
GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို USAID မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟို႒ာန (RECOFTC) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ။

သတင္းလႊာအမွတ္စဥ္ (၂)တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

• ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ အေျခခံလူတန္းစားဆက္စပ္ပတ္
သက္သူမ်ားက သာတူညီမွ်မႈ တိုးတက္ေစျခင္းအေပၚ ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို 
ေ၀မွ်ျခင္း။

• သစ္ေတာအေျချပဳေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ 
အစပ် ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သာတူညီမွ်မႈကို ထိေရာက္စြာ 
တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း။

• သာတူညီမွ်ရွေိစေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား။
• က်ားမ တူညီစြာပါ၀င္မႈအေပၚအျမင္မ်ား - က်ားမ တူညီစြာပါ၀င္မႈကို 

အနီးကပ္ၾကည့္ျခင္း။
• ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား။

GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို USAID မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟို႒ာန (RECOFTC) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ။

သတင္းလႊာအမွတ္စဥ္ (၂)၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ပါးေစေရးတြင္ 
သာတူညီမွ်ရွေိစေရးအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ အစပ် ိဳးလုပ္ငန္းမ်ား 
တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွ ိ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ျခင္း

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ရွေိစေရး 
စီမံခ်က္ သတင္းလႊာမွ ႀကိဳဆိုျခင္း။ဤသတင္းလႊာကို မဲေခါင္ေဒသရွ ိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား 

သာတူညီမွ်ရွေိစေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ယက္ စီမံခ်က္ 
(Grassroots Equity and Enhanced Networks in the 
Mekong Program – GREEN Mekong) မွ 
ထုတ္ေ၀ပါသည္။ GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို 
သစ္ေတာအေျချပဳေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ပါး 
ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သာတူညီမွ်မႈ 
တိုးျမႇင့္ေစေရးအတြက္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွ ိ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္အေျခခံလူတန္းစားဆက္စပ္ပတ္ 
သက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ား၊ 
အသိပညာႏွင့္ပူး ေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းးစား 
ျခင္းမရွသိည့္အတြက္ သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား မ ေအာင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ 
အခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို 
ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒ
သမ်ားတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ 
သစ္ေတာသယံ ဇာတမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ မွခီိုေနရဆဲျဖစ္ 
သည့္အတြက္သစ္ေတာမ်ားအားကာကြယ္ေရး၊ 
ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ
မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးတို႔အတြက္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာမ်ားသည္လည္း 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွသာလွ်င္ 
ေအာာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ 
ႏိုင္ငံတကာဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ အာရွေဒသ 
ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးမစ္ရွင္ (RDMA) မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး၊ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟို႒ာန 
(RECOFTC) က 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

GREEN Mekong စီမံခ်က္



GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို USAID မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟို႒ာန (RECOFTC) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ။

သင္တန္းသားမ်ားက အေျခခံလူတန္း

စားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား 

သာတူညီမွ်ရွမိႈအေ႐ြ႕မ်ား ကို `Power 

Game Exercise´ အသံုးျပဳ၍ 

ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

သစ္ေတာအေျချပဳေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 

ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ အစပ် ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သာတူညီမွ်မႈကို 

ထိေရာက္စြာ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ `သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက႑တြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား 

အတြက္ သာတူညီမွ်မႈတိုးတက္ေစျခင္း´ သင္တန္းကို ေအာက္တိုဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ 

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသူ (Grassroots Facilitator) (၂၁) ဦး 

ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းကို ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္သည့္ျဖစ္စဥ္ (Stakeholder 

engagement process) မ်ားတြင္ သာတူညီမွ်ရွ ိျခင္းဆိုင္ရာ  အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူ 

ေလ့လာျခင္းတို႔အတြက္ Grassroots Facilitator မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပို႔ခ်မည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္အသံုးခ် 

ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြထဲားသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ 

႐ြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ခ်ဉ္းကပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသားအမ်ားစုအတြက္ 

ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ျဖစ္စဉ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရမည့္ သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းဆိုင္ 

ရာနည္းလမ္းမ်ားမွာ အသစ္ျဖစ္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာက႑တြင္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ရွႏိွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားမွာ လံုး၀အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနပါသည္။ သင္တန္း 

