ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက်းဌာန
သစ်ထတောဦးစးဌောန

မမန့်မာနိင
ို ့်ငံ သစ့်ရတာမပန့်လည့်ထရ
ူ ထာင့်ရ ်း၊ ဖံွံ့ဖဖိ ်းရ ်း
နှင့် င့််းနှ်းမမ ပ့်နှံမှုစမံကိန့််း (FREDIP)

လူမှုဘဝဆိိုင့် ာဆန့််းစစ့်မြင့််း

(ဆ

ွေးဆ ွေးရန် မူကြမ်ွေး)

ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀

1

အနှစ့်ြျ ပ့်

၁။

လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာဆန့််းစစ့်မြင့််း ဖွံ့စည့််းတည့်ရဆာက့်ပံို

ဤလူမှုဘဝ

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးစာတမ်ွေးအာွေး

ဆအာြ်ပါအတင
ို ်ွေး

ဖွဲ့စည်ွေးတည်ဆ

ာြ်ထာွေး

ပါသည်အြန်ွေး(၁)တင် လူမဘ
ှု ဝ

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး ှင့်် စာတမ်ွေး၏ နယ်ပယ်အတိုငွေး် အတာြို မတ်

ြ်

ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်၊
အြန်ွေး(၂)တင် သစ်ဆတာခပန်လည်ထူဆထာင်ဆရွေး၊ ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေး

ှင့်် ရင်ွေး ှွေးခမ ပ် မှု
ှ

ိုင်ရာ လိုပ်ငန်ွေး

စမြန်ွေးတင် ပါဝင်ဆသာအပင
ို ်ွေးမ ာွေးအာွေး အြ ဉ်ွေးမျှ ခြ ငိုဆဖာ်ခပထာွေးြာ ၎င်ွေးဆအာြ်ရှ အဓြ
အပင
ို ်ွေးငယ်မ ာွေးြိုလည်ွေး ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်၊
အြန်ွေး(၃)တင်

လူမှုဘဝ

ိုင်ရာ

နည်ွေးလမ်ွေးအာွေး

အြ ဉ်ွေးတင်ခပထာွေးဖပွေး

အြ ြ်အလြ် ဆြာြ်ယူခြင်ွေး

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးအာွေး
လူမဘ
ှု ဝ

ဆရွေးသာွေးခပ စိုရာတင်
င
ို ်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး

အသွေးို ခပ သည့််

ိုင်ရာ

ြန်ွေးဂဏန်ွေး

ှင့်် ဆတွဲ့ရြ
ှ ြ်ရလဒ်မ ာွေးအာွေး အြန့််အသတ် ခဖစ်ဆစြ့်ဆသာ

အဓြ စန်ဆြေါ်မှုအြ ွဲ့ြိုလည်ွေး တင်ခပထာွေးပါသည် (ဥပမာ-တင
ို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးမမ
ှု ာွေး ခပ လိုပ်ရာ

တင် ြိုဗစ်-၁၉ဆကြာင့်် ြန့််သတ်တာွေးခမစ်မှုမ ာွေး ရှဆနခြင်ွေး)၊
အြန်ွေး(၄)တင်

ခမန်မာ ိုငင
် ၏

သစ်ဆတာဆခမစမြန့််ြခြင်ွေး ှင့််

ဆခမပိုင်

အြ ဉ်ွေးဆဖာ်ခပထာွေးပါသည် (ESFM ထတင် လအ
ို ပ်ြ ြ်ြြ်လပ်မ ာွေး

ိုင်မှု

မူဆဘာင်ြို

န်ွေးစစ်ြ ြ်ြို ဆဖာ်ခပ

ထာွေးပါသည်)
အြန်ွေး(၅)တင် စမြန်ွေးဆ

ာင်ရြ
ွ ်မည့်် ဆဒသကြွေး၆ြို (ဧရာ၀တ၊ ပြူွေး၊ မဆြွေး၊ မ တဆလွေး၊ စစ်ြိုင်ွေး

တင
ို ်ွေးဆဒသကြွေး ှင့်် ခပည်ဆထာင်စန
ို ယ်ဆခမ၊ ဆနခပည်ဆတာ် )အာွေး အဓြဦွေးတည်ထာွေးသည့်် အဆခြြ
လူမဆ
ှု ရွေးရာအဆခြအဆနြို ဆဖာ်ခပပါရှြာ ၎င်ွေးတ့်ိုအနြ် ဆဒသကြွေး၄ြိုသည် ဆဒသြ ရပ်ရွာလူထို
အ

င်ထ
့် နမူနာဆြာြ်ယူထာွေးဆသာ ြန်ွေးဂဏန်ွေးမ ာွေး ဆဖာ်ခပပါဝင်ပါသည်-

2

အြန်ွေး(၆)တင်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး င
ှ ့််

သွေးခြာွေးခဖစ်ဆသာ

ြ်သယ်ည ှုငွေး် ခြင်ွေးြို ဆဖာ်ခပထာွေးြာ ၎င်ွေးြို

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး

အစအစဉ်1တင်

အဆသွေးစတ်ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်အြန်ွေး(၇)တင် နစ်နာမှုတင
ို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် အကြခပ ြ ြ်မ ာွေးြို လြ်ရှ ဆြ ွေးရွာအ
အမ ွေးသာွေး(ဗဟ)ို အ

င်ထ
့်
ဆပါင်ွေးစပ်ဆခဖရှငွေး် ဆပွေးမည့်် စနစ်အာွေး ခြ ငိုဆဖာ်ခပထာွေးဖပွေး အ

စနစ်တင် စမြန်ွေးတာ၀န်ယသ
ူ မ
ူ ာွေးြ ဆတာင်ွေး
လည်ွေး ထပ်ဆ

င့််မှ

ိုမှုမ ာွေးြို ဆခဖရှငွေး် ဆပွေး ိုင်သည့်် အ

ပ
ို ါ

င့်် (၂)ြိုြို

ာင်ွေးပါဝင်ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်-

အြန်ွေး(၈)တင် စမြန်ွေးဆကြာင့်် အဆခြြ လူမဆ
ှု ရွေးရာအဆခြအဆနအဆပေါ် သြ်ဆရာြ် ိုင်သည့််
ဆြာင်ွေးြ ွေး ှင့််

ိုွေးြ ွေးအလာွေးအလာမ ာွေးြို အြ ဉ်ွေးြ ပ်၍ ခပည့််ခပည့််စိုစဆ
ို ဖာ်ခပြာ

ိုွေးြ ွေး

မ ာွေး ဆလ ာ့်ပါွေးဆစမည့်် နည်ွေးလမ်ွေးအမ ွေးမ ွေးြိုလည်ွေး ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်အြန်ွေး(၉)တင် အမ ွေးမ ွေးဆသာ လူမဘ
ှု ဝ
အလိုြ် လူမဘ
ှု ဝ

ိုင်ရာ

င
ို ်ရာအစအစဉ်မ ာွေး၊ မူဆဘာင်မ ာွေး

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးလအ
ို ပ်မည့်် အဆခြအဆနမ ာွေးြလ
ို ည်ွေး တြ်ထိုတ် ဆဖာ်ခပ

ထာွေးပါသည် (အြ ွဲ့အာွေး သွေးခြာွေးစာတမ်ွေးအခဖစ် သို့်မဟိုတ် ESMF ဆနာြ်
၎င်ွေးတို့် င
ှ ့်် သြ်
အထ ှင့််
ဆနာြ်
ဆ
ြိုရှ

ှင့်် ဆနရာဆဒသ
ြ်တမ ာွေးထတင်

ိုင်ဆသာ ြမ္ာဘ
့် ဏ်၏ ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့်် လူမဆ
ှု ရွေးရာ စသတ်မတ
ှ ်ြ ြ် ၁ မှ ၁၀

ြ်စပ်ဆဖာ်ခပဆပွေးထာွေးပါသည်)။

ထ့်ိုအခပင်

ဤလူမဘ
ှု ဝ

ြ်တ ၄ ြို ပါရှြာ ၎င်ွေးတို့်အနြ် ၃ ြိုသည် လူြ င်ွေးဆတွဲ့

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးမ ာွေးမှ အြ ြ်အလြ်မ ာွေးခဖစ်ဖပွေး ဆနာြ်
သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာနြ

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးတင်

ို င
ို ်ခြင်ွေးမရှသည့်် တင
ို ်ပင်

ြ်တ ၄ တင် စမြန်ွေးဧရယာ(ဆဒသ) ၄

နမူနာဆရွွေးြ ယ်ထာွေးသည့််

ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ှင့်် ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာ လိုပင
် န်ွေး မရှဆသွေးသည့်် ရပ်ရွာလူထိုမ ာွေး၏
အြ ြ်အလြ်မ ာွေး ပါဝင်ပါသည်။
၂။ လူမဘ
ှု ဝဆိိုင့် ာဆန့််းစစ့်မြင့််း နိဒါန့််း နှင့် နယ့်ပယ့်အတိိုင်း့် အတာ

1

စမြန်ွေးြာလတဆလျှာြ်

ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ဆစခြင်ွေးြို
အြန့််အသတ်ခဖင့််သာ ဆ
ရပ်ရွာအ

င့််

စမြန်ွေးအဆနခဖင့််

အဆခြြ၍

ဆ

ဆဒသြရပ်ရာွ လူထ/ို

ာင်ရွြရ
် မည်ခဖစ်ဖပွေး

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး

ြိုဗစ်ြာလ

အတင်ွေးတင်

ာင်ရွြြ
် ့်ရခြင်ွေးဆကြာင့်် စမြန်ွေးြို အဆြာင်အထည်ဆဖာ်သည့်် အြ န်တင်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််

ည ှုင်ွေးတိုင်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးမ ာွေးြို

ထပ်မလိုပဆ
်

ာင်

ရဆပလမ်မ
့် ည်။
3

ခမန်မာ ိုင်ငသစ်ဆတာခပန်လည်ထဆ
ူ ထာင်ဆရွေး၊ ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေး ှင့်် ရင်ွေး ွေးှ ခမ ပ် မှု
ှ စမြန်ွေး2သည် ခမန်မာ
ိုင်ငတင် သစ်ဆတာခပ န်ွေးတွေးခြင်ွေး င
ှ ့်် သစ်ဆတာအ
မည့််

ခမန်မာ ိုငင
် ဆတာ်အစိုွေးရ၏

အဆထာြ်အပ့်ဆပွေး ိုငရ
် န် ဆရွေး
ခပန်လည်ထဆ
ူ ထာင်ဆရွေးအာွေး

င်အ
့် တန်ွေးြ

သစ်ဆတာြဏ္ဍ

င
ို ရ
် ာ

ထာွေးခြင်ွေးခဖစ်ပါသည်။ ထသ
ို ို့်ဆ
အာွေးထည့််လပ
ို ်ဆ

ာင်ရသ
ို ာမြ

င်ွေးခြင်ွေးအာွေး ြာြယ် ိုင်ဆစ
အဓြ

ရည်မှန်ွေးြ ြ်မ ာွေးြို

ာင်ရြ
ွ ်ရာတင် သစ်ဆတာမ ာွေး
ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေး

အတြ်

အလိုပ်အြင
ို ် င
ှ ့်် စွေးပာွေးဆရွေးအြင့််အလမ်ွေးမ ာွေး ပမ
ို ိုရရှဆစရန်အလို့်ငှာ ဆဒသြခပည်သူ အစိုအဖွဲ့ပိုင်
သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး တည်ဆထာင်သာွေးမည်ခဖစ်ဖပွေး သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး နယ်ဆခမမ ာွေး အနွေး
ဝန်ွေးြ င်တင် ဆဂဟစနစ်အဆခြြ ြရွေးသာွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး ပ့်ပိုွေး ဆ

ာင်ရြ
ွ ်သာွေးမည်

ခဖစ်ပါသည်။ စမြန်ွေးတင် ဆအာြ်ပါအပိုင်ွေးကြွေး(၅)ြို ပါဝင်ပါသည်အပိင
ို ့််း(၁) - ထိုတ့်လပ
ို ့်ရ ်းသစ့်ရတာမျာ်း - အပင
ို ်ွေးငယ် ၁.၁ - ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပိုင်
သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို

အဆခြြဆသာ

အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး

စွေးပာွေးဆရွေးလပ
ို င
် န်ွေးမ ာွေး

အပါအဝင်

ဆဒသြခပည်သူ

ှင့်် အပင
ို ်ွေးငယ် ၁.၂ - ပိုဂဂလြ သစ်ဆတာစြ
ို ်ြင်ွေးမ ာွေးြဏ္ဍ

ဆရရှည် တည်တ့်ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေး
အပိင
ို ့််း(၂)

-

အသက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုလပ
ို ့်ငန့််းမျာ်းအတက့်

ရဒသြံမပည့်သူ

အစိုအဖွံ့ပိိုင့်

သစ့်ရတာလိုပင
့် န့််း - အပင
ို ်ွေး(၁)တင်ပါဝင်ဆသာ အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့မ ာွေး တည်ဆထာင်ရန်
ပိုမိုြိုငမ
် ာအာွေးဆြာင်ွေးလာဆစရန် ရည်ရယ
ွ ြ
် ာ လြ်ရှ

ှင့််

ှင့်် ထပ်မတည်ဆထာင်မည့်် အသွေးို ခပ သူ

မ ာွေးအဖွဲ့မ ာွေးအာွေး ၎င်ွေးတ့်ို၏ အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးအတြ် အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့
လှည့်ပ
် တ် ရန်ပဆ
ို င တည်ဆထာင်ထာွေးရြာ
ှ
ဘဏ္ဍာဆငဆကြွေး ဆထာြ်ပ့်ခြင်ွေးခဖင့်် ြူည ပပ
့် ိုွေးဆပွေး
မည်။
အပိင
ို ့််း(၃) - သစ့်ရတာကာကယ့်မြင့််း - အပင
ို ်ွေးငယ် ၃.၁ - သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေး
စမအိုပ်ြ ပ်ခြင်ွေး ှင့်် သဘာဝအဆခြြ ြရွေးသာွေးလိုပင
် န်ွေး ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေး ှင့်် အပင
ို ်ွေးငယ် ၃.၂ တရာွေးမဝင်
သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ဆဖာ်ထိုတ် ြာြယ်တာွေး

2

ဤစာဆစာင်တင် FREDIP အာွေး စမြန်ွေးဟို ဆြေါ်ဆဝေါ်ညွှန်ွေး

ွေးခြင်ွေး

သ
ို ာွေးပါမည်။ အ

ပ
ို ါ စြာွေးရပ် စ
ှ ြ
် ိုအာွေး အခပန်အလှန်

လလှယ်သွေးို စသာွေးပါမည်။

4

အပိင
ို ့််း(၄) - အဖွံ့အစည့််းဆိိုင့် ာ အာ်းရကာင့််းြိိုင့်မာရစမြင့််း နှင့် စမံကိန့််း စမံအပ
ို ့်ြျ ပ့်မှု အပင
ို ်ွေးငယ် ၄.၁ - သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာန၏ လိုပဆ
်

ာင်မှုစမ်ွေးရည်အာွေး အာွေးဆြာင်ွေးြင
ို ်မာဆစခြင်ွေး ှင့််

အပင
ို ်ွေးငယ် ၄.၂ - စမြန်ွေး စမြန့််ြမှု၊ ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရှုခြင်ွေး ှင့်် အြခဖတ်သွေးို သပ်ခြင်ွေး
အပိင
ို ့််း(၅) - အရ ်းရပေါ်တုံ့ံိုမပန့်ရဆာင့် ွက့်မှု အစအစဉ့် - သဘာဝဆဘွေးအ တရာယ် သို့်မဟိုတ်
ြပ်ဆရာဂါြ့်သ့်ိုဆသာ

အဆရွေးဆပေါ်အဆခြအဆနမ ာွေး

ကြ ဆတွဲ့လာရပါြ

အစိုွေးရအဆနခဖင့်် လ င်ခမန်စာ တ့်ိုခပန်ဆ

ာင်ရွြ် ိုင်ဆစရန်

ဤစမြန်ွေးအတြ်

အ ရ
တ ာယ်ရမှု
ှ အလာွေးအလာ

ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ိုငရ
် ာ၊

ခမင့််မာွေးသည်ဟို

အလိုွေးစဆ
ို သာ
လူမဘ
ှု ဝ

ခြ ငိုဆခပာ

င
ို ်ရာ

ရှုဆထာင့်် ှစ်ြလ
ို ွေးို ြို

ို င
ို သ
် ည်။

လူမဘ
ှု ဝ

အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမှာ

င်သ
့် တ်မှတ်ြ ြ်သည်

ထည်သ
့် င်ွေးစဉ်ွေးစာွေးမည်

င
ို ်ရာရှုဆထာင့််မှကြည့််လျှင်

အလာွေးအလာ ခမင့််မာွေးမည်ဟို ဆမျှာ်လင့််ရဖပွေး ပတ်ဝန်ွေးြ င်
ခဖစ်ဆပေါ်လာ ိုင်သည့််

အ

ခမန်မာ င
ို ်ငဆတာ်

လ
ို ျှင်

အ တရာယ်

ိုငရ
် ာ ရှုဆထာင့််မှ ကြည့််မည်

အတန်အသင့််

ခမင်မ
့် ာွေးပါသည်။

အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးြို ဆခဖရှငွေး် ရန်ပ ြ်ြြ်ခြင်ွေးသည် စမြန်ွေးတင် ပါဝင်ဆ

ိုလျှင်
အ

ပ
ို ါ

ာင်ရွြခ် ြင်ွေးမှ ဖယ်ထိုတ်

ြရဆသာ အဆရွေးမသာသည့်် သို့်မဟိုတ် ထြိုြ်ြစာွေးလယ်သည့်် လူပဂ
ို ဂ လ်မ ာွေး သို့်မဟိုတ် ဆဒသြ
ခပည်သူမ ာွေး သို့်မဟိုတ် စမြန်ွေး အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေးြို အြင့််ထူွေးြလူမ ာွေးအတြ်သာ ခဖစ်ဆစခြင်ွေး
သို့်မဟိုတ် အခြာွေးဆသာ မမျှတသည့်် အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေး ြဆဝဆပွေးခြင်ွေး တ့်ို ှငပ
့်် တ်သြ်၍ စိုွေးရမ်
ဆကြာင်က့် ြမှုမ ာွေး

ရှဆနကြရဆသာ

လူပဂ
ို ဂ လ်မ ာွေး

သို့်မဟိုတ်

ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေးအတြ်မူ

အထူွေးပင် အဆရွေးကြွေးပါသည်။
လူမဘ
ှု ဝဆိင
ို ့် ာဆန့််းစစ့်မြင့််း၏
နယ်ပယ်အတိုငွေး် အတာသည်
လူမဆ
ှု ရွေး

-

စမြန်ွေးသဆဘာတရာွေးြို

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး၏

စတင်ဆဖာ်ထိုတသ
် ည့််အ

င့််တင်

အ

ိုငသ
် ည့်် လူမဆ
ှု ရွေးရာ အ ရ
တ ာယ်မှုြစစရပ်မ ာွေးအာွေးလွေးို လွှမွေး် ခြ ပါဝင်ပါသည်။
ခို ပ ထာွေးဆသာ

လိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေးြို

လူမဆ
ှု ရွေးရာရှုဆထာင့််

ဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသ ၆ ြိုအာွေး လွှမွေး် ခြ ဆစသည့်် လူမစ
ှု ွေးပာွေး

ဆ

ွေးဆ ွေးတင
ို ်ပင်မှု ရလဒ်မ ာွေး

လိုပဆ
်

လူမှုဘဝ

င
ို ်ရာ အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေးြို စစစ်ဆဖာ်ထိုတသ
် တ်မှတ်ခြင်ွေးမှ ရရှလာဆသာ

ဆလ ာ်သြ်
ယင်ွေးြ

နယ့်ပယ့်အတိိုင်း့် အတာ

ှင့်် ဥပဆဒမူဆဘာင်) မှ

(စမြန်ွေး

ိုင်ရာ အြ ြ် အလြ်မ ာွေး

ှင့််

န်ွေးစစ် အြခဖတ် ဆစသည်။ ထသ
ို ို့်

ာင်ရာတင် ခဖစ်ဆပေါ်လာ ိုငဆ
် သာ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး ှင့်် သြ်ဆရာြ်မှုမ ာွေးြို အြ ွေးညမျှစာ

လလ
ို ဆ
ို လာြ်ဆလာြ် စဉ်ွေးစာွေးြာ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေးထမှ ရရှဆသာ အြ ြ်အလြ်မ ာွေး
5

အဆပေါ် အဆခြြသည့်် စမြန်ွေးဒဇင
ို ်ွေးတင် အ

ပ
ို ါ အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေးြို ဆထမဆစမည့််

ြနဦွေးဆတွဲ့ရှဆလ့်လာြ ြ်မ ာွေးြိုလည်ွေး အဆလွေးဆပွေးလိုပဆ
်
ဤ လူမဘ
ှု ဝ
လူမဘ
ှု ဝ

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး(SA)သည် FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမြန်ွေး ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး အစအစဉ် (SEP)၊ ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့်် လူမှု

ိုင်ရာစမြန့််ြမှု မူဆဘာင်(ESMF)

ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့်် လူမဘ
ှု ဝ

ှင့်် ယင်ွေး၏ ဆနာြ်

ြ်တမ ာွေး (Annexes)၊

ိုင်ရာ ြတြဝတ်မ ာွေးအာွေး ဆဖာ်ဆ

ိုင်ဆသာ

ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှငလ
့်် ူမဆ
ှု ရွေးရာ

အြ န်အတင်ွေး လြ
ို ်နာဆ

စသတ်မှတ်ြ ြ်မ ာွေးြို

ဆလ ာ်

သတ်မှတထ
် ာွေးသည့််

ာင်ရွြ် ိုင်ဆစရန် လအ
ို ပ်ဆသာ အစအမမ ာွေး ှင့်် လိုပင
် န်ွေးဆ

မ ာွေးြို ဆဖာ်ခပထာွေးသည်။ ESMF သည် အမ ွေးမ ွေးဆသာ လိုပင
် န်ွေးတာဝန်မ ာွေးြို ထမ်ွေးဆ
ဒဇင
ို ်ွေး

င်

ဆရွေး

ထာွေးသည်။

ဦွေးစာ

ရ
ို ဆသာ်

သစ်ဆတာသယဇာတမ ာွေး ှင့်် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆ
အဓြြ ဆသာ

ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့််

အဆခြအဆနမ ာွေးြို
အ

ဆဖာ်ခပထာွေးြာ

င်အ
့် တန်ွေး (အတန်ွေးအစာွေး) ြ

ယင်ွေးသည်

ှင့််

ာင်မည့်် လိုပင
် န်ွေးအစအစဉ်

(ESCP) တ့်ိုလည်ွေး ပါဝင်သည်။ ESCP သည် စမြန်ွေးအဆနခဖင့်် ြမ္ာဘ
့် ဏ်၏
သြ်

ိုင်ရာ၊

င
ို ်ရာအ တရာယ်မ ာွေး စမြန့််ြမှု စာရွြ်စာတမ်ွေးမ ာွေး၏ အပင
ို ွေး် တစ်ြခို ဖစ်ဖပွေး ၎င်ွေးတို့်တင်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််
ဘဝ

ာင်ဆစမည်ခဖစ်သည်။

ခမန်မာ ိုငင
် ၏

ာင်တာ
ာင်ရန်

စွေးပာွေးဆရွေးတင်

ာင်မမ
ှု ာွေး၏ အဆရွေးပါမှုြို သရှနာွေးလည် ိုငသ
် ည့််

လူမဘ
ှု ဝ
ိုင်ငအဝန်ွေး

ိုင်ရာ(E&S)

အဆခြြ

အြ ြ်အလြ် ှင့််

သစ်ဆတာခပ န်ွေးတွေးခြင်ွေး

ှင့််

သစ်ဆတာ

င်ွေးခြင်ွေး၏ အဓြ အဆကြာင်ွေးရင်ွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး ဆဖာ်ခပ

ထာွေးသည်။ ဒိုတယအဆနခဖင့်် ယင်ွေးသည် FREDIP လိုပင
် န်ွေး စမြန်ွေးဆကြာင့်် ခဖစ်လာ င
ို ်ဆသာ
ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့်် လူမဘ
ှု ဝ
မ ာွေးြို

ိုင်ရာ (E&S) အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေး

ှင့်် သြ်ဆရာြ် င
ို ်မှု

န်ွေးစစ်ဆဖာ်ခပထာွေးသည်။ တတယအဆနခဖင့်် ယင်ွေးသည် သတ်မှတ် ဆဖာ်ထိုတ်ြ့်သည့််

အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေး ှင့်် သြ်ဆရာြ်မမ
ှု ာွေးြို ဆခဖရှငွေး် ရန်၊ ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရှုခြင်ွေး
အစရင်ြခြင်ွေးတ့်ို ဆ

ာင်ရြ
ွ ်ရန် ဆနရာဆဒသအလိုြ် ဆ

ာင်ရွြ် ထာွေးရရမည်
ှ
့် စမြန့််ြမှု

အစအမမ ာွေးြို စစစ်သွေးို သပ်ခြင်ွေး၊ဆစာင်က့် ြပ်ကြည့််ရခှု ြင်ွေး
ဆဖာ်ခပထာွေးသည်။

စတိုတထအဆနခဖင့််

ယင်ွေးသည်

အ

ှင့််
ိုင်ရာ

ှင့်် အစရင်ြခြင်ွေး အစအမမ ာွေးြို
ပ
ို ါ

အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေး ှင့််

သြ်ဆရာြ်မှုမ ာွေးြို ဆအာင်ခမင်စာ စမြန့််ြရာတင် လအ
ို ပ်ဆသာ အဓြြ သည့်် အင်စတ
ြ ွေးရှငွေး် (အဖွဲ့အစည်ွေး)

ိုင်ရာ တာဝန်ယမ
ူ ှုမ ာွေး၊ အဖွဲ့အစည်ွေး ဖွဲ့စည်ွေးပိုမ ာွေး ှင့်် အရင်ွေးအခမစ်မ ာွေး

(လူသာွေး ှင့်် ဘဏ္ဍာဆငဆကြွေး)မ ာွေးြို ဆဖာ်ခပထာွေးသည်။
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အဂဂလပ်ဘာသာခဖင့််

ခပ စိုထာွေးဆသာ

SA၊

၎င်ွေးတ၏
ို့် အ ှစြ
် ပ်

ခမန်မာခပန်မ ာွေးြို

ESMF

၊

ခပ လိုပ်ဆ

လူြ င်ွေးဆတွဲ့

ာင်ရြ
ွ ်ြ့်ဆသာ

ိုင်ရာ ဆ

မူကြမ်ွေးမ ာွေး ှင့််

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးမ ာွေး

အတြ်

ဒ
ို ်www.forestdepartment.gov.mm/

ွေးဆ ွေးတင
ို ပ
် င်ပမ ာွေး (ြိုဗစ်-၁၉

ို ိုင်ခြင်ွေးမရှဘ

ဆ

SEP

ိုပါ စာရွြစ
် ာတမ်ွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး ၂၀၂၁ ြို ှစ် ဇန်နဝါရလ

အတင်ွေး ြ င်ွေးပခပ လိုပြ
် ့်သည့်် ဆဒသ
ြ ြ်မ ာွေးဆကြာင့််

ှင့််

အမ ာွေးခပည်သူ ှငတ
့်် င
ို ်ပင်ဆ

ဒီဇင်ဘာ (၂၇) ရြ်ဆန့်တင် သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာနဝြ်ဘ်
တင် ထိုတ်ခပန်ြဖ့် ပွေး ခဖစ်သည်။ အ

ESCP

အန်လိုငွေး် မှ

ိုင်ရာ ြန့််သတ်

ြ်သယ်ခြင်ွေး နည်ွေးလမ်ွေးခဖင့််

ွေးဆ ွေးပမ ာွေး)သို့် တြ်ဆရာြ်ရန် ဖတ်ကြာွေး ထာားသူအာွေးလွေးို သို့်

ခဖန့််ဆဝထာွေးဖပွေး ခဖစ်သည်။
၃။ ြျဉ့််းကပ့်ပံို၊ နည့််းလမ့််း၊ ကန့်ုံ့သတ့်ထာ်း ြ
ှိ ျက့်မျာ်း
ကိန့််းဂဏန့််းအြျက့်အလက့်မျာ်း

ှိ န့် ရဆာင့် က
ွ ့်ြသည့် ြျဉ့််းကပ့်ပံို နှင့် နည့််းလမ့််း - FREDIP

လိုပင
် န်ွေးစမြန်ွေး လူမဘ
ှု ဝ

န်ွေးစစ်ြ ြ် ထြ်ဆပေါ်လာဆစရန် လြ်ရှ စာအိုပ်စာတမ်ွေးမ ာွေး

ှင့််

ရရှဆသာ

ိုင်ရာ

ြန်ွေးဂဏန်ွေးမ ာွေးအာွေး

အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့မ ာွေးမှ

စစစ်သိုွေးသပ်ခြင်ွေး

ြယ
ို ်စာွေးလယ
ှ မ
် ာွေး၊

နည်ွေးလမ်ွေးြို

အသွေးို ခပ ြ့်ပါသည်။

အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့တင်

မပါဝင်ဆသာ

ဆဒသြြယ
ို ်စာွေးလယ
ှ မ
် ာွေး၊ ပိုဂလ
ဂ ြ ြိုမဏ
ပ မ ာွေး ှင့်် အဖွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးမှ ြယ
ို ်စာွေးလယ
ှ မ
် ာွေး၊
ဆဒသြ

အရပ်ဘြ်လူမအ
ှု ဖွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး၊

အန်လိုငွေး် မှ တ

င့်် ဆ

ွေးဆ ွေးပမ ာွေး (ြိုဗစ်-၁၉

သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာနမှ

နယ်ဆခမဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး

ှင့််

ိုင်ရာ ြရွေးသာွေးလာဆရွေး၊ အစည်ွေးအဆဝွေးြ င်ွေးပဆရွေး

ြန့််သတ်ြ ြ်မ ာွေးဆကြာင့််) ြိုလည်ွေး ၂၀၂၀ ြို ှစ် စြ်တင်ဘာလ မှ ဆအာြ်တိုဘာလအတင်ွေး
ခပ လိုပ်ြပ
့် ါသည်။ ထသ
ို ို့် ဆ
တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးလူမ ွေးစမ
ို ာွေးမှ

