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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ

အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္ကို

အာဆီယံလူမႈသစ္ေတာကြန္ရက္

(ASEAN

Social

Forestry

Network- ASFN) ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး
သင္တန္းဗဟို႒ာန (RECOFTC – The Center for People and Forests) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး႒ာနလက္ေအာက္ခံ
သစ္ေတာဦးစီး႒ာနႏွင့္ သစ္ေတာသုေတသန႒ာနခြဲတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပနုိင္ရန္

ခြင့္ျပဳလမ္းညႊန္မႈေပးခဲ႔ပါေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွ

ဒုတိယ၀န္ၾကီး

ဦးေအးျမင့္ေမာင္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္ နွင့္တကြ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ
ေခ်ာေမြ႕စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး အေသးစိတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္ေဆြႏွင့္တကြ သစ္ေတာသုေတသန႒ာနမွ

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာေဆြးေႏြးနုိင္ေရးအတြက္ ပံ႔ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ RECOFTC Bangkok
ရံုးမွ Executive Director ေဒါက္တာတင့္လြင္ေသာင္း၊ မန္ေနဂ်ာ Ronnakorn Triraganon ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ Ann Jyothis
တို႕အား လည္းေကာင္း RECOFTC ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္ အဖြဲ႕က လႈိက္လဲွစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ ကုိ ပုိမိုထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ အသိပညာမ်ား၊ အေတြ ့အႀကံဳမ်ား၊ အသိအျမင္မ်ား ေဝမွ်ေပး ပါေသာ စာတမ္းရွင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊
ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္တုိင္းတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေဆြးေႏြးကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားေဝမွွ်ေပးပါေသာ ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီး၊
အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသူအေပါင္းအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပထမဆံးု ဖိရ
ု မ္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္
“ National Forum of Community Forestry in Myanmar”
က်င္းပၿပီးစီးျခင္း အစီရင္ခံစာ
၁။ နိဒါန္း
လူနွင့္သစ္ေတာ ဗဟို႒ာန (RECOFTC – The Center for People and Forests) သည္ အာဆီယံလူမႈသစ္ေတာကြန္ယက္ (ASEAN Social Forestry
Network – ASFN) မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္းရွိ ႏိူင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔မွ(၂၀) ရက္ေန႔ထိ ထိုင္းႏိူင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ “တတိယအႀကိမ္
ေဒသဆိုင္ရာ

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဖိုရမ္”ကို

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တတိယအႀကိမ္ဖိုရမ္တြင္

ေဒသခံျပည္သူ

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း တိုးတက္မႈမ်ားကိုဆန္းစစ္ျခင္း၊ အနာဂါတ္အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသတြင္းရွိျပည္သူမ်ား၏
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္မ်ားႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါဖိုရမ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊
လာအိုႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို ့တြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဖိုရမ္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားရွိခဲ ့ၾကသည္။
ထုိ႕ျပင္ လူနွင့္သစ္ေတာဗဟို႒ာန- ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္ (RECOFTC - Myanmar Country Program ) သည္ သစ္ေတာဦးစီး႒ာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍
အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာမ်ား

နုိင္ငံအ၀ွမ္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္

နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမုင့္တင္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ပူးေပါင္းပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူထားရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ “တတိယအႀကိမ္ေဒသဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕
ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဖိုရမ္” မွခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူနွင့္သစ္ေတာဗဟို႒ာန- ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္ (RECOFTC
- Myanmar Country Program ) သည္ သစ္ေတာဦးစီး႒ာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္
“National Forum of Community Forestry in Myanmar” ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္တြင္ Community Forestry (CF) အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအစီစဥ္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္

၎လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကဲ့သို႕

ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္စိတ္တို႕ကို

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာရရွိႏိုင္ေရးရည္မွန္းကာ

က်င္းပ

ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၂။ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္
လူနွင့္သစ္ေတာဗဟုိဌာန - ျမန္မာနိင္ငံအစီအစဥ္၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္ကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
(က) ႏိုင္ငံအဆင့္မူဝါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားစသည့္ လက္ရွိေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသခံ
ျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကိုဆန္းစစ္ရန္၊
(ခ) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း RECOFTC အဖြဲ ့၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ထုတ္
ရန္၊
(ဂ) ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈအား အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ၏ေဒသခံ
ျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္အတိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဃ) အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ (CFNWG) အား ခိုင္မာ
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ အနာဂါတ္ကာလႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားအား ထိန္းညႈိႏိုင္ေရးကို
အားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ထုိေဆြးေႏြးပြဲ၏ရလာဒ္မ်ားသည္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေဖာ္ထုတ္နိင
ု ္ေရးကုိ

ပံ႔ပုိးႏိုငရ
္ န္

သစ္ေတာဦးစီး႒ာနမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ဆက္စပ္႒ာနမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

