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RECOFTC’s mission is to enhance capacities for 
stronger rights, improved governance and fairer 
benefits for local people in sustainable forested 
landscapes in the Asia and the Pacific region. 

RECOFTC holds a unique and important place in 
the world of forestry. It is the only international 
not-for-profit organization that specializes in 
capacity development for community forestry. 
RECOFTC engages in strategic networks and 
effective partnerships with governments, 
nongovernmental organizations, civil society, 
the private sector, local people and research 
and educational institutes throughout the  
Asia-Pacific region and beyond. With 30 years 
of international experience and a dynamic 
approach to capacity building – involving 
research and analysis, demonstration sites and 
strategic communication – RECOFTC delivers 
innovative solutions for people and forests.

ဓါတ္ပံုအားလံုးကို RECOFTC မွ ရယူသည္။

ဤအစီအစဥ္ကို RECOFTC – လူုႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌာနႏွင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဤစာတမ္း 
ထုတ္ေဝခ်က္တြင္ ပါရွိခ်က္မ်ားသည္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ အာေဘာ္ 
မ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

စီမံကိန္းမိတ္ဖက္မ်ား
ေဒသအလိုက္မိတ္ဖက္မ်ား

RECOFTC – လူႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌာန
စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ဦးစီးဦးကိုင္ျပဳသည့္ RECOFTC (www.recoftc.org) သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ေပးသည္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ 
လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမွ ၎တို႔၏သစ္ေတာကို အသင့္တင့္ဆံုးလူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အက်ိဳးအျမတ္တို႔အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ၍ စီမံကိန္းလုပ္ 
ေဆာင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႐ံုးခြဲမ်ားရွိသည္။ 

WWF (ဂ်ာမဏီႏွင့္ Greater Mekong)
WWF (www.worldwildlife.org/places/greater-mekong) သည္ မဲေခါင္ေဒသတြင္ မ်ိဳးစိပ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ 
ေသာ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ 
အစိုးရအား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ညွိႏိႈင္းႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား 
အား ေရရွည္တည္တံ့စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ WWF သည္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာႏိုင္ငံမ်ား 

တြင္ စီမံကိန္း႐ံုးမ်ားရွိသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔အစည္း - Open Development Initiative (EWMI-ODI)
EWMI’s ODI (ewmi.org/ODI) သည္ ပြင့္လင္းေသာေဒတာႏွင့္ သတင္းအခ်က္လက္ကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး  မဲေခါင္ေဒသေအာက္ပိုင္းရွိႏိုင္ငံမ်ား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ အလင္းကို သြန္းေပးသည္။ ေဒတာမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဝငွျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
တန္းတူညီတူျဖစ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳ၍ အျပဳသေဘာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္။

NEPCon (Nature Economy and People Connected)
NEPCon (www.nepcon.org) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး  ေရရွည္တံ့တည္ခိုင္ျမဲမႈ ျဖစ္ 
လာေစရန္ ႏွစ္ျမဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား စီမံပံ့ပိုးေပးသည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အေျဖရွာေပးသည္။ ၎တို႔တြင္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
သစ္ေတာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အေျဖရွာေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္မိတ္ဖက္မ်ား

ကေမ ၻာဒီးယား NGO Forum (ကေမ ၻာဒီးယား)
NGO Forum (www.ngoforum.org.kh) သည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
ျဖစ္သည္။ ၎သည္ NGO လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္း စုဖြဲ႔ထားေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး NGO ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အျခား လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းတို႔ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။

လာအို သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြဲတည္ရွိမႈ အေထာက္အကူျပဳအသင္း - LBA (လာအိုပီဒီအာ)
LBA သည္ သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြဲတည္ရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစျခင္း၊  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ 
ပံပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ အစိုးရ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ႏိုင္ငံအတြင္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သည္။

ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းေရးကြန္ရက္- MERN (ျမန္မာ)
MERN (www.mernmyanmar.org) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဒသခံႏွင့္ ျပည္တြင္း အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားမွစ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူ႔ 
အသိုင္းအဝိုင္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လူမႈေရးစည္း႐ံုးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူေနမႈမြမ္းမံျပင္ဆင္ 

