ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက်းဌာန
သစ်ထတောဦးစးဌောန

မမန့်မာနိင
ို ့်ငသ
ံ စ်ထတောပြန်လည်

ထ
ူ

ောင်ထ း၊ ဖံွံ့ဖဖ းထ း

နှင့်် င်းနှးပမ္ ြ်နှံမ္ှုစမ္ံကန်း

(P168254)
ဆက်စြ်ြတ်သက်သူမ္ ေားနှင့်် ဆက်သယ်ညနင
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1

အနှစ်ြ ြ်
ဤ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််

ြ်သယ်ညှိ ှိုင
ှိ ်ွေးခြင်ွေး အစီအစဉ် (Stakeholder Engagement

Plan - SEP)၏ ရည်ရယ
ွ ်ြ ြ်သည် သယံဇာတ ှင့်် သဘာဝပတ်ဝန်ွေးြ င်ထန
ှိ ်ွေးသှိမ်ွေးဆရွေး ဝန်ကြီွေး
ဌာန (MONREC) ဆအာြ်ရှှိ သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာနြ (FD) အဆြာင်အထည်ဆ ာ် ဆ
အ

ခှိို ပြုတင်ခပထာွေးဆသာ မြန်ြာနိုငင
် သ
ံ စ်ဆတာခပန်လည်ထဆ
ူ ထာင်ဆရွေး၊

ခမြုပ် ံမ
ှ ှို စီမြ
ံ ှိန်ွေး (FREDIP) တင် စီမံြှိန်ွေး
(ပူွေးဆပေါင်ွေးပေါဝင်ဆ

ံွံ့ဖ ှိြုွေးဆရွေး

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

ာင်ရွြမ
် ည့််
ှင့်် ရင်ွေး ှီွေး

ြ်သယ်ညှိ ှိုင
ှိ ်ွေးခြင်ွေး

ာင်ရြ
ွ ်လာဆရွေး) ဗ ျူဟာြှိို ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။ SEP တင် သတ်မတ
ှ ်ထာွေးသည့််

မူမ ာွေး င
ှ ့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးသည် FREDIP လိုပင
် န်ွေး စီမံြှိန်ွေး အပှိင
ို ်ွေးမ ာွေးအာွေးလိုွေးံ ြှိို သြ်ဆရာြ်ဆစ
ရမည်။ စီမြ
ံ ှိန်ွေးတင် သစ်ဆတာမ ာွေး ထိုတ်လပ
ို ်ခြင်ွေး င
ှ ့်် သြ်

ှိိုင်သည့်် အဓှိြ အပှိင
ို ်ွေးမ ာွေး၊

အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှိုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေးအတြ် ဆဒသြံခပည်သူအစိုအ ွံ့ပင
ှိို ် သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး၊
သစ်ဆတာြာြယ်ခြင်ွေး၊ အ ွံ့အစည်ွေး

င
ှိို ်ရာ အာွေးဆြာင်ွေးဆစခြင်ွေး

ှင့်် စီမံြန
ှိ ်ွေး စီမံြန့််ြမှို၊

အဆရွေးဆပေါ်အဆခြအဆနမ ာွေးအာွေး တံ့်ခို ပန်ဆခ ရှင်ွေးသည့်် အစီအစဉ်မ ာွေး ပေါ၀င်ပေါသည်။
SEP သည် FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမ
ီ ံြန
ှိ ်ွေး ပတ်ဝန်ွေးြ င်

ှိိုငရ
် ာ၊ လူမဘ
ှို ဝ

င
ှိို ်ရာ အ ရ
တ ာယ် အလာွေး

အလာမ ာွေး င
ှ ့်် သြ်ဆရာြ်မှိုမ ာွေးအာွေး စီမံြန့််ြမှို စာရွြစ
် ာတမ်ွေးမ ာွေး၏ အစှိတအ
် ပှိင
ို ်ွေးတစ်ြို
ခ စ်ဖပီွေး ၄င်ွေးတ့်ှိိုတင် ပတ်ဝန်ွေးြ င်နှင် လူမဘ
ှို ဝ
Social Management Framework
လူမဘ
ှို ဝ

င
ှိို ်ရာ

-

င
ှိို ်ရာ စီမံြန့််ြမှို မူဆဘာင် (Environmental and

ESMF)

ှင့်် ယင်ွေး၏ ဆနောြ်

န်ွေးစစ်ြ ြ် (Social Assessment - SA)

ှိိုင်ရာ ြတှိြဝတ်မ ာွေးအာွေး ဆ ာ်ဆ

ြ်တမ ာွေး (Annexes)၊

ှင့်် ပတ်ဝန်ွေးြ င်နှင် လူမှိုဘဝ

ာင်မည့်် လိုပင
် န်ွေးအစီအစဉ် (Environmental and Social

Commitment Plan - ESCP) တှိ့်ိုလည်ွေး ပေါဝင်သည်။ ESMFသည် အမ ြုှိ ွေးမ ြုှိ ွေးဆသာ လိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးြှိို
ခ ည့််

ည်ွေးဆပွေးရန် ဒီဇင
ှိို ်ွေး ဆရွေး

ထာွေးသည်။ ဦွေးစာ

သစ်ဆတာသယံဇာတမ ာွေး ှင့်် ဆေဟစနစ်ဝန်ဆ
အဓှိြြ ဆသာ

ပတ်ဝန်ွေးြ င်နှင်

လူမဘ
ှို ဝ

အဆခြအဆနမ ာွေးြှိို ဆ ာ်ခပထာွေးြာ
အတန်ွေး (အတန်ွေးအစာွေး) ြ
ဒိုတှိယအဆနခ င့််
လူမဘ
ှို ဝ
ထာွေးသည်။

FREDIP

ရ
ှိို ဆသာ် ခမန်မာ ှိိုငင
် ံ၏ စီွေးပာွေးဆရွေးတင်

ာင်မမ
ှို ာွေး၏ အဆရွေးပေါမှိုြှိို သှိရန
ှှိ ောွေးလည် ှိိုငသ
် ည့််
ှိိုင်ရာ(E&S)

အဆခြြံ

ှိိုင်ငံအဝန်ွေး သစ်ဆတာခပြုန်ွေးတီွေးခြင်ွေး

အြ ြ်အလြ် ှင့််
ှင့်် သစ်ဆတာအ

င့််

င်ွေးခြင်ွေး၏ အဓှိြ အဆကြာင်ွေးရင်ွေးမ ာွေးြိုလ
ှိ ည်ွေး ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။
လိုပင
် န်ွေး

စီမြ
ံ ှိန်ွေးဆကြာင့််

ခ စ်လာ ှိိုင်ဆသာ

ပတ်ဝန်ွေးြ င်နှင်

င
ှိို ်ရာ (E&S) အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေး ှင့်် သြ်ဆရာြ် င
ှိို မ
် ှိုမ ာွေးြှိို
တတှိယအဆနခ င့််

သတ်မှတဆ
် ာ်ထိုတ်ြသ
့် ည့််

န်ွေးစစ်ဆ ာ်ခပ

အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာမ ာွေး ှင့််
2

သြ်ဆရာြ်မှိုမ ာွေးြှိို ဆခ ရှငွေး် ရန်၊ ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရခှို ြင်ွေး
ဆနရာဆဒသအလှိိုြ် ဆ

