သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူအဖြဲ႕မ်ားအတြက္
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္
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“ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူအဖြဲ႕မ်ားအတြက္
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္
သံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္”
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ဓာတ္ပံုအားလံုးကို RECOFTC က ကူညီသည္။ ဤစာအုပ္ကို
ပညာေရး(သို႔) စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀လိုပါက ထုတ္ေ၀ႏိုင္ၿပီး၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လို၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားျဖစ္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း ျပန္လည္ထုတ္
ေ၀ပါက မူပုိင္ခြင့္ရိွသူ၏ စာျဖင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ထုတ္ေ၀ျခင္း မျပဳရန္
တားျမစ္ပါသည္။

အမွာစာ
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ ဆိုေသာ စကားရပ္သည္ လူအမ်ားနားလည္ရလြယ္ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း တစ္ခုပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ဗန္းစကား သို႔မဟုတ္ ထူးျခားမႈမရွိေသာ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စကားလံုးမ်ားကို အလြန္အကြ်ံ
အသံုးျပဳထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ RECOFTC တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္
ဆိုေသာအရာသည္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို စုေပါင္းထားေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗဟိုဌာန
အေနျဖင့္ ႐ိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
“သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား” အတြက္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္
မွာမူ ဤဥပေဒသ၏ ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအဖြဲ႕မ်ား၏
ေဒသအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈအား အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ အဓိကထား၍ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑အတြက္လည္း
ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္တြင္ နည္းလမ္းေပါင္း(၁၀)ခုပါ၀င္၍ ပါ၀င္ေသာ
နည္းလမ္းအားလံုးသည္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ခ်မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ရလဒ္မ်ားအေပၚ ပံုမွန္စူးစမ္းေလ့လာျခင္းတို႔ျဖင့္ အစျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအား ခ်ိန္ႇညႇိေပးႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္း၏ “ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ” သေဘာတရားကို သတိခ်ပ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုနည္းလမ္းသည္ လူအမ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
၎တို႔ႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားအား ထင္ဟပ္ေစႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္
အေနျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳ႕ေဖာ္ျပရမည္ဆုိပါက RECOFTC သည္ “ေဒသခံမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာသစ္ေတာ
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈတြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာသစ္ေတာမ်ားအတြက္ အခရာျဖစ္သည္”ဟူေသာယူဆခ်က္ျဖင့္ လုပ္
ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း
နည္းလမ္းသည္ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ခိုင္လံုသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ လက္ေတြ႕တြင္လည္း လုပ္
ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဗဟိုဌာနအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ထုိနည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ကို ၎တို႔၏
သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
သယံဇာတမ်ားေျပာင္းလဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
အနာဂတ္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား
ရရွိေစရန္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဤနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲရန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အစိုးရ၊ သုေတသီမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့
ကူညီသူမ်ားအားလံုးသည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ကာ အက်ိဳးရွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္
ဗဟုိဌာနသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ရန္ ဤနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရသည့္အတြက္ လြန္စြာဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။
David Ganz, PhD
အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ RECOFTC - လူႏွင့္သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌာန

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ပထမဦးစြာ လူႏွင့္သစ္ေတာဗဟုိဌာန (RECOFTC- The Center for people and forests) ကို ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ေအဂ်င္စီ( SDC )အား အထူးပင္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ SDC မွ ေငြေၾကးမ်ားကုိ လူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္
ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ပါသည္။ ၎နည္းလမ္းမ်ားသည္ သစ္ေတာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အားေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သစ္ေတာ
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္
ပါသည္။ ၎တို႔ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားမရွိဘဲ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္
မဟုတ္ပါ။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ အခ်ိန္ေပး၍ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း၊ ေရွ႕ေျပး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ရရွိခဲ့သည့္သင္ခန္းစာမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ သေဘာ
ထားအျမင္မ်ားကိုမွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ ထိုနည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။
ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ အဓိကပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ ဌာေန
အစီအစဥ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ Ms. Kalyan Hou ႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္
ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ႁခြင္းခ်က္မရွိကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္
Mr Tol Sokchea, ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ႏွင့္ ေဒၚခင္မိုးၾကည္တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေဒသတြင္း အၾကံေပးမ်ား
ျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္သီရိထြန္း ႏွင့္ Mr. Tep Thavrin တို႔ကိုလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္
ေက်းဇူးအထူးပင္ တင္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဌာေနအစီအစဥ္မွ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၾကံေပးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အတူ
တကြ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ကံေကာင္းပါသည္။ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွ႕ေျပး
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္း မ်ားကို အေခ်ာသတ္ျခင္းတိတ
႔ု င
ြ ္
ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ေက်းရြာမွ
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ အခြင့္အေရး ရေစပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာရံုးခ်ဳပ္မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ Dr. David Ganz, အစီအစဥ္ၫႇိႏိႈင္းေရးမန္ေနဂ်ာ Dr.
Chandra Shekhar Silori, အစီအစဥ္ၫိႇႏိႈင္းေရးအရာရွိ Mr. Julian Atkinson, ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္
သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ Ms Monica Cheng တို႔ႏွင့္တကြ အဖြဲ႕သားအားလံုးကို ေထာက္ပံ့
ကူညီမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကူးယူျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္ Mr. Sulma Warne ကိုလည္း
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီမ်ားမပါဘဲ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

မာတိကာ
နိဒါန္း

၄

နည္းလမ္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

၄

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း မူေဘာင္
- အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းထက္ပိုေသာ အခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

၄

နည္းလမ္း အသံုးျပဳသူမ်ား

၇

နည္းလမ္းမ်ား

၇

အေျချပဳ အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား
သယံဇာတေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း

၉

လူမႈစီးပြားေရး အေျချပေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း

၁၅

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ေကာက္ယူျခင္း

၂၁

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းဆုိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း (ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း)

၂၇

ရည္မွန္းခ်က္ အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၃၃

တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
ရည္မွန္ခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

၃၉

လုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

၄၅

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

၅၁

တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမွတ္တမ္း (အဘြား၏ ေငြစာရင္း)

၅၅

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း

၅၉

၄

နိဒါန္း
လူႏွင့္သစ္ေတာဗဟိုဌာန(RECOFTC)သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းစနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ သမားရိုးက်အားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္
သံုးသပ္ျခင္းသည္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ၀င္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား
ေသာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုးရာဓေလ့
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာအခ်က္မွာ ၎သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ရန္
အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ရလဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းကို "ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း" ဟုေခၚၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္၍ ၎တို႔ရည္ရြယ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ရရွိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။
ထို႔အျပင္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ
ေဒသခံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ
အသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ၎သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အကဲျဖတ္ေစႏိုင္ၿပီး သယံဇာတရရွိမႈကိုလည္း သိရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသ
ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတရွိမႈ၏ အေရးပါပံုကိုလည္း သိရွိေစၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ ၎ဗဟုသုတမ်ားပါ၀င္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏုိင္သည္။

နည္းလမ္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔၏ အေျခခံအေနအထား
မ်ားႏွင့္ ရရွိလာေသာ တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ နည္းလမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္
ေသာေၾကာင့္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၎နည္းလမ္းမ်ားသည္
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း မူေဘာင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းထက္ပိုေသာအခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း မူေဘာင္(ပံု - ၁)ကို အသံုးျပဳ၍
ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းမူေဘာင္မွ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ား
အဖြဲ႕၏ရလဒ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အရင္းအႏွီး(၅)ခု
အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည္။ ၄င္းတို႔မွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္တို႔ ျဖစ္သည္။ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕
ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ မိမိတို႔ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ကိုက္ညီေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ ၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္
ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည္။ ၎သည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံ
ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။

၅

(ပံု - ၁) - ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္ မူေဘာင္

ဇစ္ျမစ္: DFID, 20001

၎တို႔၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းအေပၚ ယူဆခ်က္မ်ားအတုိင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းသည္ ၀င္ေငြတစ္ခုတည္းကို တိုင္းတာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္
မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ၎သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို မိမိတို႔ ခုခံႏိုင္စြမ္းအေပၚမူတည္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ ပိုမိုထင္ရွားေသာ
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာ ၀င္ေငြတိုးပြားလာျခင္း၊ ျပည့္စံုႂကြယ္၀လာျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
ပိုမိုဖူလံုလာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
တို႔သည္ ရည္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္အတြက္ အေရးပါသည္။ ၎မူေဘာင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အရင္းအျမစ္(၅)ခု ေအာက္တြင္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ကူညီေပးသည္။
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၆

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတ၊ အလုပ္လုပ္
ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈတို႔ ပါ၀င္သည္။
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ - လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ လူမ်ားအၾကားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႔မဟုတ္)အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ခုိင္မာေသာ လူမႈေရးအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ရလဒ္
ေကာင္းမ်ားရရွိရန္ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ တခါတရံ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုတည္းကပင္
ရည္မွန္းထားေသာေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ - ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ ေလ၊ ေရႏွင့္ ေျမတို႔
ရရွိႏိုင္မႈျဖစ္သည္။ အဆိုပါအရာမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာ
အရာမ်ားျဖစ္သည္။
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ - ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လုိအပ္ေသာ လမ္း၊ မီးတားလမ္း၊ ၿခံစည္း႐ိုး၊ ယာဥ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစနစ္မ်ား၊ သဘာဝေဘး
အႏၱရာယ္အား ခံႏုိင္ရွိေသာ အေဆာက္အဦး၊ ေရ၊ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ စေသာ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊
အေဆာက္အအံုမ်ား ပါ၀င္သည္။
ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး - တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ၊ စုေငြ၊ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပံုမွန္၀င္ေငြမ်ား ပါ၀င္သည္။
၎အရင္းအႏွီးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေလ ထိခိုက္လြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေလ ျဖစ္သည္။ မိုးေခါင္ျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္း အစ
ရွိေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အရင္းအႏွီးတစ္ခု
မ်ားလာလွ်င္ အျခားတစ္ခုပါ မ်ားလာသည္။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးတက္ေစႏိုင္ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္
ျပဳရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။
ေဖာ္ျပပါ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ ၎မူေဘာင္တြင္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ႏွင့္ဆိုင္ေသာအခ်က္ကို ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေျပာင္းလဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္
အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖစ္ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားပါသည္2။ အားေကာင္း၍ ေကာင္းစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ အစု
အဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာသည္ ထိေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိရန္ ပိုမိုအလားအလာရွိသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈတြင္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ဥပေဒမ်ား၊
လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအရ ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရည္မွန္းခ်က္
ကိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေစသည္။

2

*အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီး (၅)ခုအျပင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ကိုပါ မူေဘာင္တြင္ထည့္သြင္းထား
ေသာေၾကာင့္ ၎မူေဘာင္အား “အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းထက္ပိုေသာ” (livelihood plus)ဟု အမည္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၇

နည္းလမ္း အသံုးျပဳသူမ်ား
ေဒသမွ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားကို ဦးစြာ အသံုးျပဳ
ရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔သည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္
အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္၍ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရမည္။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ
အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းသည္ ၄င္းတို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းတို႔အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းကို အသံုး
ျပဳႏုိင္သည္။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈေကာ္မတီသည္ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ႏွင့္
ရလဒ္မ်ားကို အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားစေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအား မွ်ေ၀ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈေကာ္မတီသည္ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳရန္ အၾကံျပဳထား
သည္။
လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္
ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုုပ္ငန္းအား သင့္ေလ်ာ္သလိုေလ့လာျခင္း။
အဆင့္ ၁ - အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈရေအာင္ ေဆြးေႏြးျခင္း။
အဆင့္ ၂ - အၾကမ္းဖ်င္းေတြ႕ရွိခ်က္ရလဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕အားတင္ျပျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏တံု႔ျပန္အၾကံေပး
ခ်က္မ်ားစုစည္း၍ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
အဆင့္ ၃ - သစ္ေတာအမႈထမ္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား
သင့္ေလ်ာ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းပါ၀င္ေသာ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား
မွ်ေ၀ျခင္း။
အဆင့္ ၄ - အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂ မွ ရလဒ္မ်ားကို လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေျခခံသည့္
သင္ခန္းစာမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။
အဆင့္ ၅ - ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ျပန္လည္ေလ့လာျခင္း၊ မူေဘာင္ကိုအသံုးျပဳ၍ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းကို သိမ္းဆည္းထားျခင္း။

နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ားကို အုပ္စု(၃)စု ခြဲျခားထားသည္။ ၄င္းတို႔မွာ - အေျချပဳအခ်က္အလက္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ား
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပံုမွန္ကြာျခားမႈမ်ားတြင္ အေျချပဳ အခ်က္
အလက္သတ္မွတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သျဖင့္
တိုးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သယံဇာတေျမပံု ေရး
ဆြဲျခင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုႂကြယ္၀မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔သည္ အေျချပဳအခ်က္အလက္
သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္သာမက တုိးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
(က) အေျချပဳ အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား
၁။ သယံဇာတေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း
၂။ လူမႈစီးပြားေရး အေျချပေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း
၃။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေကာက္ယူျခင္း

၈

(ခ) အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းဆုိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား
၁။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း(ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း)
၂။ ႏွစ္ရွည္ရည္မွန္းခ်က္ အေျချပဳအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း
(ဂ) တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
၁။ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
၂။ လုပ္ငန္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
၃။ ရသံုးမွန္းေခ် ေငြစာရင္း(ဘတ္ဂ်က္)ႏွင့္ အသံုးစရိတ္အား ႏႈိင္းယွဥ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
၄။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမွတ္တမ္း (အဘြား၏ ေငြစာရင္း)
၅။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
မွတ္ခ်က္။ ။သစ္ေတာသယံဇာတစာရင္းေကာက္ျခင္းကို အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္
မႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူ
မ်ားအဖြဲ႕သည္ သစ္ေတာသယံဇာတစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အစိုးရၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ၾက
ေသာေၾကာင့္ ယခုနည္းလမ္းမ်ားသည္ အေသးစိတ္နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္
သစ္ေတာသယံဇာတစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား
အကဲျဖတ္ရာတြင္ အသံုး၀င္ႏိုင္သည္။ (နည္းလမ္း - ၁၀)

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ သယံဇာတေျမပံုေရးဆဲြျခင္း

နည္းလမ္း (၁) - အေျခခံအခ်က္အလက္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္
တိုးတက္မႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ သယံဇာတေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
သယံဇာတေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း