သားတစ္ဦးက `ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို မည္သို႔ဒီဇိုင္းဆြမဲည္၊ သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ေပး 

ႏိုင္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖစ္စဥ္ကို မည္သို႔စတင္မည္စသည့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ သာတူညီမွ်မႈတိုးတက္ 

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (How) ကို အထူးျပဳထားသည့္အတြက္ ဤသင္တန္းသည္ ထူးျခားပါ 

ေၾကာင္း´ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဤသင္တန္းသည္ သင္တန္းဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္း (TOT) ျဖစ္ၿပီး၊ ခ်ဥ္းးကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၏ အေရး 

ႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုအေျခခံ၍ စဉ္းစားသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ 

ဗီြဒီယို/ရုပ္ပံုစသည့္ visualization မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျပျခင္းစသည့္ သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္း 

လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ သင္တန္းအၿပီးတြင္ သင္တန္းသားတစ္ဦးက `သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

သာတူညီမွ်မႈနွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔အၾကားဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ Grassroots 

Facilitator မ်ား၏ အဓိက အခန္းက႑မ်ားကို နားလည္ခဲ့ရပါသည္´ ဟု အေတြ႕အၾကံဳရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
 

ေနာက္ထပ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းလက္စြစဲာအုပ္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွႏိိုင္ပါလိမ့္မည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ Preah Vihear ရွအိေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားသည္ သာတူညီမွ်မႈကို 

အမ်ားနားလည္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု၌ ပါ၀င္ၾကသည္။ ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အမ် ိဳး သားႏွင့္အမ် ိဳးသမီးမ်ားကို 

အုပ္စုႏွစ္စုခြ ဲျခားၿပီး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈ မတူညီေသာ အေျခအေနတြင္ သယံဇာတမ်ားအား မည္သို႔ခြေဲ၀မည္ကို စဥ္း္းစားေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 

အုပ္စုႏွစ္စုကို ျပန္လည္ စုစည္းၿပီး ၄င္းတို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ အက် ိဳးအျမတ္ခြေဲ၀မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေၾကာင္းက် ိဳးဆီေလ်ာ္မႈတို႔ကို 

စုေပါင္းေဆြးေႏြးေစခဲ့ပါသည္။ ဓါတ္ပံု - Regan Suzuki

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ 

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔မွ 

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား 

ကူညီပ့ံပိုးေပးေနသူ 

(Grassroots Facilitator) 

မ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက႑တြင္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ရွမိႈတိုးတက္ေစမည့္ 

တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ ခ်တိ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ 

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စုေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။

ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ အေျခခံလူတန္း

စားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက သာတူညီမွ်မႈ 

တိုးတက္ေစျခင္းအေပၚ ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း။

GREEN Mekong စီမံခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္ 

နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေဆြးေႏြးညႇႏိႈ ိငု္းပြ ဲ (၇) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူအစု 

အဖြ ဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာကြန္ယက္အဖြ ဲ႕၀င္မ်ား၊ အျခားအေျခခံလူတန္းစားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အပါအ၀င္ (၂၀၀) 

ဦးနီးပါး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ေဒသတြင္း သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၌ သာတူ

ညီမွ်မႈရွ ိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ ရန္၊ လက္ရွ ိ 

ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္အစီအစဉ္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့

ပါးေစေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ သာတူညီမွ်မႈရွ ိျခင္းaဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ 

ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားစုေဆာင္းရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 

ေဆြးေႏြးညႇႏိႈငိ္းျခင္း (National-level consultations) ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အုပ္စုလိုက္ ဦးတည္ေဆြးေႏြးျခင္း 

(Local-level focus group discussions) အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ အေျခခံလူတန္းစား ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ 

တစ္ဦးက `ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း၏ အဓိကေနရာတြင္ ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား 

အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု စတင္ခ်နိ္မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးရွ ိ ဆံုး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း´ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ Preah Vihear တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈစီးပြားးေရး ေျပာင္းလဲမႈ 

မ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုပါ၀င္ရာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေဒသခံမ်ားက `အက် ိဳးအျမတ္ခြေဲ၀ရာတြင္ 

သာတူညီမွ်မႈရွ ိျခင္း၊ မရွ ိျခင္းမွာ ယင္းအက် ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြ ဲ႕ပိုင္ 

သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထည့္၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း၊ အက် ိဳး 

အျမတ္ လက္ခံရရွမိည့္သူ အားလံုးက အက် ိဳးအျမတ္ခြေဲ၀မည့္ နည္းလမ္းကို ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြး၍ 

သေဘာတူထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း´ ၄င္း၏အျမင္ကို ေ၀မွ်ခဲ့ပါသည္။ 
 

သံုးႏိုင္ငံလံုးရွ ိ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကြ ဲျပားေနေသာ္လည္း တူညီေသာ 

အေရးပါသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အက် ိဳးအျမတ္ခြေဲ၀ျခင္း၊ 

ေျမအသံုးခ် ခြင့္၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းမ်းဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 

ပူး ေပါင္းပါ၀င္ေသာ ညႇႏိိႈင္းမႈျဖစ္စဉ္မ်ား၊ တိုင္တန္းမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ က်ားမတူညီစြာပါ၀င္ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ 

ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းစနစ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
 

ထိအေရးပါမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တက္ေရာက္သူမ်ားက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ဆံုး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံလူတန္း 

စားမ်ားအား ညႇႏိိႈင္းအၾကံျပဳသည့္လုပ္ငန္း (Grassroots Consultations) မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ 

လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုညႇႏိိႈင္းအၾကံျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္၍ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း 

ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္။



GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို USAID မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟို႒ာန (RECOFTC) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ။

က်ားမ သာတူညီမွ်ရွ ိျခင္းကို အနီးကပ္ၾကည့္ျခင္း (Gender 

Lens)

Gender Lens သည္ က်ားမ သာတူညီမွ်ရွ ိျခင္းအေပၚ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။
 

RECOFTC အဖြ ဲ႕၏ က်ားမသာတူညီမွ်ရွ ိျခင္းႏွင့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Bhawana 

Upadhyay က က်ားမ သာတူညီမွ်ရွ ိျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြ ဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ ေရရွည္ 

တည္တံ့ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွေိစရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ ခ်ဥ္းးကပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ အျမင္မ်ားကို 

ေ၀မွ်ခဲ့ပါသည္။

သစ္ေတာစီမံခ်က္ေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးႏွစ္ဦးလံုး၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းးစားျခင္းမျပဳလွ်င္ 

ယင္းတုိ႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေပါက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ဟူသည့္အခ်က္မွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ က်ားမ သာတူညီမွ်မႈရွ ိျခင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းရပါမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အမ် ိဳး 

သမီးမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ မလံုျခံဳမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ဆီသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္သည့္ 

အႏၲရာယ္မ်ား ဆက္လက္တည္ရွေိနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

က်ားမသာတူညီမွ်မႈရွသိည့္ သစ္ေတာမူ၀ါဒမ်ား၊ ရင္းႏွ ီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတိုးတက္ေစရန္ 

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားက သစ္ေတာက႑ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးက႑တို႔အၾကား အျမင့္ဆံုးေပါင္းစပ္ 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကူညီေပးေနၿပီး သစ္ေတာေပၚမွခီိုေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ရာသီဥတု 

ေျပာင္းလဲမႈ၏ ဆိုးက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ပိုမို၍ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေစပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ေပးျခင္းသည္လည္း သူတို႔၏ မိသားစုမ်ား၊ အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြါးေရးအတြက္ အေရးပါေသာ 

အပိုအက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွေိစႏိုင္ပါသည္။

သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ရင္းျမစ္မ်ား

`သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား´ အပိုင္းတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ရာ 

သီဥတုေျပာင္းလဲမႈက႑မ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အဓိကရင္းျမစ္မ်ားကုိ မီး 

ေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ 

သာတူညီမွ်မႈရွေိသာ REDD+ နည္းလမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ လူမႈဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစမႈ အစီအမံမ်ား၊ 
စံႏႈန္းမ်ား၊ ထိခိုက္ႏိုင္မႈအလားအလာမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွေိစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
စသည္တို႕၏ အခန္းက႑။

Forest Trends မွ တင္ျပေသာ စာတမ္း၌ REDD+ နည္းလမ္းတြင္ လူမႈဆိုင္ရာ သာတူညီမွ်မႈရွ ိျခင္း၏ အက် ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းးခ်ဳပ္ ဆန္းစစ္ျပထားပါသည္။ ထိုအက်ဥ္းးခ်ဳပ္တြင္ REDD+ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ေၾကာင့္ 

