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၁။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ထေးအစိုးေ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထေး 

ဝန်ကကီး ဋ္ဌာနအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားပြုထကာ်မတီ၏ (၁၆-၄-၂၀၂၁) 

ေက်စွဲြါ ဆြကညာချက် အမှတ် (၂၃/၂၀၂၁) ပြင့် ြွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး 

ထေါက်တာတူးထခါင်နှင့် ေုတိယဝန်ကကီး ဦးခွန်းဘီေူးတို့၏ နိုင်ငံထေးနှင့် မူဝါေြိုင်းဆိုင်ော

လမ်းညွှန်ဦးထဆာင်မှု၊ CDM ဝန်ေမ်းများနှင့် ပြင်ြကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ၏ ြူးထြါင်း

ထဆာင်ေွက်မှုတို့ပြင့် ဝန်ကကီးဋ္ဌာန၏ ကကားကာလ အစီအမံလုြ်ငန်း များသာမက ထေေှည်

အစီအစဉ်များကိုြါ အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ေွက်လျက် ေှိြါသည်။

၂။ ကကားကာလအစီအမံများအပြစ် CDM လှုြ်ေှားမှုဆက်လက်ေှင်သန်အားထကာင်း

ထစထေး၊ စစ်ထကာင်စီကို အထောက်အြံ့ပြစ်ထစမည့် လုြ်ငန်း၊ လမ်းထကကာင်းများ ပြတ်

ထတာက်ထေးနှင့် ကကားကာလ သယံဇာတစီမံအုြ်ချုြ်မှုထေးဆွဲထေး လုြ်ငန်းများကို 

ထဆာင်ေွက်လျက်ေှိပြီး ထေေှည် အစီအစဉ်များအထနပြင့် ြက်ေေယ်သယံဇာတမူဝါေ 

ထေးဆွဲထေးအတွက် ပြင်ဆင်ထဆာင်ေွက်လျက် ေှိြါသည်။

၃။  သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထေးဝန်ကကီးဋ္ဌာန၏ 

(၁၆-၄-၂၀၂၁) ေက်ထန့မှ (၁၆-၁၀-၂၀၂၁) ေက်ထန့အေိ (၆) လ အတွင်း ကဏ္ဍအလိုက် 

လုြ်ငန်းထဆာင်ေွက် တိုးတက်မှုများမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပြစ်ြါသည်-

CDM ဝန်ထမ်းများအား ဆငေဆြကးနှင့် 

စိတ်ဓါတ်မမှင့်တင်ဆရးေိုင်ရာ အဆထာက်အပံ့ဆပးမခင်း

         CDM ဝန်ေမ်းများအနက် စားဝတ်ထနထေး အခက်အခဲေှိသည့် ဝန်ေမ်းများ၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ထောဂါ ခံစားခဲ့ေသည့် ဝန်ေမ်းများ၊ ကိုယ်ဝန်ထဆာင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ 

