သစ်eတာဦးစီးဌာနaeနြဖင့်

နiuငင
် တကာaဖွ့ဲ aစည်းများနှင့်

ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်

ရှe
i သာ လuပင
် န်းစီမကiနး် များ
m

တနသာရီသဘာဝ ကiuးဝiuင်းစီမကiနး်

m

လက်ထuတ်နှင့် ထက်လန်းကန် eဒသခ ြပည်သူ aစuaဖွဲ့ပiuင် သစ်eတာ စiuကခ
် င်း
စီမကiနး် (JIFPRO)

m

ြမန်မာစွမ်းaားြမင့် မီးဖiu စီမကiန်း (Mercy Corps)

m

ြမန်မာနiuငင
် §ရှမ်းြပည်နယ်တွင် aပင်မျiuးစiတ် များစာရင်းeကာက်ယြူ ခင်း နှင့်
စီးပွားြဖစ် ရuက္ခeဗဒဆiuင်ရာ ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးစီမကiနး် (JICA/MBK)

m

တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီးaတွငး် a

ဝါ နှင့် ကuနး် eြမဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲဆuင
i ်ရာ

ထiန်းသiမး် eရးလuပင
် န်းများ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရး စီမကiနး် (FFI)
m

ြမန်မာနiuင်ငတွင် ဒီeရeတာများ ြပန်လည် ထူeထာင်eရးaတွက် စွမ်းeဆာင်ရည်
တည်eဆာက်ြခင်း§ သueတသနနှင့် ဖွ့ ဖiuး မလuပ်ငန်းများ eဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် မျiuး
သuဉ်းeပျာက်ကွယ်နuင
i ်eြခရှe
i သာ သစ်ခွ မျiuးစiတ်များ ထiန်းသiမး် eရးစီမကiနး်
(WIF)

m

ဇီဝသယဇာတ aရင်းaြမစ်နင
ှ ့် သတင်း aချက်aလက်များ ပူးeပါင်းeရး
စီမကiနး် (NIBR)

m

aာဆီယ-ကiuရီးယား သစ်eတာ က

ပူး eပါင်းeဆာင်ရက
ွ မ
် eဒသaဆင့်

eလ့ကျင့် ပညာeပးeရး သင်တန်းeကျာင်း တည် eထာင်ြခင်းစီမကiနး် (AFoCo
RETC)
m

aာဆီယaeမွaနှစu
် ယျာဉ်များaတွငး် aeသးစားရန်ပueငွeထာက်ပမ
့ aစီaစဉ်
များပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရးစီမကiန်း (ACB)

mm ြမန်မာနiuင်ငစွမ်းaားြမင့်

မီးဖiuများထuတလ
် uပမ
်

ြမင့်တင်eရးနှင့်

ြဖန့်ြဖူးeရး

aတွက် eဒသaတွငး် မှ aeတွ့a ကueကာင်းများကiu ဆင့်ပွားြခင်း စီမကiန်း
(GERES)
mm ြမန်မာနiuင်ငရှi သဘာဝနယ်eြမများ စီမ auပ်ချuပ်မeရရှည် တည်တe
့ စြခင်းaား
ြမင့်တင်ြခင်းစီမကiနး် (GEF)