လူမႈဆိုင္ရာ ထိခိုက္ႏိုင္မႈအလားအလာမ်ား (Social risks) ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား 

(safeguards) ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား (Standards) ျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား 

ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ REDD+ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ REDD+ နည္း 

လမ္းသည္သာ ထိေရာက္မႈရွႏိိုင္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ ဤစာတမ္းကို http://ow.ly/rYyo1 တြင္ ၾကည့္ 

႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း - REDD+ နည္းလမ္းတြင္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက ခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

ဤအစီရင္ခံစာကို USAID ၏ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သစ္ေတာကာဗြန္၊ ေစ်းကြက္ 

မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား (Forest Carbon, Markets and Communities) အစီအစဥ္မွ တင္ျပပါသည္။ ဤေလ့ 

လာမႈတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္တို႔တြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္သည့္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား စုစည္းတင္ျပျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ဤေလ့လာမႈသည္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အဖြ ဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP 19) တြင္ သေဘာ 

တူညီခဲ့သည့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္လွ်က္ရွပိါသည္။ ဤစာတမ္းကို 

http://ow.ly/ rYyym8 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

W+ စံႏႈန္း - ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္း 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စိုက္ပ် ိဳးေရးႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြမဲႈအေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ 

အမ် ိဳးသမီးမ်ား (Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management 

– WOCAN) အဖြ ဲ႕က W+ စံႏႈန္းမ်ားကို စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားက စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ လက္ရွ ိ အလြတ္သေဘာကာဗြန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွေိစရန္အတြက္ 

လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ W+ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ကာဗြန္ထုတ္ 

လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းမ်ား၌ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းတို႔ကို 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ www.wplus.org 

တြင္ အက်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Gender Box နည္းလမ္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သစ္ေတာသုေတသနစင္တာ (CIFOR) မွ Carol J. Pierce Colfer ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ 

Gender Box နည္းလမ္းသည္ (အဓိကအားျဖင့္ အပူပိုင္းေဒသ) သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ က်ားမ သာတူ 

ညီမွ်စြာ ပါ၀င္မႈကို ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုငိ္ရန္အတြက္ သစ္ေတာသမားမ်ားႏွင့္ အျခားသဘာ၀ 

ရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြသဲူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္ ဒီဇိုင္းဆြထဲားပါသည္။ Gender Box နည္းလမ္းေဖာ္ျပထားသည့္ စာ 

တမ္းကို http://ow.ly/rYxRT တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

သာတူညီမွ်ရွ ိျခင္း (Equity) ဆုိသည္မွာ ဘာျဖစ္ပါသလဲ။

သာတူညီမွ်ရွ ိျခင္းဆုိသည္မွာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

သယံဇာတမ်ားခြေဲ၀ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ခြေဲ၀ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလုံးတုိ႔အေပၚ သတ္ မွတ္သေဘာတူထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းးမ်ားနွင့္အညီ 

တရားမွ်တစြာ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 



GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို USAID မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟို႒ာန (RECOFTC) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) က သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက႑တြင္ သာတူညီမွ်မႈကို တိုးတက္ေစမည့္ အေျခခံ
လူတန္းစားစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ 
အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြစီမံကိန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကပါသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းတြင္ ပါ၀င္တက္ 

ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ CSOs မ်ားက သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက႑တြင္ သာတူညီမွ်မႈကို တိုး 

တက္ေစမည့္ အေျခခံလူတန္းစားစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြစီမံကိန္း အဆို 

ျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္  CSOs မ်ားအား ေဒသအဆင့္တြင္ သာတူညီမွ်မႈ တိုးျမႇင့္ 

ရန္ႏွင့္ သင္တန္းကာလအတြင္း ရရွခိဲ့သည့္ အသိပညာႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ GREEN 

Mekong Challenge ရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ 

စတင္ႏိုင္ရန္စီစဉ္ထားၿပီး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 

အစီအစဥ္၏ Website တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဒသခံျပည္သူအစု အဖြ ဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြမဲ်ား
တြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ပါ၀င္တက္ေရာက္ပါမည္။

