြန်းခန ောမ ော်းတင စမံြန်း

ခန ောအသစမ ော်းတင

အတြ ပြ စု

ခ

အနတ ောယမ ော်း

ော်းသည့် မခြေါြြခသ်းခသော စစလြနြြစစည်း/ခပမပမ ြမင
ု ်း
စစစပ င်း၊

အသခြ်း

လုြငန်း/ဌောနမ ော်းနှင့် ြူ်းခြေါင်းခ
ြေါဝငခသော လုြငန်းခ
(ESMF ခနာြ
အနတ ောယ

တ
ု ပြနပ င်း

ောင ြ
ွ ပ င်း

နှင့်

သြ

ောင ွြသည့် ြောလ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ြတ ၅ ြု ကြည့်ြေါ)ြု အသံု်းပြ ြော ခဘ်း သို့မ
ု ဟုတ
ောင ွြ မည။
တစခလ ောြ

ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော စမံ နို့ မှု မူခဘောငတင ခ ောပြ

အတုင်း ြ ော်း/မ(လင)အခပ ပြ
နှင့်

ောင ွြ မည။

လုြငန်းခ
ုို့သုို့ခ

ောငတောမ ော်းြု

ောင ွြ ောတင စမံြန်း

အ

ောင

သင့်ခတောခသော

ခြ်းပ င်း- စမံြန်းသည လငြင
ု ်း

ူခ

ုင ော အပမတ

ညခ ော

ှင်းခြ်းမည့်

ော်း ှပ င်းလည်း ြေါဝငသည ပြနလည

န

ြစြ ြတသြသူမ ော်း

ုသို့ခ
ု သော ပ စ ြမ ော်းနှင့်စြလ ဉ်း၍ တံို့ပု ြန ခပ

နည်းလမ်းတစ ြြု တညခ

ုင ော

န်းစစ၍ စမံ နို့

အခြောင

ညခ ောခ

ော်းသည့်

အကြမ်း ြမှု(GBV) နှင့် လငြုင်း

ုတမှု၊ အလသံု်းစော်းပြ မှု(SEA) အနတ ောယမ ော်းြု

ြ န စသူြု

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ံု်းလုြနည်း

အလသံို်းစာ်းပပ မှု အနတ ာယ့်မျာ်း

အော်းလံု်းအတြ

စတင

ုင ော သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်း

ောင ွြ ောတင ြ င့်သံု်းလုြနာ မည့် လုြ

န်းစစပ င်း ခ

အစအမံမ ော်း

ောငတောမ ော်း

င
ု ော

စမံြန်းအခြောငအ

အပမတ

လုြငန်းခ

ောင ွြပ င်း မပြ မ

၄.၂ ကျာ်း/မ(လိင)့် အရပခပပ အကကမ့််းဖက့်မှု နှင့် လိင့်ပိုင
ိ ့််းဆိိုင့် ာ အပမတ့်ထိုတမ
့် ှု၊

ခ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ောငခ ်းအ ွဲ့

ုလသ
ု ညမှော
ံ

လွှခပြောင်း

တ
ု ပ င်း၊ အလသံု်းစော်းပြ ပ င်း
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

သုို့မဟုတ မခတောမတ ောပြ ပ င်းြင်းခသော လူမ ်းစံသ
ု ည့် ခလ်းစော်း
လုြငန်း ငမ ော်း တညခ

ောင

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ုြမှု ှခသော

ော်း ပှ င်းြု ြံြ
့် ်းု ခြ်း မည။

၄.၃ လံခို ခံ ရ ်းဝန့်ထမ့််းမျာ်း

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ြောလတစခလ ောြ
စမံြန်းြ ြံြ
့် ်းု ခြ်း

ော်းသည့် တရာွေးဥပဆဒေိုွေးမွေးို မှု ှခစမည့် လုြငန်းခ

မ ော်းနှင့် စြလ ဉ်း၍ စမံြန်းအတြ ပြ စု
အစအစဉြု
ခနာြ

ခ ်း

အခြောငအ

ညခ ော မည

ြတ ၉ တင ကြည့်ြေါ)။ အ

န်း ြ န ည ွယလုြခ

ော်းခသော လံုခ ံ ခ ်း

ောငတော

ုင ော စမံ နို့ မှု

(အခသ်းစတြု

ူ်းသပ င့် တ ော်းမဝငသစ

ESMF

ုတပ င်းြု

ောငသည့် လုြငန်းမ ော်းတင သစခတောဝန

မ်းမ ော်း

အော်း အခစောင့်အခ ှောြအပ စ လုြြေါမည့် ပြညသူူ့ မ ော်းြေါဝငလောမှုခကြောင့်
ပ စခြေါ်လောနုငသည့် အနတ ောယမ ော်းြု ခ ောှ င ောှ ်းပ င်း၊ ခလ ော့်နည်း ခစပ င်း၊
ခလ ော့် ပ င်း တို့ြ
ု ု အခလ်းခြ်းခ

