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သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား 

ဤစာအုြ်ကို အသိြညာရြးနိုင်ရရးအတွက်မဖစ်ရစ၊ စီးြွားမဖစ်ြဟုတ်ရသာရည်ရွယ်ချက်ြျားအတွက်မဖစ်ရစ မြန်လည်ထုတ်ရေြှုြျားအတွက် 
ြူရင်းစာအုြ်အား အလုံးစုံအသိအြှတ်မြု၍ ရောင်ရွက်ြါက ြူြိုင်ခွင့်ြိုင်ေိုင်ထားသူြျားထံြှ စာမဖင့်ရရးသားထားသည့်ခွင့်မြုချက်အား ကကိုတင် 
ရတာင်းခံရန် ြလိုဘဲ ရောင်ရွက်နိုင်ြါသည်။ ဤစာအုြ်ကို ြူြိုင်ခွင့်ြိုင်ေိုင်ထားရှိသူ၏ စာမဖင့်ခွင့်မြုချက်ြရရှိထားဘဲ မြန်လည်ရရာင်းချရန်
ရသာ်လည်းရကာင်း၊ စီးြွားမဖစ်မဖန့်ရေနိုင်ရန်လည်းရကာင်း ြုံနှိြ်ထုတ်ရေြှုြျားအား တားမြစ်ြိတ်ြင်သည်။ 

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ရကာက်မြို့တွင် အရမခစိုက်သည့် လူနှင့်သစ်ရတာြျား ဗဟိုဌာန - RECOFTC @RECOFTC က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလတွင် 
ထုတ်ရေသည်။ 

ဤစာတြ်းတွင် ရဖာ်မြထားသည့် ရှင်းလင်းရေွးရနွးချက်ြျားသည် ရရးသားမြုစုသူြျား၏ အာရဘာ်သာမဖစ်မြီး လူနှင့်သစ်ရတာြျား ဗဟိုဌာန- 
RECOFTC ၏ အမြင်သရဘာထားြျားကို ထင်ဟြ်ရဖာ်မြမခင်းြဟုတ်ြါ။ ဤစာတြ်းအား ဥရရာြသြဂ္ဂ (EU) ၏ ရငွရြကးရထာက်ြံ့ြှုမဖင့် 
ထုတ်ရေထားြါသည်။ ဤစာတြ်းြါ အရြကာင်းအရာြျားြှာ ရရးသားမြုစုသူြျားနှင့်သာသက်ေိုင်မြီး ဥရရာြသြဂ္ဂ (EU)၊ ဥရရာြရကာ်ြရှင် 
(EC)၊ ကုလြသဂ္ဂစားနြ်ရိက္ခာနှင့် စိုကြ်ျ ိုးရရးအဖွဲ့(FAO)၊ ေွီေင်နိုင်ငံတကာဖွံ့မဖိုးရရး ရအဂျင်စီ(Sida)၊ ယူရကနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာဖွံ့မဖိုးရရး 
ဦးစီးဌာန(DFID)၊ လူနှင့်သစ်ရတာြျား ဗဟိုဌာန - RECOFTC ၏ အမခားရသာ ကူညီြံ့ြိုးသူြျား၊ အလှုရှင်ြျားစသည်တို့၏ အမြင်သရဘာထားြျား 
ကို ြည်သို့ရသာနည်းနှင့်ြျှ ထင်ဟြ်ရဖာ်မြမခင်းြရှိရချ။
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၂၀၂၀ မြည့်နှစ်တွင် စတင်ြျ ံ့နှံ့မဖစ်ြွားခဲ့ရသာ ကိုဗစ် ၁၉ ကြ်ရရာဂါ 
သည် အသကရ်ြွးြှု လုြ်ငန်းြျားနှင့် ေင်ရငွရလုြ်ငန်းြျား အတွက် 
သစ်ရတာြျားအရြါ် လွန်စွာြှီခိုအားထားလျက်ရှိသည့် ကြ္ဘာရြါ်ရှိ 
အနွြ်းြါးေုံးနှင့် ခွဲမခားဖယ်ကျဉ်ြှုခံရသည့် လူသားြျားအရြါ် 
စိန်ရခါ်ြှုြျားစွာ မဖစ်ရြါ်ရစလျက်ရှိသည်။ ၎င်းအုြ်စုြျား၏ သစ်ရတာ 
ြျားကို အသုံးမြုသည့်နည်းလြ်းြျားြှာ နိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းအတွင်း 
သာြက နိုင်ငံြျားအြကားတွင်ြါ ြျားစွာကွဲမြားြှု ရှိရသာ်လည်း ရေသခံ 
မြည်သူြျားသည် သစ်ရတာအသုံးမြုခွင့်ကို တရားေင်ရရှိထားြါက 
လူသားြျားနှင့် သစ်ရတာြျားအတွက် အကျ ိုးစီးြွားြျားစွာမဖစ်ထွန်း
ြကရြကာင်းကို သက်ရသမြနိုင်သည့် အရထာက်အထားြျားရှိြါသည်။ 
ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုသည်ြှာ ြိြိတို့ 
ရေသရှိ သစ်ရတာြျားအား စီြံခန့်ခွဲ၊ ထိန်းသိြ်းကာကွယ်မြီး 
သစ်ရတာြျားြှရရှိရသာ အကျ ိုးအမြတ်ြျား ခံစားနိုင်ရစရန် ရေသခံ 
မြည်သူလူထုအား လုြ်ြိုင်ခွင့်မြုထားသည့် ချည်းကြ်ရောင်ရွက်ြှုြျား 
အားလုံးကိုေိုလိုသည့် ကျယ်မြန့်ရသာ ရေါဟာရတခုြင်မဖစ်သည်။ 
ရေသခံမြည်သူြျား၏ အသက်ရြွးြှုြျား တိုးတက်ရကာင်းြွန်လာ 
ရစမခင်း၊ မြည်သူအစုအဖွဲ့ြျား၏ ရင်ေိုင်တုံ့မြန်နိုင်စွြ်းတည်ရောက် 
မြှင့်တင် ရြးနိုင်မခင်းနှင့် စဉ်ေက်ြမြတ် သစ်ရတာစီြံအုြ်ချုြ်ြှုကို 
မဖစ်ရစမခင်း စသမဖင့် ရေသခံမြည်သူ  အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ လုြ်ငန်း၏ 
အကျ ိုးရကျးဇူးြျားကို သုရတသနမြုရလ့လာချက်ြျားက ရဖာ်ထုတ် 
ရေွးရနွးတင်မြထား ရှိမြီးမဖစ်ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း ရဘးအန္တရာယ် 
(သို့) အြကြ်အတည်းြျား ကကုံရတွ့ရစဉ်နှင့် မဖစ်ြွားမြီးရနာက်ြိုင်း 
ကာလြျားတွင် ရေသခံ မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းသည် 
လူြှုရရး နှင့် စီးြွားရရးေိုင်ရာ မြည့်စုံစိတ်ချြှုကို မဖစ်ရစသည့် အစီအြံ 
(သို့) လုြ်ငန်းတစ်ရြ် မဖစ်ြမဖစ် နှင့်ြတ်သက်၍ သုရတသနမြု 
ရလ့လာြှုြျားစွာ ြရှိရသးရြ။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂါသည် အေိုြါ 
ရြးခွန်းကို စူးစြ်းရလ့လာအရမဖရှာနိုင်သည့် အခွင့်အလြ်းတရြ်ကို 
ရြါ်ရြါက်ရစခဲ့ြါသည်။
ကြ်ရရာဂါမဖစ်ြွားစဉ် (သစ်ရတာြျားအရြါ် ြှီခိုလျက်ရှိသည့်) 
ရေသခံမြည်သူြျား၏ ရင်ေိုင်တုံ့မြန်နိုင်စွြ်းကို ရေသခံမြည်သူ 
အစုအဖွဲ့သစ်ရတာလုြ်ငန်း(CF)ြှ ြည်သို့ြည်ြုံ အရထာက်အကူ 
မဖစ်ရစမြီး ယင်းကဲ့သို့ အရထာက်အြံ့မဖစ်ရစသည့် ရေသခံမြည်သူအစု 
အဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားအား မြှင့်တင်ရောင်ရွက်နိုင်သည့် 
နည်းလြ်းြျားကို သိရှိနားလည်သရဘာရြါက်ရန် ကြ္ဘာ့ကုလသြဂ္ဂ 
စားနြ်ရိက္ခာ နှင့် စိုက်ြျ ိုးရရးအဖွဲ့ (FAO) ြှ ေန္ဒရှိခဲ့ြါသည်။ သို့မဖစ်ရာ 

FAO အဖွဲ့သည် လူ နှင့် သစ်ရတာြျား ဗဟိုဌာန (RECOFTC) နှင့် 
ြိတ်ဖက်မြုကာ ဤရလ့လာချက်အား ကရြ္ဘာေီးယား၊ အင်ေိုနီးရှား၊ 
လာအို၊ မြန်ြာ၊ နီရြါ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နြ်စရသာ အာရှနိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံ 
တွင် ရောင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။
သစ်ရတာြှီခိုသည့် ရေသခံမြည်သူြျားအရနမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကြ်ရရာဂါနှင့် ရရာဂါကန့်သတ် ထိန်းချုြ်မခင်းေိုင်ရာ သတ်ြှတ် 
ချက်ြျားအား ြည်သို့ြည်ြုံ ရင်ေိုင်ရကျာ်လွှားခဲ့ြကသည်ကို သိရှိ 
နားလည်နိုင်ရစရန် ရည်ရွယ်၍ ဤရလ့လာချက်အား ရောင်ရွက်ခဲ့ြါ 
သည်။ အထူးသမဖင့် ကြ်ရရာဂါရင်ေုိင်ကကုံရတွ့ရစဉ်  ရေသခံတို့အား 
အရထာက်အကူမြုခဲ့သည့် ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစရ်တာစီြံ 
အုြ်ချုြ်ြှုေိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ်ြျား၊ စနစ်ြျား၏ အရရးြါြှု နှင့် ရေသခံ 
မြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်ြျားအရနမဖင့် မြန်လည် 
နာလန်ထသန်စွြ်းလာရစရန် လိုအြ်ရသာ အကူအညီ/အရထာက်အြံ့ 
အြျ ိုးအစားြျားကို ဤသုရတသနက စူးစြ်းရလ့လာခဲ့ြါသည်။
ဤသုရတသန၏ ြထြအေင့်တွင် (နိုင်ငံတခုချင်းစီြှလူရြါင်း 
၆၀ ဦးြါေင်သည့်) လူရြါင်း ၄၃၅ ဦးခန့်အား စစ်တြ်းရကာက်ယူ 
ချက်မြုခဲ့ြါသည်။ စစ်တြ်းရကာက်ရာတွင် ရမဖေိုခဲ့သူြျားအနက် 
အြကြ်းဖျင်းအားမဖင့် ၄ ြုံ ၃ ြုံခန့်ြှာ တရားေင်အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်း အဖွဲ့ေင်ြျားမဖစ်ြကမြီး ကျန်သူြျားြှာ ြဟုတ်ြကရြ။1 

