Explore အေ+ကာင်း
Explore သည် သုေတသန ကွန်ရက်တစ်ခုြဖစ်7ပီး အေရှ=ေတာင်အာရှ၌ သစ်ေတာ ေြမယာCDခင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချIပ်မDများကို
ကျယ်ကျယ်ြပနJ်ြပနJ် အသံုးချရန် ရည်ရKယ်သည့် လက်ေတွ=အသံုးချမD ရပ်ဝန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ
ကွန်ရက်အေနြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ=7ဖိIးတိုးတက်ေရး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ၊ ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ ပဲရစ်
သေဘာတူညီချက်Wှင့် အြခားေသာ Wိုင်ငံတကာ Wှင့် Wိုင်ငံအလိုက် သေဘာတူညီချက်များကို ကူညီေထာက်ပံ့ရန်အလိုJငှာ
အလYာေပါင်းစံုပါဝင်ေသာ ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရKက်မDနည်းလမ်းများကို အသံုးြပI၍ ဘက်ေပါင်းစံုမှ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများWှင့်
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရKက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ကွန်ရက်သည် ကျား၊ မ တန်းတူညီမ[မD၊ လူမDေရးဆိုင်ရာပါဝင်မD၊
နယ်စည်းမြခား ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ြခင်း Wှင့် ြပဿန]များ ေြဖရှင်းြခင်းအေပ^တွင် အထူး အေလးေပး အေကာင်အထည်ေဖာ်
ရန် ရည်ရKယ်ပါသည်။။ Explore ၏ `ကီးaကပ်ကွပ်ကဲေရးအဖွဲ= ၅၀ ရာခိုင်WDန်းေကျာ်ကို အမျိIးသမီးများြဖင့် ဖွဲ=စည်းထား7ပီး
သုေတသနပညာရှင်များကို ရှာေဖွရာတွင်လည်း အမျိIးသမီးကိုယ်စားြပIမDကို အလားတူ သတ်မှတ်ထားပါသည်။
၂၀၂၀ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ဖွဲ=စည်းခဲ့ေသာ Explore အစီအစဉ် ကို ဆွီဒင် Wိုင်ငံတကာ ဖွံ=7ဖိIးမD ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ေရး
အဖွဲ= (Sida) ၏ ရံပံုေငွြဖင့် တည်ေထာင်ဖွဲ=စည်း ခဲ့ပါသည်။ Explore ကွန်ရက်ကို RECOFTC မှ ဦးေဆာင်7ပီး၊ Wိုင်ငံတကာ
သစ်ေတာသုတသန ဗဟိုဌာန (CIFOR) Wှင့် မိတ်ဖက် ဖွဲ=စည်းြခင်း၊ အေရှ=ေတာင်အာရှရှိ ပုဂwလိက အခန်းကx၊ ေဒသခံ
ြပည်သူများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ=အစည်းများ၊ အစိုးရများ၊ သုေတသနဌာနများ၊ တကyသိုလ်များWှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ြခင်းတိုJကို
ေဆာင်ရKက်လျက် ရှိပါသည်။
Explore အဖွဲ=သည် တကyသိုလ်များ Wှင့် သုေတသန ပညာရှင်များ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ လက်ေတွ=ကျင့်သံုးသူများ၊ ကုမzဏီများ၊
အလှ|ရှင်များ၊ ဖွံ=7ဖိIးမDဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ=များWှင့် သစ်ေတာေဒသခံများ၏ တာဝန်ရှိကိုယ်စားလှယ်များအား ပူးေပါင်းပါဝင်ရန်
ဖိတ်ေခ^ထားပါသည်။
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Explore မှ မူ+ကမ်းေရးဆွဲထားေသာ ေထာက်ပံ့ေ+ကးနည်းလမ်းများအတွက်
သေဘာတရားအချက်အလက်များ တင်သွင်းDိုင်ရန် ေခGယူြခင်း
၂၀၂၁ ခုWှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနJ၌ Explore အဖွဲ=သည် ကမ•ာလံုးဆိုင်ရာ ေြမယာCDခင်း ေဆွးေWွးပွဲမှ ဦးေဆာင်`ကီးမှ|း
ကျင်းပသည့် ဗီဒီယိုည€ိWိDင်းေဆွးေWွးပွဲမှတဆင့် သစ်ေတာေြမယာCDခင်းWှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံအုပ်ချIပ်မDဆိုင်ရာ သုေတသန
အတွက် သေဘာတရားဆိုင်ရာ အေaကာင်းအရာများကို ပထမဆံုးအ`ကိမ် ေဖာ်ထုတ်ရှင်းလင်းခဲ့7ပီး တက်ေရာက်လာသူများ
အေနြဖင့် သေဘာတရားအယူအဆများWှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အကဲြဖတ်သံုးသပ်ြခင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများWှင့် အချိန်ဇယားများ၊
နည်းစနစ်များWှင့်ပတ်သက်၍ ေလ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