ောင ွြ မည။

၄.၄ ပိ်းို မာ်း စမံခန့့််ခမှု

စမံြန်းအခြောငအ
ြောလတစခလ ောြ

စမံ နို့ မှုအစအစဉမ ော်း နှင့် ြန
စမံြန်းအတြ

ပြ စု

ော်းသည့်

ရြ
ု စော ြြေါ သတမှတ ြမ ော်းနှင့်အည
ဘြစံု

အစအစဉြု ြ င့်သံု်း အခြောငအ
သ ှ န ESMF ခနာြ
ဝန

မ်းမ ော်း နှင့်

မ ော်းနှင့်

စနစတြ

ညခ ောခ

ြ်းု မွှော်းစမံ နို့ မှု

ောင ွြ မည (အခသ်းစတ

ြတ ၆ ြကု ြည့်ြေါ)။ တောဝနယူ မည့် သစခတော

အသံု်းပြ သူမ ော်းအ ွဲ့မ ော်းအော်း ၎င်းတုို့၏ လုြငန်းခ

ခလ ောခသော ြ်းု မွှော်းစမံ နို့ မှု

င
ု ော အဓြပြဌောန်း ြ/ စည်းြမ်း

ြမ ော်းနှင့်စြလ ဉ်းသည့် သငတန်းမ ော်း (သစခတောဝန
ခြ်းပ င်း သုို့မဟုတ တောဝနအြနှင်း

ောငတော

ော်းသည့် နည်းြညော

မ ော်းြ သငကြော်းခြ်းပ င်း) သငကြော်းပြသ ခြ်း

မ်းမ ော်းြ သငကြော်း
ုင ော ြျွမ်းြ ငသူ

ော်း မည။
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ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

၄.၅ ပ့် ွာလူထိုအာ်း သင့်တန့််းရပ်းပခင့််း

ဖမ ွဲ့နယအ
စမံြန်းအခြောငအ

စမံြန်း

လုြငန်းမ ော်း၏

အစတအြုင်းတစ ြအခနပ င့်

သတမှတ

ော်းသည့် အနတ ောယမ ော်းနှင့် စြလ ဉ်းခသော အသြညောမ ော်း ပမငတ
့် ြ

လောခစ န နှင့် သြခ ောြမှုမ ော်းြု ခလ ော့်

န ဒဇုင်း

ော်းခသော

ြ ွော

လူ

ခဒသ ံပြညသူ/ ြ ွောလူ

ုမ ော်း

ုအတြ

အဖမြေါဝင ခ

လုြငန်းခ

ောငတောမ ော်းြု

ောင ွြခစပ င်း(နှင့် အဖမ

င

ဤအြင
ု ်းတင

ြသယညနှုင်းပ င်း) ပ င့် လုြခ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

င့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ြောလတစခလ ောြ

ောင

မည။
၄.၆ ယာဉ့် အနတ ာယ့် နှင့် လမ့််း အနတ ာယ့်ကင့််း ှင့််းရ ်း
အ

ြခ ောပြြေါ လုြငန်း ၁.၃ အ ခ ်း

သတမှတခ ောပြ
ြင်း ှင်းခ ်း

ော်းသညအ
့် တင
ု ်း

င
ု ော

ုတ မည့် ESMPs မ ော်း

ယောဉအနတ ောယ

ု်းြ ်းအလော်းအလောမ ော်းြု

အစအမံမ ော်း နှင့် လုြငန်းခ
ခ

ခ ော

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

နှင့်

တင

စမံြန်းအခြောငအ

လမ်းအနတ ောယ

ြောလတစခလ ောြ

ောငတောမ ော်းြု ြ င့်သံု်း အခြောငအ

ညခ ော
C-ESMPs မ ော်း ခ ်း
တညခ

ယောဉအနတ ောယ နှင့် လမ်းအနတ ောယ ြင်း ှင်းခ ်း ြစစမ ော်းြု C-ESMPs မ ော်းတင
ခစ မညပ စဖြ်း

ောင ွြသည့်

န်းစစ၍ စမံ နို့ နုငမည့်

ောင ွြ မည။

ည့်သင်းခ ်း

ညခ ောခ

လုြနာမှု ၊မ
ှ ှ(အောဏောသြဝငမှု

ပြ စုသည့် ြောလအတင်း နှင့်

ောြခ ်း လုြငန်းမ ော်း အခြောငအ

ညခ ော

သည့် ြောလအတင်း

၊မ
ှ )ှ

ခစောင့်ကြြကြည့်ရခ
ှု စ မည။
ESS 5 ရပမသိမ်း့် ပခင့််း၊ ရပမအသံို်းချမှု ကန့့််သတ့်ပခင့််းနှင့် ဆနဒမပါရသာ ရန ာရပပာင့််းရ ွံ့ ပခင့််း
၅.၁ ရန ာရပပာင့််းရ ွံ့ချထာ်းရ ်း အစအစဉ့်မျာ်း