RECOFTC အဖွဲ့သည် ကြ်ရရာဂါမဖစ်ြွားသည့် ကာလြျားမဖစ် 
သည့် ၂၀၂၀ မြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ နှင့် ဩဂုတ်လတို့တွင် ဤကနဦး 
စစ်တြ်းအားရကာက်ယူခဲ့မြီး ကြ်ရရာဂါ နှင့် ရရာဂါထိန်းချုြ်ရန် 
ကန့်သတ်ချက်ြျားသည် ရန့စဉ်လူြှုဘေ နှင့် အသက်ရြွးြှုလုြ်ငန်း 
ြျားအရြါ် သက်ရရာက်ြှုြျားအား ဦးတည်ရြးမြန်းခဲ့ြါသည်။ 
၂၀၂၀ မြည့်နှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလတို့တွင် 
ရောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဤသုရတသန ၏ ေုတိယအေင့်တွင် နိုင်ငံ ၇ 
နိုင်ငံချင်းစီရှိ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ ၂ ခုြှ အဖွဲ့ေင်ြျား 
နှင့် ရတွ့ေုံရေွးရနွးြှုြျား မြုခဲ့ြါသည်။ RECOFTC အဖွဲ့သည် 
(သုရတသန၏ ြထြအေင့် ရတွ့ရှိချက်ြျား (သို့) RECOFTC နှင့် 
ြိတ်ဖက်အဖွဲ့ြျား၏ ထိရတွ့ေက်ေံရေွးရနွးချက်ြျားကို အရမခခံ၍) 
ကြ်ရရာဂါအား ရကာင်းစွာတုံ့မြန်ရင်ေိုင်နိုင်ြုံရရသာ ရေသခံမြည်သူ
အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာြျားနှင့် ကြ်ရရာဂါအား ထိရရာက်စွာရင်ေိုင် 
နိုင်ြှုြရှိရသာ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာအဖွဲ့ေင် ရေသခံြျားအား 
(နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာနိုင်ရန် ၁ နိုင်ငံလျှင် တဖွဲ့စီမဖင့်) ရရွးချယ်ခဲ့ြါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား

1





အဓိကရတွ့ရှိချက်ြျားအနှစ်ချုြ်

ယခုစစ်တြ်းရလ့လာချက်ြျားအရ သစ်ရတာြျားသည် နိုင်ငံ ၇ 
နိုင်ငံတွင်ရနထိုင်ြကရသာ ရေသခံ မြည်သူြျားအား ထင်းရလာင်စာ၊ 
ကုန်ြကြ်းြစ္စည်း၊ အစားအစာ၊ ရေးေါး၊ ေင်ရငွ၊ အြန်းရမဖအနားယူြှု 
နှင့် ကိုးကွယ်ယုံြကည်ြှုေိုင်ရာ တန်ဖိုးြျားအြါအေင် အသုံးမြုြှုနှင့် 
ထွက်ကုန်ြျားစွာကို ရထာက်ြံ့ရြးလျက်ရှိရြကာင်းသိရှိရသည်။ လူ 
အြျားစုြှာ သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျားကို ၎င်းတို့အိြ်သုံးနှင့် ရရာင်းချ 
ရန်အတွက် ရယူစုရောင်းြကမြီး ြထြအေင့်တွင် ရကာက်ယူသည့် 
စစ်တြ်းရမဖြကားသူ အြျားစု (၇၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) က စိုက်ြျ ိုးရရးထွက်
ကုန်ရရာင်းချမခင်းြှာ ၎င်းတို့၏ ြင်ြေင်ရငွ အရင်းအမြစ်မဖစ်ရြကာင်း 
ရမြာေိုရမဖြကားခဲ့သည်။ 
ကြ်ရရာဂါ ထိန်းချုြ်ရရးေိုင်ရာ ကန့်သတ်ြိတ်ြင်ချက်ြျား၏ 
အသက်ရြွးြှုလုြ်ငန်းနှင့် အစာရရစာဖူလုံြှုအရြါ် ေိုးကျ ိုး 
သက်ရရာက်ြှုြျားကို ရမဖြကားသူအုြ်စုအားလုံးတွင် ခံစားရသည်ကို 
ရတွ့ရှိရသည်။ ြထြအေင့် စစ်တြ်းတွင် ြါေင်ရမဖေိုသူြျား၏ ၈၀ 
ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့အရနမဖင့် အေိုြါေိုးကျ ိုးြျားကို ခံစားရရြကာင်း 
ရမဖေိုခဲ့ြကသည်။ ခရီးသွားလာြှုကန့်သတ်ချက်ြျား၊ ထုတ်ကုန် 
တင်ြို့ြှုတားမြစ်မခင်းနှင့် အရရာင်းအေယ်ရြ်ေိုင်းြှုြျားသည် ေင်ရငွ 
ကျေင်းြှုကိုမဖစ်ရစမြီး တင်သွင်းကုန် အစားအစာြျားအတွက် ကုန်ကျ 
စရိတ်မြင့်ြားလာကာ အိြ်ရထာင်စုြျား၏ ေင်ရငွထွက်ရငွြျှရချအရြါ် 
ဖိအားမဖစ်ရစခဲ့ြါသည်။ 
မြို့မြြျားသို့ သွားရရာက်၍ အလုြ်လုြ်ကိုင်သူြျားြှာ အလုြ် 
လက်ြဲ့မဖစ်မြီး ၎င်းတို့၏ဇာတိ ရကျးရွာြျားသို့ မြန်လည်ရနထိုင် 
လာြကသမဖင့် သစ်ရတာြှီခိုရေသခံြျား ကကုံရတွ့ရနရသည့် 
စီးြွားရရး ေိုင်ရာေန်ထုြ်ေန်ြိုးအား ြိုြိုဖိစီးတိုးြွားရစြါသည်။ 
ကရြ္ဘာေီးယားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံတို့တွင် တရားြေင် ရြှာင်ခိုလုြ်ငန်းြျား 
တိုးမြှင့်လာြှုြှာ စိုးရိြ်ဖွယ်မဖစ်မြီး ရေသခံြျားြှာ ရံဖန်ရံခါတွင် ြါေင် 
ကျူးလွန်လာြကရြကာင်း သုရတသန ြထြအေင့် စစ်တြ်းတွင် 
ရမဖေိုသူ ၅ ဦးအနက် ၁ ဦးက ရေွးရနွးရမြာြကားခဲ့သည်။
ကြ်ရရာဂါေိုင်ရာ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်ြျားြှာ အြျ ိုးသားနှင့် 
အြျ ိုးသြီးြျားအရြါ်  သက်ရရာက်ြှုြျားသည် ြတူညီြကရချ။ 
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အင်ေိုနီးရှားနိုင်ငံတို့တွင် ကန့်သတြ်ိတ်ေို့ တားမြစ် 
ချက်ြျားသည် အသက်ရြွးြှု နှင့် အစာရရစာဖူလုံြှုတို့အရြါ် ေိုးကျ ိုး
သက်ရရာက်ြှုြျားရှိရြကာင်း စစ်တြ်းရမဖေိုသူ အြျ ိုးသားြျားထက် 
ရမဖေိုသူအြျ ိုးသြီးြျားက ထုတ်ရဖာ်ရမြာြကားခဲ့ြကသည်။ 
သုရတသနမြုရောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ အြျ ိုးသား 
ြျားထက်ြို၍ အြျ ိုးသြီးြျားသည် သားသြီးြျားကို အိြ်တွင် 
စာသင်ြကားရြးရမခင်း နှင့် ြိသားစုကျန်းြာရရး ရစာင့်ရရှာက်ြှု 
ရြးရမခင်းတို့အတွက်  ြိုြိုြျားမြားသည့် အလုြ်ြျား လုြ်ကိုင်လာရ 
ရြကာင်း ရမဖေိုြကသည်။ အထူးသမဖင့် ဗီယက်နြ် နိုင်ငံတွင် (၁၃ 
ရာခိုင်နှုန်းရသာ) စစ်တြ်းရမဖေိုသူြျားက အိြ်တွင်းအြကြ်းဖက်ြှုြျား 
ြိုြိုမဖစ်ြွား ကကုံရတွ့ရရြကာင်း ရမဖေိုခဲ့သည်။