mm ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွထ
ဲ iန်းသiမး် eရးနှငသ
့် ဘာဝ နယ်eြမများ စီမauပခ
် ျuပ်မ ြမင်တ
့ င်eရး
ဆiuင်ရာစီမကiနး် (NEA)
mm eရသယဇာတ aရင်းaြမစ်များ ဘက်စu စီမauပ်ချuပ်ြခင်းစွမ်းeဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င်
ြခင်းနှင့် သင်တန်းeပးြခင်းစီမကiနး် (NIVA)
mm ြမန်မာနiuင်ငတွင် REDD+ လuပင
် န်းများ eဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် ဆက်စပ် ပတ်သက်
သူများ စွမး် eဆာင်ရည်ြမင်မ
့ ားeရးစီမကiနး် (KFS)
mm ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် မeလးဝက်ဝမျiuးစiတ် ထiနး် သiမး် eရး လuပ်ငန်းများ ပူးeပါင်း
eဆာင်ရွက်eရးစီမကiနး် (Istituto Oikos)
mm aပင်မျiuးစiတ်များနှင့်သစ်eစ့များထiန်းသiမး် eစာင်e
့ ရှာက်ြခင်းစီမကiနး် (KNA)
mm ြမန်မာနiuင်ငတွင် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ထiနး် သiမ်း ြခင်းနှင့် သueတသနလuပ်ငန်းများ
ပူးeပါင်း eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း စီမကiန်း (CAS)
mm ဟiမဝန္တာeတာင်တန်းeဒသaတွငး် သစ် eတာြပuန်းတီးမနှင့် သစ်eတာ aတန်း
aစားကျဆင်းမမှကာဗွနထ
် uတ်လတ်မeလ ာ့ချြခင်းဆiuင်ရာဘက်စuဖွ့ ဖiuး တiuးတက်
eစြခင်းနှင့် aeတွ့a ကuများ aသuးချတတ်eစြခင်း စီမကiနး် (ICIMOD)
mm ြမန်မာနiuငင
် aတွင်းရှi aပင်နင
ှ ့် သတ္တ ဝါ မျiuးစiတ်များ၏ မျiuးစuမျiuးကွမ
ဲ ျားeလ့လာ
eဖာ်ထuတ်ြခင်းဆiuင်ရာ သueတသနလuပ်ငန်း စီမကiနး် (NMNS)
mm ြမန်မာaမျiuးသားeြမပuစနစ်စီမကiနး် (OneMap)
mm ရခiuငြ် ပည်နယ်တင
ွ ် aမျiuး သမီးများ§ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်§ aစu aဖွဲ့ပiuင်
သစ်eတာများနှင့် စားနပ်ရiကာ္ခ ဖူလueရးစီမကiန်း (Istituto Oikos)
mm

တာဝန်သiတာဝန်ယူမရှe
i သာ aာရှဆuင
i ်ရာ သစ်eတာ စီမauပ်ချuပ်မနှင့် ကuနသ
် ယ
ွ ်
ြခင်းဆiuင်ရာ စီမကiနး် aပiuငး် (m)(RAFT 3) (TNC)

mm ြမန်မာနiuငင
် aတွင်းဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲထiန်းသiမ်း eရးလuပ်ငန်းများ ပူးeပါင်းeဆာင်
ရွကe
် ရး စီမကiနး် (Istituto Oikos)
mm ြမန်မာနiuင်င၏ aဓiကကျeသာ စiuက်ပျiuးeရး ဆiuင်ရာ eဂဟစနစ်များတွင် စiuက်ပျiuး
eြမ နှင့် သစ်eတာများ eရရှညတ
် ည်တe
့ စရန် စီမauပ်ချuပ်ြခင်းစီမကiနး် (FAO)

mm eမျာက်eမာင်းမမျiuးစiတ် (Slow Loris) ဆiuင်ရာ မျiuးရiuးဗီဇ သueတသန လuပ်ငန်း
စီမကiနး် (Jieki University)
mm ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် eတာရiuင်းတiရ စ္ဆာန် ထiန်းသiမး် eရး လuပင
် န်းများ ပူးeပါင်း
eဆာင်ရွက်eရးစီမကiနး် (WCS)
mm ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် နှင်းကျားသစ် သueတ သနလuပင
် န်းစီမကiနး် (Panthera
Cooperation)
mm ြမန်မာနiuငင
် eြမာက်ဖျားeတာင်eပ

ဆက်စပ် သစ်eတာeဒသနှင့် ထမသီeဘးမဲ့

eတာများ aတွငး် ရှi သဘာဝaeလျာက် eပါက်eရာက်eသာ aပင်မျiuးစiတ်
များ၏ ကွြဲ ပားမနှငပ
့် ျ့နှ့ တည်ရiှမတiu့ကuစ
i ာရင်းeကာက်ယူ မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း
ဆiuင်ရာ သueတသနလuပ်ငန်းစီမကiန်း (NYBG)
mm တiuင်းeဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ်aဆင့်

ကာဗွန်တက
ွ ်ချက်ြခင်းနှင့်

eစာင့် ကည့်

eလ့လာeရးစနစ်aား aeကာင်aထည် eဖာ်eဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် REDD+ စီမကiန်း
(FFPRI)
mm ြမန်မာနiuင်ငကuန်းeြမနှင့် a