စသည့် ဝန်ေမ်း (၁၉၂) ဦးအတွက် အမျ ိုးသားညီညွတ်ထေးအစိုးေနှင့် CRPH မှ 

ထောက်ြံ့ထငွကျြ် (၁၀,၇၃၉,၀၀၀)၊ ဝန်ေမ်း (၁၉၇) ဦးအတွက် ပြင်ြအလှူေှင်နှင့် 

အြွဲ့အစည်းများမှ ထောက်ြံ့ထငွကျြ် (၆၁,၃၈၀,၀၀၀) စုစုထြါင်း 

၃၈၉ ဦး အတွက် 

ထောက်ြံ့ထငွ စုစုထြါင်း ကျြ် (၇၂,၁၁၉,၀၀၀) အား 

ဝန်ကကီးရုံးအထနပြင့် ချတိ်ဆက် ထောက်ြံ့ထြးပခင်း၊ 

ဝန်ကကီးဋ္ဌာနထအာက်ေှိ သက်ဆိုင်ော 

ဦးစီးဋ္ဌာန/ လုြ်ငန်းများအထနပြင့်လည်း CDM ဝန်ေမ်း 

၇၂၇ ဦး အတွက် 

ထောက်ြံ့ထငွ ကျြ် (၄၆,၂၄၆,၅၀၀) အား ပြင်ြအလှူေှင်နှင့် 

အြွဲ့အစည်းများမှ ချတိ်ဆက် ထောက်ြံ့ထြးခဲ့ပခင်း၊

         ဝန်ကကီးဋ္ဌာနေှိ ဦးစီးဋ္ဌာန/လုြ်ငန်းများေှိ CDM ဝန်ေမ်းများအား ပြည်ထောင်စု 

ဝန်ကကီးမှ ထတွ့ဆုံ၍ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားထြး စကားထပြာကကားပခင်း၊

         ဝန်ကကီးဋ္ဌာနေှိ ဦးစီးဋ္ဌာနနှင့် လုြ်ငန်း (၁၁) ခု၊ တက္ကသိုလ် (၁) ခုတို့ေှိ 

CDM ဝန်ထမ်းများကို ဖိနှိပ်ပပီး စစ်ဆကာင်စီအားဆပး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့ ်

၁

၂

၃



ေုတိယ အပမဲတမ်း အတွင်းဝန်/ ညွန်ကကားထေးမှူးချုြ်/ 

ဦးထဆာင်ညွှန်ကကားထေးမှူး/ ြါထမာက္ခချုြ် အဆင့် ၁၂ ဦး၊ 

ေုတိယ ညွှန်ကကားထေးမှူးချုြ်/ အထေွထေွ မန်ထနဂျာ/ 

ေုတိယ ြါထမာက္ခချုြ်အဆင့် ၂၁ ဦး၊ 

ညွှန်ကကားထေးမှူး/ြါထမာက္ခ/ ေုတိယအထေွထေွ မန်ထနဂျာအဆင့် ၇၀ ဦး အြါအဝင် 

အဆင့်ပမင့်ဝန်ေမ်း ၁၄၇ ဦး ကို အမည်ြျက် စာေင်း ထကကညာပြီးထနာက် 

၎င်းတို့၏ ောေူး တည်ေှိမှု အြါအဝင် ဝန်ေမ်းဆိုင်ော ခံစားခွင့်၊ ေြိုင်ခွင့်များကို လုံးဝ 

အသိအမှတ် မပြုထကကာင်း ေုတ်ပြန်ထကကညာပခင်း၊

         စစ်ထကာင်စီလက်ထအာက်ခံ ဝန်ကကီးဋ္ဌာန၏ ဝန်ေမ်းအသစ်များ ခန့်ေားမှုနှင့် 

ောေူးတိုးပမှင့်မှုများသည် တေားမဝင်ထကကာင်း၊ အလုြ် ထလှောက်ေားသူများကို လည်း 

မှတ်တမ်းတင်ေားေှိပြီး ထနာင်အနာဂတ်တွင် ပြည်သူ့အစိုးေက ဝန်ေမ်း များထခါ်ယူ

ခန့်ေားော၌ ၎င်းတို့အား လုံးဝ ေည့်သွင်း စဉ်းစားမည် မဟုတ်ထကကာင်း ဆြကညာချက်

အမှတ် (၁၄/၂၀၂၁) ပြင့် ေုတ်ပြန်ပခင်း၊

         ကကားကာလနှင့် ထနာင်အနာဂတ်ကာလ ထေသန္တေအုြ်ချုြ်ထေးတွင် နိုင်ငံဝန်ေမ်း 

လူ့စွမ်းအား အေင်းအပမစ်စီမံခန့်ခွဲထေးနှင့် ြတ်သက်သည့် မူဝါေ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ 

CDM Non-CDM Policy ထေးဆွဲ ပြုစုပခင်း။

၄

၅

ြကားကာလနှင့် ဆရရှည်ကာလ 

သယံဇာတစီမံခန့်ခေဲမှုေိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

         “အကကမ်းြက်စစ်ထကာင်စီလက်ထအာက်ခံ သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းသိမ်းထေးဝန်ကကီးဋ္ဌာနသည် တေားဝင်ပခင်းမေှိသည့်အတွက် ယင်းဝန်ကကီးဋ္ဌာန က 