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ြောလတစခလ ောြ

21

ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
စမံြန်းအတြ ပြ စု
(ESMF ခနာြ

ော်းခသော ခန ောခပြောင်းခ ွဲ့

ြတ ၁၁ အ ခ ်း

ပြ စု

ခန ောခဒသအလုြ ခန ောခပြောင်းခ ွဲ့
ခန ောခပြောင်းခ ွဲ့

ော်းခ ်း

ခ

ော်းခ ်း မူဝေါဒမူခဘောင

ော်းခသော) မ ော်းနှင့် ြြ
ု ညခသော

လုြငန်းအစအစဉမ ော်း

အြ ဉ်း ံ ်းခ ောပြ ြ

ပြ စု၊ ြ င့်သ်းံု ၊ အသခြ်း

ညခ ော မညပ စသည။

ောင ွြပ င်းမပြ မ သြ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ော်းခ ်း လုြငန်းအစအစဉမ ော်း(RAPs)/

(ARAP) တို့ုြု ESS 5 နှငအ
့် ည ခ ်း
အခြောငအ

အချိန့်ကာလ

ခ
ုို့ နာြ

ြသယ၊

လုြငန်းမ ော်း

စတင

င
ု ော RAPs မ ော်းြု အ ွဲ့အစည်းြ လြ ခ
ံ သော

နည်းလမ်းပ င့် ြ င့်သံု်း အခြောငအ

ညခ ော မည။

၅.၂ သယံဇောတအသံ်းို ပြြုခင့်/ ဝင့်ထက့်သာ်းလာခင့်အာ်း ကန့့််သတ့်ပခင့််း

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့် ြောလ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

တစခလ ောြ
စမံြန်းခကြောင့် သဘောဝ
ဝင

န်းသမ်းခ ်းနယခပမမ ော်း ရ သယံဇာတမ ာွေးသံိုွေးေွဲ င့််၊

ြသော်းလော င့် ြနို့သတ ံ မှုြု ခတွဲ့ကြံ သည့် ဆဒသ မ
ံ ာွေးအတက်

လုြငန်းစဉမူခဘောင (ESMF ခနာြ
ခ

ြတ ၁၂) ြု အခြောငအ

ညခ ော

ောင ွြ မည။

ESS 6 ဇဝမျိ ်းစံမ
ို ျိ ်းက ထိန်း့် သိမ်း့် ရစာင့်ရ ှာက့်ပခင့််း နှင့် ရ

ှညတ
့် ည့်တံ ရကာင့််းမန့်ရသာ သက့် ှိ သဘာဝအ င့််းအပမစ့်မျာ်း စမံခန့့််ခမှု

၆.၁ ဇဝမျိ ်းစံမ
ို ျိ ်းကအရပေါ် အနတ ာယ့်မျာ်း နှင့် သက့်ရ ာက့်မှုမျာ်း
သဘောဝ ြ ြစော်းခဒသမ ော်း သသောကြ်းမော်းစော
ြ

င်းမှုြု

ခ ောှ င ောှ ်း န၊

သဘောဝ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ံု်းရံှု်းမှု သုို့မဟုတ အ

န်းသမ်းခ ်းနယခပမမ ော်း

ငအ
့် တန်း
သို့မ
ု ဟုတ

အခ ်းကြ်းခသော ြ ြစော်းခဒသမ ော်း ြ ြစ်းခစပ င်းမှ ခ ောှ င ှော်း န စမံြန်း
လုြငန်းခ

ောငတော မ ော်း(တညခ

စမံြန်း ESMF (ခနာြ
ြတဝန်းြ င

ောြခ ်း လုြငန်းမ ော်း) ြု လုအြသလု

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

တစခလ ောြ လုြငန်းခ
အ

င့်

ြောလအတင်း

အခြောငအ

ောင ွြသည့် ြောလ

ောငတောမ ော်း စစဉခ ်း
နှင့်

လုြငန်းခ

ပ င်း

ောငတောမ ော်း

ညမခ ောမ

ြတ ၁) နှငအ
့် ည စစစဖြ်း လုြငန်းအလြ
ု

င
ု ော၊ လူမဘ
ှု ဝ

ုင ော အစအမံမ ော်းကို ခ ်း

ပြင

င န
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
အ

ြခ ောပြြေါ

လုြငန်း

၁.၃

အ

ခ ်း

အချိန့်ကာလ

ခ ော

ုတ

ော်းသည့်

ခဒသအလြ
ု
ESMPs မ ော်း၏ အစတအြင
ု ်းတစ ြအပ စ အ

ုပြ

ခန ော

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ESMPs မ ော်း ခ ်း

ပြ စုသည့် အစတအြုင်းတစ ြအပ စ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ော်းသည့် CFUGs မ ော်းအတြ CFMPs