ဤရလ့လာချက်အရ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာြျား
သည် ရေသခံမြည်သူြျား၏ ရင်ေိုင်တုံ့မြန်နိုင်စွြ်းကို နည်းလြ်း 
အြျ ိုးြျ ိုးမဖင့် မြှင့်တင်ရြးနိုင်ရြကာင်း ရတွ့ရှိရသည်။ ခရီးသွားလာြှု 
ကန့်သတ်ချက်ြျားသည် လြူျားအား ရေးကွက်ြျားသို့သွားလာြှုနှင့် 
သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျား ရရာင်းေယ်ရဖာက်ကားြှုတို့ကို ဟန့်တား 
လျက်ရှိရသာ်လည်း လူအြျားစု၏ သစ်ရတာအတွင်းသို့ ေင်ရရာက် 
မြီး သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျားကို အိြ်ရထာင်စုလိုအြ်ချက် အတွက် 
ထုတ်ယူသုံးစွဲြှုြျားကိုြူ ြိတ်ြင်နိုင်ခဲ့မခင်းြရှိရချ။ ၇ နိုင်ငံလုံးရှိ 
စစ်တြ်းရမဖေိုသူြျားက သွားလာြှုကန့်သတ် ြိတ်ြင်ထားစဉ်ကာလ 
အတွင်း ၎င်းတို့၏ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာစီြံခန့်ခွဲြှု ရကာ်ြတီသည် 
၎င်းတို့ သစ်ရတာအား တရားေင်ခိုးထုတ်ြှုြျားနှင့် ေင်ရရာက်          
ကျူးရကျာ်ြှုြျား (သို့) ခိုးေင်အြဲလိုက်ြှုြျားတို့ြှ ကာကွယရ်ြးနိုင်ခဲ့ 
သည်ဟု ရမဖြကားြကသည်။ 
ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားက အသက်ရြွးေြ်း 
ရကျာင်းေိုင်ရာ အရင်းအနှီးြျားကို ြိုြိုအားရကာင်းရစနိုင်မြီး 
ကြ်ရရာဂါမဖစ်ြွားမြီးရနာက် ရေသခံမြည်သူြျား၏ မြန်လည် 
ထူရထာင်ြှု လုြ်ငန်းစဉ်တွင်လည်း ၎င်းအရင်းအနှီးြျားက 
အရထာက်အကူမြုနိုင်ခဲ့သည့် နည်းလြ်းြျားကို ဤရလ့လာချက်၏ 
ေုတိယအေင့်တွင် မြုလုြ်သည့် ရေွးရနွးချက်ြျားအရ ရဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ 
သည်။
လူစွြ်းအားအရင်းအမြစ်ေိုင်ရာ အရင်းအနှီးြျား - ရေသခံ မြည်သူ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာစီြံခန့်ခွဲြှု ရကာ်ြတီြျားသည် သတင်းအချက် 
အလက်ြျားရယူမခင်းနှင့်မဖန့်ရေမခင်း၊  နှာရခါင်းစည်း(masks) နှင့် 
လက်သန့်ရေးရည်ြျား ရထာက်ြံ့ရြးမခင်း ရောင်ရွက်ရာတွင်၎င်း၊  
သစ်ရတာြျားအား ကာကွယ်မခင်းနှင့်  ကျန်းြာရရးနှင့် ခရီးသွားလာြှု 
ကန့်သတ်ချက်ြျားအား လိုက်နာရန် အဖွဲ့ေင်ြျားအား စည်းရုံးရမြာေို 
ရောင်ရွက်ရာတွင် မြန်ြကားေက်သွယ်ြှု၊ ညှိနှိုင်းရြါင်းစြ်ြှုနှင့် 
ရခါင်းရောင်ြှု ေိုင်ရာစွြ်းရည်ြျားကို အသုံးမြုခဲ့ြကြါသည်။ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်ြျားကလည်း ၎င်းတို့၏ 
ြိသားစုအတွက် အစားအစာနှင့် ေင်ရငွြျားရှာရဖွရာတွင် သင်တန်း 
တက်၍မဖစ်ရစ၊ အရတွ့အကကုံြျားြှမဖစ်ရစ ရရှိလာသည့် ဗဟုသုတ၊ 
အသိအမြင်ြျားကို လက်ရတွ့အသုံးချနိုင်ခဲ့ြါသည်။
လူြှုအရင်းအနှီးြျား - ရြ်ရွာရေသတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ြှုသည် 
အြျားမြည်သူကျန်းြာရရးေိုင်ရာ လြ်းညွှန်ချက်ြျားအား အားလုံး 
တရမြးညီ တိကျစွာလိုက်နာြှုကို မဖစ်ရစခဲ့ြါသည်။ မြင်ြ အဖွဲ့အစည်း 
ြျားနှင့် ရကာင်းြွန်ရသာ ေက်ေံရရးထားရှိမခင်းရြကာင့် အစိုးရ 
ြဟုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အစိုးရဌာနေိုင်ရာြျားထံြှ ရငွရရး 
ရြကးရရးနှင့် ြစ္စည်းြစ္စယ အရထာက်အြံ့ြျား ရရှိခဲ့သည်။ ချတိ်ေက် 
ထားသည့် ကုန်သွယ်ရရးကွန်ရက်ြျားရြကာင့် ရေသခံမြည်သူြျား 
သည် ၎င်းတို့၏ သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျားကို ေက်လက်ရရာင်းချ 
နိုင်ခဲ့ြါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား
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သဘာဝအရင်းအနှီးြျား - သစ်ရတာြျားသည် ရေသခံမြည်သူ 
ြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ တနိုင်တြိုင် အသုံးမြုြှုြျားအတွက် (သို့) 
ေင်ရငွရရှိရစရန်အတွက်  (အဓိကအားမဖင့်) သစ်ြဟုတ်ရသာ သစ်ရတာ 
ထွက်ြစ္စည်းြျားနှင့် (အနည်းငယ်အားမဖင့်) သစ်ကုန်ြကြ်းြျား 
ရထာက်ြံ့ရြးခဲ့ြါသည်။ ြျားရသာအားမဖင့် သစ်ရတာသယံဇာတြျား 
အရြါ် အြျားေုံးြှီခိုရသူြျားြှာ ရေသခံအစုအဖွဲ့ြိုင် အဖွဲ့ေင်ြျား 
အနက် ေင်ရငွအနည်းေုံး အဖွဲ့ေင်ြျားြင်မဖစ်ရလသည်။ 
ရငွရြကးအရင်းအနှီးြျား - စုရောင်းရငွြျားသည် ြိသားစုြျားအား 
ကြ်ရရာဂါ၏ ကနဦးရိုက်ခတ်ြှုြျားအား ရင်ေိုင်ရကျာ်လွှားနိုင်ရန် 
အရထာက်အကူမြုခဲ့သည်။ သုရတသနမြုလုြ်ရာ နိုင်ငံြျားြါေင်သည့် 
ြဲရခါင်ရအာက်ြိုင်းရေသတလွှားရှိ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာအဖွဲ့ေင်ရြါင်း ၃ သန်းရကျာ်သည် ကန့်သတ်တားမြစ် 
ထားစဉ်ကာလအတွင်း ကြ်ရရာဂါအား ရင်ေိုင်ရကျာ်လွှားရာတွင် 
ရေသခံအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျား ရရာင်းချြှုနှင့် 
ေန်ရောင်ြှုြျားြှရရှိသည့် ေင်ရငွြျား (စုရောင်းထားရှိရသာရငွ)
အရြါ် သိသိသာသာြှီခိုခဲ့ရသည်ဟု ဤရလ့လာချက်က ခန့်ြှန်း 
တွက်ချက်ထားြါသည်။ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
ရန်ြုံရငွြျားရြကာင့်လည်း ရောင်ရွက်ေဲ သစ်ရတာစီြံအုြ်ချုြ်ြှုနှင့် 
ကင်းလှည့်စစ်ရေးြှုလုြ်ငန်းြျားကို ရောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ လည်ြတ် 
ရန်ြုံရငွရြးသည့် အစီအစဉ်ြျားသည်အရရးရြါ် ရငွလိုသူြျားအတွက် 
အတိုးနှုန်းနည်းနည်းမဖင့် ရချးရငွ ထုတ်ရြးနိုင်ခဲ့ သည်။ 
ရုြ်ဝတ္တုအရင်းအနှီးြျား - အချ ို့ရေသြျားတွင် ေင်ရငွနည်းြါး 
သည့်ြိသားစုြျားသည် ရနထိုင်ရာ အိြ်ရောက်လုြ်နိုင်ရန် သစ်ြျားကို 
အသုံးမြုနိုင်ခဲ့သည်။ အရြ်ရေသတခုတွင် အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ 
အသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့က လှူေါန်းသည့်သစ်မဖင့် ရောက်လုြ်သည့် 
အရောက်အဦးတခုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂါနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် 
သတင်းအချက်အလက်ြျားြျှရေရာ ရြ်ရွာအရမခမြုဌာနမဖစ်ခဲ့ရလ 
သည်။
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားအရနမဖင့် ရဖာ်မြြါ အရင်းအနှီး 
ြျား ရရှိလာရစြှု (သို့) ြိုင်ေိုင်ထားရှိြှုကို မဖစ်ရစသည့် အချက်ြျား 
ကိုလည်း ဤရလ့လာချက်တွင် စူးစြ်းရဖာ်ထုတ်ခဲ့ြါသည်။ ရအာက် 
ရဖာ်မြြါ အရထာက်အကူမြုအချက်ြျား (တင်ကူးအရမခအရနြျား) 
မဖစ်ရြါ်လာရစရရး ကကိုးြြ်းချက်ြျားသည် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားနှင့် ယင်းလုြ်ငန်းြျားအရနမဖင့် အဖွဲ့ေင် 
ြျား၏ ရင်ေိုင်တုံ့မြန်ြှုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွမြုြှုတို့အား မြှင့်တင် 
ရြးနိုင်စွြ်းတို့ကို ခိုင်ြာအားရကာင်းလာရစြည်ဟု နိဂုံးချုြ် သုံးသြ် 
ထားြါသည်-

ခိုင်ြာအားရကာင်းမြီး စိတ်ချရသည့် ရရရှည်ရမြယာလုြ်ြိုင်ခွင့်ရှိ
မခင်း
အရည်အရသွးမြှင့်ြားမြီး ကျယ်မြန့်ရသာ သစ်ရတာဧရိယာြျား 
ြိုင်ေိုင်ထားရှိမခင်း
အတန်းစားကျေင်းလျက်ရှိသည့် သစ်ရတာြျားအား ထိရရာက်စွာ 
မြန်လည်တည်ရထာင်မခင်း

သစ်နှင့် သစ်ြဟုတ်သည့် သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်း ရရာင်းချခွင့်ရရှိ 
ထားမခင်း
ရေးကွက်လက်လှြ်းြီမခင်း
ဘဏ်ရငွစာရင်း ဖွင့်ထားမြီး စည်းြျဉ်းချြှတ်စြီံခန့်ခွဲသည့် 
အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း ရန်ြုံရငွ တရြ်ထားရှိမခင်း
ရေသခံမြည်သူြျားအရရးရြါ်လိုအြ်လာြါက ကူညီရြးနိုင်ရန် 
အရင်းအနှီးအလုံအရလာက်မဖင့် စီြံသည့် လည်ြတ်ရန်ြုံရငွ 
အစီအစဉ်ထားရှိမခင်း
သတင်းအချက်အလက်၊ အရတွ့အကကုံနှင့် အရထာက်အြံ့ြျားြျှရေ 
နိုင်ရန် အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ လုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်ြျား တခုနှင့်တခု 
ချတိ်ေက်ကွန်ရက်ထားရှိမခင်း
ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအြါအေင် မြင်ြြိတ်ဖက်အဖွဲ့ြျားနှင့် ရကာင်းစွာ 
ချတိ်ေက်ြှုရှိမခင်း
တန်ဖိုးမြင့်သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျား ထုတ်လုြ်နိုင်စွြ်းအြါအေင် 
အသက်ရြွးေြ်းရြကာင်းနည်းလြ်းြျ ိုးစုံရရှိထားမခင်း
စဉ်ေက်ြမြတ် အသက်ရြွးေြ်းရြကာင်း လုြ်ငန်းြျားနှင့် 
သစ်ရတာစီြံအုြ်ချုြ်ြှုေိုင်ရာ စွြ်းရောင်ရည်မြှင့်သင်တန်း အစီ 
အစဉ်ြျားရှိမခင်း
ထိရရာက်ရသာ ဦးရောင်ြှုနှင့် အားလုံးြါေင်ရေွးရနွးေုံး 
မဖတ်ချက်ချြှတ်ြှုမဖစ်မခင်း
ယခုရလ့လာချက်အရ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်းြျားသည် အရရးရြါ် အြကြ်အတည်းကာလြျားအတွင်း 
လုံခခုံစိတ်ချဖူလုံြှုမဖစ်ရစသည့် အစီအြံ/လုြ်ငန်းတရြ် မဖစ်နိုင် 
ရသာ်လည်း အဖွဲ့မြင်ြနှင့်အဖွဲ့အတွင်း အမြန်အလှန်သက်ရရာက်/
ချတိ်ေက်လျက်ရှိသည့် အချက်ြျားစွာတို့ရြကာင့် အေိုြါ 
အလားအလာအတိုင်း တကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာမဖင့် အမြည့်အေ 
ရဖာ်ရောင်ရရှိနိုင်ြှု ြရှိရသးရြကာင်း သိရှိရသည်။ အထူးသမဖင့် 
ကျားြတန်းတူညီြျှြှုေိုင်ရာ အသိအမြင်ြျား၊ ရငွရြကးစီြံခန့်ခွြဲှု 
နှင့် ရဘးအန္တရာယ် တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ြှု စသည်တို့နှင့်စြ်လျဉ်း 
၍ လိုအြ်ချက်ြျားစွာ ရှိရြသည်။ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာ လုြ်ငန်းြျား တိုးချဲ့ရောင်ရွက်ြှုနှင့် အစုအဖွဲ့ြိုင်ရတာ
လုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်ြျားအရနမဖင့် ရန်ြုံရငွြျား ထူရထာင်စီြံခန့်ခွဲမြီး 
လူြှုရရးြညီြျှချက်ြျားကို သိရှိရမဖရှင်းကာ ကိုဗစ်-၁၉ထိန်းချုြ် 
ကန့်သတ်ချက်ြျား၊ ရာသီဥတေုဏ်အားမဖင့်မဖစ်ရစ၊ ရငွရြကးအား 
မဖင့်မဖစ်ရစ ထိခိုက်ခံစားလွယ်သည့် နိုင်ငံြျားအရြါ် သက်ရရာက် 
လာနိုင်သည့် အနာဂတ် ရဘးအန္တရာယ်ြျား စသည်တို့ကို ရင်ေိုင် 
ရကျာ်လွှားနိုင်သည့် နည်းလြ်းြျားကို သိရှိနိုင်ရစရန် အလို့ငှာ 
စွြ်းရောင်ရည်မြှင့်တင်မခင်း လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ြျား တိုးမြှင့် 
ရောင်ရွက်ြှုတို့၏ အရရးြါြှုကို ဤရလ့လာရတွ့ရှိချက်ြျားက 
အရလးရြးရေွးရနွးထားြါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား
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မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ရတွ့ရှိချက်ြျား

ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း
ေိုင်ရာ ရနာက်ခံအရမခအရနြျား

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
တည်ရထာင်ရောင်ရွက်ြှုကို ခွင့်မြုရထာက်ခံသည့် ြူေါေြျားနှင့် 
ဥြရေြျားြှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မြန်ြာ့သစ်ရတာြူေါေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
သစ်ရတာဥြရေ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက်ြျားစသည်တို့ မဖစ်ြကသည်။ 
ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း ရောင်ရွက်သည့် 
လုြ်ငန်းြုံစံြျားြှာ (က) စုရြါင်းစီြံအုြ်ချုြ်ြှုနှင့် စရုြါင်းြိုင်ေိုင်ြှု 
(စံနြူနာြုံစံ)၊ (ခ) စုရြါင်းစီြံ အုြ်ချုြ်ြှုနှင့်တဦးချင်းြိုင်ေိုင်ြှု၊ (ဂ) 
စုရြါင်းစီြံအုြ်ချုြ်ြှုနှင့် တဦးချင်း/စုရြါင်းြိုင်ေိုင်ြှုစသမဖင့် ၃ ြျ ိုးရှိ 
ရလသည်။  ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အသုံး 
မြုသူြျားအဖွဲ့သည် အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှုေိုင်ရာ 
လုြ်ငန်းစီြံချက်ကိုရရးေွဲမြင်ေင်ရြည်မဖစ်မြီး အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
အသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့၏ စီြံခန့်ခွဲြှုရကာ်ြတီက အသုံးမြုသူြျား အဖွဲ့၏ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းရောင်ရွက်ချက်ြျားကို ကကီးြကြ် 
ရြည်မဖစ်သည်။ သယံဇာတနှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင်ထိန်းသိြ်းရရး 
ေန်ကကီးဌာနရအာက်ရှိ သစ်ရတာဦးစီးဌာနအရနမဖင့် အစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာ အသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့တိုင်းသည် အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှုေိုင်ရာ 
လုြ်ငန်းစီြံချက်နှင့်အညီ လုြ်ငန်းရောင်ရွက်ြှုရှိရစရန် ကွြ်ကဲ 
လြ်းညွှန်ရြးရြည်မဖစ်သည်။ 
လုြ်ြိုင်ခွင့်သက်တြ်းြှာ နှစ် ၃၀ မဖစ်မြီး အသုံးမြုသူြျား အဖွဲ့၏ 
သရဘာထားေန္ဒနှင့် အစုအဖွဲ့ြိုင်သစရ်တာ အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှု 
စီြံချက် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရာတွင် ရအာင်မြင်ြှုရှိြရှိ စသည်တို့ 
အရြါ် ြူတည်၍  ယင်းလုြ်ြိုင်ခွင့်သက်တြ်းအား နှစ် ၃၀ ခန့် 
သက်တြ်းတိုး မြှင့်ခွင့်မြုနိုင်ရလသည်။ ေင်ရရာက်သွားလာခွင့်နှင့် စီြံ 
ခန့်ခွဲခွင့်တို့ကို ခွင့်မြုထားရသာ်လည်း အစိုးရဌာနေိုင်ရာ အသီးသီးက 
ထုတ်မြန်ထားသည့် ဥြရေမြဌာန်းချက်ြျားြှာ ထြ်ရနမခင်းရြကာင့် 
မြင်ြကျူးရကျာ်သူြျားအား ဖယ်ရှားခွင့် (Exclusion rights) ရြးထား 
မခင်းရှိြရှိြှာ ြရရရာလှရြ။  လွှဲရမြာင်းေက်ခံခွင့်အား ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက်ြျားတွင် 
အမြည့်အေရဖာ်မြထားမခင်းြရှိရြ။ (ယင်းညွှန်ြကားချက်ြျားတွင် 
“သူ/သူြ၏တရားေင်အရြွေက်ခံသူြျားအား ၎င်း၏ အစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ြိုင်ေိုင်ြှုြျားကို အရြွေက်ခံခွင့် 
ရှသိည”်ဟ၍ုသာ သစ်ရတာြိငုေ်ိငုသ်ြူျား၏ အခငွ့အ်ရရးကိထုည့သ်ငွ်း  
ရဖာ်မြထားြါသည်။) ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ 
အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှု စီြံချက်တွင် အကျ ိုးအမြတ်ခွဲရေသည့်စနစ်ြျား 
ြါေင်ထည့်သွင်းရြည်မဖစ်သည်။ စီြံချက်ြါေင်သည့်လုြ်ငန်းတိုင်းကို 
ရောင်ရွက်ခွင့်မြုထားမြီး လုြ်ငန်းအသစ်ြျားရောင်ရွက်ရန် စီစဉ် 

လျာထားြါက ၎င်းတို့ကိုစီြံချက်တွင်ထည့်သွင်းမဖည့်စွက်ကာ အတည် 
မြုချက်ရယူ တင်မြရတာင်းခံ ရြည်မဖစ်သည်။ 
၂၀၀၀/၂၀၀၁ခုနှစ်ြှ  ၂၀၃၀/၂၀၃၁ ခုနှစ်အထိ ရရးေွဲထားသည့် 
အြျ ိုးသားသစ်ရတာကဏ္ဍြင်ြ စီြံကိန်းတွင် စီြံကိန်းကာလ 
နှစ် ၃၀ အတွင်း ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာဧရိယာ 
လျာထားချက်အား ဧကသန်းရြါင်း ၂.၂၇ သန်းခန့် (ဟက်တာ 
ရြါင်း ၉၁၉,၀၂၈ခန့်)ထည့်သွင်းထားမြီး ၂၀၂၀ မြည့်နှစ် (နှစ်ရြါင်း 
၂၀ ြကာမြီးသည့်) အထိ စုစုရြါင်း လျာထားဧရိယာ၏ ၃၇.၈ 
ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီြျှရသာ ဧရိယာဧကရြါင်း ၈၅၉,၀၉၀ ခန့် (ခန့်ြှန်း 
ဟက်တာရြါင်း ၃၄၇,၄၀၄ ) အထိ မဖည့်ေည်းနိုင်ခဲ့မြီးမဖစ်သည်။ 
အိြ်ရထာင်စုရြါင်း ၁၆၁,၆၉၆ ခန့် မဖင့် ြါေင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်းအသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့စုစုရြါင်း 
၆,၃၆၆ အား သစ်ရတာြျား စီြံအုြ်ချုြ်ရန် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းရောင်ရွက်ခွင့် လက်ြှတ်ြျား ထုတ်ရြးထားရှိမြီး 
မဖစ်ြါသည်။2

ြထြအေင့်ရတွ့ရှိချက်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံြှ စစ်တြ်းရမဖေိုသူြျားအနက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရကျာ်က 
ကြ်ရရာဂါထိန်းချုြ်ြှုေိုင်ရာ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်ြျား ထုတ်မြန် 
မြီးရနာက် ၎င်းတို့၏ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာစီြံခန့်ခွဲြှု ရကာ်ြတီသည် 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာရန်ြုံရငွြှ ၎င်းတို့အားရချးရငွထုတ်ရြးခဲ့ 
ရြကာင်း ရမဖေိုခဲ့ြကသည်။ လူနှင့် သစ်ရတာြျားဗဟိုဌာန (RECOFTC) 
သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ 
အသုံးမြုသူြျားအရနမဖင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် နှင့် အဖွဲ့ေင်ြျား 
ထံသို့ ရင်းနှီးမြှုြ်နှံခွဲရေြှုြျား မြုလုြ်နိုင်သည့် ရန်ြုံရငွြျား ထူရထာင် 
စီြံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကူညီြံ့ြိုးလုြ်ရောင်လျက်ရှိသည်။ အစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာအသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့သည် ရန်ြုံရငွစနစ်နှင့် ြတ်သက်၍ 
ေီရလျာ်ြှန်ကန်စွာ ရောင်ရွက်လျက်ရှိမြီး ယင်းသို့ လုြ်ရောင်ြုံကို 
တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာသာြက ရေသတွင်း အေင့်ထိတိုင်ရအာင် 
ကျယ်မြန့်စွာ ြုံတူြွားတိုးချဲ့ရောင်ရွက်သင့်သည်ကို အထက်ြါ 
ရတွ့ရှိချက်ြျားက ရထာက်မြလျက်ရှိြါသည်။ ကျွနိုြ်တို့အရနမဖင့် 
အရရးရြါ် အြကြ်တည်းကာလအတွင်း ရချးရငွ နှင့် အမခားရသာ 
အရထာက်အြံ့တို့ရြကာင့် ြျားစွာ အကျ ိုးရှိရစခဲ့ သည့် အစုအဖွဲ့ြိုင်
သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားနှင့်ြတ်သက်၍ ြိုြိုသုရတသနမြုရလ့လာရန် 
အကကံမြုလိုက်ြါသည်။ ထိုသို့ရောင်ရွက်မခင်းြှ ရရှိလာရသာအချက် 
အလက်ြျားသည် နိုင်ငံအေှြ်း ရောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ ရန်ြုံရငွစနစ် တိုးတက် 
ရကာင်းြွန်လာရစရန်နှင့် ယင်းစနစ် ရဖာ်ထုတ်ရရးေွဲရာတွင် 
အရထာက်အကူမြုြည် မဖစ်ြါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား
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 ဤရလ့လာချက်တွင် ြါေင်သည့် နိုင်ငံတိုင်းနီးြါးရှိစစ်တြ်း 
ရမဖေိုသူြျားက အလုြ်အကိုင်/ အသက်ရြွးြှုသင်တန်း၊ ြညာရရးနှင့် 
အမခားရသာအ လုြ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းြျားကို  လက်ရှိအြကြ် 
အတည်းြှ မြန်လည်ထူရထာင်ရာတွင် အရရးတကကီး လိုအြ်ချက်ြျား 
အမဖစ် ရမဖေိုရမြာြကားခဲ့ြကသည်။ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
အဖွဲ့ေင်ြျားကလည်း ၎င်းတို့အရနမဖင့် အမခားရသာအဖွဲ့ေင် ြဟုတ်သူ 
ြျားထက် အေိုြါအချက်ြျားကို ြိုြိုလိုအြ်ရြကာင်း ရမဖေိုထားြါ 
သည်။ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း အဖွဲ့ေင်ြျားထက် အဖွဲ့ေင် 
ြဟုတ်သူြျားက ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂါ ထိန်းချုြ်ရရးေိုင်ရာ ကန့်သတ် 
တားမြစ်ချက်ြျားရှိမခင်းရြကာင့် ရကာင်းကျိုးသက်ရရာက်ြှုြျား ြိုြို 
ခံစားရရြကာင်းရမြာြကားြကမြီး ရကာင်းကျိုးြျားအရနမဖင့် အရြ်ရေး 
ရေသြျားသို့ ရမြာင်းရရှေ့လုြ်ကိုင်ရနြကသူြျားြှာ ြိြိတို့ ဇာတိရှိ 
အိြ်သို့ မြန်လည်ရရာက်လာသမဖင့် ြိသားစုေင်ြျား မြန်လည်ရတွ့ေုံ 
ြကရသည်ကို ရထာက်မြြကြါသည်။ ဤအချက်အရ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ 
ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားသည် လုံရလာက် 
သည့် အလုြ်ကိုင်အခွင့်အလြ်းြျား ရထာက်ြံ့နိုင်မခင်းြရှိရြကာင်း 
ရထာက်ရှုနိုင်ရလသည်။ ထိုရတွ့ရှိချက်ြှာအံအားသင့်ဖွယ်ြရှိရြ။ 
မြန်ြာနိုင်ငံသည် ြူးရြါင်းရောင်ရွက်ြှုြျား မြုလုြ်ရန် နိုင်ငံ့ 
နယ်နြိတ်တံခါးဖွင့်မခင်း (ကြ်ရရာဂါြမဖစ်ြွားြီ) နှင့် ရေသခံမြည်သူ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း ရောင်ရွက်မခင်းတို့ကို  ရေသတွင်း 
နိုင်ငံြျားအြကား ရနာက်အကျေုံးမြုလုြ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံမဖစ် 
သည်။ သစ်ရတာြျားအား ထိန်းသိြ်းကာကွယ်မခင်းနှင့် မြန်လည် 
တည်ရထာင်မခင်းတို့ ရောင်ရွက်ရာတွင် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားြှာ ထိရရာက်ြှုရှိရသာ်လည်း စီးြွားရရး လုြ်ငန်း 
ြျားနှင့် အလုြ်အကိုင်ြျား ဖွံ့မဖိုးလာရရး ဦးတည်သည့်ရောင်ရွက် 
ချက်ြျားအား ဟန့်တားလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ၏ ရေသခံမြည်သူအစု 
အဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက်ြျားရြကာင့် လုြ်ငန်း 
ြျား ရရးေွဲရဖာ်ထုတ်စီစဉ်မခင်းြှာ ရှုြ်ရထွးလှရြသည်။ ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် စီြံကိန်းရရး 
ေွဲြှုေိုင်ရာ ဥြရေြျား/မြဌာန်းချက်ြျားရိုးရှင်း လွယ်ကူရရးနှင့် အစု 
အဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်ြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့ ထိန်းသိြ်း 
ကာကွယ်လျက်ရှိသည့် သစ်ရတာြျားြှ အကျိုးအမြတ်ြျား စဉ်ေက် 
ြမြတ် ခံစားရရှိရစနိုင်ရန်၎င်းတို့အား သင်တန်းြို့ချြှုနှင့် နည်းြညာ 
အရထာက်အြံ့ရြးရရးတို့ကို ရန်ြုံရငွရထာက်ြံ့သည့်အဖွဲ့အစည်းြျား 
ြှ အရလးထားရောင်ရွက်သင့်ရြကာင်း အကကုံမြုလိုြါသည်။
မြန်ြာနိုင်ငံရှိ စစ်တြ်းရမဖေိုသူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာအဖွဲ့ေင်ြျား 
အနက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရကျာ်က ကြ်ရရာဂါထိန်းချုြ်ရရးေိုင်ရာ 
ကန့်သတ် တားမြစ်ြှုြျားချြတှ်မြီးရနာက ်၎င်းတို့၏ သစ်ရတာြျားအား 
အသုံးမြုသည့် နည်းလြ်းြျားေိုင်ရာ အရမြာင်းအလဲြျားကို ရမဖေိုခဲ့ 
ြကသည်။ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာအဖွဲ့ေင် ြဟုတ်သူြျားအနက် 
၄၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း အလားတူရမဖြကားခဲ့သည်။ သစ်ရတာ 
အသုံးမြုသူြျား၏ သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျား ရရာင်းချနိုင်ြှုအရြါ် 
ကြ်ရရာဂါထိန်းချုြ်ရရး သတ်ြှတ်ချက်ြျားက အဟန့်အတားမဖစ် 
ရစသည့် နည်းလြ်းြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍  သစ်ရတာအသုံးမြုြှု 

