ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
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၁။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

CDM ဝန်ထမ်းများအား ငွေကြေးနှင့်

ဝန်ကြီး ဋ္ဌာနအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ (၁၆-၄-၂၀၂၁)

စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း

ရက်စွဲပါ ကြေညာချက် အမှတ် (၂၃/၂၀၂၁) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဒေါက်တာတူးခေါင်နှင့် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးခွန်းဘီထူးတို့၏ နိုင်ငံရေးနှင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ

၁

CDM ဝန်ထမ်းများအနက် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၊

လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှု၊ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်ပကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ပူးပေါင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ခံစားခဲ့ရသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ

ဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် ဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ ကြားကာလ အစီအမံလုပ်ငန်း များသာမက ရေရှည်

စသည့် ဝန်ထမ်း (၁၉၂) ဦးအတွက် အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့် CRPH မှ

အစီအစဉ်များကိုပါ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ထောက်ပံ့ငွေကျပ် (၁၀,၇၃၉,၀၀၀)၊ ဝန်ထမ်း (၁၉၇) ဦးအတွက် ပြင်ပအလှူရှင်နှင့်
အဖွဲ့အစည်းများမှ ထောက်ပံ့ငွေကျပ် (၆၁,၃၈၀,၀၀၀) စုစုပေါင်း

၂။ ကြားကာလအစီအမံများအဖြစ် CDM လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်ရှင်သန်အားကောင်း
စေရေး၊ စစ်ကောင်စီကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် လုပ်ငန်း၊ လမ်းကြောင်းများ ဖြတ်
တောက်ရေးနှင့် ကြားကာလ သယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းများကို
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ရေရှည် အစီအစဉ်များအနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်သယံဇာတမူဝါဒ
ရေးဆွဲရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၃။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏
(၁၆-၄-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ (၆) လ အတွင်း ကဏ္ဍအလိုက်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် တိုးတက်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

၃၈၉ ဦး အတွက်
ထောက်ပံ့ငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်

(၇၂,၁၁၉,၀၀၀) အား

ဝန်ကြီးရုံးအနေဖြင့် ချ ိတ်ဆက် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊

ဝန်ကြီးဋ္ဌာနအောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ
ဦးစီးဋ္ဌာန/ လုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လည်း CDM ဝန်ထမ်း

၇၂၇ ဦး အတွက်

ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်

(၄၆,၂၄၆,၅၀၀) အား ပြင်ပအလှူရှင်နှင့်

အဖွဲ့အစည်းများမှ ချ ိတ်ဆက် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်း၊

၂

ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရှိ ဦးစီးဋ္ဌာန/လုပ်ငန်းများရှိ CDM ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ထောင်စု

ဝန်ကြီးမှ တွေ့ဆုံ၍ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေး စကားပြောကြားခြင်း၊

၃

ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရှိ ဦးစီးဋ္ဌာနနှင့် လုပ်ငန်း (၁၁) ခု၊ တက္ကသိုလ် (၁) ခုတို့ရှိ

CDM ဝန်ထမ်းများကို ဖိနှိပ်ပြီး စစ်ကောင်စီအားပေး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်

ဒုတိယ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်/ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်/

ကြားကာလနှင့် ရေရှည်ကာလ

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ပါမောက္ခချုပ် အဆင့်

သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

၁၂ ဦး၊

ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်/ အထွေထွေ မန်နေဂျာ/
ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်အဆင့်

၂၁ ဦး၊

ညွှန်ကြားရေးမှူး/ပါမောက္ခ/ ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာအဆင့်
အဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်း

၁

၇၀ ဦး အပါအဝင်

၁၄၇ ဦး ကို အမည်ပျက် စာရင်း ကြေညာပြီးနောက်

၎င်းတို့၏ ရာထူး တည်ရှိမှု အပါအဝင် ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်များကို လုံးဝ
အသိအမှတ် မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊

“အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသည် တရားဝင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ယင်းဝန်ကြီးဋ္ဌာန က
ခွင့်ပြုသည့် သတ္တု၊ ကျောက်မျက်၊ ပုလဲနှင့် သစ်သယံဇာတများ စမ်းသပ် တူးဖော်ထုတ်
လုပ် ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် စီမံကိန်းများအား အမျ ိုးသား ညီညွတ်ရေး
အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုလက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း” အား ကြေညာချက်အမှတ်

(၂/၂၀၂၁) ဖြင့် လည်းကောင်း၊ “နိုင်ငံ၏ သယံဇာတများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေး
လျက် ရှိသည့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) များ အား မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု

၄

စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ ဝန်ထမ်းအသစ်များ ခန့်ထားမှုနှင့်