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

ော်းခသော

လုြငန်းမ ော်းခကြောင့် ဇဝမ ်းစံမ
ု ်းြမ ော်းအခြေါ် သြခ ောြမှုနှင့် အနတ ောယမ ော်း
ြု ခ ောှ င ောှ ်း န၊ ခလ ော့်နည်းခစ န အစအမံမ ော်းြု အ ွဲ့အစည်းြ လြ ံခသော
နည်းလမ်းပ င့် ESMF (အ န်း ၆) ြေါ ပြဌောန်း ြမ ော်းနှင့်အည ခ ်း

ခ ော

ုတ

အသံ်းု ပြ ြော ခစောင့်ကြြကြညရ
့် ှု မည။
စမံြန်း ESMF အစတအြုင်းတစ ြအပ စ (ခနာြ

ြတ ၃ ) ပြ စု

ော်းခသော

စမံြန်းြ ြံြ
့် ်းု

CFMPs မ ော်းအတြ လမ်းညွှန ြမ ော်းနှင့်အည စမံြန်း ြ ြံြ
့် ်းု

ော်းသည့်

မ ော်း ခ ်း

ပြ စုသည့် အစတအြင
ု ်းတစ ြအပ စ

CFMPs မ ော်းြု ဇဝမ ်းစံုမ ်းြမ ော်းအခြေါ် သြခ ောြမှုနှင့် အနတ ောယမ ော်းြု
ခြောင်းစော

ည့်သင်းစဉ်းစော်းြော ခ ်း

ပြ စုခစ မည။

ESS ၇ ဌာရနတိိုင့််း င့််းသာ်းမျာ်း/ အာဖ က
ိ -ဆာဟာ ရတာင့်ပင
ိို ်း့် ရေသ ှိ အစဉ့်အဆက့် ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းမှုအခင့်အလမ့််းနည့််းပါ်းခရသာ ရေသခံ ရိို်း ာဓရလကျင့်သံ်းို သည့်
ပ့် ွာပပည့်သူမျာ်း
၇.၁

ဌာရနတိင
ို ်း့် င့််းသာ်းမျာ်း

တစ့် ပ့်လံို်းက

စိုရပါင့််းကာ

ရ
ှိ နရသာ

သိ့်ိုမဟိုတ့်

ယင်းလူစလ
ို ရ
ူ ဝ်း

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

အစထာ်းပမတ့်နိို်းမှု(စိုရပါင့််းဆက့်စပ့်မ)ှု ရ
ှိ နရသာ

စမံကန
ိ ့််းဧ ိယာ
လုြငန်းခ
စမံြန်းလုြငန်းမ ော်း ခ

ောင ြ
ွ
န ခ ်း

စစဉ

ော်းသည့် ဌောခနတင
ု ်း င်းသော်း

မ ော်း ခနခသော
ှ
သုို့မဟုတ ၎င်းတို့ု လူစလ
ု ူခဝ်းတစ ြလံု်းြ စုခြေါင်းြော အစ
ပမတနု်းမှု

ော်း

ခနခသော
ှ
စမံြန်းဧ ယောမ ော်းတင ပ စနုငြေါြ သင့်ခတောသည့်

ယဉခြ ်းမှု

်းံု စံမ ော်းပ င့်

ဉ်းြြခသော၊

လတလြစော

တင
ု ြင၍ ယူခသော သခဘောတူညမှု နည်းလမ်းပ င့် ခ
တင
ု ်း င်းသော်း

အုြစုမ ော်းနှင့်

တင
ု ြငခ

အတင်း နှင့် လုြငန်းခ

ပ င်းအ

င့် ြောလ

ောငတောမ ော်း အခြောငအ

မခ ောမ စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ည

ောင ွြသည့်

ြောလတစခလ ောြ

ကြ တငအသခြ်း

ောင ွြ

်းခန်းမှုမ ော်း

ောငတောမ ော်း စစဉခ ်း

ော်းခသော ဌောခန
ပြ လုြဖြ်းမှသော

ခဒသ ပံ ြညသူမ ော်း ြူ်းခြေါင်းြေါဝငပ င်း အစအစဉမူခဘောင (CPPF) (ESMF
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
ခနာြ

အချိန့်ကာလ

ြတ ၁၃) နှငအ
့် ည စမံြန်းလုြငန်းမ ော်းြု အခြောငအ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ညခ ော