ွေးဆ ွေးပမ ာွေးဆ

ာင်ရြ
ွ ်ရာတင် ြ ာွေး/မ၊ မသန်စမ်ွေးပဂ
ို ဂ လ်မ ာွေး၊

ြယ
ို ်စာွေးလယ
ှ မ
် ာွေးြိုလည်ွေး

ပါဝင်ဆစြ့်ပါသည်။

ဆအာင်ခမင်ဆသာ ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး
ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး
သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာန

(ဦွေးစွေးရွေးို ြ ပ်)ြ

ထဆရာြ်

ှင့်် ဆအာင်ခမင်မှုနည်ွေးပါွေးဆသာ

ှစမ
် ွေးလွေးို ြို ြာမဆစရန် ခပည်ဆထာင်စအ
ို
ဆရွွေးြ ယ်ထာွေးဆသာ

ဖမ ွဲ့နယ်မ ာွေးမှ

ြိုယ်စာွေးလယ
ှ ်မ ာွေး ှင့်် အဓြြ သူမ ာွေးြို ဆမွေးြန်ွေးဆမွေးခမန်ွေးခြင်ွေး၊ အိုပ်စိုဖွဲ့ ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးမ ာွေး

ြိုလည်ွေး Zoom ခဖင့််၊ တယ်လဖိုနွေး် ခဖင့််

စမြန်ွေးအတြ်

င့််

ြ်သယ်ဆမွေးခမန်ွေး ဆ

ွေးဆ ွေး ဆ

ာင်ရွြြ
် ့်ပါသည်။

ရရှလာဆသာ အြ ြ်အလြ်မ ာွေးြို ဆသြ ာဆစရန် စမြန်ွေး ဆနရာဆဒသအလြ
ို ် လူမဘ
ှု ဝ
ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး (SSSA) ှင့်အ
် တူ စာရွြစ
် ာတမ်ွေးမ ာွေးြို အမ ာွေးခပည်သသ
ူ ရှရန် ထိုတ်ခပန်
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ခြင်ွေး၊

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး င
ှ ့်် တင
ို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး ၂၀၂၀ ြို ှစ် ဒဇင်ဘာလ မှ

၂၀၂၁ ြို စ
ှ ် ဇန်နဝါရလအတင်ွေး ထပ်ဆ

ာင်ွေးလိုပဆ
်

ာင်သာွေးပါမည်။ အမ ာွေးခပည်သူသရှရန်

ထိုတ်ခပန်ခြင်ွေးသည် အြ ြ်အလြ် ှင့််

န်ွေးစစ်သွေးို သပ်မှုမ ာွေးြို ဆသြ ာဆစရန် လအ
ို ပ်သည့််

နည်ွေးလမ်ွေးတစ်ရပ်လည်ွေး ခဖစ်သည်။
စိနရ
့် ြေါ်မှုမျာ်း နှင့် ကန့်ုံ့သတ့်ြျက့်မျာ်း
လူမဘ
ှု ဝ

င
ို ်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးဆ

ာင်ရြ
ွ ်ရာတင်

အြြ်အြခဖစ်ဆစဆသာ

စိန့်ရြေါ်မှုမျာ်းနှင့်

ကန့်ုံ့သတ့်ြျက့်မျာ်းတင် ဆအာြ်ပါတို့် ပါဝင်သည်• ြင်ွေး

င်ွေးစစ်ဆ

လူမဘ
ှု ဝ

ွေးခြင်ွေး

င
ို ်ရာ

(လူဆတွဲ့)တင
ို ်ပင်ဆ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး ဆ

ြရွေးသာွေးလာခြင်ွေး၊
ြိုဗစ်-၁၉

ှင့််

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးသည်

သာမန်အာွေးခဖင့််

ာင်ရြ
ွ ်ရာတင် အဆရွေးကြွေးဆသာ အပင
ို ွေး် ခဖစ်ဆသာ်လည်ွေး

လူစိုလဆ
ူ ဝွေးခဖင့််

အစည်ွေးအဆဝွေးြ င်ွေးပခြင်ွေးမ ာွေး ှင့််

ိုင်ရာ တာွေးခမစ်ြ ြ်မ ာွေးဆကြာင့်် ဆ

စပ်လ ဉ်ွေးဆသာ

ာင်ရွြ် င
ို ်ခြင်ွေး မရှြပ
့် ါ။

• သို့်ဆသာ် စမြန်ွေး အဆြာင်အထည်ဆဖာ်သည့်် ြာလအတင်ွေး ဆနရာဆဒသအလိုြ်
လူမဘ
ှု ဝ

င
ို ်ရာ

အြ န်တင်
ြ်လြ် ဆ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး၊ ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ြင်ွေး

င်ွေးြာ

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးမ ာွေး ခပ လိုပ်သည့််

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

တင
ို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးြို

ာင်ရွြသ
် ာွေးမည်ခဖစ်ပါသည်။

• စမြန်ွေးဆဒသမ ာွေး ှင့််

ဖမ ွဲ့နယ်မ ာွေးြို

ဆရွွေးြ ယ်သတ်မတ
ှ ်ခြင်ွေး

-

ြိုဗစ်-၁၉

ိုငရ
် ာ

ြန့််သတ်တာွေးခမစ်ြ ြ်မ ာွေးဆကြာင့်် မ တဆလွေးတိုငွေး် ဆဒသကြွေး ှင့်် ခပည်ဆထာင်စိုနယ်ဆခမ၊
ဆနခပည်ဆတာ်
ထသ
ို ို့်ဆ

တ့်ိုတင်

ဆ

ွေးဆ ွေးပမ ာွေး

ာင်ရြ
ွ ်ခြင်ွေးမာှ လည်ွေး

မ တဆလွေးတင
ို ်ွေးဆဒသကြွေး ှင့််
အဆခြအဆနရှဖပွေး

အ

ဆ

ာင်ရွြခ် ြင်ွေးြို

မဆြွေးတင
ို ွေး် ဆဒသကြွေး ှင့််

ခပည်ဆထာင်စန
ို ယ်ဆခမ၊

ိုပါဆဒသမ ာွေးရှ

ြ န်လှပထ
် ာွေးြပ
့် ါသည်။

ပြူွေးတိုငွေး် ဆဒသကြွေးတ့်ိုသည်

ဆနခပည်ဆတာ်တ့်ို ှင့််

တူညသည့််

စိုြပ
် ွေးဆရွေးဆဂဟစနစ်ဇိုန်ြခြာွေးထာွေးမှု

ှင့််

ဆနထိုငဆ
် သာ တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးလူမ ွေးစမ
ို ာွေးသည်လည်ွေး မ ာွေးစာ ြာခြာွေးခြင်ွေးမရှ ဆသာဆကြာင့််
ခဖစ်ပါသည်။
• လူဆတွဲ့မဟိုတ်သည့််

တင
ို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး၏

ြန့််သတ်ြ ြ်မှာ

ြ်စပ်

ပတ်သြ်သူမ ာွေး၏ ထင်ခမင်ြ ြ် ှင့်် အကြဉာဏ်မ ာွေးြို မ ာွေးစာရရှရန် အဆခြအဆန
မဆပွေးခြင်ွေး ခဖစ်ပါသည်။

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး၏ ထင်ခမင်ြ ြ် ှင့်် အကြဉာဏ်မ ာွေး
8

ပိုမိုရရှဆစရန် ဆနရာဆဒသအလိုြ် လူမဘ
ှု ဝ
န်ွေးစစ်ခြင်ွေးမ ာွေး ခပ လိုပသ
် ည်ြ
့် ာလတင် ဆ

င
ို ်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး၊ ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ိုင်ရာ

ာင်ရွြ်သာွေးရန် လအ
ို ပ်ပါသည်။

၄။ သစ့်ရတာကဏ္ဍ စမံြန့်ုံ့ြမြင့််း
မမန့်မာနိိုင့်ငတ
ံ င့် သစ့်ရတာရမမစမံြန့်ုံ့ြမြင့််း - ခမန်မာ င
ို ်ငရှ သစ်ဆတာမ ာွေးသည် မဆခပာပ
ဆလာြ်ဆသာ(အနည်ွေးငယ်မျှဆသာ) သစ်ဆတာစြ
ို ်ြင်ွေးမ ာွေးမှလ၍ မ ာွေးဆသာအာွေးခဖင့်် သဘာဝ
ဆတာမ ာွေးခဖစ်ြာ ိုင်ငဆတာ်ြ ပိုင်

ိုင်ပါသည်။

• သဘာဝဆတာဧရယာမ ာွေးအာွေး

အဖမတမ်ွေးသစ်ဆတာနယ်ဆခမ(PFE)

အခဖစ်

သတ်မှတ်

ထာွေးရြာ
ှ
ကြ ွေးဝိုငွေး် ဆတာ သို့်မဟိုတ် ကြ ွေးခပင်ြာြယ်ဆတာ သို့်မဟိုတ် သဘာဝ
ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမအတင်ွေး ြ ဆရာြ်လ ြ်ရှဆသာဆခမ အခဖစ် ြခြာွေးသတ်မှတ်ထာွေး
ပါသည်။
• လိုပြ
် ိုငြ
် င်/့် ပါမစ်ဆပွေးထာွေးဆသာ
တရာွေးမဝင်ဆသာ

သမ
ို့် ဟိုတ်

ဆခမမ ာွေးြို

စာရင်ွေးသင်ွေးမှတသ
် ာွေးထာွေးြာ

တရာွေးဝင်ခဖစ်ဟန်ဆ

ာင်ထာွေးဆသာ

အခြာွေး

သစ်ဆတာဆခမ

အသွေးို ခပ ြင်မ
့် ာွေးြို စာရင်ွေးဆပါြ်အခဖစ် လြ်ြခြင်ွေးမရှပါ။
• ခမန်မာ ိုင်ငတင်

ယြင်ြ

စမအိုပ်ြ ပ်ြ့်ကြဖပွေး အ
အ

မရိုွေးဖလာ

ပိုင်

ိုင်ဆသာ

ဆခမမ ာွေးြို

ဆဒသြမ ာွေးြ

ိုပါဆခမမ ာွေးြို အသွေးို ခပ ြင်၊့် လြ်ဝယ်ထာွေးြင်သ
့် ည် ရပ်ရွာဆဒသ

င်တ
့် င်သာ အသအမှတ်ခပ ထာွေးခြင်ွေးခဖစ်သည်။

• လြ်ရှဆခမယာစနစ်ြို ခပင်

င်လ ြ် ဆခမအသွေးို ြ ြင့််၊ ဆခမယာပိုင်

ြင်မ
့် ာွေးြို တရာွေးဝင်ခဖစ်ဆစရန်

ိုင်ငဆတာ်အစိုွေးရ (လယ်ယာဆခမစမြန်ြ
့် ဆရွေး

အင်ွေးဥွေးစွေးဌာန DALMS)ြ ကြ ွေးစာွေး လိုပဆ
်
ဆ ွေးှ ဆြွေးစာ

ြ်လြ် လိုပဆ
်

င
ို ်ြင့််၊ အမည်ဆပါြ်

ာင်

ှင့်် စာရင်ွေး

ာင်လ ြ်ရဆသာ်
ှ
လည်ွေး ထလ
ို ိုပင
် န်ွေးစဉ်မှာ

ပင် ခဖစ်ပါသည်။

• ခမန်မာ ိုင်ငဆတာ်အစိုွေးရအဆနခဖင့်် ဆဒသြခပည်သူလထ
ူ ိုအတြ် သစ်ဆတာမ ာွေး အသိုွေးခပ မှု၊
သစ်ဆတာထြ်ပစစညွေး် မ ာွေး ထိုတယ
် ူသိုွေးစြင်တ
့် ့်ိုြို ရရှဆစရန် ၁၉၉၅ ြို ှစ်ြ ထိုတ်ခပန်
ြ့်ဆသာ ဆဒသြခပည်သအ
ူ စိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး

င
ို ်ရာ ညွှနက် ြာွေးြ ြ် ှင့်် ဆဒသြ

ခပည်သူ အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး အစအစဉ်မ ာွေးမှတစ်

င့်် ကြ ွေးပမ်ွေး လိုပဆ
်

ာင်ဆပွေး

ြ့်ပါသည်။
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• ၂၀၁၆ ြို ှစ် ှင့်် ၂၀၁၉ ြို ှစ်တို့်တင် ခပန်လည်ခပင်
သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး

င
ို ်ရာ ညွှနက် ြာွေးြ ြ်၏ လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေးတင် ဆဒသြခပည်သူ

မ ာွေးအာွေး အြ ွေးစွေးပာွေး
အုပ်မတ
ှု ့်ိုမှ

င်ြ့်သည့်် ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပိုင်

ိုင်ရာ အခငင်ွေးပာွေးဖယ်ခဖစ်မှု င
ှ ့်် အြင့််ထူွေးြ တ့်ိုြသာ လက်ဝ ားကြွေး

ြာြယ် င
ို ်ဆစမည့််

အာွေးလိုွေးပါဝင် ိုငသ
် ည့််

လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေးြို

ထည်သ
့် င်ွေး ခပဌာန်ွေးြပ
့် ါသည်။
• အစိုွေးရ၏ ဆမျှာ်မှနွေး် ြ ြ်မှာ ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေးအဆနခဖင့်် ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပိုင်
သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး ဆ

ာင်ရွြြ
် င့််အာွေး

ှစ် ၃၀ သာ ဆပွေးထာွေးသည့်် ြာလအတင်ွေး

အြန့််အသတ်မ ာွေးရှဆနသည့််အဆပေါ် စိုွေးရမ်ပပ
ူ န်မှုမ ာွေးရှသည့်် အဆခြအဆနတင် ၎င်ွေးတို့်
အာွေး အခြာွေးဆသာ အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးလပ
ို င
် န်ွေးမ ာွေး လိုပြ
် ိုငြ
် င်ဆ
့် ပွေး ိုင်ရန် ခဖစ် သည်။
• သစ်ဆတာဆခမ ှင့်် ဆခမပင
ို ်
ဆ

ိုင်မမ
ှု ာွေး ှင့််

ြ် ယ်သည့်် ြန်ွေးဂဏန်ွေးမ ာွေးြို ြင
ို ်တယ်

ာင်ရွြဆ
် နဆသာ အစိုွေးရဌာနမ ာွေးမှာ အနည်ွေး

ွေးို ၇ ြိုမျှ ရှပါသည်။ လယ်ယာ

မ ြေစီြေံခန့််ခမ
ွဲ ား နှင့်် စာ င်ားအင်ားဦားစီားဌာန/ စုကပ
် ားမ ား၊ မြေား ြေြူမ ား ဆည်မ ြောင်ား
၀န်ကကီားဌာန (DALMS/MoALI) သည် ဆခမယာ
ထန်ွေးသမ်ွေးြိုငတ
် ယ်ရဖပွေး အ
ရာတင်မူ သြ်
ဆခမယာ

ိုင်ရာ ြန်ွေးဂဏန်ွေးအြ ြ်အလြ်မ ာွေးြို

ပ
ို ါ အြ ြ်အလြ်မ ာွေးြို အဓြတာဝန်ယူ စမြန့််ြ

ိုငရ
် ာ ဝန်ကြွေးဌာန၊ ဦွေးစွေးဌာနမ ာွေး ှင့်် ပူွေးဆပါင်ွေးဆ

ာင်ရြ
ွ ရ
် သည်။

ိုင်ရာ ြန်ွေးဂဏန်ွေးအြ ြ်အလြ်မ ာွေးြို ထန်ွေးသမ်ွေးြိုငတ
် ယ်ရန် လယ်ယာမ ြေ

စီြေံခန့််ခွဲမ ား နှင့်် စာ င်ားအင်ားဦားစီားဌာန/ စုကပ
် ားမ ား၊ မြေား ြေြူမ ား

ဆည်မ ြောင်ား

(DALMS/MoALI) ြို တာဝန်ဆပွေးအပ် အာဏာအပ် ှင်ွေးထာွေးသည်မာှ အ

၀န်ကကီားဌာန

ပ
ို ါ အြ ြ်အလြ်

မ ာွေးြို လိုပြ
် ိုငြ
် င်/့် ပါမစ်ဆပွေးခြင်ွေး သို့်မဟိုတ် အစိုွေးရြ ဆခမအသိုွေးခပ ြင့်် ြဆဝြ ထာွေးဆပွေးရာတင်
အသွေးို ခပ ိုငရ
် န် ရည်ရယ
ွ ်သည်။
သစ့်ရတာရမမနှင့် သစ့်ရတာသယံဇာတမျာ်းအာ်း လိုပက
့် င
ိို ့်သံို်းစြင့်ရပ်းထာ်းရသာ အမျိ ်းအစာ်း
မျာ်း
• အစိုွေးရဌာနအသွေးသွေးြ စိုြပ
် ွေးဆရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး၊ သစ်ဆတာစိုြ်ြင်ွေးမ ာွေး

ှင့်် သတတ

တူွေးဆဖာ်ခြင်ွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအတြ် အမ ွေးမ ွေးဆသာ ဆခမအသွေးို ခပ ြင်ပ
့် ါမစ်မ ာွေးြို ထိုတဆ
် ပွေး
ထာွေးပါသည်။
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• မ ာွေးစာဆသာ အဆသွေးစာွေး သီား ှ စြ
ို ်ြင်ွေးမ ာွေး

ှင့်် သတတ တူွေးဆဖာ်ခြင်ွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးသည်

တရာွေးဝင် အဆထာြ်အထာွေးမရှဆသာ်လည်ွေး ဆဒသြ လြ်ြဆသာ အစဉ်အလာရွေးို ရာ
အဆလ့်အထမ ာွေးခဖင့်် လိုပင
် န်ွေးလည်ပတ်ဆ
• ဆခမအသွေးို ခပ ြင်၊့် လိုပပ
် ိုငြ
် င်ဆ
့် ပွေးရာတင်
ဆခမအသွေးို ြ စမြန့််ြမှုတင်

ာင်ရွြ်လ ြ်ရပါသည်
ှ
။
ရှငွေး် လင်ွေးမှုမရှခြင်ွေးသည်

အသသာအထင်ရာှ ွေး

ိုွေး

ခမန်မာ ိုင်ငတင်

ြစစရပ်တစ်ြခို ဖစ်ြာ

တင
ို ်ွေးခပည်

ဆရရှည်ဖွဲ့ဖဖ ွေးတွေးို တြ်ဆရွေးအတြ် ကြွေးမာွေးဆသာ စန်ဆြေါ်မှုမ ာွေးစာထြ တစ်ြလ
ို ည်ွေး
ခဖစ်ပါသည်။
• ဆခမယာ ှင့်် သယဇာတမ ာွေး အသွေးို ခပ ခြင်ွေး ှငပ
့်် တ်သြ်၍ ဆယဘိုယ အာွေးခဖင့်် ဆအာြ်ပါ
အတိုငွေး် ြခြာွေးထာွေးပါသည်−

ှစအ
် ြန့််အသတ်ခဖင်သ
့် ာ

လိုပြ
် ိုငြ
် င်ဆ
့် ပွေးထာွေးဆသာ

ပါမစ်မ ာွေးြို

ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေး

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ှင့်် ထိုတ်လပ
ို ်ဆရွေးလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးအတြ် ဆခမအသိုွေးခပ ြင့်် ဆပွေးထာွေးခြင်ွေး
− သစ်ဆတာဆခမမ ာွေးအာွေး ဆဒသြခပည်သူ သို့်မဟိုတ် ရင်ွေး ွေးှ ခမ ပ် ှသူမ ာွေးြ တရာွေးဝင်
နည်ွေးလမ်ွေး မသိုွေးဘ သို့်မဟိုတ် ဆလ ာ်ဆကြွေး မဆပွေးဘ ြ ွေးဆြ ာ်အသွေးို ခပ ခြင်ွေး
(အတင်ွေးအကြပ် သမ
ို့် ဟိုတ် ိုင်ငဆရွေးအာဏာြို အသွေးို ခပ ြာ)
အစိုွေးရပိုငဆ
် ခမအာွေး

ှစဆ
် ပါင်ွေးမ ာွေးစာ

ြ ွေးဆြ ာ်ဆနဖပွေးဆသာအြါ

သို့်မဟိုတ်

ဆခမပိုင်

ိုင်မှု

သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှဆသာအြါ ဆခမယာအာွေး မဆလ ာ်ြန်ဆသာ သို့်မဟိုတ် တရာွေးမဝင်ဆသာ
နည်ွေးလမ်ွေးခဖင့်် သာွေးလာ၊ အသွေးို ခပ ၊ ပိုင်

င
ို ြ
် င့်် ရရှထာွေးခြင်ွေး (ဥပမာ၊ သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး

နယ်ဆခမမ ာွေး၏ ကြာွေးြနယ်ဆခမမ ာွေးသည် လယ်ယာမ ာွေးအခဖစ် ြ ွေးဆြ ာ်ြရခြင်ွေး)
၅။ လူမဆ
ှု ိိုင့် ာ အရမြြံကန
ိ ့််းဂဏန့််းအြျက့်အလက့်မျာ်း ဆန့််းစစ့်မြင့််း
လူဦ်းရ (လူရနထိင
ို ့်မှု

အရမြအရန၊

ဖာ်း/ရသစာ င့််း)

ြန်ွေးဂဏန်ွေးအြ ြ်အလြ်သည် စမြန်ွေး
အဆခြြအြ ြ်အလြ်

ခဖစ်ပါသည်။

ဆနာင်အြ န်ကြာလာသည် ှင့်အ
် မျှ ဆ

-

လူဦွေးဆရ ှင့််

လူဆနထင
ို ်မှု

ိုင်ရာ

င
ို ်ရာ လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ဆရွေး

ရာတင် အဆရွေးကြွေးသည့််

ထအ
ို ြ ြ်အလြ်မ ာွေးြ

စမြန်ွေးအပင
ို ်ွေးမ ာွေးတင်

ာင်ရွြရ
် န်လိုအပ်လာမည့်် လိုပင
် န်ွေးပမာဏြို ြန်မ
့် ှန်ွေး

တြ်ြ ြ် ဆစ ိုင်ဆပမည်▪ စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေး ၆ ြိုတင်

င
ို ်ငလူဦွေးဆရ၏ ၅၄%နွေးပါွေး ဆနထိုင် ပါသည်။
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▪ စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင် အမ ွေးသမွေးဦွေးဆရသည် အမ ွေးသာွေးမ ာွေးထြ်

ပိုမိုမ ာွေးခပာွေးြာ တစ် င
ို င
် လွေးို အတိုငွေး် အတာခဖင့််လည်ွေး ထသ
ို ို့်ပင် ရှဆပလမ့််မည်။
▪ ခမန်မာ ိုင်ငသည် - လူဦွေးဆရ

ိုင်ရာ (လူဦွေးဆရအြ ွေး) အဆခပာင်ွေးအလခဖစ်စဉ်အဆခြအဆန

တင် ရှသည်ဟို စဉ်ွေးစာွေး ိုငရ
် ာ စွေးပာွေးဆရွေးအရ ဖွဲ့ဖဖ ွေး
သည် အ

အဆနအထာွေးခဖစ်ဖပွေး ဤစမြန်ွေး

ပ
ို ါဖွဲ့ဖဖ ွေးမှု လိုပင
် န်ွေးစဉ်အာွေး ခဖည့််စြ်ဆပွေး င
ို ်မည် ခဖစ်သည်။

▪ စမြန်ွေးဆဒသမ ာွေးတင်ရှဆသာ လူအမ ာွေးစိုသည် အသြ် ၃၀
ခဖစ်ရာ စမြန်ွေး အဆြာင်အထည်ဆဖာ်ဆ

ှစဆ
် အာြ် လူငယ်မ ာွေး

ာင်ပါြ ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေး အလိုပအ
် ြင
ို ် င
ှ ့််

ဝင်ဆငရရှမှု အြင့််အလမ်ွေးြို ရရှဆစဆရွေးြို အဆလွေးထာွေး ဆ

ာင်ရွြ် ရမည် ခဖစ်သည်။

▪ မှြသ
ို ူအြ ွေး3သည် မ တဆလွေးတင
ို ်ွေးဆဒသကြွေးတင် ၄၇.၃% ှင့်် ဧရာဝတတင
ို ်ွေးဆဒသကြွေးတင်
၅၄.၅% ရှသည်။ ြမ္ာ့်ပ မ်ွေးမျှ မှြသ
ို ူအြ ွေးသည် ၂၀၁၄ ြို ှစ်တင် ၅၄.၀ ခဖစ်ရာ
စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့််

ဆဒသကြွေးမ ာွေးသည်

ြမ္ာပ
့် မ်ွေးမျှ

မှြိုသူအြ ွေး င
ှ ့််

တူ

သို့်မဟိုတ် နမ့််ြ ဆနရာ စမြန်ွေးတင် ဝင်ဆငရရှ ိုင်မည့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို အဆလွေးဆပွေး
ရမည်ြို ညွှန်ွေး

ိုဆနဆပသည်။

▪ ၂၀၁၄ ြို ှစ် ထိုတ်ခပန်ဆသာ စာရင်ွေးမ ာွေးအရ ဆဒသကြွေး ၆ ြိုရှ လူဦွေးဆရ၏ ၅% သည်
မသန်စမ်ွေးမ ာွေးခဖစ်ြာ အမ ွေးသမွေးဦွေးဆရသည် အမ ွေးသာွေးမ ာွေးထြ် ပိုမိုမ ာွေးခပာွေးပါသည်
▪ စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့််

ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင်

ဗိုဒဓဘာသာြို

အဓြြိုွေးြယ်ကြဖပွေး

လူဦွေးဆရ၏ ၉၀ % ဆြ ာ်ရြာ
ှ
ြရစ်ယာန် ှင့်် အစစလာမ်ဘာသာ ြွေးို ြယ်သူမ ာွေးလည်ွေး
ရှပါသည်။ ဘာသာဆရွေး

ိုင်ရာ အိုပစ
် ိုမ ာွေးရှဆနခြင်ွေးြို ရပ်ရာွ လူထို ှင့်် ြနဦွေး

ြ်သယ်

ည ှုင်ွေးရာတင် အဆလွေးထာွေးစဉ်ွေးစာွေးရမည်ခဖစ်ဖပွေး စမြန်ွေးြို အဆြာင်အထည်ဆဖာ်သည့််
ြာလအတင်ွေး သင့််ဆလ ာ်ဆသာ အသပညာဆပွေး လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး၊ သင်တန်ွေးမ ာွေး ဆဖာ်ဆ

ာင်

ရာတင်လည်ွေး ထအ
ို ြ ြ်ြို ထည်သ
့် င်ွေးစဉ်ွေးစာွေးရမည်။
▪ စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေး ၆ ြိုရှ အဓြ တင
ို ွေး် ရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စမ
ို ာွေးမာှ ြြ င်၊

ြရင်န/ြယာွေး၊

ြရင်၊

မန်၊

ရြိုင၊်

ြ င်ွေး

ှင့််

ရှမ်ွေးလမ
ူ ွေးမ ာွေး

ခဖစ်ကြသည်။

နာဂတိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးအိုပ်စသ
ို ည်လည်ွေး ခမန်မာ ိုင်ငဆခမာြ်ပိုင်ွေး အထူွေးသခဖင့်် စစ်ြိုငွေး် တိုင်ွေး
ဆဒသကြွေးတင် ပါဝင်ဆနပါသည်။

3

အသြ် ၀ ှစမ
် ှ ၁၄ စ
ှ ်အထရှဆသာ ြဆလွေးမ ာွေး ှင့်် ၆၅ ှစအ
် ထြ် လူကြွေးမ ာွေး အဆရအတြ်ြို အသြ်၁၅ စ
ှ ် ှင့်် ၆၄

ကြာွေးရှ အလိုပလ
် ိုပ် ိုငသ
် ည့်် လူဦွေးဆရြို အြ ွေးြ ြာ တြ်ြ ြ်ယူထာွေးသည်
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▪ စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေး၏ ြန်ွေးဂဏန်ွေးအြ ြ်အလြ်မ ာွေးြ အခြာွေး

တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စမ
ို ာွေး ှင့်် ှုင်ွေးယှဉ်ပါြ ဗမာလူမ ွေးသည် လူဦွေးဆရ၏ ၇၅ % ဆြ ာ်ရှ
ဆနသည်ဟို ခပ

ိုဆနပါသည်။

ပညာရ ်း နှင့် စာတတ့်ရမမာက့်မှုနှုန်း့် - ြန်ွေးဂဏန်ွေးအြ ြ်အလြ်မ ာွေးြ ခပ
▪ စမြန်ွေးဆ

ိုသည်မှာ -

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင် စာတတ်ဆခမာြ်မှု န
ှု ်ွေး ှင့်် ဂဏန်ွေးသြဂ ာ

တြ်ြ ြ်တြ်(နာွေးလည်)မှု ှုနွေး် ခမင့််မာွေးဖပွေး အမ ွေးသာွေးမ ာွေးြ အမ ွေးသမွေးမ ာွေးထြ် ပိုမို
တတ်ဆခမာြ်ပါသည်။
▪ မူကြ င
ှ ့််

မူလတန်ွေးအ

အထြ်တန်ွေးအ

င့််တင်

ဆြ ာင်ွေးအပ်ရာြင
ို ် န
ှု ်ွေး

ခမင့််မာွေးဖပွေး

အလယ်တန်ွေး၊

င့််မ ာွေးသို့် ဆရာြ်ရသ
ှ ာွေးသည် ှင့်် ဆြ ာင်ွေးတြ်ရာြိုင် ှုနွေး် ၅၀% မျှ

နမ့််ြ သာွေးပါသည်။
▪ ပညာဆရွေးအ

င့််တိုငွေး် တင်

အမ ွေးသမွေးဦွေးဆရြ

အမ ွေးသာွေးဦွေးဆရထြ်

ရာြင
ို ် န
ှု ်ွေး ပိုမ ာွေးဖပွေး အထူွေးသခဖင့်် အလယ်တန်ွေး၊ အထြ်တန်ွေးအ

ဆြ ာင်ွေးအပ်

င်မ
့် ာွေးတင် ပမ
ို ိုသသာ

ပါသည်။
▪ စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင်

ရာ၊ ဆြ ာင်ွေး၊ ဆြ ာင်ွေးသာွေး အဆရအတြ်

သည် ဆြ ာင်ွေးတြ်ရာြိုင် ှုနွေး် လာွေးရာအတိုင်ွေး အတူတပ
ူ င် ခဖစ်ပါသည်။
အလယ်တန်ွေး၊ အထြ်တန်ွေးအ
သာသာ ြ