ရမြာင်းလဲမခင်းေိုင်ရာ အဓိကအရြကာင်းအရင်း ၃ ခုြှာ ခရီးသွားလာြှု 
ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်ြျား၊ ရစျးနှုန်းကျေင်းြှုနှင့် ေယ်ယူသူနည်းြါး 
မခင်း (သို့) သယ်ယူြို့ရောင်ြှုခက်ခဲမခင်း စသည်တို့ရြကာင့် မဖစ်သည်။ 
အသုံးမြုသူ အဖွဲ့ေင်ြဟုတ်သူြျားထက် အဖွဲ့ေင်ြျားစွာတို့က အေိုြါ 
အရြကာင်းအရင်း ၃ ချကရ်ြကာင့် မဖစ်သည်ဟု ရမဖေိုခဲ့ြကသည်။ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင် ြဟုတ်သူြျားထက် အဖွဲ့ေင် 
ရတာ်ရတာ်ြျားြျားက ၎င်းတို့၏ စုရောင်းရငွြျားကို အရရးရြါ်အရမခ 
အရနအမဖစ် အသုံးမြုခဲ့ြါသည်။ အာရှ-ြစိဖိတ် ရေသတွင်းရှိ နိုင်ငံြျား 
နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက ထိုကဲ့သို့ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာအသုံးမြုသူ အဖွဲ့ေင် 
ြျားနှင့် အဖွဲ့ေင် ြဟုတ်သူြျားအြကား မခားနားချက်ြျားြှာ မြန်ြာ 
နိုင်ငံရှိ ရေသခံ မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုင်ရာ လက်တ 
ရလာ မဖစ်ရြါ်ရမြာင်းလဲြှုြျားနှင့် ေက်နွယ်လျက်ရှိနိုင်ြါသည်။  
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ္ဘာ့ကြ်ရရာဂါ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားရြကာင့်   ကျား၊ြ 
ရရးရာေိုင်ရာ ကိစ္စရြ်ြျားနှင့်ြတ်သက်၍ သိသိသာသာ ကွာဟ 
ချက်ြျား ြရှိခဲ့ြါဟု   စစ်တြ်းရမဖေိုသူြျားက ရမဖြကားခဲ့ြါသည်။ 
အေိုြါရတွ့ရှိချက်သည် ကြ္ဘာ့ြီေီယာြျားတွင် ရရးသားရဖာ်မြချက် 
ြျား နှင့် RECOFTC ၏ ကျားြအရရးကိစ္စေိုင်ရာ အရတွ့အကကုံြျားကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစား ချိန်ထိုးြကည့်ြါက အံ့အားသင့်ဖွယ် ရကာင်းလှ 
ရြသည်။ ဤကြ်ရရာဂါသည် အြျိုးသြီးြျား နှင့် အြျိုးသြီးြျား 
ြကားတွင် ကျား၊ြရရးရာ ကွာဟချက်မဖစ်ရြါ်ရရလာက်သည်အထိ 
သက်ရရာက်ြှုရှိရြကာင်း ြရတွ့ရမခင်း၊ (တနည်းအားမဖင့်) ကြ်ရရာဂါ 
သက်ရရာက်ြှုရြကာင့် ကျား၊ြ ြညီြျှြှု မြဿနာဟူ၍ ြျားစွာြရှိ 
ရြကာင်း ရမဖေိုခဲ့ြကသည်ကို ြကည့်မခင်းအားမဖင့် ကြ်ရရာဂါ ြမဖစ် 
ြွားြီ (ယခင်တည်းက) ရှိနှင့်မြီးရသာ ကျား၊ြရရးရာ ြညီြျှြှုြျား 
ေက်လက်မဖစ်ြွားလျက်ရှိသည်ဟုလည်း သုံးသြ်နိုင်ရြသည်။ 
ကျွန်ုြ်တို့အရနမဖင့် ရေသခံမြည်သူြျား၏ ကျားြအရမခမြု ြြျှတြှု 
ြျားအား နားလည်သိရှိရဖာ်ထုတ်နိုင်စွြ်းကို ြို၍ရလ့လာ ေန်းစစ်ြှု 
ြျားမြုလုြ်ရန် တိုက်တွန်းလိုြါသည်။ တေက်တည်းြှာြင် 
(RECOFTC ၏ WAVES အစီအစဥ်က မြုလုြ်လျက် ရှိသည့်) ကျား၊ြ 
ရရးရာအသိအမြင်ဖွင့်မခင်းနှင့် ေန်းစစ်မခင်းေိုင်ရာကဲ့သို့ရသာ 
သင်တန်း ြျားကို နိုင်ငံအေှြ်း ေက်လက်တိုးချဲ့မြုလုြ်ရန် အကကံမြု 
ြါသည်။
မြန်ြာနိုင်ငံြှ စစ်တြ်းရမဖြကားသူ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က 
သစ်သယံဇာတခိုးထုတ်ြှုြျား (သစ်ရတာမြစ်ြှုြျား) တိုး၍ မဖစ်ြွား 
လျက်ရှိရြကာင်းနှင့် စစ်တြ်းရမဖေိုသူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း အေိုြါ 
မဖစ်ရြ်ြျား ကကီးြားကျယ်မြန့်စွာ မဖစ်ြွားလျက်ရှိသည်ဟု ထုတ်ရဖာ် 
ရမြာေိုခဲ့ြကသည်။ စစ်တြ်းရမဖေိုသူ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
အဖွဲ့ေင် (၄၁ ရာခိုင်နှုန်း) ထက်ေက်နီးြါးက အစုအဖွဲ့ြိုင်ရတာ 
စီြံခန့်ခွဲြှု ရကာ်ြတီြျားြှ ကူညီြံ့ြုိးြှုြျား ရရှိရြကာင်း ရမဖြကားခဲမြီး 
၈.၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရသာ  စစ်တြ်းရမဖသူြျားသာလျှင် ခရီးသွားလာြှု
ြိတ်ြင်တားမြစ်ချက်ြျားသည် ၎င်းတို့၏ သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျား 
ထုတ်ယူ သုံးစွဲြှုြျားရြါ် အဟန့်အတားြျားမဖစ်ရစရြကာင်း ရမြာေိုခဲ့ 
သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား
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ေုတိယအေင့် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်
သစ်ရတာလုြ်ငန်း၊ အသက်ရြွးြှုအရင်းအနှီး
ြျားနှင့် ြတ်သက်သည့် ရတွ့ရှိချက်ြျား

ဤရလ့လာချက်၏ ေုတိယအေင့်တွင် စစ်တြ်း ရကာက်ယူခဲ့သည် 
သစ်ရတာြှီခို ရကျးရွာရေသနှစ်ခုြှာ တနသသာရီတိုင်း၊ ထားေယ် 
ခရိုင်အတွင်းရှိ  ဟိန်းဇဲရကျးရွာနှင့် ြိန္နဲရတာရကျးရွာတို့ 
မဖစ်ြကသည်။ ေုတိယအေင့် စစ်တြ်းရကာက်ယူချက်ြျားအရ 
ကြ်ရရာဂါ မဖစ်ြွားစဉ်ကာလအတွင်း ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းနှင့် ေက်နွယ်သည့် အသက်ရြွးေြ်းရြကာင်း 
ေိုင်ရာ အရင်းအနှီးြျားြှ ရအာက်ြါအတိုင်း အရထာက်အကူမြုခဲ့ 
သည်ကို ရတွ့ရှိရသည်။

