
မူဝါဒေရးရာအႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း
အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအားေကာင္းလာေစရန္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ေတာမ်ားဆုံးရွဳံးေနျခင္းသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူလူထု၏ အသက္၊အုိးအိမ္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၎ဆံုးရံႈးမႈသည္ ႏုိင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေနေသာ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ေသေၾကပ်က္စီးေစျပီး ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကိုပါ 
က်ဆင္းေစပါသည္။ ၎သစ္ေတာမ်ား ဆံုးရံႈးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားနည္းျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ RECOFTC- လူ ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဗဟုိဌာနသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ 
ရပံံုေငြေထာကပ့့္မံႈျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္သံစ္ေတာက႑တြင ္သစ္ေတာမ်ားစမီအံပုခ္်ုဳပရ္ာမ ွ ၾကံဳေတြ႔ေနရမည့ ္အခကအ္ခဲမ်ား ႏငွ့ ္ရရွိႏုငိ္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုိ ေကာင္းမြန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ မဲေခါင္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ေဒသခံ 
တို႕၏အသံ - Voices for Mekong Forests (V4MF) စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၎စီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Non-State Actors-NSAs)ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဤစာစုသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ အေစာပုိင္း၌ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆန္းစစ္ခ်က္၏ ရလဒ္အက်ဳဥ္းခ်ဳပ္ကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိျပဳတင္ျပျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာစုျပဳစုရန္ေမးျမန္းရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္မ်ိဳးစံုတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္ကုိ သိရွိခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ခိုင္မာသည့္ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သကဲ့သို႕ 
ခိုင္မာသည့္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒသက္ေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ 
ေလးစားလုိက္နာျခင္းျဖင့္ ၎ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့က်မည္ဟုလည္း ယူဆထားခဲ့ၾကပါသည္။  ယခုအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ သစ္ေတာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္ (Forest Governance Monitoring System) တစ္ခု ဖန္တီးရန္ဟူသည့္ အခ်က္ကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ထုိ႕အျပင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နည္းပညာနွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ  ဗဟုသုတႏွင့္  ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိျမွင့္တင္ 
နုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိလည္း အဆုိျပဳထားပါသည္။ စီမံကိန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(NSAs)အပါအ၀င္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ျမန္မာ့သစ္ေတာက႑

ျမန္မာ့သစ္ေတာ၏ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားၾကြယ္၀မႈသည္ ႏုိင္ငံ၏လူဦးေရ ၃၆ သန္း (သုိ႕) ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ရွိေသာ 
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ သို႕တည္းမဟုတ္  ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးအတြက္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရံုသာမက ပတ္၀န္းက်င္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့
ေပးေနပါသည္။
သုိ႕ေသာ္ ပုံတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း ၄၀၀,၀၀၀ ဟက္တာ 
အထိရွိရာ ကုန္းေျမ၏သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ၅၈% မွ ၄၄% အထိ သိသိသာသာ ထုိးက်လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

သစ္ေတာျပဳန္တီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အၾကီးမားဆံုးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္း 
တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတိုး ခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ တရားမ၀င္သစ္မ်ား 
ထုတ္ယူျခင္း၊ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအားနည္းျခင္း၊ သစ္အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူျခင္း၊ ထင္းေလာင္စာမ်ားထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း                   
ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းတုိ႕သည္လည္း သစ္ေတာအတန္းအစားက်ျခင္း၏ဆက္စပ္ေသာ ျပႆာနာမ်ားျဖစ္သည္။  အဆိုပါ 
ျပသာနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အားနည္းျခင္းမွ အရင္းခံလာသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အားနည္းျခင္းသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနွင့္သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈကို သက္ေရာက္ေစသည္။ ဥပမာ 
- ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု (သုိ႕) သတၱဳတြင္းတစ္ခုကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တူးေဖာ္ခြင့္ေပးေသာအခါ 
အက်င့္ျပတ္ျခစားမႈအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္၏  ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡသည္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆာနာကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးေစသည္။