ရာထူးတိုးမြှင့်မှုများသည် တရားမဝင်ကြောင်း၊ အလုပ် လျှောက်ထားသူများကို လည်း
မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီး နောင်အနာဂတ်တွင် ပြည်သူ့အစိုးရက ဝန်ထမ်း များခေါ်ယူ
ခန့်ထားရာ၌ ၎င်းတို့အား လုံးဝ ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာချက်

ကြောင်း” အား ကြေညာချက် (၁၅/၂၀၂၁) ဖြင့် လည်းကောင်း၊ “သစ်အခြေခံ အသုံးပြု
(သစ်စက်၊ သစ်အချောထည်စက်နှင့် ပရိဘောဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား ၂၀၂၁-၂၀၂၂
ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ သက်တမ်း (၁) နှစ် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုကြောင်း” အား ကြေညာချက်

(၁၆/၂၀၂၁) ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

အမှတ် (၁၄/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
၂
၅

ကြားကာလနှင့် နောင်အနာဂတ်ကာလ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်း

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ

CDM Non-CDM Policy ရေးဆွဲ ပြုစုခြင်း။

ဝန်ကြီးဋ္ဌာနအောက်ရှိ သစ်တောသယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုဦးစီးဋ္ဌာန၊ အပူပိုင်း

ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဋ္ဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဋ္ဌာန၊ မြန်မာ့
သစ် လုပ်ငန်း၊ ပုလဲနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း၊ သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်း၊ ဘူမိဗေဒ
လေ့လာရေးနှင့် ဓါတ်သတ္တု ရှာဖွေရေးဦးစီးဋ္ဌာနတို့၏ ကြားကာလ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်
လုပ်ငန်းစီမံချက်များအပါအဝင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ် များ
ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးရုံးရှိ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့၏ TOR အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

၃

ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လွတ်လပ်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊

ဖက်ဒရယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဋ္ဌာနနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အကြံဉာဏ်များရယူကာ ဖက်ဒရယ်

သယံဇာတ မူဝါဒ(မူကြမ်း) ရေးဆွဲရန် လွတ်လပ်သော ကော်မတီကို (၂၂-၈-၂၀၂၁) ရက်

• ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကွဲညီလာခံ (Convention on Biological Diversity – CBD)၊

နေ့မှစတင်ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိခြင်း၊ အဆိုပါ ကော်မတီတွင် ပြည်တွင်းနှင့်

• ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (UNEP)၊

ပြည်ပမှ သတ္တု၊ သစ်တော၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြေယာ၊ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဋ္ဌာနေ

• ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဘောင် ကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC)၊

တိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နှင့် ဥပဒေအကြံပေး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်

• Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) ၊

(၉)ဦးတို့ ပါဝင်လျက် မူဝါဒ (မူကြမ်း) အတွက် Timeline နှင့် Table of Contents များ

• ဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာန နှင့်

ကို ရေးဆွဲကာ ကဏ္ဍစုံပါဝင်သော ဖက်ဒရယ်သယံဇာတ မူဝါဒ (မူကြမ်း) ထွက်ရှိနိုင်

• တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန များသို့

ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၄

ကြားကာလသယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဘောင်အား သစ်တော၊ သတ္ထုနှင့်

အကြောင်းကြားစာများ ဆက်သွယ်ပေးပို့ခြင်း၊

၂

“အမျ ိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေ

ကျောက်မျက်ကဏ္ဍအလိုက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရေး ပြင်ဆင်လျက် ရှိ

ရှိစေရေးဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီစဉ် (Nationally

ပြီး အဆိုပါကဏ္ဍအလိုက် စီမံချက်များအောက်တွင် ကြားကာလ သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲ

Determined Contributions- NDC)” ကို UNFCCC Secretariat ရုံးသို့ တင်ပြခြင်း၊

မှု အတွက် ကဏ္ဍအလိုက် Pilot Project များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် SOP များ

ရေးဆွဲလျက်ရှိခြင်း။

၃

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် အမျ ိုးသား

ညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန
နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းကြား

သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင်

သည့် ကြေညာချက် (၁၃/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁

မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အပြည်ပြည်

ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်များ၊ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့များနှင့် နှစ်နိုင်ငံချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်း

သည့် စီမံကိန်းများတွင် စစ်ကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ အမျ ိုးသား
ညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်သာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနနှင့်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ
• ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (Global Environment Facility – GEF)၊

၁

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော “ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းရေးနေ့” လူထုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် တော်လှန်ရေးအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့်
သူရဲကောင်းများကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် လျှ ို့ဝှက် သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုးခြင်း၊