ေရKးချယ်ြခင်းခံရသည့် ေလ[ာက်ထားသူများအတွက် သုေတသနအဆိုြပIချက်များြပင်ဆင်ြခင်း၊ သင်တန်းေပးြခင်းWှင့်
အေထာက်အပံ့ေပးြခင်း၊လမ်း‚Yန်ြပသေပးြခင်းတိုJတွင် Explore မှ ရံပံုေငွ ေထာက်ပံ့ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေလ[ာက်လYာများကို ၂၀၂၁ ခု'ှစ်၊ 'ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် မတိုင်ခင် ေန]က်ဆံုးထား၍ ေလ[ာက်ထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။

သေဘာတရားအချက်အလက် အယူအဆမှတ်စုများ ေတာင်းခံြခင်းWှင့်ပတ်သတ်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို
ပိုမိုသိရှိWိုင်ရန်: recoftc.org/projects/explore/explore-call-concept-notes-application

လက်ေတွJအသံုးချမKရပ်ဝန်း
Explore အဖွဲ=ဝင်များသည် RECOFTC အဖွဲ=မှ စုစည်းေဆာင်ရKက်7ပီး ကမ•ာလံုးဆိုင်ရာ ေြမယာCDခင်း ေဆွးေWွးပွဲ (GLF) မှ
`ကီးမDးလက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် သစ်ေတာေြမယာCDခင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချIပ်မD လက်ေတွ=အသံုးချရပ်ဝန်း ၌ ပူးေပါင်းပါဝင်ခွင့်
ရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်။ ။ ကမ•ာလံုးဆိုင်ရာ ေြမယာCDခင်း ေဆွးေWွးပွဲ (GLF) မှာ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ေြမယာCDခင်းဆိုင်ရာ အသိ
ပညာများကို ဦးေဆာင် ြဖနJ်ေဝလ[က်ရှိသည့် ကမ•ာ့အ`ကီးဆံုး platform တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ GLF အေနြဖင့်Explore
အဖွဲ=ဝင်များ၏ သင်ယူမD၊ ချိတ်ဆက်မDများအပါအဝင် ၎င်းတိုJအတွက် ေထာက်ပံ့ေပးWိုင်မည့် အရင်းအြမစ်များ Wှင့်
အဖွဲ=ဝင်များအတွက် အန]ဂတ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပါ ေဖာ်ထုတ်ေပးWိုင်ရန် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးထားပါသည်။
ဆက်သွယ်ြခင်း၊ သင်ယူြခင်း၊ ေငွေaကးအရင်းအြမစ်များ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း Wှင့် ၎င်းတိုJ၏ အြခား အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
လုပ်ငန်းများ စေသာ အခွင့်အလမ်းများကို ေထာက်ပံ့ေပးပါသည်။
လက်ေတွ=အသံုးချမDရပ်ဝန်းတွင် ဝင်ေရာက်ချိတ်ဆက်ရန် : https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431