၉

၁၀

နည္းလမ္း (၁) - အေျခခံအခ်က္အလက္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္
သယံဇာတေျမပံုေရးဆြဲျခင္းဆိုသည္မွာ ေဒသတြင္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတ (သစ္၊
သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရ၊ ေျမႏွင့္ အျခား သဘာဝနွင့္ ႐ုပ္ပို္င္းဆိုင္ရာသယံဇာတမ်ား)
အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းျမင္သာေသာပံုစံမ်ားအသံုးျပဳ၍ တိုင္းတာေဖာ္ျပေပးသည့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုအရာကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ အသံုးျပဳနို္င္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သယံဇာတ
ေျမပံုသည္ အစုအဖြဲ႕ပို္င္ သစ္ေတာဧရိယာရွိ သယံဇာတရွိရာ အေျခခံအခ်က္ကိ္ု ေဖာ္ျပေပးသည္။ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
တိက်မွန္ကန္ေသာ စေကးကိုက္ေျမပံုထုတ္ရန္မဟုတ္ဘဲ ရရွိနိုင္ေသာသယံဇာတမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ ထင္ျမင္
ယူဆခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တကယ္ အသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သူမ်ားသည္
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ အေရးႀကီးသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုသိ၍ ေျမပံုကုိ စံုလင္စြာေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။
လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ သယံဇာတေျမပံုေရးဆြဲျခင္းကို A-0(ေအဇီး႐ိုး)အရြယ္အစားရွိ္ စကၠဴကားခ်ပ္(သို႔မဟုတ္)
ပိုမိုခိုင္ခံ့ေသာ ဗီႏိုင္းေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္သင့္၍ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လြယ္ကူစြာျမင္သာနိုင္ေသာ
ေနရာတြင္ ခင္းက်င္းျပသရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္္
•
•

•

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ ရရွိနိုင္ေသာ အဓိက သယံဇာတမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပ
သည့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆြဲေသာ ေျမပံုတစ္ခု ေပၚထြက္လာေစရန္။
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္ သစ္ႏွင့္သစ္
မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား၀င္ေငြရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အရင္းအႏွီးမ်ား၏
ရရွိနိ္ုင္သည့္တည္ေနရာကို နားလည္မႈရွိေစရန္။
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာတြင္ သယံဇာတမ်ားမည္ကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို နားလည္
ႏိုင္ေစရန္ (နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေန သိနိုင္ရန္အသံုးျပဳပါက)

အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္
၁။ စကၠဴကားခ်ပ္၊ ေရာင္စံု ေဆာ႔ပင္၊ တိပ္၊ ေရာင္စံုစကၠဴမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
၂။ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ထားပါ။
၃။ လ်ာထားအစီအစဥ္အၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိ္ုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အဓိကဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားကို ေက်းရြာရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေနရာသို႔ ဖိတ္ေခၚပါ။ (စုစုေပါင္း ၅ ေယာက္မွ ၈ ေယာက္အထိ)
၄။ ပံ့ပိုးကူညီသူႏွင့္ မွတ္စုမွတ္မည့္သူအား သတ္မွတ္ပါ။
၅။ ပါ၀င္သူမ်ားအား သယံဇာတေျမပံုေရးဆြဲရျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ေဝမွ်ပါ။
၆။ နမူနာ ေျမပံု(ပံု- ၁)အားျပသ၍ ေရးဆြဲပံုအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းျပပါ။
၇။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာတစ္ခု၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေပးနိုင္သည့္ သယံဇာတေျမပံု
တစ္ခုေရးဆြဲေပးရန္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံပါ။
၈။ ထို႔ျပင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား လမ္းမႀကီးမ်ား၊ လူသြားလမ္း၊ မီးတားလမ္း အစရွိသည္တို႔ကို မ်ဥ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္
ေမတၱာရပ္ခံပါ။
၉။ ေျမပံုေပၚတြင္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား(ဥပမာ- အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဆည္မ်ား၊ ေရတြင္းမ်ား အစ
ရွိသျဖင့္)အားလည္း အမွတ္အသားျပဳေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ။

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ သယံဇာတေျမပံုေရးဆဲြျခင္း

၁၀။ ေျမပံုေပၚတြင္ ေျမပံုအညႊန္းႏွင့္ ေျမာက္အရပ္ကိုေဖာ္ျပထားေသာ ဦးတည္ရာျပအမွတ္အသား ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပပါ။
၁၁။ ေျမပံုစတင္ေရးဆြဲသည့္ ရက္စြဲႏွင့္ အသံုးျပဳမည့္အခ်ိန္၊ ပါဝင္ေရးဆြဲသူမ်ား၏အမည္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္
ျပပါ။
၁၂။ ေျမပံုအား အေခ်ာသတ္ၿပီးပါက CF အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈေကာ္မတီႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အတြက္
ေျမပံုအား လိုအပ္ပါက မိတၱဴပြားေပးပါ။
၁၃။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာရွိ သယံဇာတ အေရအတြက္ပမာဏကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ
(စာရင္းရရွိနိုင္ပါက)။ ထို႔ေနာက္ ဇယား ၁ ကို အသံုးျပဳ၍ မွတ္သားပါ။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
ၿပီးျပည့္စံုေသာေျမပံုကိုရရွိ ၿပီးပါက ဇယား ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ၊ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားအား ကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ေရးမွတ္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ေတြ႕ရွိခ်က္၊ အမ်ား၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားေရးသား၍ ၎တို႔ကို
စာရင္းတြင္ေပါင္းထည့္ပါ။ ဤသည္မွာ ၫႊန္ျပခ်က္စာရင္းသာျဖစ္သည္ကို သိရွိထားရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္
ႏွင့္ မာတိကာပါ အေၾကာင္းအရာကိုအေျခခံ၍ အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္
အေရးႀကီးသည္။
ဇယား ၁။ CF သယံဇာတမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္

ေမးခြန္းမ်ား

မည္သည္တို႔မွာ အဓိက ေတာ႐ိုင္းတရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ျဖစ္သနည္း။ (ခန္႔မွန္းအေကာင္ေရ အပါအဝင္)
သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
သစ္ပင္အေရအတြက္ စုစုေပါင္းမည္မွ်ရွိသနည္း(ကုဗေပ(သို႔)
အပင္အေရအတြက္)။ အဓိကသစ္မ်ိဳးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
တိုင္လံုးအေရအတြက္ စုစုေပါင္းမည္မွ်ရွိသနည္း
(ကုဗေပ(သို႔)အပင္အေရအတြက္)။ တုိင္အျဖစ္အသံုးျပဳသည့္
အဓိက သစ္မ်ိဳးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမ်ာအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ အဓိကသစ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ
အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပပါ။
မ်ိဳးဆက္ပင္ေပါက္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသနည္း။
မည္သည့္သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား
ရွိသနည္း။ (အဓိကအုပ္စုႏွင့္ ရရွိနုိင္ေသာအေရအတြက္ကို
စာရင္းျပဳစုပါ။

အဆင့္အတန္း
(အရည္အေသြးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊
အေရအတြက္အရေသာ္လည္းေကာင္း)

၁၁

၁၂

နည္းလမ္း (၁) - အေျခခံအခ်က္အလက္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ေမးခြန္းမ်ား

အဆင့္အတန္း
(အရည္အေသြးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊
အေရအတြက္အရေသာ္လည္းေကာင္း)

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာ စုစုေပါင္း
မည္မွ်ရွိသနည္း။ (ဥပမာ- ဟက္တာ(သို႔မဟုတ္)
ဧက(သို႔မဟုတ္)႐ိုင္ သင့္ေတာ္ သည့္ယူနစ္အား အသံုးျပဳပါ)
ေတာအဆင့္အတန္းက်ဆင္းသြားၿပီျဖစ္ေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဧရိယာစုစုေပါင္း
ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ်ရွိသနည္း။
ဖုန္းဆိုးေတာအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဧရိယာစုစုေပါင္း
ရာခိုင္နႈန္း မည္မွ်နည္း။
ဧရိယာအတြင္း အျခားမည္သည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားတို႔
ရွိသနည္း။ (ဥပမာ- ဘာသာေရး၊ ျမက္ခင္းျပင္၊ စားက်က္ေျမ၊
ငါးကန္၊ ေျမေကာင္း၊ အစီအစဥ္ မခ်မွတ္ရေသးေသာ ေျမ၊
အစရွိသျဖင့္)
ထိုဧရိယာတြင္ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္မ်ား ရွိပါသလား၊ ရွိပါက
မည္သို႔ေသာ သစ္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္၍ ပ်ိဳးပင္မည္မွ်ရွိသနည္း။
ထိုဧရိယာအတြင္းတြင္ အျခား မည္သည့္သယံဇာတမ်ား ရွိပါ
သနည္း။ ( ေရထု၊ သတၱဳ အႂကြင္းအက်န္မ်ား အစရွိသျဖင့္)
တရားမဝင္ခုတ္ယူျခင္းကို အေရးယူသည့္(တရားဥပေဒအရ)
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသလား။ ရွိပါက စာရင္းျပဳစု၍ေဖာ္ျပပါ။
အျခားထပ္မံ ျဖည့္စြက္လိုသည္္မ်ား…

အားသာခ်က္မ်ား
•
•
•

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာ ကိုယ္စားျပဳရွင္းလင္းျမင္သာေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအား နားလည္ရလြယ္ကူေစျခင္း။
ေျမပံုေရးဆြဲခ်ိန္ရွိ သစ္ေတာအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ
ေျမပံုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
သယံဇာတအသံုးျပဳမႈအလားအလာကို ေျခရာခံ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္မႈ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္
ကူညီေပးႏုိင္ျခင္း။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
•
•

ေျမပံုသည္ စေကးအတိအက်ရွိမည္မဟုတ္၍ ဧရိယာ၏ ေယဘုယ်အေျခအေနကိုသာလ်ွင္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ျခင္း။
ရရွိထားေသာ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခမွ်သာျဖစ္၍ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို
အေျခခံၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါက သတိျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ျခင္း။

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ သယံဇာတေျမပံုေရးဆဲြျခင္း

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
•

ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာအတြင္းႏွင့္ အနီးအနားရွိ ေျမအသံုး
ခ်မႈ ကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္၍ ၁ နာရီ မွ ၂ နာရီထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။

ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အႀကိမ္ေရ
•
•

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၃ ႏွစ္တိုင္း (သို႔မဟုတ္) သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္
အပိ္ုင္းအျခားအလိုက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္သည္။
ရရွိထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ယခင္ေတြ႕ရွိထားခ်က္္မ်ားနွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္ေစရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းကို တူညီေသာအဆင့္၊ ပံုစံႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ေျပာင္းလဲလာမႈပံုစံႏွင့္
အလားအလာကို ေျခရာခံနိုင္ရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္။

ပံု (၁) - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ဝါးကုန္းေက်းရြာ၏ သယံဇာတေျမပံု နမူနာ

၁၃

၁၄

နည္းလမ္း (၁) - အေျခခံအခ်က္အလက္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

မွတ္စု

၁၆

နည္းလမ္း (၂ )- အေျချပဳ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

နည္းလမ္းမိတ္ဆက္
လူမႈစီးပြားေရး အေျချပေျမပံုေရးဆြဲျခင္းဆုိသည္မွာ ေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေသာ ေဒသခံ
ျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF)အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ လူမႈစီးပြားေရး အေျချပဳေျမပံုေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာ ေက်းရြာ
(သို႔)ေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ သတင္းအခ်က္မ်ားအား ရရွိႏုိင္ပါသည္။ နည္းလမ္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံမ်ားမွ
၎တို႔၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ားအား ပံုမွန္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
လူမႈစီပြားေရး အေျချပေျမပံုအား ပါဝင္ေရးဆြဲမည့္ လူေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ ပံ့ပိုးကူညီသူ
အေနျဖင့္လည္း ေက်းရြာရွိ အဓိကက်ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာရွိလူမႈေရး
အလုပ္မ်ားတြင္ အေရးပါသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳမ်ားအဖြဲ႔
ဥကၠဌႏွင့္ အျခားေသာအေရးပါသူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ပါဝင္ေစမႈအား ေသခ်ာေစပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမပံုေရးဆြဲရာ၍
ပါဝင္မည့္သူ (၅)ေယာက္မွ (၈)ေယာက္ အၾကားသည္ လံုေလာက္သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္စားျပဳအေရအတြက္ ျဖစ္ပါ
သည္။
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳမ်ား အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ထိုနည္းလမ္းအား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ A-0
အရြယ္အစားရွိ စကၠဴကားခ်ပ္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုခုိင္ခံ့ေသာ ဗီႏုိင္းတို႔ကို ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး
အေျချပေျမပံုအား သက္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္မည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရန္
အၾကံျပဳပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
•
•
•

မိမတ
ိ ေ
႔ို က်းရြာရွိ အိမေ
္ ထာင္စမ
ု ်ား၏ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသူအမည္ႏင
ွ ့္ တည္ေနရာမ်ားကို ၫႊနျ္ ပေပးေသာ လူထပ
ု းူ ေပါင္း
ပါဝင္မျႈ ဖင့္ ေရးဆြထ
ဲ ားေသာေက်းရြာေျမပံတ
ု စ္ခအ
ု ား ေရးဆြေ
ဲ ဖာ္ထတ
ု ႏ
္ င
ို ရ
္ န္။
မိမတ
ိ ေ
႔ုိ က်းရြာရွေ
ိ သာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား၊ စြမး္ ေဆာင္ရည္၊ ကၽြမး္ က်င္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ တုင
ိ ရ
္ င္းသားလူမ်ိဳးစု
မ်ား၏ ျပန္ႏ
႔ မ
႔ံွ မ
ႈ ်ားကို ပိမ
ု န
ုိ ားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္။
မိမတ
ိ ေ
႔ို က်းရြာရွိ ႐ုပပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ လူမေ
ႈ ရးဆုင
ိ ရ
္ ာေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားအား စစ္ေဆးၾကည့ရ
္ ႏ
ႈ င
ို ရ
္ န္။ (ဤေလ့က်င့္
ခန္း/နည္းလမ္းသည္ တုးိ တက္ျခင္းအား ေစာင့ၾ္ ကည့ေ
္ လ့လာရာတြငလ
္ ည္း အသံးု ျပဳႏုင
ိ သ
္ ည္)

အသံုးျပဳပံုအဆင့္ဆင့္
၁။ စကၠဴကားခ်ပ္၊ ေရာင္စံုေဆာ႔ပင္၊ တိပ္၊ ေရာင္စံုစကၠဴမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
၂။ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားပါ။
၃။ လ်ာထားအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္နိုင္ပါက လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေက်းရြာရွိ သင့္ေလ်ာ္
ေသာေနရာသို႔ ဖိတ္ေခၚပါ။ (စုစုေပါင္း (၅)ေယာက္မွ (၈)ေယာက္အထိ)
၄။ ပံ့ပိုးကူညီသူႏွင့္ မွတ္စုမွတ္မည့္သူအား သတ္မွတ္တာဝန္ေပးပါ။
၅။ ပါ၀င္သူမ်ားအား လူမႈစီးပြားေရး အေျချပေျမပံုေရးဆြဲရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ေဝမွ်ပါ။
၆။ နမူနာေျမပံု (ပံု- ၁ ႏွင့္ ၂)အား ျပသ၍ ေရးဆြဲပံုအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းျပပါ။
၇။ ေျမပံု ပါဝင္ေရးဆြဲမည့္သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါ။ (ထင္ရွားေသာအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း/ဘုရား
ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းရြာရွိ စုေဝးခန္းမကို စတင္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ေျမပံုအား လြယ္ကူစြာ ေရးဆြဲႏုိင္ပါ
လိမ့္မည္။