ဝါဇီဝမျiuးစu မျiuးကွဲထiန်းသiမး် eရးနှင့် သစ်eတာလuပ်

ငန်းများဆiuင်ရာ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရး စီမကiနး် (FFI)
mm aာရှ-ပစiဖiတ် သစ်eတာများ၏ ရာသီuတu eြပာင်းလဲeရးနှင့် လiuက်eလျာ ညီeထွ
ရှe
i စeရး သueတသနလuပင
် န်းများပူးeပါင်း eဆာင် ရွက်ြခင်း (UBC)
mm ြမန်မာ-ယူeက

သစ်eတာuပeဒစiuးမiuးမ§

auပ်ချuပ်မနှင့်

ကuန်သွယ်မဆiuငရ
် ာ

ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရးစီမကiန်း (UK DFID)
mm ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂစားနပ်ရiကာ္ခ နှင့် စiuက်ပျiuးeရးaဖွဲ့၏ သစ်eတာuပeဒ စiuးမiuးမ§
auပ်ချuပ်မနှင့် ကuနသ
် ယ
ွ ်မဆiuင် ရာ မiတ်ဖက်aြဖစ် ဆန္ဒaeလျာက် သeဘာတူ
ညီချက်aစီaစဉ် (FAO FLEGT)
mm ြမန်မာနiuငင
် § သစ်eတာသueတသနဌာန စွမ်းeဆာင် ရည်ြမင့်တင်eရး နည်းပညာ
ပူးeပါင်း eဆာင်ရက
ွ မ
် စီမကiန်း (FAO)
mm စiuက်ပျiuးeရး§eရလuပင
် န်းများနှင့်ဆက်စပ်eနသည့် ဒီeရeတာများ စီမauပ်ချuပ်လuပ်
ကiuင်မaတွက် ဘက်စပူ
u းeပါင်း eဆာင် ရွကြ် ခင်းလuပင
် န်းစီမကiန်း (UQ)

mm ြမန်မာနiuငင
် တနသာရီeတာင်တန်းeဒသတွင် နယ်စပ်ြဖတ်eကျာ် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ
ထiန်းသiမး် မ

ြမင်တ
့ င်eရးaတွက်

စွမ်းeဆာင်ရည်

ြမင့်တင်ြခင်းစီမကiနး်

(ပထမကာလ- aဆင့်-m) (ITTO)
mm ြမန်မာနiuငင
် သစ်eတာသယဇာတစာရင်း eကာက်ယူြခင်းဆiuင်ရာ စွမး် eဆာင်ရည်
ြမင့်တင်ြခင်းစီမကiနး် (LUKE Finland)
mm ြမန်မာနiuငင
်

သစ်eတာြပuန်းတီးမ

ae ကာင်းaရင်းများaား

eလ့လာြခင်း

ဆiuင်ရာ သueတသနပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရး (NUS)
mm မဲeခါင်သစ်eတာများaတွက် eဒသခတiu့ aသ (EU)
mm ပင်လယ်ကမ်းရiuးတန်းeဒသeနြပည်သလ
ူ ထ
ူ uက ရာသီuတueြပာင်းလဲမနှငa
့် ညီ
လiuက်eလျာညီeထွရပ်တည် eနထiuငန
် uင
i ် ရန်aတွက် ဒီeရeရာက် သစ်eတာများ
ကiuစနစ်တကျ စီမauပ်ချuပ်လuပ်ကuiင်ြခင်း စီမကiန်း (DANIDA)

(m) တနသာရီသဘာဝ ကiuးဝiuင်းစီမကiန်း
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)
(aဂလiပ)်
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- တနသာရီသဘာဝ ကiuးဝiuင်းစီမကiနး်
- Taninthayi Nature Reserve Project -TNRP
- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ထားဝယ် မiu့နယ်§ eရြဖူ မiu့နယ်§ ထားဝယ်ခရiuင်§ တနသာရီ
တiuင်းeဒသ ကီး

aeထာက်aပ့eပးသည့်
aဖွ့ဲ aစည်း

- မuတ္တမဓာတ်eငွ့ပiu့eဆာင်eရးကuမဏ
္ပ ီ
(Moattama Gas Transportation Company -MGTC)§
တနသာရီပiuက်လiuငး် ကuမ္ပဏီ
(Taninthayi Pipeline Company -TPC)§
aက်ဒမန်ပiu့eဆာင်eရးလီမiတက်
(Andaman Transportation Limited - ATL)