အဖွဲJဝင်များ၏အခွင့်အေရးများ
တက6သိုလ်များ'ှင့် သုေတသနပညာရှင်များ
တကyသိုလ်များWှင့် သုေတသနပညာရှင်များသည် သုေတသန နမူန]ဒီဇိုင်း ပံုစံချမှတ်ရန် Wှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ေဆာင်ရန် တိုJ
အတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်များရရှိြခင်း၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းWှင့် ေငွေaကးအေထာက်အပံ့များရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများရှိြခင်း၊
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စိတ်တက
ူ ယ
ို ်တရ
ူ ေ
ှိ သာ သုေတသနပညာရှင်များ၊ ပါေမာကšများ၊ သစ်ေတာေဒသခံများ၊ မူဝါဒချမှတ်သမ
ူ ျား၊ အသင်းအဖွဲ=များ၊
ကုမzဏီများWှင့် ေစ့စပ်ည€ိIWိDင်းရန် စွမ်းေဆာင်ရည်များ ရရှိြခင်း အစရှသ
ိ ည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။
မူဝါဒချမှတ်သူများ
မူဝါဒချမှတ်သမ
ူ ျားအေနြဖင့် သုေတသနေမးခွန်းများအတွက် ကူညီလမ်း‚Yန်ေပးWိင
ု ်မည့်အြပင် အားလံးု ပါဝင်သည့်
ေရရှည်ဖွံ=7ဖိIးတိးု တက်ေစြခင်းWှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေaကာင်းဆိင
ု ်ရာ အေြခခံမူေဘာင်များ Wှင့် မူဝါဒများ ေကာင်းမွန်
ေစြခင်းတိုJအတွက် မူဝါဒချမှတ်မမ
D ျားကို အေထာက်အကူြပေစမည့် အသံးု ချသုေတသန ရလဒ်များကို ရရှW
ိ င
ို ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ဆင်းရဲ'ွမ်းပါးမFေလGာ့ချြခင်း'ှင့် ေရရှည် ဖွံKဖိLး တိုးတက်ေရး နယ်ပယ်၊ ကျားမေရးရာ'ှင့် လူမေ
F ရးရာ ပါဝင်မက
F ုိ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်နယ်ပယ် တိPတ
ု ွင် လုပ်ကင
ုိ ်ေဆာင်ရQက်ေနသူများ
ေဒသခံများWှင့် လူနည်းစု အုပ်စမ
ု ျားကို ကူညရ
ီ န်အတွက် မိမတ
ိ ုJိ၏စွမ်းေဆာင်ရည်များ ြမ€င့်တင်ြခင်း၊ မူဝါဒချမှတ်သမ
ူ ျား Wှင့်
ဆက်သယ
ွ ်ေဆာင်ရKက်Wုင
ိ ်ြခင်း၊ နည်းပညာပိင
ု ်း ဆိုင်ရာ က›မ်းကျင်မD Wှင့် အသိပညာများကို တိုးတက်ေစြခင်းစေသာ အကျိIး
ရလဒ်များ ရရှW
ိ င
ို ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ရင်း'ှးီ ြမSပ်'ံှသမ
ူ ျား'ှင့် ကုမTဏီများ
ရင်းWှီးြမ€ပ်WံှသူများWှင့် ကုမzဏီများသည် ေဒသခံများWှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
K ်Wင
ို ်မည့် အခွင့်အလမ်းWှင့်တကွ ဆံးု CံးD မD ြဖစ်Wင
ို ်ေချ
များကို ေလ[ာ့ချ7ပီး ထုတ်လပ
ု ်ေရာင်းဝယ်မD ကွင်းဆက် တစ်ေလ[ာက် အာမခံမDရြိှ ခင်း၊ သုေတသနေမးခွန်းများကို အချိန်ကုက
ိ ်
ပံေ
ု ဖာ်ေဆာင်ရKက်Wုင
ိ ်ြခင်း၊ ပူးတွဲရံပံေ
ု ငွဆုိင်ရာ သုေတသန၊ Wိင
ု ်ငံတကာ စီးပွားေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆင
ို ်ရာ Wှင့် လူမေ
D ရးဆိင
ု ်ရာ
ရည်မန
ှ ်းချက် ပန်းတိုင်များ၊ သေဘာတူညခ
ီ ျက်များတွင် ေအာင်ြမင်မDရေစရန် ပါဝင်ကူညီWင
ုိ ်ြခင်း စေသာအကျိIးေကျးဇူးများ
ရရှမ
ိ ည် ြဖစ်ပါသည်။

ေဒသခံကယ
ို ်စားလှယ်များ
သစ်ေတာေြမယာCDခင်းများကာကွယ်ြခင်း၊ကျား၊မ ေရးရာ တန်းတူညမ
ီ [မD Wှင့် ေရရှည်တည်တံေ
့ သာ ဖွံ=7ဖိIးတိးု တက်မမ
D ျား
ရရှေ
ိ စရန်ြခင်း၊ ဆံးု ြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရKက်Wင
ို ်ြခင်းWှင့် အာမခံချက်ရေ
ှိ သာ
ေြမယာပိင
ု ်ဆင
ုိ ်မမ
D ျား၊ သစ်ေတာဆိင
ု ်ရာ ရပိင
ု ်ခင
ွ ့်များကို ရရှရ
ိ န် ကူညီ ေဆာင်ရKက်ေပးသည့် အဖွဲ=အစည်းများ၊ လူပုဂwIိ လ်များWှင့်
ဆက်သယ
ွ ်ေဆာင်ရKက်Wုင
ိ ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
အလှWရှင်များ
အလှ|ရှင်များသည် သုေတသနWှင့် ဖွံ=7ဖိIးေရးလိုအပ်ချက်များကို ခွဲြခမ်းေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ရည်ရKယ်ချက်များကို တိးု ြမ€င့်ြခင်း၊
ေရရှည်တည်တံေ
့ သာ ဖွံ=7ဖိIးတိးု တက်မD မူဝါဒလမ်း‚Yန်ချက်များကို အရှန
ိ ်ြမ€င့်ေစြခင်း Wှင့် အကျိIးသက်ေရာက်မD ရှေ
ိ သာ
ရင်းWှီးြမ€ပ်WံှမD အခွင့်အလမ်းများ ေဖာ်ထတ
ု ်လာWိင
ု ်ြခင်း စသည့် အကျိIးေကျးဇူးများ ရရှမ
ိ ည် ြဖစ်ပါသည်။

၃

ဖွံXKဖိLးေရးအသင်းအဖွဲXများ
ဖွံ=7ဖိIးေရးအသင်းအဖွဲ=များ အေနြဖင့် အသံုးချ သုေတသန၊ မိတ်ဖက်များWှင့် ရင်းWှီးြမ€ပ်WှံမDများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ
ရှာေဖွြခင်း Wှင့် ဖွံ=7ဖိIးတိုးတက်ေရး လိုအပ်ချက်များ (R4D) အတွက် သုေတသနြပIလုပ် ေဆာင်ရKက် အေြဖရှာမည့်
သုေတသနပညာရှင်များWှင့် ထိေတွ=ေဆာင်ရKက်ြခင်းတိုJ ြပIလုပ်Wိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

အေ+ကာင်းအရာအလိုက် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များ
▪ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ သစ်ေတာေြမယာCDခင်း ဖွံ=7ဖိIးတိုးတက်ေရးတွင် အသင်းအဖွဲ=များ Wှင့် မူဝါဒများ၏ အခန်းကx
▪ ေဒသခံများေပ^တွင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်း၏ သက်ေရာက်မD Wှင့် တုနJ်ြပန်သည့် နည်းလမ်းများ

▪ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်များ စီမံအုပ်ချIပ်ြခင်းတွင် အမျိIးသမီးများWှင့် အြခားေသာ လူနည်းစုအုပ်စုများ၏
အခန်းကx

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

▪ ေြမယာအသံုးချမD အစီအစဉ် ေရးဆွဲရာတွင် လူ•အခွင့်အေရးများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး Wှင့် စီးပွားေရး
ဖွံ=7ဖိIးတိုးတက်မDတိုJအaကား မ[တမD ရှိြခင်း / အတိုးအေလျာ့ လုပ်ေဆာင်ြခင်း

▪ ထိေရာက်မDရှိေသာ သစ်ေတာစီမံအုပ်ချIပ်မD လမ်းစဉ်များ အရှိန်အဟုန် ြမ€င့်တင်ြခင်း
▪ သဘာဝသယံဇာတများ စီမံခနJ်ခွဲရာတွင် ဗဟိုဦးစီးအုပ်ချIပ်မDစနစ် ေလ[ာ့ချြခင်း
▪ သစ်ေတာများ၊ အစားအစာ Wှင့် ေရသယံဇာတများအaကား ချိတ်ဆက် ဆက်Wွယ်မDများ
▪ သစ်ေတာ Wှင့် ေြမယာ ရင်းWှီးြမ€Iပ်WှံမDများတွင် ေဘးအWžရာယ်များ ေလ[ာ့ချြခင်း
▪ သစ်ေတာစီမံအုပ်ချIပ်မD Wှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ=7ဖိIးတိုးတက်ေရး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ
▪ သစ်ေတာစီမံအုပ်ချIပ်မD Wှင့် COVID-19 တုနJ်ြပန်မD Wှင့် ြပန်လည်ခုခံWိုင်မD
▪ သစ်ေတာေြမယာCDခင်းတွင် သဘာဝသယံဇာတ Wှင့် ေဒသခံများaကား အြပန်အလှန်မှီခိုမD Wှင့် ကxအလိက
ု ်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရKက်ြခင်း

▪ သစ်ေတာေြမယာCDခင်း စီမံအုပ်ချIပ်မD တွင် ရင်းWှီးြမ€Iပ်Wှံထားသည့် (လုပ်ကိုင်ေနသည့်) သုေတသနပညာရှင်များအား
ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း

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