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူမႈစီပြားေရး အေျချပေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

၈။ ပါဝင္ေရးဆြဲသူမ်ားအား ကားလမ္း၊ လူသြားလမ္း၊ လွည္းလမ္း၊ မီးတားလမ္း၊ တံတား စသည္တို႔ကို
အေရာင္ပါေသာမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲရန္ေျပာၾကားပါ။
၉။ ေျမပံုေပၚတြင္ ေက်းရြာရွိအိမ္မ်ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရာ၍ ထုိအိမ္အသီးသီး၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအမည္ႏွင့္
အိမ္ေထာင္စုဝင္အေရအတြက္ကို ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးေစပါ။ (အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ က်ား၊မ အေရအတြက္တို႔အား
လိုအပ္ပါက သီးျခားစာရြက္တစ္ရြက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္)
၁၀။ ပါဝင္ေရးဆြဲသူမ်ားအား အဓိကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု/ ေဆးေပးခန္း၊ စာတိုက္၊
ေသာက္ေရတြင္း/ကန္၊ စက္႐ံု/အလုပ္႐ံု၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ သစ္ေတာနယ္နိမိတ္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း စသည့္တို႔ကို ထည့္
သြင္းေရးဆြဲရန္ ေျပာၾကားပါ။
၁၁။ ေက်းရြာရွိ အျခားရွိေသးေသာ သယံဇာတမ်ား(သို႔မဟုတ္) ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားရွိပါက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေစပါ။
၁၂။ CF အဖြဲ႔ဝင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဇယား (၁) တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
၁၃။ ေျမပံုစတင္ေရးဆြဲသည့္ ရက္စြဲႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ပါဝင္ေရးဆြဲသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။
၁၄။ ေျမပံုေပၚတြင္ ေျမပံုအၫႊန္းႏွင့္ ေျမာက္အရပ္ကိုေဖာ္ျပထားေသာ ဦးတည္ရာျပအမွတ္အသား ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပပါ။
၁၅။ ေျမပံုအား အေခ်ာသတ္ၿပီးပါက CF အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈေကာ္မတီႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အတြက္
ေျမပံုအား လိုအပ္ပါက မိတၱဴပြားေပးပါ။

ဇယား (၁) - အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူျခင္းပံုစံ
အိမ္ေထာင္ဦးစီး အမည္

အိမ္ေထာင္စုဝင္ အေရအတြက္

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
လူမႈစီးပြားေရးအေျချပေျမပံု ေရးဆြဲၿပီးတိုင္း ေဒသခံမ်ားထံ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း၍ ေကာက္ယူသင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို
(ဇယား-၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေမးခြန္းမ်ားသည္ ေမးသင့္သည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပ
ထားျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ေက်းရြာႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ေမးခြန္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္မည္ဟုထင္ေသာ ေမးခြန္းကိုလည္း ထပ္မံ
ျဖည့္စြက္ေမးျမန္းႏုိင္သည္ကို သတိျပဳ မွတ္သားေစလိုပါသည္။ ယခုေရးဆြဲေသာ လူမႈစီးပြားေရးအေျချပေျမပံုအား
အေျခခံၿပီး ႏွစ္စဥ္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဇယား (၂) - ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF)အဖြဲ႔၏ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ေမးခြန္းမ်ား
၁။ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု မည္မွ်ရွိသနည္း။
၂။ CF အဖြဲ႔တြင္ အိမ္ေထာင္စုမည္မွ်ပါဝင္ၾကသနည္း။
၃။ ေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု မည့္မွ်ရွိပါသနည္း။

CF လုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္မွ
အေျခအေန

၁၇

၁၈

နည္းလမ္း (၂ )- အေျချပဳ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ေမးခြန္းမ်ား

CF လုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္မွ
အေျခအေန

၄။ CF အဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္အိမ္ေထာင္စု မည္မွ်ပါဝင္သနည္း။
၅။ ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ အဓိက အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
၆။ ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
၇။ ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ အျခားအဓိကက်သည့္ သယံဇာတမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
၈။ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အျခားေသာေက်းရြာတြင္ မရရွိႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
မည့္သည့္ေနရာမွ ရရွိသနည္း။ ထုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားရရွိရန္
အခ်ိန္မည္မွ်ေပး၍ သြားေရာက္ရပါ သနည္း။
၉။ ေက်းရြာတြင္စာေပတတ္ေျမာက္သူမည္မွ်ရွိသနည္း။
(စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္း)
၁၀။ ေက်းရြာတြင္ အထက္တန္း(၁၀ တန္း)ေအာင္ျမင္သူ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။
၁၁။ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး မည္မွ်ပါဝင္ပါသနည္း။
၁၂။ ေက်းရြာတြင္းႏွင့္ေက်းရြာျပင္ပသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရေသာ
အၿမဲတမ္း လုပ္သား မည္မွ်ရွိသနည္း။
၁၃။ ေက်းရြာတြင္းႏွင့္ ေက်းရြာျပင္ပသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရေသာ အမ်ိဳး
သမီး အၿမဲတမ္းလုပ္သား မည္မွ်ရွိသနည္း။
၁၄။ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု မည္မွ်ရွိ
သနည္း။
၁၅။ ေက်းရြာတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သား မည္မွ်ရွိသနည္း။
၁၆။ ေက်းရြာရွိ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုသည္ မည္သည့္ေနရာေဒသမ်ား
သို႔ အဓိကသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကပါသနည္း။
၁၇။ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို
အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကသနည္း။
၁၈။ ေက်းရြာ သစ္ေတာအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိပါလား။ ၎တို႔
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးပါ။
၁၉။ ေက်းရြာတြင္ မည့္သည္လူမ်ိဳးစုမ်ား အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကသနည္း။
လူမ်ိဳးစု အသီးသီး၏ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပပါ။

အားသာခ်က္မ်ား
•

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးမ်ား လြယ္ကူစြာနားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမပံုျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ
အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ တင္ျပေပးႏုိင္ျခင္း။

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူမႈစီပြားေရး အေျချပေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

•

ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရးဆြဲမည့္ လူမႈစီးပြားအေျချပေျမပံုျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားသိရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ၎
အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေက်းရြာအတြက္ လူမႈစီပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌
အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္း။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
•
•

ေျမပံုသည္ စေကးအတိအက်ရွိမည္မဟုတ္၍ ဧရိယာ၏ ေယဘူယ်အေျခအေနကိုသာလ်င္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ျခင္း။
ရရွိထားေသာ အေရအတြက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခမွ်သာျဖစ္၍ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို
အေျခခံၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါက သတိျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ျခင္း။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
•

ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္အေပၚမူတည္၍ (၁)နာရီ မွ (၂)နာရီထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။

ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အႀကိမ္ေရ
•
•

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၃ ႏွစ္တိုင္း (သို႔မဟုတ္) သင့္ေတာ္ေသာ
အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ယခင္ေတြ႕ရွိထားခ်က္မ်ားနွင့္ နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္ေစရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းကို တူညီေသာအဆင့္၊ ပံုစံႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ေျပာင္းလဲလာမႈပံုစံႏွင့္
အလားအလာကို ေျခရာခံနိုင္ရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္။

ပံု (၁) - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ကြင္းေက်းရြာ၏ လူမႈစီးပြား အေျချပေျမပံု နမူနာ

၁၉

၂၀

နည္းလမ္း (၂ )- အေျချပဳ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ပံု (၂) - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ဝါးကုန္းေက်းရြာ၏ သယံဇာတေျမပံုနမူနာ

၂၂

နည္းလမ္း (၃) - အေျချပဳ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေကာက္ယူျခင္းနည္းလမ္းသည္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ
အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားအားအေျခခံ၍ ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုတုိ႔၏ စီးပြားေရး
အေျခအေနမ်ားေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္သည့္အခါတိုင္း
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ/ဖယ္ထုတ္
ခံထားရသူမ်ားကို သိရွိႏုိင္ၿပီး လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လည္း ပ့ံပိုးေပးပါလိမ့္မည္။
ဤနည္းလမ္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကြဲျပားေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနတို႔ျဖင့္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား အသီးသီးပါဝင္ေနမႈကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုး သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
•
•

ေဒသမွ သတ္မွတ္ထားစံႏႈန္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ေက်းရြာရွိ ကြဲျပားျခားနာေသာလူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနရွိေသာ
အုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္။
ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနရွိေသာအုပ္စုမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ေဒသခံ ျပည္သူအစု
အဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းတို႔ မည္သုိ႔က်ယ္ျပန္႔စြာ
ပါဝင္ေနၾကသည္ကို္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ရန္။

ဤေလ့က်င့္ခန္းသည္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ၿပီး အကဲဆတ္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ
ရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအဖြဲ႕ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာသူမ်ားအၾကားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုရွိေသာ
ယံုၾကည္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကို လူမႈေရးအေျချပေျမပံုေရးဆြဲၿပီး
မွသာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ထိုေျမပံုမွာပါေသာ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ကိုးကားျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္
၁။ စကၠဴကားခ်ပ္၊ ေရာင္စံု ေဆာ႔ပင္၊ တိပ္၊ ေရာင္စံုစကၠဴမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
၂။ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားပါ။
၃။ လ်ာထားအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေဆြးေႏြးရန္
လူမႈေရးႏွင့္
ဘာသာေရးဆုိ္ုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အဓိကပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ေက်းရြာရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေနရာသို႔ ဖိတ္ေခၚပါ။ (စုစုေပါင္း (၅)ေယာက္မွ (၈)ေယာက္အထိ)
၄။ ပံ့ပိုးကူညီသူႏွင့္ မွတ္စုမွတ္မည့္သူအား သတ္မွတ္တာဝန္ေပးပါ။
၅။ ပါ၀င္သူမ်ားအား လူေနမႈအဆင့္အတန္းေကာက္ယူရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းျပပါ။ ထုိ႔ေနာက္ လူေနမႈအတန္း
အစားမ်ားခြဲျခားရာတြင္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားမည့္အေပၚ သေဘာတူညီမႈ ရွိမရွိ
ေမးျမန္းအတည္ျပဳပါ။ (ပံု - ၁ ႏွင့္ ၂)
၆။ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ထားရွိသတ္မွတ္မည့္ လူမႈစီးပြားေရး အတန္းအစားမ်ား၏ အေရအတြက္အေပၚ
ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူမႈ ရယူပါ(ဥပမာ - အလြန္ဆင္းရဲသည္၊ ဆင္းရဲသည္၊ အသင့္အတင့္၊ ခ်မ္းသာသည္)။
၎ကို အဆင့္-၁၀ ရွိ လူမႈစီးပြားေရး အေျချပဳအုပ္စုမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္ - အလြန္
ဆင္းရဲသည္၊ ဆင္းရဲသည္၊ အသင့္အတင့္၊ ခ်မ္းသာသည္ အကဲဆက္ႏိုင္သည္ထင္ပါက စီးပြားေရး အလြန္

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေကာက္ယူျခင္း

အဆင္မေျပသူ၊ စီးပြားေရး အဆင္မေျပသူ၊ စီးပြားေရး အသင့္အတင့္ရွိသူႏွင့္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပသူဟု
ေျပာင္းလဲသံုးႏႈန္းႏုိင္သည္)
၇။ လူမႈစီးပြားေရး အတန္းအစားမ်ားအလိုက္ စံႏႈန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူမႈရယူပါ။
၈။ စကၠဴကဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
(က) လူမႈစီးပြားေရးဆြဲျခင္းမွရရွိလာေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၏အမည္ကို သီးျခားစီေရာင္စံုကဒ္မ်ားျဖင့္
ေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ - ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု(၅၀)ရွိပါက တစ္အိမ္ေထာင္စုလွ်င္ ေရာင္စံုစကၠဴတစ္ကဒ္ႏႈန္း
ျဖင့္ ကဒ္(၅၀) ျပင္ဆင္ထားရန္)
(ခ) ပံ့ပိုးကူညီသူမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးနာမည္ေရးသားထားၿပီးေသာ ကဒ္တစ္ကဒ္ကို ေကာက္ယူလိုက္ပါ။
ထိုကဒ္သည္ မည့္သည့္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနရွိေသာအုပ္စုတြင္ ရွိသင့္သည္ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား
အားေမးျမန္း၍ ခြဲျခားျပပါ။ ထ႔ိုေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား က်န္ရွိေသာအိမ္ေထာင္စုအသီးသီး၏
ရွိသင့္ေသာ လူမႈစီးပြားအေျချပဳအုပ္စုမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ေစပါ။
(ဂ) ကဒ္မ်ားအား ရွိသင့္ေသာလူမႈစီးပြားအေျချပဳအုပ္စုမ်ားတြင္ ခြဲျခားၿပီးပါက ျပန္လည္သံုးသပ္ အတည္ျပဳပါ။
၉။ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ “စီးပြားေရးအဆင္မေျပသူ”ႏွင့္ “စီးပြားေရးအလြန္အဆင္မေျပသူ” အိမ္ေထာင္စု
မ်ားကို လူမႈစီးပြားေရးအေျချပေျမပံုေပၚတြင္ မွတ္သားေဖာ္ျပပါ။
၁၀။ ထို႔ေနာက္ လူမႈစီးပြားေရးအေျချပေျမပံုေရးဆြဲျခင္းမွ ရရွိထားေသာ အိမ္ေထာင္စုကိုယ္စားျပဳ အိမ္ေထာင္ဦးစီး
နာမည္မ်ားအား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယား၏ ေကာ္လံ(၁)တြင္ ေရးခ်ပါ။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား
အား မိတၱဴမွ်ေဝေပးထားပါ။
အိမ္ေထာင္ဦးစီး နာမည္
(လူမႈစီးပြားေရးအေျချပ
ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းမွ
ရရွိေသာ စာရင္းအားကိုးကားရန္)

က်ား၊ မ

လူမႈစီးပြာအေျချပဳ
အုပ္စု

ေဒသခံျပည္သူ
အစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာ အဖြဲ႕ဝင္
ဟုတ္/မဟုတ္