င်မ
့် ာွေးသ့်ို ဆရာြ်ရသ
ှ ာွေးသည် ှင့်် အဆရအတြ် သသ

င်ွေးသာွေးပါသည်။

စမံကိန့််းရဆာင့် က
ွ မ
့် ည့်
ခပည်ဆထာင်စိုနယ်ဆခမ၊
ှစ်

ိုလသ
ို ည်မှာ

ရဒသကက်းမျာ်း ှိ
ဆနခပည်ဆတာ်တင်

ရမမအသံို်းြျမှု

-

ကြ ွေးဝင
ို ်ွေးဧရယာသည်

စစ်ြိုင်ွေးတင
ို ်ွေးဆဒသကြွေး ှင့််
စိုြပ
် ွေးဆခမဧရယာထြ်

နွေးပါွေးမျှ ရှပါသည်။ အခြာွေးဆဒသမ ာွေးခဖစ်သည့်် မဆြွေး၊ မ တဆလွေး၊ ပြူွေး

ှင့်် ဧရာဝတ

တင
ို ်ွေးဆဒသကြွေးမ ာွေးတင် ကြ ွေးဝိုငွေး် ဧရယာသည် စိုြပ
် ွေးဆခမဧရယာထြ် ဆလ ာ့်နည်ွေးပါသည်။
ရမမငှာ်း မ့််းမှု အမျိ ်းအစာ်း - ဆခမငှာွေးရမ်ွေးမှုအမ ွေးအစာွေးသည် ဆနရာဆဒသအလိုြ် ဆ

ာင်ရွြ် မည့််

စမြန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးဆ

စမြန့််ြဆရွေး

ရှုဆထာင့််မှကြည့််မည်

ာင်တာမ ာွေး၏
ိုလျှင်

ဆဘာင်ဝင်မှုြို

ခမန်မာ ိုင်ငရှ

သြ်ဆရာြ်မရ
ှု ှပါသည်။

ဆခမမ ာွေးအာွေး

ဆအာြ်ပါအတင
ို ်ွေး

အမ ွေးအစာွေး

ြခြာွေး င
ို ပ
် ါသည်-
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• ဘိ်းို ဘပိိုင့်ရမမ -

ဤဆခမအမ ွေးအစာွေးသည်

စမြန်ွေးလပ
ို င
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေးအတြ်

သင့််ဆတာ်မည် မဟိုတပ
် ါ။
• ဂ န့်ရမမ

-

ဂရန်ဆခမသည်

အစိုွေးရြ

ပင
ို ်

ိုင်ဆသာ

ဆခမမ ွေးခဖစ်ဖပွေး

ဖမ ွဲ့မ ာွေး၊

ဖမ ွဲ့ဆတာ်မ ာွေး အာွေးလိုွေးနွေးပါွေးတင် ဆတွဲ့ရြာ ဆြ ွေးရွာမ ာွေးတင်မှု အဆတွဲ့ရနည်ွေးပါသည်။
၎င်ွေးသည် အစိုွေးရစမြန့််ြြင်ရ
့် ှဆသာ ဆခမခဖစ်ဖပွေး လိုပြ
် ိုငြ
် င့််အာွေး ၁၀
ြ ဆပွေးဆလ့်ရသည်
ှ
။ ဤဆခမအမ ွေးအစာွေးသည်

ှစမ
် ှ

ှစ၉
် ၀ အထ

စမြန်ွေးလိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေးအတြ်

• လယ့်ယာရမမ - ၂၀၁၂ ြို ှစ်၊ လယ်ယာဆခမဥပဆဒအရ လယ်ယာဆခမ

သ
ို ည်မှာ လယ်ဆခမ၊

သင့််ဆတာ်မည် မဟိုတပ
် ါ။
ယာဆခမ၊ ြင
ို ်ွေးြျွနွေး် ဆခမ၊ ဆတာင်ယာဆခမ၊ ှစရ
် ှညပ
် င်စြ
ို ပ
် ွေးဆသာဆခမ၊ ဓနဆခမ၊ ဥယ ာဉ်ဆခမ
ဟိုဆသာ်လည်ွေးဆြာင်ွေး၊ ဟင်ွေးသွေးဟင်ွေးရြ
ွ ်၊ ပန်ွေးမန်စြ
ို ပ
် ွေးသည့်် ခြဆခမ ဟိုဆသာ်လည်ွေး
ဆြာင်ွေး၊ ဆခမ ိုြျွနွေး် ဆခမ ဟိုဆသာ်လည်ွေးဆြာင်ွေး သတ်မတ
ှ ်သည့်် ဆခမမ ာွေးြို
လယ်ယာဆခမတင်

လိုပပ
် ိုင်ြင့််ရသူသည်

ိုသည်။

လယ်ယာလိုပြ
် ိုငခ် ြင်ွေး

အတြ်သာဆခမြို

စမြန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေး ဆ

ာင်တာမ ာွေးအတြ်

အသွေးို ခပ ရမည်။ ဤဆခမအမ ွေးအစာွေးသည်
သင့််ဆတာ်မည် မဟိုတပ
် ါ။

• ရမမလတ့်၊ ရမမလပ့် နှင့် ရမမရိင
ို ့််းမျာ်း - ဤဆခမအမ ွေးအစာွေးသည် သွေးခြာွေးအတန်ွေးအစာွေး
တစ်ြခို ဖစ်ဖပွေး စွေးပာွေးဆရွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအာွေး အ
အစိုွေးရြ အပ် င
ှ ်ွေး ိုငဆ
် ပသည်။ အ

ပ
ို ါဆခမဆပေါ်တင် လိုပပ
် ိုငြ
် င်၊့် အသွေးို ခပ ြင့််

ပ
ို ါဆခမအမ ွေးအစာွေးမ ာွေးသည် ဆခမလတ်၊ဆခမလပ်

ှင့််

ဆခမရိုငွေး် မ ာွေး စမြန့််ြမှု ဥပဆဒ ှင့်် နည်ွေးဥပဆဒမ ာွေး ှင့်အ
် ည စမြန့််ြသည့်် ဆခမမ ာွေး
ခဖစ်သည်။ စမြန်ွေးသည် ဆခမလတ်၊ဆခမလပ်

ှင့်် ဆခမရိုငွေး် မ ာွေးဆပေါ်တင် ဆ

ာင်ရွြ်မည်

မဟိုတပ
် ါ။
• သစ့်ရတာနယ့်ရမမ

- သစ်ဆတာနယ်ဆခမသည် သစ်ဆတာဥပဆဒ၊ သစ်ဆတာ နည်ွေးဥပဆဒ

မ ာွေး ှင့်် စည်ွေးမ ဉ်ွေးစည်ွေးြမ်ွေးမ ာွေးအရ သစ်ဆတာဆရွေးရာဝန်ကြွေးဌာန(ယြို သယဇာတ

ှင့််

သဘာဝပတ်ဝန်ွေးြ င်ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး ဝန်ကြွေးဌာန)၊ သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာနြ သတ်မှတ်
ဆကြခငာ၊ ဖွဲ့စည်ွေးထာွေးသည့်် ဆခမခဖစ်သည်။ သစ်ဆတာထြ်ပစစည်ွေးမ ာွေး ထိုတ်ယူသွေးို စြင့််
အတြ် ဝန်ကြွေးဌာန၏ ြင်ခ့် ပ မန့််ရယူရန် လအ
ို ပ်သည်။ စမြန်ွေးသည် ဆဒသြခပည်သူ
အစိုအဖွဲ့ပိုင် သစ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေး ှင့်် ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ် သစ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေးြို
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အဆခြြသည့်် စွေးပာွေးဆရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး ှင့််သြ်
သစ်ဆတာနယ်ဆခမတင် ဆ

ိုင်ဆသာ လိုပင
် န်ွေး

ဆ

ာင်တာမ ာွေးြို

ာင်ရွြမ
် ည်ခဖစ်သည်။

• ဖမိ ွံ့ရမမ - ဤဆခမအမ ွေးအစာွေးသည် FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမြန်ွေး လိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေး

အတြ် အသွေးို ခပ မည် မဟိုတပ
် ါ။
ွာရမမ - ဤဆခမအမ ွေးအစာွေးသည် FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမြန်ွေး လိုပင
် န်ွေးဆ

•

ာင်တာမ ာွေး

အတြ် အသွေးို ခပ မည် မဟိုတပ
် ါ။
• တပ့်ပိိုငရ
့် မမ
ဆ

- တပ်ပိုငဆ
် ခမမ ာွေးအာွေး FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမြန်ွေး လိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေး

ာင်ရွြရ
် န် ခဖစ် င
ို ်မည် မဟိုတပ
် ါ။

• သာသနာပိင
ို ့်ရမမ
ဆသာ

- ခပည်ထဆရွေးဝန်ကြွေးဌာနြ သာသနာဆခမအခဖစ် ဆကြခငာ ထာွေး

ဆခမအမ ွေးအစာွေးခဖစ်ြာ

စ
ှ ်ဆပါင်ွေးမ ာွေးစာ

မဆခပာင်ွေးမလဘ

တည်ရဆနဆသာ
ှ

ဆခမမ ွေးခဖစ်သည်။
• တိင
ို ့််း င့််းသာ်းမျိ ်းနယ့်စမ
ို ျာ်းက ဓရလထံို်းတမ့််းအ

ပိိုင့်ဆင
ိို ့်ရသာရမမ - ခမန်မာ ိုင်ငတင်

ဆခမ ှင့်သ
် စ်ဆတာထြ်သယဇာတမ ာွေး သိုွေးစပင
ို ်ြင့််သည် လူူ့ဆနမှု အဖွဲ့အစည်ွေး၊
ယဉ်ဆြ ွေးမမ
ှု ာွေး ှင့််

မ ာွေးစာ

ြ် ယ်လ ြ်ရပါသည်
ှ
။

ခမန်မာ ိုင်ငဆတာ်အစိုွေးရသည်
အြင့််အလမ်ွေးြို

တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စမ
ို ာွေး

ြာြယ်ခြင်ွေး

သစ်ဆတာဆခမမ ာွေးြို

မ ာွေးြို ခပင်
တရာွေးဝင်

ဆခမယာပိုင်

ြတည်ွေးြ

ှင့််

အမ ွေးသမွေးမ ာွေး၏

င
ို မ
် ှု

ဆသြ ာမှုရဆစခြင်
ှ
ွေး၊

ာင်ရြ
ွ ်မမ
ှု ာွေးြို အသအမှတ် ခပ ရန် သစ်ဆတာဆခမ ှင့််

င
ို ်ရာ မူဝါဒမ ာွေး၊ ဥပဆဒမ ာွေး၊ လမ်ွေးညန
ွှ ြ
် ြ်မ ာွေး၊ စည်ွေးမ ဉ်ွေးစည်ွေးြမ်ွေး
င်ခြင်ွေးတို့်ခဖင့်် ကြ ွေးပမ်ွေးအာွေးထိုတြ
် ့်ပါသည်။ ဓဆလ့်ထိုွေးတမ်ွေးဥပဆဒမ ာွေးြို

အသအမှတ်ခပ ရန်၊

မူဝါဒ ှငဥ
့်် ပဆဒမူဆဘာင်မ ာွေး
အ

အပါအဝင်

ြို ှစ်

ယ်စို ှစ်ဆပါင်ွေးမ ာွေးစာ အသွေးို ခပ ဆနြသ
့် ည့်် ဆဒသြခပည်သူတ့်ို၏

ရိုွေးရာအစဉ်အလာအရ ြ င့််သွေးို ဆ
သယဇာတမ ာွေး

၂၀၁၀

ရိုွေးရာ

သစ်ဆတာဆခမအသိုွေးခပ ြင်ြ
့် ို

ခပ ခပင်ခြင်ွေးမ ာွေးြို

အစိုွေးရြ

ဆ

အာွေးဆြာင်ွေးဆစရန်
ာင်ရြ
ွ ်ြ့်ဆသာ်လည်ွေး

ပ
ို ါအာွေးထိုတ်မှု အမ ာွေးစိုမှာ သြ်ဆရာြ်မှု မရှြပ
့် ါ။ ဤအြ ြ်ြပင် စမြန်ွေးဆကြာင့််

ဆြ ွေးလြ်ဆန ဆဒသြ တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ာွေး
အသြ်ဆမွေး

ဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမမ
ှု ာွေးအဆပေါ်

ှင့်် အမ ွေးသမွေးမ ာွေး၏ ထြိုြ်လယ်ဆသာ
ိုွေးြ ွေးမ ာွေး

သြ်ဆရာြ်လာဖယ်ရှသည်ဟို

ညွှန်ခပဆနဆပသည်။ တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စမ
ို ာွေးြ ဆရွဲ့ဆခပာင်ွေးဆတာင်ယာ

ှင့်် ၎င်ွေးတ့်ို၏
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အသြ်ဆမွေး ဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုအတြ် ဆ
မ ာွေးအာွေး ခပန်လည်ဆတာင်ွေး

ာင်ရွြ် အသွေးို ခပ ဆနသည့်် သစ်ဆတာဆခမဆနရာ

ိုခြင်ွေးမ ာွေး ရှလာ င
ို ် ပါသည်။

ကျာ်း/မ ဆိင
ို ့် ာ မြာ်းနာ်းြျက့် - စွေးပာွေးဆရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး

ှင့်် အမ်တင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေး ဆ

ာင်တာ

• ကဏ္ဍအလိက
ို ့် လိုပသ
့် ာ်းြန့်ုံ့ထာ်းမှု (အလိုပ်အြင
ို ်) - အမ ွေးသမွေးလပ
ို ်သာွေး အမ ာွေး

ွေးို သည်

မ ာွေးတင်-

စိုြပ
် ွေးဆရွေးြဏ္ဍတင် လိုပြ
် ိုငလ
် ြ်ရှြာ အမ ွေးသမွေးလပ
ို ်သာွေးထ၏
ို ထြ်ဝြ်ြန့််ရဖပ
ှ ွေး
ဝန်ဆ

ာင်မလ
ှု ိုပင
် န်ွေး ှင့်် ထိုတ်လပ
ို ်ဆရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးတင်လည်ွေး လိုပြ
် ိုငလ
် ြ်ရှပါသည်။

• ရံို်းဌာနမျာ်းတင့် လိုပသ
့် ာ်းြန့်ုံ့ထာ်းမှု - အစိုွေးရဌာနမ ာွေး င
ှ ့်် ခပည်သူူ့ဆရွေးရာ အိုပ်ြ ပ်မှု
ဆ

ာင်ရွြရ
် ာတင် အမ ွေးသမွေးလပ
ို ်သာွေးြန့််ထာွေးမှု အဆခြအဆနသည် အမ ွေးသာွေးမ ာွေး ှင့််
ှုင်ွေးယှဉပ
် ါြ

နည်ွေးပါွေးလ ြ်ရဆသာ်
ှ
လည်ွေး

တခဖည်ွေးခဖည်ွေးြ င်ွေး

ခမင့််တြ်လာလ ြ်

ရှပါသည်။
• စာ င့််းရပါက့်မဟိုတ့်ရသာ စ်းပာ်းရ ်းလိုပင
့် န့််းမျာ်းတင့် လိုပသ
့် ာ်းြန့်ုံ့ထာ်းမှု - ခမန်မာ
ိုင်ငတင် မ ာွေးစာဆသာ အမ ွေးသမွေးထိုသည် စာရင်ွေးဆပါြ် မဟိုတ်ဆသာ စွေးပာွေးဆရွေးလိုပင
် န်ွေး
ဆ

ာင်တာမ ာွေး၌ ဝင်ဆရာြ်လိုပြ
် ိုငဆ
် နကြပါသည်။ ဆြ ွေးလြ်ဆနအမ ွေးသမွေးမ ာွေးသည်

ဖမ ွဲ့ဆန အမ ွေးသမွေးမ ာွေးထြ် မမတ့်ိုြိုယပ
် ိုင် လိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေးြို ပိုမိုလပ
ို ်ဆ

ာင်

ရ ိုင် ပါသည်။ မသာွေးစိုပိုင် စွေးပာွေးဆရွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် ဝင်ဆရာြ်လိုပြ
် ိုငဆ
် နသည့််
အမ ွေးသမွေး မ ာွေးစာလည်ွေး ရှပါဆသွေးသည်။
• စိိုကပ
့် ျိ ်းရ ်း

နှင့်

ရကျ်းလက့်

အသက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုမျာ်း

-

၂၀၁၀

ြို ှစ်

ြန်ွေးဂဏန်ွေးမ ာွေးအရ စြ
ို ်ပ ွေးဆရွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် လိုပြ
် ိုငဆ
် နသည့်် လိုပသ
် ာွေးမ ာွေး၏
၅၁% သည် အမ ွေးသမွေးမ ာွေး ခဖစ်ပါသည်။
• ရမမယာအသံို်းမပ ြင့်နှင့် ပိိုင့်ဆင
ိို မ
့် ှု - စိုြပ
် ွေးဆရွေးလိုပြ
် င
ို ်ကြသည့်် အမ်ဆထာင်စို ၁၀
ြိုအနြ် ၉ ြိုသည် စြ
ို ်ပ ွေးဆခမမ ာွေးြို အသွေးို ခပ ြင်ရ
့် ရှြာ ၎င်ွေးတို့်အနြ် ၉၀ % သည်
အမ ွေးသာွေးမ ာွေး
ဆ

ှင့််

၁၀%

သည်

အမ ွေးသမွေးမ ာွေးြ

အမ်ဆထာင်ဦွေးစွေးအခဖစ်

ာင်ရွြလ
် ိုပြ
် ိုငက် ြခြင်ွေး ခဖစ်သည်။ အမ ွေးသာွေးဦွေးစွေးဆသာ အမ်ဆထာင်စမ
ို ာွေး၏ ၉၈%

သည် စြ
ို ်ပ ွေးဆခမမ ာွေးြို အသွေးို ခပ ြင်ရ
့် ရှကြဖပွေး အမ ွေးသမွေးဦွေးစွေးဆသာ အမ်ဆထာင်စမ
ို ာွေး ၏
၆၁ % သည်သာ စြ
ို ပ
် ွေးဆခမမ ာွေးြို အသွေးို ခပ ြင့်် ရရှကြပါသည်။ ၂၀၀၈ ြို ှစ် ဖွဲ့စည်ွေးပို
အဆခြြဥပဆဒအရ အမ ွေးသမွေးမ ာွေးအာွေး ဆခမယာ အသွေးို ခပ ြင်/့် ြစာွေးြင့်် စာြ ပ်မ ာွေးြို
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ြ ပ်

ို ိုငဆ
် ကြာင်ွေး ညမျှသည့်် အြင့််အဆရွေး ဆပွေးထာွေးပါသည်။ ခမန်မာ ိုင်ငတင် မ ာွေးစာ

ဆသာ မရွေးို ဖလာထိုွေးတမ်ွေးစဉ်လာမ ာွေးသည်
လိုပြ
် ိုငခ် ြင်ွေး

ှင့််

အမ ွေးသာွေးမ ာွေးအာွေး စွေးပာွေးဆရွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး

အမ်တင်ွေးဆရွေးရာမ ာွေး

ွေးို ခဖတ်ြ ြ်

ြ မှတ်ရာတင်

လိုပပ
် ိုင်ြင့််

အြင့််အာဏာ ပိုမိုဆပွေးအပ်ထာွေးဆလ့်ရပါသည်
ှ
။ သို့်ခဖစ်ရာ အမ်ဆထာင်စ၏
ို
အမ ွေးသာွေး
သို့်မဟိုတ် သာွေးခဖစ်သြ
ူ ို အဆမ
အရ

လင် ှင့်မ
် ယာွေးသည်

ြ်ြြင့်် ဆပွေးထာွေးသြသ
့် ို့် ခဖစ်ဆနသည်။ ဥပဆဒဆကြာင်ွေး

ပစစညွေး် ဥစစာမ ာွေးြို

တစ်ဝြ်စ

ပိုင်

င
ို ်ကြဆသာ်လည်ွေး

ခမန်မာ ိုင်ငတင် ပစစည်ွေးဥစစာမ ာွေးအာွေး လင် ှင့်မ
် ယာွေး အတူတြ ပူွေးတပင
ို ်

ိုင်ြင့််ြို

လြ်ရှဥပဆဒမူဆဘာင်မ ာွေးြ ဆပွေးမထာွေးပါ။
• လယ့်ယာလိုပ့်ငန့််းတင့် အလိုပ့်ြမြာ်းလိုပ့်ကိိုင့်မှု - အမ ွေးသမွေးမ ာွေးသည် စိုြပ
် ွေးခြင်ွေး၊
ဆစာင့််ဆရှာြ်ခြင်ွေး၊ ဆပါင်ွေး ိုတခ် ြင်ွေး၊ ဆရွဲ့ဆခပာင်ွေးစိုြပ
် ွေးခြင်ွေး၊ ရတ်သမ်ွေးခြင်ွေး၊ ဆ ြဆလှ့်ခြင်ွေး၊
ရတ်သမ်ွေးဖပွေးဆနာြ် ဆ
သွေး ှစိုြပ
် ွေးခြင်ွေး

ာင်ရွြ်ရသည့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ှင့်် ဆစ ွေးြြ်သို့် ပို့်ခြင်ွေး အစရှဆသာ
လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင်

ပိုမိုတာဝန်ယူကြရပါသည်။

အြ ွဲ့လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို အမ ွေးသာွေးမ ာွေးြ ဆ
ပိုမိုလိုပ်ဆ

ာင်ရပါသည်။

ထသ
ို ို့်ဆသာ

ာင်ရြ
ွ ်ကြဆသာ်လည်ွေး အမ ွေးသမွေးမ ာွေးြ

အစဉ်အလာအာွေးခဖင့််

အမ ွေးသာွေးမ ာွေးြ

ထန်ယြ်ခြင်ွေး၊

ဆခမခပ ခပင်ခြင်ွေး၊ ဆခမဆဘာင်ခပ လိုပ်ခြင်ွေး၊ စည်ွေးရွေးို ြာခြင်ွေး လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို တာဝန်ယူ
ကြပါသည်။ ထိုတ်လပ
ို ်ဆရွေးလိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေး လိုပဆ
်

ာင်ြ န်တင် အမ ွေးသာွေးမ ာွေး

သည် အမ ွေးသမွေးမ ာွေးထြ် မ ာွေးစာ နည်ွေးပါွေးပါသည်။
• အိမ့်၊ အလိုပ့်နှင့် မပည့်သူူ့ရ ်း ာ စမံအိုပ့်ြျ ပ့်မှုမျာ်းတင့် ဆံို်းမဖတ့်ြျက့်မျာ်း ြျမှတ့်မြင့််း အမ်ဆထာင်စအ
ို
လိုပင
် န်ွေးဆ

င်တ
့် င် အမ ွေးသမွေးမ ာွေးသည် အမ်တင်ွေးမလ
ှု ိုပင
် န်ွေး ှင့်် ခပ စိုဆစာင်ဆ
့် ရှာြ် မှု

ာင်တာမ ာွေးြို အဓြ တာဝန်ယူလပ
ို ်ဆ

ြ့်သ့်ိုဆသာ အဆရွေးကြွေးသည့််

ာင်ကြပါသည်။ စွေးပာွေးဆရွေး ြစစရပ်

ွေးို ခဖတ်ြ ြ်မ ာွေးြိုမူ ဆယဘိုယ အာွေးခဖင့်် အမ ွေးသာွေးမ ာွေးြ

ိုွေးခဖတ်ကြပါသည်။ ရပ်ရွာလူထို

ိုင်ရာ လိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေး

ြ မှတ်ရာတင်လည်ွေး မ ာွေးဆသာအာွေးခဖင့်် အမ ွေးသာွေးမ ာွေးြ ဦွေးဆ
• မညမျှမှုမျာ်းစာ
ဆခမအသွေးို ြ မှု

ရ
ှိ နဆမဖစ့်သည့်
ှင့်် ပိုင်

-

ှင့််

ိုွေးခဖတ်ြ ြ်မ ာွေး

ာင်ဦွေးရြ
ွ ်ခပ ကြပါသည်။

လြ်ဆတွဲ့တင်

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု၊

င
ို ်ြင့််မ ာွေးတင် မညမျှမှုမ ာွေး ရှဆန

ခဖစ်ဖပွေး ဆအာြ်ပါတို့် ပါဝင်

ပါသည်-
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၁။ စာရင်ွေးဆပါြ်မဟိုတ်ဆသာ သတ်သတ်မှတ်မှတမ
် ရှသည့်် စွေးပာွေးဆရွေး လိုပင
် န်ွေးြဏ္ဍ
မ ာွေး ှင့််
ဆ

စြ
ို ်ပ ွေးဆရွေးြဏ္ဍတင်

အမ ွေးသမွေးလိုပသ
် ာွေးထို

ရာ ှုန်ွေးမ ာွေးစာြ

ပါဝင်

ာင်ရွြလ
် ြ်ရှသည်။

၂။ မသာွေးစအ
ို တင်ွေး ထန်ွေးသမ်ွေးဆစာင့််ဆရှာြ်ခြင်ွေး
အမ်ဆထာင်စတ
ို င် အမ ွေးသာွေးမ ာွေးသည်သာ
၃။ ဆခမယာပိုင်

ှင့်် အမ်တင်ွေးမှု လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးမှအပ

ွေးို ခဖတ်ြ ြ်ြ သူမ ာွေး ခဖစ်သည်။

င
ို မ
် ှုသည် ညမျှဆသာ အြင်အ
့် ဆရွေး ရှသည်

ိုဆသာ်လည်ွေး အမည်တပ်ြင့််

ြို အမ ွေးသာွေးမ ာွေးြသာ ရဆလ့်ရသည်
ှ
။
၄။

လိုပအ
် ာွေးမ ာွေးစာ

အမ ာွေးစိုတင်

ထည်ဝ
့် င်အသွေးို ခပ ရဆသာ

အမ ွေးသမွေးမ ာွေးြ

ိုွေးခဖတ်ြ ြ်ြ မှတခ် ြင်ွေး

ှင့််

ဆ

စိုြပ
် ွေးဆရွေး င
ှ ့််သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး

ာင်ရွြ်ကြရဆသာ်လည်ွေး

ဆဟာဆခပာပမ ာွေး၊

စမ်ွေးဆ

စွေးပာွေးဆရွေး

ာင်ရည်တည်ဆ

ိုင်ရာ
ာြ်မှု

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် အမ ွေးသာွေးမ ာွေးြသာ ကြွေးစွေးို ဆလ့်ရသည်
ှ
။
• အမျိ ်းသမ်းမျာ်းတင့် ထူ်းမြာ်းရသာ အသိပညာ၊ လိအ
ို ပ့်ြျက့်မျာ်း နှင့် ဦ်းစာ်းရပ်းအ ာမျာ်း
သ
ှိ ည့် - သစ်ဆတာစမအိုပ်ြ ပ်မှု ှင့်စ
် ပ်လ ဉ်ွေး၍ အမ ွေးသမွေးမ ာွေးသည်

ိုွေးခဖတ် လိုပြ
် ိုင်

ြင့်် ရဆလ့်မရှပါ။ သစ်ဆတာမ ာွေးသည် ခမန်မာ င
ို ်ငြ့်သ့်ိုဆသာ စိုြပ
် ွေးဆရွေး အဆခြြသည့််
ရပ်ရွာလူထမ
ို ာွေးတင် အမ ွေးသာွေးမ ာွေး

ှင့်် အမ ွေးသမွေးမ ာွေးအတြ်ပါ အဆရွေးကြွေးဆသာ

စွေးပာွေးဆရွေးအရင်ွေးအခမစ်ခဖစ်ြာ ဝင်ဆင၊ ဆနအမ်အမွေးို အြာ၊ အမ်ဆထာင်စို စွေးပာွေးဆရွေး
လိုပင
် န်ွေး ှင့်် အစာွေးအစာဖူလိုမှုတြ
ို့် လ
ို ည်ွေး ဆပွေးပါသည်။
• အစဉ့်အလာအာ်းမဖင့်

အမျိ ်းသမ်းမျာ်းသည့်

ဟင်ွေးသွေးဟင်ွေးရွြ် ှင့်် ဆ
စိုဆ

ထင်ွေး

ှင့််

အခြာွေးဆသာ

မှု၊

သစ်သွေး၊

ွေးဘြ်ဝင်အပင်မ ာွေး ြ့်သ့်ိုဆသာ သစ်ဆတာထြ်ပစစညွေး် မ ာွေးြို

ာင်ွေးဆြာြ်ယူကြပါသည်။ အမ ွေးသာွေးမ ာွေးသည် အမလိုြ်ခြင်ွေး၊ သစ်ြိုတ်၊ ဝါွေးြိုတ်

ခြင်ွေးမ ာွေး ဆ

ာင်ရွြက် ြပါသည်။

အသက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုလိုပ့်ငန့််းမျာ်း - စမြန်ွေးဆ

ာင်ရြ
ွ မ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင် ဆနထိုငက် ြ

ဆသာ လူအမ ာွေးစို၊ အထူွေးသခဖင့်် သစ်ဆတာနယ်ဆခမအတင်ွေး သို့်မဟိုတ် သစ်ဆတာနယ်ဆခမအနွေး
ဆနထိုငက် ြဆသာ သူမ ာွေးသည် စိုြပ
် ွေးဆရွေး၊ သစ်ဆတာ
ဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးခပ မှုမ ာွေး မှြိုဆနကြဖပွေး

ှင့်် ဆရလိုပ်ငန်ွေး

ိုင်ရာ အသြ်ဆမွေး

ှင့်် ြူွေးသန်ွေးဆရာင်ွေးဝယ်မှုမ ာွေး လိုပြ
် ိုငက် ြသည်မ ာွေးလည်ွေး

ရှပါသည်။ သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေး၏ ကြာွေးြနယ်ဆခမ အတင်ွေးရှ ဆြ ွေးရွာမ ာွေး