တကၠသိုလ္မ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံသစ္ေတာအသံုးျပဳသူအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသား အဆင့္ဖိုရမ္ တက္ေရာက္ခဲ ့သူမ်ား စာရင္းကိုေနာက္ဆက္တြဲ
(၁) ျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဆင္း၊ သစ္ေတာသုေတသန႒ာန၊ စုေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၃) ရက္ေန႔မွ
(၄) ရက္ေန႕အထိ(၂)ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ စာတမ္းရွင္မ်ား၏ တင္ျပေဆြးခ်က္မ်ား ၊ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း
တြင္ အဓိကဆက္စပ္ပါ၀င္ေနေသာ အုပ္စုၾကီး (၅) ခုမွ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အုပ္စုအလုိက္ ၾကံဳေတြ႕နုိင္ေသာ အခက္အခဲအမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
ဒုတိယေန႔တြင္ ထိုအုပ္စု ( ၅) ခုွမွ အဖြဲ ့ ၀င္မ်ား က လက္ရွိအေနအထားမ်ားးကုိစီစစ္၍ ၎တုိ႔ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္၍
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)ျဖင့္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ

အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္”ကုိ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

သစ္ေတာဝန္ႀကီး႒ာန၊

ဒုတိယဝန္ႀကီး

ဦးေအးျမင့္ေမာင္မွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဗဟို႒ာန၊
ထိုင္ႏိုင္ငံ(RECOFTC) ရံုးခ်ဳပ္မွ Executive Director ေဒါက္တာတင့္လြင္ေသာင္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ
ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
၃။ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
ဖုိရမ္တြင္ အစုအဖြဲ ့ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း၏ မူ၀ါဒသေဘာတရားဆုိင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာတမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ
ပထ၀ီအေနအထားအရ

မတူညီေသာအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ

သုံးသပ္စုစည္းထားသည့္စာတမ္းမ်ား

ဖတ္ၾကားတင္ျပ

ခဲ့ၾကပါသည္။
ပထမဦးစြာ သစ္ေတာဦးစီး႒ာနမွ ဦးတင့္ေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းအေပၚထားသည့္ ရည္ရြယခ
္ ်က္အေရးပါပံု၊
ဥပေဒအေၾကာင္းအရာအရ ခုိင္မာမႈအေနအထား၊ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေဒသခံအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းအေပၚ ေဒသခံျပည္သူတို႕၏
အျမင္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ecosystem Conservation and Community
Development
ေဖာ္ေဆာင္သည့္

Inintiative

(ECCDI)

မွ

ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္က

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳရန္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းအား

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ထားေသာေဒသတခ်ဳိ႕မွ

လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္

ေစ်းကြက္ကို
ေစ်းကြက္

စာရင္းေကာက္ယူေတြ ့ရွိခ်က္မ်ား ကုိးကား၍ အက်ယ္တ၀င့္တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။
သစ္ေတာဦးစီး႒ာနမွေဒါက္တာေသာင္းႏိုင္ဦးက ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားေလ်ာ့က်ျခင္းမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Reduced Emissions from Deforestation and
Forest Degradation- REDD+) အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာမ်ားက REDD+ လမ္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ပံုႏွင့္
အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအား

REDD+

လမ္းစဥ္မ်ားက

မည္သို႕အက်ဳိးျပဳႏိုင္ပံုမ်ားအား

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္ရန္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
သစ္ေတာသုေတသန႒ာနမွ

ေဒါက္တာအိအိေဆြလိႈင္က

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္

အစဥ္အလာအရထိန္သိမ္းထားေသာ

သဘာဝေတာမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပျခင္း သုေတသနစာတမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍တင္ျပ ရွင္းလင္းပါသည္။
တင္သြင္းဖတ္ၾကားရာတြင္ ေဒသဇုန္(၃)ေနရာရွိ အစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္
ေတာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေျမအသံုးခ်ခြင့္၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ၏ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္တြင္မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာ သေဘာတရားဆက္စပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအေရးပါ
မႈႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေပၚ သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသကဲ့သုိ႕ ေဒသအလုိက္ေတြ႕ၾကံဳရပုံမ်ားကုိ အပူ
ပိုင္းစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီး႒ာနမွ ဦးဘေကာင္းက အပူပိုင္းေဒသမ်ားအတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အပူပိုင္းေဒသ၊ ေညာင္ဦးၿမဳိ ့နယ္အတြင္း အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေန
အား အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပထမဆံးု ဖိရ
ု မ္

ဆက္လက္၍သစ္ေတာဦးစီး႒ာနမွ

ဦးဝင္းေမာင္ေအးက

ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ

ဒီေရေတာဧရိယာမ်ားအတြင္း

အစုအဖြဲ႕ပိုင္

သစ္ေတာမ်ားတည္ေထာင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကိုအေျခခံ၍ ရရွိသည့္အခြင့္လမ္းႏွင့္အခက္အခဲမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။
CLEARR မွ ဦးေမာင္ေမာင္ၿပံဳးႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကည္တို႔ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာေရြးခ်ယ္သည့္ စံမ်ား၊ အစုအဖြဲ႕
ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ရန္အတြက္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom Foundation) မွ ဦးေအာင္ဇံက ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသအတြင္း ေဒသခံ
အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းမွရရွိသည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊

ေအာင္ျမင္ေသာ

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္နုိင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊

ေခါင္းေဆာင္မႈအေရးပါပုံႏွင့္ အသံုးျပဳသူအစုအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတုိ႕ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး
တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑မွ

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းသေဘာတရားမေပ်ာက္ပ်က္ေစဘဲ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္း

ရွိမရွိေမးျမန္းခ်က္အေပၚတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာေနရာေဒသတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ား
တန္ဖိုးျမွင့္ပစၥည္းျဖစ္ေအာင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း၊ ေစ်းကြက္ဝင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါသည္။
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သစ္ေတာမ်ားအေပၚ

တုိက္ရိုက္မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူမ်ား

ပါဝင္လာျခင္းရွိမရွိ

ေမးျမန္းခ်က္တြင္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ရာတြင္

ယခင္အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမတည္ေထာင္

မီွက အဆိုပါသစ္ေတာအေပၚတြင္ ထင္းစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ စားက်က္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငါး၊ ပုဇြန္ေမြးျမဴရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အဓိကမွီခိုေနေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ ့အျဖစ္ ပါဝင္လာျခင္းမရွိပါ။ ၎၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

မူလမွီခိုေနေသာ

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းတြင္

ပါဝင္ေသာအသံုးျပဳသူမ်ား အဖြဲ ့အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါသည္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ ့နယ္၊ ေျမသင္းတြင္းေက်းရြာ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာ အသုံးျပဳသူ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက ၎တုိ ့ အစုအဖြဲ႕
ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ၃၆.၆ ဧကကို (ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ) ပေရာဂ်က္မွ ထူေထာင္ၿပီး ေက်းရြာလူထုကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။
ေျမသင္းတြင္းေက်းရြာသည္ သစ္ေတာသစ္ပင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသျဖင့္ (၁၀) ႏွစ္ သက္တမ္း အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။
သို႕ပါေသာ္လည္း

အပူပိုင္းဇံုေဒသျဖစ္သျဖင့္

မိုးနည္းျခင္း၊

ေျမၾသဇာညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း

အသစ္ထူေထာင္ျခင္းမ်ားမွာ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသျဖင့္ အပူပိုင္းဇံုေဒသမ်ားအတြက္ အထူးစဥ္းစားေပးပါရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးလာပါသည္။
“ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ

့စည္းျခင္း”ႏွင့္

“ေဒသအဆင့္အလိုက္

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း

အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း” အၾကားတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းက ေဒသခံမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပိုမိုရရွိသည္ကို ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ
သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းခ်က္အေပၚ တက္ေရာက္လာသူ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ နီေပါႏိုင္ငံ၏
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္

သစ္ေတာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္

သစ္ေတာအသုံးျပဳသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား

ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ရာ

အဖြဲ႕

အစည္းတစ္ခုအျဖစ္သာမက သစ္ေတာဦးစီး႒ာန၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္အဖြဲ႕စည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ယခုအခါ
၎အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ျပည္သူလူထု၏အသံအား ပိုမိုကိုယ္စားျပဳလာႏိုင္ကာ မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္မႈအပိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း
ရွိေနပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၄။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
ထိုတင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍

သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊

သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊

႒ာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕

အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္တက္ေရာက္လာသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
အုပ္စု(၅) ဖြဲ႔ခြဲ၍ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုအလိုက္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္မည့္ အဓိအခြင့္အလမ္း (၃)မ်ဳိး၊ အခက္အခဲ(၃)
မ်ဳိးႏွင့္ ၎အခက္အခဲမ်ား အားေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြး၍ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဖုိရမ္၏

ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(CFNWG)

ကို

ခိုင္မာ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ အနာဂါတ္ကာလ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားအား ထိန္းညႈိႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ
ပံ႔ပုိးနုိုင္ရန္

သစ္ေတာဦးစီး႒ာနမွ

ဦးမ်ဳိးမင္းက

အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

(Community

Forestry

National Working Group – CFNWG) ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား CFNWG ဖြဲ႕စည္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ား၊ ဖြဲ ့စည္းပံုႏွင့္
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ CFNWG ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ားအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားသိရွိေစရန္ အသိေပးရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဌာေနအစီအစဥ္ ညိွႏိႈင္းေရးတာ၀န္ခံ
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက

RECOFT၏

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့ပတ္သက္၍

ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန္

ရည္ရြယ္ထားသည့္အစီအစဥ္မ်ား (Country Engagement Plan of RECOFTC)ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္
နည္းဗ်ဳဟာမ်ားအား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထုိသုိ႕နုိင္ငံအဆင့္ ၾကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား၊ RECOFTC ၏ ရည္ရြယ္ထားသည့္အစီအစဥ္မ်ား သိရွိေလ့လာျပီးသည့္ေနာက္

ႏိုင္ငံ၏ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕

ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ( Formulation of Joint Country Action Plan for CF) အတြက္ က႑(၅)ခုမွ
္ ွေန၍ အစုအဖြဲ ့ ပိင
ု သ
္ စ္ေတာတည္ေထာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိင
ု မ
္ ည့အ
္ ကူအညီ လုပ္ေဆာင္မည့လ
္ ပ
ု င
္ န္း
၎တု႕ိ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ က႑အသီးသီး၏ရႈ ့ေထာင့မ
မ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ ့အစည္း၊ အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား သိရွိေစရတိေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား
က႑(၅) ခုမွ အသီးသီးေဖာ္ထတ
ု ္သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။က႑တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပထမဆံးု ဖိရ
ု မ္

လုပ္ငန္း

နည္းလမ္း

ေနရာ

လူထုအားစည္းရံုး

ခရိုင္အလိုက္ CF တည္ေထာင္ရန္

ကခ်င္

လႈံ ့ေဆာ္ျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာေနရာမ်ား၌

ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၈)
၂၀၁၄

၂၀၁၅

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ကရင္

×

×

×

×

×

ေစ်းကြက္အေျခခံေသာ CF

ပဲခူး

×

×

×

×

×

တည္ေထာင္မႈ

(အေရွ ့ ၊

ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္

အေနာက္)

×

×

×

×

×

လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ရခိုင္

ပထဝီဝင္အေနအထား၊

အပူပိုင္း

အေျခအေနမ်ားအေပၚ

ေဒသ

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈

ရွမ္း
(ေတာင္၊
ေျမာက္)

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား

•

ေက်းရြာအလိုက္ ေျမအသံုးခ်မႈ
စီမံခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္

ေလ့လာေဖာ္ထုတ္

ကယား

သတ္မွတ္ျခင္း

ျခင္း
•

PRA (လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

ဧရာဝတီ

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ)

ျမစ္ဝွမ္း ေဒသ

မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
စစ္ကိုင္း
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

•

တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္
တိုးတက္ေစျခင္း

အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း (ဥပမာဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္း)
•
•

CF လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအား

CF တည္ေထာင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို

•

ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
•

သက္ဆိုင္ရာ႒ာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ
့အစည္းမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္လက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္

•

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ့ အစည္းမ်ား

လက္တြဲအေကာင္အထည္

အၾကား ကြန္ယက္ဖြဲ ့စည္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

CBOs ႏွင့္ NGOမ်ား
ေဖာ္ျခင္း

•

ဖြ ့ံၿဖိဳးေစျခင္း

မိမိႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသို့
အျပန္အလွန္
ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ျခင္း

•

ႏွစ္စဥ္ အေတြ
့အႀကံဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား
က်င္းပျခင္း

(ခ) ႒ာနဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ ့၏ ေရွ ့ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္
လုပ္ငန္း

နည္းလမ္း

၁။ ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ

- အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ေနရာ
- FD & CFNWG

ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၈)
၂၀၁၄

၂၀၁၅

×

×

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈

CFI ျဖစ္ေပၚလာေရး
အဆိုျပဳတင္ျပရန္
×
၂။ CF တည္ေထာင္ခြင့္

- အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထား

စစ္တမ္း

ရယူေရး အတြက္
အခ်ိန္ကာလႏွင့္ စီစစ္ရမည့္

- FD & CFNWG

ေကာက္ယူျခင္း၊
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္
၃။ CF လုပ္ငန္းဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ဝင္မ်ား၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ႏိုင္ေရး

- ရန္ပံုေငြခြဲေဝခ်ထားျခင္းႏွင့္

- ရန္ကုန္တိုင္း

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ

ေဒသႀကီး ႏွင့္

အစီအရင္ခံစာ

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

-

-

×

×

×

×

×

×

ျပည္နယ္အလိုက္ CF
working Group

တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္
၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္

- လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္

- ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ

ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ပံ့ပိုးရန္

ဆန္းစစ္ျခင္း

ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္

- အလွဴရွင္မ်ားရွာေဖြျခင္း

CF working Group ႏွင့္

- နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း

FD & CFNWG
- အစိုးရအဖြဲ ့အစည္း

၅။ CFI ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ၊

- မူဝါဒဆိုင္ရာ အသိႏိုးၾကားမႈ

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ

(ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား)

မ်ား

ဥပေဒျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး
ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္
- FD & UMFCCI
၆။ ေလ့က်င့္ပညာေရးက႑

- ဆရာျဖစ္သင္တန္း

တိုးခ်ဲ ့ျမွင့္တင္ရန္
- FD
၇။ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ခ်ိတ္