ရာထူး/တာဝန္

၁၁။ ေအာက္တြင္ ေပးထားေသာဇယားအား အသံုးျပဳ၍ ေက်းရြာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူမႈစီးပြား အေျခအေနမ်ား
အား ႐ိုးရွင္းေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျပဳလုပ္ပါ။
(က) ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္
စုစုေပါင္း

စီးပြားေရး အလြန္
အဆင္မေျပသူ
(အလြန္ ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အဆင္မေျပသူ
(ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အသင့္အတင့္ရွိသူ
(အသင့္အတင့္)

စီးပြားေရး
အလြန္အဆင္ေျပသူ
(ခ်မ္းသာသူ)

၂၃

၂၄

နည္းလမ္း (၃) - အေျချပဳ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

(ခ) ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္
စုစုေပါင္း

စီးပြားေရး အလြန္
အဆင္မေျပသူ
(အလြန္ ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အဆင္မေျပသူ
(ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အသင့္အတင့္ရွိသူ
(အသင့္အတင့္)

စီးပြားေရး
အလြန္အဆင္ေျပသူ
(ခ်မ္းသာသူ)

စီးပြားေရး
အသင့္အတင့္ရွိသူ
(အသင့္အတင့္)

စီးပြားေရး
အလြန္အဆင္ေျပသူ
(ခ်မ္းသာသူ)

(ဂ) ေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္္အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္
စုစုေပါင္း

စီးပြားေရး အလြန္
အဆင္မေျပသူ
(အလြန္ ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အဆင္မေျပသူ
(ဆင္းရဲသူ)

(ဃ) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္
စုစုေပါင္း

စီးပြားေရး အလြန္
အဆင္မေျပသူ
(အလြန္ ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အဆင္မေျပသူ
(ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အသင့္အတင့္ရွိသူ
(အသင့္အတင့္)

စီးပြားေရး
အလြန္အဆင္ေျပသူ
(ခ်မ္းသာသူ)

(င) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္
စုစုေပါင္း

စီးပြားေရး အလြန္
အဆင္မေျပသူ
(အလြန္ ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အဆင္မေျပသူ
(ဆင္းရဲသူ)

စီးပြားေရး
အသင့္အတင့္ရွိသူ
(အသင့္အတင့္)

စီးပြားေရး
အလြန္အဆင္ေျပသူ
(ခ်မ္းသာသူ)

အားသာခ်က္မ်ား
• ျမန္ဆန္ ႐ိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းအားအသံုးျပဳ၍ ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ၎၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း
မ်ားကို ခြဲျခားေပးႏုိင္ျခင္း။
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား စသည့္ ပယ္ထုတ္ခံရေသာအုပ္စုမ်ားကို အဓိက
ရည္ရြယ္၍ ေထာက္ပံ့ေသာအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အထားရႏုိင္ျခင္း။
• ေက်းရြာ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာ၌ အေျချပဳ အခ်က္အလက္
အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေကာက္ယူျခင္း

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
•
•

•

စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားမွလက္ခံထားေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ားအေပၚသာ
မူတည္ေသာေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ျခင္း။
ဝင္ေငြႏွင့္ အျခားေသာအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈႏွင့္ ထိုအခ်က္
အလက္မ်ားႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအား တုိင္းတာရာ၌ အေျခအေနအမွန္ကို ထင္ဟပ္ႏုိင္မႈတုိ႔တြင္ အခက္
အခဲမ်ားရွိႏုိင္ျခင္း။
နည္းလမ္းအားအသံုးျပဳရာ၌ ပံ့ပိုးကူညီသူႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်ိတ္အဆက္မမိ
ပါကလည္း အတားအဆီးျဖစ္ႏိုင္ျခင္း။

လိုအပ္ေသာအခ်ိန္
•

ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္အေပၚမူတည္၍ ၁ နာရီ မွ ၂ နာရီထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။

မိမိကုိယ္ကိုယ္ ဆန္းစစ္ျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္
•
•

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၃ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္)
သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အပိ္ုင္းအျခား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ယခင္ေတြ႕ရွိထားခ်က္္မ်ားနွင့္ နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္ေစရန္ ေနာက္ပိုင္း
လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းကို တူညီေသာအဆင့္၊ ပံုစံႏွင့္ျဖစ္စဥ္
အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ေျပာင္းလဲလာမႈပံုစံႏွင့္ အလားအလာကိုေျခရာခံႏိုင္ရန္ အေျခခံအခ်က္
မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္။

ပံု (၁) - ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေကာက္ယူျခင္း နမူနာပံုစံ
ေရာင္စံုစကၠဴကဒ္မ်ားေပၚရွိ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္သည္ လူမႈစီးပြားအေျချပေျမပံုေရးဆြဲျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းရရွိ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို အတန္းအစား(၃)မ်ိဳး (အလြန္ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲ
သူႏွင့္အျခား)ခြဲျခားထားပါသည္။

၂၅

၂၆

နည္းလမ္း (၃) - အေျချပဳ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ပံု (၂) - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေကာက္ယူျခင္း နမူနာပံုစံ
အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးခ်င္း၏ နာမည္မ်ား ေရာင္စံုစကၠဴကဒ္မ်ားေပၚတြင္ ေရးခ်ထားပါသည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း
(၃)မ်ိဳး (စီပြားေရး အဆင္မေျပ၊ အသင့္အတင့္အဆင္ေျပႏွင့္ အဆင္ေျပ)အလိုက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အုပ္စုခြဲထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားအား ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထား စံႏႈန္းမ်ားအသံုးျပဳ၍

စံႏႈန္းမ်ား

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ အနာဂတ္အစီအစဥ္အား ပံုေဖာ္ေရးဆဲြျခင္း

နည္းလမ္း (၄) - ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား
မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း
လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ အနာဂတ္အစီအစဥ္အား ပံုေဖာ္ေရးဆြဲျခင္း

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း (ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း)

က်န္းမာသန္စမ
ြ း္ ေသာ

အလုပအ
္ ကိင
ု မ
္ ်ား
သစ္မဟုတေ
္ သာ အျခား
သစ္ေတာထြကပ
္ စၥညး္ မ်ား

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား
ေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္

သစ္ေတာမ်ား

၂၇

၂၈

နည္းလမ္း (၄) - ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္
လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ အနာဂါတ္အစီအစဥ္အား ပံုေဖာ္ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္းသည္ ေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF)အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ေဒသခံ
ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားအေပၚအျမင္မ်ားအား ေျမပံုေပၚတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္းသည္ CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
တိက်ေသာႏွစ္ကာလ အပိုင္းအျခားတစ္ခု(ဥပမာ - ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ (သို႕) ၁၅ ႏွစ္ (သို႔) ႏွစ္ ၂၀)တြင္ CF မွ ရရွိလာႏုိင္မည့္
သစ္ေတာသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ဆႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္အစီအစဥ္အား ပံုေဖာ္ေရးဆြဲျခင္းအဆင့္အား သယံဇာတေျမပံုေရးဆြဲျခင္း ေလ့က်င့္ခန္း (နည္းလမ္း - ၁)
လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ သယံဇာတေျမပံုမွ လက္ရွိ သယံဇာတတည္ရွိမႈအေျခအေနကို ေဖာ္ျပ
ေပးႏုိင္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းသည္လည္း ေဒသခံမ်ားမွ အနာဂါတ္တြင္ ၎တို႔ အမွန္တကယ္လိုခ်င္ေသာ
သယံဇာတမ်ား အေျခအေနကို ေမွ်ာ္မွန္းစိတ္ကူးယဥ္၍ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
နည္းလမ္း၏ အႏိၲမရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ရခ်င္
လိုခ်င္ေသာရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထိုရလဒ္မ်ားရရွိရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား
ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္သူမ်ားသည္ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ၎တို႔အတြက္ အလြန္အေရးပါၿပီး အမွန္
တကယ္ရရွိလိုေသာ သယံဇာတ(ဥပမာ - သစ္ပင္မ်ား၊ ျမက္ခင္းျပင္မ်ား၊ ငါးကန္မ်ား၊ ေရထြက္မ်ား၊ သဘာဝ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားသစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား စသည့္ျဖင့္)မ်ားကို ေျမပံုေပၚတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရ
မည္ျဖစ္သည္။
ဒီနည္းလမ္းကို A-0 အရြယ္အစားရွိ စကၠဴကားခ်ပ္(သို႔မဟုတ္)ပိုမုိခိုင္ခံ့ေသာ ဗီႏုိင္းျဖင့္ ေရးဆြဲအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ၎စာရြက္/
ဗီႏုိင္းအား သက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး ျမင္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
•

•

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဧရိယာအတြင္းမွ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ရယူလိုေသာ သယံဇာတ အေျခ
အေနမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား အမွန္တကယ္ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား စိတ္ကူး
ပံုေဖာ္ထားႏုိင္ရန္။
ႏွစ္အလိုက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္။

အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္
၁။ စကၠဴကားခ်ပ္၊ ေရာင္စံုေဆာ႔ပင္၊ တိပ္၊ ေရာင္စံုစကၠဴမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
၂။ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားပါ။
၃။ လ်ာထားအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ ေက်းရြာရွိ လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာေရးဆုိ္ုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာသို႔
ဖိတ္ေခၚပါ။ (စုစုေပါင္း ၅ ေယာက္မွ ၈ ေယာက္အထိ)
၄။ ပံ့ပိုးကူညီသူႏွင့္ မွတ္စုမွတ္မည့္သူအား သတ္မွတ္တာဝန္ေပးပါ။
၅။ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သယံဇာတေျမပံုေရးဆြဲျခင္းေလ့က်င့္ခန္း (နည္းလမ္း - ၁)မွ ရရွိထားေသာ ေျမပံု
အား ယူေဆာင္ခဲ့ပါ။
၆။ ပါဝင္ေရးဆြဲမည့္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္ခန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မွ်ေဝေပးပါ။
၇။ နမူနာ ေျမပံု(ပံု- ၁)အားျပ၍ ေရးဆြဲပံုအဆင့္ဆင့္ကိုရွင္းျပပါ။
၈။ ေဒသခံျပည္သအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ(CF)အေျခအေနအား ေမွ်ာ္မွန္းေရးဆြဲလိုသည့္ ႏွစ္ကာလအပိုင္း အျခား
(ဥပမာ - ေနာင္ ၅ ႏွစ္ (သုိ႔) ၁၀ ႏွစ္ (သုိ႔) ၁၅ ႏွစ္)အား သတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ယူပါ။

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ အနာဂတ္အစီအစဥ္အား ပံုေဖာ္ေရးဆဲြျခင္း

၉။ ေျမပံုေရးဆြဲရန္ ၎တုိ႔၏ CF ကို အနာဂါတ္ ျမင္ေတြ႕လိုေသာ ပံုစံ/ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းပါ။
၁၀။ ပါဝင္သူမ်ားအားေျမပံုတြင္ ၎တို႔ႏွစ္သက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ - ငါးကန္မ်ား၊ ေက်းငွက္
ေဘးမဲ့ ေတာမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္း၊ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ား၊ ေရးသြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမာင္းမ်ား စသည္ျဖင့္)
အား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ေျပာၾကားပါ။
၁၁။ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ေျမပံုအၾကမ္းကို အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးေခၚ၍ မွ်ေဝေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔ထံမွ
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါ။ အမ်ားသေဘာလက္ခံပါက ေျမပံုအား အေခ်ာသတ္ပါ။
၁၂။ ေျမပံုေပၚတြင္ ေျမပံုအၫႊန္းႏွင့္ ေျမာက္အရပ္ကိုေဖာ္ျပထားေသာ ဦးတည္ရာျပအမွတ္အသား ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပပါ။
၁၃။ မိတၱဴပြားထားေသာေျမပံုအား လိုအပ္သလို ျပန္လည္မြမ္းမံႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ျမင္ေတြ႕ႏုိင္
သည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
သယံဇာတေျမပံု(နည္းလမ္း - ၁)ႏွင့္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းေျမပံု(နည္းလမ္း - ၄)အား ေဖာ္ထုတ္ၿပီးပါက ေအာက္ပါ
ေမးခြန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ စကၠဴကားခ်ပ္ေရးဆြဲအသံုးျပဳ၍ ျဖည့္စြက္ပါ။
ေမးခြန္းမ်ား
၁။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ(CF)
အတြင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ မည္သည့္သစ္ပင္မ်ိဳးမ်ားကို
ေတြ႕ျမင္ခ်င္ၾကသနည္း။ (CF အုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈအစီအစဥ္
အား ကိုးကားပါ)
၂။ အဖြဲ႕မွ မည္သည့္သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အဓိက စိုက္ပ်ိဳးခ်င္ၾကပါသနည္း။
၃။ အဖြဲ႕မွ မည္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး အမ်ိဳးအစား
မ်ားကို CF ဧရိယာအတြင္းႏွင့္ အနီးအနားတြင္ ေတြ႕ျမင္ခ်င္ၾက
ပါသနည္း။
၄။ CF ဧရိယာအတြင္းႏွင့္ အနီးအနားတြင္ မည္သည့္အေထာက္
အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ရယူလိုပါသနည္း။
၅။ CF မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အဓိက ရရွိလိုပါသနည္း။
၆။ အနာဂါတ္ CF လုပ္ငန္းတြင္ လူငယ္မ်ားအား မည္သည့္
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသနည္း။ လူငယ္
မ်ားမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာက႑မ်ားတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
စတင္၍ ပါဝင္ပတ္သက္ႏုိင္မည္နည္း။
၇။ အဖြဲ႔မွ လိုလားေသာ CF အေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကိုင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား
ကို ေဖာ္ျပပါ။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

၂၉

၃၀

နည္းလမ္း (၄) - ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

ေမးခြန္းမ်ား

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

၈။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
မည္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိႏိုင္ပါသနည္း။
၉။ ၎ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္
ရန္အဖြဲ႔မွ မည္သို႔စီစဥ္ထားရွိသနည္း။

အားသာခ်က္မ်ား
•

•

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ၏ အနာဂါတ္မွန္းေမွ်ာ္ အစီအစဥ္အား
ပံုေဖာ္ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား စည္လံုးညီညႊတ္စြာျဖင့္ တူညီေသာပန္းတိုင္ကို သြားေရာက္ရာ၌ ကူညီေပး
ႏုိင္ျခင္း။
ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ၏ အနာဂတ္အား ဘယ္လို စုေပါင္းေတြးဆၾက
သည္ကို ခိုင္မာစြာပံုေဖာ္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္တုိင္းတာ၍ ရႏုိင္
ေသာ ထပ္ဆင့္ရလဒ္မ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
•
•

ပံုမွန္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ားမရွိပါက ေဒသအေနအထားေျပာင္းလဲမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
သည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ေသြဖယ္သြားႏိုင္ျခင္း။
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္အခါတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနပါကလည္း ဖိစီးမႈရရွိေစ
ႏိုင္ျခင္း။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
•