ှင့််

အနွေးအနာွေးဝန်ွေးြ င်ရှ ဆြ ွေးရွာမ ာွေးမှ ရပ်ရွာလူထိုသည်လည်ွေး လယ်ယာလိုပ်ငန်ွေးြိုသာ အဓြ
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အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုအခဖစ်

လိုပြ
် ိုငက် ြပါသည်။

အြ ွဲ့ဆသာ

သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး

နယ်ဆခမမ ာွေး အနွေးအနာွေးဝန်ွေးြ င်ရှ ရပ်ရွာလူထသ
ို ည် လယ်ယာလိုပ်ငန်ွေးသည် အာွေးမထာွေးဆလာြ်
သည့််အြါ ၎င်ွေးတ့်ို အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု လိုပင
် န်ွေးအခဖစ် သစ် ှင့်် သစ်မဟိုတသ
် ည့်် သစ်ဆတာ
ထြ်ပစစညွေး် မ ာွေး ထိုတယ
် ူခြင်ွေးအဆပေါ် မှြဆ
ို နကြပါသည်။
စိိုကပ
့် ျိ ်းရ ်း - ခမန်မာ င
ို ်ငရှ လယ်သမာွေးအမ ာွေးစိုသည် အဆသွေးစာွေး လယ်ယာလိုပြ
် ိုငက် ြသူမ ာွေး
ခဖစ်ပါသည်။ စမြန်ွေးဆ
ဆခပာင်ွေး၊ မွေးို ဆခမပ၊ ဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင် ဝင်ဆငရသွေး ှမ ာွေးခဖစ်ဆသာ စပါွေး၊ ဂ ၊

ာင်ွေးဆခမပ၊ ှမ်ွေး( ှမ်ွေးလ င်၊ ှမ်ွေးကြွေး) တ့်ြ
ို ို စိုြပ
် ွေးကြပါသည်။

ဆင့််း မရတမှု - ခမန်မာ ိုင်ငဆတာ်အစိုွေးရြ တရာွေးဝင်သတ်မတ
ှ ်ထာွေးဆသာ

င်ွေးရမဆတမှု

လင
ို ်ွေးအရ အရွယ်ဆရာြ်သူ တစ်ဦွေး၏ ဝင်ဆငမှာ ၁၅၀၉ ြ ပ် ခဖစ်ပါသည် (Myanmar Living
Conditions

Survey,

၂၀၁၇)။

ဧရာဝတတင
ို ်ွေးဆဒသကြွေးသည်

ဆဒသကြွေးမ ာွေးအနြ် အ

င်ွေးရ

မဆတမှုရာြင
ို ် န
ှု ်ွေး အနည်ွေး

ွေးို ခဖစ်ကြပါသည်။

စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့််

ွေးို ခဖစ်ြာ စစ်ြိုင်ွေး ှင့်် ပြူွေးတိုငွေး် အဆနာြ်ပိုငွေး် သည်

• လိုပသ
့် ာ်းြန့်ုံ့ထာ်းမှု - လိုပသ
် ာွေးအဆနခဖင့်် ပါဝင်ဆ

င်ွေးရ

ာင်ရြ
ွ ်မှု ှုန်ွေး ြခပာွေးဆသာ်လည်ွေး

အသြ်အရွယ်အပ
ို ်စိုအာွေးလိုွေး ှင့်် ြ ာွေး/မမ ာွေးအတြ် အလိုပ်လြ်မ့် န
ှု ွေး် သည် ၃ % မှ ၄%
အထ

ရှဆနသည်ခဖစ်ရာ

လိုပြ
် ဆပွေးဆသာ

အလိုပ်မ ာွေးတင်

ဝင်ဆရာြ်လိုပြ
် ိုငလ
် မ
ို ှု

သို့်မဟိုတ် လိုပြ
် ိုငရ
် န် လအ
ို ပ်မှုသည် ခြာွေးနာွေးမှုရဆကြာင်
ှ
ွေး ဆဖာ်ခပဆနပါသည်။
• ကရလ်းလိုပသ
့် ာ်း - ခမန်မာ င
ို ်ငဥပဆဒအရ အလိုပ်လိုပ် င
ို သ
် ည့်် အနမ့််

ိုွေး အသြ်

အရွယ်မှာ ၁၄ ှစ် ခဖစ်ဖပွေး ထအ
ို ြ ြ်သည် ESS2 သတ်မှတခ် ပဌာန်ွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် ြိုြည
် ပါ
သည်။ သ့်ဆ
ို သာ် အ ရ
တ ာယ်ရဆသာ
ှ
လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် အသြ် ၁၈

ှစ် ခပည့််ဖပွေးသူမ ာွေးသာ

ဝင်ဆရာြ်လိုပြ
် ိုင် ိုငဆ
် ကြာင်ွေး ESS2 ြ သတ်မှတ်ခပဌာန်ွေး ထာွေးပါသည်။
− ဆဒသအာွေးလွေးို တင် အမ ွေးသာွေး ှငအ
့်် မ ွေးသမွေး အလိုပ်လြ်မ့် ှုန်ွေးအဆနခဖင့်် အသြ်
၁၅ ှစ် ှင့််အထြ် အိုပ်စိုသည် အသြ် ၁၀ ှစအ
် ထြ် အိုပ်စိုထြ် ပိုမိုနည်ွေးပါွေး
ဆကြာင်ွေး ဆတွဲ့ရသည်ခဖစ်ရာ အသြ် ၁၀ ှစ် ှင့်် ၁၄ ှစက် ြာွေး အလိုပရ
် ှာဆဖဆနသူ
ြဆလွေးသင
ူ ယ်မ ာွေးသည် အလိုပ်အြိုငမ
် ရရှကြဆကြာင်ွေး ဆဖာ်ညန
ွှ ်ွေးဆနပါသည်။
− ြဆလွေးသင
ူ ယ်မ ာွေး

အဓြပါဝင်လိုပြ
် ိုငဆ
် နကြသည်မှာ

စိုြပ
် ွေးဆရွေး ှင့််

ထိုတ်လပ
ို ်မှု ြဏ္ဍမ ာွေးတင် ခဖစ်ပါသည်။
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• အ ရ
တ ာယ်ရသည်
ှ
့် အလိုပ်မ ာွေးတင် လိုပြ
် ိုငဆ
် နကြသည့်် ြဆလွေးသူငယ် ဆလွေးပိုတစ်ပိုြန့််
သည် အသြ် ၁၂ ှစ် မှ ၁၄ ှစက် ြာွေးရှကြဖပွေး နာရကြာခမင့််စာ လိုပြ
် င
ို ်ဆနကြရပါသည်။
• ကျာ်း/မအာ်းမဖင့် လိုပသ
့် ာ်းအမဖစ့် ဝင့်ရ ာက့်လပ
ို ့်ကိိုငမ
့် ှုနှုန်း့် - အမ ွေးသမွေးမ ာွေးအဆနခဖင့််
လိုပသ
် ာွေးအခဖစ် ပါဝင်လိုပြ
် ိုငမ
် ှု ှုနွေး် သည် အမ ွေးသာွေးမ ာွေးထြ် အဖမတဆစ နည်ွေးပါွေး
ပါသည်။
• အတင့််းအဓမမရစြိိုင်း့် မြင့််း - ခမန်မာ ိုင်ငရှ ဖမ ွဲ့ကြွေးမ ာွေးတင် အတင်ွေးအဓမမဆစြိုင်ွေးခြင်ွေးမ ာွေး
ဆပ ာြ်ြယ်သာွေးြ့်ဖပွေးခဖစ်ပါသည်။ သို့်ဆသာ် ဆြ ွေးလြ်ဆဒသမ ာွေးတင်မူ ခပည်သမ
ူ ာွေးအာွေး
အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုအခဖစ်
အတြ် ဆ
ရ မဖန့်ုံ့မဖ ်းမှု

-

သို့်မဟိုတ်

အဆခြြအဆ

ာြ်အအိုမ ာွေး

ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေး

ာြ်လပ
ို ဆ
် ရွေးလပ
ို ်သာွေးမ ာွေးအခဖစ် အတင်ွေးအဓမမဆစြိုင်ွေးမှုမ ာွေး ရှဆနပါသည်။
စမြန်ွေးဆ

ာင်ရြ
ွ ်မည့််

ဆဒသကြွေးမ ာွေးရှ

အမ်ဆထာင်စိုမ ာွေးအတြ်

ဆရအရင်ွေးအခမစ်မ ာွေးတင် ဆရတင်ွေးမ ာွေး သို့်မဟိုတ် အဝစတင်ွေးမ ာွေး ပါဝင်ြာ ဆ ရာသတင်
ဆသာြ်သိုွေးဆရအဓြ ဆထာြ်ပ့်ဆပွေးဆသာ ဆနရာမ ာွေးလည်ွေး ခဖစ်သည်။ ဆသာြ်ဆရသန့််ဗူွေးမ ာွေး
သည်လည်ွေး အဆရွေးကြွေးဆသာ ဆရအရင်ွေးအခမစ်မ ာွေးအနြ် ဒိုတယဆနရာတင် လြ
ို ်ပါသည်။
မိုွေးရာသတင် မိုွေးဆရြို စိုဆ
သန့်ုံ့ င
ှ ့််းရ ်း

-

ယင်လိုအမ်သာမ ာွေး
အသွေးို ခပ ဆကြာင်ွေး

ာင်ွေးြာ အသွေးို ခပ ကြသည်။

စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြ်မည့််

သိုွေးစဆနကြသည်ြို
ဆတွဲ့ရသည်။

ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင်
ဆတွဲ့ရဖပွေး

အသွေးို ခပ ဆသာ

အနမ့််

အမ်ဆထာင်စအ
ို မ ာွေးစိုသည်
ိုွေးအာွေးခဖင့််

၉၀%

နွေးပါွေး

ယင်လိုအမ်သာအမ ွေးအစာွေးမ ာွေးအနြ်

မဆြွေးတင
ို ်ွေးဆဒသကြွေးတင် အသွေးို မ ာွေးဆသာ တြ
ို ်ရိုြစ
် န့််သည့်် အမ်သာမ ာွေးမှလ၍ ြ င်ွေးတွေးူ ြာ
ဆရဆလာင်ွေးသည့်် အမ်သာအမ ွေးအစာွေးမ ာွေးြို ြ ယ်ြ ယ်ခပန့််ခပန့်် အသိုွေးခပ ကြသည်။
အိမ့်ရထာင့်စို စမ့််းအင့်အသံ်းို မပ မှု - ဆြ ွေးလြ်ဆနအမ်ဆထာင်စိုမ ာွေး
အမ်ဆထာင်စမ
ို ာွေးသည် ြ ြ်ခပ တ်ရန်

ှင့်် အြ ွဲ့ဆသာ ဖမ ွဲ့ဆန

ှင့်် အဆ ွေးဓာတ်ရရှဆစရန် ဆနအမ် ဆလာင်စာအတြ်

သဘာဝအရင်ွေးအခမစ်မ ာွေး အထူွေးသခဖင့်် သစ်ဆတာထြ်သယဇာတမ ာွေးခဖစ်သည့်် ထင်ွေး

ှင့််

မွေးဆသွေးဆပေါ်တင်သာ မှြဆ
ို နကြပါသည်။ အမ်ဆထာင်စိုမ ာွေး၏ ၁၇% သည်သာ လျှပစ
် စ် သို့်မဟိုတ်
သဘာဝဓာတ်ဆငွဲ့ရည်ြို

ြ ြ်ခပ တ်ရန်အတြ်

စမ်ွေးအင်အခဖစ်

အသွေးို ခပ ကြသည်။

စမ်ွေးအင်လအ
ို ပ်ြ ြ်သည် အမ်ဆထာင်စတ
ို စ်ြလ
ို ွေးို အဆပေါ် သြ်ဆရာြ်မှုရပါသည်
ှ
။ အမ ွေးသမွေး
မ ာွေးသည် အစာွေးအစာ ြ ြ်ခပ တ်ခပင်

င်ခြင်ွေးအတြ် အဓြတာဝန်ယူရသခဖင့်် သြ်ဆရာြ်မှု
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ြို ပို၍ြစာွေးရြာ အမ်ဆထာင်စအ
ို တြ် ထင်ွေး
ထြ်စာလျှင် ၃

ှင့်် ဆရ စိုဆ

ာင်ွေးခြင်ွေးအတြ် အမ ွေးသာွေးမ ာွေး

မျှ အြ န်ဆပွေးကြရပါသည်။

ဖမိ ွံ့မပထန့််းကာ်းလာမြင့််း -

တစ် ိုင်ငလိုွေး လူဦွေးဆရတွေးို ှုန်ွေးထြ်စာလျှင် ဖမ ွဲ့ခပဆနလူဦွေးဆရသည်

လ င်ခမန်စာ တွေးို ပာွေးလာဆနရာ ၂၀၃၀ ခပည့်် ှစတ
် င် ိုင်ငသာွေး ၁၀ ဆယာြ်လျှင် ၄ ဆယာြ်သည်
ဖမ ွဲ့ခပမ ာွေးတင် ဆနထိုငက် ြလမ်မ
့် ည်ဟို ဆမျှာ်မှနွေး် ထာွေးပါသည်။
ဘဏ္ဍာရ ်းလိုပင
့် န့််းမျာ်းအာ်း လက့်လှမ့််းမအသံ်းို မပ နိိုင့်မှုတင့် ဆအာြ်ပါတို့် ပါဝင်သည်• မမန့်မာစိက
ို ပ
့် ျိ ်းရ ်းဖံွံ့ဖဖိ ်းမှုဘဏ့်သည့် စိုြပ
် ွေးဆရွေးလပ
ို င
် န်ွေးမ ာွေးြို ဘဏ္ဍာဆငဆထာြ်ပ့်
ဆပွေးရာတင် အဓြအြန်ွေးမှ ပါဝင်ပါသည်။ ထွေးို တမ်ွေးစဉ်လာဆခမပိုင်

ိုငမ
် ှုမ ာွေးသည် ဆြ ွေးဆင

ဆြ ွေးယူ ိုငခ် ြင်ွေး မရှကြပါ။
• ခမစမ်ွေးဆရာင်စမြန်ွေးသည် အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုအတြ် စိုြပ
် ွေးဆရွေး၊ ဆမွေးခမ ဆရွေး၊
အသြ်ဆမွေး၀မ်ွေးဆကြာင်ွေးမှုအလိုပ်မ ာွေး၊
ဆနကြသည့််
ခြင်ွေးခဖင့််

အဆသွေးစာွေးြိုနသ
် ယ်မှုလပ
ို င
် န်ွေးမ ာွေးအဆပေါ်

ဆြ ွေးလြ်ဆနအမ်ဆထာင်စိုမ ာွေးအာွေး

ဆထာြ်ပ့်မဆ
ှု ပွေးပါသည်။

အ

လှည့်ပ
် တ်ရန်ပဆ
ို င

ပ
ို ါလှည့််ပတ်ရန်ပိုဆငသည်

မှြို

ထူဆထာင်ဆပွေး
ဆြ ွေးလြ်ဆန

ခပည်သူမ ာွေး ဝင်ဆငတွေးို တြ်ဆရွေး င
ှ ့်် ရပ်ရွာဖွဲ့ဖဖ ွေးတွေးို တြ်ဆရွေးအတြ် ရည်ရယ
ွ ်ပါသည်။
• သို့်ဆသာ် အဓြ ဝင်ဆငရရှဆသာနည်ွေးလမ်ွေးမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှလှပါ။
လူမရ
ှု ်း ာ အကာအကယ့်ရပ်းမြင့််း - ထိြိုက
ိ ့်ြံစာ်းလယ့်သည့် အမျိ ်းအစာ်းမျာ်းအာ်း ဇယာ်း ES ၁
တင့် သတ့်မတ
ှ ့်ရဖာ့်မပထာ်းပါသည့်။
ဇယာ်း ES ၁ မဖစ့်ရပေါ်လာနိိုင့်ရသာ ထိြိိုက့်ြစ
ံ ာ်းလယ့်မှု အမျိ ်းအစာ်းနှင့် အဆင့်မျာ်း
အဆင့်
အမျိ ်းအစာ်း

ြရိိုင့်၊
တစ့်ဦ်းြျင့််း သိိုုံ့မဟိုတ့်
အိမ့်ရထာင့်စို

ပ့် ွာလူထို သိိုုံ့မဟိုတ့်
အိုပ့်စို

မပည့်နယ့်/တိိုင့််းရဒသကက်း၊
နိိုင့်ငံ၊ ရဒသ သိိုုံ့မဟိုတ့်
ကမဘာလံို်းဆိိုင့် ာ

ဖ ာွေးနာခြင်ွေး၊ မဆတာ်တ
ြ န်ွေးမာဆရွေး

ထြိုြ်ခြင်ွေး၊

ြူွေးစြ်ဆရာဂါ/ြပ်ဆရာဂါ

မသန်စမ်ွေးခဖစ်ခြင်ွေး၊
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အဆင့်
အမျိ ်းအစာ်း

ြရိိုင့်၊
တစ့်ဦ်းြျင့််း သိိုုံ့မဟိုတ့်
အိမ့်ရထာင့်စို

ပ့် ွာလူထို သိိုုံ့မဟိုတ့်
အိုပ့်စို

မပည့်နယ့်/တိိုင့််းရဒသကက်း၊
နိိုင့်ငံ၊ ရဒသ သိိုုံ့မဟိုတ့်
ကမဘာလံို်းဆိိုင့် ာ

အသြ်ကြွေးရင့််ခြင်ွေး၊
ဆသ

ိုွေးခြင်ွေး

ခပစ်မှုြ ွေးလန်ွေးခြင်ွေး၊
အမ်တင်ွေးအကြမ်ွေးဖြ်မှု၊
ှမ်ြ ြခြာွေး

ြ်

ခြင်ွေး

ဝင်ဆင အဓြ
ရှာဆဖဆနသူ ှင့််
ြြာခြင်ွေး/ြသာွေးခြင်ွေး
သို့်မဟိုတ် ဆသ
လူမှုဆရွေး

ိုွေးခြင်ွေး/

ဆခပာင်ွေးဆရွဲ့သာွေးခြင်ွေး
ြ ာွေး/မ(လင်) သို့်မဟိုတ်
မသန်စမ်ွေးမှုဆကြာင့််
မသာွေးစိုအတင်ွေး
ဖြ ဉ်ြရခြင်ွေး

ခပစ်မှုြ ွေးလန်ွေးခြင်ွေး၊

တိုငွေး် ရင်ွေးသာွေးဆရွေး ှင့််

ဂိုဏ်ွေးဖွဲ့အကြမ်ွေးဖြ်ခြင်ွေး

ခပည်တင်ွေးဆရွေး ပဋပြခ၊
အခြာွေးဆသာ လူမှုဆရွေး

လူမ ွေးဆရွေး၊ ဘာသာစြာွေး၊

ြဆသာင်ွေးြနင်ွေးခဖစ်မှု

ဘာသာဆရွေး၊
ိုငင
် ဆရွေးအသင်ွေးအဖွဲ့ဝင်၊

ဆနရပ်ဆရွဲ့ဆခပာင်ွေးရမှု(ဖယ်

ြ ာွေး/မ (လင်)၊

ရှာွေးပစ်ခြင်ွေး)

လင်ြခြာွေးမှု တို့်ဆကြာင့််

ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွဲ့ြ ထာွေးြ

ဖြ ဉ်ြရခြင်ွေး

ရခြင်ွေး

ပညာဆရွေးအတြ်
လိုဆလာြ်ဆသာ
ဆငမရှခြင်ွေး
အလိုပ်လြ်မ့်ခဖစ်မှု၊
အခပည့််အဝ

အခပည်ခပည်

လိုပ်သာွေးြန့််ထာွေးခြင်ွေး

စွေးပာွေးဆရွေး ှင့််

မရှမှု၊ အလိုပ်အြိုင်

ဆနရပ်ဆရွဲ့ဆခပာင်ွေးရမှု(ဖယ်

မဆသြ ာမှု၊မတည်ဖမမှု

ရှာွေးပစ်ခြင်ွေး)

(ြ ပန်ွေးအလိုပ်)

ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွဲ့ြ ထာွေးြ

ဘဏ္ဍာဆရွေး

ရခြင်ွေး၊ သွေး ှပ ြ်ခြင်ွေး၊
ထိုတ်လိုပ်မအ
ှု တြ်

တရစဆာန်မ ာွေး

ဆခမ ှင့််အခြာွေးရင်ွေးခမစ်အာွေး

ြ ဆရာြ်ဖ ြ်

လြ်လှမ်ွေးမအသိုွေးခပ ိုင်မှု
မရှခြင်ွေး

ွေးြရခြင်ွေး

ိုင်ရာ

ြိုန်သယ်ဆရွေး၊
မရှမခဖစ်လအ
ို ပ်ဆသာ
ြိုန်စည်ဆစ ွေး ှုန်ွေးမ ာွေး
ရိုတ်ြ ည်ွေးဆစ ွေးတြ်သာွေး၍
စွေးပာွေးဆရွေး ြ

င်ွေးခြင်ွေး/

နာလန်မထူခြင်ွေး၊
ဘဏ္ဍာဆရွေးစနစ်
ပ ြ်

ွေးခြင်ွေး၊
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အဆင့်
ြရိိုင့်၊

အမျိ ်းအစာ်း

တစ့်ဦ်းြျင့််း သိိုုံ့မဟိုတ့်

ပ့် ွာလူထို သိိုုံ့မဟိုတ့်

အိမ့်ရထာင့်စို

မပည့်နယ့်/တိိုင့််းရဒသကက်း၊

အိုပ့်စို

နိိုင့်ငံ၊ ရဒသ သိိုုံ့မဟိုတ့်
ကမဘာလံို်းဆိိုင့် ာ

အဆ ြွေးတင်မှု
ဆရကြွေးခြင်ွေး၊ မိုွေးဆြါင်ခြင်ွေး၊
ဆခမဖပ ခြင်ွေး ှင့််
ဆရ၊ ဆခမ ှင့်် အခြာွေးဆသာ
သဘာဝ ှင့််

သဘာဝသယဇာတမ ာွေး

ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ိုွေးရှုွေးခြင်ွေး သို့်မဟိုတ်

ိုင်ြလိုန်ွေးမိုန်တင
ို ်ွေး၊

အခြာွေးဆသာ ရာသဥတို

ငလ င်၊ ဆရကြွေးခြင်ွေး၊

ပိုမမှန်(ဆဖာြ်ခပန်)မှုမ ာွေး

မိုွေးဆြါင်ခြင်ွေး၊ ဆခမဖပ ခြင်ွေး
ှင့်် အခြာွေးကြွေးမာွေးသည့််

ညစ်ညမ်ွေးခြင်ွေး

ရပ်ရွာလူထို/အိုပ်စို

သဘာဝြပ်ဆဘွေး၊

အ

ပိုမမှန်မှုမ ာွေး ှင့််

င့််တင်

သယဇာတမ ာွေး

ိုွေးရှုွေးခြင်ွေး

ညစ်ညမ်ွေးခြင်ွေး

သို့်မဟိုတ် ညစ်ညမ်ွေးခြင်ွေး

ဇာတ့်မမစ့် - Nishino, Y. and Koehler, G., 2011 အာ်း မပ မပင့်ထာ်းပါသည့်။
ယဉ့်ရကျ်းမှုအရမအနှစ့်

-

စမြန်ွေးဆ

ြမ္ာယ
့် ဉ်ဆြ ွေးမှုအဆမအ စ
ှ ်အခဖစ်

ာင်ရွြ်မည့််

ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင်

အမည်စာရင်ွေးတင်သင်ွေးထာွေးဆသာ

UNESCO

ဆနရာမ ာွေးစာ

သို့်
ရှြာ

ဆြ ာ်ကြာွေးဆသာ ဘိုရာွေးပဆတာ်၊ ယဉ်ဆြ ွေးမှုပဆတာ်မ ာွေးလည်ွေး ြ င်ွေးပဆလ့်ရှသည်။
ကျန့််းမာရ ်းရစာင့်ရ ှာက့်မှု

-

တင
ို ်ွေးဆဒသကြွေးတစ်ြသ
ို ာ

စမြန်ွေးဆ

အထူွေးြိုဆ

ာင်ရွြမ
် ည့််

ွေးရိုမ ာွေး

ဆဒသကြွေးမ ာွေးအနြ်

ရှပါသည်။

မ တဆလွေး

အခြာွေးတိုငွေး် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင်

အထူွေးြိုသမှုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးအာွေးခပည်သူူ့ဆ

ွေးရိုကြွေး(အဆထဆထဆရာဂါြို)မ ာွေးတင်ပင် ဆ

ာင်ရွြ်

ကြပါသည်။

ဆဒသကြွေးမ ာွေးရှ

ခပည်သူူ့

ဆ

စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့််

ွေးရိုကြွေးမ ာွေး မရှပါ။ စမြန်ွေးဆ

ဝန်ဆ

ာင်ရြ
ွ ်မည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင် အမ ွေးမ ွေးဆသာ ြ န်ွေးမာဆရွေး

ာင်မဆ
ှု ပွေးသည့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး (ဆ

ဆက့်သယ့်ရ ်း - စမြန်ွေးဆ

ဖမ ွဲ့နယ်မ ာွေးအာွေးလွေးို တင်

ွေးြန်ွေး)မ ာွေး ပ ွဲ့ ့်ှတည်ရပါသည်
ှ
။

ာင်ရြ
ွ ်မည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးတင် အမ ွေးသမွေး ၅၂ % မှ ၆၂ %

ှင့််

အမ ွေးသာွေး ၆၀ % မှ ၇၀ % ဆြ ာ်သည် မိုဘိုငွေး် လ်ဖန
ို ်ွေး အသွေးို ခပ ကြပါသည်။ အင်တာနြ်
အသွေးို ခပ မှုအဆနခဖင့််
(အမ ွေးသာွေး

၃၅

အမ ွေးသာွေးမ ာွေးသည်
%

ှင့််

အမ ွေးသမွေး

အမ ွေးသမွေးမ ာွေးထြ်
၂၁%)

ပိုမိုအသွေးို ခပ ကြပါသည်။

ဤအြ ြ်အာွေး

အသပညာဆပွေးခြင်ွေး၊

သတင်ွေးအြ ြ်အလြ်မ ာွေး ခဖန့််ဆဝခြင်ွေးတို့်အတြ် အသွေးို ခပ ိုင်ပါသည်။
23

ကျာ်း/မ(လိင)့် အရမြမပ သည့် အကကမ့််းဖက့်မှု - အမ ွေးသမွေးမ ာွေးသည် အမ်တင် အကြမ်ွေးဖြ်မှု
ြရဆလ့်ရှြာ • အမ ွေးသမွေးမ ာွေးအာွေး ြာြယ်ဆပွေးသည့်် ဥပဆဒမူဆဘာင်မ ာွေး၏ အာဏာသြ်ဆရာြ်မှု
အာွေးနည်ွေးပါသည်။

အမ ွေးသမွေးမ ာွေးအဆပေါ်

အမ ာွေးသူငါ

သို့်မဟိုတ်

သြ်

င
ို ်သူြ

အကြမ်ွေးဖြ်မှု ြ ွေးလန်ကြပါသည်။
• အကြမ်ွေးဖြ်ြရမှု ှုနွေး် သည် ပညာသင်ကြာွေးြင့်် မရရှြသ
့် ူ၊

င်ွေးရဆသာ မသာွေးစိုဝင်

အမ ွေးသမွေးကြာွေးတင် ပမ
ို ိုခဖစ်ပာွေးဆလ့်ရှပါသည်။
ာသဥတိုရမပာင့််းလမြင့််း
အမ ာွေး

-

ခမန်မာ ိုင်ငသည်

ရာသဥတိုဆခပာင်ွေးလမှုဆကြာင့််

ိုွေးြ ွေးမ ာွေး

ွေးို ထြိုြ်ြစာွေးရဖယ်ရသည်
ှ
့် တင
ို ်ွေးခပည်မ ာွေးအနြ် တစ်ြခို ဖစ်ပါသည်။ အပူပင
ို ်ွေးဆဒသ

(ဇိုန)် သည် တင
ို ်ွေးခပည်၏ အလယ်ဗဟိုပိုငွေး် တင် တည်ရဆနဖပ
ှ
ွေး ခမန်မာ ိုငင
် လူဦွေးဆရ၏ ၃ ပို ၁ ပို
နွေးပါွေး ဆနထိုငလ
် ြ်ရှပါသည်။ အပူပိုင်ွေးဆဒသတင် စမြန်ွေးဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် မဆြွေး၊ မ တဆလွေး ှင့််

စစ်ြိုင်ွေးတင
ို ်ွေးဆဒသကြွေး (ပိုင်ွေး)တ့်ို ပါဝင်ဆနပါသည်။
၆။ ဆက့်စပ့်ပတ့်သက့်သူမျာ်းနှင့် ဆက့်သယ့်ညိနှုင
ိ ့််းမြင့််း
• ခမန်မာ ိုင်ငတင် ြိုဗစ်-၁၉ ဆရာဂါ ြူွေးစြ်ခပန့််ပာွေးမြ
ှု ို ြာြယ်ရန် အစိုွေးရအဆနခဖင့််
ြရွေးသာွေးလာခြင်ွေး၊ လူစလ
ို ူဆဝွေးခဖင့်် အစည်ွေးအဆဝွေးမ ာွေးခပ လိုပ်ခြင်ွေးတ့်ို ှင့်် သြ်
ြန့််သတ်တာွေးခမစ်ြ ြ်မ ာွေး ထိုတ်ခပန်ထာွေးရာ စမြန်ွေးဆ
တင်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

ာင်ရွြရ
် န် မခဖစ် င
ို ်ြပ
့် ါ။ အထူွေးသခဖင့်် လူမဘ
ှု ဝ

ဆ

ာင်ရွြရ
် မည်ခဖစ်ဆသာ ဖမ ွဲ့နယ်အ

မ ာွေးြို မ ြ် ှာြ င်ွေး

ိုင် ဆ

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေးအာွေး အန်လိုငွေး် ဆ
• စမြန်ွေး၏
ဆရွေး

ခပင်

မ ြ် ှာြ င်ွေး

ိုင်

န်ွေးစစ်ြ ြ်တင် ပိုမှန်
င့်် တိုင်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးမှု

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််

ွေးဆ ွေးပမ ာွေး င
ှ ့်် တယ်လဖိုန်ွေးခဖင့််

ြ်သယ်

ာင်ရြ
ွ ်ြ့်ပါသည်။

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််
င်ြ့်ပါသည်။ ယင်ွေးတင်

ည ှုင်ွေးခြင်ွေးမ ာွေး ဆ

င
ို ်ရာ

င့််၊ ဆြ ွေးရွာလူထိုအ

ာင်ရြ
ွ ် င
ို ်ြခ့် ြင်ွေး မရှပါ။

ဆမွေးခမန်ွေးခြင်ွေး နည်ွေးမ ာွေးသိုွေးြာ ဆ

ာင်ရြ
ွ မ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေး

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေးအာွေး

ဆ

ိုင်သည့််

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး

အစအစဉ်ြို

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး င
ှ ့်် မည်ြသ
့် ို့်

ြ်သယ်

ာင်ရွြ်ြ့်သည်ြို အြ ဉ်ွေးြ ပ်ဆဖာ်ခပထာွေးဖပွေး နစ်နာမှုတင
ို ်ကြာွေးြ ြ်

မ ာွေး ှင့်် အကြခပ ြ ြ်မ ာွေးြို ဆခဖရှငွေး် ဆပွေးသည့််စနစ်

င
ို ်ရာ သတ်မှတ် ခပဌာန်ွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့််
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စမြန်ွေး

အဆြာင်အထည်ဆဖာ်သည့််ြာလအတင်ွေး

မည်သပ
ို့် ါဝင်ဆ
ထ့်ိုအခပင်
သြ်

ာင်ရွြမ
် ည်

လူမဘ
ှု ဝ

သ
ို ည့်် အစအစဉ်မ ာွေး ဆရွေး

စမြန်ွေးဆနရာတင်

ိုင်ဆသာ လိုပင
် န်ွေးဆ
င
ို ်ရာ

အလိုြ် လူမဘ
ှု ဝ
အထူွေးသခဖင့််

ာင်တာမ ာွေး မဆ

ရပ်ရွာလူထို၊

ဆ

လအ
ို ပ်ဖပွေး

ှင့််

ပါ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအာွေးလွေးို

ှင့််

ာင်ရွြမ
် စမြန်ွေး ဆနရာဆဒသအလိုြ်

ာင်ရွြ်ထာွေးရှရန် လအ
ို ပ်ပါသည်။ ဆနရာဆဒသ

ရပ်ြြ်/ဆြ ွေးရွာ၊

ဖမ ွဲ့နယ်

ှင့််

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးြာ တင
ို ်ပင်ဆ

တင
ို ်ွေးဆဒသကြွေးအ

ာင်ရွြရ
် မည် (ESMF ဆနာြ်

• စမြန်ွေး

၁.၄

ခြင်ွေးလည်ွေး ပါဝင်ပါသည်။

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး၏ အစတ်အပိုင်ွေးတစ်ရပ်အဆနခဖင့်် စမြန်ွေးသည်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််
ရန်

စမြန်ွေးအပိုငွေး်

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးြို ဆ
ိုင်ရာ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး

င့််

တင
ို ်ပင်ဆ

ြရိုင်အ

င့််မ ာွေးတင်

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးြို ဆ

ွေးဆ ွေးမမ
ှု ာွေးြိုလည်ွေး

ြ်တ ၁၇ TORS for SSSA ြို ညွှန်ွေး

ာင်ရွြ်
ခဖည့််စြ်

ိုပါသည်)။

င
ို ်ရာ အြ ြ်အလြ်မ ာွေး ထိုတ်ခပန်ခြင်ွေး ၊ ဆမျှာ်မှန်ွေးထာွေးသည့်် သြ်ဆရာြ်မှု

ဆလ ာ့်ပါွေးသြ်သာဆစဆရွေး

သဆဘာထာွေးမှတ်ြ ြ်

အစအမမ ာွေး

ှင့််

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေးထမှ

ှင့်် အကြဉာဏ်မ ာွေး ရရှဆစရန် စမြန်ွေးဆကြာင့်် ထြိုြ်ြစာွေး

ရမည့််သမ
ူ ာွေး ှင့်် အခြာွေးစတ်ပါဝင်စာွေးဆသာသူမ ာွေး အာွေးလိုွေးပါဝင်သည့််
သူမ ာွေး

ှင့်် တင
ို ်ပင်ဆ

တင် ဆ

ာင်ရွြ်သာွေးပါမည်။

• သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာနြ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး စမြန်ွေးဆ
အတည်ခပ ထာွေးဖပွေး

ြမ္ာ့်ဘဏ်ြ

ြ်စပ်ပတ်သြ်

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေး
သဆဘာတူညထာွေးဆသာ

အတည်ခပ ဖပွေး စာရွြစ
် ာတမ်ွေးမ ာွေး ှင့်် အခြာွေးဆသာထပ်မခဖည့််စြ်ခပ ခပင်မှုမ ာွေး - အတည်
ခပ ဖပွေး

စာရွြစ
် ာတမ်ွေးမ ာွေးြို

သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာန၏

https://www.forestdepartment.gov.mm/
ြမ္ာ့်ဘဏ်သည် ခပင်

တင်

ဝြ်ဘ်

ိုဒ်

ထိုတ်ခပန်အသဆပွေးသာွေးရမည်။

င်ထာွေးဆသာ စာရွြစ
် ာတမ်ွေးမ ာွေးြို

ြမ္ာ့်ဘဏ်ဝြ်ဘ်

ိုဒ်

www.worldbank.org တင် ထိုတ်ခပန်အသဆပွေးဆပလမ့််မည်။
၇။ နစ့်နာမှုတင
ိို ့်ကကာ်းြျက့်မျာ်းနှင့် အကကံမပ ြျက့်မျာ်းကိို ရမဖ ှင်း့် ရပ်းသည့်စနစ့်
• ခမန်မာ ိုင်င၏ လြ်ရှ နစ်နာမှုတင
ို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် အကြခပ ြ ြ်မ ာွေးြို ဆခဖရှငွေး်
ဆပွေးသည့်် စနစ်သည် စမြန်ွေးဆကြာင့်် ခဖစ်ဆပေါ်လာဆသာ ခပဿနာမ ာွေး ှင့််စပ်လ ဉ်ွေး၍
စမြန်ွေးြို တာ၀န်ရှသူမ ာွေးအာွေး ဆခဖရှင်ွေးဆပွေးသည့်် လိုပင
် န်ွေးစဉ်/စနစ်အတင်ွေး ဖတ်ကြာွေး
ြရခြင်ွေး

မရှလျှင်ဆသာ်လည်ွေးဆြာင်ွေး

သို့်မဟိုတ်

နစ်နာမှုတင
ို ်ကြာွေးြ ြ်

မ ာွေးသည်
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စမြန်ွေးြို စမအိုပ်ြ ပ်သူမ ာွေး အ

င်ြ
့် ို ဆြ ာ်လန်သာွေးလျှငဆ
် သာ် လည်ွေးဆြာင်ွေး

၎င်ွေးတြ
ို့် ိုယတ
် င
ို ် ဆခဖရှငွေး် ခြင်ွေးအာွေး ြင့််ခပ ဆပွေးထာွေးသည့်် သဆဘာမရှပါ။ စမြန်ွေးအဆနခဖင့််
နစ်နာမှုတင
ို က် ြာွေးြ ြ်မ ာွေးြို အ
နည်ွေးလမ်ွေးမ ာွေးစာ ရှပါသည် -

ပ
ို ါ တင
ို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် ဆလ ာ်ညစာ ဆခဖရှငွေး် ိုငသ
် ည့််
ဒသဆဘာထာွေး မပါဘ ဆခမသမ်ွေးယူခြင်ွေး (ESS 1 ှင့်် ESS

5)၊ စမြန်ွေးလိုပသ
် ာွေးမ ာွေး ှင့််သြ်
ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး

ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်

င
ို ်သည့်် တင
ို က် ြာွေးြ ြ်မ ာွေး (ESS 2) ှင့်် အထူွေးသခဖင့််
ဆ

ာင်ရွြ်ခြင်ွေး

တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စမ
ို ာွေး၏ လအ
ို ပ်ြ ြ်မ ာွေး ှင့််

ိုငရ
် ာ

မူဆဘာင်

(CPPF)4အရ

င
ို ်ဆသာ တင
ို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး

၈။ မဖစ့်လာနိိုင့်ရသာ လူမှုဘဝဆိိုင့် ာ သက့်ရ ာက့်မှုမျာ်းနှင့် ရလျာပါ်းသက့်သာရ ်း အစအမံမျာ်း
စမြန်ွေးဆကြာင့််

ရရှလာမည့််

အြ ွေးအခမတ်မ ာွေးစာ

ရှမည်ဟို

ဆမျှာ်လင့််ထာွေးရိုသာမြ

ဆနရာဆဒသအလိုြ် ဆရတို ြစာွေးရဖယ်ရသည်
ှ
့် သြ်ဆရာြ်မမ
ှု ာွေးြိုလည်ွေး ထည်သ
့် င်ွေးစဉ်ွေးစာွေး
ရမည်ခဖစ်ြာ FREDIP အဆြာင်အထည်ဆဖာ်မည့်် စမြန်ွေးဒဇင
ို ်ွေးတင် ဆလ ာ့်ပါွေးသြ်သာဆစဆရွေး
အစအမမ ာွေးြို ထည်သ
့် င်ွေးဆရွေး

ရဆပမည်။ ဆအာြ်ပါအတင
ို ်ွေး ခဖစ်သည်-

၈.၁ အရမြြံ အြျက့်အလက့်မျာ်းကိို စိစစ့်သံို်းသပ့်မြင့််း
လူဦ်းရ

-

FREDIP

သစ်ဆတာမ ာွေး ှင့််

စမြန်ွေးအပင
ို ်ွေးတစ်ြစ
ို သည်

ဆဒသြခပည်သူ

အမ ွေးသာွေးမ ာွေး ှင့််

အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို

ရာတင် ဆရရှည်တည်တဆ
့် စမည့်် နည်ွေးနာမ ာွေးြို ပ့်ပိုွေးြည
ူ ခြင်ွေးခဖင့်် အ
ဆ

အမ ွေးသမွေးမ ာွေးအာွေး
အိုပြ
် ပ်လိုပြ
် ိုင်
ပ
ို ါလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးတင်

ာင်ရွြက် ြမည့်် ၎င်ွေးတ့်ိုအတြ် သသာဆသာ အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေး ဆပွေး ိုင်ဆပလမ်မ
့် ည်။ လြ်ရှ

သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် ဆရရှည်တည်တဆ
့် စမည့်် တန်ဖွေးို ခမင့်် နည်ွေးနာမ ာွေး ဆပါင်ွေးစပ်ထည့််သင်ွေး
ဆပွေးခြင်ွေး၊ လိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာ အသစ်မ ာွေးြို အစပ ွေးဆပွေးခြင်ွေးအာွေးခဖင့်် ၎င်ွေးတ့်ိုအာွေး ဝင်ဆင

တွေးို တြ်ဆစပါလမ့််မည်။ FREDIP စမြန်ွေးအပိုင်ွေး ၃ ြိုလွေးို ( အပင
ို ်ွေး ၁၊ ၂၊ ၃) တင် ပိုဂဂလြ
လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအပါအဝင်

သစ်ဆတာခပန်လည်စြ
ို ်ပ ွေးခြင်ွေး၊

သစ် င
ှ ့််

အခြာွေးသစ်ဆတာထြ်

ပစစည်ွေးမ ာွေး ဆရရှည်တည်တစ
့် ာ ထိုတ်လပ
ို ်ခြင်ွေးတ့်ိုြို ြင်ခ့် ပ ထာွေးပါသည်။ ထသ
ို ို့် ဆ
ခဖင့်် ဆဒသြရပ်ရွာလူထမ
ို ာွေးထမှ ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ဆ

ာင်ရွြသ
် ူ အမ ွေးသာွေး ှင့်် အမ ွေးသမွေးမ ာွေးြပ
ို ါ

အြ ွေးမ ာွေးဆစပါလမ့််မည်။ စမြန်ွေးအပင
ို ်ွေး၃ပါလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ဆ
4

ာင်ရွြခ် ြင်ွေး

ESS 7 အရ CPPF သည် တင
ို ွေး် ရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စိုမ ာွေး ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ဆ

ာင်ရြ
ွ ်ရန် ဆရွွေးြ ယ်ထာွေးသည့််

ာင်ရွြ်ခြင်ွေးမူဆဘာင် (IPPF) ှင့််

အတူတူပင်ခဖစ်သည်။
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သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး

နယ်ဆခမမ ာွေးတင်

အမန့််ဆကြာ်ခငာစာထြ်ဖပွေး

ခဖစ်သည့််

သဘာဝ

ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေးသာ ပါဝင်ပါသည်။ ကြာွေးြနယ်ဆခမအတင်ွေးတင် ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး
ဆ

ာင်ရွြဆ
် နသည့််

လြ်ရှ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို

မထြြ
ို ်ဆစဘ

သစ်ဆတာြာြယ်ခြင်ွေး ှင့််

စမအိုပ်ြ ပ်ခြင်ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးတင် အလိုပအ
် ြင
ို ် အြင့််အလမ်ွေးမ ာွေး တွေးို လာခြင်ွေးခဖင့်် အြ ွေးမ ာွေး
စာ ြစာွေးရမည်ခဖစ်ဆပသည်။
တိင
ို ့််း င့််းသာ်းမျိ ်းနယ့်စမ
ို ျာ်း
စမြန်ွေးတင် တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စိုမ ာွေး ပါဝင်ြင်မ
့် ရခြင်ွေး

သ
ို ည့်် အ ရ
တ ာယ်ြို ဆလ ာ့်ြ ရန်

ြမ္ာ့်ဘဏ်၏ ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့််လူမဆ
ှု ရွေးရာ မူဆဘာင် စသတ်မှတ်ြ ြ်မ ာွေးထမှ ESS 7
ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ဆ
မည် (ESMF ဆနာြ်

ာင်ရွြခ် ြင်ွေး

ြ်တ ၁၃ ြို ညွှန်ွေး

ိုင်ရာ မူဆဘာင် (CPPF) ြို ဆရွေး

ှင့်အ
် ည
ခပင်

င်

ိုသည်)။ ယင်ွေးြ စမြန်ွေးဧရယာအတင်ွေးရှ

တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးလူမ ွေးစမ
ို ာွေးအဆပေါ် ြ ဆရာြ်လာ ိုင်ဆသာ သြ်ဆရာြ်မမ
ှု ာွေး ှင့်် ဆလ ာ့်ပါွေးဆစဆရွေး
ိုင်ရာ အြ ြ်အလြ်မ ာွေးြို ဆဖာ်ခပဆပွေးထာွေးပါသည်။
ကျာ်း/မ (လိင)့်
စမြန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးတင်

အမ ွေးသမွေးမ ာွေး

အာွေးဆပွေးမည့်် ြ ာွေး/မ(လင်)

တြ် ြစာ

ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်

ိုင်ရာ လိုပင
် န်ွေးအစအစဉ်ြလ
ို ည်ွေး ဆရွေး

ဆ

ာင်ရွြမ
် ှုြို

ခပ စို ထာွေးပါသည်။

မသန့်စမ့််း
မသန်စမ်ွေး မ ာွေးြိုလည်ွေး ထြိုြ်ြစာွေးလယ်ဆသာ သူမ ာွေးအခဖစ် သတ်မှတ်ြာ စမြန်ွေးတင်
ဝင်ဆငရရှဆစမည့််

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးခဖစ်သည့််

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေး

ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေး၊

ဆဂဟအဆခြြ ြရွေးသာွေးလိုပင
် န်ွေး၊ ပ ွေးဆထာင်ခြင်ွေး၊ ပ ွေးစင် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် ပါဝင်ဆစ င
ို ်ရမည်။
ရမမအသံို်းြျမှု နှင့် ရမမငှာ်းမြင့််း
စမြန်ွေးအပိုင်ွေး ၁.၁

ှင့်် အပင
ို ်ွေး ၂ ပါ လိုပင
် န်ွေးဆ

ဆခမငှာွေးရမ်ွေးြ ထာွေးမမ
ှု ာွေး ှင့််

ာင်တာမ ာွေးသည် ခမန်မာ ိုင်ငဥပဆဒအရ

ိုင်ဆသာ ြန့််သတ်မှုမ ာွေး ရှဆနပါသည်။

ဆအာြ်ပါဆခမမ ာွေးတင် စမြန်ွေးလပ
ို င
် န်ွေးမ ာွေး ဆ

ာင်ရွြမ
် ည် မဟိုတပ
် ါ-
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• ဘွေးို ဘပိုငဆ
် ခမ
• ဂရန်ဆခမ
• လယ်ယာဆခမ
• ဖမ ွဲ့ဆခမ
• တပ်ပိုငဆ
် ခမ
• ရွာဆခမ
• ဆခမလတ်၊ ဆခမလပ် ှင့်် ဆခမရိုငွေး်
စမြန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေး ဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆခမမ ာွေးတင် ဆအာြ်ပါတို့်ပါဝင်သည်-

• သစ်ဆတာနယ်ဆခမ
• အမန့််ဆကြာ်ခငာစာ ထိုတ်ခပန်ထာွေးဆသာ သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ
သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေး
ဆ

ာင်ရွြမ
် ည့်် စမြန်ွေးလိုပ်ငန်ွေးဆ

သစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာနြ
ဆ

အိုပ်ြ ပ်လိုပ်ြိုငမ
် ှုြို

အာွေးဆြာင်ွေးဆစဆရွေးအတြ်

ာင်တာမ ာွေးသည် အမန့််ဆကြာ်ခငာစာ ထိုတ်ခပန်ဖပွေးခဖစ်ဆသာ

စမြန့််ြလ ြ်ရှသည့််

သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး

နယ်ဆခမမ ာွေးတင်သာ

ာင်ရွြမ
် ည်ခဖစ်သည်။

ဆင့််း မရတမှု ရလျာြျရ ်း
စမြန်ွေးအဆနခဖင့််

င်ွေးရမဆတမှု ဆလ ာ့်ြ ဆရွေးြို အဆထာြ်အြူခပ ဆနစဉ်မှာပင် စမြန်ွေးြ

အဆြာင်အထည်ဆဖာ်မည့်် သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေး

ှင့်် ဆဒသြခပည်သအ
ူ စိုအဖွဲ့ပိုင်

သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးဆကြာင့်် အြ ွဲ့ဆသာ စွေးပာွေးဆရွေးလပ
ို င
် န်ွေးဆ

ာင်တာတစ်ြ ွဲ့ြို ြန့််သတ်

ထာွေးသြသ
့် ို့်

ရှဆန ိုင်ရာ

င်ွေးရသာွေးမ ာွေး၏

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးခပ မှုမ ာွေးအဆပေါ်တင်

အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး ရှလာ င
ို ်ပါသည်။ ခဖစ်ဆပေါ်လာ ိုင်သည့်် အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးြို ကြည့််ြာ ဆဒသြ
ခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး

ှင့်် သစ်ဆတာစိုြ်ြင်ွေးမ ာွေး၊ သစ်ဆတာ ခပန်လည်

ထူဆထာင်မည့်် ဆနရာမ ာွေးအတြ် “ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွဲ့ ြ ထာွေးမှု

င
ို ်ရာ မူဝါဒမူဆဘာင်” (ESMF

ဆနာြ်

ြ်တ ၁၂)ြို ဆဒသြခပည်သူ

ြ်တ ၁၁) ှင့်် “လိုပင
် န်ွေးစဉ်မူဆဘာင်” (ESMF ဆနာြ်

မ ာွေး၏ အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမမ
ှု ာွေးအဆပေါ် ထြိုြ် ိုင်သည့်် အ တရာယ်မ ာွေး ဆလ ာ့်ြ ိုင်ရန်
ဆရွေး

ခပင်

င်ထာွေးရမည်။

အ

ပ
ို ါမူဆဘာင်မ ာွေးအာွေး

ဆနရာဆဒသအလြ
ို ်

လူမဘ
ှု ဝ

င
ို ်ရာ
28

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး (SSSAs)ြို စွေးပာွေးဆရွေးအရ ဆရွဲ့ဆခပာင်ွေးရမှု
လအ
ို ပ်သလို ဆ

ိုင်ရာ ပူွေးတ အစအစဉ်မ ာွေး င
ှ ့််တြ

ာင်ရွြဆ
် သာအြါ အတည်ခပ သာွေးမည် ခဖစ်သည်။

လိုပသ
့် ာ်း
စမြန်ွေးဆ
ြပင်

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဆဒသကြွေးမ ာွေးရှ လူဦွေးဆရွေးအမ ာွေးစသ
ို ည် လူငယ်မ ာွေးခဖစ်ရာ ထအ
ို ြ ြ်

စမြန်ွေး

အဆြာင်အထည်ဆဖာ်ဆ

ာင်ပါြ

ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး

ဝင်ဆငရရှမှု အြင့််အလမ်ွေးြို ရရှဆစဆရွေးြို အဆလွေးထာွေး ဆ

အလိုပ်အြိုင် ှင့််

ာင်ရွြဆ
် စမည် ခဖစ်သည်။

လိုပင
့် န့််းြင့် ကျန့််းမာရ ်း နှင့် လိုပသ
့် ာ်းမျာ်း ရဘ်းကင့််းလံိုခြံ ရ ်း အနတ ာယ့်
လိုပသ
် ာွေးမ ာွေးသည်
ဆ

ဆ

ာြ်လပ
ို ဆ
် ရွေး

ာြ်လပ
ို ်ဆရွေးလပ
ို င
် န်ွေးမ ာွေး င
ှ ့််

အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး အနည်ွေး င
ှ ့််အမ ာွေး
• ဆ

အလိုပ်မ ာွေးတင်

ြ်စပ်သည့််

ထြိုြ်ဒဏ်ရာ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင်

ရရှ ိုင်ပါသည်။

သြ်ဆရာြ်မှု

ှင့််

သ
ို လို ရှရာ ၎င်ွေးတမ
ို့် ှာ-

ာြ်လပ
ို ်ဆရွေးလပ
ို င
် န်ွေးအတြ်

သယ်ပို့်

ြိုန်တင်ြာွေးမ ာွေးဆကြာင့််

ဖိုန်မှုန့််မ ာွေး

ပ ွဲ့လင်ခ့် ြင်ွေးခဖစ်ဆပေါ်ြာ ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး၏ ြ န်ွေးမာဆရွေးအဆပေါ် ထြိုြ်မှုရှ င
ို ပ
် ါသည်။
• ထြိုြ်ဒဏ်ရာရ ိုင်မှု အ ရ
တ ာယ်(အလာွေးအလာ)
• စမြန်ွေးအဆနခဖင့််
လိုပသ
် ာွေးမ ာွေး

လိုပသ
် ာွေးမ ာွေး

အလျှပယ်မ ာွေးခပာွေးလာမည်ဟို

အလျှပယ်မ ာွေးခပာွေးလာပါြ

HIV/AIDA

မခမင်မဆသာ်လည်ွေး

ြူွေးစြ်ဆရာဂါမ ာွေး

ှင့််

လူြန
ို ်ြူွေးြရမှုအလာွေးအလာ
• မလခို ြ ဆသာ ဆနရာအဆနအထာွေး ှင့်် လင်ပိုင်ွေး

င
ို ်ရာ မဆတာ်မတရာွေးခပ မှု၊ အခမတ်ထိုတမ
် ှု၊

အလသွေးို စာွေးခပ မှု၊ အကြမ်ွေးဖြ်မှု ှင့်် အခြာွေးမညမျှမှုမ ာွေး
• လိုပြ
့် နည့််းမြင့််း နှင့် အလိုပ့်အကိိုငအ
့် ြင့်အလမ့််း

ှာ်းပါ်းမြင့််း -ရဒသြံလိုပသ
့် ာ်းမျာ်းသည့်

အ ည့်အရသ်းမပည့်ဝရသာ ရ ွံ့ရမပာင့််းလိုပ့်သာ်းမျာ်းထက့် လိုပြ
့် နည့််းပါ်းကာ အလိုပ့်
အကိင
ို ့်အြင့်အလမ့််း

ှာ်းပါ်းပါသည့်။ စမြန်ွေးအပင
ို ်ွေးမ ာွေးရှ လိုပင
် န်ွေးဆ

ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင် င
ို ်မှုြို အာွေးဆပွေး ိုငရ
် န် ဒဇင
ို ်ွေး

ာင်တာ မ ာွေးတင်

င်ထာွေးရဆပမည်။

• ကရလ်းလိုပသ
့် ာ်း- ခမန်မာ င
ို ်င ဥပဆဒအရ အလိုပ်လိုပ် င
ို ်သည့်် အနမ့််

ွေးို အသြ်အရွယ်

မှာ ၁၄ ှစ် ခဖစ်ဖပွေး ထအ
ို ြ ြ်သည် ESS2 သတ်မတ
ှ ်ခပဌာန်ွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် ြိုြ်ညပါသည်။
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သို့်ဆသာ် အ ရ
တ ာယ်ရဆသာ
ှ
လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် အသြ် ၁၈

ှစ် ခပည့််ဖပွေးသူမ ာွေးသာ

ဝင်ဆရာြ် လိုပြ
် ိုင် ိုငဆ
် ကြာင်ွေး ESS2 ြ သတ်မှတ်ခပဌာန်ွေးထာွေးပါသည်။
• အတင်ွေးအဓမမဆစြိုင်ွေးခြင်ွေး- စမြန်ွေးတင် အတင်ွေးအဓမမဆစြိုငွေး် ခြင်ွေးမ ာွေး ခဖစ်ဆပေါ်လာ ိုင်
မည် မဟိုတပ
် ါ။
စမြန်ွေးအတြ် ဆရွေး
ဆနာြ်

ခပ စိုထာွေးဆသာ လိုပသ
် ာွေးစမြန်ြ
့် မှု လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေးတင် (ESMF

ြ်တ ၉ ြို ညွှန်ွေး

ိုသည်) လိုပသ
် ာွေးမ ာွေးအာွေး မည်သစ
ို့် မြန့််ြမည်

သ
ို ည့်် နည်ွေးလမ်ွေး

ြို ဆဖာ်ခပထာွေးဖပွေး အထြ်ဆဖာ်ခပပါ ရှုဆထာင့််မ ာွေး အာွေးလွေးို ြို ခြ ငိုမဆစပါသည်။
ဆက့်သယ့်မြင့််း နှင့် တိင
ို ့်ပင့်ရဆ်းရန်းမြင့််း
တင
ို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး၊ သတင်ွေးထတ
ို ်ခပန်ခြင်ွေး

ဂရိုတစိုြ်

အဆလွေးထာွေးဆ

ှင့်် ရပ်ရွာလူထိုအဆခြခပ လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး

ာင်ရွြ်ရမည်။

ထသ
ို ို့်ဆ

ာင်ရွြ်ရာတင်

စာတတ်ဆခမာြ်မှု

ှင/့်် သို့်မဟိုတ် ဂဏန်ွေးသြဂ ာနာွေးလည်မှု(တြ်ြ ြ်တတ်မ)ှု နည်ွေးပါွေးဆသာ ပထိုတ်ြထာွေးရသည့််
သူမ ာွေးြိုလည်ွေး
စမြန်ွေးဆဖာ်ဆ
အိုပ်စိုမ ာွေး

ပညာတတ်မ ာွေးြသ
့် ို့်ပင်
ာင်မှု

အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေး

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးမတ
ှ စ်

ဖွဲ့စည်ွေးတည်ဆထာင်ရန်

င့််

စမြန်ွေးဧရယာရှ
သင့််ဆလ ာ်ဆသာ

စမြန်ွေးသည်

ဘာသာဆရွေးြွေးို ြယ်မှုြို

အသပညာဆပွေး

ာင်ရြ
ွ ်ခြင်ွေး

ာင်ရြ
ွ ်ရာတင် ဘာသာဆရွေး

အဆရွေးကြွေးပါသည်။

လူမ ာွေး၏

အသပညာဆပွေးခြင်ွေး၊

ာင်ရြ
ွ ်ဆပွေး ိုင်ဆစရမည်။

ြနဦွေးစတင်ဝင်ဆရာြ်ဆ

ခပည်သူမ ာွေးအာွေး အသပညာဆပွေးခြင်ွေးတို့် ဆ
အဆလွေးထာွေးစဉ်ွေးစာွေးရန်

ဆ

ရရှရန်

အစအမမ ာွေး

ှင့််

ှင့််

ဆဒသြ

ိုငရ
် ာအိုပ်စိုမ ာွေးြို

ယင်ွေးြရည်ရွယ်ထာွေးဆသာ

ထည်သ
့် င်ွေးစဉ်ွေးစာွေးရန်

သင်တန်ွေး

ရပ်ရွာလူထို

လိုပင
် န်ွေးဆ

ဆဖာ်ထိုတရ
် မည်။ ထန
ို ည်ွေးတူစာ အဓြြ ဆသာ ယဉ်ဆြ ွေးမှုအဆမအ စ
ှ ်

လအ
ို ပ်ြာ
ာင်တာမ ာွေးြို

ိုင်ရာ အဆ

ာြ်အဦ

မ ာွေး ှင့်် စမြန်ွေး အဆြာင်အထည်ဆဖာ်သည့်် ြာလအတင်ွေး လြ
ို ်နာရမည်မ ာွေးြိုလည်ွေး
သတ်မှတဆ
် ပွေးရမည်။
ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး

စမြန်ွေးအတြ်
အစအစဉ်သည်

ဆရွေး

ထာွေးဆသာ

အဓြြ ဆသာ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််
တင
ို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး

ိုင်ရာ

အဆခြြမူမ ာွေးြို ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်။
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ရ နှင့် သန့်ုံ့ င
ှ ့််းရ ်း
စမြန်ွေးအြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးအဆနခဖင့်် ဆရဆဝဆရလဆဒသရှ သစ်ဆတာဖိုွေးလမ
ွှ ်ွေးမြ
ှု ို တွေးို ပာွေးဆစမည်
ခဖစ်ဖပွေး (ထဆ
ို ရဆဝဆရလဆဒသသည် ဆတာင်တန်ွေးဆဒသ သို့်မဟိုတ် ဆခမနမ့််ဆဒသ မည်သည့််
ဆနရာတင်ပင်

ရှပါဆစ)