ယခုတက္လာသည့္ အစုိးရသစ္သည္ ၎ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ႏွစ္တာ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆုိင္းထားျခင္း၊ ၂၀၁၄ မွစ၍ ႏုိင္ငံျခားသို႕ သစ္အလုံးလုိက္တင္ပုိ႕ျခင္းအားပိတ္ပင္ျခင္း၊ အစုိးရပုိင္ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိလည္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာရန္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံတုိ႕၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားဥပေဒ ႏွင့္ 
အညီကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Forest Law 
Enforcement Governance & Trade - FLEGT) ႏွင့္ ၎၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံမိတ္ဖက္သေဘာတူ သစ္ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ (VPA- Voluntary 

ပုံ (၁)-  ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈရာခိုင္ႏႈန္း 
(၁၉၉၀-၂၀၁၅)
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Parnership Agreement – VPA) ၊ ကုလသမဂၢ၏ အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္း အစားက်ဆင္း 
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Reducing Emissions from Deforestration and Forest 
Degradation -REDD+) အစီစဥ္၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (Extractive Industries 
Transparency Initiatives – EITI) အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဘန္းတကၠသုိလ္၏ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္က်င္ 
ဗဟုိဌာနကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားေျမပံုစနစ္ (OneMap Initiative) စသည္တို႕ ပါဝင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း

RECOFTC- လူ နွင့္ သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌာနသည္ သဘာ၀အတြက္ကမၻာ့ရံပုံေငြအဖြဲ႕ (WWF)နွင့္ ၊ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ ျပန္လည္ 
တည္ေထာင္ေရးအသင္း ( MERN) တုိ႕ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသအတြင္း သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ၎ဆန္းစစ္ခ်က္သည္  သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္မည့္အခက္အခဲမ်ား 
ႏွင့္ ရရွိႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ 
ဥပေရာပသမဂၢ၏ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မဲေခါင္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ေဒသခံတုိ႔၏အသံ စီမံကိ္န္း၏ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ျပႆနာရပ္မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖရွင္းနုိင္မည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီမံကိန္းမ်ားမွ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကီးၾကပ္ဆန္းစစ္သည့္မူေဘာင္ ( PROFOR) ကုိ  အေျခခံ၍ WWF အဖြဲ႔မွ 
ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္သည့္  Enabling Environement Assessment Tool (EETA) ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဤမူေဘာင္သည္ 
ညႊန္ျပခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို အစီအစဥ္အလိုက္ ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ (၆) ခ်က္ ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ႑ိဳင္သံုးရပ္ တို႔ျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ပံု ၂)

ေရွးဦးစြာ ဆန္းစစ္သူမ်ားအဖြဲ႔သည္ ဆန္းစစ္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္  အညြန္းမ်ားကုိ နုိင္ငံအေျခအေန၊ ေဒသအေျခအေနနွင့္ 
ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ႔ျပီး  အထူးသျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္  FLEGT ႏွင့္ REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
တုိးတက္မႈမ်ားနွင့္ ခ်ိန္ထုိးသတ္မွတ္ခ့ဲၾကသည္။  ၎ေနာက္ က႑ေပါင္းစုံမွ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး၏ အၾကံညဏ္ရယူ၍  

ပံု (၂)- သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳ ပ္ပံုကို 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အေျခအေနကို 
စိစစ္ျခင္းမူေဘာင္
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ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားမွာ သစ္ေတာဦစီးဌာန၊  စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း 
ဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စသည့္ အစုိးရဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊  ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပုိင္းတနသာၤရီတုိင္း ေဒါနေတာင္တန္းေဒသ 
အဆင့္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  ပညာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား နွင့္  ေဒသခံတရားေရးအဖြဲ႔တို႔ပါ၀င္ပါသည္။