ခစ မည။

၇.၂ နစ့်နာမှုတင
ိုိ က့် ကာ်းချက့်မျာ်းနှင့် အကကံပပ ချက့်မျာ်းအာ်း ရပဖ င
ှ ်း့် ရဆာင့် ွက့်

စမံြန်းအခြောငအ

ရပ်းသည့် စနစ့်

ြောလတစခလ ောြ

ဌောခနတုင်း င်းသော်းမ ော်းအတြ
မ ော်းအော်း ခပ
CPPF

င
ှ ်းခ

အ

အခြောငအ

နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်းနှင့်

ောင ြ
ွ ခြ်းသည့် စနစ

လအ
ု ြသလု

ခ ်း

ပြ စု၊

ညခ ော မညပ စသည။

ော်း မှု
ှ မ ော်းြုလည်း သြ

ုင ော စစဉခ
ြ င့်သံု်း၊

ုို့ခနာြ

အ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

အကြံပြ ြ
ောင ြ
ွ မှုမ ော်းြု

အသခြ်း
ြ
ု ေါစစဉခ

ြသယ
ောင ွြ

ုင ော လုြငန်းအစအစဉမ ော်းတင ခ ောပြ

ော်း

မည။
ESS ၈ ယဉ့်ရကျ်းမှု အရမအနှစမ
့် ျာ်း
၈.၁ ယဉ့်ရကျ်းမှု အရမအနှစ့်မျာ်း
ESMPs မ ော်း

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

တင ြေါဝငခသော ESS8 ြေါ သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်းြု

ညသ
့် င်း

ESMPs မ ော်း အတညမပြ မ

စဉ်းစော်းြော လအ
ု ြသလု ြေါဝငခစ မည။
သစခတောဦ်းစ်းဌောန
စမံြန်းအတြ
လုြ

ပြ စု

ော်းခသော

ယဉခြ ်းမှုအခမအနှစမ ော်း

ံု်းလုြနည်းြု ြ ငသ
့် ံု်း အခြောငအ

ESMF ခနာြ

စမံ နို့ မှု

ညခ ော မည။ (အခသ်းစတသ ှ န

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့် ြောလ

တစခလ ောြ

ြတ ၁၄ ြု ကြညြ
့် ေါ)
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ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

၈.၂ မရဖာ့်ထတ
ို ့် ရသ်းသည့် ယဉ့်ရကျ်းမှုအရမအနှစ့်မျာ်း ရတွံ့ ပှိ ခင့််း
ESMF ခနာြ

ြတ ၁၄ တင ခ ောပြ

ခတွဲ့ ြေါ
ှ ြ လုြခ
အခြောငအ

ော်းခသော ြန

ော်းသည့် ယဉခြ ်းမှုအခမအနှစမ ော်း

ောင မည့် လုြငန်းစဉ/ လုြ

ညခ ောခ

ောင ွြ မညပ စဖြ်း ြန

ရြ
ု စော ြအော်းလံု်းတင မခ ော

အခမအနှစမ ော်း ခတွဲ့ ြေါ
ှ ြ လုြခ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန
စမံြန်းအခြောငအ

ံု်းလုြနည်းြု ြ င့်သံု်း
ရြ
ု တောမ ော်းနှင့်

ြ

ောင ွြသည့်

ြောလတစခလ ောြ
ု

ုတ ခသ်းသည့် ယဉခြ ်းမှု

ောင မည့် လုြငန်းစဉ/ လုြ

ညခ ောခ

ံု်းလုြနည်း

ြေါ ှ မည။

ြန

ရြ
ု တောမ ော်းနှင့် ြန

ခ ်း

ု်းပ င်းမပြ မ ြန

ရြ
ု စော ြ လြမှတ

ရြ
ု စော ြအော်းလံု်းတင မခ ော

ုတ ခသ်းသည့် ယဉခြ ်းမှုအခမအနှစမ ော်း ခတွဲ့ ြေါ
ှ
ြ လုြခ

ောင မည့် လုြငန်းစဉ/ လုြ

်းံု လုြနည်း

ြေါ ှ မည။
ESS ၉ ဘဏ္ဍာရ ်း ာ ကကာ်းခံအဖွံ့အစည့််း
ဤစမံြန်းတင အသံု်းပြ န မလုြေါ။
ESS ၁၀ ဆက့်စပ့်ပတ့်သက့်သူမျာ်းနှင့် ဆက့်သယ့်ညိနိှုင့််းရဆာင့် ွက့်ပခင့််း (ပါဝင့်ရဆာင့် ွက့်လာပခင့််း)နှင့် သတင့််းအချက့်အလက့် ထိုတပ့် ပန့်ပခင့််း
၁၀.၁