ာင်ရွြထ
် ာွေးရရ
ှှိ မည့်် စီမံြန့််ြမှို

ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရခှို ြင်ွေး
အ

ှင့်် အစီရင်ြခံ ြင်ွေးတ့်ှိို ဆ

ာင်ရွြ်ရန်

ှိိုင်ရာ အစီအမံမ ာွေးြှိို စှိစစ်သံိုွေးသပ်ခြင်ွေး၊

ှင့်် အစီရင်ြခံ ြင်ွေး အစီအမံမ ာွေးြိုှိ ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။ စတိုတထအဆနခ င့််

ပ
ှိို ေါ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး ှင့်် သြ်ဆရာြ်မမ
ှို ာွေးြိုှိ ဆအာင်ခမင်စာ စီမြ
ံ န့််ြရာတင် လှိအ
ို ပ်ဆသာ

အဓှိြြ သည့်် အ ွံ့အစည်ွေး

င
ှိို ရ
် ာ တာဝန်ယူမှိုမ ာွေး၊ အ ွံ့အစည်ွေး ွံ့စည်ွေးပမ
ံို ာွေး ှင့်် လူသာွေး ှင့််

ဘဏ္ဍာဆငဆကြွေး အရင်ွေးအခမစ်မ ာွေးြှိို ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။ လူမဘ
ှို ဝ
စီမံြှိန်ွေး

စတင်ဆ ာ်ထိုတ်သည်အ
့်

င်တ
့် င်

ီဆလ ာ်သြ်

အ ရ
တ ာယ်အလာွေးအလာ ြှိစစရပ်မ ာွေးြှိို လွှမွေး် ခြံြုပေါဝင်သည်။
ီဆလ ာ်သြ်

လူမဘ
ှို ဝ

ှိိုင်ရာ

ှိိုင်ဆသာ လူမဘ
ှို ဝ

ှိိုင်ရာ

ESCP သည် စီမြ
ံ ှိန်ွေးအဆနခ င့််

ှိိုငဆ
် သာ ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှငလ
့်် ူမဆ
ှို ရွေးရာ စံသတ်မတ
ှ ်ြ ြ်မ ာွေးြှိို

သတ်မှတထ
် ာွေးသည့်် အြ န
ှိ ်အတင်ွေး လှိြ
ို ်နောဆ
လိုပင
် န်ွေးဆ

န်ွေးစစ်ခြင်ွေး (SA) သည်

သတ်မတ
ှ ်ဆ ာ်ထတ
ို ်ြ့်သည့််

အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးြှိို စှိစစ်ြာ ဆ ာ်ထိုတ်ထာွေးသည့််
ြမ္ာ့်ဘဏ်၏

င
ှိို ်ရာ

ာင်ရွြ် ှိိုင်ဆစရန် လှိအ
ို ပ်ဆသာ အစီအမံမ ာွေး ှင့််

ာင်တာမ ာွေးြှိို ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။

အေဂလှိပဘ
် ာသာခ င့်် ခပြုစထ
ို ာွေးဆသာ ESMF ၊ SA၊ ESCP

င
ှ ့်် ဤ SEP မူကြမ်ွေးမ ာွေး ှင့်် ၎င်ွေးတ၏
ှိို့်

အ စ
ှ ်ြ ြုပ် ခမန်မာခပန်မ ာွေးြှိို အမ ာွေးခပည်သူ ှငတ
့်် င
ှိို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးမ ာွေး အတြ် ဒီဇင်ဘာလ

(၂၇) ရြ်ဆန့်တင် သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာနဝြ်ဘ်

ိုဒ
ှိ ်www.forestdepartment.gov.mm/ တင်

ထိုတ်ခပန်ြဖ့် ပီွေး ခ စ်သည်။ အ

ပ
ှိို ေါ စာရွြစ
် ာတမ်ွေးမ ာွေးြလ
ှိို ည်ွေး ၂၀၂၁ ြို ှစ် ဇန်နဝေါရီလအတင်ွေး

ြ င်ွေးပခပြုလိုပြ
် ့်သည့်် ဆဒသ

ှိိုငရ
် ာ ဆ

မ ာွေးဆကြာင့််

ံို င
ှိို ်ခြင်ွေးမရှှိဘ

ခပြုလပ
ို ်ဆ

လူြ င်ွေးဆတွံ့

ာင်ရြ
ွ ်ြ့်ဆသာ ဆ

ွေးဆ ွေးတှိိုငပ
် င်ပမ ာွေး (ြှိိုဗစ်-၁၉
အန်လှိိုငွေး် မှ

ှိိုင်ရာ ြန့််သတ်ြ ြ်

ြ်သယ်ခြင်ွေး

နည်ွေးလမ်ွေးခ င့််

ွေးဆ ွေးပမ ာွေး)သှိို့် တြ်ဆရာြ်ရန် ှိတ်ကြာွေး ထာွေးသူမ ာွေးအာွေးလွေးံို သှိို့်

ခ န့််ဆဝထာွေးဖပီွေး ခ စ်သည်။

ဤစောသည်

အဖြးသတ် ုတထ
် ေသည်အ
့် ြါတင်

ည်သ
့် င်းမ္ည်ပဖစ်သည်-

ဤတှိိုင်ပင်

ဆ ွေးဆ ွေးပမ ာွေး၏ ရလဒ်မ ာွေးြိုှိ အဆခြြံြာ ဆရွေး ထာွေးသည့်် ြမ္ာဘ
့် ဏ်ြ စှိစစ်ထာွေးဆသာ
ဤစာရွြ်စာတမ်ွေးမ ာွေး(အဖပီွေးသတ်)ြှိို

သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာန

ဝြ်ဘ် ိုဒ
ှိ ် ှင့််

ြမ္ာ့်ဘဏ်

ဝြ်ဘ် ှိိုဒ် www.worldbank.org. တှိ့်ိုတင် ထိုတ်ခပန်ြဖ့် ပီွေးခ စ်သည်။
စီမံြှိန်ွေး ဒီဇင
ှိို ်ွေး သဆဘာသဘာဝအရ FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမ
ီ ြ
ံ ှိန်ွေးသည်
ှင့််

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး

ြ်သယ်ညှိ ှိုင
ှိ ်ွေးခြင်ွေး ှင့်် ပူွေးဆပေါငွေး် ပေါဝင်ဆသာ သစ်ဆတာစီမံ အိုပ်ြ ြုပလ
် ိုပြ
် ှိိုငမ
် ှို နည်ွေးလမ်ွေး

မ ာွေး တှိွေးို တြ်ဆရွေးြှိို မ ာွေးစာ အဆလွေးထာွေးပေါသည်။ FREDIP လိုပင
် န်ွေးစီမံြန
ှိ ွေး် ြှိို အဆြာင်
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အထည်ဆ ာ်မည့်် ဌာနမ ာွေး ှင့်် ဆဒသြံခပည်သူ တှိ့်ိုအကြာွေး ပူွေးဆပေါင်ွေးဆ
အ

ခှိို ပြုထာွေးဆသာ စီမြ
ံ ှိန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးဆ

လူမဘ
ှို ဝ

ာင်ရွြမ
် ရ
ှို ှှိဆစရန်

ှင့််

ာင်တာမ ာွေးဆကြာင့်် ခ စ်ဆပေါ်လာမည့်် ပတ်ဝန်ွေးြ င်နှင်

င
ှိို ်ရာ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေးြှိို ဆလ ာ့်ပေါွေး၊ ဆလ ာ့်ြ ရာတင် ဆဒသြံခပည်သလ
ူ ူထို ပူွေးဆပေါင်ွေး

ပေါဝင်မသ
ှို ည် မရှှိမခ စ်လအ
ှိို ပ်ပါသည်။ ဆဒသြံခပည်သူ အစိုအ ွံ့ပှိိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး၊ သဘာဝ
ထှိန်ွေးသှိမွေး် ဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေး စီမအ
ံ ပ
ို ြ
် ြုပခ် ြင်ွေး
ပံ့်ပှိိုွေးသည့််