- ရွင္းလင္းျပတ္သား၍

ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္

ထင္သာျမင္သာရွိေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၈။ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏

- အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

အသိအျမင္မ်ား ႏိုးၾကားတက္

အစည္းအေဝး၊ သင္တန္း

ႀကြေစေရး တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္

(မီဒီယာ၊ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ

ရန္

့၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ့ အစည္း၊
ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူမ်ား)

ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပထမဆံးု ဖိရ
ု မ္

(ဂ) မီဒီယာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ ့၏ ေရွ ့ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

လုပ္ငန္း

နည္းလမ္း

ေနရာ

- သတင္းေရးသားျခင္း၊

- သတင္းေရးသားျခင္း

- သတင္းစာ

အခ်က္အလက္ျဖန္ ့ေဝျခင္း

- ေဆာင္းပါးေရးျခင္း

- ဂ်ာနယ္

- သတင္းသမား အခ်င္းခ်င္း

- ကာတြန္း သရုပ္ေဖာ္ျခင္း

- ရုပ္ျမင္သံၾကား

- ရုပ္သံျဖင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း

- အင္တာနက္

သတင္း အခ်က္အလက္

ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၈)
၂၀၁၄

၂၀၁၅

×

×

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈

×

×

×

စာမ်က္ႏွာ

ျဖန္ ့ေဝျခင္း
- အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(ဃ) ပညာေရးႏွင့္ သုေတသန ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ ့အစည္း၏ ေရွ ့ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

လုပ္ငန္း

နည္းလမ္း

ေနရာ

- CF ႏွင့္ (က်ား / မ ) တန္းတူ

- လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

ဇံု (၃) ဇံု

ညီမွ်ေရး

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ

၂၀၁၄

၂၀၁၅
×

×

-

- FRI

- ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

- အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း

သုေတသန ဒီဇိုင္းမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳး

- အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း

တိုးတက္ေစျခင္း

- အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

- စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း

- သင္တန္း

- ဇံု (၃) ဇံု

- ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္

- ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း

- ဇံု (၃) ဇံု

- CF မွထြက္ရွိေသာသစ္ေတာ

ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးအသင္းအဖြဲ ့မ်ား၊

ကခ်င္

ထြက္ပစၥည္းမ်ား အားတန္ဖိုး

တစ္သီးပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူလူထု

ျမွင့္တင္ျခင္း

အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

- ပဋိပကၡစီမံခန္ ့ခြဲျခင္း

- ရိုးရာအသိႏွင့္ သိပၸံနည္းက်အသိ

CF လုပ္ငန္းတြင္ ေရႏွင့္ေျမ

ေပါင္းစပ္ အေျဖရွာျခင္း

အား စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း

ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၈)

×
×

×

×
- ဇံု (၃) ဇံု

-

-

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈

(င) ပုဂၢလိက စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ ့၏ ေရွ ့ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

လုပ္ငန္း

နည္းလမ္း

ေနရာ

- အလားအလာရွိေသာ CF

- ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္း၊

ဇံု (၃) ဇံု

ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

- ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ပတ္သက္ေသာ

- ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၈)
၂၀၁၄

၂၀၁၅
×

×

-

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈

- FRI

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဗဟုသုတမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း

×

- ပုဂၢလိက က႑တြင္ CF

- သင္တန္း

အေၾကာင္းအျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြး

- ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္

- ဇံု (၃) ဇံု

×

ျခင္း

-

- ဇံု (၃) ဇံု
- ပုဂၢလိကႏွင့္ျပည္သူ

- နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္

အက်ိဳးတူပူးေပါင္း

လူမႈေရးအေထာက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

×

ကခ်င္

အပံ့မ်ား

နည္းလမ္း ကနဦးစတင္ရန္

×

- သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာေဆာင္

ဗဟုသုတမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္

ရြက္သူမ်ား

ေရး

-

- ဇံု (၃) ဇံု

ႏွင့္ လက္တြဲ၍
သုေတသနလုပ္ေဆာင္ျခင္း

အပူပုိင္းေဒသစိမ္းလမ္းစုိေျပေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အစုအဖြဲ ့ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ၎တို႕အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဖုိရမ္မွ
ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသီးသီးအသိေပးေၿပာၾကပါသည္။
၅။ နိဂုံး
ဤေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တတိယအႀကိမ္ေဒသဆိုင္ရာ ေဒသခံျပ
ည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့
ေသာ
(က) မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္အား တိုက္တြန္းအႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ရပ္အေျခခံသည့္ သုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္
(ခ) အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမွင့္ရန္
(ဂ) စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူအစု
အဖြဲ ့ပိုင္ သစ္ေတာ သရုပ္ျပေနရာမ်ား တည္ေထာင္ရန္
(ဃ) ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
စနစ္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ စသည့္ အဆုိပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။
အမ်ဳိးသားအဆင့္