စီမကiနး် ကာလ

- m-m-mmmm မှ mm-m-mmmm ထi (စတuတ္ထeလးနှစ် စီမကiန်း
ကာလ)

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်

- သစ်eတာဦးစီးဌာန

ဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ ပ
u ်ငန်းများ -  uပeဒစiuးမiuးြခင်းလuပင
် န်းများြမင်တ
့ င်ြခင်းနှင့်

ကiuးဝiuင်း

aeပ ခiမး် eြခာက်မများ eလျာ့ကျeစြခင်းြဖင့် eတာရiuငး်
တiရ စ္ဆာန်များ၏

eနရင်းeဒသများနှင့်

aeရး ကီးမျiuး

စiတ် များaား ကာကွယထ
် iန်းသiမ်းြခင်း§
 သဘာဝ ကiuးဝiuင်းနှင့်

ယင်း၏သဘာဝသယဇာတများ

aစဉ်တည်တe
့ စeရး eဒသခြပည်သူများaား ထieရာက်
စွာ ပညာeပးစည်းရuးြခင်းနှင့် ပူးeပါင်းပါဝင် လာeစြခင်း§
 aကျiuးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ များ
aeပ ထားရှiသည့် တန်ဖiuးထားမနှင့် သeဘာထား aြမင်
များ ြမင်တ
့ င်eပးြခင်းနှင့် eဒသခြပည်သူများ၏ လူမဘဝ
ြမင့်တင်eရးပ့ပiuးeပးြခင်း§
 သဘာဝ ကiuးဝiuင်းaားထieရာက်စွာ စီမauပခ
် ျuပ်ထiန်းသiမ်း
နiuင်eရး လiuaပ်သည့် သueတသနစစ်တမ်းများ eကာက်ယူ
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း§
 သဘာဝ ကiuးဝiuင်း

စီမauပ်ချuပ်ထiန်းသiမ်းeရး

လiuaပ်

သည့် စီမခန့်ခွဲမနှင့် eထာက်ပ့မဆiuင်ရာလuပ်ငန်းများ§

 သဘာဝ ကiuးဝiuင်း

eရရှည်တည်တe
့ ရးနှင့်

သiမ်းeရးနယ်eြမများ

ြမန်မာ့ထiနး်

စီမauပခ
် ျuပ်ထiန်းသiမ်းeရးတွင်

ပူးeပါင်းပါဝင်ရန် လuပ်ငန်းများ။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂu္ဂi လ်

- စီမကiန်းညန် ကားeရးမှူး§
တနသာရီသဘာဝ ကiuးဝiuင်းစီမကiနး် § သစ်eတာဦးစီးဌာန
tnrp@forestdepartment.gov.mm
ဖuန်း- mmmmmmmm

(m) လက်ထuတ်နင
ှ ့်ထက်လန်းကန် eဒသခြပည်သူaစuaဖွဲ့ပiuင် သစ်eတာစiuက်ခင်း
တည်eထာင်ြခင်း စီမကiန်း
စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ)

- လက်ထuတ်နှင့်ထက်လန်းကန်

eဒသခြပည်သူaစuaဖွဲ့ပiuင်

သစ်eတာစiuကခ
် င်းတည်eထာင်ြခင်း စီမကiနး်
(aဂလiပ်)

- Latt Htoke and Htet Lan Kan Community Forest
Plantation Project

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- မန္တeလးတiuငး် eဒသ ကီး§ eညာင်ဦးခရiuင်§ eညာင်ဦး မiu့နယ်

aeထာက်aပ့eပးသည့် - Japan
aဖွ့ဲ aစည်း

International

Forestry

Promotion

and

Cooperation Center- JIFPRO

စီမကiနး် ကာလ

- mmmm-mmmm မှ mmmm-mmmm ထi(m) နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာဦးစီးဌာန

eဖာ်သည်ဌ
့ ာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်း - eဒသခြပည်သူaစuaဖွဲ့ပiuင် စiuက်ခင်း(mmm)eက တည်eထာင်
များ
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

စiuက်ပျiuးြခင်း
- ဦးစီးaရာရှi§
eညာင်ဦး မiu့§ သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmmmmmmmmm

(m) ြမန်မာစွမ်းaားြမင့် မီးဖiuစီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)
(aဂလiပ်)
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- ြမန်မာစွမ်းaားြမင့် မီးဖiuစီမကiန်း
- Myanmar Stove Campaign
- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuငင
် aလယ်ပuင
i ်းeဒသ§

eရာဝတီတuင
i ်းeဒသ ကီး§

ရခiuငြ် ပည်နယ်
aeထာက်aပ့
eပးသည်a
့ ဖွ့ဲ aစည်း

- Global Alliance for Clean Cookstoves, Soneva
Foundation, Unilever/DFID, Swedish Postcode
Lottery Foundation (SPL)

စီမကiနး် ကာလ

- mmmm -mmmm

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်

- မာစီeကာ (ြမန်မာ)

ဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ - eကျးလက်eဒသဖွ့ ဖiuးeရးနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထiနး်

သiမ်းeရးaတွက် စွမး် aားြမင့် မီးဖiu eစျးကွက်eဖာ်eဆာင်
ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- Mr. Andsew JOHNSEN,Program Director, Mercy
Corps Myanmar, No.3X, highland avenue road,
Mayangone Township, 7 mile, Yangon
Fax: +95 1 660-246 § Office 01 660246

(m) ြမန်မာနiuငင
် တွင် aပင်မျiuးစiတမ
် ျား စာရင်းeကာက်ယူြခင်းနှင့် စီးပွားြဖစ်

ရuက္ခeဗဒဆiuင်ရာ ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးစီမကiန်း
စီမကiန်းaမည်(ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်ငတွင်

aပင်မျiuးစiတ်များ

စာရင်းeကာက်ယြူ ခင်းနှင့်

စီးပွားြဖစ် ရuက္ခeဗဒဆiuင်ရာ ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးစီမကiနး်
(aဂလiပ)် - Program on sustainable use of plant resources with
particular emphasis on the medicinal plants on
botanical inventory and subsequent evaluation
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)

စီမကiနး် eဒသ

- ရှမး် ြပည်နယ်§ ချင်းြပည်နယ်§ ကရင်ြပည်နယ်§ စစ်ကuင
i ်းတiuင်း
eဒသ ကီး

aeထာက်aပ့eပး
သည့် aဖွဲ့aစည်း

- ဂျပန်aြပည်ြပည်ဆuင
i ရ
် ာ

နည်းပညာပူးeပါင်း

eဆာင်ရက
ွ ်eရး

eaဂျင်စီ (Japan International Cooperation AgencyJICA) နှင့် ဂျပန်နuင
i င
် § မာကီနuရ
i uက္ခeဗဒuယျာဉ် (Makino
Botanical Garden- MBK)

စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm မှ mm/mmmm ထi (ပထမa ကiမ)်
m/mmmm မှ mm/mmmm ထi (ဒuတiယa ကiမ်)

aeကာင်aထည်

- မာကီနuရ
i uက္ခeဗဒuယျာဉ်(MBK) ဂျပန် နှင့် သစ်eတာသueတသန

eဖာ်သည်ဌ
့ ာန

ဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာန

eဆာင်ရွက်မည့်

-  aဖွဲ့ဝင်နuင
i င
် (m)နiuင်ငနှင့်

လuပ်ငန်းများ

ြမန်မာနiuင်ငရှi

ရuက္ခeဗဒဌာနများ

ပါဝင်မည့် ြမန်မာနiuငင
် aပင်မျiuးစiတ်များ ပူးeပါင်း eဖာ်ထuတ်
eရးaဖွ့ဲ (Flora of Myanmar Institutional ConsortiumFoMIC) ဖွဲ့စည်းြခင်းလuပ်ငန်း§
 MBK မှ ြမန်မာနiuငင
် aပင်မျiuးစiတ်များ ပူးeပါင်းeဖာ်ထuတ်
eရးaဖွ့ဲ တွင်