လှည့်ပ
် တ်ရန်ပံိုဆင

င
ှ ့်် အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှို လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြှိို

အသံိုွေးခပြုမှို

တှိ့်ို ှင့််

ြ်စပ်၍

ခ စ်လာ ိုင
ှိ ်သည့််

အ ရ
တ ာယ်

အလာွေးအလာမ ာွေးြှိို ဆဒသြံခပည်သူ သတှိခပြုမှိဆစရန်အတြ် ြ ယ်ြ ယ်ခပန့််ခပန့်် စဉ်ွေးစာွေး
စီစဉ်ဆသာ၊ ယဉ်ဆြ ွေးမအ
ှို ရ သင်ဆ
့် တာ်လြ်ြံ ှိိုင်ဆသာ၊ ခပြုလယ်ခပင်လယ်ခ စ်သည့်် အသှိပညာ
ခမင့််တင်ဆပွေးဆရွေး လိုပင
် န်ွေးမ ာွေး လိုပ်ဆ
ဤ SEP ြှိို
ဆ

ာင်ရန် လန်စာ အဆရွေးကြီွေး ပေါသည်။

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ှင့််

ြ်သယ်ညှိ ှိှိုင်ွေးဆ

ာင်ရွြ်ခြင်ွေးအာွေး စဉ်ဆက်ြမပတ်

ာင်ရွြရ
် မည့်် လိုပင
် န်ွေးစဉ်အခ စ် ဆ ာ်ခပထာွေးဆသာ ြမ္ာ့်ဘဏ်၏ ပတ်ဝန်ွေးြ င် ှင့်လ
် မ
ူ ှိုဆရွေး

ရာ စံသတ်မှတ်ြ ြ် (ESS) ၁၀

င
ှ ့််အညီ ဆရွေး

ခပြုစြ
ို ပ
့် ေါသည်။ ထှိန
ို ည်ွေးလမ်ွေးအာွေးခ င့်် စီမံြှိန်ွေး

အဆြာင်အထည်ဆ ာ်မည့်် အ ွံ့အစည်ွေးမ ာွေးသည် ၎င်ွေးတ၏
ှိို့်

ံိုွေးခ တ်ြ ြ်မ ာွေး

မည့်် လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးဆကြာင့်် ထှိြိုြ
ှိ ်ြံစာွေးရမည့်် ခပည်သမ
ူ ာွေး ှင့်် ၎င်ွေးတ၏
ှိို့်
စီမံြှိန်ွေး၏

ဆမ ာ်မှနွေး် ရလဒ်မ ာွေး၊

စီမံြှိန်ွေး

အဆြာင်အထည်ဆ ာ်

စှိတပ
် ေါဝင်စာွေးသည့််(အြ ြုှိ ွေးစီွေးပာွေးအရ) အခြာွေးဆသာသူမ ာွေး ှငလ
့်် ည်ွေး
ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေးြှိို သတ်မှတ်၊

ြ်သယ်၊ ဆ

ြ်သယ်ညှိ ှိုင
ှိ ်ွေးခြင်ွေးြှိို လိုပဆ
်

ာင်ရွြ်

ံိုွေးခ တ်ြ ြ်မ ာွေး
ဆ

ှင့််

ာင်ရြ
ွ ်ခြင်ွေးတ့်ှိိုတင်

ှစဦ
် ွေး ှစဘ
် ြ် တှိင
ို ်ပင်

ာင်ရြ
ွ ် င
ှိို ်မည် ခ စ်သည်။ SEP ၏ အဓှိြပန်ွေးတှိိုင်

မ ာွေးအနြ် တစ်ြသ
ို ည် စီမံြှိန်ွေးြာလတစ်ဆလ ာြ် အဓှိပပေါယ် ခပည်ဝ
့် သည့််
သူမ ာွေး ှင့််

ှင့်် ဆ

ြ်စပ်ပတ်သြ်

ာင် ိုင
ှိ ်ဆစမည့်် လမ်ွေးဆကြာင်ွေးြှိို ပံဆ
ို ာ်ရန်ခ စ်သည်။

ယင်ွေးသည် ဆြာင်ွေးမန်ဆသာ စီမံြန
ှိ ်ွေးစီမံြန့််ြမှို ရှိုဆထာင့််ဘြ်မှကြည်လ
့် င် မရှှိမခ စ်လှိိုအပ်ဆသာ
အရာခ စ်၍ စီမံြှိန်ွေးအဆြာင်အထည်ဆ ာ် ဆ
မည့်် စှိတပ
် ေါဝင်စာွေးဆသာ

ာင်ရွြမ
် ည့်် ဌာနမ ာွေး ြှိိုလည်ွေး ထှိြိုြ
ှိ ်ြံစာွေးရ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး၏ အဆတွံ့အကြံြု၊ အသှိပညာဗဟိုသိုတ

စှိိုွေးရမ
ှိ ်ဆကြာင့််ကြမှိုမ ာွေးမှ ဆလ့်လာသင်ယူ ိုင
ှိ ်ရန် ှင့််

ှင့််

ြ်စပ် ပတ်သြ်သူမ ာွေး၏ ဆမ ာ်လင့််ထာွေးမှို

မ ာွေးြိုှိ သှိခမင်သဆဘာဆပေါြြ
် ာ ြူညီရန်၊ တတ် င
ိုှိ ပ
် ေါြ စီမံြန့််ြရန် အြင့််အလမ်ွေးမ ာွေး
ဆပွေးသည်။
FREDIP-SEP သည်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေးအဆနခ င့်် စီမံြှိန်ွေးြှိို နောွေးလည်သဆဘာဆပေါြ်

ဆစရန်၊ ၎င်ွေးတ့်ှိိုအဆပေါ် သြ်ဆရာြ်မည့််

ံိုွေးခ တ်ြ ြ်မ ာွေး ြ မှတ်ရာတင် အဓှိပပေါယ်ခပည့််ဝဆသာ
4

နည်ွေးလမ်ွေးမ ာွေးခ င့်် ပေါဝင်ဆ

ာင်ရွြ် ှိိုင်ဆစရန် ှင့်် စီမံြှိန်ွေးတင် ၎င်ွေးတအ
ှိို့် ဆနခ င့်် တံ့်ိုခပန်ြ ြ် ှင့််

သင်ွေးအာွေးစမ
ို ာွေး ထည်သ
့် င်ွေး င
ှိို သ
် ည့်် အြင်အ
့် လမ်ွေးမ ာွေး
တစ်ဆလ ာြ်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှင့််

န်တီွေး ိုင
ှိ ဆ
် စရန် စီမြ
ံ ှိန်ွေး ြာလ

ြ်သယ်ညှိ ှိုင
ှိ ်ွေးခြင်ွေးအတြ် ဆယဘိုယ မူဆဘာင်

ြှိို ဆ ာ်ခပဆပွေးထာွေးသည်။ စီမံြန
ှိ ်ွေး ဆရွေး

ခပင်

င်သည့်် အ

င်မ
့် ှစ၍ အဆြာင်အထည်

ဆ ာ်သည့်် ြာလတစ်ဆလ ာြ် SEP တင် ဆ ာ်ခပထာွေးဆသာ မူမ ာွေး၊ လိုပင
် န်ွေးစဉ်မ ာွေး
အစီအမံမ ာွေးြှိို အဆြာင်အထည်ဆ ာ်ရမည်။ SEP သည်
စီမံြှိန်ွေးအြ ြ်အလြ်မ ာွေးြိုှိ