ခွင့်ပြုသည့် သတ္တု၊ ထကျာက်မျက်၊ ြုလဲနှင့် သစ်သယံဇာတများ စမ်းသြ် တူးထြာ်ေုတ်

လုြ် ထောင်းချပခင်းဆိုင်ော ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် စီမံကိန်းများအား အမျ ိုးသား ညီညွတ်ထေး

အစိုးေက အသိအမှတ်ပြုလက်ခံမည် မဟုတ်ထကကာင်း” အား ဆြကညာချက်အမှတ် 

(၂/၂၀၂၁) ပြင့် လည်းထကာင်း၊ “နိုင်ငံ၏ သယံဇာတများအား ကာကွယ်ေိန်းသိမ်းထြး

လျက် ေှိသည့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ထေးတြ်ြွဲ့ (PDF) များ အား မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု

ထကကာင်း” အား ဆြကညာချက် (၁၅/၂၀၂၁) ပြင့် လည်းထကာင်း၊ “သစ်အထပခခံ အသုံးပြု 

(သစ်စက်၊ သစ်အထချာေည်စက်နှင့် ြေိထဘာဂ) လုြ်ငန်းလိုင်စင်များအား ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘဏ္ဍာထေးနှစ်အေိ သက်တမ်း (၁) နှစ် တိုးပမှင့်ခွင့်ပြုထကကာင်း” အား ဆြကညာချက် 

(၁၆/၂၀၂၁) ပြင့်လည်းထကာင်း ေုတ်ပြန်ပခင်း၊

         ဝန်ကကီးဋ္ဌာနထအာက်ေှိ သစ်ထတာသယံဇာတစီမံအုြ်ချုြ်မှုဦးစီးဋ္ဌာန၊ အြူြိုင်း

ထေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ထေးဦးစီးဋ္ဌာန၊ ြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထေးဦးစီးဋ္ဌာန၊ ပမန်မာ့

သစ် လုြ်ငန်း၊ ြုလဲနှင့် ထကျာက်မျက်ေတနာလုြ်ငန်း၊ သတ္ထုတွင်းလုြ်ငန်း၊ ဘူမိထဗေ 

ထလ့လာထေးနှင့် ဓါတ်သတ္တု ေှာထြွထေးဦးစီးဋ္ဌာနတို့၏ ကကားကာလ ြွဲ့စည်းြုံနှင့် 

လုြ်ငန်းစီမံချက်များအြါအဝင် ဦးစားထြးထဆာင်ေွက်ေမည့် လုြ်ငန်း အစီအစဉ် များ

ထေးဆွဲပခင်းနှင့် ဝန်ကကီးရုံးေှိ လုပ်ငန်းအဖေဲ့ (၆) ဖေဲ့၏ TOR အတည်ပြု ေုတ်ပြန်ပခင်း၊

         ပြည်တွင်းပြည်ြမှ အြွဲ့အစည်းများ၊ လွတ်လြ်ထသာ ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ၊ 

ြက်ေေယ်ထေးော ဝန်ကကီးဋ္ဌာနနှင့် ထတွ့ဆုံထဆွးထနွး အကကံဉာဏ်များေယူကာ ြက်ေေယ်

၁

၂
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သယံဇာတ မူဝါေ(မူကကမ်း) ထေးဆွဲေန် လွတ်လြ်ထသာ ထကာ်မတီကို (၂၂-၈-၂၀၂၁) ေက်

ထန့မှစတင်ြွဲ့စည်း၍ ထဆာင်ေွက်လှေက်ေှိပခင်း၊ အဆိုြါ ထကာ်မတီတွင် ပြည်တွင်းနှင့် 

ပြည်ြမှ သတ္တု၊ သစ်ထတာ၊ ြတ်ဝန်းကျင်၊ ထပမယာ၊ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲ ေိန်းသိမ်းထေး၊ ဋ္ဌာထန

တိုင်းေင်းသားဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ နှင့် ဥြထေအကကံထြး အြါအဝင် အြွဲ့ဝင် 

