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Explore အေ+ကာင်း
Explore သည် သုေတသန ကွန်ရက်တစ်ခုြဖစ်7ပီး  အေရှ=ေတာင်အာရှ၌ သစ်ေတာ ေြမယာCDခင်းဆုိင်ရာ စီမံအုပ်ချIပ်မDများကုိ 

ကျယ်ကျယ်ြပနJ်ြပနJ် အသုံးချရန် ရည်ရKယ်သည့်  လက်ေတွ=အသုံးချမD ရပ်ဝန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလည်း  ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 

ကွန်ရက်အေနြဖင့်  စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်ေရး ရည်မှန်းချက် ပန်းတုိင်များ၊ ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲြခင်းဆုိင်ရာ ပဲရစ် 

သေဘာတူညီချက်Wှင့် အြခားေသာ Wုိင်ငံတကာ Wှင့် Wုိင်ငံအလုိက် သေဘာတူညီချက်များကုိ   ကူညီေထာက်ပ့ံရန်အလုိJငှာ 

အလYာေပါင်းစုံပါဝင်ေသာ ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရKက်မDနည်းလမ်းများကုိ အသုံးြပI၍ ဘက်ေပါင်းစုံမှ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများWှင့် 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရKက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။   ကွန်ရက်သည် ကျား၊ မ တန်းတူညီမ[မD၊ လူမDေရးဆုိင်ရာပါဝင်မD၊ 

နယ်စည်းမြခား ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ြခင်း Wှင့် ြပဿန]များ ေြဖရှင်းြခင်းအေပ^တွင် အထူး အေလးေပး အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရန် ရည်ရKယ်ပါသည်။။ Explore ၏ `ကီးaကပ်ကွပ်ကဲေရးအဖဲွ= ၅၀ ရာခုိင်WDန်းေကျာ်ကုိ အမျIိးသမီးများြဖင့် ဖဲွ=စည်းထား7ပီး 

သုေတသနပညာရှင်များကုိ ရှာေဖွရာတွင်လည်း အမျIိးသမီးကုိယ်စားြပIမDကုိ အလားတူ သတ်မှတ်ထားပါသည်။  

၂၀၂၀ ေအာက်တုိဘာလတွင် စတင်ဖဲွ=စည်းခ့ဲေသာ Explore အစီအစဉ် ကုိ ဆီွဒင် Wုိင်ငံတကာ ဖံွ=7ဖိIးမD ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ေရး 

အဖဲွ=  (Sida) ၏ ရံပုံေငွြဖင့် တည် ေထာင်ဖဲွ=စည်း ခ့ဲပါသည်။ Explore ကွန်ရက်ကုိ RECOFTC မှ ဦးေဆာင်7ပီး၊ Wုိင်ငံတကာ 

သစ်ေတာသုတသန ဗဟုိဌာန (CIFOR) Wှင့် မိတ်ဖက် ဖဲွ=စည်းြခင်း၊ အေရှ=ေတာင်အာရှရိှ ပုဂwလိက အခန်းကx၊ ေဒသခံ 

ြပည်သူများ၊ အရပ်ဖက်အဖဲွ=အစည်းများ၊ အစုိးရများ၊ သုေတသနဌာနများ၊ တကyသုိလ်များWှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ြခင်းတုိJကုိ 

ေဆာင်ရKက်လျက် ရိှပါသည်။ 

Explore အဖဲွ=သည် တကyသုိလ်များ Wှင့် သုေတသန ပညာရှင်များ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ လက်ေတွ=ကျင့်သုံးသူများ၊ ကုမzဏီများ၊ 

အလှ|ရှင်များ၊ ဖံွ=7ဖိIးမDဆုိင်ရာ အသင်းအဖဲွ=များWှင့် သစ်ေတာေဒသခံများ၏ တာဝန်ရိှကုိယ်စားလှယ်များအား ပူးေပါင်းပါဝင်ရန် 

ဖိတ်ေခ^ထားပါသည်။ 
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Explore မ ှမ+ူကမ်းေရးဆွဲထားေသာ ေထာက်ပံေ့+ကးနည်းလမ်းများအတကွ် 

သေဘာတရားအချက်အလက်များ တင်သငွ်းDိုင်ရန် ေခGယြူခင်း  

၂၀၂၁ ခုWှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနJ၌ Explore အဖဲွ=သည် ကမ�ာလုံးဆုိင်ရာ ေြမယာCDခင်း ေဆွးေWွးပဲွမှ ဦးေဆာင်`ကီးမှ|း 