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံႏွင့္ ဆက္စပ္ရွိေသာ သင္းဖြဲ႕ဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ား၊ ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ား၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္
စီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ အားေကာင္လာေစရန္ အဆိုပါတက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ 
အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံရာတြင္ ၁ မွ  ၅ အထိ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ထားရာ (၁) သည္ လုံး၀မရေသးသည့္အေနအထားတြင္ရွိျခင္း၊
(၂) သည္ အားနည္းခ်က္ရွိေနေသးျခင္း၊ (၃) သည္ အသင့္အတင့္သာျခင္း၊ (၄) သည္ ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထားရိွျခင္း ၊ (၅) 
သည္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အေျခအေနနွင့္ နီးကပ္စြာရွိေနျခင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။  အရည္ေသြးပုိင္းဆန္း
စစ္သည့္အၾကံညဏ္မ်ားလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

ဤနည္းအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ဆန္းစစ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းပါ၀င္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း (NSAs) မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ 
ျခင္းအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေနပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူဆန္းစစ္သုေသသနျပဳလုပ္ရာတြင္  လူ ၂၅၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အမ်ားသေဘာကုိအေျခခံျပီး 
အားလုံးပါ၀င္ေသာျဖစ္စဥ္ကို အေလးထားျပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈေပးနုိင္သည့္  
ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားတစ္ခုကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း 
အစီစဥ္တြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးေသခ်ာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ 

ရလဒ္မ်ား

မ႑ိဳင္မ်ားမွ တဆင့္ အေထြေထြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ကုိ သေဘာတူညီသကဲ႔သုိ႔ ၎အခက္အခဲမ်ားကို 
ျပန္လည္ေျဖရွင္းဖုိ႔ အခြင့္အအလမ္းမ်ားစြာရွိသည္ကိုလည္း တက္ရာက္သူအားလံုးက လက္ခံသည္။

မ႑ိဳင္ နံပါတ္ (၃) ျဖစ္သည့္ “ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ေလးစားလုိက္ နာျခင္း” ဟူေသာ အခ်က္သည္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ သာမက ေဒသအဆင့္တြင္ပါ အၾကီးမားဆုံးေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
မ႑ိဳင္နံပါတ္ (၁)ျဖစ္သည့္ “မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အဖြဲ႔အစည္း ဆုိင္ရာမူေဘာင္” သည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာအမွတ္မ်ားရရွိျပီး မ႑ိဳင္ 
နံပါတ္ (၂) ျဖစ္သည့္ “စီမံခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွတ္ျခင္း” သည္ အနည္းငယ္ပိုေကာင္းေနေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။  
(ပံု ၃ ၾကည့္ရန္)
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံတစ္ခုရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 

ပံု (၃) အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ မ႑ိဳင္ (၃) ခုအား ေဒသအဆင့္ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ အမွတ္စဥ္ေပးျခင္း

မ႑ိဳင္ ၁

မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ အ
ဖြဲ႔ 

အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္

မ႑ိဳင္ ၂

စီမံခ်က္ေရးစြဲျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္
မ႑ိဳင္ ၃

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ဥပေဒသက္မႈရွိျခင္း၊ဥပေဒ

ေလးစားလ
ုိက္နာျခင္း
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ေနေသာအဆင့္မွာ အားနည္းေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤစာစုသည္ ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနက မ်ားစြာအေထာက္ 
အကူျပဳပါသည္။၅

 
မ႑ိဳင္ (၁)။ ။ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္

မ႑ိဳင္ (၁) အတြင္းတြင္ သိသာေသာ  ကြျဲပားမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒ ပိုင္းတြင္ အမွတ္မ်ားျပီး က်န္အပိုင္းျဖစ္သည့္ 
က႑အသီးသီးမွ မူဝါဒေရးရာမ်ား  လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာမက္လုံးရရိွျခင္း၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာ ႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ခြေဲ၀ျခင္း စသည့္အပုိင္းမ်ားတြင္ အမွတ္ေပးမႈနည္းေနသည္ ကုိ ပံု (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔အတိုင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။
  

မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ 
မၾကာေသးမီကျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအပါဝင္ ျပည့္စံုေသာဥပေဒျပဌာန္းထားျခင္း - ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ (၂၀၁၆) ကိုရည္ညႊန္း၍ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုရွိျပီးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ အဆိုပါ 
ဥပေဒမ်ားထဲမွ အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းညႊန္ၾကားခ်က္(၂၀၁၆)၊ သစ္ေတာမူဝါဒ(၁၉၉၅) ႏွင့္ 
သစ္ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈) တုိ႕အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္  ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံး 
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ  စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသစ္ထုုတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားနည္းစနစ္တုိ႔  ပါဝင္သည္။  

က႑အလိုက္ မူဝါဒေရးရာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း  - ယခုမ႑ိဳင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာရပ္တစ္ခုမွာ က႑မ်ားအၾကား ဥပေဒေရးရာနွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အေျခအေနသည္ ဖြဲ႕စည္းမႈမူေဘာင္အားနည္းျခင္းထက္ 
သယံဇာတမ်ားေလ်ာ့နည္း ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ပံု (၄) မ႑ိဳင္-၁ ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီကို 
ပွ်မ္းမွ်အမွတ္ေပးျခင္း
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အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္
အားေကာင္းေသာအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ရွိျခင္း - အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္သည္    အေတာ္အသင့္ အားေကာင္းသည္ 
ဟုဆိုႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပုိင္လုပ္ငန္း ဌာနစိတ္တို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ အားလံုးပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း ကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ အင္အားတစ္ခု 
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လူနည္းစုမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ျခင္း - 
မၾကာေသးမီက ႏွစ္မ်ားတြင္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ၌ အေကာင္းဘက္သို႔ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ပိုမိုတိုးတက္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
ေနရာမ်ား ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ - လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အဖယ္ၾကဥ္ခံလူအုပ္စုမ်ား၏  လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ကုန္သြယ္မႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ တရုတ္ကဲ့သို႔ ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ 
တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။ 

ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိျခင္း၊ စီးပြားေရး နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း

အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း - အခ်ိဳ႕ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကိုေတြ႔႔ရွိသျဖင့္ 
၎သည္စုိးရိမ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို တပိုင္တႏိုင္အဆင့္မွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းညြန္ၾကားခ်က္ကို ရည္ညႊန္းျပီး 
အေကာင္းဘက္သုိ႔ ဦးတည္၍  တိုးတက္မႈရွိေနသည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလာၾကေသာ္လည္း တရားဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း 
ထည့္သြင္းက်င္႔သုံးရန္ လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွရိွေသာ ဝင္ေငြကို အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝရန္ တရားဝင္ဥပေဒ 
ျပဌာန္းမႈလည္းမရွိေသးေခ်။

မ႑ိုင္ ၂ -အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္  
မ႑ိဳင္ ၂ ေအာက္တြင္ အမွတ္ အနည္းဆံုး အပိုင္းမွာ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ” ျဖစ္ ၿပီး အမွတ္အမ်ားဆံုးမွာ 
“မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ” ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကႏွစ္မ်ားတြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း  လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု  သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ 
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ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္ျခင္း
အၾကံျပဳတုံ႔ျပန္ေျပာဆိုမႈ ေပးႏိုင္ေသာအေျခအေနမရွိျခင္း - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သူမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ရာတြင္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အေနျဖင့္  အၾကံျပဳတံု႕ျပန္ေျပာဆိုႏုိင္သည့္ ယႏၱယားမရွိေၾကာင္း ပါဝင္တက္ေရာက္ သူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။  

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ
မၾကာေသးမီက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္လာျခင္း - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိၿပီး ဥပေဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ 
၎ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဆက္လက္အေလးေပးၾကရန္နွင့္  ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပး 
ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