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာ က်ယ္အဝန္းအေပၚမူတည္၍ ၁ နာရီ မွ ၂ နာရီထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္
သည္။

ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အႀကိမ္ေရ
•

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္
ေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္)သင့္ေတာ္

လူထုပူေပါင္းပါဝင္ေသာ အနာဂတ္အစီအစဥ္အား ပံုေဖာ္ေရးဆဲြျခင္း

ပံု (၁) - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်းရြာတစ္ခု၏ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ ေမွ်ာ္မွန္းေျမပံု

၃၁

၃၂

နည္းလမ္း (၄) - ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

မွတ္စု :

ႏွစ္ရွည္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

နည္းလမ္း (၅) - အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္း
ႏွစ္ရွည္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္ အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၃၃

၃၄

နည္းလမ္း (၅) - အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူအဖြဲ႕မ်ား
အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈစီမံခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာအလားတူအစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း
အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔က်ျခင္း၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈ
တို႔သည္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီွး၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ အျခားအရင္းအႏွီး (ဥပမာအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား) ရရွိႏုိင္မႈကို အေျခခံပါသည္။
ဒီနည္းလမ္းသည္ ႏွစ္အသီးသီးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF)၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအား စုစည္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔လွေသာ
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာစီမံခ်က္(CFMP)ကို က်စ္လ်စ္စြာေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းကို A-0
အရြယ္အစားရွိ စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္ (ဗီႏုိင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ပါက ပိုမိုခုိင္ခံ့ႏုိင္ပါသည္) ေရးဆြဲအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ၎စကၠဴခ်ပ္/ဗီႏုိင္း
အား သက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
• ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေျခအေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍
တိက်ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အစီအစဥ္တစ္ခုအား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္။
• ႏွစ္အလိုက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား ေျခရာေကာက္စစ္ေဆးရာ၌ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္။

အသံုးျပဳပံုအဆင့္ဆင့္
၁။ စကၠဴ/ဗီႏုိင္းကားခ်ပ္၊ ေရာင္စံုေဆာ႔ပင္၊ တိပ္၊ ေရာင္စံုစကၠဴမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
၂။ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ထားပါ။
၃။ ေဒသဆိုငရ
္ ာႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဓိကက်ေသာ
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားပါ။ ထုိေနာက္ ၅ ေယာက္မွ ၈ ေယာက္အထိရွိေသာ အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႔၍
အစီအစဥ္အၾကမ္းအား ေက်းရြာရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးေစပါ။
၄။ ပံ့ပိုးကူညီသူႏွင့္ မွတ္စုမွတ္မည့္သူအား သတ္မွတ္ပါ။
၅။ အုပ္စုမွ ေဆြးေႏြးထားေသာ အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ။
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ(CF) အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ အစီအစဥ္ပါ ရည္းမွန္ခ်က္ နည္းလမ္း - ၄
(သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕မွေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ အျခားအစီအစဥ္မ်ားမွ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ (အစီ
အစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ သယံဇာတ
အသံုးျပဳျခင္း၊ စီပြားေရးလုပင
္ န္း ဖြၿ႔ံ ဖိဳးတုိးတက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးခ်ိဳ႕တဲသ
့ မ
ူ ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစု အဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ
ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္)
၆။ လုပ္ငန္းအသီးသီးအတြက္ အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္အေျခအေနမ်ားအား အၾကမ္းဖ်ဥ္း
ေဖာ္ျပျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ (အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ CF သယံဇာတစာရင္းႏွင့္ အျခား
သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ ကိုးကားပါ)
၇။ လုပ္ငန္းအသီးသီးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ပါ (ရည္မွန္းခ်က္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူ
အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာစီမံခ်က္ႏွင့္ အျခားရွိၿပီးသား အစီအစဥ္မ်ားကို ကိုးကားပါ)

ႏွစ္ရွည္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၈။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပပါ။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ထံမွ ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္
ရွိၿပီးသားအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ထပ္မံျပင္ဆင္လိုပါက ဖိတ္ေခၚေပးပါ။
၉။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီအစဥ္ကို ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား လြယ္ကူစြာျမင္ႏုိင္ဖတ္ႏုိင္မည့္ အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ
ထားပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ
မ်ားအေနနဲ႔လည္း ပိုင္ဆုိင္မႈအသိစိတ္မ်ား ျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါမည္။

ဇယား ၁ - ႏွစ္ရွည္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္
နယ္ပယ္မ်ား

ယူနစ္

စိုက္ခင္းဧရိယာ

ဧက

မီးတားလမ္း

မိုင္

ပင္က်ပ္ႏႈတ္/
ေပါင္းရွင္း ဧရိယာ

ဧက

ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

အပင္

ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္

ခု

သစ္ထုတ္ယူျခင္း

ကုဗ ေပ

ထင္းထုတ္ယူျခင္း

တန္/
လွည္း/ေလွ

တိရိစာၦန္ အစားအစာ
ထုတ္ယူျခင္း

တန္/
လွည္း/ေလွ

ဝါးထုတ္ယူျခင္း

လံုး

မိႈထုတ္ယူျခင္း

ပိႆာ

ငါး/ဂဏန္း/ပ်ားရည္
ထုတ္ယူျခင္း
(သင့္ေတာ္သလို
ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္)

ပိႆာ

မွ်စ္ထုတ္ယူျခင္း

ပိႆာ

သစ္လုပ္ငန္းအတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ျခင္း

အႀကိမ္ေရ

ရည္မွန္းခ်က္

အေျချပဳ
ကာလ

ပထမႏွစ္

ဒုတိယႏွစ္

တတိယႏွစ္

စတုတၳႏွစ္

ပဥၥမႏွစ္

စုစုေပါင္း

၃၅

၃၆

နည္းလမ္း (၅) - အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္း

နယ္ပယ္မ်ား

သစ္မဟုတ္ေသာ
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း
အေျခခံလုပ္ငန္းအတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈ

ယူနစ္

ရည္မွန္းခ်က္

အေျချပဳ
ကာလ

ပထမႏွစ္

ဒုတိယႏွစ္

တတိယႏွစ္

စတုတၳႏွစ္

ပဥၥမႏွစ္

စုစုေပါင္း

အႀကိမ္ေရ

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္းမ်ား
အႀကိမ္ ေရ
(ပို႔ခ်မည့္သင္တန္း အမ်ိဳး
အစားမ်ား ေရးခ်ရန္)
သစ္ေတာအေျချပဳ
လုပ္ငန္းမ်ား

အမ်ိဳးသား/
အမ်ိဳးသမီး

CF စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီ
အႀကိမ္ေရ
အစည္းအေဝး
CF အစည္းအေဝး

အႀကိမ္ေရ

အားသာခ်က္မ်ား
• သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ CF အဖြဲ႔မွ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို
က်စ္လ်စ္စြာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း။
• ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းထားေသာအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို ေရးဆြဲထားေသာအစီအစဥ္ (၅ ႏွစ္ အစီအစဥ္)
အားလံုး၏ အၿပီးသတ္တြင္ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံ
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ျခင္း။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
• အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီအစဥ္ျဖစ္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ပါ။
• ဒီနည္းလမ္းသည္ အေကာင္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရသံုးမွန္းေခ်ေငြစာရင္း
(ဘတ္ဂ်က္)တြက္ခ်က္မႈမ်ား မပါဝင္ပါ။

ႏွစ္ရွည္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
• CF ဧရိယာ အရြယ္အစားအေပၚမူတည္၍ ၁ နာရီမွ ၂ နာရီအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။

ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အႀကိမ္ေရ
• ဒီအစီအစဥ္ဇယားအား တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္) CF အဖြဲ႔မွ ဆႏၵအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္အပိုင္းအျခား
တြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏုိင္ပါသည္။
• ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး အစီအစဥ္ကိုလည္း CF အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးကိုတင္ျပျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ျဖည့္စြက္မႈႏွင့္ ထပ္မံ
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၃၇

၃၈

နည္းလမ္း (၅) - အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္း

မွတ္စု။

၄၀

နည္းလမ္း (၆) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္ျခင္း
ဤနည္းလမ္းသည္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ(CF)အဖြဲ႕မ်ားမွ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာ
တြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕မွ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုအေျချပဳ၍ လအလိုက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္
ၿပီးစီးမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေျခရာေကာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား
ရရွိေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူ
ျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။
တုိးတက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအား ေျခရာေကာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းအား သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒသခံျပည္သူ
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ(CFMC)အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (ဥပမာ - ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး)က
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အဆိုပါသူသည္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တစ္လတစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္)ေျခာက္လ
တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားအား မ်က္ေျခမပ်က္ေစရန္အလို႔ငွာ “ရည္မွန္းခ်က္ အေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း” ဟူေသာ
က႑အား ေကာ္မတီအစည္းအေဝး၏ အစီအစဥ္တြင္ ပံုေသထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။
ရည္မွန္းခ်က္ အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ရလဒ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္းအား A-0 အရြယ္အစားရွိ
စကၠဴကားခ်ပ္(သုိ႔မဟုတ္)ပိုမိုခုိင္ခံ့မည့္ဗီႏိုင္းျဖင့္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ
ျမင္ႏုိင္မည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါသည္။ ေရးဆြဲထားေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္
ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ(CFMC)အစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ လိုအပ္သလို မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
• ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီမႈ ရွိ မရွိကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ တုိးတက္မႈကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္။
• ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္းမ်ားမွ ရရွိေသာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခ်က္
အား လိုအပ္သလို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္။
• သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား မွ်ေဝေပးရမည့္ တိုးတက္မႈ
အစီရင္ခံစာအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္။

အသံုးျပဳပုံ အဆင့္ဆင့္
၁။ ပံုမွန္မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ (CFMC)
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (ဥပမာ - ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး)အား တာဝန္ေပးပါ။ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကိုလည္း ထုိသူမွ အဖြဲ႔အား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျဖန္႔ေဝေပးပါ။
၂။ လစဥ္လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တစ္ႏွစ္စာအစီအစဥ္ပံုစံ (ဇယား - ၁)တြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ ေဒသခံျပည္သူ
အစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ(CFMC)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား
သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ။
ဒီျဖစ္စဥ္အား ခုႏွစ္တုိင္း၏ ပထမလတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ၎ ႏွစ္စဥ္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္ ရည္မွန္း
ခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း (နည္းလမ္း - ၅)အတြက္လည္း အေထာက္ကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
၃။ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္အၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ထားပါ။
၄။ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဓိက်ေသာ ပါဝင္
ပတ္သက္သူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားပါ။ ထ႔ုိေနာက္ ၎တုိ႔အား ထိုအစီအစဥ္အၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးေစပါ။
၅။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ ျဖည့္စြက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိေစေရးအလို႔ငွာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အၾကမ္းအား ေဒသခံျပည္သူ

ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရလဒ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ(CF) အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးပါ။
၆။ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ပံုစံအား ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အမွန္
တကယ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ တုိးတက္မႈမ်ားအား ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္းမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား “အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈ” ဆို
ေသာ ဇယားအကြက္တြင္ျဖည့္စြက္ပါ။
၇။ ၁၂ လျပည့္သည္ထိ လစဥ္ ပံုမွန္ျဖည့္စြက္ေပးပါ။
၈။ တုိးတက္မႈႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္အား ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးပါ။ ႏွစ္ကုန္တိုင္း ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်႐ံႈးမႈမ်ား၏အေၾကာင္း
အရင္းကို သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
၉။ ျဖည့္စြက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိေစေရးအလို႔ငွာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္တုိးတက္မႈမ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္
မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ (ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း အတိတ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို
အေျခခံ၍ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္အသစ္မ်ား ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း
ပင္ျဖစ္သည္)
၁၀။ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာအား သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား
မွ်ေဝပါ။

အားသာခ်က္မ်ား
• လုပင
္ န္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈ မွတတ
္ မ္းႏွင့္ အစည္းအေဝးမွတတ
္ မ္းမ်ားအားသိမ္းဆည္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း။
• သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအား မွ်ေဝမည့္လုပ္ငန္း ပံုမွန္တုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္
အလိုက္ အစီရင္ခံမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စုစည္းျခင္းတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း။
• ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လံုေလာက္စြာ မျပည့္မီ
သည့္အခါ စုေပါင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့
ေပးႏိုင္ျခင္း။
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ(CF)လုပ္ငန္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား
၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
• ဤဒီနည္းလမ္းသည္ ရလဒ္အဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏
ထပ္ဆင့္ရလဒ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မႈမရွိျခင္း။ (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳး
လိုက္ေသာပ်ိဳးပင္အေရအတြက္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္သာေဖာ္ျပေပးႏုိင္ၿပီး ၎ပ်ိဳးပင္မ်ား၏
ရွင္သန္မႈႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မႈမရွိပါ။)

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
• ႏွစ္အလိုက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းေလ့က်င့္ခန္းသည္ ခန္႔မွန္းေျခ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။
• ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေကာ္မတီ(CFMC)၏ ပံုမွန္အစည္းေဝးတြင္တင္ျပမည္ဆုိပါက ၁၅ မိနစ္ႏွင့္ ၂၀ မိနစ္ထက္ ပိုမၾကာႏုိင္ပါ။

၄၁

၄ ကိင
ု း္ ခ်ိဳင္ျခင္း၊ ပင္က်ပ္ႏတ
ႈ ျ္ ခင္း

၃ မီးတားလမ္းေဖာက္ျခင္း

၂ ေပါင္းရွင္းျခင္း

၁ စုိက္ခင္းတည္ေထာင္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရပါမည္။)

အေနျဖင့္ ၎တို႕ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္

အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား (ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နမူနာ

ဧက

မုိင္

ဧက

ပ်ိဳးပင္
အေရအတြက္

ယူနစ္*

၁၅၀၀၀

၂၀၀၀၀

စုစု
ေပါင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဇန္နဝါရီ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ မွတ္စုစာအုပ္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာ
စက္တင္ဘာ
ၾသဂုတ္
ဇူလုိင္

ဇြန္

ေမ

ဧၿပီ

မတ္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္၏ ပထမလမွစ၍ လစဥ္ပံုျဖည့္သြင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဇယားအား ပံုမွန္ သိမ္းဆည္း

ႏုိဝင္ဘာ

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၎တို္႔၏

Table 1: Sample template for annual target-based planning and output monitoring
ဇယား (၁) ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရလဒ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း နမူနာပံုစံ

• အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကို ႏွစ္တိုင္း၏ ပထမလတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
• တုိးတက္မႈကိုဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ(CFMC)ထံ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပျခင္းအား ႏွစ္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္
သင့္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အႀကိမ္ေရ