ဆက့်စပ့်ပတ့်သက့်သူမျာ်းနှင့်

ဆက့်သယ့်ညန
ိ င
ိှု ်း့် ရဆာင့် က
ွ ့်ပခင့််း

အစအစဉ့်အာ်း အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့်ပခင့််း
သြ
ြ

ုငခသော

ြစြြတသြသူမ ော်းအော်းလံု်းြေါဝငခစဖြ်း

ည
ံ နှုင်း၊ တင
ု ြငခ

ုတပြန

ော်းသည့်

ြသယညနင
ှု ်း ခ
အခြောငအ

ခြောင်းစော

်းခန်းပ င်းမ ော်း ခသ ောပြ လုြခစ န ….. ြခနို့တင

သ်းပ ော်း

ပြ စု

ော်းခသော

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့် ြောလ

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

တစခလ ောြ

ြစြြတသြသူမ ော်းနှင့်

ောင ွြပ င်း အစအစဉ (SEP) အော်း မမ်းမံ၊ ြ င့်သ်းံု ၊

ည ခ ော မည။ (

ုတပြနသည့် ြစ

ည့် န)
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

၁၀.၂ စီမံကန
ိ ်း နစနာမှုတင
ိို ကကာ်းချကမျာ်းနှင ့် အကကံပ ြုချကမျာ်းအာ်း ဖပြေရှင်း
ဖ

ာငရွ ကဖ ်းသည့် စနစ

SEP တင ခ ောပြ
မ ော်းအော်း ခပ

ော်းသညအ
့် တင
ု ်း နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်းနှင့် အကြံပြ ြ

င
ှ ်းခ

ော်း ၊ှ အသခြ်း

ောင ြ
ွ ခြ်းသည့် စနစြု ခ ်း
ြသယြော လုြခ

စမံြန်းြ လြ
ု နာခ

ပြ စု၊ ြ င့်သံု်း၊

န်းသမ်း

စမံြန်းလုြငန်းခ

ောငတောမ ော်း

စတငခ

ောင ြ
ွ ပ င်း

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

မပြ မ

ောင မည။

ောင ြ
ွ မည့် အခသ်းစတအစအစဉမ ော်းြု ခ ောပြ

သည့် နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်း ြင
ု တယခပ

င
ှ ်းခ ်း လြစြု ခ ်း

ော်း

စမံြန်းစတငသည့်ခနို့မှစ၍ ြခြေါင်း ၃၀ အတင်း

ပြ စု

မည။ စမံြန်းသည လြ ှ နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်းနှင့် အကြံပြ ြမ ော်း
အော်း ခပ

ှင်းခ

ောင ြ
ွ ခြ်းသည့် စနစမ ော်း၊ ခန ောခပြောင်းခ ွဲ့

ဌောခနတင
ု ်း င်းသော်းမ ော်းအတြ
နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်းနှင့်

ခန ောခဒသအလြ
ု
အကြံပြ ြမ ော်းအော်း

သည့် စနစမ ော်း(GRMs)ြု စမံြန်းတင

ော်းပ င်း နှင့်
စမံြန်းအ

ခပ

ှင်းခ

င့်

ောင ွြခြ်း

ခလ ောသလု အသံု်းပြ သော်းမည

ပ စသည။
နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်းနှင့် အကြံပြ ြမ ော်းအော်း ခပ
စစဉခ
ခ

ောင ြ
ွ

ောင ွြ

ော်း ှမှုမ ော်းြု

အမ ော်းပြညသူ

ှင်းခ

ောင ြ
ွ ခြ်းမည့်

အလယတြူ

သ ှ န

စမံြန်းအခြောငအ

ညခ ောခ

ောင ွြသည့်

ြောလတစခလ ောြ

ော်း မည။ စမံြန်းနှင့်စြလ ဉ်းခသော စု်း မခကြောင့်ကြမှုမ ော်း နှင့်

နစနာမှုတင
ု ကြော်း ြမ ော်းြု ခပြလညခအောင ခပ

ှင်းခ

ောင ွြ

ော်း ှမှုမ ော်း

ြလ
ု ည်း အမ ော်းပြညသူ အလယတြူ သ ှ န ESS10 နှငအ
့် ည အ ွဲ့အစည်းြ
လြ န
ံ ုငခသော နည်းလမ်းပ င့် ခ

ောင ွြ

ော်း မည။
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ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း

အချိန့်ကာလ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

စမံြန်းစတငသည့်ခနို့မှစ၍ ြခြေါင်း ၃၀ အတင်း

သစခတောဦ်းစ်းဌောန

၁၀.၃ စမံကန
ိ ်း့် က ပံပိ်းို ထာ်းရသာ လိုပထ
့် ံို်းလိုပန
့် ည့််း ပပ ပပင့်ရပပာင့််းလရ ်းတင့်
ပါဝင့်ရသာ ဆက့်စပ့်ပတ့်သက့်သူမျာ်းနှင့် ဆက့်သယ့်ညိနိှုင့််းပခင့််း မူမျာ်း
ESMF အ န်း (၆)တင ခ ောပြ
သစခတောလုြငန်း
စမံြန်းခ ်း