GREEN Mekong စီမံခ်က္၏  မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္းျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ား 

ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ပါမည္။  RECOFTC ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက စီစဥ္ျပဳလုပ္ 

သည့္ ထိုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြ ဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 

စီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္မႈကို ပိုမို 

က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ခံယူလိုစိတ္ကို အားေပးရန္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြ ဲ 

မ်ားသည္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြ ဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း (CF) တိုးတက္မႈ 

မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္၊ ေဒသတြင္း CF စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစနစ္မ်ား တိုးတက္ေစမည့္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကတိက၀တ္မ်ား ခိုင္မာတိုးတက္ေစရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ ေပါင္းကူး 

အေနျဖင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 

`သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက႑တြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား 
သာတူညီမွ်မႈတိုးတက္ေစျခင္း - သင္တန္းလက္စြစဲာအုပ္´ ကို 
မၾကာမီထုတ္ေ၀ပါမည္။

ဤသင္တန္းလက္စြစဲာအုပ္သည္ သစ္ေတာအေျချပဳေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ပါးေစေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 

အေျခခံလူတန္းစားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္သည္ Grassroots Facilitators မ်ားအား REDD+ အပါအ၀င္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္း 

လဲမႈက႑မ်ားရွ ိ သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းးမ်ားကို အေျခခံ၍ ထိေရာက္ေသာ ခ်တိ္ဆက္ 

ပါ၀င္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြရဲန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ လက္ 

ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ 

ပါးေစေရး အစီအစဥ္/စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံသင္တန္းဆရာမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ 

ပါသည္။ ဤသင္တန္းလက္စြ ဲ စာအုပ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစတင္၍ online တြင္ ရရွႏိိုင္ပါမည္။

မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွ ိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း သာတူညီမွ်
ရွ ိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပိုမိုဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္နိုင္မည့္ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခု 
ဖြင့္ လွစ္ပါမည္။

ဤစီမံခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္ CSOs မ်ားအတြက္ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခုကို RECOFTC အဖြ ဲ႕၏ ၀က္ဆိုဒ္ အတြင္း 

စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြ ဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း 

ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္။ ဤ၀က္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း CF ေဆာင္ 

႐ြက္ေနေသာ CSOs မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာအႏွ ံ႕မွ သာတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ 

သက္သည့္ ရင္းျမစ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဆိုဒသည္ မဲေခါင္ 

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွ ိ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္/စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သာတူ

ညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ထည့္၀င္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ 

ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ဤ၀က္ဆိုဒ္ကို ေဒသဆိုင္ရာဘာသာစကား (၅) မ် ိဳးျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ဤသတင္းလႊာကို

GREEN Mekong စီမံခ်က္မွ ထုတ္ေ၀ပါသည္။

RECOFTC – The Center for People and Forests

P. O. Box 1111

Kasetsart Post Office

Bangkok 10903, Thailand

Green.mekong@recoftc.org

www.recoftc.org/site/about-green-mekong

ဤသတင္းလႊာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟုိ႒ာန - RECOFTC အဖြ ဲ႕ႏွင့္ USAID တို႔၏ အာေဘာ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွပိါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ မူလ 

သတင္းလႊာမွ အျခားဘာသာမ်ားသို႔ ျပန္ဆိုရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွားမ်ား၊ က်န္ရွ ိျခင္းမ်ားအတြက္ လည္း တာ၀န္မယူပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဤသတင္းလႊာပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူႀကီးမင္း၏ အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ သင္၏ သာတူညီမွ်မႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသတင္းလႊာတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပရန္ 

ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

green.mekong@recoftc.org သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ဤရုပ္ပံုအတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္စာသားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ ေပးပို႔ေပးပါ။ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ 

သ႐ုပ္ေဖာ္စာသားမ်ား ကို ေနာက္အပတ္ထုတ္ေ၀မည့္ သတင္းလႊာ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ) 

တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါမည္။

လူႀကီးမင္း၏ အေျဖမ်ားအတြက္ green.mekong@recoftc.org သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ပါ။

`သင္က ဘာကို ေတြ႕ျမင္ပါသလဲ။´

GREEN Mekong စီမံခ်က္ကို USAID မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟို ႒ာန (RECOFTC) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ။

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား