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း၏

သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဖိုရမ္ကို

တက္ေရာက္လာေသာ

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို
က႑အသီးသီးမွ

ဖြဲ႕စည္းၿပီးရံုသာမက

ဤအမ်ဳိးသားအဆင့္

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏

ေဒသခံျပည္

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ

ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းသည္

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားေႏွးေကြးေသာ္လည္း

အျခားတစ္ဖက္တြင္

ေက်နပ္အားရစရာ

ွ နပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဒသခံျပည္သူအစု
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားလည္း အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရိေ

ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပထမဆံးု ဖိရ
ု မ္

အဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းၿပီးစီးျခင္း၊ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစိုးရကပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳအားေပးလာျခင္း၊
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးတက္လာျခင္း၊ မူဝါဒပိုင္းအရ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးကဲ့သို ့ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္းတို႕သည္
ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အၾကံျပဳခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပမႈအစီအစဥ္မ်ားလြန္း၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းရမည့္အခ်ိန္မွာ အနည္းငယ္သာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံး
ကုိလည္း ထုိေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား ေ၀ငွေစလုိေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္

နုိင္ငံတစ္၀န္းအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာအားေကာင္းေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိသိရွိျခင္း၊

အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

လက္ရွိအေျခအေနၾကံဳေတြ႕ရေသာအခက္အခဲမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊

ယခင္ကထက္

ပုိမိုသိရွိနားလည္

လာေၾကာင္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ သိရွိရပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕စည္းအခ်င္းခ်င္း ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိနုိင္ေစရန္ ၊
တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားသိရွိရန္ ထုိသို႕ေသာ ေဆြးေႏြးမွႈမ်ုိဳး နွစ္စဥ္က်င္းပသင့္ပါေၾကာင္းအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးလာပါသည္။
ဤအမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္ကို က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ဖိုရမ္မွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အေတြ ႔အႀကံဳမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
အတူ

ေဒသခံျပည္သူ

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းက႑ရည္မွန္းခ်က္ကို

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုင
ိ ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)
အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း

ျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

စဥ္

အမည္

ရာထူး

၁။

ဦးအုန္းသန္း

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး

၂။

ေဒၚနီလာႁကြယ္

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာန

၃။

ဦးခင္ေမာင္စန္း

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန

၄။

ဦးတင္အုန္း

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး

သတၱဳတြင္းဦးစီး႒ာန

၅။

ဦးတင့္ေဆြ

ညႊန္ၾကားေရးမႈး

သစ္ေတာဦးစီး႒ာန

၆။

ဦးမ်ဳိးမင္း

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး

သစ္ေတာဦးစီး႒ာန

၇။

ဦးတင္ေမာင္လြင္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး

သစ္ေတာဦးစီး႒ာန

၈။

ေဒါက္တာေသာင္းႏိုင္ဦး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး

သစ္ေတာဦးစီး႒ာန

၉။

ဦးဘေကာင္း

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး

စိမ္း/စို ဦးစီး႒ာန

၁၀။

ဦးေက်ာ္ေဇာ

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး

သစ္ေတာဦးစီး႒ာန

၁၁။

ေဒါက္တာအိအိေဆြလိႈင္

ဦးစီးအရာရွိ

သစ္ေတာသုေတသန႒ာန

၁၂။

ဦးဝင္းေမာင္ေအး

ေတာအုပ္ႀကီး

သစ္ေတာဦးစီး႒ာန

၁၃။

ဦးေက်ာ္ဇင္ေအာင္စိုး

ဒုဦးစီးမႈး

စိမ္း/ စို ဦးစီး႒ာန

၁၄။

ပါေမာကၡေဒါက္တာစိန္စိန္သိန္း

ပါေမာကၡ (ၿငိမ္း)

၁၅။

ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္သန္းဦး

ပါေမာကၡ (ၿငိမ္း)