ဆရတြ
ို ်စာွေးမှု န
ှု ်ွေးြို

ဆလ ာ့်ြ ဆစခြင်ွေး၊

ဆခမဆအာြ်ဆရ

ခဖည်သ
့် င်ွေးမြ
ှု ိုလည်ွေး တွေးို တြ်ဆစခြင်ွေး၊ ဆရအရည်အဆသွေး ဆြာင်ွေးမန်လာခြင်ွေး၊ ဆခမဆအာြ်ဆရ
ပိုမို

စိုဆ

ာင်ွေးလာ ိုငခ် ြင်ွေး၊

ဆရအငန်ဓာတ်

ဆလ ာ့်ြ င
ို ်ခြင်ွေး

စသည့််

အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေး

ရရှလာဆစမည် ခဖစ်သည်။ ဤအြ ြ်မ ာွေးသည် လူသာွေးတ့်ိုသိုွေးစမည့်် ဆရအရည်အဆသွေး ပမ
ို ို
ဆြာင်ွေးမန်လာဆစရန် အဆထာြ်အြူခပ မည်ခဖစ်ြာ သန့််ရင
ှ ်ွေးစင်ကြယ်မှုြိုလည်ွေး သယ်ဝိုြ်
ဆသာနည်ွေးအာွေးခဖင့်် တွေးို တြ်ဆစပါမည်။

စမ့််းအင့်
စမြန်ွေး၏ ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး

ှင့်် သစ်ဆတာစြ
ို ်ြင်ွေးမ ာွေး အပင
ို ်ွေး

မ ာွေးသည် ဆရရှညတ
် ည်တဆ
့် စမည့်် သစ်ဆတာဖွဲ့ဖဖ ွေးတွေးို တြ်မှုြိုခဖစ်ဆစြာ တစ်ြ န်တည်ွေးမာှ ပင်
အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုမ ာွေးအတြ် အသွေးို ခပ မှုမ ာွေး မ ာွေးစာရှသည့််အနြ်မှ စမ်ွေးအင်အတြ်
ထိုတ်ယူသွေးို စမည့်် သစ်ဆတာထြ်ပစစည်ွေးမ ာွေးြို စမြန့််ြ ိုငဆ
် စမည်ခဖစ်ြာ သစ်မဟိုတ်သည့််
သစ်ဆတာထြ်ပစစညွေး် မ ာွေးြိုလည်ွေး ပ့်ပွေးို ဆပွေး င
ို ်မည်ခဖစ်သည်။ ထင်ွေး င
ှ ့်် အခြာွေးသစ်ဆတာထြ်
ပစစည်ွေးမ ာွေး ထိုတ်ယူသိုွေးစရန် နွေးြပ်စာတည်ရဆသာ
ှ
သစ်ဆတာဧရယာမ ာွေးတင် လိုပင
် န်ွေးစဉ်
မူဆဘာင် (ESMF ဆနာြ်

ြ်တ ၁၂ ) သမ
ို့် ဟိုတ် PRF (ESMF ဆနာြ်

ြ်တ ၁၁) တို့်ြို

အသွေးို ခပ ရမည်။
ာသဉတိုရမပာင့််းလမြင့််း
ဤစမြန်ွေး၏ ဆဂဟစနစ်

ိုင်ရာ ရလဒ်အဆနခဖင့်် ဆရတိုြ်စာွေးမှု ှုနွေး် ဆလ ာ့်ြ ခြင်ွေး

ဆခမဆအာြ်ဆရခဖည့််တင်ွေး ိုင်ခြင်ွေးတဆ
ို့် ကြာင့်် အ
ဆခမ

လွှာတြ
ို ်စာွေးမှု

ဆလ ာ့်ြ ြင်ွေး၊

ှင့််

မတန် ဆရကြွေးခြင်ွေးမ ာွေးြို ြာြယ် င
ို ်ခြင်ွေး၊

ဆလခပင်ွေး ှငမ
့်် ိုနတ
် င
ို ်ွေးဒဏ်မ ာွေးမှ

ြာြယ်ဆပွေးခြင်ွေးမ ာွေး

အပါအဝင် ရာသဥတိုဆခပာင်ွေးလမှုဆကြာင့်် ခဖစ်ဆပေါ်လာ ိုင်သည့်် သြ်ဆရာြ်မှုမ ာွေးအရ

ိုရလျှင်

အဆပါင်ွေးလြခဏာ ခပပါလမ့််မည်။
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ဘဏ္ဍာရ ်းလိုပင
့် န့််း( င့််းမမစ့်)မျာ်းအာ်း လက့်လှမ့််းမသံ်းို စနိိုင့်မြင့််း
FREDIP စမြန်ွေးသည် စမြန်ွေးအပိုင်ွေး ၂ တင် အဆသွေးစာွေး အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေး မ ာွေး
ဖွဲ့ဖဖ ွေးတွေးို တြ်ဆစရန်

အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့အာွေး

ဆြ ွေးဆငထိုတဆ
် ြ ွေးြာ

လှည့််ပတ်ရန်ပိုဆင

တည်ဆထာင်ဆပွေးထာွေးမည်ခဖစ်သည်။ အ

ပ
ို ါရန်ပိုဆငအာွေး ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာ

အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့

သစ်ဆတာအဆခြြသည့််

အဖွဲ့ဝင်မ ာွေးြ

ဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေး

သို့်မဟိုတ်

သတ်သတ်မတ
ှ မ
် တ
ှ ်မရှဆသာ

တရာွေးဝင်

အသြ်ဆမွေး

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအတြ် ရယူသိုွေးစ ိုငမ
် ည်ခဖစ်သည်။
လူမရ
ှု ်း ာ အကာအကယ့်ရပ်းမြင့််း
စမြန်ွေးသည်

အမ ွေးသာွေးမ ာွေး၊

အမ ွေးသမွေးမ ာွေး ှင့််

မသန်စမ်ွေးမ ာွေးြို

ပ ွေးပင်ထိုတ်လပ
ို ်ခြင်ွေး၊

ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေး တည်ဆထာင်ခြင်ွေး၊ အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမမ
ှု ာွေး
အတြ်

သစ်မဟိုတ်သည့််

သစ်ဆတာထြ်ပစစည်ွေးမ ာွေး

ဆရရှည်ထိုတယ
် ူ င
ို ်ခြင်ွေး

ှင့််

သစ်ဆတာစြ
ို ်ြင်ွေးမ ာွေးတင် အလိုပ်အြိုငရ
် ရှဆစရန် တစ်နည်ွေးတစ်ဖို ဖန်တွေးဆပွေးခြင်ွေး စသည့််
သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင်

ဆ

ာင်ရွြ်ြင့််ဆပွေးခြင်ွေးခဖင့််

ထြိုြ်ြစာွေးလယ်မြ
ှု ို

ရည်ရယ
ွ သ
် ည်။ သို့်ဆသာ် ထအ
ို ရာြို စမြန်ွေး အပင
ို ်ွေး ၁
ဆ

ဆလ ာ့်ြ ရန်

ှင့်် ၂ တင် အနည်ွေးငယ်မျှသာ

ာင်ြ ဉ်ွေး ိုင်ဆပမည်။ သစ်ဆတာြဏ္ဍဖွဲ့ဖဖ ွေးတွေးို တြ်ခြင်ွေးသည် ဆရကြွေးမှု

ှင့်် မိုွေးဆြါင်မှု

ခဖစ်ပာွေးခြင်ွေးြို ဆလ ာ့်ြ ခြင်ွေး၊ ဆခမဖပ မှုြို ဆလ ာ့်ြ ခြင်ွေး ြသ
့် ို့်ဆသာ သဘာဝဆဘွေးအ ရ
တ ာယ်မ ာွေးမှ
ြာြယ်ဆပွေးြာ ဆရအရည်အဆသွေးတိုွေးတြ်ဆြာင်ွေးမန်ဆစခြင်ွေး အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး
ဆပွေးစမ်ွေး ိုငဆ
် ပသည်။
၈.၂ စမံကိန်း့် အပိိုင့််းအလိိုက့် လိုပင
့် န့််းမျာ်း - သက့်ရ ာက့်မှု နှင့် ရလျာြျရ ်း အစအမံမျာ်း
ရဒသြံမပည့်သူအစိုအဖွံ့ပိိုင့်သစ့်ရတာလိုပင
့် န့််း ဧ ိယာမျာ်း
(က) ရဒသြံမပည့်သအ
ူ စိုအဖွံ့ပိိုငသ
့် စ့်ရတာလိုပင
့် န့််းအာ်း ရထာက့်ပံမှုရပ်းမြင့််းမဖင့် သစ့်ရတာ
ဖံို်းလွှမ့််းမှု တိ်းို လာရစမည့်
ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး
ဆ

ွေးဆ ွေးမှုမ ာွေး

င
ို ်ရာ

ညွှန်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေးအတြ်

ခပ လိုပရ
် ာတင် တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ွေး ယ်စမ
ို ာွေးအပါအဝင်

တင
ို ်ပင်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူ
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မ ာွေး ှင့််

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး အာွေးနည်ွေးပါြ အသစ်ခပ ခပင်ဆခပာင်ွေးလထာွေးသည့်် ဆဒသြခပည်သူ

အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး

င
ို ်ရာ ညွှန်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေးသည် ဆဒသြခပည်သ/ူ ရပ်ရွာလူထို

အတြ် အြ ွေးမ ာွေးဆစ ိုင်မည် မဟိုတ်ပါ။

ွေးို ြ ွေးအလာွေးအလာမ ာွေးပင် ရှ ိုင်ပါသည်-

• ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးသည်

ဆဒသအဆခြအဆန ှင့််

ြိုြည
် မှု

မရှခြင်ွေး
• စနစ်ြို အယအ
ို ကြည်မရှခဖစ်လာြာ လူမဆ
ှု ရွေး(ရှုဆထာင်)့် အရ ဆရရှည်တည်တဆ
့် သာ
ဆဒသြခပည်သူ

အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး

ပိုမိုတိုွေးြ ွဲ့ဆရွေးဆ

ာင်ရြ
ွ ရ
် န်

အဆခြအဆန ဆပွေးမည်မဟိုတ်ပါ
• ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို အဆခြြဆသာ စွေးပာွေးဆရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးြ
ရရှမည့််

အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေးြို

လူမဆ
ှု ရွေး

င
ို ်ရာ

အာွေးလိုွေးြ

သြ်ဆရာြ်မမ
ှု ာွေး

ပထိုတ်ြထာွေးရသည့််

ြစာွေးြင်မ
့် ရရှလျှင်

ရှလာ ိုင်ဖပွေး

လူအိုပ်စိုမ ာွေးအဆပေါ်

မဆြာင်ွေးဆသာ

ဓနအင်အာွေးြာဟမှု

အ ရ
တ ာယ်(

တွေးို လာြာ

ိုွေးြ ွေးအလာွေးအလာ)မ ာွေး

ရှလာဆပမည်။
“ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး
လိုပင
် န်ွေးစဉ်တင် ပတ်ဝန်ွေးြ င်
မ ာွေးအာွေး စမြန့််ြမှု

ိုငရ
် ာ

ှင့်် လူမဘ
ှု ဝ

င
ို ်ရာ လမ်ွေးညန
ွှ ်ြ ြ်” ြို ဆရွေး

အိုပြ
် ပ်လိုပြ
် င
ို ်မှု

စမြန်ွေးဆရွေး

ိုင်ရာ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး

ှင့်် သြ်ဆရာြ်မှု

ထိုတခ် ပန်ဖပွေးခဖစ်ြာ ESMF ဆနာြ်

၃ တင် ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်။ ဆဒသြခပည်သအ
ူ စိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ဆ
တင် ြ င်သ
့် ိုွေးလြ
ို ်နာရမည့်် တည်

လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေး င
ှ ့််အည ဆ

ဆရွေး
ြ်တ

ာင်ရွြ်ရာ

ာင်ရွြ်ပါြ ဆဒသြ

ခပည်သူမ ာွေးြို အဆခြခပ သည့်် ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာမ ာွေး တည်ဆထာင် င
ို ်မည်
ခဖစ်ဖပွေး ထသ
ို ို့် ဆ
ဆ

ာင်ရွြ်ခြင်ွေးခဖင့်် ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးြို အြ ွေးမမ ာွေး ဆစသည့်် လိုပင
် န်ွေး

ာင်ရွြမ
် ှုမ ာွေးြို ဆလ ာ့်ြ ိုင်မည် ခဖစ်သည်။

(ြ) ရဒသြံမပည့်သူအစိုအဖွံ့ပိိုငသ
့် စ့်ရတာလိုပင
့် န့််း အသစ့်မျာ်း တည့်ရထာင့် ာတင့် ပံပိို်းမြင့််း နှင့်
ရထာက့်ပမြင့်
ံ ်း (အသံ်းို မပ သူမျာ်းအဖွံ့ ၁၀၀၀ အထိ)
ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး
အဖွဲ့ဝင်မ ာွေး၏ စမ်ွေးဆ

အိုပ်ြ ပ်လိုပ်ြိုင်ရာတင်

အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့

ာင်ရည်အာွေး တွေးို ခမင့််ဆစြာ ဆဒသြခပည်သ/ူ ရပ်ရွာလူထြ
ို လ
ို ည်ွေး ဆတာမွေး
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အ ရ
တ ာယ်မှ ြာြယ်မှု ပိုမိုဆပွေး ိုင်ဆပမည်။ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး(

ိုွေးြ ွေးအလာွေးအလာမ ာွေး) ရှပါ

ဆသွေးသည်• ရပ်ရွာလူထ/ို ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးအကြာွေး နယ်နမတ်ဧရယာ သတ်မတ
ှ ်ရာတင် အခငင်ွေး
ပာွေးခြင်ွေး
• ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးဧရယာမ ာွေးြို စာွေးဝတ်ဆနဆရွေး/ အသြ်ဆမွေး
ဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုအတြ် မှြိုဆနရသည့်် အမလိုြသ
် ူမ ာွေး၊ လယ်သမာွေးမ ာွေး ှင့်် အခြာွေးဆသာ
ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး၏ ဝင်ဆင

ွေးို ရွေးှု ခြင်ွေး

ှင့်် ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ် သစ်ဆတာ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး အဆြာင်အထည်ဆဖာ်ရာမှ ၎င်ွေးတ့်ိုအဆပေါ် ြန့််သတ်ြ ြ်မ ာွေး ခဖစ်ဆပေါ်
လာြာ ဖယ်ြ ဉ်ပထိုတ်ြရခြင်ွေး
• သြ်

ိုင်ရာသစ်ဆတာဦွေးစွေးဌာနသည် ဝန်ထမ်ွေးအင်အာွေး လလ
ို ဆ
ို လာြ်ဆလာြ် မရှလျှင်

စမြန်ွေး၏

ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေး

ိုင်ရာ

လိုပင
် န်ွေးဆ

ာင်တာ

မ ာွေးြို ဆ

ာင်ရွြ်ဆစပါြ ၎င်ွေးတို့်အဆပေါ် ဝန်ထိုပဝ
် န်ပွေးို ခဖစ်ဆစြာ အသွေးို ခပ သူမ ာွေး

အဖွဲ့မ ာွေး ဖွဲ့စည်ွေးရာတင် ထဆရာြ်မှုမရှဘ ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေးအဆနခဖင့်် ဆဒသြခပည်သူ
အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအဆပေါ် ယိုကြည်မှု ဆပ ာြ်
(ဂ)

လက့် ှိ

ွေးို လာ ိုင်ပါသည်။

ရဒသြံမပည့်သအ
ူ စိုအဖွံ့ပိိုငသ
့် စ့်ရတာလိုပင
့် န့််းမျာ်းကိို

ပိိုမိိုအာ်းရကာင့််းရစ န့်

ရထာက့်ပမြင့်
ံ ်း (အသံ်းို မပ သူမျာ်းအဖွံ့ ၂၀၀၀ အထိ)
ဆသွေးငယ်ဆသာ အ ရ
တ ာယ်(
အ ရ
တ ာယ်(

ွေးို ြ ွေးအလာွေးအလာ) မ ာွေးမှသည် အဆတာ်အတန် ကြွေးမာွေးဆသာ

ိုွေးြ ွေးအလာွေးအလာ)မ ာွေး ရှပါသည်။

• နယ်နမတ်ဧရယာခပန်လည်သတ်မတ
ှ ်ခြင်ွေးသည်
အကြာွေး

အခငင်ွေးပာွေးမမ
ှု ာွေးစာြို

သတ်မှတခ် ြင်ွေး

ဆြ ွေးရွာမ ာွေး ှင့််

ခဖစ်ဆစပါလမ့််မည်။

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးဆကြာင့််

ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေး

နယ်နမတ်ဧရယာ

နယ်နမတ်မ ာွေး

အြ ွဲ့ဆသာ ဆြ ွေးရွာမ ာွေးအတြ် ဆခမယာအသိုွေးခပ ြင့််

ခပန်လည်

ဆခပာင်ွေးလသာွေးမည်ခဖစ်သည့််
ှင့်် အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု

အြင့််အလမ်ွေးမ ာွေးအာွေး ြန့််သတ်သလို ခဖစ်သာွေး ိုငပ
် ါသည်။
• ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးမှ
ဝယ်ယူရန်

စတ်ဝင်စာွေးသည့််

ဦွေးဆရသည်

ထြ်ရှသည့််

ထြ်ြိုန်မ ာွေးြို

အြန့််အသတ် င
ှ ့််သာ

ရှဆသွေးရာ

ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို အဆခြြသည့်် စွေးပာွေးဆရွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး
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အဆနခဖင့််

ြနဦွေးြာလမ ာွေးတင်

ဆစ ွေးြြ်သို့်

လြ်လမ
ှ ်ွေးမြာ

တင်ပ့်ို ိုငရ
် န်မှာ

မလယ်ြပ
ူ ါ။
• အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့မ ာွေးသည်

အလာွေးအလာရှဆသာ

ဆြာင်ွေးမန်သည့််

အသြ်ဆမွေး

ဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးြို ရှာဆဖသတ်မှတ် င
ို ်ခြင်ွေး မရှပါြ အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဆနခဖင့််
ယိုကြည်မှုဆပ ာြ်ရှ ိုငပ
် ါသည်။ အခြာွေးတစ်ဘြ်ြ ကြည့််လျှင်လည်ွေး အသွေးို ခပ သူမ ာွေး
အဖွဲ့မ ာွေး ဆရွွေးြ ယ်ထာွေးဆသာ အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးသည် အြ ွေး
ဆြ ွေးဇူွေး ှင့်် ဝင်ဆငမ ာွေးစာရရှမည့်် အလာွေးအလာမရှလျှင် သို့်မဟိုတ် အသွေးို ခပ သူမ ာွေး
အဖွဲ့မ ာွေးသည်

၎င်ွေးတ့်ို ှင့််

အြျွမ်ွေးတဝင်မရှဆသာ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို

ဆရွွေးြ ယ်လျှငခ် ဖစ်ဆစ

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု

အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့မ ာွေး၏

အသြ်ဆမွေး

ဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေး တည်ဖမရန် မခဖစ် င
ို ်ပါ။ သို့်ခဖစ်ရာ အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့မ ာွေး
အဆနခဖင့်် ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို ဆရရှည်တည်တဆ
့် အာင်
အိုပ်ြ ပ်လပ
ို ်ြိုငရ
် ာတင် သြ်ဆရာြ်မှု ရှ ိုင်ပါသည်။
(ဃ) လက့် ှိ ရဒသြံမပည့်သူအစိုအဖွံ့ပိိုငသ
့် စ့်ရတာလိုပင
့် န့််းမျာ်းအာ်း အာ်းရကာင့််းရစမြင့််း နှင့်
ရဒသြံမပည့်သူအစိုအဖွံ့ပိိုင့်သစ့်ရတာလိုပင
့် န့််း အသစ့်မျာ်း တည့်ရထာင့်နိုင
ိ ့် န့် ပံပိ်းို ရပ်းမြင့််း
ဆအာြ်ဆဖာ်ခပပါ ခဖစ်လာ ိုင်သည့်် သြ်ဆရာြ်မှုမ ာွေးြို သတ်မှတဆ
် ဖာ်ထတ
ို ထ
် ာွေးပါသည်• ဆစ ွေးြြ်

အြန့််အသတ်သာရှခြင်ွေး

င
ှ ့််

ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို

ယှဉ်ဖပ င် ိုင်စမ်ွေး

အာွေးနည်ွေးခြင်ွေးသည်

အဆခြြသည့််

စွေးပာွေးဆရွေးလပ
ို င
် န်ွေး

မ ာွေးအာွေး ဆစ ွေးြြ်ထိုွေးဆဖာြ် ိုင်စမ်ွေး ှင့်် ဆစ ွေးြြ်တင် လြ်ရှဆရာင်ွေးြ
မ ာွေး ှင့်် ယှဉ်ဖပ င် ိုငစ
် မ်ွေးြို ဆလ ာ့်ြ ဆစ ိုင်ပါသည်။ အြ ွေး

တင်ပို့်သူ

ြ်အဆနခဖင့်် ဆဒသြ

ခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို အဆခြြသည့်် စွေးပာွေးဆရွေးလိုပင
် န်ွေး အဖွဲ့ဝင်မ ာွေး၏
အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု

ိုင်ရာ

တည်ဖမမှုြို

ထြိုြ် င
ို ်ပါသည်။

ဆဒသြခပည်သူ

အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို အဆခြြသည့်် စွေးပာွေးဆရွေးလိုပ်ငန်ွေး အဖွဲ့ဝင်မ ာွေးအဆနခဖင့််
၎င်ွေးတ၏
ို့် တန်ဖွေးို ခမင်ထ
့် ြ်ြိုန်မ ာွေးြို ထိုတလ
် ိုပ်သည့်် အ
ြ သည့်် ြနဦွေး အ

င့်် ှင့်် ဆစ ွေးြြ်တင်ဆရာင်ွေး

င်မ
့် ာွေးတင် အဆထာြ်အပ့်မရရှဘ အခြာွေးဆသာ ဝင်ဆငရရှ င
ို ်သည့််

အာွေးထာွေးစရာ နည်ွေးလမ်ွေးမ ာွေးလည်ွေး မရှလျှင် ၎င်ွေးတို့်၏ အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုမ ာွေးြို
ထြိုြ် ိုင်ပါသည်။
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• ပိုဂဂလြြဏ္ဍဘြ်မှ သစ်ပမာဏ

မည်မျှဝယ်ယူမည်

၎င်ွေးတို့်အဆနခဖင့်် ဆရရှည် မည်မျှဝယ်ယူမည်

ိုသည့်် အာမြြ ြ်မရှလျှင်၊

သ
ို ည့်် ြန်ထရြ
ို ်စာြ ပ် ြ ပ်

ခြင်ွေး မရှလျှင် ပိုဂဂလြြဏ္ဍြို ပပ
့် ိုွေးဆပွေးသင်ွေးမည့်် အ

ထ
ို ာွေး ိုင်

ပ
ို ါအဖွဲ့မ ာွေးြို ဖွဲ့စည်ွေးသမ
ူ ာွေး၏

ရှငသ
် န် ရပ်တည်ဆရွေးသည် (မဆသြ ာမှုမ ာွေးြာ) အ ရ
တ ာယ်(

ိုွေးြ ွေးအလာွေးအလာ) ရှပါ

သည်။
• သတင်ွေးအြ ြ်အလြ်မ ာွေး ရရှ င
ို ်မှုသည် အာွေးသာဆသာ သူမ ာွေးအတြ်သာခဖစ်ြာ
ထြိုြ်ြစာွေးလယ်ဆသာ အိုပ်စိုမ ာွေးအတြ် အဆခြအဆနမဆပွေးပါြ ထြိုြ်ြစာွေးလယ်
ဆသာသူမ ာွေး (အမ ွေးသမွေးမ ာွေး၊

င်ွေးရသာွေးမ ာွေး၊ မသန်စမ်ွေးမ ာွေး) သည် သတင်ွေး အြ ြ်

အလြ် ရရှခြင်ွေးမှ တန်ဖွေးို ပိုမိုရရှလာမည့်် အြ ွေးမ ာွေးြို ြစာွေးရရှ ိုငမ
် ည် မဟိုတပ
် ါ။
• ပိုဂဂလြြဏ္ဍ င
ှ ့်် ြ တ်

ြ်ရန် အသိုွေးခပ သူမ ာွေး အဖွဲ့မ ာွေး

ဖွဲ့စည်ွေးရာတင် ထြိုြ်ြစာွေးလယ်သည့််သူမ ာွေးအာွေး
ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ဆ

ိုင်ရာ အသင်ွေးအဖွဲ့၊ အိုပ်စိုမ ာွေး

ိုွေးခဖတ်ြ ြ်မ ာွေး ြ မှတ်ြင်ဆ
့် ပွေးခြင်ွေး၊

ာင်ရြ
ွ ်ြင်ဆ
့် ပွေးခြင်ွေး တ့်ိုြို လ စ်လ ရှုထာွေး တတ်ပါသည်။ သို့်ခဖစ်ရာ

၎င်ွေးတို့်အဆနခဖင့်် အ

ပ
ို ါ အဖွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး

ှင့်် အသွေးို ခပ သူမ ာွေး အဖွဲ့မ ာွေး၏ အဖွဲ့ဝင်

ခဖစ်ခြင်ွေးမှ အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးြစာွေးရဖယ် မရှပါ။
• ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို

အဆခြြသည့််

စွေးပာွေးဆရွေးလပ
ို င
် န်ွေး

အဖွဲ့ဝင်မ ာွေးသည် ဆယဘိုယ အာွေးခဖင့်် အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်မ ာွေးသာ ခဖစ်ရာ
၎င်ွေးတို့်အမ ာွေးစိုသည် တန်ဖိုွေးခမင့််ထြ်ြိုနမ
် ာွေး ထိုတ်လပ
ို ်ခြင်ွေး၊ ဆစ ွေးြြ်တင် ဆရာင်ွေးြ
ခြင်ွေးတို့်တင် အဆတွဲ့အကြ မရှကြပါ။ သို့်ခဖစ်ရာ မမြယ
ို ်မမ ယိုကြည်မှု အာွေးနည်ွေးဆသာ
ဆကြာင့်် ၎င်ွေးတ့်ိုအဆနခဖင့်် ပိုဂဂလြြဏ္ဍဝယ်သူမ ာွေး ှင့်် အတူတြ လြ်တလိုပ်ြိုင်ရန်
အ

င်သင်အ
့် ဆနအထာွေး မရှပါ။

• အမှုနအ
် မွှာွေးမ ာွေးထြ်ရြာ
ှ
ညစ်ညမ်ွေး၍ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးဆသာ လိုပင
် န်ွေးြင်အဆနအထာွေး၊
ထြ်ြိုန်မ ာွေး ထိုတ်လပ
ို ်ခြင်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးမှ

ူညသမ ာွေး ထြ်ရှခြင်ွေး၊ ထြ်ြိုန်မ ာွေး

ထိုတ်လပ
ို သ
် ည့်် လိုပင
် န်ွေးစဉ် ှင့်် ြိုန်ကြမ်ွေးမ ာွေး ှင့်် ထြ်ြိုန်မ ာွေး သိုဆလှာင်ထာွေးရှသည့််
ြာလအတင်ွေး

ဆဒသြခပည်သူ/ရပ်ရွာလူထအ
ို ဆပေါ်

ထြ်ြိုန်မ ာွေး

ထိုတလ
် ိုပသ
် ည့််

လိုပင
် န်ွေးစဉ်မှ

မွေးဆဘွေး

အ ရ
တ ာယ်

ထြ်ရလာဆသာ
ှ

ခဖစ်ဆစခြင်ွေး၊

စန့််ပစ်ဆရမ ာွေး ှင့််

သန့််ရှငွေး် မှု အာွေးနည်ွေးခြင်ွေးဆကြာင့်် ဆဒသြခပည်သူ/ရပ်ရွာလူထိုတင် ဆရဆကြာင့်် ြူွေးစြ်
တတ်ဆသာ၊

ဗြ်တာမ ာွေးဆကြာင့််

ြူွေးစြ်တတ်ဆသာ

ဆရာဂါမ ာွေး

ခဖစ်ပာွေးဆစခြင်ွေး
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တ့်ိုဆကြာင့်် စမြန်ွေးတင် ပါ၀င်ဆ

ာင်ရွြသ
် ူမ ာွေးသည် အ ရ
တ ာယ်ရဆသာ
ှ
လိုပင
် န်ွေးြင်

အဆနအထာွေးမ ာွေး င
ှ ့်် ကြ ဆတွဲ့ရ ိုင်သည်။
ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး အစအစဉ်တင် သတင်ွေးအြ ြ်အလြ်

ရယူခြင်ွေး၊ ထိုတ်ခပန်ခြင်ွေး ှင့်် ပင်လ
့် င်ွေးခမင်သာမှုရှခြင်ွေး

င
ို ်ရာ လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေး ပါဝင်သည်။

• ESS 7 ပါ စ န
ှု ်ွေးသတ်မှတ်ြ ြ်မ ာွေးြို ခပည့််မဆစရန် တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးလူမ ွေးစမ
ို ာွေး
သင့််ဆလ ာ်ဆသာ

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးမှုမ ာွေး ဆ

ပါဝင်ခြင်ွေးအစအစဉ် မူဆဘာင် (ESMF ဆနာြ်
• ရပ်ရွာလူထ၏
ို

ြ န်ွေးမာဆရွေး ှင့််

ှင့််

ာင်ရြ
ွ ်ရာတင် ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး ပူွေးဆပါင်ွေး
ြ်တ ၁၃) ြို အသွေးို ခပ ရ ဆပလမ့််မည်။

ဆဘွေးြင်ွေးလခို ြ မှုအဆပေါ်

သြ်ဆရာြ်လာ ိုင်သည့််

ကြွေးမာွေးဆသာ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး ှင့်် သြ်ဆရာြ်မမ
ှု ာွေးြို ဆလ ာ့်ြ သို့်မဟိုတ် ဆလ ာ့်ြ ဆစရန်၊
ဆရှာင်ရာှ ွေးရန်
ဆရွေး

ခပင်

ရပ်ရွာလူထို

ြ န်ွေးမာဆရွေး

င်ထာွေးပါသည် (ESMF ဆနာြ်

ှင့််

ဆဘွေးြင်ွေးလိုခြ ဆရွေး

ြို

ြ်တ ၁၀)