ော်း ြအ

ုင ော ညွှနကြော်း ြ နှင့် သဘောဝ

ပ င်း

ုင ော

လုြ

ံု်းလုြနည်းမ ော်းတင

ပြ လုြပ င်း ြသ
့် ုို့ခသော မညသည့် လုြ
အသစတုင်းြမ
ု

ု

စစစ

ံု်းလုြနည်း

သံု်းသြ ောတင

ြစြြတသြသူမ ော်း နှင့်
ညသ
့် င်း

လုြ

န်းသမ်းခ ်းနယခပမ
အခပြောင်းအလမ ော်း

ုင ော ပြ ပြငခပြောင်းလပ င်း
်းံု လုြနည်းအသစ

တင

ြသယညနင
ှု ်းပ င်း၊ အမ ော်းသခဘောတူညမှုြု

ယူပ င်း၊ သတင်းအ ြအလြမ ော်း
လုြနည်း မ ော်းြု

ခဒသ ပံ ြညသူ အစုအ ွဲ့ြင
ု

တ
ု ပြနပ င်း အစ ှသည့် လုြ

ံု်း

ော်း ခကြောင
ှ
်း ခသ ောခစ မည။

Capacity Support / Training
စမ့််းရဆာင့် ည့် ပံပိ်းို ပခင့််း/သင့်တန့််းရပ်းပခင့််း
၁ နှစစော အခြောငအ

ညခ ောမည့် သငတန်းအစအစဉြု ESMF နှငအ
့် ည

အ ွဲ့အစည်းြ လြ ခ
ံ သော နည်းလမ်းပ င့် ခ ်း

ပြ စု မည။

ပိ့်ိုချရပ်းမည့် သင့်တန့််းကိို သတ့်မှတ့်ပခင့််း

ရပ်းရဆာင့် န့်

ည့် ယ
ွ ထ
့် ာ်းသည့်

အိုပစ
့် ိုမျာ်း

နှင့်

တာဝန့်ယူမှု

အချိန့်ကာလကိို သတ့်မှတပ့် ခင့််း
ESMF အ န်း ၁၀ တင သတမှတ

ော်းသညအ
့် တင
ု ်း ြမ္ော့်ဘဏ ြတဝန်းြ င နှင့်

စမံြန်းခ

ောင ွြမည့်

လူမခ
ှု ်း ော စံသတမှတ ြမ ော်း

င
ု ော သငတန်းတင ခအောြြေါတုို့ ြေါဝငမည-

ြံြ
့် ်းု သည့်

လုြငန်းခ

•
•

အ

မူမ ော်း နှင့် ပမနမောနုငငံ၏ လုလော်း ြမ ော်း

တင
ု ်းခဒသကြ်း သစခတောဝန

စမံြန်း ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော အနတ ောယမ ော်း စမံ နို့ ခ ်း

သဘောဝ

ခ ောမည့်

ောငတောမ ော်းြု

ESF နှင့် ြမ္ောဘ
့် ဏ၏ ခဘ်း နြင်း ှငခ ်း နည်းလမ်းမ ော်း၏ အဓြ
ုင ော သငတန်း

ည

ခဒသမ ော်းတင

ဝန

မ်းမ ော်း

-

စမံြန်းြ
ဦ်းစ်းအခြောင

ဖမ ွဲ့နယ၊

ရင
ု ၊

မ်းမ ော်း နှင့် သြ

ုင ော

န်းသမ်းခ ်းနယခပမမ ော်းမှ ဝန

မ်းမ ော်း

E&S

ုင ော အမ ်းသော်း

အကြံခြ်း နှင့် နင
ု ငံတြော
အကြံခြ်းမ ော်းြ
သစခတောဦ်းစ်း

ဌောနတင

သငတန်းခြ်းမည။

နည်းလမ်းမ ော်း/အသံ်းု ပြ မည့် နည်းနာမ ော်း
•

ြတဝန်းြ င

င
ု ော၊ လူမဘ
ှု ဝ

ုင ော စစစပ င်း

ခဒသ ပံ ြညသူအစုအ ွဲ့ြုငသစခတောလုြငန်း

ုင ော
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ပမန့်မာ - “ပမ္န်မ္ောနုငင
် သ
ံ စ့်ရတာပပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းရ ်း နှင့်