ရရှှိဆစရန်

ှင့််

ခ ည့််

ွေးဆ ွေးမှိုမ ာွေး ခပြုလပ
ို ်ဆ

စီမံြန
ှိ ်ွေးလပ
ို ်ဆ

ဆတာင်ွေးြံရန် ြူညီဆ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သအ
ူ ာွေးလိုွေးံ အာွေး

လြ်လှမ်ွေးမရ
ီ ရှဆ
ှိ စဆသာ၊ နောွေးလည်ဆစဆသာ၊ အြ န
ှိ ်ြှိိုြ်

ခ စ်ဆသာ၊ သင့််ဆတာ်ဆသာ နည်ွေးလမ်ွေးခ င့််
ခပည်ဝ
့် ဆသာ တှိင
ို ်ပင်ဆ

ည်ွေးဆပွေးထာွေးခြင်ွေးခ င့်် ၎င်ွေးတ့်ှိို ှင့်် အဓှိပပေါယ်

ာင်ရွြ် င
ှိို ်သည့်် အြင်အ
့် လမ်ွေးမ ာွေးြှိို ဆသြ ာ

ာင်ြ ြ်စမ်ွေးရည်အဆပေါ်

တံ့်ိုခပန်ြ ြ် ှင့််

မဟာဗ ျူဟာြ ဆသာ ပန်ွေးတှိိုင/် ရည်မှန်ွေးြ ြ်မ ာွေး

ြ်နှိဒေါန်ွေး၊ ဆပေါ်ဆပေါြ်လာပံို၊

ှင့်် အဓှိြအပှိင
ို ်ွေးကြီွေးမ ာွေးြှိို အြ ဉ်ွေးမ

ြ်ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။ အပှိင
ို ွေး် ၂ သည် FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမ
ီ ံြန
ှိ ်ွေး ဆရွေး

အစှိတ်အပှိိုင်ွေးတစ်ရပ်အခ စ် ဆ

ာင်ရွြ်ြ့်သည့်် တှိင
ို ်ပင်ဆ

အြ ဉ်ွေးဆ ာ်ခပထာွေးြာ ဆနောြ်
ဆရွေး

အကြံခပြုြ ြ်မ ာွေး

ာင်ြ ဉ်ွေးဆပွေးသည်။

SEP ၏ အပှိင
ို ်ွေး ၁ သည် FREDIP လိုပင
် န်ွေးစီမံြှိနွေး် မှိတ်
မှိတ်

ခပြုစခို ြင်ွေး

တှိင
ို ်ပင်ဆ

ှင့််

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး လိုပင
် န်ွေးစဉ်မ ာွေးအာွေးလွေးံို ြှိို

ြ်တတင် မ ြ် ှောြ င်ွေး

ှင့်် စီမံြှိန်ွေးတစ်ရပ်လိုွေးံ ဆရွေး

ဆ ာ်ထတ
ို ်ခြင်ွေး

ှိိုင် လူဆတွံ့ဆ

ွေးဆ ွေးပမ ာွေး

ဆ ာ်ထတ
ို ်ရာတင် အသှိဆပွေးဆ

ှင့်် SEP

ာင်ရွြ် ြ့်ဆသာ

ွေးဆ ွေးပမ ာွေးအဆကြာင်ွေးြှိို အဆသွေးစှိတ် ဆ ာ်ခပထာွေးပေါသည်။

စီမံြှိန်ွေးဆရွေး

ဆ ာ်ထတ
ို ်သည့််

ြာလအတင်ွေး

ဆနရာဆဒသ

အသီွေးသွေးီ ရှှိ

ဆဒသြံခပည်သူ

အစိုအ ွံ့ပှိိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး အသံွေးို ခပြုသူမ ာွေးအ ွံ့မ ာွေး၊ အစှိိုွေးရမဟိုတ်ဆသာ အ ွံ့အစည်ွေးမ ာွေး ှင့််
အစှိိုွေးရဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး ှင့်် တှိင
ို ်ပင်ဆ
ဆ

ွေးဆ ွေးရာတင်

ဆဒသ

ှိိုင်ရာ

ွေးဆ ွေးမမ
ှို ာွေးြိုှိ ခပြုလပ
ို ်ြပ
့် ေါသည်။ အသံိုွေးခပြုသူမ ာွေးအ ွံ့မ ာွေး
လူမစ
ှို ီွေးပာွေးအဆခြအဆန၊

သစ်ဆတာမ ာွေးသှိို့်

ှင့််

လြ်လှမ်ွေးမီ

ဝင်ထြ်သာွေးလာြင့််၊ သစ်ဆတာအသံိုွေးခပြုမှို၊ ဆဒသြံခပည်သူ အစိုအ ွံ့ပှိိုငသ
် စ်ဆတာ အ ွံ့ဝင်
သှိို့်မဟိုတ် အ ွံ့ဝင်မဟိုတ်သည့်် ရပ်ရွာလူထ၏
ို
သစ်ဆတာအိုပ်ြ ြုပလ
် ိုပြ
် ှိိုငမ
် ှို၊ တှိင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေး
လူမ ြုှိ ွေးစိုမ ာွေး ှင့်် ချန်လှပထ
် ာွေးြံရသည့်် အာွေးနည်ွေးဆသာ ခပည်သူမ ာွေးအဆပေါ် ြ ဆရာြ်လာ ိုင
ှိ ်သည့််
သြ်ဆရာြ်မှိုမ ာွေး စသခ င့်် အဆကြာင်ွေးအရာမ ြုှိ ွေးစံို ပေါဝင်ြ့်ပေါသည်။ အခြာွေးအဆရွေးကြီွေးြှိစစရပ်မ ာွေး
ြှိို

အကြှိြုတင
ှိို ်ပင်ဆ

ွေးဆ ွေးမမ
ှို ာွေးခပြုလိုပ်စဉ်ြ

ဆ ာ်ထတ
ို ်ြ့်ပေါသည်။

ဥပမာ-

စီမံြှိနွေး် ြှိို
5

ကြှိြုတင်ဆမ ာ်မှနွေး် ြာ ဆ

ာင်ရွြြ
် ့်ဆသာ တှိင
ို ်ပင်ဆ

(CFUG)မ ာွေးစာရှှိ အ ွံ့ဝင်အမ ာွေးစသ
ို ည်

ွေးဆ ွေးမှိုမ ာွေးအရ

အသံွေးို ခပြုသူမ ာွေးအ ွံ့

င်ွေးရကြြာ ၎င်ွေးတ့်ှိို၏ ဆန့်စဉ်စာွေးဝတ်ဆနဆရွေးအတြ်

ရိုန်ွေးြန်ဆနကြရသူမ ာွေး ခ စ်သည်ဟို သှိထာွေးပေါသည်။ သှိို့်ခ စ်ရာ ၎င်ွေးတအ
ှိို့် ဆနခ င့်် ဆဒသြံခပည်သူ
အစိုအ ွံ့ပှိိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေး

အိုပ်ြ ြုပ်လိုပ်ြင
ှိို ်မစ
ှို ီမံြ ြ်ပေါ

ဆဒသြံခပည်သူအစိုအ ွံ့ပှိိုင်

သစ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးြှိို အြ န
ှိ ် င
ှ ့််တဆခပွေးညီ စီမံြန့််ြရာတင် မကြာြဏ အြြ်အြ ကြံြုဆတွံ့
ကြရပေါသည်။ ထှိ့်ိုအခပင် သဘာဝထှိန်ွေးသှိမွေး် ဆရွေးနယ်ဆခမမ ာွေး ှင့်စ
် ပ်လ ဉ်ွေးဆသာ ဆ
အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှိုအတြ်