ကျင်းပသည့် ဗီဒီယုိည�WိိDင်းေဆွးေWွးပဲွမှတဆင့် သစ်ေတာေြမယာCDခင်းWှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံအုပ်ချIပ်မDဆုိင်ရာ သုေတသန 

အတွက် သေဘာတရားဆုိင်ရာ အေaကာင်းအရာများကုိ ပထမဆုံးအ`ကိမ် ေဖာ်ထုတ်ရှင်းလင်းခ့ဲ7ပီး တက်ေရာက်လာသူများ 

အေနြဖင့် သေဘာတရားအယူအဆများWှင့်သက်ဆုိင်ေသာ အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများWှင့် အချန်ိဇယားများ၊ 

နည်းစနစ်များWှင့်ပတ်သက်၍ ေလ့လာခွင့်ရရိှခ့ဲပါသည်။ 

 

ေရKးချယ်ြခင်းခံရသည့် ေလ[ာက်ထားသူများအတွက် သုေတသနအဆုိြပIချက်များြပင်ဆင်ြခင်း၊ သင်တန်းေပးြခင်းWှင့် 

အေထာက်အပ့ံေပးြခင်း၊လမ်း�Yန်ြပသေပးြခင်းတုိJတွင်  Explore မှ ရံပုံေငွ ေထာက်ပ့ံေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေလ[ာက်လYာများကုိ ၂၀၂၁ ခု'ှစ်၊ 'ုိဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် မတုိင်ခင် ေန]က်ဆုံးထား၍ ေလ[ာက်ထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

သေဘာတရားအချက်အလက် အယူအဆမှတ်စုများ ေတာင်းခံြခင်းWှင့်ပတ်သတ်၍ သတင်းအချက်အလက်များကုိ 

ပုိမုိသိရိှWုိင်ရန်: recoftc.org/projects/explore/explore-call-concept-notes-application 

လက်ေတJွအသံးုချမKရပ်ဝန်း 
Explore အဖဲွ=ဝင်များသည် RECOFTC အဖဲွ=မှ စုစည်းေဆာင်ရKက်7ပီး ကမ�ာလုံးဆုိင်ရာ ေြမယာCDခင်း ေဆွးေWွးပဲွ (GLF) မှ 

`ကီးမDးလက်ခံကျင်းပခ့ဲသည့် သစ်ေတာေြမယာCDခင်းဆုိင်ရာ စီမံအုပ်ချIပ်မD  လက်ေတွ=အသုံးချရပ်ဝန်း ၌ ပူးေပါင်းပါဝင်ခွင့် 

ရရိှမည် ြဖစ်ပါသည်။ ။ ကမ�ာလုံးဆုိင်ရာ ေြမယာCDခင်း ေဆွးေWွးပဲွ (GLF) မှာ ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ေြမယာCDခင်းဆုိင်ရာ အသိ 

ပညာများကုိ ဦးေဆာင် ြဖနJ်ေဝလ[က်ရိှသည့် ကမ�ာ့အ`ကီးဆုံး platform တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။  GLF အေနြဖင့်Explore 

အဖဲွ=ဝင်များ၏ သင်ယူမD၊ ချတ်ိဆက်မDများအပါအဝင် ၎င်းတုိJအတွက် ေထာက်ပ့ံေပးWုိင်မည့် အရင်းအြမစ်များ Wှင့် 

အဖဲွ=ဝင်များအတွက် အန]ဂတ် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများကုိပါ ေဖာ်ထုတ်ေပးWုိင်ရန် ကူညီေထာက်ပ့ံေပးထားပါသည်။  

ဆက်သွယ်ြခင်း၊ သင်ယူြခင်း၊ ေငွေaကးအရင်းအြမစ်များ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း Wှင့် ၎င်းတုိJ၏ အြခား အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

လုပ်ငန်းများ စေသာ အခွင့်အလမ်းများကုိ ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။ 

 
လက်ေတွ=အသုံးချမDရပ်ဝန်းတွင် ဝင်ေရာက်ချတ်ိဆက်ရန် :  https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431  

 

အဖွဲJဝင်များ၏အခငွ့်အေရးများ 

တက6သုိလ်များ'ှင့် သုေတသနပညာရှင်များ 

တကyသုိလ်များWှင့် သုေတသနပညာရှင်များသည် သုေတသန နမူန]ဒီဇုိင်း ပုံစံချမှတ်ရန် Wှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ေဆာင်ရန် တုိJ 

အတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်များရရိှြခင်း၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းWှင့် ေငွေaကးအေထာက်အပ့ံများရရိှရန် အခွင့်အလမ်းများရိှြခင်း၊ 
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စိတ်တူကုိယ်တူရိှေသာ သုေတသနပညာရှင်များ၊ ပါေမာက�များ၊ သစ်ေတာေဒသခံများ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ အသင်းအဖဲွ=များ၊ 

ကုမzဏီများWှင့် ေစ့စပ်ည�ိIWိDင်းရန် စွမ်းေဆာင်ရည်များ ရရှိြခင်း အစရိှသည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။  

မူဝါဒချမှတ်သူများ 

မူဝါဒချမှတ်သူများအေနြဖင့်  သုေတသနေမးခွန်းများအတွက် ကူညီလမ်း�Yန်ေပးWုိင်မည့်အြပင် အားလုံးပါဝင်သည့် 

ေရရှည်ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်ေစြခင်းWှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေaကာင်းဆုိင်ရာ အေြခခံမူေဘာင်များ Wှင့် မူဝါဒများ ေကာင်းမွန် 

ေစြခင်းတုိJအတွက်  မူဝါဒချမှတ်မDများကုိ အေထာက်အကူြပေစမည့် အသုံးချသုေတသန ရလဒ်များကုိ ရရိှWုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆင်းရဲ'ွမ်းပါးမFေလGာ့ချြခင်း'ှင့် ေရရှည် ဖံွKဖိLး တုိးတက်ေရး နယ်ပယ်၊ ကျားမေရးရာ'ှင့် လူမFေရးရာ ပါဝင်မFကုိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်နယ်ပယ် တုိPတွင် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရQက်ေနသူများ  

ေဒသခံများWှင့် လူနည်းစု အုပ်စုများကုိ ကူညီရန်အတွက် မိမိတုိJ၏စွမ်းေဆာင်ရည်များ ြမ�င့်တင်ြခင်း၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ Wှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရKက်Wုိင်ြခင်း၊ နည်းပညာပုိင်း ဆုိင်ရာ က�မ်းကျင်မD Wှင့် အသိပညာများကုိ တုိးတက်ေစြခင်းစေသာ အကျIိး 

ရလဒ်များ ရရိှWုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်း'ီှးြမSပ်'ံှသူများ'ှင့် ကုမTဏီများ  

ရင်းWီှးြမ�ပ်WံှသူများWှင့် ကုမzဏီများသည် ေဒသခံများWှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်Wုိင်မည့် အခွင့်အလမ်းWှင့်တကွ ဆုံးCံDးမD ြဖစ်Wုိင်ေချ 

များကုိ ေလ[ာ့ချ7ပီး ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်မD ကွင်းဆက် တစ်ေလ[ာက် အာမခံမDရိှြခင်း၊ သုေတသနေမးခွန်းများကုိ အချန်ိကုိက် 

ပုံေဖာ်ေဆာင်ရKက်Wုိင်ြခင်း၊ ပူးတဲွရံပုံေငွဆုိင်ရာ သုေတသန၊ Wုိင်ငံတကာ စီးပွားေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ Wှင့် လူမDေရးဆုိင်ရာ 

ရည်မှန်းချက် ပန်းတုိင်များ၊ သေဘာတူညီချက်များတွင် ေအာင်ြမင်မDရေစရန် ပါဝင်ကူညီWုိင်ြခင်း စေသာအကျIိးေကျးဇူးများ 

ရရိှမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသခံကုိယ်စားလှယ်များ 

သစ်ေတာေြမယာCDခင်းများကာကွယ်ြခင်း၊ကျား၊မ ေရးရာ တန်းတူညီမ[မD Wှင့် ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်မDများ 

ရရိှေစရန်ြခင်း၊  ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရKက်Wုိင်ြခင်းWှင့် အာမခံချက်ရိှေသာ 

ေြမယာပုိင်ဆုိင်မDများ၊ သစ်ေတာဆုိင်ရာ ရပုိင်ခွင့်များကုိ ရရိှရန် ကူညီ ေဆာင်ရKက်ေပးသည့် အဖဲွ=အစည်းများ၊ လူပုဂwIိလ်များWှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရKက်Wုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အလှWရှင်များ 

အလှ|ရှင်များသည် သုေတသနWှင့် ဖံွ=7ဖိIးေရးလုိအပ်ချက်များကုိ ခဲွြခမ်းေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ရည်ရKယ်ချက်များကုိ တုိးြမ�င့်ြခင်း၊ 