(၉)ဦးတို့  ြါဝင်လျက် မူဝါေ (မူကကမ်း) အတွက် Timeline နှင့် Table of Contents များ

ကို ထေးဆွဲကာ ကဏ္ဍစုံြါဝင်ထသာ ဖက်ဒရယ်သယံဇာတ မူဝါဒ (မူြကမ်း) ေွက်ေှိနိုင်

ေန် ထဆာင်ေွက်ပခင်း၊

         ကကားကာလသယံဇာတစီမံအုြ်ချုြ်မှု မူ ထဘာင်အား သစ်ထတာ၊ သတ္ထုနှင့် 

ထကျာက်မျက်ကဏ္ဍအလိုက် စီမံအုြ်ချုြ်မှုစီမံချက်ထေးဆွဲနိုင်ထေး ပြင်ဆင်လျက် ေှိ

ပြီး အဆိုြါကဏ္ဍအလိုက် စီမံချက်များထအာက်တွင် ကကားကာလ သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲ

မှု အတွက် ကဏ္ဍအလိုက် Pilot Project များ အထကာင်အေည်ထြာ်ေန် SOP များ 

ဆရးေေဲလျက်ရှိမခင်း။

သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာကဏ္ဍတေင် 

နိုင်ငံတကာအဖေဲ့အစည်းများနှင့် ေက်သေယ် ဆောင်ရွက်မခင်း

         ပမန်မာနိုင်ငံက အြွဲ့ဝင်အပြစ် ြါဝင်ထဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် အပြည်ပြည်

ဆိုင်ော သထဘာတူစာချုြ်များ၊ ေန်ြုံထငွအြွဲ့များနှင့် နှစ်နိုင်ငံချင်း ြူးထြါင်းထဆာင်ေွက် 

သည့် စီမံကိန်းများတွင် စစ်ထကာင်စီနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ေွက်ပခင်းမပြုဘဲ အမျ ိုးသား

ညီညွတ်ထေးအစိုးေနှင့်သာ ြူးထြါင်းထဆာင်ေွက်ထေးတို့ကို နိုင်ငံပခားထေး ဝန်ကကီးဋ္ဌာနနှင့် 

ြူးထြါင်းထဆာင်ေွက်လျက်ေှိော 

• ကမ္ဘာ့ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ေန်ြုံထငွ (Global Environment Facility – GEF)၊ 

၄

၁

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

• ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အစီအစဉ် (UNEP)၊ 

• ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ောသီဥတုထပြာင်းလဲမှုဆိုင်ော မူထဘာင် ကွန်ဗင်းေှင်း (UNFCCC)၊ 

• Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) ၊ 

• ဂျြန်နိုင်ငံနိုင်ငံပခားထေး ဝန်ကကီးဋ္ဌာန နှင့် 

• ထတာင်ကိုေီးယားနိုင်ငံပခားထေးဝန်ကကီးဋ္ဌာန များသို့ 

အဆြကာင်းြကားစာများ ေက်သေယ်ဆပးပို့မခင်း၊

         “အမျ ိုးသားအဆင့် ောသီဥတုထပြာင်းလဲမှု ထလှော့ချထေးနှင့် လိုက်ထလျာညီထေွ 

ေှိထစထေးဆိုင်ော အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ေွက်မည့် လုြ်ငန်းအစီစဉ် (Nationally 

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

         သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော နယ်ြယ်များတွင် အမျ ိုးသား 

ညီညွတ်ထေးအစိုးေ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်း ကျင်ေိန်းသိမ်းထေး ဝန်ကကီး ဋ္ဌာန

နှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ေွက်ေန်အတွက် နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်းများသို့ အထကကာင်းကကား

သည့် ဆြကညာချက် (၁၃/၂၀၂၁) ေုတ်ပြန်ပခင်း၊

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ 

အသိပညာမမှင့်တင်မခင်း

         ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ (၅) ေက်ထန့တွင် ကျထောက်ထသာ “ကမ္ဘာ့ြတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းသိမ်းထေးထန့” လူေုလှုြ်ေှားမှုအပြစ် ထတာ်လှန်ထေးအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် 