လူ့သားအရင်းအမြစ်ေိုင်ရာ အရင်းနှီးြျား - အစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာစီြံခန့်ခွဲြှု ရကာ်ြတီြျားအရနမဖင့် လက်ခံရရှိသည့် 
ြစ္စည်းြစ္စယ အရထာက်အြံ့ြျားအား ရေသခံမြည်သူြျားအြကား 
အညီအြျှခွဲရေစီြံမြီး အသိအမြင်ဖွင့် ြျှရေရေွးရနွးမခင်းမဖင့် 
ထိခိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ရချတို့ကို ရလျှာ့ချရာတွင် ၎င်းတို့ သင်တန်းြျား 
တက်ရရာက်စဉ် ရလ့လာရရှိခဲ့ရသာ စွြ်းရောင်ရညြ်ျားသည် 
အရထာက်အကူမြုခဲ့ြါသည်။ 
လူြှုအရင်းအနှီးြျား - ရကျးရွာရေသနှစ်ခုလုံးသည် မြင်ြအဖွဲ့ 
အစည်းြျားြှ ကူညီြံ့ြိုးြှုြျားရယူနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ ကွန်ရက် 
အသိုင်းအေိုင်းကို အသုံးမြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ရရှိခဲ့ရသာ ကူညြီံ့ြိုးြှု 
ြျားတွင် ကင်းလှည့်စစ်ရေးရန် လိုအြ်ရသာ ကိရိယာြျား၊ 
နှာရခါင်းစီး၊  လက်သန့်ရေးရည်၊ အစားအစာနှင့် ရငွရြကး 
အနည်းငယ်တို့ ြါေင်သည်။
သဘာဝအရင်းအနှီးြျား - ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
၂ ခုလုံးြှ အဖွဲ့ေင်ြျား (အထူးသမဖင့် နွြ်းြါးရသာ အိြ်ရထာင်စု 
ြျား) သည် ြကြ်တည်းသည့်ကာလြျားတွင် ၎င်းတို့တနိုင်တြိုင် 
ရြ်တည်ရရးအတွက် သစ်ြဟုတ်သည့် သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်း 
ြျားကို ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့သည်။ ဟိန်းဇဲရကျးရွာ၏ အစုအဖွဲ့ြိုင် 
ရတာသည် အရည်အရသွးရကာင်းရသာ ရတာြျားမဖစ်ရသာ်လည်း 
ြိန္နဲရတာရကျးရွာ၏ အစုအဖွဲ့ြိုင် ရတာြျားြှာ အရည်အရသွး ညံ့ြါ 
သည်။ ထိုရြကာင့်ြင် ဟိန်းဇဲရကျးရွာသည် ထုတ်ယူသုံးမြုနိုင်သည့် 
သယံဇာတြျား ြိုြိုရရှိခဲ့သည်။
ရငွရြကးအရင်းအနှီးြျား - လည်ြတ်ရန်ြုံရငွ ထားရှိမခင်းရြကာင့် 
အတိုင်းအတာတခုအထိ ရငွရြကးေန်ထုြ်ေန်ြိုး ရလျာ့ကျ 
သက်သာခဲ့ရလသည်။ အေိုြါ ရန်ြုံရငွသာ ြရှိခဲ့ြါက နွြ်းြါးသည့် 
အိြ်ရထာင်စုြျားသည် ၎င်းတို့ အသကရ်ြွးြှုအတွက် လိုအြ်သည့် 

ြစ္စည်းြျားေယ်ယူနိုင်ရန်  မြင်ြြုဂ္ဂိုလ်ြျားထံြှ အတိုးနှုန်းမြင့်ြား 
စွာမဖင့် ရချးရငွရယူရြည်မဖစ်သည်။ ကြ်ရရာဂါကာလအတွင်း  
ဟိန်းဇဲရကျးရွာရှိ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာအသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့ေင်
စုစုရြါင်း အိြ်ရထာင်စု ၂၄ စုလုံးသည် ရန်ြုံရငွြှ ရြးအြ်ရသာ 
ရချးရငွရယူခဲ့သည်။
ရုြ်ဝတ္တုအရင်းအနှီးြျား -  ဟိန်းဇဲရကျးရွာ၊ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်
ရတာအဖွဲ့ေင်ြျားြှလှုေါန်းသည့် သစ်မဖင့် ရောက်လုြ်ထားသည့် 
အရောက်အဦအား ရြ်ရွာအရမခမြုဌာန (Commuinity cen-
tre) အရနမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂါေိုင်ရာ အသိအမြင် 
ဗဟုသုတြျားြျှရေရာတွင် အသုံးမြုလျက်ရှိြါသည်။ ြိန္နဲရတာ 
အစုအဖွဲ့ြိုင်ရတာြှာြူ အတန်းအစား ကျေင်းလျက်ရှိမခင်းရြကာင့် 
သစ်ရထာက်ြံ့နိုင်မခင်းြရှိရြ။
အေိုြါရေသနှစ်ခုအြကား နှင့် ၎င်းတို့၏ ကြ်ရရာဂါရင်ေိုင် 
နိုင်စွြ်းတို့အြကား အဓိက မခားနားချက်ြှာ  အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်းရောင်ရွက်ရာတွင် ဟိန်းဇဲရကျးရွာ၏ သစ်ရတာအရည် 
အရသွးြှာ ြိန္နဲရတာရကျးရွာ၏ သစ်ရတာထက် ြိုြိုသာလွန် 
ရကာင်းြွန်မခင်း အချက်သာလျှင်မဖစ်သည်။ ထိုအချက်ရြကာင့်ြင် 
ဟိန်းဇဲရကျးရွာရှိ ရေသခံြျားသည် သစ်ြဟုတ်သည့် သစရ်တာ 
ထွက် ြစ္စည်းြျားကို ြိန္နဲရတာ ရကျးရွာသားြျားထက် ြိုြိုထုတ်ယူ 
သုံးမြုနိုင်မခင်းမဖစ်သည်။ ထိုရြကာင့်ြင်လျှင် ဟိန်းဇဲရွာသားြျား 
သည် သစ်တန်ချနိ် ၆ တန်ခန့်ကုန်ကျသည့် ရြ်ရွာဘုံြိုင်  
အရောက်အဦးတည်ရောက်ရန် လိုအြ်သည့်သစ်ကို ခုတ်ယူ 
လှူေါန်း နိုင်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ြိန္နဲရတာ ရကျးရွာတွင်ြူ လုံရလာက် 
သည့် သစ်ရတာသယံဇာတ ြရှိမခင်းရြကာင့် သစ်ထုတ်လုြ် 
နိုင်မခင်းြရှိရြ။

သုံးသြ်ချက်ြျား နှင့် အကကံမြုချက်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ရကျးလက်ရနမြည်သူြျားသည် ရေသခံမြည်သူ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားြှရရှသိည့် အသက်ရြွးေြ်းရြကာင်း 
ေိုင်ရာ အရင်းအနှီး ၅ ြျ ိုးကို အသုံးမြုလျက် ကြ်ရရာဂါ၏ 
သက်ရရာက်ြှုြျားအား ရင်ေိုင်ရကျာ်လွှားလျက်ရှိသည်။ ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းသည် ကြ်ရရာဂါအလွန် 
မြန်လည်ထူရထာင်ရရး ကာလြျားတွင် အရရးြါရသာ အခန်းကဏ္ဍ 
ြှ ြါေင်ရနြည်မဖစ်ရသာ်လည်း ရေသခံလူထုအား မြန်လည်ထူရထာင် 
ရာတွင် ကူညီနိုင်ရန် ရဖာ်မြြါ အရင်းအနှီးတခုချင်းစီ ခိုင်ြာအားရကာင်း 
လာရစရရးြှာလည်း ြမဖစ်ြရန လိုအြ်ရြသည်။3

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား
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ရအာက်ရဖာ်မြြါ ြဟာဗျုဟာကျလုြ်ရောင်ချက်ြျားသည် 
မြည်တွင်းရှိ ကြ်ရရာဂါရြကာင့် ြိုြို ထိခိုက်ခံစားရသည့်သူြျားအတွက် 
မြန်လည်ထူရထာင်ရရးအရြါ် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်းြျား၏ အရထာက်အကူမြုြှုကို ရသချာရစြည်မဖစ်ြါသည်-

အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှု စီြံချက်ြျားသည် 
ရေသခံမြည်သူြျား (အထူးသမဖင့်) အြျ ိုးသြီးြျား၊ နွြ်းြါး 
အိြ်ရထာင်စုြျားနှင့် အမခားခွဲမခားဖယ်ကျဉ်ခံရသည့် အုြ်စုြျား၏ 
ထိခိုက် ခံစားလွယ်ြှုြျားကို ကုစားရမဖရှင်းရြးနိုင်ရန် အလို့ငှာ 
အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှုစီြံချက်ြျား ရရးေွဲရာတွင် ထိခိုက်ခံစားလွယ် 
ြှု ရလ့လာေန်းစစ်ချက်ြျား ရြါင်းစြ်လုြ်ကိုင်မခင်း - နိုင်ငံရှိ 
ရကျးလက်ရန မြည်သူစုစုရြါင်း၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ြှာ 
အြျ ိုးသား အေင့်ေင်းရဲနွြ်းြါးြှု သတ်ြှတ်ချက် ရအာက်တွင် 
အကျုံးေင်လျက်ရှိမြီး လူ ၆ ဦးအနက် ၁ ဦးြှာ ၎င်းတို့၏ အရမခခံ 
စားေတ်ရနရရး လိုအြ်ချက် မြည့်ြှီရန် ရုန်းကန်ရနရလျက်ရှိသည်။4 
၂၀၁၉ ခုနှစ် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုင်ရာ
ညွှန်ြကားချက်ြျားတွင် ကျား၊ြ တန်းတူ ညီြျှြှုအား အစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာစီြံခန့်ခွဲြှုရကာ်ြတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား
ရြည်ဟုရဖာ်မြထားရသာ်လည်း အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
အြျားစု (ဤရလ့လာချက်တွင် ြါေင်သည့် အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်း ၂ ခုအြါအေင်) တွင် လိုက်နာရောင်ရွက်မခင်းြရှိရသးရြ။ 
လက်ရှိ အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှု စီြံချက်ရရးေွဲသည့်လုြ်ငန်းစဉ်
ြျားတွင်လည်း ထိခိုက်ခံစားလွယ်ြှု ရလ့လာေန်းစစ်ချက်  
ရောင်ရွက်ရြည်ဟု သတ်ြှတ်ချက်ြရှိရသးရြ။ မြနြ်ာနိုင်ငံရှိ 
တရားေင်ခွင့်မြုလုြ်ကိုင်လျက် ရှိရသာ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျား အားလုံးတွင်  စီြံခန့်ခွဲြှုရကာ်ြတီနှင့် 
အတည်မြုထားသည့် အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှု စီြံချက်ရှိြကသည်ကို 
သိရှိနားလည်ထားသည့်အရလျာက် ဖွံ့မဖိုးရရးြိတ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်းြျားသည် သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ (ကျားြတန်းတူညီြျှြှု 
ရဖာ်ရောင်ရရးကွန်ရက် - GEN ကဲ့သို့ရသာ) အမခားရသာအကျ ိုး
သက်ေိုင်သူြျားနှင့်ြူးရြါင်း၍ အစုအဖွဲ့ြိုင်ရတာြျား၊ အုြ်ချုြ်
လုြ်ကိုင်ြှုစီြံချက်ြျားကို မြန်လည်မြင်ေင်ရရးေွဲမြီး စီြံခန့်ခွဲြှု 
ရကာြ်တမီြငေ်ငဖ်ွဲ့စည်းနိငုရ်န ်နြနူာြုစံ/ံရောငရ်ကွခ်ျက်ြျားကိ ု
ရရှ့ရမြးရဖာ်ထုတ် အရကာင် အထည် ရဖာ်ရောင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 
လက်တရလာကာလြျားတွင် ထိုသို့ ရရှ့ရမြး ရောင်ရွက်ရာ၌ 
အသုံးမြုသူအဖွဲ့ေင်ြျားအားလုံး၏ လိုအြ်ချက်ြျားနှင့် ထိခိုက် 
ခံစားလွယ်ြှုြျားကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားကာ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှု စီြံချက်ရရးေွဲရာတွင် ရြါင်းစြ်ြါေင်ရစမြီး 
ခွဲမခားဖယ်ကျဉ်ခံ အဖွဲ့ေင်ြျားကိုလည်း အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်းဦးစီးရောင်ရွက်ရာတွင် ြျှတစွာ ကိုယ်စားမြု ြါေင်ရစြှု 