ေရးစီမံကိန္လုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို MERN ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Raks Thai - CARE International အဖြဲ႔ဝင္ (ထိုင္း)
Raks Thai (www.raksthai.org) ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ လူမႈေရး၊ ပညာေရးစသည့္ ေနာက္ခံခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ျပႆနာ 

မ်ား၏ အေၾကာင္းခံကို သံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ပိုင္းျခားေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အားျဖည့္ေပးျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ျပဳ

က်င့္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း

မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္။

လူသားႏွင့္ သဘာဝတရားတို႔ ေျပလည္သင့္ျမတ္ေရး - PanNature (ဗီယက္နမ္)
PanNature (www.nature.org.vn/en/) သည္ ဗီယက္နမ္တြင္ သက္ရွိမ်ားကြဲျပားစြာတည္ရွိမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 

လူသားမ်ား၏ဘဝအေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ 

သဘာဝကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြေပးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔အျပင္ ေရရွည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္မႈတို႔ ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဤစီမံကိန္းကို ဥေရာပသမဂၢ၏  

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ RECOFTC - လူႏွင့္သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း

pDrHudef;vufurf;pmapmif

လူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အား ဆက္သြယ္ျခင္း



ရည္မွန္းခ်က္
 ငါးႏွစ္တာ (၂၀၁၇-၂၀၂၁) စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၂၁ တြင္ သံုးႏိုင္ငံထိစပ္ေနေသာ နယ္ေျမတြင္ 
NSAs ၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအား အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ 
ကဲျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  အထူးသျဖင့္ FLEGT-VPA ႏွင့္ REDD+  မူဝါဒခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ပံု ၁ တြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း ရလဒ္ ေလးခုျဖင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ 
သည္။

ပံု ၁. စီမံကိန္းနယ္ေျမမွ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အဆင့္ထိ  ခ်ိတ္ဆက္သည့္ စီမံကိန္းရလဒ္ 

ရည္မွန္းခ်က္
 ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အဘက္ဘက္မွ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိသျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား ေဒသတြင္းအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ 
ေျမျပင္အဆင့္တို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ငါးႏိုင္ငံတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေျမျပင္သံုးခုကို 
အဓိကအာ႐ံုစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေျမျပင္သည္ သစ္ေတာကို အမွီျပဳေနထိုင္ရေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ 
နားခိုရာေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး  သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး အမ်ားဆံုးပူးတြဲေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာဖြဲ႔တည္မႈစနစ္ကို 
အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

1. ေဒါန တနသၤာရီနယ္စပ္ (DTL) - တနသၤာရီသဘာဝထိန္းသိမ္းေရး (ျမန္မာ)ႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းသစ္ေတာနယ္ေျမ (ထိုင္း)

2. ထုိင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း - လာအိုပီဒီအာနယ္စပ္ (NTLL) - ဒိြဳင္ဖူခအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (ထိုင္း)ႏွင့္ ဘိုကီယိုႏွင့္ ဇယ်ဘူရီျပည္နယ္ 
(လာအိုျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ)

3. ဗီယက္နမ္ - လာအုိပီဒီအာ - ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ (VLCL) - က) အေရွ႕ပိုင္းလြင္ျပင္ (ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္နယ္စပ္)၊ 
ခ) ကြမ္နမ္ျပည္နယ္၊ ဗဟိုအန္နမိုက္၊ ကြန္တမ္ျပည္နယ္၊ ဗဟိုကုန္းျပင္ျမင့္ ( ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုျပည္သူ႔ 
သမၼတႏုိင္ငံ)၊ ႏွင့္ ဂ) ဇီပီယမ္ႏွင့္ ဒြန္အမ္ဖန္ သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြဲေနထိုင္မႈသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
နယ္ေျမ (လာအိုျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ)

ပံု ၂ - စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမွ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနေသာ သံုးႏိုင္ငံနယ္စပ္နယ္ေျမမ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသည္ ေျမျပင္၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဓိကထားသည္။

1. သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္ (FGMS) ကို တည္ေထာင္၍ သစ္ေတာေျမမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသည္ ထိေရာက္ေသာ FGMS ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿပီး GIS/ပထ၀ီ 
ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
NSAs ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ သံုးႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ FGMS ကို 
စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းနည္းပညာ စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  

2. NSAs အား သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ၎အရည္ 
အေသြးမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္၍ ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ ရရွိေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NSAs သည္ ေဒသခံ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  တိုင္းရင္းသားမ်ားအား သံုးနုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ FGMS ကိုအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ 
အေထာက္အကူမ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

3. သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္္စြာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ရန္ NSAs ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

oHk;EdkifiHe,fpyf opfawmajray:wGif prf;oyfvkyfaqmifjcif;

က႑အားလုံးနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား - က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ထိေရာက္ေသာဆက္ဆံေရး၊ အႏရၱာယ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ်ာ့နည္းေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုသပ္ျခင္း

EdkifiHwGif; pDrHudef;aqmif&Gufaom a'owGif;EdkifiHrsm;twGif;

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ( NSAs ) မွ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကီး 
ၾကပ္ေရးစနစ္အား  (FGMS) 
စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္သည္။

OP1

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
အတြက္ NSAs မွ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး 
တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္မႈ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
FGMS ျဖစ္ေစရန္အတြင္ 
FLEGT ႏွင့္ REDD+ တြင္ 
NSAs မွ ပါဝင္၍ ညွိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္သည္။

ေဒသတြင္း NSA ေလ့လာ 
သင္ယူမႈ အေထာက္အကူျပဳ 
စနစ္တြင္ လမ္းညႊန္မႈေပး  
ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ဖလွယ္ျခင္း၊ FGMS ႏွင့္ 
ပတ္္သက္၍ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ သင္ခန္း 
စာမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည္။

OP2 OP3 OP4

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား
 မဲေခါင္ေဒသသည္ သစ္ေတာကို အမွီသဟဲျပဳေနသည့္ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၈၅ သန္း တို႔၏ မွီတင္းေနထိုင္ရာ ျဖစ္ၿပီး 
ထိုလူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္သည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  ေဒသအတြင္းရွိ ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ၏ ၃၀%သည္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အတြင္း ပ်မ္းမွ်သစ္ေတာ ၄.၉% ဆံုးရံႈးခဲ့ၿပီး မဲေခါင္ေဒသရွိ သစ္ေတာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ 
ေတာေတာင္ေရေျမေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရင္ဆိုင္ရသည္။
 အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း 
သည္ ဤေဒသအတြင္း အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံသစ္ေတာအဖြဲ႔အစည္း၏ အားထုတ္ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားအား အေထာက္အကူေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရားမဝင္သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း အေရးကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း၊ သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးတြဲတည္ရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုႀကိဳးပမ္းအား 
ထုတ္မႈ၏ အဓိကအခ်က္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ခိုင္မာေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိလွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ အေျခခံအုတ္္ျမစ္ တည္ေဆာက္မႈတို႔သည္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးႏိုင္သည္။
 အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NSAs)၊ အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုခိုင္မာေစရန္ 
အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရာတြင္ NSAs ၏ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ေတာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံ သတိမျပဳမိျခင္း သို႔မဟုတ္ တန္းတူမိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း 
အစရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရသည္။ ၎ကို သတိျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက “မဲေခါင္သစ္ေတာအတြက္ ေဒသခံမ်ား 
၏ အသ”ံ  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ႔ံပုိးကူညီျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳေနေသာ သေဘာတရားမွာ သစ္ေတာမ်ားအား ေရရွည္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္အတြက္ 
ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ရန္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စီစဥ္ျခင္း၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈအေျခအေန
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
တင္ျပႏိုင္ျခင္း စသည့္အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ NSAs အား အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ သစ္ေတာေျမျပင္ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်က္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးသည္ကို စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းသည္ အထူးသျဖင့္  သစ္ေတာဥပေဒ စိုးမုိးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈနွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ (FLEGT-VPA) ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ 
သစ္ေတာအတန္းအစား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (REDD+) အား အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳ အားျဖည့္ေပးပါသည္။ 
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