ေရရှည်တည်တ့ံေသာ ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်မD မူဝါဒလမ်း�Yန်ချက်များကုိ အရိှန်ြမ�င့်ေစြခင်း Wှင့် အကျIိးသက်ေရာက်မD ရိှေသာ 

ရင်းWီှးြမ�ပ်WံှမD အခွင့်အလမ်းများ ေဖာ်ထုတ်လာWုိင်ြခင်း စသည့် အကျIိးေကျးဇူးများ ရရိှမည် ြဖစ်ပါသည်။  



၄ 

ဖံွXKဖိLးေရးအသင်းအဖဲွXများ 

ဖံွ=7ဖိIးေရးအသင်းအဖဲွ=များ အေနြဖင့် အသုံးချ သုေတသန၊ မိတ်ဖက်များWှင့် ရင်းWီှးြမ�ပ်WံှမDများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ 

ရှာေဖွြခင်း Wှင့် ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်ေရး လုိအပ်ချက်များ (R4D) အတွက် သုေတသနြပIလုပ် ေဆာင်ရKက် အေြဖရှာမည့် 

သုေတသနပညာရှင်များWှင့် ထိေတွ=ေဆာင်ရKက်ြခင်းတုိJ ြပIလုပ်Wုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အေ+ကာင်းအရာအလိုက် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များ 

▪ ေရရှည်တည်တ့ံေသာ သစ်ေတာေြမယာCDခင်း ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်ေရးတွင် အသင်းအဖဲွ=များ Wှင့် မူဝါဒများ၏ အခန်းကx 

▪ ေဒသခံများေပ^တွင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်း၏ သက်ေရာက်မD Wှင့် တုနJ်ြပန်သည့် နည်းလမ်းများ 

▪ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်များ စီမံအုပ်ချIပ်ြခင်းတွင် အမျIိးသမီးများWှင့် အြခားေသာ လူနည်းစုအုပ်စုများ၏ 
အခန်းကx 

▪ သစ်ေတာများ၏ ေြပာင်းလဲမDများWှင့် ေဒသခံများ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း Wှင့် ဆင်းရဲWွမ်းပါးမDေပ^တွင် 
အကျIိးသက်ေရာက်မDများ 

▪ ေြမယာအသုံးချမD အစီအစဉ် ေရးဆဲွရာတွင် လူ�အခွင့်အေရးများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး Wှင့် စီးပွားေရး 
ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်မDတုိJအaကား မ[တမD ရိှြခင်း / အတုိးအေလျာ့ လုပ်ေဆာင်ြခင်း 

▪ ထိေရာက်မDရိှေသာ သစ်ေတာစီမံအုပ်ချIပ်မD လမ်းစဉ်များ အရိှန်အဟုန် ြမ�င့်တင်ြခင်း 

▪ သဘာဝသယံဇာတများ စီမံခနJ်ခဲွရာတွင် ဗဟုိဦးစီးအုပ်ချIပ်မDစနစ် ေလ[ာ့ချြခင်း 

▪ သစ်ေတာများ၊ အစားအစာ Wှင့် ေရသယံဇာတများအaကား ချတ်ိဆက် ဆက်Wွယ်မDများ 

▪ သစ်ေတာ Wှင့် ေြမယာ ရင်းWီှးြမ�Iပ်WံှမDများတွင် ေဘးအW�ရာယ်များ ေလ[ာ့ချြခင်း 

▪ သစ်ေတာစီမံအုပ်ချIပ်မD Wှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ=7ဖိIးတုိးတက်ေရး ရည်မှန်းချက် ပန်းတုိင်များ 

▪ သစ်ေတာစီမံအုပ်ချIပ်မD Wှင့် COVID-19 တုနJ်ြပန်မD Wှင့် ြပန်လည်ခုခံWုိင်မD 

▪ သစ်ေတာေြမယာCDခင်းတွင် သဘာဝသယံဇာတ Wှင့် ေဒသခံများaကား အြပန်အလှန်မီှခုိမD Wှင့် ကxအလုိက် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ြခင်း 

▪ သစ်ေတာေြမယာCDခင်း စီမံအုပ်ချIပ်မD တွင် ရင်းWီှးြမ�Iပ်Wံှထားသည့် (လုပ်ကုိင်ေနသည့်) သုေတသနပညာရှင်များအား 
ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း 

 

သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မံသရိှိရန် 
https://www.recoftc.org/projects/explore 
explore.secretariat@recoftc.org  
https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431 