သူေဲထကာင်းများကို ဂုဏ်ပြုသည့်အထနပြင့် လှေ ို့ဝှက် သစ်ြင်စိုက်ြျ ိုးပခင်း၊ 

၁

၂

၃



ပြည်သူ များြူးထြါင်းြါဝင်သည့် သီးြင်၊ စားြင်၊ နှစ်ေှည်ြင်၊ သစ်ြင်၊ ြန်းမန်စိုက်ြျ ိုး

ပခင်း လှုြ်ေှားမှု ထဆာင်ေွက်ပခင်း၊

         ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ေက်ထန့တွင် ကျထောက်ထသာ ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာ 

ေိန်းသိမ်းထေးထန့ လှုြ်ေှားမှုအပြစ် အသိြညာထြး ထဆာင်းြါးများ၊ ြညာထြး ဗီေီယို

များပြင့် လူေုအသိြညာထြး ထဆာင်ေွက်ပခင်း၊

         “စစ်အုြ်ချုြ်ထေးကာလများအတွင်း ပမန်မာ့သဘာဝသယံဇာတများ ြျက်စီးဆုံးရှုံး

မှု အား ဆန်းစစ်ထလ့လာပခင်း (သစ်ထတာနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ)” စာတမ်း ေုတ်ပြန်၍ 

စစ်အုြ်ချုြ်ထေးကာလများတွင် သစ်ထတာ/သစ်သယံဇာတနှင့် ထပမသယံဇာတ စီမံ

အုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ော မူဝါေအမှားများ၊ အုြ်ချုြ်မှုအမှားများနှင့် ပြည်သူတို့၏ ေိခိုက်နစ်နာ

မှုများကို သိသာေင်ေှားသည့် ပြစ်ေြ်များစွာပြင့် တင်ပြပခင်း၊

         ဝန်ကကီးဋ္ဌာန၏ လူမှုကွန်ယက်မီေီယာများပြစ်သည့် Facebook ၊ Twitter ၊ 

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

များ ြွင့်၍ ဝန်ကကီးဋ္ဌာန၏ ကကားကာလ လုြ်ငန်းများ၊ CDM လှုြ်ေှားမှုများ၊ ြတ်ဝန်းကျင်

ေိန်းသိမ်းထေးနှင့် ြက်ေေယ် သယံဇာတအုြ်မှုစနစ် (Resource Federalism) ဆိုင်ော 

ထဆာင်းြါး/Podcast ကာတွန်းများပြင့် ပြည်သူလူေု အသိြညာထြးပခင်း၊ 

         စစ်ထကာင်စီ လက်ထအာက်ခံ သယံဇာတေုတ်လုြ်သည့်လုြ်ငန်းများမှ ကျင်းြ 

သည့် သစ်/ ထကျာက်မျက်/ ထကျာက်စိမ်းထလလံြွဲများတွင် ဝင်ထောက်ြါဝင် ဝယ်ယူ ပခင်း

မပြုေန် ကုမ္ပဏီ လုြ်ငန်းေှင်များအား တိုက်တွန်းနှိုးထဆာ်ပခင်း၊

၂

၃

၄

၅

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

ေက်ထန့မှ (၁၆-၁၀-၂၀၂၁) ေက်ထန့အေိ (၆) လ အတွင်း ကဏ္ဍအလိုက် လုြ်ငန်း

ထဆာင်ေွက်မှုများအထြါ် အထပခခံ၍ စစ်အာဏာေှင် အပမစ်ပြတ်သုတ်သင်ထေးနှင့် 

ြက်ေေယ်ေီမိုကထေစီ တည်ထဆာက်ထေး ြိုမို ေိထောက်ပမန်ဆန် ထအာင်ပမင်ထအာင် 

ထဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ထအာက်ြါအတိုင်း သုံးသြ်မိြါသည်-