၁၆။

ဦးေရႊသိန္း

CARE Myanmar

၁၇။

ဦးျမင့္စိုးဦး

FFI

၁၈။

ဦးဆလိႈင္းက်ဳံးလ်န္ေထာင္း

Pyoe Pin

၁၉။

ေဒၚရတနာအိ

လက္ေထာက္ စီမံ

WWF

၂၀။

ဦးေက်ာ္သူ

ဥကၠ႒

Rattan and Bamboo

၂၁။

ဦးဘာဘာခ်ဳိ

အတြင္းေရးမွဴး

MTMA

၂၂။

ဦးေအးႏိူင္

စီမံကိန္း ဆက္သြယ္ညႈိႏိႈင္းေရးမႈး

Elephant Foot Yam

၂၃။

ဦးေဇာ္လြင္

Shaw Phyu

၂၄။

ဦးေဇာ္မိုး

NAG

၂၅။

ေဒၚ Patrica ေဝေဝလိႈင္

ပရိုဂရမ္ ညႈိႏႈိင္းေရးမႈး

KMSS

၂၆။

ဦးပိုင္စုးိ သူ

သတင္းေထာက္

Eleven Media

၂၇။

ဦးေျပသက္ၿဖိဳး

သတင္းေထာက္

Myanmar Times

၂၈။

ေဒၚခိုင္ခိုင္စိုး

သတင္းေထာက္

7 Day News

၂၉။

ေဒၚျပည့္ၿဖိဳးလင္း

သတင္းေထာက္

The Voice

၃၀။

ဦးေအာင္ေအာင္

သတင္းေထာက္

Yangon Times

၃၁။

ေဒၚဥမၼာလြင္

သတင္းေထာက္

The Voice

၃၂။

ဦးအုန္းလြင္

ပါေမာကၡ

သစ္ေတာတကၠသိုလ္

၃၃။

ေဒါက္တာတင္မင္းေမာင္

တြဲဖက္ပါေမာကၡ

UOF

၃၄။

ဦးသန္းေ႒း

၃၅။

ေဒၚတင္တင္ေစာ

ကထိက
သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ ့္

အဖြဲ ့အစည္းအမည္
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

UOF
Kachin

ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပထမဆံးု ဖိရ
ု မ္

စဥ္

အမည္

၃၆။

ဦးလွသိန္း

သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ ့

Ayeyarwaddy Region

၃၇။

ဦးသန္း

သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ ့

Shan State

၃၈။

ဦးသန္းေက်ာ္

သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ ့

Mandalay Region

၃၉။

ဦးေအာင္မ်ဳိးလြင္

သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ ့

Ayeyarwaddy Region

၄၀။

ဦးေက်ာ္သင္းလတ္

ညႈိႏိႈင္းေရးမွဴး

WCS

၄၁။

ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္

ဥကၠ႒

ECCDI

၄၂။

ဦးခင္ေမာင္လတ္

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ

METTA

၄၃။

ဦးေမာင္ေမာင္ၿပံဳး

လက္ေထာက္စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ

CLEARR/MERN

၄၄။

ဦးျမင့္ေအာင္

ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္

FREDA

၄၅။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကည္

ဥကၠ႒

RCA

၄၆။

ဦးေအာင္သန္း

စီမံကိန္းအရာရွိ

FOW

၄၇။

ဦးအယ္လ္ေအာင္ဇံ

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ

Shalom Foundation

၄၈။

ေဒါက္တာတင့္လြင္ေသာင္း

အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ

RECOFTC

၄၉။

Mr. Ronnakorn Triraganon

၅၀။

Ms. Ann Jyothis Raj

ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ

RECOFTC

၅၁။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္း

ဌာေနအစီအစဥ္ ညႈိႏႈိင္းေရးမႈး

RECOFTC

၅၂။

ေဒၚခင္မိုးၾကည္

သင္တန္းဆက္သြယ္ညႈိႏိႈင္းေရးမႈး

RECOFTC

၅၃။

ေဒၚစုပန္ေအာင္

စီမံေရးႏွင့္ ေငြစာရင္းအရာရိွ

RECOFTC

၅၄။

ဦးေအမိုးႏိုင္

အတိုင္ပင္ခံ

Knowledge Space

၅၅။

Mr. Lee Poston

၅၆။

Mr. Kelvin Wood

အတိုင္ပင္ခံ

Forest Trend

၅၇။

Dr. Oliver Springate Baginski

အတိုင္ပင္ခံ

University of East Anglia

၅၈။

ဦးေအာင္ႏိုင္လင္း

အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္

KMSS

၅၉။

ဦးပီတာဘရန္ေရွာင္

စီမံကိန္းအရာရွိ

Shalom Foundation

၆၀။

ဦးေက်ာ္မိုးေအာင္

အတိုင္ပင္ခံ

RECOFTC

၆၁။

ဦးၿဖိဳးသူ

ECCDI

၆၂။

ဦးထြန္းေမာင္

MDMA

ရာထူး

မန္ေနဂ်ာ

အဖြဲ ့အစည္းအမည္

RECOFTC

WWF

ေနာက္ဆက္တြဲ(၂)
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ ့ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္
ပထမေန ့အစီအစဥ္ (၃.၂.၂၀၁၄)ရက္ေန ့
စဥ္

အခ်ိန္

အေၾကာင္းအရာ

ေဆာင္ရြက္မည့္သူ

၁။

၈း၀၀ - ၈း၃၀

Registration

၂။

၈း၃၀ - ၉း၁၅

Opening Ceremony
•
Welcome and opening remarks by MOECAF
•
•
Welcome remarks by RECOFTC

၃။

၉း၁၅ - ၉း၄၅

Group Photos and Coffee Break

၄။

၉း၄၅ - ၁၀း၁၅

Overview on CF Current Status in Myanmar: Policy
& Principle

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (FRI)

၅။

၁၀း၁၅ - ၁၀း၃၅

Source Book of Community Forestry

ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္ (ECCDI)