ဆဒသြခပည်သူ အစိုအဖွဲ့ပိုငသ
် စ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေး အိုပ်ြ ပ်လိုပြ
် ိုငမ
် ှု
လိုပင
် န်ွေးစဉ်တင် လြ
ို ်နာရမည့်် ပတ်၀န်ွေးြ င် ှင့်် လူမဘ
ှု ၀

ိုင်ရာ စမြန်ွေးဆရွေး

ဆရွေး

င
ို ်ရာ အ တရာယ် ှင့်် သြ်ဆရာြ်မှု

မ ာွေး စမြန့််ြမှု လမ်ွေးညန်ြ ြ်အာွေး ဆရွေး

ထာွေးြာ (ESMF ဆနာြ်

သည်။ CF

ာင်ရြ
ွ ်မှု

ိုင်ရာ လြ်ရှ လိုပင
် န်ွေးဆ

အစအစဉ်

ြ်တ ၃) တင် ဆဖာ်ခပထာွေး

င
ို ်ရာ လိုပထ
် ွေးို လပ
ို ်နည်ွေးမ ာွေးြို အဆခြြ၍

၄င်ွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအာွေး ဆဒသြခပည်သူအဆခြခပ နည်ွေးလမ်ွေးခဖင့်် ြ ဉ်ွေးြပ်မည့်် လမ်ွေးညန်ြ ြ်အာွေး
ဆဖာ်ခပထာွေးသည်။ ထသ
ို အ
ို့် ာွေးခဖင့်် ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေးအာွေး အြ ွေးမမ ာွေးဆစ သည့်် CF လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး
ဆ

ာင်ရွြမ
် ည့််အ တရာယ်အလာွေးအလာြို ဆလ ာ့်ြ ဆပွေးမည် ခဖစ်သည်။

(င) ရ

ှည့်တည့်တမည့်
ံ
ပိုဂဂလိကကဏ္ဍ စိက
ို ့်ြင့််းမျာ်း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းို တက့်ရ ်း - စမြန်ွေးသည်

ပိုဂဂလြစြ
ို ်ြင်ွေးမ ာွေးတင် ရင်ွေး ွေးှ ခမ ပ် မှု
ှ ပမ
ို ိုတိုွေးတြ်လာဆစမည့်် အဆခြအဆနဆြာင်ွေးမ ာွေးြို
ဖန်တွေးဆပွေးရန် ဆမျှာ်လင့််ထာွေးပါသည် (စမြန်ွေး အပင
ို ်ွေး ၁)။ အနည့််းငယ့် မှ အတန့်အသင့်
ကြွေးမာွေးဆသာ အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေးသည် ဆအာြ်ပါအြ ြ်မ ာွေးဆပေါ် မူတည်၍ ခဖစ်ဆပေါ်
ိုင်ပါသည်• အလိုပ်လိုပသ
် ည့်် အဖွဲ့မ ာွေး၏ ဖွဲ့စည်ွေးပို၊ တာဝန်မ ာွေး ှင့်် လိုပဆ
်

ာင်ရမည့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး
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• အ

ခို ပ ထာွေးဆသာ

မူဝါဒ ှင့််

ဥပဆဒဆရွေးရာ

ခပ ခပင်ဆခပာင်ွေးလမှုမ ာွေး၏

နယ်ပယ်

အတိုငွေး် အတာ ှင့်် အဆကြာင်ွေးြ င်ွေးရာမ ာွေး
• စိုြြ
် င်ွေးတည်ဆထာင် င
ို ်မည့်် ဆခမဆနရာ လ ာထာွေးစစစ်ခြင်ွေး၏ ပမာဏ င
ှ ့်် အဆနအထာွေး
အတန့်အသင့် ကက်းမာ်းရသာ အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာ
ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

▪
ဆ
▪

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေးအာွေး

ပင့််လင်ွေးခမင်သာစာ

ာင်ရွြခ် ြင်ွေးမခပ လျှင်
ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေးသည်

ဆခမပိုထိုတခ် ြင်ွေး၊

နယ်နမတ်ဆရွေး

မ ာွေးြို ဆြာင်ွေးစာနာွေးလည်သဆဘာဆပါြ်ခြင်ွေးမရှဘ

သတ်မတ
ှ ်ခြင်ွေး

ြ်လြ်လိုပဆ
်

ာင်ရမည့််

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးအာွေး အြူအညမဆပွေးလျှင်
▪ ရိုပ်ပိုငွေး် အရ ှင/့်် သို့်မဟိုတ် စွေးပာွေးဆရွေးအရ ဖယ်ရှာွေးပစ်မည့်် အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာ ၂၀၂၀ခု ှစ် ၊ ြေတ်လတင် သစ်မတာဦားစီားဌာနသည် ကက ား၀ုင်ားမတာ
ကာကယ်မတာြေ ာားတင်
အတည်ြေ ပ ြေီ

ပုဂ္ဂလကသစ်မတာစက
ု ်ခင်ားြေ ာား

ကင်ားဆင်ားစစ်မဆား၍

ဌာနဆုင် ာညွှနက် ကာားခ က်

တင် ပ န်

ထုတ် ပန်ခပ
ွဲ့် သည်။

ှငက့်် က ား ပင်

တည်မထာင်ခင်အ
့် ာား

လအ
ု ပ်သည်အ
့် ခ က်ြေ ာားအာား
ညွှနက် ကာားခ က်တင်

စုကခ
် င်ား

တည်မထာင်လုသူက ပုဂ္ဂလကစက
ု ်ခင်ားတည်မထာင် န်အတက် အဆု ပ တင် ပလာ
သည့်် မ ြေမန ာ၏ လက်ရှမ ြေအသံုားခ မှု ကု စစစ်တင် ပ န် ရှင်ားလင်ားစာ ညွှနက် ကာား
ထာားပ သည်။ မ ြေမန ာသည် က ြူားမက ာ်၀င်မ ာက်စက
ု ပ
် ားထာားသည့်် လယ်ယာြေ ာား
ရှမနပပီား ြစ်ပ က အဆုပ မ ြေမန ာအာား ပုဂ္လ
ဂ ကစုက်ခင်ားတည်မထာင် န်အတက်
ဆရှာင်ရာှ ွေး ြေည်။ ဆရှာင်ရှာွေးနင် ခင်ားြေရှပ က လူမမ
ှု ား ာပဋပကခ သု့်ြေဟုတ် ရိုပ်ပိုငွေး် အရ
ှင/့်် သို့်မဟိုတ် စွေးပာွေးဆရွေးအရ ဖယ်ရှာွေးမြေ
ှု ြစ်မစ န်

ယင်ားက ြူားမက ာ်၀င်မ ာက်

စုကပ
် ားထာားသည့်် လယ်ယာြေ ာားကု ခ န်လှပထ
် ာား ြေည် ခဖစ်သည်။ သု့် ြစ် ာ စီြေံကန်ား
သည် ရိုပ်ပင
ို ်ွေးအရ ှင/့်် သို့်မဟိုတ် စွေးပာွေးဆရွေးအရ ဖယ်ရှာွေးမအ
ှု လာားအလာ ြစ်နင
ု ်ြယ်
ြေရှပ ။ စမြန်ွေးဆနရာမ ာွေးဆရွွေးြ ယ်ရာတင်လည်ွေး ရိုပ်ပင
ို ်ွေးအရ ှင/့်် သို့်မဟိုတ် စွေးပာွေးဆရွေး
အရ ဖယ်ရှာွေးမအ
ှု လာားအလာရှမည်ဆ
့် နရာမ ာွေးြို ဆရွွေးြ ယ်မည် မဟိုတပ
် ါ။
အနည့််းငယ့်ရသာ အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာ
▪ သတင်ွေးအြ ြ်အလြ်ရရှ ိုငမ
် ှုသည် အာွေးသာဆသာ သူမ ာွေးအတြ်သာ ခဖစ်ဆစ လျှင်
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• တင
ို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး၊ ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ခြင်ွေး၊ အြ ြ်အလြ်ထိုတ်ခပန်ခြင်ွေး အစအစဉ်မ ာွေး

ှင့်စ
် ပ်လ ဉ်ွေးသည့်် အဆခြအဆနမ ာွေးြို ဆဖာ်ခပ ိုင်ရန်
ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး အစအစဉ်ြို ဆရွေး

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

ထာွေးရြာ
ှ
လအ
ို ပ်သလို ခပင်

င်မမ်ွေးမရမည်။

• နစ်နာမှုတင
ို က် ြာွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် အကြခပ ြ ြ်မ ာွေးြို ဆခဖရှငွေး် ဆပွေးသည့််စနစ် တည်ဆထာင်
ထာွေးရရမည်
ှ
။
ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေးအာွေး အသပညာဆပွေး အစအစဉ်မ ာွေးြို ပမ
ို ှန် ဆ

•
(

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

• တင
ို ်ပင်ဆ

ာင်ရွြရ
် မည် -

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးခြင်ွေး အစအစဉ်ြို ညွှန်ွေး

ိုသည်)

ွေးဆ ွေးမမ
ှု ာွေး၊ သတင်ွေးအြ ြ်အလြ် ထိုတ်ခပန်ခြင်ွေးမ ာွေးတင် တင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေး

လူမ ွေးစိုမ ာွေး

ဆသြ ာစာ

ပါဝင် င
ို ်ဆစရန်

အစအစဉ်မဆ
ူ ဘာင် (ESMF ဆနာြ်

ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေး

ြ်တ ၁၃ ြို ညွှန်ွေး

ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ခြင်ွေး

သ
ို ည်) ြို အဆြာင်အထည်

ဆဖာ်ရမည်။
(စ) အသံ်းို မပ သူမျာ်းအဖွံ့ လှညပတ့်
့်
န့်ပံိုရငကိို ပံပိို်းမြင့််း
• လှည့်ပ
် တ်ရန်ပိုဆငသည်

မ ာွေးဆသာအာွေးခဖင့််

လလ
ို ဆ
ို လာြ်ဆလာြ်ခဖင့််

ြိုယ်ပိုင်

ရပ်တည်သည် ခဖစ်ဆသာ်လည်ွေး ခပင်ပမှ အဆထာြ်အပြ
့် ို မှြရ
ို သည်မ ာွေး ရှလာခြင်ွေး၊
ရန်ပဆ
ို ငအာွေး လူမဆ
ှု ရွေးအရ မျှမျှတတ ရယူသိုွေးစြင့်် မရှခြင်ွေး၊ ရန်ပဆ
ို ငအာွေး ဆရတို
အြ ွေးအခမတ်မ ာွေးအတြ်
ဆ

အသွေးို ခပ ခြင်ွေး၊

အဆသွေးစာွေးဆြ ွေးဆငလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး

လိုပြ
် ိုင်

ာင်ရွြဆ
် နသည့်် ဆနရာမ ာွေးတင် ရန်ပဆ
ို ငအာွေး အလသွေးို စာွေးခပ ခြင်ွေး၊ ရန်ပဆ
ို ငအာွေး

လူူ့မလင
ို ်လွှာ/ လူရည်တတ်မ ာွေးြသာ ရယူသွေးို စဆနြာ ြဆဝြ ထာွေးမှု မမျှတခြင်ွေး
• ရန်ပဆ
ို ငအာွေး

ဆလ ာ်မန
ှ ်ြန်စာ အသွေးို မခပ ပါြ၊ တစ်ြါတစ်ရ အလသွေးို စာွေးခပ ပါြ

အသွေးို ခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်မ ာွေးအကြာွေး

ခပဿနာတြ်ြာ

လူမဆ
ှု ရွေး

င
ို ်ရာ

ိုွေးြ ွေးအ ရ
တ ာယ်မ ာွေး ခဖစ်လာ င
ို ်ခြင်ွေး
• ရန်ပဆ
ို ငအာွေး ဆဒသြခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပင
ို ်သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးြို အဆခြြသည့်် စွေးပာွေးဆရွေး
လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး၏ ကသဇာရှဆသာ အဖွဲ့ဝင်မ ာွေးြ အခမတ်ထတ
ို ်အသိုွေးြ ဆနလျှင် အဖွဲ့ဝင်မ ာွေး
အကြာွေး အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးြို မျှမျှတတ ြစာွေးရမည်မဟိုတ်ပါ။
ယင်ွေးတို့်အာွေး
ဆ

ဆလ ာ့်ပါွေးဆစရန်

ာင်ရွြရ
် မည့််

စမြန်ွေးအတြ်

လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေး ှင့််

လှည့်ပ
် တ်ရန်ပိုဆင

ရန်ပဆ
ို ငမူဝါဒမ ာွေးြို

စမြန့််ြမှု

ိုငရ
် ာ

ခပ စိုထာွေးဖပွေးခဖစ်ပါသည်။
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အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှု

ိုင်ရာ အလာွေးအလာရှသည့်် အြင့််အလမ်ွေးမ ာွေးြို သတ်မှတခ် ြင်ွေး၊

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးမ ာွေးြို အသိုွေးခပ သူမ ာွေးအဖွဲ့မ ာွေးသို့် လှည့်ပ
် တ်ရန်ပိုဆငမ ာွေး ပ့်ပိုွေးြူညမှုမခပ ြင်ြပင်
ဆ

ာင်ရွြထ
် ာွေးရမည်။ အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးမှ ထြ်ရလာဆသာ
ှ
ထြ်ြိုန်မ ာွေး

ဆစ ွေးြြ်တင်ပ့်ိုဆရာင်ွေးြ ခြင်ွေး

ှင့်စ
် ပ်လ ဉ်ွေးဆသာ

အဆထာြ်အပ့် ှင့််

သင်တန်ွေးမ ာွေး

သည်

ထြိုြ်ြစာွေးလယ်ဆသာ သူမ ာွေးြိုပါ ပို့်ြ င
ို ်ဆအာင် စဉ်ွေးစာွေး စစဉ်ထာွေးရှရမည်။
ရန်ပဆ
ို င အလသိုွေးစာွေးခပ မှုအာွေး ထန်ွေးြ ပ် ိုင်ရန် နစ်နာမှုတင
ို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် အကြခပ ြ ြ်
မ ာွေးြို ဆခဖရှငွေး် ဆပွေးသည့််စနစ်ြို တည်ဆထာင်ထာွေးရှရမည်။
(ဆ) သဘာဝထိန့််းသိမ့််းရ ်းနယ့်ရမမ ှိ သစ့်ရတာမျာ်း စမံအိုပ့်ြျ ပ့်လိုပက
့် င
ိို မ့် ြင့််း
သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေးသည်

သစ်ဆတာအသိုွေးခပ မှု

သို့်မဟိုတ်

ထန်ွေးသမ်ွေး

ြာြယ် င
ို ်မှု စမ်ွေးရည်(အဆခြအဆန) ှင့်် ဆဒသြမ ာွေးြလ
ို ည်ွေး မည်သို့် ြင်ခ့် ပ ဆပွေးထာွေးသည်
ဆပေါ်မူတည်၍ ြခပာွေးကြပါသည်။ FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမြန်ွေးအပိုငွေး် ၃

ှင့်် စမ်ွေးဆ

ာင်ရည်

ခမင့််တင်ခြင်ွေး အပင
ို ်ွေး ၄ တ့်ိုသည် သတ်မှတ်ထာွေးဆသာ သစ်ဆတာမ ာွေးအာွေး မည်သထ
ို့် ဆရာြ်စာ
ြာြယ်မည်၊ တစ်ြ န်တည်ွေးမာှ ပင် သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေးတင် သစ်ဆတာအဆခြခပ
အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုမ ာွေး ဆ

ာင်ရြ
ွ ်မည့်် ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးအဆပေါ် ြ ဆရာြ် ိုငသ
် ည့််

အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးြို ဆရှာင်ရှာွေးခြင်ွေး၊ ဆလျှာ့်ြ ခြင်ွေးတ့်ိုြို အဆြာင်အထည်ဆဖာ်မည့်် အစတ်အပိုင်ွေး
တစ်ရပ်အခဖစ် စဉ်ွေးစာွေးရန် လပ
ို ါသည်။ လူမဘ
ှု ဝ
ဆြာင်ွေးြ ွေး၊

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးတင် သတ်မှတ်ထာွေးသည့််

ိုွေးြ ွေးမ ာွေးတင် ဆအာြ်ပါတို့် ပါဝင်သည်-

• သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမအြ ွဲ့တင် သဘာဝအဆခြြြရွေးသာွေးလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆစ
ခြင်ွေး
• သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ

ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးအာွေး

ပ့်ပွေးို မှုမ ာွေးဆပွေးခြင်ွေးခဖင့််

ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ စမအိုပ်ြ ပ်လိုပြ
် ိုငမ
် ြ
ှု ို ပိုမိုထဆရာြ်စာ ဆ
• ဆဒသြခပည်သူလထ
ူ ိုြ

ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ြာ

• သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ
နယ်ဆခမဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး၏ စမ်ွေးဆ

ာင်ရွြ် င
ို ်ဆပမည်

ဆစာင့််ဆရှာြ်ြာြယ်ခြင်ွေးခဖင့််

ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး နယ်ဆခမမ ာွေး ထန်ွေးသမ်ွေးခြင်ွေးြို ပမ
ို ိုဆ

သဘာဝ
သဘာဝ

ာင်ရြ
ွ ် င
ို ်ခြင်ွေး

စမအိုပ်ြ ပ်လိုပြ
် ိုငရ
် ာတင်

သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး

ာင်ရည်ြို ခမင်တ
့် င်ဆပွေးခြင်ွေး - မ ွေးစတ်မ ာွေးြို ဆစာင့််ကြည့််
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ဆလ့်လာခြင်ွေး၊ ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးအာွေး ပါဝင်လာဆစရန်

ြ်သယ် စည်ွေးရွေးို ခြင်ွေး၊ သဘာဝ

ြို အဆခြြဆသာ စမအိုပ်ြ ပ်လိုပြ
် ိုငမ
် ြ
ှု ို နာွေးလည်သည့်် စမ်ွေးရည်မ ာွေး တွေးို ခမင့််ဆစခြင်ွေး
• သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမြို
အာွေး

နယ်နမတ်သတ်မတ
ှ ်သည်အ
့် ြါ

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေး

လိုပြ
် ိုင် ိုငရ
် န်

ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေး

သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး

နယ်ဆခမအတင်ွေး ဝင်ဆရာြ်မှုအာွေး ြန့််သတ်တာွေးခမစ်မှုမ ာွေး ရှလာ င
ို ်ပါသည်။
• ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးအာွေး သယဇာတမ ာွေး ထိုတယ
် ူသိုွေးစြင်ြ
့် ို တာွေးခမစ်ပတ်ပင်ခြင်ွေး
• ကြာွေးြဇိုန် ဆခမဆနရာမ ာွေးတင် လြ်ရှ စိုြပ
် ွေးဆရွေး သို့်မဟိုတ် သွေး ှသစ်ဆတာ စိုြပ
် ွေးဆရွေး
ိုင်ရာ
ဆ
•

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုမ ာွေးခပ ဆနကြဖပွေး

ဆနာင်တင်လည်ွေး

ြ်လြ်

ာင်ရွြ် လိုပြ
် ိုငရ
် န် လအ
ို ပ်ဆနခြင်ွေး

ြရွေးသာွေးလပ
ို ်ငန်ွေးဖွဲ့ဖဖ ွေးလာသည် င
ှ ့််အမျှ

အမြ
ှု ်မ ာွေး

ပိုမိုစန့််ပစ်လာမည့််

ွေးို ြ ွေး

ဝင်ဆရာြ်လာခြင်ွေးဆကြာင့််

ဆဒသြ

အလာွေးအလာမ ာွေး ရှခြင်ွေး
•

ိုင်ငခြာွေးသာွေး ှင့််

ခပည်တင်ွေး

ြရွေးသာွေးမ ာွေး

ခပည်သူမ ာွေး၏ ယဉ်ဆြ ွေးမှုအဆမအ စ
ှ ်မ ာွေးြို ဖြမ်ွေးဆခြာြ်မမ
ှု ာွေး ရှလာရာ ယင်ွေးြို
ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးအာွေး လြ်မှုပညာ၊ ရိုွေးရာအစဉ်အလာ လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး၊ ဧည်လ
့် မ်ွေးညန
ွှ ် ှင့််
ဧည်ြ
့် ဆြျွွေးဆမွေးမှု

စမြန့််ြဆရွေး

ိုင်ရာ

စမ်ွေးဆ

ာင်ရည်မ ာွေး

ခမင့််တင်ဆပွေးခြင်ွေးခဖင့််

ဆလ ာ့်ြ င
ို ဆ
် ပမည်။
• သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး၏ သဘာ၀အမ ခခံ ြရွေးသာွေးလိုပင
် န်ွေး
သြ်

ိုင်ဆသာ စမ်ွေးဆ

ှင့််

ာင်ရည်အာွေး ခမင်တ
့် င်ခြင်ွေး၊ သဘာ၀အမ ခခံ ြရွေးသာွေးလပ
ို ်ငန်ွေး

စမြန့််ြမှု အဆတွဲ့အကြ မ ာွေး ရရှဆစခြင်ွေး
• ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးအာွေး အလိုပ်အြင
ို ်အြင်အ
့် လမ်ွေး ပိုမိုရရှဆစခြင်ွေး
• စမြန်ွေးြ ဆထာြ်ပထ
့် ာွေးဆသာ ခမန်မာ ိုင်ငရှ သဘာ၀အမ ခခံ ြရွေးသာွေးလိုပင
် န်ွေးဆနရာ
မ ာွေးသ့်ို ခပည်တင်ွေး ှင့််
အ

ိုင်ငတြာမှ ြရွေးသာွေးမ ာွေး ပိုမလ
ို ာဆရာြ်လည်ပတ်ဆစခြင်ွေးခဖင့််

ပ
ို ါဆဒသမ ာွေးရှ ဆဒသြခပည်သူမ ာွေး

ှင့်် ဆဒသြခပည်သူလူထမ
ို ာွေး ဆ

ာင်ရြ
ွ ်သည့််

သဘာ၀အမ ခခံ ြရွေးသာွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးအာွေး ဝင်ဆငတိုွေးခမင့််ရရှဆစမည်။ အခြာွေး
လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးခဖစ်သည့်် တည်ွေးြိုြန်ွေး၊ စာွေးဆသာြ်

ိုင် ှင့်် အခြာွေးဆစ ွေး

ြ်စပ်

ိုင်မ ာွေးသည်လည်ွေး

ဝင်ဆငရရှဆစမည်
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• သဘာ၀အမ ခခံ ြရွေးသာွေးလိုပင
် န်ွေးမှ ရရှသည့်် အြန်ဆငမ ာွေးြို အစိုွေးရဘဏ္ဍာဆငသို့်
အပ် ြာ
ှ

တင
ို ်ွေးခပည်ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆရွေးအတြ်

အသွေးို ခပ ိုငမ
် ည့််

ိုငင
် ဆတာ်ဘဏ္ဍာဆငြို

တွေးို ခမင့််ရရှဆစမည် ခဖစ်သည်
မဖစ့်လာနိိုငသ
့် ည့် ဆိို်းကျိ ်းသက့်ရ ာက့်မှုမျာ်းကိို ရလျာြျ န့်
• လိုပင
် န်ွေးစဉ်မူဆဘာင်ြို

ခပ စိုထာွေးဖပွေးခဖစ်သည်

သယဇာတရယူသွေးို စမှုအာွေး

ြန့််သတ်ထာွေးသည့််

(ESMF

ဆနာြ်

ြ်တ

၁၂)။

သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ

စမအိုပ်ြ ပ်လိုပြ
် ိုငမ
် ှု ခဖစ်လျှင် သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမအာွေး ဆရရှည်တည်တ့်
ဆစရန် အသွေးို ခပ ဆနစဉ်မှာပင် သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ စမအိုပ်ြ ပ် လိုပ်ြိုင်မှု
တင် ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးြို ပါဝင်ဆ
• စမြန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးဆ
သို့်မဟိုတ်

ရပ်ရွာလူထို

စမြန်ွေးသည်
ထသ
ို ို့် ဆ
ဆနာြ်

ာင်ရွြြ
် င့််ဆပွေးရန် အကြခပ ပါသည်

ာင်ရွြရ
် ာတင်
ပိုင်

ဆဒသြခပည်သမ
ူ ာွေး၊

င
ို ်ဆသာ

လခို ြ ဆရွေးဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး

အရာမ ာွေးြို

အိုွေးအမ်စည်ွေးစမ်မ ာွေး၊

အြာအြယ်ဆပွေး င
ို ်ရန်

ြန့််အပ်အသွေးို ခပ ရန်လိုအပ်သည့််အြ န်တင်

ာင်ရွြ်ဆစရန်အတြ် ဆဘွေးြင်ွေးလိုခြ ဆရွေးစမြန့််ြမှု အစအစဉ် (ESMF
ြ်တ ၉) ခပ စိုဖပွေးခဖစ်သည်။ စမြန်ွေးဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးအဆနခဖင့််

မလအ
ို ပ်ဘ

အင်အာွေးအသိုွေးခပ ခြင်ွေး၊ ရန်စခြင်ွေး သို့်မဟိုတ် ဆစာ်ြာွေးခြင်ွေးမ ာွေး မခပ လိုပဆ
် စရန်
ဆလ ာ့်ြ င
ို ရ
် န်

စမြန်ွေးသည်

မူဝါဒမ ာွေး၊

လြ
ို ်နာရမည့််

ှင့််

စည်ွေးြမ်ွေးမ ာွေး၊

လိုပထ
် ွေးို လိုပန
် ည်ွေးမ ာွေးြို ခပဌာန်ွေးထာွေးပါသည်။
• လိုပင
် န်ွေးြင်ဆဘွေးြင်ွေးလိုခြ ဆရွေး ှင့်် ထြိုြ်မှုဆလ ာ့်ြ ဆရွေး အစအမမ ာွေးလည်ွေး ပါဝင်
ဆသာ လိုပသ
် ာွေးစမြန်ြ
့် မှု လိုပထ
် ွေးို လိုပန
် ည်ွေးမ ာွေးြို ခပ စိုထာွေးပါသည် (ESMF အပင
ို ်ွေး
၈.၇ ပါ လိုပ်သာွေး ှင့်် ESMF ဆနာြ်
• အမြ
ှု ်မ ာွေး

ြခြာွေးစန့််ပစ်ခြင်ွေး ှင့််

ြ်တ ၈)
ခပန်လည်အသွေးို ခပ ခြင်ွေး

(ဆလျှာြ
့်

ခပန်လည်အသိုွေးခပ ခြင်ွေး၊ ခပန်လည်ခပ ခပင်ထတ
ို ်လပ
ို ်ခြင်ွေး) မ ာွေးြို ဆ

ခြင်ွေး၊

ာင်ရွြ်ဆစဆသာ

စမြန်ွေးအတြ် စန့််ပစ်ပစစည်ွေး စမြန့််ြမှု အစအစဉ်ြို ခပ စိုထာွေးသည် (ESMF
ဆနာြ်

ြ်တ ၇)

• ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ိုငရ
် ာ ြ င့််သွေးို လြ
ို ်နာရမည့်် ြ င့််ထိုွေး (ESMF ဆနာြ်

ြ်တ ၂)

သည် စမြန်ွေးအဆြာင်အထည်ဆဖာ်ဆနသည်ြ
့် ာလအတင်ွေး ပတ်ဝန်ြ င်ထြိုြမ
် ှု
မ ာွေးြို ဆရှာင်ရာှ ွေး၊ နည်ွေးပါွေး၊ ဆလ ာ့်ြ င
ို ်ရန် လြ်ဆတွဲ့လိုပဆ
်

ာင်ရမည့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး၊
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အသွေးို ခပ ရမည့်် အ

င်မ
့် ာွေး ှင့််စပ်လ ဉ်ွေး၍ သရှနာွေးလည်ဆစရန် အဆခြြ နည်ွေးပညာ

ိုင်ရာ လမ်ွေးညွှန်ြ ြ်မ ာွေးြို ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်။
တ ာ်းမဝင့် သစ့်ရတာလိုပင
့် န့််းမျာ်းကိို ှာရဖရဖာ့်ထတ
ို ့်မြင့််း နှင့် ကာကယ့်မြင့််း
တန်ဖွေးို ခမင့််

သဘာဝဆတာဧရယာမ ာွေးမှ

ဆလ ာ့်ြ ဆစရန် စမ်ွေးဆ

တရာွေးဝင်ြင့််ခပ မထာွေးသည့််

ာင်ရည် အာွေးဆြာင်ွေးြိုငမ
် ာဆစခြင်ွေး

သစ်ထိုတခ် ြင်ွေးမ ာွေးြို

ှင့်် တရာွေးဝင်သစ် ဆထာြ်ပ့်

ဆပွေး ိုငမ
် ြ
ှု ို ဆသြ ာဆစသည့်် လိုပင
် န်ွေးစဉ်မ ာွေးြို အာွေးဆြာင်ွေးဆစခြင်ွေး တ့်ြ
ို ့်သ့်ိုဆသာ လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး
စမြန်ွေး အပင
ို ်ွေး ၃.၂ မှတစ်

င့်် ဆ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြို ရှာဆဖဆဖာ်ထတ
ို ်ခြင်ွေး

ာင်ရွြ်ခြင်ွေးခဖင့်် စမြန်ွေးသည် တရာွေးမဝင် သစ်ဆတာ
ှင့်် ြာြယ်ခြင်ွေး ပ့်ပိုွေးဆ

ာင်ရွြ်ဆစ င
ို ်မည် ခဖစ်သည်။

ြင်ခ့် ပ မထာွေးဆသာ သို့်မဟိုတ် တရာွေးမဝင်ဆသာ သစ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးြို လိုပြ
် င
ို ်ဆ

ာင်ရွြ်

ကြသူမ ာွေးသည် အခြာွေးဥပဆဒမ ာွေး ှင့်် လိုပသ
် ာွေးဆရွေးရာသတ်မှတ်ြ ြ်မ ာွေး၊ (ဆလွေးလပင်ပန်ွေးသည့််၊
အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးဆသာ သစ်ထိုတ်လပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးတင် အသြ် ၁၈ ှစဆ
် အာြ် ြဆလွေးလိုပသ
် ာွေး မ ာွေးြို
အသွေးို ခပ ခြင်ွေး)၊ ြ န်ွေးမာဆရွေး ှင့်် ဆဘွေးြင်ွေးလခို ြ မှု (ဥပမာ- တစ်ြိုယ်ဆရသွေးို ြာြယ်ဆရွေး
ပစစည်ွေးမ ာွေးစသည်