(က) CDM သည် ထတာ်လှန်ထေး၏ အဓိက  ထေါက်တိုင်များအနက် တစ်ခု ပြစ်သည့် 

အတွက် ထကကာင့် ဝန်ကကီးဋ္ဌာနေှိ CDM ဆက်လက်အားထကာင်းခိုင်မာထစထေး CDM 

ဝန်ေမ်းများအား စိတ်ဓါတ်ြိုင်းဆိုင်ော အားတက်ထစမည့် လုြ်ငန်းများ (ဥြမာ 

ထတွ့ဆုံထဆွးထနွး အားထြး စကားထပြာကကားပခင်းကဲ့သို့) ၊ ထငွထကကးအထောက်အြံ့များ 

လိုအြ်သည့်အချနိ်တွင် အတက်နိုင်ဆုံး ကူညီထဆာင်ေွက်ထြးသွားေန် လိုအြ်သည်။ 

(ခ) ထတာ်လှန်ထေးထအာင်ပမင်ထေး၏ အဓိက ထသာ့ချက်ပြစ်သည့် အာဏာေှင်စနစ် 

အပြီးတိုင် ပြုတ်ကျထေးအတွက် လက်နက်ကိုင်ထတာ်လှန်ထေး ြိုမိုအားထကာင်းေန်နှင့် 

ေိေိ ထောက်ထောက် အထောက်အြံ့ထြးေန် လိုအြ်သည်။

(ဂ) အခက်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးကကားမှ ထတာင့်ခံေင်း အာဏာေှင်ကို ထတာ်လှန်ထနဆဲပြစ်

သည့် CDM ဝန်ေမ်းများအား ေိေိထောက်ထောက် ပြန်လည်ဂုဏ်ပြု ချးီပမှင့်မည့် 

“ကကားကာလနှင့် ထနာင်အနာဂတ်ကာလ ထေသန္တေအုြ်ချုြ်ထေးတွင် နိုင်ငံဝန်ေမ်း 

လူ့စွမ်းအား အေင်းအပမစ်စီမံခန့်ခွဲထေးနှင့် ြတ်သက်သည့် မူဝါေ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ 

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

အထနပြင့် အပမန်ဆုံး ချမှတ်၍ အသိထြးထကကညာသွားေန် လိုအြ်ြါသည်။



(ဃ) သယံဇာတစီမံအုြ်ချုြ်မှုလုြ်ငန်းသည် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံး 

ြါဝင်ေန် လိုအြ်ပခင်းထကကာင့် ကကားကာလ သယံဇာတစီမံအုြ်ချုြ်မှု မူထဘာင် ထေးဆွဲ 

ောတွင်လည်းထကာင်း၊ ြက်ေေယ်သယံဇာတမူကကမ်း ထေးဆွဲောတွင်လည်းထကာင်း 

သက်ဆိုင်သူများအား အတက်နိုင်ဆုံး ေိထတွ့ ဆက်ဆံ၍ ြူးထြါင်းထဆာင်ေွက်ေ

သည် ပြစ်သည့်အတွက် ညှိနှိုင်းထဆွးထနွးသည့် လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် အချနိ်ကာလ ကကာေှည်

နိုင်သည်။

(င) ဝန်ကကီးဋ္ဌာန လုြ်ငန်းများထဆာင်ေွက်ောတွင် CDM ဝန်ေမ်းများ၏ လုံခခုံထေးအေ/ 

အချနိ်ထြးနိုင်မှုအေ ြါဝင်ကူညီထဆာင်ေွက်နိုင်မှု အကန့်အသတ်ေှိသည်သာမက မူ

ဝါေ ထေးဆွဲထေးလုြ်ငန်းများတွင် ဋ္ဌာနတွင်း နည်းြညာဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်များ၊ 

Resource person များ အခက်အခဲေှိပခင်းထကကာင့် ပြင်ြြညာေှင်၊ အြွဲ့အစည်းများ၏ 

နည်းြညာ အကူအညီများ ေယူထဆာင်ေွက်ထနေသည့်အတွက် အချနိ်ကကန့်ကကာမှုအချ ို့ 

ေှိေပခင်း ပြစ်သည်။ 

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းဆရးဝန်ကကီးဋ္ဌာန

အမျ ိုးသားညီညွတ်ထေးအစိုးေ
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