ဒီဇင္ဘာ

၄၂
နည္းလမ္း (၆) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း

အနားမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း

အစည္းအေဝးမ်ား/အခမ္း

တက္ေရာက္ျခင္း

ကြန္ယက္အစည္းအေဝးမ်ား

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

၁၁ (လုပ္ငန္းအမည္မ်ားအား

ဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ား

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း

၁၀ (သင္တန္းအမည္အား

ေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း

၉ (သင္တန္းအမည္အား

ေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း

၈ (သင္တန္းအမည္အား

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

၇ (သင္တန္းအမည္အား

၆

၅

ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရပါမည္။)

အေနျဖင့္ ၎တို႕ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္

အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား (ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နမူနာ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

အႀကိမ္

အႀကိမ္

ယူနစ္*

စုစု
ေပါင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဇန္နဝါရီ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ မွတ္စုစာအုပ္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာ

ေအာက္တုိဘာ

စက္တင္ဘာ

ၾသဂုတ္

ဇူလုိင္

ဇြန္

ေမ

ဧၿပီ

မတ္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္၏ ပထမလမွစ၍ လစဥ္ပံုျဖည့္သြင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဇယားအား ပံုမွန္ သိမ္းဆည္း

ဒီဇင္ဘာ

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၎တို္႔၏

ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရလဒ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

၄၃

၁၇

၁၆

၁၅

၁၄

၁၃

၁၂

ေဆာင္ရြက္မႈ

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

အမွန္တကယ္

ရန္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

လိုအပ္သလို ထပ္မံျဖည့္စြက္

အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား

မိႈထုတ္ယူျခင္း

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမွ

မွ်စ္ထုတ္ယူျခင္း

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမွ

တုိင္ေမ်ာ ထုတ္ယူျခင္း

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမွ

သစ္ထုတ္ယူျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမွ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

(လုပ္ငန္းအမည္မ်ားအား

ဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ား

ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရပါမည္။)

အေနျဖင့္ ၎တို႕ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္

အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား (ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နမူနာ

ပိႆာ

ပိႆာ

ကုဗေပ

ကုဗေပ

ယူနစ္*

စုစု
ေပါင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဇန္နဝါရီ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ မွတ္စုစာအုပ္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာ

စက္တင္ဘာ

ၾသဂုတ္

ဇူလုိင္

ဇြန္

ေမ

ဧၿပီ

မတ္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္၏ ပထမလမွစ၍ လစဥ္ပံုျဖည့္သြင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဇယားအား ပံုမွန္ သိမ္းဆည္း

ႏုိဝင္ဘာ

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၎တို္႔၏

ဒီဇင္ဘာ

၄၄
နည္းလမ္း (၆) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လုပ္ငန္းအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အခ်ိန္ဇယား

နည္းလမ္း (၇) - တုိးတက္မႈအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
လုပ္ငန္းအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အခ်ိန္ဇယား

၄၅

၄၆

နည္းလမ္း (၇) - တုိးတက္မႈအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

နည္းလမ္းမိတ္ဆက္
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳ
သူမ်ားအဖြဲ႔မွ အစီအစဥ္တြင္ ေရးဆြဲထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို
ရွင္းလင္းျမင္သာစြာတင္ျပရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဒီနည္းလမ္းအား ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္း (နည္းလမ္း - ၆)၏ အခန္းဆက္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္
ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕တြင္း အစည္းအေဝးမ်ားတြင္
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္မ်ားကို တုိက္ဆုိင္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရွင္းလင္းျမင္သာေသာ
ပံုစံျဖင့္တင္ျပမႈအား ျပန္လည္မြမ္းမံႏုိင္ရန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းျမင္သာေသာပံုစံျဖင့္
တင္ျပျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လစဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
စာေပမတက္ေျမာက္သူမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ေရးတတ္ဖတ္တတ္သူမ်ားပါ အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္
ေစရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
နည္းလမ္းအား A-0 အရြယ္အစားရွိေသာ စကၠဴကားခ်ပ္(သို႔မဟုတ္)ပိုမိုတာရွည္ခံေသာ ဗီႏိုင္းေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္
သင့္ပါသည္။ နည္လမ္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လစဥ္ပံုမွန္ မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
CF အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပတ္သတ္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ ျမင္ႏုိင္ဖတ္ႏုိင္မည့္ အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာ
တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ခ်ိတ္ဆြဲထားရန္ ေနရာအတည္တက်မရွိပါက အစည္းအေဝးက်င္းပရာ
ေနရာသို႔ ယူေဆာင္လာ၍ အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္အေတာအတြင္း ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာ၌ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ အစီ
အစဥ္မ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာ၌လည္း အေထာက္
အကူျပဳႏိုင္ရန္။
• အစီအစဥ္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား စာေပမတတ္ေျမာက္သူမ်ားႏွင့္
အနည္းငယ္သာ ေရးတတ္ဖတ္တတ္သူမ်ားပါ အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည့္ ရွင္းလင္း ျမင္သာ
ေသာပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏုိင္ရန္။

အသံုးျပဳပံုအဆင့္ဆင့္
၁။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ(CFMC)မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (ဥပမာ - စာရင္းကိုင္
(သုိ႔မဟုတ္)ဘ႑ာေရးမွဴး)အား လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားအား ပံုမွန္မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ တာဝန္ခ်ထား
ေပးပါ။
၂။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ
ကိုယ္စားျပဳထားေသာ တစ္ႏွစ္တာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ လ်ာထားခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ လုပ္ငန္းအခ်ိန္
ဇယားပံုစံတစ္ခုအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပါ။ (အခ်က္အလက္မ်ားအား ႏွစ္၏ ပထမလမွစ၍ ျဖည့္သြင္းသင့္ပါသည္)
၃။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းအေျချပဳအခ်ိန္ဇယားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္
ေဆာင္ရြက္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထည့္သြင္းပါ။
၄။ ထိုသို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ၁ ႏွစ္/၁၂ လ ျပည့္သည္အထိ လစဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
၅။ အစီအစဥ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိန္ဇယားအား တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကြဲလြဲမႈ/ေသြဖည္မႈ
မ်ားရွိပါက ၎အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။
၆။ ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာအား အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခား

လုပ္ငန္းအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အခ်ိန္ဇယား

ေသာ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား မွ်ေဝေပးပါ။

အားသာခ်က္မ်ား
• အစီအစဥ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားကို
ရွင္းလင္းျမင္သာေသာပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း။
• တစ္ႏွစ္တာ အစီအစဥ္ရွိ လအလိုက္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းအခ်ိန္
ဇယားျဖင့္ ျမင္သာစြာျပသႏုိင္ျခင္း။
• ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္
ႏိုင္ျခင္း။
• အစီအစဥ္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား စာေပမတတ္ေျမာက္သူမ်ားႏွင့္
အနည္းငယ္သာ ေရးတတ္ဖတ္တတ္သူမ်ားပါ အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္း။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ တိုးတက္မႈ
အေပၚ အေရအတြက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ လစဥ္ ပံုမွန္ ျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္းျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ခန္းမွန္းေခ် မိနစ္ ၃၀ ၾကာျမင့္ပါမည္။

၄၇

၆

၅

မ်ား တက္ေရာက္ျခင္း

အစည္းအေဝးမ်ား/အခမ္းအနား

တက္ေရာက္ျခင္း

ကြန္ယက္အစည္းအေဝးမ်ား

၄ ကိုင္းခ်ိဳင္ျခင္း၊ ပင္က်ပ္ႏႈပ္ျခင္း

၃ မီးတားလမ္းေဖာက္ျခင္း

၂ ေပါင္းရွင္းျခင္း

၁ စုိက္ခင္းတည္ေထာင္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရပါမည္။)

အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္

နမူနာအျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား (ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္

တာဝန္ရွိသူ

မတ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဇန္နဝါရီ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ မွတ္စုစာအုပ္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။)

ႏုိဝင္ဘာ

ေအာက္တ

စက္တင္ဘာ

ၾသဂုတ္

ဇူလုိင္

ဇြန္

ေမ

ဧၿပီ

ေျပာင္းလဲမႈ
အတြက္
အေၾကာင္း
ျပခ်က္

(ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ား အဖြဲ႕သည္ ၎တို္႔၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္၏ ပထမလမွစ၍ လစဥ္ပံုျဖည့္သြင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဇယားအား ပံုမွန္ သိမ္းဆည္း

ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ - ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္

ဇယား ၁ - လုပ္ငန္းအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အခ်ိန္ဇယားနမူနာပံုစံ

ဒီဇင္ဘာ

၄၈
နည္းလမ္း (၇) - တုိးတက္မႈအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

၁၃ CF မွ သစ္ထုတ္ယူျခင္း

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ဝင္ေငြတိုး လုပ္ငန္းမ်ား

၁၂ (လုပ္ငန္းအမည္မ်ားအား

ေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ဝင္ေငြတိုး လုပ္ငန္းမ်ား

၁၁ (လုပ္ငန္းအမည္မ်ားအား

ေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

သင္တန္းတက္ေရာက္ ျခင္း

၁၀ (သင္တန္း အမည္အား

ေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

ရည္မွန္းခ်က္

သင္တန္းတက္ေရာက္ ျခင္း

အမွန္တကယ္

ေဆာင္ရြက္မႈ

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

၉ (သင္တန္း အမည္အား

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း

၈ (သင္တန္း အမည္အား

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ဒီေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ)

၇ (သင္တန္း အမည္အား

သင္တန္းတက္ေရာက္ ျခင္း

ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရပါမည္။)

အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္

နမူနာအျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား (ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ကုဗေပ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

(က်ား၊မ)

လူဦးေရ

တာဝန္ရွိသူ

မတ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဇန္နဝါရီ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ မွတ္စုစာအုပ္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။)

ဒီဇင္ဘာ

ႏုိဝင္ဘာ

ေအာက္တ

စက္တင္ဘာ

ၾသဂုတ္

ဇူလုိင္

ဇြန္

ေမ

ဧၿပီ

ေျပာင္းလဲမႈ
အတြက္
အေၾကာင္း
ျပခ်က္

(ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ား အဖြဲ႕သည္ ၎တို္႔၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္၏ ပထမလမွစ၍ လစဥ္ပံုျဖည့္သြင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဇယားအား ပံုမွန္ သိမ္းဆည္း

ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ - ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္

လုပ္ငန္းအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အခ်ိန္ဇယား

၄၉

၁၇

၁၆

၁၅

၁၄

လိုအပ္သလို ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္

အျခားလုပ္ငန္းမ်ား အား

ယူျခင္း

အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမွ မိႈခူး

မွ်စ္ထုတ္ယူျခင္း

အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာမွ

တုိင္ေမ်ာ ထုတ္ယူျခင္း ကုဗေပ

အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာမွ

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အမွန္တကယ္

ရည္မွန္းခ်က္

ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရပါမည္။)

အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္

နမူနာအျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား (ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ကုဗေပ

ပိႆာ

ပိႆာ

ကုဗေပ

တာဝန္ရွိသူ

မတ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဇန္နဝါရီ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ မွတ္စုစာအုပ္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။)

ႏုိဝင္ဘာ

ေအာက္တ

စက္တင္ဘာ

ၾသဂုတ္

ဇူလုိင္

ဇြန္

ေမ

ဧၿပီ

ေျပာင္းလဲမႈ
အတြက္
အေၾကာင္း
ျပခ်က္

(ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ား အဖြဲ႕သည္ ၎တို္႔၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္၏ ပထမလမွစ၍ လစဥ္ပံုျဖည့္သြင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဇယားအား ပံုမွန္ သိမ္းဆည္း

ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ - ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္

ဒီဇင္ဘာ

၅၀
နည္းလမ္း (၇) - တုိးတက္မႈအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘက္ဂ်က္) ႏွင့္ အသံုးစရိတ္အား ႏိႈင္းယွဥ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

နည္းလမ္း (၈) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)ႏွင့္ အသံုးစရိတ္အား
ႏိႈင္းယွဥ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘက္ဂ်က္) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

၅၁

၅၂

နည္းလမ္း (၈) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္
ရသံုးမွန္းေခ်ေငြစာရင္း(ဘတ္ဂ်က္)ႏွင့္ အသံုးစရိတ္အား ႏိႈင္းယွဥ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ ႏွစ္အလိုက္
ရည္မွန္းခ်က္အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရလဒ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္း (နည္းလမ္း- ၆)ႏွင့္
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္း (နည္းလမ္း - ၇)တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖည့္စြက္မႈ
ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အထူးသျဖင့္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္
ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔မွ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပံုမွန္ မြမ္းမံျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး
အစီရင္ခံစာအား ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပျခင္းတို႔တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကံဳျပဳပါသည္။ ဒီနည္းလမ္း
သည္ ေငြေၾကးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံ
ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ လိုအပ္ပါက အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား
အစီရင္ခံႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕မ်ားသည္ နည္းလမ္းအားအသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ
မ်ားကို ေျခရာေကာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္။
• ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္
သူမ်ားအား အစီရင္ခံစာတင္ျပရာ၌ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္။
• ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ေငြစာရင္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမုိအားေကာင္းေသာ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ႕စည္းပံုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္။

အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္
၁။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ(CFMC)မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (ဥပမာ - စာရင္းကိုင္
(သုိ႔မဟုတ္)ဘ႑ာေရးမွဴး)အား အဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးပါ။
၂။ လုပ္ငန္းအသီးသီးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝမႈကို ဇယား - ၁ ရွိ “ႏွစ္စဥ္ ရသံုးမွန္းေခ်ေငြစာရင္း/
ဘတ္ဂ်က္” ဆိုေသာေကာ္လံတြင္ ေရးမွတ္ပါ။
၃။ လအလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲေဝေပးထားေသာ ေငြေၾကးကို ႏွစ္၏ စတင္ေသာလမွ ၁၂
လ အထိ ျဖည့္စြက္ပါ။
၄။ လအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲထားေသာေငြေၾကးကို ႏွစ္၏ စတင္ေသာလမွ ၁၂ လ
အထိ ပံုမွန္ျဖည့္စြက္ပါ။
၅။ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပပါ။
၆။ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာ
အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအား အစည္း
အေဝးက်င္းပ၍ တင္ျပပါ။
၇။ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား A-0 (ေအဇီး႐ိုး) အရြယ္အစားရွိ စကၠဴကားခ်ပ္
(သို႔မဟုတ္) ပိုမိုခိုင္ခံ့ေသာဗီႏုိင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္မည့္
ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘက္ဂ်က္) ႏွင့္ အသံုးစရိတ္အား ႏိႈင္းယွဥ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အားသာခ်က္္မ်ား
• အဖြဲ႕မွ လစဥ္ ပံုမွန္ျဖည့္သြင္းထားေသာ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍
ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
• ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳ
သူမ်ားအဖြဲ႕အတြင္း ယံုၾကည္မႈမ်ားရရွိရန္ ကူညီေပးႏုိင္ျခင္း။
• CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပႏုိင္ရန္
ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား
• ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို လစဥ္ပံုမွန္ျဖည့္သြင္းရန္ စာရင္းကုိင္(သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာ
ေရးမွဴးတုိ႔၏ တာဝန္သိစိတ္ လိုအပ္ျခင္း။
• အစီအစဥ္ခ်ထားေသာဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေကာ္မတီ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းစီ လစာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကဲ့သို႔ေသာ အကဲဆက္ေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း
ရာတြင္ မည္သို႔ထိန္းေက်ာင္းမည္ကို စဥ္းစားထားရန္လိုအပ္ျခင္း။
• ဒီနည္းလမ္းသည္ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ စာရင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အလားအလာရွိေသာဝင္ေငြ(သို႔)ေငြႀကိဳေပးေခ်
ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့မေပးႏုိင္ျခင္း။
• ဒီနည္းလမ္းသည္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ အနည္းငယ္အတြက္သာသင့္ေတာ္ေသာ စာရင္းသြင္းပံုစံ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဖက္စာရင္းသြင္းစနစ္၏ အစားထိုးနည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ မရႏုိင္ျခင္း။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
• လစဥ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္ရန္ ဘက္ဂ်က္ပမာဏကိုလိုက္၍ ၁၅ မိနစ္ ႏွင့္ မိနစ္ ၃၀ အထိ
ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။