သစ်ဆတာထြ်ပစစည်ွေးမ ာွေး

ွေးဆ ွေးမှိုမ ာွေးအရ

တရာွေးမဝင်ထိုတ်ယူမအ
ှို ဆပေါ်

ကြီွေးမာွေးစာ မှီြဆ
ှိို နရရာ ဆြ ွေးရွာသာွေး အမ ာွေးစ၏
ို အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှိုလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေး လံခို ြံြု
တည်ဖမမှို မရှှိသည့်် စှိိုွေးရမ
ှိ ်ဆကြာင်က့် ြမှို မ ာွေးရှှိဆနသည်ြှိို သှိရြ
ှှိ ့်ပေါသည်။ တှိင
ို ်ပင်ဆ
အမ ြုှိ ွေးသာွေးဥွေးီ စာွေးဆပွေး

ယဉ်ဆြ ွေးမှို

ှင့််

အမ ြုှိ ွေးသမီွေးမ ာွေးသည်

ွေးဆ ွေးမှိုမ ာွေးြ

အှိမ်အလိုပ်မ ာွေး ှင့််

မ ာွေးစာ

အြ န
ှိ ်ြိုန်ကြရမှို စသည်တ့်ှိိုဆသာဆကြာင့်် ဆဒသြံခပည်သအ
ူ စိုအ ွံ့ပှိိုငသ
် စ်ဆတာလိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင်
အမ ြုှိ ွေးသမီွေးမ ာွေး

ပေါဝင်ဆ

ာင်ရြ
ွ ်မှို

တှိင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ြုှိ ွေး ယ်စမ
ို ာွေးသည်

နည်ွေးဆနသည်ဟိုလည်ွေး

ဗမာလူမ ြုှိ ွေးမ ာွေးထြ်

ညွှန်ွေး

ှိိုခပသြ့်ပေါသည်။

ဆဒသြံခပည်သူအစိုအ ွံ့ပင
ှိို ်သစ်ဆတာ

လိုပင
် န်ွေးမ ာွေးတင် ပှိိုမှိိုစတ
ှိ ်ဝင်စာွေးြာ ပှိိုမှိိုတြ်ကြပေါသည်။ အပှိင
ို ်ွေး ၂ သည်

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူ

မ ာွေး၏ စှိိုွေးရမ
ှိ ်ဆကြာင်က့် ြမှိုမ ာွေးြှိို အဆသွေးစှိတ် ထပ်မံဆ ာ်ခပထာွေးပေါသည်။
SEP အပှိင
ို ွေး် ၃ သည် စီမံြှိန်ွေး င
ှ ့််
စီမံြှိန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးမ ာွေး၊ ပန်ွေးတှိိုငမ
် ာွေး

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူ ခ စ်လာ င
ှိို ်သူမ ာွေးြှိို ၎င်ွေးတ့်ှိို၏
ှင့်် ရလဒ်မ ာွေးအဆပေါ် စှိတပ
် ေါဝင်စာွေးမှို(အြ ြုှိ ွေးစီွေးပာွေး)

ှင့််

ကသဇာလွှမွေး် မှိိုွေးမှိုတြ
ှိို့် ှိို သှိရှှိ ှိိုင်ရန် စနစ်တြ ဆ ာ်ထိုတထ
် ာွေးပေါသည်။ အပှိင
ို ်ွေး ၃ သည် ြမ္ာ့်ဘဏ်
ESS 3 အရ သတ်မတ
ှ ်ထာွေးသည့်် စီမြ
ံ ှိနွေး် ဆကြာင့်် ထှိြိုြ
ှိ ်ြံစာွေးရသည်သ
့် ူမ ာွေး၊ အခြာွေးစတ
ှိ ်ပေါ
ဝင်စာွေးသူ(အြ ြုှိ ွေးစီွေးပာွေး

ြ်စပ်သ)ူ မ ာွေး၊အြင်မ
့် သာဆသာ၊ ထှိြိုြ
ှိ ်လယ်သည့်် သူမ ာွေး ှင့်် အိုပ်စို

မ ာွေး အပေါအဝင်1 စီမံြှိန်ွေး ှင့်် အဓှိြ

1

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေးြိုှိ

န်ွေးစစ် အြခ တ်ပေါသည်။

ESS 10 အရ စီမံြန
ှိ ်ွေးဆကြာင့်် ထှိြြ
ှိို ်ြစ
ံ ာွေးရသည်သ
့် မ
ူ ာွေးဟူဆသာ စြာွေးရပ်တင် စီမြ
ံ န
ှိ ်ွေး၏ အမှနသ
် ြ်ဆရာြ်မှိုမ ာွေး

သှိို့်မဟိုတ် ခ စ်လာ ှိိုင်သည့်် အ တရာယ်မ ာွေးဆကြာင့်် ၎င်ွေးတှိို့်၏ ရိုပ်ပှိိုင်ွေး

ှိိုင်ရာပတ်ဝန်ွေးြ င်၊ ြ န်ွေးမာဆရွေး၊ ဆဘွေးြင်ွေးလံိုခြံြုဆရွေး၊

ယဉ်ဆြ ွေးမှိုဓဆလ့်မ ာွေး၊ ဆြာင်ွေးြ ြုှိ ွေးြ မ်ွေးသာ သှိ့်မ
ို ဟိုတ် အသြ်ဆမွေးဝမ်ွေးဆြ ာင်ွေးမှိုမ ာွေးအဆပေါ် သြ်ဆရာြ်ြစ
ံ ာွေးရ ယ် ရှသ
ှိ ူမ ာွေး
ပေါဝင်သည်။

အ

ှိိုပေါ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေးတင်

ဆဒသြံခပည်သူမ ာွေး/ရပ်ရွာလူထိုမ ာွေး

အပေါအဝင်

ပိုေ္ှိြုလ်

တစ်ဦွေးတစ်ဆယာြ်ြ င်ွေး သှိို့်မဟိုတ် အိုပစ
် ိုမ ာွေးလည်ွေး ပေါဝင်သည်။ အခြာွေးစတ
ှိ ်ပေါဝင်စာွေးသူ (အြ ြုှိ ွေးစီွေးပာွေး

ြ်စပ်သူ)မ ာွေး

ဟူဆသာ

အမ ာွေးခပည်သူ

စြာွေးရပ်သည်

အြ ြုှိ ွေးစီွေးပာွေး ှင့််
အိုပ်စိုမ ာွေး

စီမံြှိန်ွေး၏

ြ်စပ်ဆနဆသာ

သှိို့်မဟိုတ်

တည်ဆနရာ၊

စရှိြ
ို ်လြခဏာ၊

ြှိစစရပ်မ ာွေးဆကြာင့််

အ ွံ့အစည်ွေးမ ာွေးြိုှိ

ညွှန်ွေး

သြ်ဆရာြ်မှိုမ ာွေး၊

စီမံြှိန်ွေး ှငအ
့်် ြ ြုှိ ွေးစီွေးပာွေး

သ
ှိို ည်။

ဥပမာ-

အ

သှိို့်မဟိုတ်

ြ်စပ်သည့််

ှိိုပေါသူမ ာွေးတင်

လူပေ
ို ြု္ှိ လ်တစ်ဦွေးြ င်ွေး၊

ထှိန်ွေးဆြ ာင်ွေးမည့််သမ
ူ ာွေး၊

6

FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမ
ီ ြ
ံ ှိန်ွေး၏ လိုပ်ငန်ွေးဆ

ာင်တာမ ာွေး င
ှ ့်် ပထဝီဆဒသ

င
ှိို ်ရာ နယ်ပယ်သည်

ြ ယ်ဆခပာသည့်် သဆဘာသဘာဝရှှိရာ ယင်ွေးတင် စီမံြန
ှိ ်ွေးဆကြာင့်် အြ ြုှိ ွေးဆြ ွေးဇူွေး ြံစာွေးရသူ
မ ာွေးခ စ်ဆစ၊
စိုမ ာွေး

ှိိုွေးရွာွေးစာ ထှိြိုြ
ှိ ်ြံစာွေးရသူမ ာွေးခ စ်ဆစ တှိြ
ို ်ရြ
ှိို ် သြ်ဆရာြ်ြရ
ံ သည့်် အှိမ်ဆထာင်

ှင့်် လူပိုေ္ှိြုလတ
် စ်ဦွေးြ င်ွေးအပေါအဝင် အဆြာင်အထည် ဆ ာ်မည့်် အစှိိုွေးရအ ွံ့အစည်ွေးမ ာွေး၊

ကြီွေးကြပ်မည့််အ ွံ့အစည်ွေးမ ာွေး၊

အရပ် ြ်

ပိုေ္လှိြြဏ္ဍမ ာွေး စသခ င့်် မ ြုှိ ွေးစံိုလဆ
ှ သာ
FREDIP

လိုပင
် န်ွေးစမ
ီ ြ
ံ ှိန်ွေး

လိုပ်ငန်ွေးဆ

လူမအ
ှို
ွံ့အစည်ွေးမ ာွေး၊

ာင်တာမ ာွေးသည်

အထူွေးသခ င့််

မ ာွေးအရ အဆရွေးမသာ သှိို့်မဟိုတ် ထှိြိုြ
ှိ ်ြံစာွေးလယ်သည်ဟို ယူ

အသြ်၊

ခြင်ွေးြံရဆသာ လူပေ
ို ္ှိြုလ်မ ာွေး ှင့််
ြ်စပ်၍

အဆရွေးမသာ သှိို့်မဟိုတ် ထှိြိုြ
ှိ ်ြံစာွေးလယ်ဆသာ အိုပ်စိုမ ာွေး၏ စှိိုွေးရမ
ှိ ်ဆကြာင်က့် ြမှိုမ ာွေး
အမ ြုှိ ွေးမ ြုှိ ွေးဆသာ အတာွေးအ
အတာွေးအ

ရ
ှိို ာ၌ ၎င်ွေးတ၏
ှိို့် စမ်ွေးဆ

လှိင်၊

ှင့်် စီွေးပာွေးဆရွေး အဆခြအဆန

ဆ
ီ လ ာ်မှိုရှိရ
ှ ပေါမည်။ SEP သည် စီမြ
ံ န
ှိ ်ွေး သြ်ဆရာြ်မှိုမ ာွေး င
ှ ့််

ဦွေးစာွေးဆပွေးအရာမ ာွေးြှိို ဆ ာ်ထတ
ို ်အဆရွေး

ှင့််

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ဆပေါင်ွေးစပ်ပေါဝင်ဆနပေါသည်။

တှိင
ို ်ွေးရင်ွေးသာွေးလူမ ြုှိ ွေး၊ စှိတပ
် ှိိုင်ွေး သှိို့်မဟိုတ် ရိုပ်ပင
ှိို ်ွေးအရ မသန်စမ်ွေးမှို
ရပ်ရွာလူထအ
ို တြ်

သတင်ွေးမဒ
ီ ီယာမ ာွေး

ှင့််

ာင်ရည်ြှိို လွှမ်ွေးမှိိုွေးမှိုရှှိ င
ှိို ်သည့််

ီွေး၊ အဟန့််အတာွေးမ ာွေး ရှှိ ှိိုငသ
် ည်ြှိို အသှိအမှတ်ခပြုသည်။ ဥပမာ-

ီွေး၊ အဟန့််အတာွေးမ ာွေးသည် တှိင
ို ွေး် ရင်ွေးသာွေး လူမ ြုှိ ွေး၊ ဘာသာစြာွေး

ှင့်် လူနည်ွေးစို

ြှိိုွေးြယ်ဆသာ ဘာသာဆရွေး၊ ဝင်ဆငနှိမ့််ပေါွေးသည့်် အှိမ်ဆထာင်စမ
ို ာွေး၊ အမ ြုှိ ွေးသမီွေးမ ာွေး၊ လူငယ်မ ာွေး၊
သာွေးလာလှိုပ်ရှာွေး ှိိုငမ
် ှိုနည်ွေးဆသာ လူပေ
ို ္ှိြုလ်မ ာွေး၊ သှိို့်မဟိုတ် မသန်စမ်ွေးမ ာွေးအတြ် ရှှိဆန ှိိုင်ပေါ
သည်။ ထှိ့်ဆ
ို ကြာင့်် SEP သည် FREDIP လိုပင
် န်ွေးစမ
ီ ြ
ံ ှိန်ွေး အဆခြအဆနသဆဘာသဘာဝ ှင့််
ီဆလ ာ်ြြ
ှိို ်ညီသည့်် အ
လိုပင
် န်ွေးစမ
ီ ြ
ံ ှိန်ွေး၏

ပ
ှိို ေါအိုပ်စိုမ ာွေးြှိို သတ်မှတဆ
် ပွေးြာ ထှိသ
ို ူတ့်ှိိုအာွေး (၁) FREDIP

ှိိုွေးရွာွေးဆသာ အ ရ
တ ာယ်မ ာွေး

ှင့်် သြ်ဆရာြ်မမ
ှို ာွေးြိုှိ ပှိမ
ို ှိိုြံစာွေးရခြင်ွေးမ ြုှိ ွေး

မရှှိဆစမည့်် (၂) ၎င်ွေးတ့်အ
ှိို ာွေး စီမံြန
ှိ ်ွေး အြ ြုှိ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေး ှင့်် စပ်လ ဉ်ွေး၍ ပူွေးဆပေါင်ွေးပေါဝင်ြံစာွေးြင့််၊
စီမံြှိန်ွေး

အြ ြုှိ ွေးဆြ ွေးဇူွေးမ ာွေး လြ်ြံရရှှိလသ
ှိို ည့်် ၎င်ွေးတ့်ှိို၏

ခပြုထာွေးခြင်ွေးမ ြုှိ ွေး ၊

မ
ဒ ာွေးြိုှိ ထပ်မံ၍ ဥပပကခာ

ယ်ထိုတ်ထာွေးခြင်ွေးမ ြုှိ ွေး မခ စ်ဆစမည့်် သီွေးခြာွေးအစီအမံမ ာွေးြိုလ
ှိ ည်ွေး သတ်မှတ်

ဆပွေးသည်။ အပှိင
ို ်ွေး ၃ သည် မဟာဗ ျူဟာြ ဆသာ ြ ဉ်ွေးြပ်မ/ှို နည်ွေးလမ်ွေးြှိို ဆ ာ်ထိုတ် ှိိုင်ရန်
အဆခြြံအခ စ်သွေးံို ှိိုငမ
် ည့််
မ ာွေးြိုှိ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူ အိုပ်စိုအသီွေးသွေးီ ၏ အမ ြုှိ ွေးမ ြုှိ ွေးဆသာ လှိအ
ို ပ်ြ ြ်

န်ွေးစစ်သည်။

အစှိိုွေးရအရာရှှိမ ာွေး၊ ပိုေလ
္ ှိြြဏ္ဍ၊ သှိပပံပညာရပ်

ှိိုင်ရာ အသှိိုငွေး် အဝှိိုငွေး် ၊ ပညာရှငမ
် ာွေး၊ အသင်ွေးအ ွံ့မ ာွေး၊ အမ ြုှိ ွေးသမီွေး

အ ွံ့အစည်ွေးမ ာွေး၊ အခြာွေးဆသာ အရပ် ြ်လူမအ
ှို
ွံ့အစည်ွေးမ ာွေး ှင့်် ယဉ်ဆြ ွေးမှို

ှိိုင်ရာ အိုပစ
် ိုမ ာွေး ပေါဝင်သည်။
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အပှိင
ို ်ွေး ၃ သည် စီမြ
ံ ှိန်ွေးအပှိိုငွေး် မ ာွေး ှင့်် သြ်
မည်သှိသ
ို့် တ်မှတ်ဆ ာ်ထတ
ို ်ရမည်

ှိိုငဆ
် သာ စီမံြှိန်ွေး

သ
ှိို ည့်် လိုပင
် န်ွေးဆ

ထာွေးသည်။ သှိို့်ခ စ်ရာ စီမံြှိန်ွေးလပ
ို ်ငန်ွေးဆ

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေးြှိို

ာင်ရြ
ွ ်ရန်လမ်ွေးညွှန်ြှိို ဇယာွေးခ င့်် ဆ ာ်ခပ

ာင်တာမ ာွေးဆကြာင့်် ၎င်ွေးတ့်ှိို မည်သှိို့် ထှိြိုြ
ှိ ်ြံစာွေးရ

(သြ်ဆရာြ်ြံရ)သည်ြှိို ပံိုဆ ာ်ဆပွေးြာ မတူညီဆသာ စီမံြှိန်ွေးအဆခြအဆန အမ ြုှိ ွေးမ ြုှိ ွေးတင်
အဆရွေးပေါသည့်် ဆအာင်ခမင်ဆသာ ဆထာြ်ြမ
ူ ှိုမ ာွေး
ဆ

ာင်ရွြရ
် န်အတြ် အထှိဆရာြ်

SEP

အပှိင
ို ်ွေး

၄

သည်

အ

င့််တှိိုင်ွေး၌

ွေးဆ ွေးသည့်် နည်ွေးနောမ ာွေး

ံိုွေး အြင့််အလမ်ွေးမ ာွေးြလ
ှိို ည်ွေး သတ်မှတ်ဆပွေးသည်။

စီမံြန
ှိ ်ွေးြ

ပတ်သြ်သူမ ာွေး ှငတ
့်် င
ှိို ်ပင်ဆ

ှင့်် တှိင
ို ်ပင်ဆ

လှိြ
ို ်နောဆ

ာင်ရြ
ွ ်ရမည့််

တှိြ ဆသာ

ြ်စပ်

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး အစီအမံမ ာွေးြှိို ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။ ယင်ွေးတင် စီမံြှိန်ွေး

ြ်စပ်ပတ်သြ်သူမ ာွေး ရရှှိဆစရန် စီစဉ်ဆပွေးထာွေးသည့်် သတင်ွေး အြ ြ်အလြ်

အမ ြုှိ ွေးအစာွေးမ ာွေး၊ အသံွေးို ခပြုမည့်် ခ စ် ှိိုင်ဆသာ နည်ွေးနောမ ာွေး ှင့်် တာဝန်ဆပွေးထာွေးဆသာ အ ွံ့အစည်ွေး
၏ လိုပင
် န်ွေးတာဝန်မ ာွေး ဆ ာ်ခပြ ြ် ပေါဝင်သည်။ ဤအြန်ွေးသည် သတင်ွေး အြ ြ်အလြ်မ ာွေး
ထိုတ်ခပန်ခြင်ွေး ှင့်် တှိင
ို ပ
် င်ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး ဆ

ာင်ရွြ်မည့်် လိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ာွေး အတြ် မဟာဗ ျူဟာ

မ ာွေးြိုှိ ဆရွေးသာွေးထာွေးသည်။
အြန်ွေး ၅ သည် အ ွံ့အစည်ွေး
လှိအ
ို ပ်ဆသာ လူူ့စမ်ွေးအာွေး
အမ ြုှိ ွေးသာွေးအ

င
ှိို ရ
် ာ တာဝန်မ ာွေး ှင့်် SEP ြှိို အဆြာင်အထည်ဆ ာ်ရန်

ှင့်် ဘဏ္ဍာဆငဆကြွေး အရင်ွေးအခမစ်မ ာွေးြှိို ခြံြုငိုဆ
ံ ာ်ခပထာွေးသည်။

င်တ
့် င် စီမံြှိန်ွေးစမ
ီ ံြန့််ြမှိုအ ွံ့ (Project Management Unit-PMU)မှတစ်

သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာန ှင့်် အဆြာင်အထည်ဆ ာ်မည့််အ
PIU) တှိ့်သ
ို ည် တှိင
ို ်ပင် ဆ

ွေးဆ ွေးခြင်ွေး ှင့််

င့််တင် (Project Implementation Unit-

ြ်သယ်ညှိ ှိှိုင်ခြင်ွေး လိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ာွေး၊ လိုပင
် န်ွေးစဉ်ြှိို

မှတ်တမ်ွေးတင်ထာွေးရှှိခြင်ွေး၊ သင့််ဆလ ာ်သည့်် နစ်နောမှိုတင
ှိို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး
ဆခ ရှငွေး် ဆပွေးသည်စ
့် နစ် ဆသြ ာစာထာွေးရခှှိ ြင်ွေး၊ လိုပင
် န်ွေးဆ
အဆြာင်အထည်ဆ ာ်ဆ

ာင်ရွြသ
် ည့််

င့််

င
ှ ့်် အကြံခပြုြ ြ်မ ာွေးြှိို

ာင်တာမ ာွေး ှင့်် စပ်လ ဉ်ွေး၍ ညှိ ှိုင
ှိ ွေး် ခြင်ွေး၊

အဆခြအဆန င
ှ ့််

တှိွေးို တြ်မှိုမ ာွေးြှိို

ဆစာင့််ကြပ်

ကြည်ရ
့် ှိုခြင်ွေး ှင့်် အစီရင်ြခံ ြင်ွေးတှိို့် အပေါအဝင် SEP သတ်မှတြ
် ြ်မ ာွေးြှိို အဆြာင်အထည်ဆ ာ်
ရန် အဓှိြတာဝန်ရှိဆ
ှ ပသည်။
အပှိင
ို ်ွေး ၆ သည် အသံွေးို ခပြုမည့်် နစ်နောမှိုတှိိုငက် ြာွေးြ ြ်မ ာွေး

ှင့်် အကြံခပြုြ ြ်မ ာွေးြှိို ဆခ ရှင်ွေး

ဆပွေးသည့််စနစ်ြှိို ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။ FREDIP လိုပ်ငန်ွေးစမ
ီ ံြန
ှိ ်ွေးသည် နစ်နောမှိုတိုင
ှိ ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး
ှင့်် အကြံခပြုြ ြ်မ ာွေးြှိို ဆခ ရှငွေး် ဆပွေးသည့််စနစ် င
ှ ့််ပတ်သြ်၍ အီွေးဆမွေးလ်၊ တယ်လီ ိုန်ွေး၊ စာ၊
ှိုတခ် င့်် တှိင
ို ်ကြာွေးခြင်ွေး စသည့်် နည်ွေးလမ်ွေးမ ြုှိ ွေးစံိုခ င့်် နစ်နောမှိုတင
ှိို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေးြှိို ဆ ာ်ထိုတ်
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ှိိုင်မည့််

အြင့််အလမ်ွေးဆပွေးသည့််

နစ်နောမှိုတင
ှိို က် ြာွေးြ ြ်မ ာွေး
အ

အလွှာစံို၊

နည်ွေးလမ်ွေးြှိို

အသံွေးို ခပြုမည်။

ှင့်် အကြံခပြုြ ြ်မ ာွေးြှိို ဆခ ရှင်ွေးဆပွေးသည်စ
့် နစ်သည် ဝန်ကြီွေးဌာန

င့်် (MONREC-PMU)၊ ဖမှိြုွံ့နယ်သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာနအ

ပံ့်ပှိိုွေးဆနကြသည့်် ြန်ထရှိြ
ို ်တာမ ာွေး ှင့်် သြ်
အ

ရှိုဆထာင့််စံို

င်၊့် အဆြာင်အထည်ဆ ာ်ရာတင်

ှိိုငရ
် ာ အရပ် ြ်လူမအ
ှို
ွံ့အစည်ွေးမ ာွေး အပေါအဝင်

င်တ
့် င
ှိို ်ွေးတင် အသြ်ဝင်ရမည်။ SEP အတြ် နစ်နောမှိုတင
ှိို ်ကြာွေးြ ြ်မ ာွေး င
ှ ့်် အကြံခပြုြ ြ်

မ ာွေးြိုှိ ဆခ ရှငွေး် ဆပွေးသည့််စနစ်(GRM) တင် လိုပသ
် ာွေးစီမြ
ံ န့််ြမှို လိုပထ
် ွေးံို လိုပ်နည်ွေးမ ာွေး၊ ဆဒသြံ
ခပည်သူအစိုအ ွံ့ပှိိုငသ
် စ်ဆတာလိုပ်ငန်ွေး အစီအစဉ်မ ာွေး၊ သဘာဝထှိန်ွေးသှိမ်ွေးဆရွေး နယ်ဆခမ
ရင်ွေး ှီွေးခမြုပ် မ
ံှ ှိုမ ာွေး၊ ဆနရာဆခပာင်ွေးဆရွံ့ြ ထာွေးဆရွေး
စီမံြှိန်ွေး၏ GRM ှင့််

ှိိုင်ရာ

ှိိုင်ရာ မူဆဘာင်မ ာွေးြိုှိ အသံွေးို ခပြုမှို စသည်ခ င့််

ြ်စပ်စဉ်ွေးစာွေးရမည့်် အခြာွေးအဆခြအဆနမ ာွေးြှိို ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။

အြန်ွေး ၇ သည် သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာနအဆနခ င့်် အဆြာင်အထည်ဆ ာ်သည့်် ြာလအတင်ွေး
လှိြ
ို ်နောရမည့််

ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရခှို ြင်ွေး

ှင့််

အစီရင်ြခံ ြင်ွေး

ှိိုင်ရာ

သတ်မတ
ှ ်ြ ြ်မ ာွေးြှိို

ဆ ာ်ခပထာွေးသည်။ SEP

ှိိုင်ရာ ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရခှို ြင်ွေး

မ ာွေး ှင့််အညီ လှိြ
ို ်နောဆ

ာင်ရွြခ် ြင်ွေးမ ာွေးြှိို မှတ်တမ်ွေးထာွေးရံိုမြ စီမြ
ံ ှိန်ွေး အဆြာင်အထည်

ဆ ာ်သည့်် ြာလအတင်ွေး

ဆပေါ်ဆပေါြ်လာသည့််

ှင့်် အစီရင်ြခံ ြင်ွေးသည် သတ်မတ
ှ ်ြ ြ်

ြှိစစရပ်မ ာွေးြိုှိ

ခပြုသာခပင်လယ်ရစ
ှှိ ာ

စီမံ

ြန့််ြရာတင် လမ်ွေးညန
ွှ ်မခှို ပြုရန်၊ ဆခ ရှငွေး် ပပ
ံ့် ှိိုွေးရန်အတြ် စီမြ
ံ ှိန်ွေးမန်ဆနေ ာမ ာွေးြှိို အဆရွေးပေါဆသာ
တံ့်ိုခပန်ြ ြ်မ ာွေးဆပွေးရန် ရည်ရယ
ွ ်ထာွေးသည့်် မရှမ
ှိ ခ စ်လအ
ှိို ပ်ဆသာ လိုပင
် န်ွေးတစ်ရပ် ခ စ်သည်။ SEP
သည် ဆစာင့််ကြပ်ကြည်ရ
့် ှိုခြင်ွေး လိုပင
် န်ွေးစဉ်တင်
ပေါဝင်ခြင်ွေးြှိို ဆတာင်ွေး
ဆြာြ်ြ ြ်ြ မှိုမ ာွေး င
ှ ့််

ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး ြှိယ
ို တ
် င
ှိို ပ
် ူွေးဆပေါင်ွေး

ြ
ှိို ာ သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာနသည် ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရှိုရာမှ ဆတွံ့ရှှိြ ြ်မ ာွေး၊
သံိုွေးသပ်တင်ခပမှိုမ ာွေးြိုှိ

အိုပ်စိုမ ာွေးသှိို့် အြ န
ှိ ်မီ ဆသြ ာစာ ခပန်လည်

အမ ြုှိ ွေးမ ြုှိ ွေးဆသာ

ြ်စပ်

ြ်သယ်ဆပွေးရန် ှစဦ
် ွေး ှစဘ
် ြ်

ပတ်သြ်သူ

ြ်သယ် င
ှိို သ
် ည့််

နည်ွေးလမ်ွေးြှိို တည်ဆထာင်ရန်လှိိုအပ်သည်။
SEP သည် အဖမတမ်ွေး မမ်ွေးမသ
ံ ာွေးရမည့်် စာရွြ်စာတမ်ွေးတစ်ြခို စ်ရန် ဆမ ာ်လင့််ထာွေးသည်။
ထှိသ
ို ှိို့်အာွေးခ င့်် စီမံြှိနွေး် မှ ရရှသ
ှိ ည့်် သင်ြန်ွေးစာမ ာွေး

ှင့်် စီမံြှိန်ွေးြ ဉ်ွေးြပ်မန
ှို ည်ွေးလမ်ွေးမ ာွေး၏

အြ ြုှိ ွေးရှှိထဆ
ှိ ရာြ်မှို တှိ့်ိုြှိို ထည့််သင်ွေးစဉ်ွေးစာွေး ှိိုငရ
် န် စီမံြှိန်ွေး အဆြာင်အထည်ဆ ာ်သည့််
ြာလအတင်ွေး မကြာမကြာ မမ်ွေးမခံ ပင်

င်ရဆပလှိမမ
့်် ည်။ ဆစာင့််ကြပ်ကြည့််ရှိုခြင်ွေး၏ အစှိတ်

အပှိင
ို ်ွေး တစ်ရပ်အခ စ် ြမ္ာဘဏ် ှင့်် သစ်ဆတာဦွေးစီွေးဌာနသည် စီမြ
ံ ှိန်ွေးအဆတွံ့အကြံြုမ ာွေး

ှင့််
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ြ်စပ်ပတ်သြ်သမ
ူ ာွေး၏ တံ့်ိုခပန်ြ ြ်မ ာွေးြိုှိ ထည်သ
့် င်ွေးစဉ်ွေးစာွေးလ ြ် SEP ၏ နယ်ပယ်
အတှိိုငွေး် အတာ ှင့်် ပေါဝင်ဆသာ အရာမ ာွေးြိုှိ သံိုွေးသပ်ြာ ညှိ ှိှိုင်ွေးခပြုခပင်သင့််သည်။
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