င့််းနှ်းပမ ပ့်နှံမစ
ှု မံကန
ိ ့််း” (P168254) ပတ့်ဝန့််းကျင့်နှင့် လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာ ကတိကဝတ့်မျာ်းအာ်း

ရဖာ့်ရဆာင့်မည့် လိုပင
့် န့််းအစအစဉ့် (ESCP)
ဒဇင်ဘော ၁၈ ၊ ၂၀၂၀

လိိုအပ့်သည့် အစအမံမျာ်း နှင့် လိုပင
့် န့််းရဆာင့်တာမျာ်း
•

ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

အချိန့်ကာလ

င
ု ော (E&S) ခစောင့်ကြြကြည့်ရပှု င်း နှင့်

အစ င ပံ င်း
•

လငြုင်း

ခ

တာဝန့်ယူရဆာင့် ွက့်မည့်
အဖွံ့အစည့််း/အာဏာပိင
ို ့်

ောင ွြမည့်လြ
ု ငန်းမ ော်းတင

ပံပ
့် ွေးို သူမ ော်းအပ စ

ုင ော အပမတ

မခတောမတ ော်းပြ ပ င်း

ုတပ င်း၊ အလသံု်းစော်းပြ ပ င်း သို့မ
ု ဟုတ

တို့ုမှ

ြင်းခဝ်းသည့်

စံလ
ု ငမ ော်းပြော်းခသော၊

တောဝန

နည်းြညော
မ်းခ

ောင

ုင ော

ကြမည့်

အစု်း မဟုတသည့် အ ွဲ့အစည်းမ ော်း နှင့်

ြ ွောလူ

ု

အခပ ပြ အ ွဲ့အစည်းမ ော်း

ခလ်းစော်းမှု ှခသော လုြငန်း င၊
•

ြတဝန်းြ င

င
ု ော ြ င့်သံု်းခ

ောင ြ
ွ
မည့် အ ောမ ော်းနှင့်ြတသြ

၍ သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်း (ြတဝန်းြ ငနှင့်လူမှုဘဝ
န်းစစ ပ င်း / ြနဦ်းြတဝန်းြ င
•

•

ြ
ု မှု

န်းစစပ င်း/ ESMP ၊ ECoP ၊

သငတန်းအကြမအခ အတြ ြု ESMF အ န်း ၁၀ ြေါ
အတုင်း ခ

နှင့် ဖမ ွဲ့နယ / သဘောဝ

စနစတြ ဘြစံု ြ်းု မွှော်း စမံ နို့ မှု အစအစဉ စသည)

ဝန

လူမခ
ှု ်း ော

အခပ

ြ င့်သံု်းခ

ောင ွြ မည့်

အ ောမ ော်းနှင့်ြတသြ၍

ောင ွြ မညပ စဖြ်း စမံြန်းအစတင

မ်းမ ော်း၏

န်းသမ်းခ ်း နယခပမ အ

စမ်းခ

ောင ညအြပ တမှုခြေါ်တင

ြော စမံြန်းြောလတစခလ ောြလံု်း ဝန

စသည)အုြ်ခ ျုြ်လုြ်ကုငမ
် ှုစီမံခ က်

အော်း သငတန်းခြ်းသော်း မည။

(CFMPs)

တင ြတဝန်းြ ငနှင့် လူမဘ
ှု ဝ

င
ု ော (E&S)

င့် ှ

ြ
ံ ော သငတန်း အကြမခ မ ော်းစော ခြ်း မညပ စ

သတမှတပြဌောန်း ြမ ော်း (SEP ၊ GRM ၊ CHMP ၊ PF ၊ RPF
င်

ရုင

မ်းအသစမ ော်း

ည့်သင်း

စဉ်းစော်းမှုမ ော်း
•

လုြသော်း
ခ

•

စမံ နို့ မှု

လုြ

ံု်းလုြနည်းမ ော်း

(LMP)/

ြ င့်သံု်း

ောင ွြ မည့် စည်းြမ်း

တံို့ုပြန ြ နှင့် နစနာမှုတုငကြော်း ြမ ော်း တံို့ုပြနခပ

ှင်းခ ်း စမံ

နို့ မှု
ြမ္ောဘ
့် ဏ၏ ခဘ်း နြင်း ှငခ ်း

ုင ော အပ စအြ ြမ ော်း အစ င ံပ င်း

နည်းလမ်းြု အသံု်းပြ ၍ သတင်းအ ြအလြမ ော်းြု ခ ောပြ မည။

သြ

ုင ော ခန ောခဒသမ ော်း ှ စမံြန်း လုြငန်းမ ော်း

စတင အခြောငအ

ညခ ော န ၌ စမံြန်း လုြငန်း

ခ

ြေါဝငလုြခ

ဝန

ောငတောမ ော်းတင

ောငမည့်

သစခတော

မ်းအော်းလံ်းု
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