ေဆာင္ရြက္မည့္ အႀကိမ္ေရ
• လစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္သင့္ၿပီး ႏွစ္ကုန္တိုင္းတြင္ ေငြစာရင္းအား အၿပီးသတ္ပါ။

၅၃

နည္းလမ္း (၈) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ဇယာ (၁) - ရသံုးမွန္းေခ် ေငြစာရင္း (ဘက္ဂ်က္)ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း နမူနာပံုစံ

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္
အသံုးစရိတ္
ဘတ္ဂ်က္

စုစုေပါင္း

လ - ၁၂

လ - ၁၁

လ - ၁၀

လ-၉

လ-၈

လ-၇

လ-၆

လ-၅

လ-၄

လုပ္ငန္းမ်ား

လ-၃

စဥ္

လ -၂

ေငြေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္:
လ-၁

၅၄

တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမွတ္တမ္း

နည္းလမ္း (၉) - တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမွတ္တမ္း

တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမွတ္တမ္း (အဘြား၏ ေငြစာရင္း)

၅၅

၅၆

နည္းလမ္း (၉) - တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ သစ္ႏွင့္ သစ္မဟုတ္ေသာ အျခား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား
ထုတ္ယူျခင္းမွ ရရွိေသာဝင္ေငြႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ အစု
အဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)မွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာ၌
အေရးပါလွပါသည္။ ဒီနည္းလမ္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ(CF)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ CF ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထြက္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ေရးသြင္းမွတ္သားရာ၌ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
• ေဒသခံမ်ား၏ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာ(CF)ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွရရွိေသာ ဝင္ေငြ
ပမာဏဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းထားႏုိင္ရန္။
• ေဒသခံမ်ား၏ဝင္ေငြမ်ား တစ္စတစ္စ တုိးပြားလာေစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ CF ထြက္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ
ရန္ပံုေငြရရွိႏုိင္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။

အသံုျပဳပံု အဆင့္ဆင့္
၁။ CF အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ဝင္ေငြမ်ား
အား စာရင္းစာအုပ္(လယ္ဂ်ာစာအုပ္) မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အေပၚ အဖြဲ႕၏ ႏွစ္သက္သေဘာတူညီမႈအား ေသခ်ာေစရယူပါ။
၂။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ(CFMC)မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (ဥပမာ - စာရင္းကိုင္
(သုိ႔မဟုတ္)ဘ႑ာေရးမွဴး) အား မွတ္တမ္းတင္သူအျဖစ္ တာဝန္ခ်ထားေပးပါ။
၃။ မွတ္တမ္းတင္မည့္ စာရင္းသြင္းပံုစံမ်ားကို မိတၱဴဆြဲထားပါ။ (ဇယား- ၁)
၄။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ထိုစာရင္းသြင္းပံုစံတြင္ မွတ္တမ္းမ်ားကို မည့္သို႔ ျဖည့္စြက္ရမည္ကို ရွင္းလင္းျပသပါ။ အိမ္
ေထာင္စုတစ္ခုလွ်င္ မိတၱဴတစ္စံုစီ ျဖန္႔ေဝေပးထားပါ။
၅။ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္
ျဖည့္စြက္ထားေသာမွတ္တမ္းမ်ားကို
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ
စာရင္းကိုင္
(သုိ႔မဟုတ္)ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔ကို မွ်ေဝေပးရန္ ေတာင္းဆုိအၾကံျပဳပါ။
၆။ မွတ္တမ္းအားလံုး၏ စာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္အား ဇယား - ၂ ကို အသံုးျပဳ၍ ထိန္းသိမ္းထားပါ။ လစဥ္ ပံုမွန္ အစည္း
အေဝးတြင္ ထုိမွတ္တမ္းမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးအား တင္ျပေပးပါ။
၇။ အဆိုပါစာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳံ႕အခ်က္အလက္မ်ားအား CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အျခား
သက္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကို လိုအပ္သလို မွ်ေဝေပးပါ။
၈။ ေဒသခံမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္းတြင္ CF မွ မည့္မွ်ထည့္ဝင္မႈရွိသည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ပါ။

အားသာခ်က္မ်ား
• အိမ္ေထာင္စုတစ္စုျခင္းစီ၏ CF အဖြဲ႕၏ CF သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားႏွင့္
ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းေပးႏုိင္ျခင္း။
• CF ဧရိယာအတြင္းရွိ ထြက္ကုန္မ်ားမွရရွိေသာ ဝင္ေငြ အနည္း၊ အမ်ားကို သိျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္
လုပ္ကိုင္မႈအစီအစဥ္အား စိစစ္သည့္အခါတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ျခင္း။

တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမွတ္တမ္း

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
• ေရးသားျခင္းႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ အေတာ္အသင့္လိုအပ္တာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္
အခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္ျခင္း။
• အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုမွန္ျဖည့္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ကတိကဝတ္
လိုအပ္ျခင္း။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္
• အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း အခ်က္အလက္
မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ ၁၀ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္သာ လိုအပ္ပါသည္။
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထပ္မံမ်ား အသစ္သစ္ေသာ စာရင္းကိုင္
(သုိ႔မဟုတ္)ဘ႑ာေရးမွဴးထံသို႔ အသစ္သစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ၁၀
မိနစ္ မွ ၁၅ မိနစ္ လိုအပ္ပါသည္။

ဇယား (၁) - သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြစာရင္း (နမူနာ ပံုစံ)
အဖြဲ႔ဝင္အမည္:
အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအမည္:

ေငြေၾကးသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

လိပ္စာ:
လိပ္စာ:

အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာမွ ရရွိ ေသာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား
(သစ္၊ ထင္း၊ ကဏန္း၊ ငါး၊ ဝါး၊ မွ်စ္၊ စသည့္)

ယူနစ္

အိမ္သံုး
(ပမာဏ)

ေရာင္းခ်မႈ/
ေရာင္းခ်သည့္
ပမာဏ

ဝင္ေငြပမာဏ

x
x

x

မွတ္ခ်က္ - အထက္ပါ စာရင္းသြင္းပံုစံတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းစီ၏ CF အတြင္းရွိ သစ္ႏွင့္သစ္မဟုတ္ေသာ
အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

၅၇

နည္းလမ္း (၉) - တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ဇယား (၂) – CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အသံုးျပဳေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း မွတ္တမ္း (နမူနာ ပံုစံ)
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအမည္: ............................................................................................................
ေက်းရြာ ............................. ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္…....................… ... ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး.............................
ရက္စြဲ:…………………………မွ ………………………………ထိ

စဥ္

ရက္စြဲ

CF အဖြဲ႕ဝင္အမည္

က်ား၊မ

၅၈

CF အတြင္းရွိ သစ္ႏွင့္
သစ္ မဟုတ္ေသာ
အျခားသစ္ေတာ
ထြက္ပစၥည္းမ်ား

ယူနစ္

အိမ္သံုး ပမာဏ

ေရာင္းခ်မႈ/
ေရာင္းခ်သည့္
ပမာဏ

ေရာင္းခ်ျခင္း
မွရရွိေသာ
ဝင္ေငြ

မွတ္ခ်က္ - အထက္ပါဇယားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ကုန္တြင္ စုစုေပါင္းအား တာလီ
မွတ္ပါ။

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

နည္းလမ္း (၁၀) - တိုးတက္မႈအားေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္တင္ျပျခင္းနည္းလမ္း
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း (CF) အား
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
သဘာဝ အရင္းအျမစ္
၅

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တ
ိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း
၄
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္

၃

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

၂
၁

လူမူေရးဆုိင္ရာ
အရစ္အျမစ္

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္

ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္

၅၉

၆၀

နည္းလမ္း (၁၀) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း နည္းလမ္း

နည္းလမ္း မိတ္ဆက္
ဤနည္းလမ္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ(CF)လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ က႑အသီးသီးမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊
သယံဇာတႏွင့္ လူတို႔၏ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို အသံုး
ျပဳထားပါသည္။ ၄င္းသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ အရင္းအႏွီး(၅)ခုျဖစ္ေသာ- သဘာ၀သယံဇာတ၊ လူသား
အရင္းအျမစ္၊ လူမႈေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား သိသာ
ထင္ရွားေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသခံ
ျပည္သူတို႔၏ အတူတကြလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤနည္းလမ္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ေျခရာခံေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
• အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီး ၅ ခု၏ ေဒသအဆင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ အစု
အဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္။
• ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိး၍ အထက္ပါနယ္ပယ္ ၆ ခု၏ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားအား
သိသာျမင္သာေသာပံုစံအား အသံုးျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ေျခရာခံ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္။
• လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ ထိုအစီရင္ခံစားမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သူမ်ားအား မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္။

အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္
၁။ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ (CFMC) ေခါင္းေဆာင္မွ သစ္ေတာသယံဇာတ
ေကာက္ယူထားေသာစာရင္း၊ သယံဇာတေျမပံု၊ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ
စီမံခ်က္(CFMP)၊ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ လိုအပ္မည့္ထင္သည့္
အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ယူေဆာင္ခဲ့ပါ။
၂။ အစီအစဥ္အၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
၃။ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဓိက်ေသာ
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ၈ ေယာက္မွ ၁၀ ေယာက္အထိရွိေသာ အုပ္စုငယ္မ်ား ဖြဲ႔၍
အစီအစဥ္အၾကမ္းအား ေက်းရြာရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတြင္ အစည္းအေ၀းပြဲတစ္ခု က်င္းပေဆြးေႏြး ေစပါ။
၄။ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္မည့္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္မည့္သူတစ္ေယာက္စီအား တာဝန္ခ်ထားပါ။
၅။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္နည္းလမ္းအား မိတ္ဆက္၍ အဆိုျပဳထားေသာ က႑ ၆ ခု
(အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီး ၅ ခုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈ)ကို အေျခခံ၍
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။ (ဇယား - ၁၊ ပံု - ၁ ႏွင့္ ၂)
၆။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအလိုက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈက႑ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိက
နယ္ပယ္(အၫႊန္းကိန္းမ်ား)မ်ားကို ေဆြးေႏြးေစပါ (ထို႔အတြက္ ဇယား - ၁ အား အသံုးျပပါ)။ ဇယား - ၁ တြင္
နမူနာပံုစံမ်ားျပထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်က္မ်ားကို နမူနာယူ၍ အဖြဲ႕မ်ားအား အျခား
ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ထပ္မံထည့္သြင္း၍ ဆန္းသစ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
၇။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အမွတ္ေပးရန္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ပါ။ (ရမွတ္ ၁ မွ ၅ အထိေပးရန္
အၾကံျပဳထားပါသည္)
၈။ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေရးခ်ပါ။ သိမ္းဆည္းထားေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမပံုမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ေဖာ္ျပပါ။ ဆန္းစစ္သည့္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရွိေသာ အခ်က္အလက္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

မ်ားအားလံုးအား မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
(က) သဘာ၀သယံဇာတ - နည္းလမ္း ၁ အား ကိုးကား၍ အသံုးျပဳပါ။ (သယံဇာတျပေျမပံု)
(ခ) ေငြေၾကးဆိုင္ရာအရင္းအႏွီး - နည္းလမ္း ၃ (လူေနမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း)ႏွင့္ နည္းလမ္း ၉ (တစ္ဦး
ခ်င္းအလိုက္ ၀င္ေငြစာရင္း)အား ကိုးကား၍ အသုံးျပဳပါ။
(ဂ) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရင္းအႏွီးမ်ား - နည္းလမ္း ၁ (သယံဇာတျပေျမပံု)ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူတို႔၏
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ အသံုးျပဳပါ။
(ဃ) လူသားဆိုင္ရာအရင္းအႏွီး - စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို
ကုိးကား၍ အသံုးျပဳပါ။
(င) လူမႈေရးအရင္းအႏွီး - စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို ကုိးကား၍
အသံုးျပဳပါ။
(စ) အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား - စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း
မ်ားကို ကုိးကား၍ အသံုးျပဳပါ။
၉။ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအားသတ္မွတ္၍ ၎တို႔အား အဆင့္သတ္မွတ္
ေစပါ (ဥပမာ - အဆင့္ ၁ ေအာင္ျမင္မႈ လံုး၀မရွိ၊ အဆင့္ ၅ အျပည့္အ၀ ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္)။ ဤနည္းလမ္း
တြင္ အၫႊန္းအားလံုးအတြက္ ေဆြးေႏြး၀ိုင္းမ်ားစကား၀ုိင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုး၏ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကို ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၀။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ သက္ေသအခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ကို အမွတ္စဥ္ ေကာ္လံအမွတ္ ၄ ေအာက္တြင္ေရးသားေစပါ (လက္ရွိအေျခအေနမ်ား)။ အကယ္၍ျပန္လည္
သံုးသပ္သည့္ေန႔၌ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိပါက ၄င္းတို႔အား သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။
၁၁။ နယ္ပယ္တစ္ခု(သို႕)အညႊန္းကိန္းတစ္ခုအတြက္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္ေပးျခင္းမ်ားၿပီးဆံုးပါက ၎အတြက္
အေျဖမ်ားကိုေပါင္း၍ ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ေပးပါ။ နယ္ပယ္ ၆ ခုလံုးအတြက္ ထုိနည္းတူစြာ လုပ္ေဆာင္ပါ။
၁၂။ ပင့္ကူအိမ္ပံုစံ ကားခ်ပ္အားျပင္ဆင္ပါ (ပံု - ၁ အား ကိုးကားပါ)။ ပင့္ကူအိမ္၏ အစြန္းေထာင့္မ်ားတြင္ သက္
ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ ၆ ခုအား ေရးသား၍ ၎နယ္ပယ္အသီးသီအလုိက္ ရရွိေသာ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ားအား ပင့္ကူ
အိမ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ မွတ္သားပါ။
၁၃။ ထိုအမွတ္မ်ားအား မ်ဥ္းျဖင့္ လုိက္ဆက္ပါ။
၁၄။ ဇယား - ၁ တြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပင့္ကူအိမ္ပံုကားခ်ပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ပါ။ အဖြဲ႔၏ သ႐ုပ္အမွန္ကို ထုိကားခ်ပ္မွ ထင္ဟပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေဆြးေႏြးပါ။
၁၅။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ အားသာခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္မည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္
မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ။
ေက်းရြာတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပို္င္သစ္ေတာ (CF)လုပ္ငန္းမွ ရရွိလာေသာ
ရလဒ္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာသည္မ်ားရွိသလို
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ေျပာင္းလဲမႈအားလံုးသည္ အေရးႀကီးၿပီး မွတ္သားရန္ လိုအပ္သည္ဆုိေသာ္ျငားလည္း ရမွတ္မ်ားေပးသည့္အခါ ေဒသခံ
ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုသာ အေျခခံထား သံုးသပ္
ေပးရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားအား အၾကံျပဳပါ။ သို႔မွသာ ယခုအသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေစ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေသခ်ာ
စြာ ထင္ဟပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၆၁