ကို ရသချာရစရန်အလို့ငှာ ထိခိုက်ခံစားလွယ်ြှု ရလ့လာေန်းစစ် 
မခင်းလုြ်ငန်းကို အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်ြှုစီြံချက်ရရးေွဲသည့် လုြ်ငန်း 
စဉ်ြျားတွင် ြါေင်လုြ်ကိုင်ရစမြီး မြို့နယ်အချ ို့ရှိ အစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်းြျားတွင် အေိုြါ ရလ့လာေန်းစစ်ြှုကို ကနဦး 
မြုလုြ်သင့်ြါသည်။ 
မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
တိုင်းအတွက် လည်ြတ်ရန်ြုံရငွြျား ထားရှိမခင်း - အစိုးရ၏ 
ရချးရငွထုတ်ရြးသည့် လုြ်ငန်းစနစ်ြျားသည် ရေသခံမြည်သူ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာ လုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်အြျားစု၊ အထူးသမဖင့် 
ေင်းရဲနွြ်းြါးရသာ ရကျးလက်ရန အိြ်ရထာင်စုြျား ြတတ်နိုင် 
သည့် အရြါင်ြစ္စည်း နှင့် အမခားလိုအြ်ချက်ြျားကို ြျားရသာ 
အားမဖင့် ချြှတ်ထားရှိြကရလသည်။ ရကျးလက်ရေသြျားရှိ 
အရြါင်ြစ္စည်းြလိုအြ်ရသာ ရချးရငွြျား၏ အတိုးနှုန်းြျားြှာ 
(တလလျှင် ၂ ရာခိုင်နှုန်းြှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိြကမြီး5) 
မြင့်ြားြကရလသည်။ ရထာက်ြံ့ရငွ (သို့) အမခားအရင်းအမြစ် 
ြျားကိုသုံး၍ ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
ေိုင်ရာလည်ြတ် ရန်ြုံရငွထားရှိမခင်းမဖင့် အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်ြျား၏ အသက်ရြွးြှု လုြ်ငန်းြျားအား တိုးတက် 
ရကာင်းြွန်လာရစရန် ြံ့ြိုးရြးနိုင်သည့်အမြင် အေိုြါ ရန်ြုံရငွအား 
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂါ (သို့) သဘာေရဘးအန္တရာယ်ကဲ့သို့ရသာ 
အရရးရြါ် အရမခအရနြျားကို ရင်ေိုင်ရကျာ်လွှားရာတွင် အသုံးမြု 
သည့် လုြ်ငန်းစနစ်တခုအရနမဖင့်လည်း အသုံးမြုနိုင်ြည်မဖစ် 
သည်။  သုရတသနမြုရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာ ၂ ခုတွင် 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းအဖွဲ့ေင်ြျားသည် လည်ြတ် 
ရန်ြုံရငွြျားကို ၎င်းတို့၏ အသက်ရြွးြှုအရထာက်အြံ့ မဖစ်ရစ 
ရုံသာြက သစ်ရတာအရည်အရသွး တိုးတက်လာရစရန် စီြံ 
အုြ်ချုြ်ရာတွင်လည်း ထိရရာက်စွာ အသုံးမြုခဲ့သည်ကို ရတွ့ရှိရ 
သည်။ ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုင်ရာ 
လည်ြတ်ရန်ြုံရငွစနစ6် (သို့) အလားတူအစီအစဉ်ြျား7 ချြှတ် 
ရောင်ရွက်မခင်းြှ ရရှိလာရသာ အရတွ့အကကုံြျားသည် အေိုြါ 
ရန်ြုံရငွစနစ်အား ြိုြိုကျယ်မြန့်စွာ တိုးချဲ့ချြှတ်နိုင်ရရး ကာလတို 
နှင့် ကာလလတ် အစီအစဉ်ြျား ရဖာ်ထုတ်ရာတွင် အသုံးေင်နိုင် 
ြည်မဖစ်သည်။ သစ်ရတာဦးစီးဌာနနှင့် ြူးရြါင်းရောင်ရွက်မခင်း 
အမြင် အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်းနှင့် ြတ်သက်၍ လည်ြတ် 
ရန်ြုံရငွြျား ထူရထာင်နိုင်ရရးအတွက် ဘဏ္ဍာရငွရြကးေိုင်ရာ 
အခွင့်အလြ်းြျားရဖာ်ထုတ်မြီး နည်းြညာေိုင်ရာ ကူညီ ြံ့ြိုးြှုြျား 
မြုလုြ်နိုင်ရန် မြန်ြာ့အရသးစား ရချးရငွလုြ်ငန်းရှင်ြျားအသင်း 
နှင့်  ြုဂ္ဂလိကဘဏ်ြျား ကဲ့သို့ရသာ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့ြျားကိုလည်း 
ချဉ်းကြ်၍ ြူးရြါင်းရောင်ရွက်ြှုမြုသင့်ြါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား
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ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာြျားအတွင်း သီးနှံ သစ်ရတာ 
ရရာရနှာ စိုက်ြျ ိုးြှုြျား မြှင့်တင်နိုင်ရရးအတွက် ဥြရေမြဌာန်း 
ချက်ြျားရရးေွဲမခင်း၊ နည်းြညာ၊ ဘဏ္ဍာရငွရြကး ြံ့ြိုးြှုနှင့် 
အမခားရသာ ကူညီရထာက်ြံ့ြှုြျားမြုလုြ်မခင်း - ကြ်ရရာဂါ 
မဖစ်ြွားရနစဉ် ကာလြျားတွင် အစု အဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
အဖွဲ့ေင်အြျားစုသည် ၎င်းတို့တနိုင်တြိုင်သုံးနိုင်ရရးအတွက် 
သစ်ြဟုတ်သည့် သစ်ရတာထွက်ြစ္စည်းြျားကို ၎င်းတို့၏ အစု 
အဖွဲ့ြိုင်ရတာြျားနှင့် နီးစြ်ရာ ရတာြျားြှ ထုတ်ယူသုံးစွဲြါသည်။ 
သီးနှံသစ်ရတာ ရရာရနှာစိုက်ြျ ိုးြှုသည် အစာရရစာဖူလုံြှုနှင့် 
အသက်ရြွးြှုေိုင်ရာ လက်တရလာ လိုအြ်ချက်ြျားကိုမဖည့်ေည်း 
ရြးနိုင်သည့် ကုန်ကျြှု ထိရရာက်အကျ ိုးရှိသည့် ချဉ်းကြ် 
ရောင်ရွက်ြှု နည်းလြ်းတခုမဖစ်ရသာ်လည်း ထိုနည်းစနစ်အား 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာြျားတွင် ကျယ်မြန့်စွာ ကျင့်သုံးရောင်ရွက် 
ြကမခင်းြရှိရသးရြ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရေသခံမြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာ လုြ်ငန်းေိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက်ြျားတွင် အစုအဖွဲ့ြိုင် 
သစ်ရတာလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်ရာတွင် အစုအဖွဲ့ရတာအတွင်းရှိ 
ရေသ အရမခအရနနှင့်ကိုက်ညီသည့် သီးနှံသစ်ရတာ ရရာရနှာ 
စိုက်ြျ ိုးသည့် စနစ်ြျား ကို ကျင့်သုံးရန် ခွင့်မြုထားမြီး သစ်ရတာ 
ဦးစီးဌာနသည်လည်း ြြကာရသးြီက အတည်မြုထားသည့် သီးနှံ 
သစ်ရတာ ရရာရနှာစိုက်ြျ ိုးြှုဖွံ့မဖိုးရရးေိုင်ရာ အာေီယံရေသတွင်း 
လြ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ သီးနှံသစ်ရတာ ရရာ ရနာှစိုက်ြျ ိုးြှု ဖွံ့မဖိုး 
ရရးေိုင်ရာ ရလ့လာေန်းစစ်ချက်တခုရောင်ရွက် မြီးစီးမြီးမဖစ်ြါ 
သည်။ လက်တရလာ ကာလတွင် ဖွံ့မဖိုးရရး ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း 
ြျားသည်နြူနာရရှ့ရမြးရောင်ရွက်ချက်ြျားမြုလုြ်မြီး ရမြမြင် 
အရတွ့အကကုံြျားနှင့် ထိရရာက်ရကာင်းြွန်သည့် အရလ့အထြျား 
ြျှရေမခင်းအားမဖင့် သစ်ရတာ ဦးစီးဌာန၏ ရေသခံမြည်သူ 
အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာြျားတွင် သီးနှံသစရ်တာ ရရာရနှာစိုက်ြျ ိုးြှု 
ေိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက်ြျား ထုတ်မြန်နိုင်ရရး ရောင်ရွက်ချက်ြျား 
အား ကူညီြံ့ြိုးသင့်ြါသည်။ ေက်စြ်ဌာန ေိုင်ရာြျား 
(စိုက်ြျ ိုးရရး၊ ရြွးမြူရရး နှင့် ငါးလုြ်ငန်း)နှင့် ညှိနှိုင်းရြါင်းစြ် 
ရောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုြ်ငန်းစနစ်တခုမဖစ်ရသာ ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ လုြ်ငန်းေိုင်ရာ လုြ်ငန်းအဖွဲ့သည် 
အေိုြါ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား၏ ရောင်ရွက်ချက်ြျား၊ 
ြံ့ြိုးြှုြျားကို ရြါင်းစြ်ရယူ ညှိနှိုင်းရြးနိုင်ြည် မဖစ်သည်။ သီးနှံ 
သစ်ရတာ ရရာ ရနှာ စိုက်ခင်းြျားြှ ထွက်ကုန်ြျား ထုတ်လုြ်၊ 
အရချာထည် မြုလုြ်၊ ရရာင်းချရာတွင် ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၏ ြူးရြါင်း 
ြါေင်ြှုြှာလည်း အတိုင်းအတာတခုအထိ လိုအြ်ြည်မဖစ်မြီး 
မြန်ြာ့သီးနှံ၊ ြန်းြင် နှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်စိုက်ြျ ိုး ထုတ်လုြ် 
သူြျားနှင့် တင်ြို့ရရာင်းချသူြျားအသင်းကဲ့သို့ရသာ မြန်ြာ့ 
ကုန်သည်ြျားနှင့် စက်ြှုလက်ြှု လုြ်ငန်းရှင်ြျား အသင်းချုြ်ကကီး 
တွင် ြါေင်သည့် သက်ေိုင်ရာ အသင်းြျားနှင့် ြိတ်ဖက်မြု 
ရောင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 