အပါအဝင်

လိုပသ
် ာွေးမ ာွေး

ဆဘွေးြင်ွေးလိုခြ ဆစမည့််

အဆြာင်အထည်ဆဖာ်ခြင်ွေး) ြ့်သ့်ိုဆသာ ဆဘွေးြင်ွေးလခို ြ ဆရွေး
ြ ွေးဆဖာြ်သည့်် လိုပင
် န်ွေးဆ
ဤလူမှုဘဝ

ိုင်ရာ

နည်ွေးနာမ ာွေးြို

ိုင်ရာ ြ င့််သွေးို လြ
ို ်နာမှု မ ာွေးြို

ာင်တာမ ာွေးြိုလည်ွေး လိုပြ
် င
ို ် ိုင်သည့်် အလာွေးအလာ မ ာွေးပါသည်။

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးမှ ဆဖာ်ထိုတသ
် တ်မှတြ
် သ
့် ည့်် လူမဘ
ှု ဝ

ိုင်ရာ ဆြာင်ွေးြ ွေး

အြ ွဲ့တင် ဆအာြ်ပါတို့် ပါဝင်သည်• တရာွေးမဝင် သို့်မဟိုတ် ြင်ခ့် ပ ြ ြ်မရှဘ သစ်ဆတာထြ်ပစစညွေး် မ ာွေး ထိုတယ
် ူခြင်ွေးြို
ဆလ ာ့်ြ ဆစရန် ဆ
တ့်ိုြို

ာင်ရွြ်ရာတင် သတ်မှတဆ
် ဖာ်ထိုတခ် ြင်ွေး

ပိုမတ
ို ွေးို တြ်လာဆစမည့််

စမြန်ွေးအပိုင်ွေးမ ာွေးမှတစ်

လိုပြ
် ိုငမ
် ည့်် သစ်ဆတာအရာရှမ ာွေး၏ စမ်ွေးဆ
• တရာွေးမဝင်

သစ်ဆတာထြ်ပစစည်ွေးမ ာွေး

ြာြယ်ခြင်ွေးမ ာွေး

တွေးို ခမင့််လပ
ို ဆ
်

ှင့်် ဥပဆဒစွေးို မွေးို မှု ရှခြင်ွေး
င့််

ာင်ရည်ြို တည်ဆ
ထိုတ်ယူခြင်ွေးြို

ာင်ခြင်ွေးခဖင့််

လြ်ဆတွဲ့ြင်ွေး

င်ွေး

ာြ်ဆပွေးလမ်မ
့် ည်။

သရှဆဖာ်ထိုတခ် ြင်ွေး

ြဆလွေးလိုပ်သာွေး

ှင့််

သို့်မဟိုတ်

အတင်ွေးအကြပ် ြိုငွေး် ဆစခြင်ွေး အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးြို ဆလ ာ့်ြ ဆပွေးရာ ဆရာြ်သည်။
အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးလည်ွေး ရှပါသည်။ ၎င်ွေးတ့်ိုမှာ43

• တရာွေးမဝင်

သစ်ထိုတခ် ြင်ွေးမ ာွေး၊

တရစဆာန်မ ာွေးြို

ပစ်ြတ်ခြင်ွေး

စသည်တ့်ိုြို

ထထဆရာြ်ဆရာြ် ြာြယ်ဆစ င
ို ်မည့်် မူဝါဒ ှင့်် ဥပဆဒ ခပ ခပင်ဆခပာင်ွေးလမှုမ ာွေး၏
အြ ွေး

ြ်အဆနခဖင့််

သစ်ဆတာထြ်

ပစစည်ွေးမ ာွေး

င
ှ ့််

အပင်မ ာွေး

ထိုတ်ယူခြင်ွေး၊

တရစဆာန်မ ာွေးြို ပစ်ြတ်ခြင်ွေးမ ာွေး ဆ

ာင်ရွြဆ
် နကြသည့်် သူမ ာွေး ှငလ
့်် ည်ွေး အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး

ဆသာ ပဋပြခ အဆနအထာွေးြို ရင်

ိုင်ဆတွဲ့ကြ ဆစ ိုင်ပါသည်။

• သြ်

ိုင်ရာ သစ်ဆတာဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး၏ စမ်ွေးဆ

ာင်ရည်တည်ဆ

ာြ်ခြင်ွေး ပမာဏ

ှင့််

မူဝါဒ ှငဥ
့်် ပဆဒမ ာွေး လြ်ဆတွဲ့ဆခမခပင်တင် စိုွေးမွေးို သြ်ဆရာြ်မှု မလဆ
ို လာြ်ခြင်ွေး
• သစ်ဆတာအရာရှမ ာွေး လဆ
ို လာြ်စာ မရှမှု၊ လြ်ဆတွဲ့ဆခမခပင်တင် သစ်ဆတာအရာရှ
မ ာွေးအာွေး ထဆရာြ်စာ ဥပဆဒအာဏာအပ် ှင်ွေးထာွေးမှု မရှခြင်ွေး တ့်ိုဆကြာင့်် အြ န်ကြာ
လာသည် င
ှ ့််အမျှ

ဥပဆဒမ ာွေး၊မူဝါဒမ ာွေး၏

ထဆရာြ်ဆသာ

စိုွေးမိုွေးသြ်ဆရာြ်မှု

ဆလ ာ့်ပါွေးလာမှု
• ဆစ ွေးြြ်တင် တန်ဖွေးို ခမင့်် သဘာဝသစ်ဆတာထြ်ပစစည်ွေးမ ာွေးြို ဝယ်လိုအာွေး အ
မခပတ် မ ာွေးလာမှုသည် တရာွေးမဝင် သစ်ထတ
ို ်ခြင်ွေးလပ
ို င
် န်ွေးမ ာွေးြို ပို၍

ြ်

ြ်လြ်

ခဖစ်ဆပေါ်ဆစရန် အာွေးဆပွေးသည်။
• အခပန်အလှန်အာွေးခဖင့််

ဆဘွေးရန်ြင်ွေးရှငွေး် ဆရွေး

အ ရ
တ ာယ်

ွေးို ြ ွေး

နည်ွေးဆသာ်လည်ွေး

သစ်ဆတာဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး င
ှ ့်် ၎င်ွေးတို့်ြို ဆစာင့််ကြပ်လြ
ို ်ပါသည့်် လခို ြ ဆရွေးဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး သည်
မလအ
ို ပ်ဆသာ အင်အာွေးသိုွေးဆခဖရှငွေး် မှုမ ွေးြို ခပ လိုပ် ိုင်ခြင်ွေး
• တရာွေးမဝင် သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေး လိုပြ
် ိုငဆ
်

ာင်ရွြက် ြသူမ ာွေးသည် ြ န်ွေးမာဆရွေး ှင့််

ဆဘွေးြင်ွေးလိုခြ ဆရွေးြို ဆလ ာ့်ြ ဆစဖယ်ရာရှသည့်် လိုပန
် ည်ွေးလိုပဟ
် န်မ ာွေး ဆ
ဆလ့်ရရာ
ှ
ဆ

တရာွေးမဝင်

သစ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးြို

ာင်ရွြက် ြသည့်် သစ်ဆတာဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးအတြ်

ြာြယ်မည့််

ာင်ရြ
ွ ်

ဆခမခပင်ြင်ွေး

င်ွေး

အ တရာယ်မ ာွေးသည့််၊ မလခို ြ ဆသာ

ပတ်ဝန်ွေးြ င်အဆနအထာွေးြို ခဖစ်ဆစပါသည်။
ဆလ ာ့်ြ ဆစဆရွေး အစအမမ ာွေး/နည်ွေးလမ်ွေးမ ာွေးမှာ ဆအာြ်ပါအတင
ို ်ွေးခဖစ်သည်• ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ိုငရ
် ာ ြ င့််သွေးို လြ
ို ်နာရမည့်် ြ င့််ထိုွေး (ESMF ဆနာြ်

ြ်တ ၂)

သည် စမြန်ွေးအဆြာင်အထည်ဆဖာ်ဆနသည်ြ
့် ာလအတင်ွေး ပတ်ဝန်ြ င်ထြိုြမ
် ှု
မ ာွေးြို ဆရှာင်ရာှ ွေး၊ နည်ွေးပါွေး၊ ဆလ ာ့်ြ င
ို ်ရန် လြ်ဆတွဲ့လိုပဆ
်

ာင်ရမည့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး၊
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အသွေးို ခပ ရမည့်် အ

င်မ
့် ာွေး ှင့််စပ်လ ဉ်ွေး၍ သရှနာွေးလည်ဆစရန် အဆခြြ နည်ွေးပညာ

ိုင်ရာ လမ်ွေးညွှန်ြ ြ်မ ာွေးြို ဆဖာ်ခပထာွေးပါသည်။
• စမြန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးဆ

ာင်ရွြရ
် ာတင် သစ်ဆတာဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးြို အြာအြယ်

ဆပွေး ိုငရ
် န် စမြန်ွေးသည် လခို ြ ဆရွေးဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး ြန့််အပ်အသွေးို ခပ ရန်လိုအပ်ပါြ ထသ
ို ို့်
ဆ

ာင်ရွြဆ
် စရန်အတြ်

ဆနာြ်

ဆဘွေးြင်ွေးလခို ြ ဆရွေးစမြန့််ြမှု

အစအစဉ်

ြ်တ ၉) ခပ စိုဖပွေးခဖစ်သည်။ လခို ြ ဆရွေးဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးအဆနခဖင့််

(ESMF

မလအ
ို ပ်ဘ

အင်အာွေးအသိုွေးခပ ခြင်ွေး၊ ရန်စခြင်ွေး သို့်မဟိုတ် ဆစာ်ြာွေးခြင်ွေးမ ာွေး မခပ လိုပဆ
် စရန်
ဆလ ာ့်ြ င
ို ရ
် န်

စမြန်ွေးသည်

လိုပထ
် ွေးို လိုပန
် ည်ွေးမ ာွေးြို

မူဝါဒမ ာွေး၊

ခပဌာန်ွေးထာွေးြာ

လြ
ို ်နာရမည့််

ှင့််

စည်ွေးြမ်ွေးမ ာွေး၊

တစ်ြ န်တည်ွေးမှာပင်

ဥပဆဒစွေးို မိုွေးမှုြို

အဆြာင်အထည်ဆဖာ်သည့်် သစ်ဆတာဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးြိုလည်ွေး ြာြယ်ဆပွေးရပါသည်။
• လိုပသ
် ာွေးစမြန့််ြမှု လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေး (ESMF ဆနာြ်
ဥပဆဒ

ြ်တ ၈)သည်

ိုင်င၏

ှင့်် ြမ္ာ့်ဘဏ်၏ ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့်လ
် မ
ူ ှုဆရွေးရာ မူဆဘာင်ပါ သတ်မှတ်

ခပဌာန်ွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့််အည စမြန်ွေးလိုပသ
် ာွေးမ ာွေးအာွေး စမြန့််ြရမည့်် နည်ွေးလမ်ွေးြို
ဆဖာ်ခပထာွေးသည်။ အထူွေးသခဖင့်် ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့််လူမှုဆရွေးရာ စသတ်မှတ်ြ ြ်မ ာွေး ၂
(ESS2) ၏ ရည်ရယ
ွ ်ြ ြ်မ ာွေးခဖစ်ဆသာ လိုပသ
် ာွေး
ှင့်ပ
် တ်သြ်၍

ခဖစ်သည်။

ယင်ွေးြ

ှင့်် လိုပင
် န်ွေးြင် အဆခြအဆနမ ာွေး

စမြန်ွေး ှင့်ပ
် တ်သြ်ဆသာ

လိုပသ
် ာွေးမ ာွေး

(အြ န်ခပည့်် သို့်မဟိုတ် ယာယ) အာွေး လိုပင
် န်ွေးြင်ဆဘွေးြင်ွေးလခို ြ ဆရွေး ှင့်် ထြြ
ို ်မှု
ဆလ ာ့်ြ ဆရွေး အစအမမ ာွေးြို လြ
ို န
် ာဆ
သစ်ထိုတခ် ြင်ွေးလိုပင
် န်ွေး လိုပြ
် ိုငဆ
်

ာင်ရြ
ွ ်ဆစသည်။ ယင်ွေးသည် တရာွေးမဝင်

ာင်ရွြက် ြသူမ ာွေးြ ြ င့််သွေးို သည့်် ြ န်ွေးမာဆရွေး

ှင့်် ဆဘွေးြင်ွေးလခို ြ ဆရွေးြို ဆလ ာ့်ြ ဆစသည့်် အစအမမ ာွေး ှင့်် ရင်
အထူွေးသခဖင့််

ဆခမခပင်ြင်ွေး

င်ွေးဆ

ာင်ရွြက် ြဆသာ

င
ို ်ရဖယ်ရှသည့််

လခို ြ ဆရွေးဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး ှင့််

သစ်ဆတာဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးအတြ် အဆရွေးကြွေးပါသည်။
• လိုပင
် န်ွေးြင်ဆဘွေးြင်ွေးလိုခြ ဆရွေး ှင့််

ထြိုြ်မှုဆလ ာ့်ြ ဆရွေး

အစအမမ ာွေးလည်ွေး

ပါဝင်ဆသာ လိုပသ
် ာွေးစမြန့််ြမှု လိုပထ
် ွေးို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေးြို ခပ စိုထာွေးပါသည်
အပင
ို ်ွေး ၈.၇ ပါ လိုပသ
် ာွေး ှင့်် ESMF ဆနာြ်

(ESMF

ြ်တ ၈)
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၉။ ကိစစ ပ့်(မပဿနာ)မျာ်း၊ အစအစဉ့်မျာ်း နှင့် ESF-ESS ဆိင
ို ့် ာ လိက
ို ့်နာရဆာင့် က
ွ ့် မည့်မျာ်း
ဇယာ်း ES2 - ကိစစ ပ့်(မပဿနာ)မျာ်း၊ အစအစဉ့်မျာ်း နှင့် ESF-ESS ဆိိုင့် ာ
လိက
ို ့်နာရဆာင့် က
ွ ့် မည့်မျာ်း
စဉ့်
၁

အရကကာင့််းြျင့််း ာမျာ်း(ကိစစ ပ့်မျာ်း)

ရလျာြျ(ရလျာပါ်းရစ)ရ ်း အစအစဉ့်/

ESF- ESS လိိုက့်နာ

မူရဘာင့်

ရဆာင့် ွက့် မည့်မျာ်း

ိုင်ရာ ြန့််သတ်တာွေးခမစ် ESMF ရနာက့်ဆက့်တ ၁ ၅ –

ြိုဗစ်-၁၉

ESS - ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၈

ြ ြ်မ ာွေးဆကြာင့်် အြ ွဲ့ဆသာ သဘာဝ စမြန်ွေးအပိုင်ွေးအလိုြ်
ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေး

နယ်ဆခမမ ာွေးမှ

စမြန်ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး
ဆနရာမ ာွေးသည်
ြစစရပ်မ ာွေး၊

ဆ

လ၍ အဆြာင်အထည်ဆဖာ်

အဆကြာင်ွေးြ င်ွေးရာမ ာွေးြို ဆအာင်

အဆကြာင်ွေးြ င်ွေးရာမ ာွေးတင်

ဆ

ာင်ရွြ်

ာင်ရွြ်မည့်် ရာတင် ဆဒသြခပည်သူမ ာွေးြို အြ ွေး

ဆဖာ်ထိုတ်ရဦွေးမည် ခဖစ်ပါသည်။ အ

ခြင်ွေး (

ဆ

ဆနရာဆဒသအလိုြ် မ ာွေးဆစရန် ဆနရာဆဒသ

ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််

ှင့်် ၁၀။

ဆ

ှင့်် ြိုြ်ည

ာင်ရွြ်ရမည်။

ိုွေးြ ွေး

ိုပါ သြ်ဆရာြ်မှုမ ာွေးြိုလည်ွေး ဆဖာ်ထိုတ်

ြ်စပ် ြာ

ဆလ ာ့်ပါွေးသြ်သာဆစမည့််

ြ်သယ်ည ှုင်ွေး အမမ ာွေးြို

အစ

အဆြာင်အထည်ဆဖာ်ရာ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ပါဝင် တင် ထည့််သင်ွေးထာွေးရမည်။ ြမ္ာ့်ဘဏ်

ာင်ရွြ်လာခြင်ွေး)၊ စမြန်ွေး အပိုင်ွေး ၏ ESF

ှင့်် အည ဆနရာဆဒသအလိုြ်

အလိုြ်၊ အပိုင်ွေးငယ်အလိုြ် ပါရှသည့်် လူမှုဘဝ

ိုင်ရာ

ဆနရာဆဒသအလိုြ်

အဆြာင်အထည်ဆဖာ်ရ

လိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး ှင့်် ဆ

ာင်ရွြ်

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးြို

လိုပ်ငန်ွေးတာဝန် ဒဇင
ို ်ွေး၊ တိုငွေး် ရင်ွေးသာွေး မည်။ ၎င်ွေးြို အသိုွေးခပ ြာ စမြန်ွေး
မ ွေး ယ်စမ
ို ာွေး ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင် ဆ
ခြင်ွေး

ာင်ရွြ်

ိုင်ရာ

လူမှုဘဝ

န်ွေးစစ်ြ ြ် ှင့််

ိုင်ရာ ြစစမ ာွေး၊ ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွဲ့ ဆနရာဆဒသ အလိုြ် လူမှုဘဝ

ရမှုဆကြာင့်် အခြာွေးဆသာ လူမှုဆရွေး

ိုင်ရာ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး

ိုင်ရာ

သတ့်မှတ့်တာဝန့်

ဆလ ာ့်ြ ဆစခြင်ွေး နှင့် လိုပ့်ပိိုငြ
့် င့်မျာ်း (ဆနာြ်

ထြိုြ်မှုမ ာွေးအာွေး

ိုင်ရာ

ြ်တ ၁

တို့်လည်ွေး ပါဝင်ဆပမည် (အထြ်ဆဖာ်ခပ ၅ )ြို ခပ စိုရမည်။
ပါ အပိုင်ွေး ၅ ှင့်် ၈ တင်လည်ွေး ကြည့််ပါ)
၂

စမြန်ွေး
စမ်ွေးဆ

အပိုင်ွေးအာွေးလိုွေးသည် စမံကိန့််းဆက့်စပ့်ပတ့်သက့်သူမျာ်းနှင့်

ာင်ရည်ခမင့််တင်ခြင်ွေး၊

ဆဒသြ ဆက့်သယ့်ညိနိှုင့််းမြင့််း

အစအစဉ့်ြို

ခပည်သူအစိုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ဆတာ လိုပ်ငန်ွေး ခပ စိုထာွေးဖပွေးခဖစ်သည်။

ယင်ွေးတင်

မ ာွေး ဆရွေး

စစဉ်ခြင်ွေး၊ သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေး

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််

ဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေး ဖွဲ့ဖဖ ွေးဆစခြင်ွေး စသည့်် ည ှုင်ွေးမှု
စမြန်ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး
တင်

ဆ

ဆ

ာင်ရွြ်မှု

ESS - ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၈
ှင့်် ၁၀။

ဆစ့်စပ်

အြ ဉ်ွေးြ ပ်၊

ာင်ရွြ်ရာ နစ်နာမှု တိုငက် ြာွေးြ ြ်မ ာွေး ှင့်် အကြခပ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သည့်် ဆဒသြ ြ ြ်မ ာွေးြို ဆခဖရှင်ွေးဆပွေးသည့်် စနစ်ပါ

ခပည်သူမ ာွေး ှင့််

ြ်သယ်ည ှုင်ွေးရန် သတ်မှတခ် ပဌာန်ွေးြ ြ် မ ာွေး ှင့်် စမြန်ွေး

လိုသည်။ စမြန်ွေးအာွေး စတ်ပါဝင်စာွေး အဆြာင်အထည် ဆဖာ်သည့်် ြာလတင်
သည့််

အသိုွေးဝင်မည့််

အမ ွေးမ ွေးဆသာ

ြ်စပ် ပတ်သြ်သူမ ာွေး အဆနခဖင့််

အခမင်၊ ခဖစ်လာ ိုင်ဆသာ သြ်ဆရာြ်မှု
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စဉ့်

အရကကာင့််းြျင့််း ာမျာ်း(ကိစစ ပ့်မျာ်း)
မ ာွေး

ရလျာြျ(ရလျာပါ်းရစ)ရ ်း အစအစဉ့်/

ESF- ESS လိိုက့်နာ

မူရဘာင့်

ရဆာင့် ွက့် မည့်မျာ်း

ှင့်် ဆလ ာ့်ြ ိုင်မည့်် အကြခပ ြ ြ် မည်သို့် ပါဝင် ဆ

မ ာွေးြို ဆပွေး ိုင်စမ်ွေးရသည်
ှ
့် သြ်

ာင်ရွြ်လာမည်

ို

ိုင်ရာ သည့်် အစအစဉ်မ ာွေး ပါဝင်သည်။

အစိုွေးရ ဌာနမ ာွေး၊ အရပ်ဘြ် လူူ့အဖွဲ့
အစည်ွေးမ ာွေး၊

အစိုွေးရမဟိုတ်ဆသာ

အဖွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး

စသခဖင့််

ြ်စပ်

ပတ်သြ်သူ မ ာွေးစာ ရှပါသည်။
3

အသြ်မခပည့််ဆသွေးဆသာ လိုပ်သာွေးမ ာွေး၊ ESMF ရနာက့်ဆက့်တ ၈ –
အတင်ွေးအဓမမဆစြိုင်ွေးြရသည့်် လိုပ်သာွေး ESS 2
မ ာွေး

ရှဆနသည်ြို

လူမှုဘဝ

ESS - ၂ ။

ှင့််အည ဆဘွေးြင်ွေးလခို ြ ြာ

ိုင်ရာ ြ န်ွေးမာဆရွေး ှင့််ညညတ်ဆသာ လိုပ်ငန်ွေး

န်ွေးစစ်ြ ြ်ြ ဆတွဲ့ရှထာွေးသည်။

ြင်ခဖစ်ဆစရန် လိုပ့်သာ်းစမံြန့်ုံ့ြမှုဆိိုင့် ာ
လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမျာ်းြို

သစ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေး ှင့််

ြ်စပ် အလိုပ် ခပ စိုဖပွေးခဖစ်သည်။

မ ာွေးတင် အမာြလိုပ်သာွေးမ ာွေး ထန်ွေးထာွေး
ရန် လိုအပ်သည်ခဖစ်ရာ အ
မ ာွေး ဆဘွေးြင်ွေးဆရွေး

ိုပါလိုပ်သာွေး လိုပ့်ငန့််းြင့်တင့် ကျာ်း/မ(လိင့်)၊ ဘာသာ

ှင့်် လိုပ်ငန်ွေးြင် ရ ်း၊ လူမျိ ်းရ ်း၊ တိိုင်း့် င့််းသာ်း မျိ ်းနယ့်

ဆဘွေးြင်ွေးလိုခြ မှု ရှဆစဆရွေး ဆ

ာင်ရွြ် ရနာက့်ြံကိို အရကကာင့််းမပ ကာ အစမျာ်း

ထာွေးရမည်။ လိုပ်သာွေးမ ာွေး မ ာွေးခပာွေးလာ မ ရ
ှိ စ န့် “ြမြာ်းဆက့်ဆံမြင့််း မ ှိရ ်း
ပါြ

ဆဘွေးြင်ွေးစာ

ဆနထိုင် ိုင်ဆသာ မူဝါဒ”

သည့် အစအစဉ့်၏ အစိတ့်
အပိိုင့််းတစ့် ပ့်အရနမဖင့် ပါဝင့် မည့်

အဆခြအဆန ရှရမည်။
ြ ာွေး/မ (လင်)ပိုင်ွေး
ရှလာ ိုင်သည်ဟို

ိုင်ရာ မညမျှမှုမ ာွေး
လူမှုဘဝ

န်ွေးစစ်ြ ြ်ြ

ဆဖာ်ထိုတ်ထာွေးရာ

ြ ာွေး/မ အဆခြခပ သည့်် လင်ပိုင်ွေး
ဆစာ်ြာွေးမှု

ိုင်ရာ
ိုင်ရာ

(မဆတာ်မတရာွေးခပ မှု)၊

အခမတ်ထိုတ်မှု၊

အလသိုွေးစာွေးခပ မှု၊

အကြမ်ွေးဖြ်မှုမ ာွေး

လိုပ်ငန်ွေးြင်တင်

အလျှပယ် ခမင်ဆတွဲ့လာ ိုင်ပါသည်။
၄

ရိုပ်ဝတထ ပိုင်ွေး
ရခြင်ွေး
အဆ
ဆ

ိုင်ရာ

သို့်မဟိုတ်

ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွဲ့ ESMF ရနာက့်ဆက့်တ ၁၁ –
ဆခမ

ESS - ၅ ။

သို့်မဟိုတ် သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေးမှလ

ာြ်အဦမ ာွေး သမ်ွေးယူခြင်ွေးမ ာွေးြို ၍ သစ်ဆတာဧရယာမ ာွေးတင် စွေးပာွေးဆရွေး
ာင်ရွြ်မည်

ဆဒသြခပည်သူ
လိုပ်ငန်ွေး

မဟိုတ်ပါ။

သို့်ဆသာ်

ိုွေးရှုွေးရမှုြို ြာမဆစရန်

အစိုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ဆတာ ဆနရာ

ြ ထာွေးဆရွေး

ဆခပာင်ွေးဆရွဲ့

မူဝါဒမူဆဘာင်ြို

ှင့်် သစ်ဆတာစိုြ်ြင်ွေးဆနရာ ခပ စိုထာွေးဖပွေးခဖစ်သည်။

မ ာွေးတင် စွေးပာွေးဆရွေးအရ ဖယ်ရှာွေးြရမှု
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စဉ့်

အရကကာင့််းြျင့််း ာမျာ်း(ကိစစ ပ့်မျာ်း)
အြ ွဲ့

ရှ ိုင်ပါသည်။

သြ်ဆရာြ်မှုမ ာွေးဆကြာင့်် ဝင်ဆင
မှုမ ာွေး ရှ ိုင်ပါသည်။ အ
ထာွေးရှြာ

ESF- ESS လိိုက့်နာ

မူရဘာင့်

ရဆာင့် ွက့် မည့်မျာ်း

ိုလိုသည်မှာ ဆနရာဆဒသအလိုြ်

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှုမ ာွေးအဆပေါ်

ြ င်ွေးရာမ ာွေးြို

ရလျာြျ(ရလျာပါ်းရစ)ရ ်း အစအစဉ့်/

န်ွေးစစ်ခြင်ွေးဆ

ာင်ရွြ်စဉ်

ှင့််

ိုင်သည့််

ထြိုြ်

အဆတာ

သြ်ဆရာြ်မှု

မှတ်သာွေး မ ာွေးြို ဆတွဲ့ရှရပါြ ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွဲ့

စမြန်ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးတင် ြ ထာွေးဆရွေး

လိုပ်ငန်ွေးအစအစဉ်ြို

ပူွေးဆပါင်ွေးပါဝင်ဆစခြင်ွေးခဖင့်် စွေးပာွေးဆရွေးအရ အဆြာင်အထည်
ထြိုြ်ြစာွေးရ ိုငသ
် ည့််

ိုင်ရာ

ိုွေးရှုွေး အတင်ွေး ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွဲ့ ြ ထာွေးခြင်ွေး

ိုပါအဆကြာင်ွေး

စမြန်ွေးြ

လူမှုဘဝ

အမ်ဆထာင်စို ခမန်မာ ိုင်င၏

ဆဖာ်ရမည်ခဖစ်ြာ
ဥပဆဒမူဆဘာင်

ှင့််

မ ာွေးြို ဆရရှည်တင် အြ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေး ြမ္ာ့်ဘဏ်၏ ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့်် လူမှု
ဆအာင် ဆ

ာင်ရွြ်သာွေးရပါမည်။

ဆရွေးရာ မူဆဘာင်တ့်ို ှင့််အည ဆရွေး

ထာွေး

ရမည်(ESMF ရနာက့်ဆက့်တ ၁၁)။
၅

သဘာဝထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ
နယ်

ဆခမမ ာွေးထတင်

ကြာွေးြ ESMF ရနာက့်ဆက့်တ ၁၂–

ESS - ၅ ။

စမအိုပ်ြ ပ်မှု

အာွေးဆြာင်ွေးလာဆစခြင်ွေးသည် သဘာဝ SSSA

ှင့်် SSESIA တို့်ြ အမန့််ဆကြာ်

ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမ

ထိုတ်ခပန်ထာွေးဆသာ

နယ်နမတ်မ ာွေး ခငာစာ

အာွေး ပိုမိုတင်ွေးြ ပ်ဆသာ လိုခြ ဆရွေးြို ထန်ွေးသမ်ွေးဆရွေးနယ်ဆခမထရှ
ဦွေးတည်ဆစြာ

သစ်ဆတာထြ် သယဇာတမ ာွေး

သဘာဝ
သဘာဝ

ရယူသိုွေးစြင့််ြို

သယဇာတမ ာွေး အသိုွေးခပ မှုြို ြန့််သတ် ဟန့််တာွေးဆ ှာင့််ဆ ှွေးမမ
ှု ာွေးအာွေး သတ်မှတ်
တာွေးခမစ်မှုြို ခဖစ်ဆစသည်။

ဆဖာ်ထိုတ်ထာွေးပါြ

လိုပ့်ငန့််းစဉ့်

မူရဘာင့် ြို အသိုွေးခပ ရမည် (ESMF
ဤအရာြပင်

သစ်ဆတာနယ်ဆခမ ရနာက့်ဆက့်တ ၁၂)။

အတင်ွေး(ကြာွေးြနယ်ဆခမထရှ)
အနာွေးဝန်ွေးြ င်တင်

ှင့်် အနွေး

ဆနထိုင်ကြဆသာ

ဆဒသြခပည်သူ မ ာွေးအာွေး သယဇာတမ ာွေး
ရယူသိုွေးစမှုြို ြန့််သတ်တာွေးခမစ်သလို
ခဖစ်ဆစသည်။
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