၆၂

နည္းလမ္း (၁၀) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း နည္းလမ္း

အားသာခ်က္မ်ား
• အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီးမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း။
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္
တိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေစရန္ လမ္းၫႊန္ႏိုင္ျခင္း။
• သယံဇာတႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပနိုင္ျခင္း။
• ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအဖြဲ႕မ်ားသာမက အျခားဆက္စပ္သူမ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံျခင္း၊
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ျခင္း။

အကန္႔အသတ္မ်ား
• ဤနည္းလမ္းသည္ အလ်င္စလိုျပဳလုပ္သည့္အရာျဖစ္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အတြက္ အတိက်ဆံုးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။
• အမွတ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းသည္ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ နားလည္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

လိုအပ္ေသာအခ်ိန္
• အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီးတစ္ခုစီအတြက္ ၁၀ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။
• (စုစုေပါင္း ၉၀ မိနစ္မွ ၁၂၀ မိနစ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အရြယ္အစားေပၚ မူတည္သည္။)

မိမိကိုကိုယ္ဆန္းစစ္ျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္
• တစ္ႏွစ္လ်င္တစ္ႀကိမ္ (အသင့္ေတာ္ဆံုး) - ဤေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ CF ႏွင့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အရင္အႏွီးမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ဇယား ၁ - ေဒသခံျပည္သူအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူအဖြဲ႔ ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
နမူနာ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕
(ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္မ်ား)

ရည္မွန္းခ်က္

သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ တိုးတက္ျခင္း

၁၀၀%

CF ဧရိယာအတြင္း မွ ေဒသခံမ်ားမွ
ထုတ္ယူသည့္ သစ္ပမာဏ

၁၀၀%
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

CF ေတာအတြင္း မီးကာကြယ္
ႏိုင္ျခင္း
စိုက္ခင္းႏွင့္ သဘာဝမ်ိဳးဆက္
ဧရိယာမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း

သစ္ေတာဧရိယာ အတြင္းရွိ
သစ္မဟုတ္ေသာ အျခားသစ္ေတာ
ထြက္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ား

CF နယ္နိမိတ္ ဘုတ္တိုင္မ်ားႏွင့္
ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ
တည္ရွိမႈ
ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈ/ ေႏွာက္ယွက္
မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားျခင္း (ဥပမာ
- တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္း/
အမဲလိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့္)
စာက်က္ခ်ရန္ ေျမေနရာရရွိမႈ
CF ဧရိယာအတြင္းမွ
ထုတ္ယူသည့္ သစ္မဟုတ္ေသာ
အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား
သည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္
လံုေလာက္မႈ

(ရမွတ္အတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္)

သစ္ေတာသယံဇာတ

CF ေတာအတြင္းရွိ
ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားကို
ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း
တိရိစာၦန္မ်ား အေရအတြက္
တိုးပြားလာျခင္း

ရမွတ္

လက္ရွိအေနအထား

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

၁

၂

၃

၄

၅

၁

၂

၃

၄

၅

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
သက္ေသမ်ား

၆၃

၆၄

နည္းလမ္း (၁၀) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း နည္းလမ္း

နမူနာ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕
(ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္မ်ား)

ရမွတ္

လက္ရွိအေနအထား
ရည္မွန္းခ်က္

(ရမွတ္အတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္)

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

၁

၂

၃

၄

၅

၁

၂

၃

၄

၅

အျခား
ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုသည္မ်ား…
စုစုေပါင္း
ပ်မ္းမွ် (ပင့္ကူအိမ္ ပံုတြင္
ျဖည့္ရန္)
လူသားဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္
(လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္)
CF အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ
ေကာ္မတီ၏ သစ္ေတာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္
CF ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း၊
တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကို
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတို႔တြင္
CF အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္

CF လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား
စာရင္းသြင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္း
မွတ္ရာထားရွိျခင္း၊ အစည္းအေဝး
မွတ္တမ္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ
ေရးသားျခင္းတို႔တြင္ CF
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
အေပၚ CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ
CF လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အဓိကက်
ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတြင္
ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
စြမ္းရည္
အျခား ထပ္မံျဖည့္စြက္လို
သည္မ်ား…
စုစုေပါင္း

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
သက္ေသမ်ား

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

နမူနာ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕
(ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္မ်ား)

ရမွတ္

လက္ရွိအေနအထား
ရည္မွန္းခ်က္

(ရမွတ္အတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္)

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

၁

၂

၃

၄

၅

၁

၂

၃

၄

၅

၁

၂

၃

၄

၅

ပ်မ္းမွ် (ပင့္ကူအိမ္ ပံုတြင္
ျဖည့္ရန္)
လူမႈေရးရႈေထာင့္ (လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ)
CF အဖြဲ႔သည္
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ
ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွျခင္း
CF အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္
CFအဖြဲ႕တြင္း အစည္းအေဝး
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
တက္ႂကြစြာပါဝင္ျခင္း

၁၀၀%

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ CF
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ

၅၀%

CF သည္ သစ္ေတာသယံဇာတ
မ်ားကို စီမံရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္
တရားဥပေဒ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္
အခြင့္လက္မွတ္ရွိျခင္း
ေက်းရြာသားမ်ားသည္
CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္
ပါဝင္ေနၾကျခင္း

၁၀၀%

CF သည္ မူဝါဒဆုိင္ရာ
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိျခင္း
အျခား ထပ္မံျဖည့္စြက္လို
သည္မ်ား….
စုစုေပါင္း
ပ်မ္းမွ် (ပင့္ကူအိမ္ ပံုတြင္
ျဖည့္ရန္)
စီးပြားေရး ရႈေထာင့္
(စီပြားေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ)

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
သက္ေသမ်ား

၆၅

၆၆

နည္းလမ္း (၁၀) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း နည္းလမ္း

နမူနာ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕
(ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္မ်ား)

CF အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသည္ CF
ေတာမွ သစ္ႏွင့္ အျခားသစ္ေတာ
ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔
အိမ္သံုးအတြက္ ရရွိျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္

၁၀၀%

CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္
လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္
ထြန္တံုး၊ ထြန္တံ၊ ဓား႐ိုး စသည့္
လယ္ယာသံုး အေထာက္အကူျပဳ
ပစၥည္းမ်ားကို CF ေတာမွ
ရရွိျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြအသံုးစရိတ္ကို
သက္သာေစျခင္း
CF အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္
ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိျခင္း

ေက်းးရြာအဆင့္ သစ္ေတာ
အေျချပဳ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေဒသမ်ားမွအလုပ္အကိုင္ရရွိျခင္း

သစ္ေတာအေျချပဳ ဝင္ေငြတိုး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္
ခြဲေဝျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈရွိျခင္း

(ရမွတ္အတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္)

CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ CF
ေတာထြက္ရွိေသာ သစ္ႏွင့္
အျခားသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း
မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္
ဝင္ေငြရရွိျခင္း

အိမ္သံုးႏွင့္ဝင္ေငြကို CF ရွိ

ရမွတ္

လက္ရွိအေနအထား

၁၀၀ %

၁

၂

၃

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

၄

၅

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
သက္ေသမ်ား

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

နမူနာ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕
(ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္မ်ား)

ရမွတ္

လက္ရွိအေနအထား
ရည္မွန္းခ်က္

(ရမွတ္အတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္)

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

၁

၂

၃

၄

၅

၁

၂

၃

၄

၅

CF အဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ
အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ဝင္ေငြတိုး
လုပ္ငန္းမ်ားရွိျခင္း
ေဒသခံမ်ားသည္ CF မွ ေခ်းေငြ
(သို႔မဟုတ္) ေခ်းေငြ အာမခံ
အျဖစ္ ထားရွိႏိုင္မႈရရွိျခင္း
အျခား ထပ္မံျဖည့္စြက္လို
သည္မ်ား….
စုစုေပါင္း
ပ်မ္းမွ် (ပင့္ကူအိမ္ ပံုတြင္
ျဖည့္ရန္)
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းႏွီး
(႐ုပ္ဝတဳၱပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ)

CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔
ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သစ္မ်ားကို

၁၀၀%

CF ေတာမွရရွိျခင္း

CF လုပ္ငန္းမွ ေက်းရြာ၏
အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း
CF လုပ္ငန္းမွ လမ္းမ်ား
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
CF မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္
သန္႔ရွင္းေသာ သံုးေသာက္ေရကို
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

၁၀၀%
(အိမ္)

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
သက္ေသမ်ား

၆၇

၆၈

နည္းလမ္း (၁၀) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း နည္းလမ္း

နမူနာ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕
(ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္မ်ား)

ရမွတ္

လက္ရွိအေနအထား
ရည္မွန္းခ်က္

(ရမွတ္အတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္)

CF မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္

၁၀၀%

ကိုယ္ပုိင္ေရေလာင္းအိမ္သာမ်ား

(အိမ္)

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

၁

၂

၃

၄

၅

၁

၂

၃

၄

၅

ရရွိရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
CF လုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ
အစည္းအေဝးႏွင့္ CF လုပ္ငန္း

အစည္းအေဝး

ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

က်င္းပ ရန္

သိမ္းဆည္းရန္ လံုၿခံဳေသာ

ေနရာ ၁ ခု

ေနရာ/အေဆာက္အဦးရွိျခင္း
အျခား ထပ္မံျဖည့္စြက္လို
သည္မ်ား….
စုစုေပါင္း
ပ်မ္းမွ် (ပင့္ကူအိမ္ပံုတြင္ျဖည့္ရန္)
အဖြဲ႔အစည္း (အဖြဲ႔အစည္းဆို္င္ရာ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ)
CF စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီသည္
သတ္မွတ္ထားေသာ
အပိုင္းအျခားအလုိက္
ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

တစ္လ
(၁) ႀကိမ္

က်င္းပျခင္း
CF အခြင့္လက္မွတ္ရရိွၿပီး
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း

၁၀၀ %

အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
သတ္မွတ္ထားေသာ CF
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏

၁၀၀ %

သက္ေရာက္မႈ
CF စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီမွ
ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း

၁၀၀ %

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
သက္ေသမ်ား

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

နမူနာ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕
(ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္မ်ား)

ရည္မွန္းခ်က္

သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလ
အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ား
က်င္းပျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ

တစ္ႏွစ္
(၁) ႀကိမ္

အေျခအေန စစ္ေဆးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္း
CF လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား၊
ေငြစာရင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း
တိုးတက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
အျခားလိုအပ္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား
မွတ္တမ္းတင္ထားရွိျခင္း
CF သည္ သစ္ေတာဧရိယာ
အတြင္း တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား
အား စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း (အမဲ
လိုက္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္း၊
ေတာမီးရိႈ႕ျခင္း စသည္ျဖင့္)

CF ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
အား လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းထား
ရွိၿပီး လိုအပ္လ်င္ လိုအပ္သလို
ျပန္လည္ထုတ္ယူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း
အျခား ထပ္မံျဖည့္စြက္လို
သည္မ်ား….
စုစုေပါင္း
ပ်မ္းမွ် (ပင့္ကူအိမ္ ပံုတြင္
ျဖည့္ရန္)

(ရမွတ္အတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္)

CF အဖြဲ႔သည္ သေဘာတူ
အပိုင္းအျခားအလိုက္

ရမွတ္

လက္ရွိအေနအထား

၁၀၀%

၁

၂

၃

အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

၄

၅

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
သက္ေသမ်ား

၆၉

၇၀

နည္းလမ္း (၁၀) - တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း နည္းလမ္း

ပံု - ၁: အဓိက မူေဘာင္မ်ား (၆ ခု)ေအာက္ရွိ CF ၏ အေျခအေန နမူနာတစ္ခုအား ေဖာ္ျပထားသည့္ ပင့္ကူအိမ္ပံု
ကားခ်ပ္
သဘာဝ အရင္းအျမစ္
၅
၄

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္

၃

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

၂
၁

၂၀၁၆
၂၀၁၇

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္

လူမူေရးဆုိင္ရာ
အရစ္အျမစ္

ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္

ပံု - ၂: ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ နမူနာကားခ်ပ္

RECOFTC အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ
အတြင္းရွိ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သစ္ေတာ၊ ေရ၊ ေျမ၊
ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ား၏ ပိုမိုခိုင္မာသည့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္
သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မွ်တသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္
စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမွင့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
RECOFTC အဖြဲ႔သည္ သစ္ေတာက႑တြင္ ထူးျခား၍
အေရးပါေသာေနရာတစ္ခုကို ယူထားပါသည္။ ဤအဖြဲ႔
သည္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ေစေရးကို အထူးျပဳ
ေဆာင္ရြက္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ တစ္ခုတည္း
ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ RECOFTC
အဖြဲ႔သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ အျပင္ဖက္ရွိ အစိုးရ
မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မဟာ
ဗ်ဴဟာေျမာက္

ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္

ထိေရာက္ေသာ

မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။
ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔
အၾကံဳ၊ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပေနရာ
မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ စြမ္းေဆာင္
ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အၿမဲေျပာင္းလဲ ဆန္းသစ္
ေနသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတို႔ျဖင့္ RECOFTC အဖြဲ႔သည္ ျပည္
သူမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ
ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။
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P.O. Box 1111
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Bangkok 10903, Thailand
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