သတင်းအချက်အလက်ြျှရဝြှု၊ အမြန်အလှန် ကူညီြံ့ြိုးြှု၊အစိုးရ 
ဌာနြျားနှင့်ညှိနှိုင်းရြါင်းစြ်ြှု၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ဖွံ့ဖဖိုးရရး ကူညီ 
ရြးသည့် ြိတ်ဖက်ြျားနှင့် အစိုးရြဟုတ်ရသာ အင်အားစုြျား 
စသည်တို့အြကား ညှိနှိုင်းရြါင်းစြ်ရြးမခင်းတို့အားမဖင့် ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ လုြ်ငန်းအသုံးမြုသူြျား အဖွဲ့ြျား 
ကွန်ရက်ကို ခိုင်ြာအားရကာင်းလာရစမခင်း - ရေသခံမြည်သူအ
စုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်းစဉ်ြျားသည် လူ့စွြ်းအားနှင့်လူြှု 
အရင်းအနှီးြျားကို တည်ရောက်မြှင့်တင်ရြးနိုင်ြါသည်။ ဤ 
ရလ့လာချက် ရတွ့ရှိချက်ြျားအရ အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း 
အဖွဲ့ေင်ြျားသည် မြို့နယ်အေင့် အသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့ကွန်ရက် 
ြျားနှင့် အမခားမြင်ြအဖွဲ့အစည်းြျားကဲ့သို့ရသာ အမခား 
ကွန်ရက်အဖွဲ့ေင်ြျားြှထံြှ ကူညီြံ့ြိုးြှုြျားစွာ ရရှိရြကာင်းသိရှိ 
ရသည်။ အေိုြါ ကွန်ရက်ြျားရကာင်းစွာ ချတိ်ေက်လည်ြတ် 
နိုင်မခင်းြရှိြါက အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ အဖွဲ့ေင်ြျားသည် 
နည်းြညာ၊ ရငွရြကးအရထာက်အြံ့ြျားအြါအေင် သတင်း 
အချက်အလက်ြျား လက်လှြ်းြီ ရယူရာတွင် ြျားစွာခက်ခဲ 
နိုင်ရလသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရေသခံမြည်သူအစု အဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ 
လုြ်ငန်းေိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက်ြျားသည် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 
အား အသုံးမြုသူအဖွဲ့ြျား အသီးသီးတို့ ကွန်ရက်ချတိ်ေက် 
ဖွဲ့စည်းြှုအား ညှိနှိုင်းကူညီရြးရန် လုြ်ြိုင်ခွင့်မြုထားမြီး (သက်
တြ်းတိုးရန်ရေွးရနွးေဲမဖစ်ရသာ) ၂၀၁၈ ခုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ မြည့် 
နှစ်အထိ ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာ လုြ်ငန်း 
ေိုင်ရာ ြဟာဗျုဟာ လုြ်ငန်းစီြံချက်တွင် ရေသခံမြည်သူအစု 
အဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း အရမခခံသည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းြျား 
ကွန်ရက်အား ချတိ်ေက်ဖွဲ့စည်းရန် ြင်ြလျာထားချက်တခု 
အမဖစ် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ရရတို/လက်တရလာကာလတွင် 
ရှမိြီးသား အစအုဖွဲ့ြိငုသ်စရ်တာ အသုံးမြုသ ူြျားအဖွဲ့ ကနွရ်ကြ်ျား8 
ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကကုံရတွ့ခဲ့ရသည့် သင်ခန်းစာြျားသည် အေိုြါ 
ကွန်ရက်ြျား ြရှိရသးသည့် မြို့နယ်ြျားအထိ ရရှ့ရမြးတိုးချဲ့ 
ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ကာလလတို နှင့် ကာလလတ်လုြ်ငန်းအစီ 
အစဉ်ြျားချြှတ်ရာတွင် အရထာက်အကူမြုြည်မဖစ်ြါသည်။ 
ရရရှည်အရနမဖင့် အစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်းေိုင်ရာ 
ြိတ်ဖက်အဖွဲ့ြျားသည် မြို့နယ်အေင့် အသုံးမြုသူြျားအဖွဲ့ 
ကွန်ရက်ြျားအား တိုင်းရေသကကီး/ မြည်နယ်အေင့်၊ အြျ ိုးသား 
အေင့်ကွန်ရက်ြျား နှင့် ချတိ်ေက်ရြါင်းစြ်နိုင်ြည့် နည်းလြ်း 
ြျားကိုသာြက ၎င်းမြို့နယ် အေင့်ကွန်ရက်ြျားကို အထက် 
အေင့်ေင့်ရှိ အကျ ိုးသက်ေိုင်သူြျားစွာ ြါေင်သည့် ရေသခံ 
မြည်သူအစုအဖွဲ့ြိုင် သစ်ရတာလုြ်ငန်း အဖွဲ့ြျားနှင့် ချတိ်ေက်နိုင် 
ြည့် နည်းလြ်းကိုြါ ရှာရဖွ ရဖာ်ထုတ်သင့်ြါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရရာက်ြှုြျားအား တုံ့မြန်ရောင်ရွက်ချက်ြျားနှင့် မြန်လည်ထူရထာင်ြှုြျားအရြါ်ရေသခံမြည်သူ အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ရတာလုြ်ငန်း၏ အရထာက်အကူမြုြှုြျား
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1 စစ်တမ်းကောေ်ယူကမးမမန်းရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ကတာအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူများမှာ သစ်ကတာအကပါ် မှီခိုလျေ်ရှိသည့် အနီးအနားရှိ ကေျးရွာကေသများတွင်ကနထိုင်ကေကသာ ကေသခံ 

မပည်သူများ မဖစ်ကေကသာ်လည်း တရားဝင် CF အသုံးမပုသူအဖွဲ့များမဟုတ်ကေကပ။
2 ကေါေ်တာကသာင်းနိုင်ဦး၊ ၂၀၂၁ ၏ “မမန်မာသစ်ကတာများမပန်လည်တည်ကထာင်ကရး၊ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ကရးနှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှု စီမံေိန်း (FREDIP)”နှင့်ပတ်သေ်သည့် POWER POINT တင်မပချေ်
3 အချေ်အလေ်အားလုံးေို မမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၁ ရေ်ကန့  နိုင်ငကံရး အကမပာင်းအလဲမတိုင်မီ ကောေ်ယူထားခဲ့မခင်းမဖစ်ဖပီး ၎င်းမဖစ်ရပ်၏ သေ်ကရာေ်မှုအတိုင်းအဆ အမပည့်အစုံ 

အား ဤစာတမ်းကရးသားချနိ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့မခင်း မရှိကပ။ အကမခခံဝန်ကဆာင်မှုလိုအပ်ချေ်များနှင့် စီးပွားကရး၊ လူမှုကရးမတည်ဖငိမ်မှုများကကောင့် မဖစ်ကပါ်လာကသာ ရိုေ်ခတ်မှုများအကပါ် ကေသခံ 

မပည်သူများ၏ ရင်ဆိုင်တုံ့မပန်နိုင်စွမ်းေို ကေသခံမပည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်ကတာလုပ်ငန်းမှ ေူညီမမှင့်တင်ကပးသည့် အကမခအကနတွင်ရှိသမဖင့် ဤကလ့လာကတွ့ရှိချေ်များသည် ပိုမိုသေ်ဆိုင် အေျုံးဝင် 

လျေ်ရှိကနမည်မဖစ်သည်။
4 ေမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်မပန်သည့် မမန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကလ့လာဆန်းစစ်ချေ်- အပိုင်း-၁ နှင့် ၂ ( အင်္ဂလိပ်ဘာသာမဖင့်ထုတ်ကဝကသာ) HTTP://DOCUMENTS.WORLDBANK.ORG/

CURATED/EN/829581512375610375/AN-ANALYSIS-OF-POVERTY-IN-MYANMAR.
5 မမန်မာတိုင်းမ်သတင်းဌာနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မပင်ပအလွတ်သကဘာကငွကချးအတိုးနှုန်းမှာ တလလျှင် ၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟုသတင်းကရးသားတင်မပခဲ့သည်။ ( SEE THANT, HTOO. 2018. INFORMAL 

LENDING IN RURAL AREAS STILL HIGH: SURVEY. MYANMAR TIMES, 29 JUNE 2018- HTTPS://WWW.MMTIMES.COM/NEWS/INFORMAL-LENDING-RURAL-AREAS-STILL-HIGH-SUR-

VEY.HTML#:~:TEXT=THE%20MYANMAR%20TIMES%20UNDERSTANDS%20THAT,WHICH%20IS%2024PC%20A%20YEA)၂၀၂၁ ခုနှစ်အကစာပိုင်းောလများတွင် RECOFTC မိတ်ဖေ်အဖွဲ့များေ 

အကပါင်ပစ္စည်းမပါဘဲ ကငွကချးပါေ အတိုးနှုန်းမှာ တလလျှင် ၅ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်ဟုတင်မပခဲ့သည်။
6 ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကဖကဖာ်ဝါရီလအထိ ကနာ်ကဝအစိုးရ၏ ရန်ပုံကငွကထာေ်ပံ့မှုမဖင့် RECOFTC မှ အကောင်အထည်ကဖာက်ဆာင်ရွေ်ခဲ့သည့် ကေသခံမပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ကတာများ 

တိုးချဲ့မမှင့်တင်ကရးစီမံေိန်းကအာေ်တွင် မမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းကေသကေီး/မပည်နယ် ၇ ခုရှိ ကေသခံမပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ကတာအသုံးမပုသူများအဖွဲ့ စုစုကပါင်း ၉၄ ခုအား လှည့်ပတ်ရန်ပုံကငွတည်ကထာင်နိုင် 

ရန် ေူညီပံ့ပိုးကပးခဲ့သည်။
7 ဥပမာအားမဖင့် ေမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အ ကထာေ်အပံ့မဖင့် စိုေ်ပျ ိုးကရး၊ကမွးကမမူကရးနှင့် ဆည်ကမမာင်းဝန်ကေီးဌာနကအာေ်ရှိ ကေျးလေ်ကေသဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ကရးဦးစီးဌာနမှအကောင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွေ် 

သည့် မမစိမ်းကရာင်စီမံေိန်း
8 ကေသခံမပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ကတာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့မမှင့်တင်ကရးစီမံေိန်းသည် မမန်မာနိုင်ငံ၊ တိုင်းကေသကေီး/မပည်နယ် ၇ ခုရှိ ဖမို့နယ်အဆင့် ေွန်ယေ်များဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နိုင်ရန် ေူညီပံ့ပိုးခဲ့ဖပီး 

ဥကရာပသမင်္္ဂ၏ ပံ့ပိုးမှုမဖင့် RECOFTC မှ အကောင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွေ်ခဲ့သည့် “မဲကခါင်သစ်ကတာများအတွေ် ကေသခံတို့၏ အသံ”စီမံေိန်းသည် တနသဂာရီတိုင်းကေသကေီး Dawna TEnassERim 

ကေသတဝှမ်းရှိ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ကတာအသုံးမပုသူများအဖွဲ့ဝင်များဆိုင်ရာ ေွန်ရေ်ေိုေူညီပံ့ပိုးကပးခဲ့သည်။

End Note
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