၆။

၁၀း၃၅ - ၁၀း၅၅

Role of CF in REDD+ Program

ေဒါက္တာေသာင္းႏိုင္ဦး (FD)

၇။

၁၀း၅၅ - ၁၁း၁၅

Findings of Participatory Action Research on CF

ေဒါက္တာအိအိေဆြလိႈင္( FRI)

၈။

၁၁း၁၅ - ၁၂း၀၀

Questions & Answers for presentation

Facilitator

၉။

၁၂း၀၀ - ၁၃း၀၀

Lunch Break

၁၀။

၁၃း၀၀ - ၁၃း၂၀

Progress of CF in Rakhine State

ဦး၀င္းေမာင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကည္
(CLEARR)

၁၁။

၁၃း၂၀ - ၁၃း၄၀

Experience of CF in Kachin State

ဦးေအာင္ဇံ (Shalom)

၁၂။

၁၃း၄၀ - ၁၄း၀၀

Progress of CF in Dry Zone

ဦးဘေကာင္း (DZGD)

၁၃။

၁၄း၀၀ - ၁၄း၃၀

Questions & Answers for presentation

Facilitator

၁၄။

၁၄း၃၀ - ၁၄း၄၅

Coffee Break

၁၅။

၁၄း၄၅ - ၁၆း၁၅

၁၆။

၁၆း၁၅ - ၁၆း၄၅

Group discussions on opportunities and challenges
of existing CF implimentation and measures to
overcome these bottlenecks
Group presentation

Facilitator

၁၇။

၁၆း၄၅ - ၁၇း၀၀

Wrap up the whole discussion

Facilitator

၁၈။

၁၉း၀၀ - ၂၁း၀၀

Dinner

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ
၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္။
ေဒါက္တာတင့္လြင္ေသာင္း (RECOFTC)

တက္ေရာက္လာသူအားလံုး

ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပထမဆံးု ဖိရ
ု မ္

ဒုတိယေန ့အစီအစဥ္ (၄.၂.၂၀၁၄) ရက္ေန ့

စဥ္

အခ်ိန္

အေၾကာင္းအရာ

ေဆာင္ရြက္မည့္သူ

၁။

၈း၃၀ - ၉း၀၀

Recap of Day 1 outputs

National Consultant

၂။

၉း၀၀ - ၉း၃၀

Achievement of institutional
arrangement, CFNWG

သဘာဝသစ္ေတာႏွင့္ စိုက္ခင္းလုပ္ငန္း႒ာန

၃။

၉း၃၀ - ၁၀း၀၀

Country Engagement Strategy of
RECOFTC in Myanmar

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္း (RECOFTC)

၄။

၁၀း၀၀ - ၁၀း၃၀

Question & Answer for presentations

Facilitator တက္ေရာက္သူမ်ား

၅။

၁၀း၃၀ - ၁၁း၃၀

Break Time

၆။

၁၁း၀၀ - ၁၁း၀၀

Formulation of joint CF Country
action plan

Facilitator

၇။

၁၁း၃၀ - ၁၂း၀၀

Group Discussion for joint CF Country
action Plan

တက္ေရာက္သူမ်ား

၈။

၁၂း၀၀ - ၁၃း၀၀

Lunch Time

၉။

၁၃း၀၀ - ၁၃း၄၅

Presentation on results of group
discussion on Country action Plan

တက္ေရာက္သူမ်ား

၀၀။

၁၃း၄၅ - ၁၄း၁၅

Break Time

Facilitator တက္ေရာက္သူမ်ား

၁၁။

၁၄း၁၅ - ၁၅း၀၀

Panel Discussion on Country action
Plan for CF development

Facilitator

၁၂။

၁၅း၀၀ - ၁၅း၃၀

Wrap up of the whole outputs of the
forum

၁၃။

၁၅း၃၀ - ၁၆း၀၀

ဖိုရမ္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းအခမ္းအနားက်င္း
ပျခင္း
(က) ႏႈတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း
(ခ) ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း

ဦးတင့္ေဆြ၊
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးႏွင့္
သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး႒ာန
Mr. Ronnakon , RECOFTC

RECOFTC’s mission is to enhance capacities
for stronger rights, improved governance and
fairer benefits for local people in sustainable
forested landscapes in the Asia and the Pacific
region.
RECOFTC holds a unique and important place in
the world of forestry. It is the only international
not-for-profit organization that specializes in
capacity development for community forestry.
RECOFTC engages in strategic networks and
effective
partnerships
with
governments,
nongovernmental organizations, civil society,
the private sector, local people and research
and educational institutes throughout the
Asia-Pacific region and beyond. With over
25 years of international experience and a
dynamic approach to capacity development –
involving research and analysis, demonstration
sites and training products – RECOFTC delivers
innovative solutions for people and forests.
RECOFTC – The Center for People and Forests
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
Tel (66-2) 940-5700
Fax (66-2) 561-4880
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