ပုဂၢလိက က႑မ်ားအထူးအခြင့္အေရးေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း။ 
အထူးသတိျပဳစရာတစ္ခုမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို သစ္ေတာဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းျဖစ္
သည္။ အစုိးရဌာနႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ အလြန္အားနည္းသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။  
ျပႆနာမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းဖို႔ ေဖာ္ထုတ္သည့္အခါ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းသည္လည္း ျပႆမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။

မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း
ေဒသႏၱရဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းခိုင္မာေသာ္လည္း ေက်းရြာရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚစိုးရိမ္မႈရွိျခင္း - အျခားသတိျပဳစရာ ကိစၥတစ္ခုမွာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ထက္ ေဒသအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္း 
ေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားၾကားတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ ေျမယာရပိုင္ခြင့္အေပၚ အျငင္းပြါးမႈမ်ားကို အခ်ိန္မွီ 
မွ်တစြာ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ေဒသအေနျဖင့္ ၎တို႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသးသည္။ 
၎တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားၾကားတြင္ ဝိေရာဓိျဖစ္စရာမ်ားရွိေနျခင္း၊ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း (ဥပမာ 
- ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒမ်ား) ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ ေၾကာင္းက်ိဳးမညီေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

မ႑ိဳင္ ၃ - အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒသက္ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ လိုက္နာျခင္း

မ႑ိဳင္ ၃ တြင္ ေဒသအဆင့္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ အမွတ္အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ (ပံု -၆)  အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
“လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း” သည္ အဓိကစိုးရိမ္စရာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ပံု ၆ - မ႑ိဳင္ ၃ မွ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုစီ၏ ပ်မ္းမွ် ရမွတ္မ်ား
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ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ
ျပည္သူမ်ားအၾကားပဋိပကၡ၏   သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း - ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက တနသၤာရီေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အနည္းငယ္ 
ရွိခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ား မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈသည္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အာဏာသံုး၍ 
အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာသိ္မ္းယူမႈမ်ားသည္ မေျပလည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးရွာသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈေပးရာေရာက္သလို တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား  ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အရင္းအျမစ္အားနည္းျခင္း -  ေဒသအဆင့္တြင္ 
အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ေဒသခံမ်ားသည္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈအားတားျမစ္ရန္ဗဟုသုတအားနည္းျခင္းျဖစ္သည္။                                                                                        
သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ ေဒသခံမ်ား 
အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားသည္ ကင္းလွည့္ရန္အတြက္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အားအလံုအ ေလာက္ 

မရွိသည့္အျပင္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၎ဥပေဒမ်ားအား သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သုိ႔အသံုးခ်သည္ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ 
လိုအပ္ေနေသးသည္။ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ တႏိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ 
သစ္ေတာမ်ားကို က်ဳးေက်ာ္လာၾကျခင္းသည္လည္း ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုၾကီးထြားေစပါသည္။ 

အစိုးရဌာန အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသည့္ စိတ္ဆႏၵမရွိျခင္း -  ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအမ်ားအျပားသည္ အစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း တသီးတျခားစီ ရပ္တည္ၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ထြန္းရန္ ခုိင္မာသည့္ 
ဆက္သြယ္မႈ လည္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သမာရိုးက် အထက္မွ ေအာက္သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးျခင္း ႏွင့္ 
၎တို႔တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ပိုမိုအာဏာသံုးလုပ္ကိုင္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူမ်ားအၾကားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း - တနသၤာရီ ေဒါနေတာင္တန္း  ျဖစ္သည့္ 
အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအရပ္ 
ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းစဥ္တစ္ခုရိွသည္။ ၎တို႔ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုၾကေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္း 
မယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ(MOU) 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ မည္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္မဆို အစိုးရဘက္မွအလိုလို ရပ္တည္ၾကမည္ကို 
စိုးရိမ္ေၾကာင္းကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား
ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ - ပါဝင္သူမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းျခင္း ႏွင့္ မက္လံုးမရွိျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟုဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူမႈဆိုင္ရာညႊန္းကိန္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ မွတ္ ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ ၃၀ အထိသာ 
တိုးတက္ခဲ့သည္။ အမွတ္ ၅၀ ေအာက္သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျမင့္ေနသည္ကို ရည္ညႊန္းေနပါသည္။ 

ဦးစားေပးမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားေသာ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ား
ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအေျခအေနသည္ ခိုင္မာေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း ႏွင့္ 
ေလးစားလိုက္နာခံျခင္းတို႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဒသအဆင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား အေလးေပးလ်က္ မူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ အုပ္စုခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္
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က႑အလိုက္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ ရည္ညႊန္းခ်က္ 
• မတူညီေသာ ေျမအသံုးခ်မႈက႑မ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တူညီမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆက္အစပ္ရွိ၍ 

တခုနွင့္တခု တသမတ္တည္းရွိမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝရာတြင္ မွ်တမႈတုိ႔သည္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို 
သိသာထင္ရွားစြာ အက်ိဳးရွိေစသည္။ ဥပမာ - သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂)၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (၂၀၁၆) တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ သစ္ေတာေျမအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို 
တူညီေစျခင္းျဖင့္ ေျမယာခြဲေဝမႈတြင္ လစ္ဟာေနေသာအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ား သဟဇာတ 
ျဖစ္ေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား (ဥပမာ - သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းက႑နည္းဗ်ဴဟာ (၂၀၁၅-
၂၀၁၉)) ၊ အစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ - ျမန္မာ့ သစ္ေတာ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းအစီအစဥ္ (MRRP)) ႏွင့္ 
သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ သေဘာတူညီမႈ  (VPA) လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
• အစိုးရဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း သည္ အလြန္အက်ိဳးရွိပါသည္။ ဥပမာ - ေျမယာအတန္းအစားခြဲျခားျခင္း 

ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းေရးရာဝန္ႀကီးဌာန တို႔ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေဒသခံမ်ား၏  တရားဝင္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ပိုမိုတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာမွတ္ပုံတင္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း တခုနွင့္ တခု 
အခ်ိတ္အဆက္ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လယ္ယာျမ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ ( ပံုစံ - ၇) သည္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ 
ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ခြင့္ လက္မွတ္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အလြန္ကြာျခားပါသည္။ 

• တရားဝင္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္သေဘာတူညီမႈ (FLEGT-VPA) ႏွင့္ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ အတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (REDD+) တို႔သည္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ 
အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ လိုအပ္သည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းစနစ္ (FGMS) ကဲ့သုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းစဥ္တစ္ခု 
ဖန္တီးထားသင့္ၿပီး အစုိးရဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳ အႀကီးအကဲမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ေသာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕လည္း ရွိသင့္သည္ဟု ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကသည္။ ပါဝင္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္။

• တရားဝင္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း (FLEGT CSO) ကြန္ရက္ သည္ ၎တို႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို 
တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္အတည္ျပဳျခင္းကဲ့သို႔ နည္းပညာပိုင္းအျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဗဟုသုတ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ပါ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေအာင္ ကူညီေပးထားပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
အစိုးရကိုလည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ၎ကြန္ရက္အဖြဲ႔သည္ FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္ကို နည္းပညာေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ရည္ရြယ္၍ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ အၾကံျပဳခ်က္အေနျဖင့္ FLEGT ၊ REDD+ နွင့္အတူ ျဖစ္နုိင္လွ်င္  
သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး ( EITI) အဖြဲ႕တုိ႔ ခိ်တ္ဆက္၍ ကြန္ရက္ဖြဲ႕စည္းျပီး 
၎ကဲ့သို႔ေသာကြန္ရက္အဖြဲ႔သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုးပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ 
တရားဝင္ ခ်ိတ္ဆက္သင္႔ပါသည္။
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သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
• အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနေသာ္လည္း တနသၤာရီကဲ့သို႔ သစ္ေတာဧရိယာက်ယ္ဝန္းေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ေနထိုင္လာၾကေသာေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ မွီခုိေနေသာေတာမ်ားကုိ တရားဝင္ေျမယာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိေသးပါ။ ၎ျပႆနာကို အမ်ိဳးသားအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ ေျဖရွင္းေနေသာ္လည္း  
ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်က္ 
အတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးသည့္ 
အစီအစဥ္သည္ တစ္ခုေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကနဦးစတင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ သင္ယူျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔တြင္                 
ပံ့ပိုးကူညီရန္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကြန္ရက္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ကြန္ရက္အဖြဲ႕ကိုလည္း စမ္းသပ္ဖြဲ႕စည္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

• လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ စံလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အစုိးရဌာနမ်ားမွတဆင့္ ျမွင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး  ေျမျပင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ထင္ဟပ္မိေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ လုိအပ္သည္႔ေနရာမ်ားတြင္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးသင့္ပါသည္။ 

• ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူျခင္း 
စနစ္(FPIC) သည္ အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းကို 
တရားဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ ရပိုင္ခြင့္ကို ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ 
နားလည္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိသည့္ရလဒ္အတြက္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူျခင္းစနစ္(FPIC)  ကုိ ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္   ေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္ျခင္း
• ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားေကာင္းေစေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျမစ္သြယ္ေနသည့္အထက္မွ ေအာက္သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်ေပးသည့့္စနစ္ 
အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ စနစ္တက်စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကြန္ရက္သည္ ၎ျပႆနာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ရာတြင္အကူအညီျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ အဖယ္ၾကဥ္ခံအုပ္စုမ်ားကဲ့သို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ 
တရားဝင္အခြင့္အာဏာလုိအပ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ
• အဓိက အႀကံျပဳမႈ တစ္ခုမွာ သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး စနစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား အဆင့္တြင္ သစ္ေတာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ 
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ အျခားလိုအပ္ေသာ အရာမ်ား 
ျဖန႔္ေဝျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းစနစ္တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးပါဝင္၍ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းမြန္ ခိုင္မာရန္အတြက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာOneMap ႏွင့္   
ခ်ိန္ညိွေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈ
•  ယခု ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ေသာ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ျခင္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား 

ပါဝင္သည့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါကအ
ဟန္႔အတား ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္
• ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာမ်ားျပားလွသည့္ျပႆနာရပ္မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ စနစ္က်၍ ေသခ်ာညိွႏိႈင္းထားေသာ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုလုိအပ္သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
(ဥပမာ - တရားဝင္သစ္ျဖစ္မႈ) ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ - စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း) အတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈ ျမွင့္တင္ေပးသည္႔ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သင္႔ပါသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပါ အေလးေပးရန္ 
လုိအပ္သည္။

• ေဒသအဆင့္တြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ရရွိမႈလက္လွမ္းမမွီျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား နားမလည္ျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းစနစ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီႏိုင္မည္။ 
သို႔ေသာ္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရန္၊ ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ - တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေဒသခံအေျချပဳ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေပးလွ်င္ ေဒသခံမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို နားလည္လာမည္ျဖစ္ၿပီး 
၎ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္မႈလည္း ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖယ္ၾကဥ္ခံအုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ၎ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈလည္း လိုအပ္ပါသည္။

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 30 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.
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မဲေခါင္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ေဒသခံတို႔၏အသံ(V4MF)သည္ FLEGT-VPA ႏွင့္ REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြက္ 
မဲေခါင္ေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၏အသံကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာ ဥေရာပသမဂၢက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္း 
ျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းကို  RECOFTC - လူႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌာနက မဲေခါင္ေဒသရွိ  ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံ ကို 
ျဖတ္သန္းဆက္သြယ္ထားေသာေနရာ ၃ ေနရာရွိ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 