ပြည်သူ များပူးပေါင်းပါဝင်သည့် သီးပင်၊ စားပင်၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ သစ်ပင်၊ ပန်းမန်စိုက်ပျ ိုး

၄။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ (၁၆-၄-၂၀၂၁)

ခြင်း လှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ရက်နေ့မှ (၁၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ (၆) လ အတွင်း ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ဖြတ်သုတ်သင်ရေးနှင့်

၂

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာ

ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် အသိပညာပေး ဆောင်းပါးများ၊ ပညာပေး ဗီဒီယို

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး ပိုမို ထိရောက်မြန်ဆန် အောင်မြင်အောင်
ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်မိပါသည်-

များဖြင့် လူထုအသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(က) CDM သည် တော်လှန်ရေး၏ အဓိက ဒေါက်တိုင်များအနက် တစ်ခု ဖြစ်သည့်
၃

“စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလများအတွင်း မြန်မာ့သဘာဝသယံဇာတများ ပျက်စီးဆုံးရှုံး

အတွက် ကြောင့် ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရှိ CDM ဆက်လက်အားကောင်းခိုင်မာစေရေး CDM

မှု အား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ)” စာတမ်း ထုတ်ပြန်၍

ဝန်ထမ်းများအား စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားတက်စေမည့် လုပ်ငန်းများ (ဥပမာ

စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလများတွင် သစ်တော/သစ်သယံဇာတနှင့် မြေသယံဇာတ စီမံ

တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အားပေး စကားပြောကြားခြင်းကဲ့သို့) ၊ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များ

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအမှားများ၊ အုပ်ချုပ်မှုအမှားများနှင့် ပြည်သူတို့၏ ထိခိုက်နစ်နာ

လိုအပ်သည့်အချ ိန်တွင် အတက်နိုင်ဆုံး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်သည်။

မှုများကို သိသာထင်ရှားသည့် ဖြစ်ရပ်များစွာဖြင့် တင်ပြခြင်း၊
(ခ) တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေး၏ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်သည့် အာဏာရှင်စနစ်
၄

ဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာများဖြစ်သည့် Facebook ၊ Twitter ၊

Telegram Channel နှင့် တရားဝင် Website https://monrec.nugmyanmar.org/

အပြီးတိုင် ပြုတ်ကျရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ပိုမိုအားကောင်းရန်နှင့်
ထိထိ ရောက်ရောက် အထောက်အပံ့ပေးရန် လိုအပ်သည်။

များ ဖွင့်၍ ဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ ကြားကာလ လုပ်ငန်းများ၊ CDM လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ် သယံဇာတအုပ်မှုစနစ် (Resource Federalism) ဆိုင်ရာ

(ဂ) အခက်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးကြားမှ တောင့်ခံရင်း အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေဆဲဖြစ်

ဆောင်းပါး/Podcast ကာတွန်းများဖြင့် ပြည်သူလူထု အသိပညာပေးခြင်း၊

သည့် CDM ဝန်ထမ်းများအား ထိထိရောက်ရောက် ပြန်လည်ဂုဏ်ပြု ချ ီးမြှင့်မည့်
“ကြားကာလနှင့် နောင်အနာဂတ်ကာလ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်း

၅

စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ သယံဇာတထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများမှ ကျင်းပ

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ

သည့် သစ်/ ကျောက်မျက်/ ကျောက်စိမ်းလေလံပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင် ဝယ်ယူ ခြင်း

(CDM Non-CDM Policy)” ကဲ့သို့ အစီအစဉ်များအား အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

မပြုရန် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်များအား တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း၊

အနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ချမှတ်၍ အသိပေးကြေညာသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ) သယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံး
ပါဝင်ရန် လိုအပ်ခြင်းကြောင့် ကြားကာလ သယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဘောင် ရေးဆွဲ
ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဖက်ဒရယ်သယံဇာတမူကြမ်း ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း
သက်ဆိုင်သူများအား အတက်နိုင်ဆုံး ထိတွေ့ ဆက်ဆံ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရ
သည် ဖြစ်သည့်အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အချ ိန်ကာလ ကြာရှည်
နိုင်သည်။

(င) ဝန်ကြီးဋ္ဌာန လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် CDM ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးအရ/
အချ ိန်ပေးနိုင်မှုအရ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိသည်သာမက မူ
ဝါဒ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဋ္ဌာနတွင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊
Resource person များ အခက်အခဲရှိခြင်းကြောင့် ပြင်ပပညာရှင်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏
နည်းပညာ အကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်နေရသည့်အတွက် အချ ိန်ကြန့်ကြာမှုအချ ို့
ရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန
အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
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