ပါဝင်သည့်

aဖွဲ့ဝင်နiuင်ငများနှင့်

ဌာနများမှ

ပညာရှင်များနှင့် သစ်eတာသueတသနဌာန§ ပန်းပuစြပတiuက်မှ
သueတသီများပူးeပါင်း၍

စီမကiနး် eဒသတiu့တွင်

လူမစီးပွား

eရးaeထာက်aကူြပu ရuက္ခeဗဒဆiuငရ
် ာ eလ့လာြခင်း သueတ
သနလuပ်ငန်း§


စီမကiနး် eရiယာရှi aပင်မျiuးစiတမ
် ျား၏ ပန်းပuစနမူနာများ
စueဆာင်းမှတတ
် မ်းတင်ြခင်း§ မျiuးခွစ
ဲ စ်eဆးြခင်းလuပ်ငန်း§

 eဒသခြပည်သူများ၏ လူမစီးပွား aeထာက်aပ့ြဖစ်eစမည့်
aပင်မျiuးစiတ်များ eလ့လာ၍ ပွားများeမွးြမူြခင်း§ eဒသခ
ြပည်သူများသiu့ သင်တန်းများeပးြခင်းလuပ်ငန်း§
 ပန်းပuစြပတiuက် aဆင်ြ့ မင်တ
့ င်ြခင်းလuပ်ငန်း§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm- mmmmmm

(m) တနသာရီတiuင်းeဒသ ကီးaတွငး် a

ဝါနှင့် ကuနး် eြမဇီဝမျiuးစu မျiuးကွဲဆuင
i ်ရ ာ

ထiနး် သiမ်းeရးလuပင
် န်းများ ပူးeပါင်း eဆာင်ရွက် eရးစီမကiန်း
စီမကiနး် aမည်
(ြမန်မာ)

- တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီးaတွငး် a

ဝါနှင့် ကuနး် eြမဇီဝမျiuးစu

မျiuးကွဆ
ဲ uင
i ်ရာ ထiန်းသiမး် eရးလuပင
် န်းများ ပူးeပါင်း eဆာင်ရွက်
eရးစီမကiနး်

(aဂလiပ်)

- Collaboration Program to support the Conservation
of Marine and Terrestrial Biodiversity in the
Tanintharyi Region

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီး

aeထာက်aပ့eပး

- aြပည်ြပည်ဆuင
i ်ရာ eတာရiuငး် တiရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝaပင်aဖွဲ့

သည့် aဖွဲ့aစည်း

Fauna and Flora International (FFI)

စီမကiနး် ကာလ

- m-mm-mmmm မှ m-mm-mmmm aထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် FFI

eဖာ်သည်ဌ
့ ာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်း -  သဘာဝနယ်eြမများ ထiနး် သiမး် ကာကွယရ
် န် ဦးစားeပးရ
များ

မည့် a

ဝါမျiuးစiတ်များ§ a

စားနယ်eြမများ

ဝါeဂဟစနစ်များနှင့် ကျက်

ထiန်းသiမ်းကာကွယ်ြခင်းကiu

aeထာက်

aကူြပuရန် စီမချက်များeရးဆွဲြခင်း နှင့် aeကာင်aထည်
eဖာ်ြခင်း§
 ပင်လယ်ကမ်းရiuးတန်းeဂဟစနစ်§ a
မျiuးစiတမ
် ျားaား
ရန်နင
ှ ့် a

ဝါeဂဟစနစ်များနှင့်

ထiန်းသiမ်းကာကွယ်ထားမကiu

သuးသပ်

ဝါဇီဝ မျiuးစuမျiuးကွဲ စာရင်းeကာက်ယြူ ခင်း§

 မျiuးသuဉ်းရန် aန္တရာယ်ကျeရာက်eနeသာ မျiuးစiတမ
် ျားaား
ထiန်းသiမ်းကာကွယ်ထားမကiu သuးသပ်ရန်နှင့် စာရင်းeကာက်
ယူြခင်း§
 တနသာရီ ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ဆက်စပ်eဒသတစ်ခu ြဖစ်eပ
လာeရး§ ဘက်စထi
u န်းသiမး် eရး နမူနာပuစတစ်ခuြဖစ်eပ eရး§
eရeဝeရလဲeဒသကာကွယ်eရးနှင့်

သန္တာeကျာက်တန်းမှ

eတာင်တန်းaထiပါဝင်မည့် တနသာရီြမစ် eရeဝeရလဲeဒသ
eရရှည်ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးတiu့aားပ့ပuးi ြခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမများ

aသစ်တuးi ချဲ့ြခင်းနှင့်

auပ်ချuပ်ြခင်းတiက
u့ ui ပ့ပuးi ြခင်း§

eပါင်းစည်း

 ဇီဝaဝန်း ကiuးဝiuင်း

(Biosphere

reserve)

ကဲ့သu့ieသာ

စီမauပ်ချuပ်မ ပuစaသစ်များ ြဖစ်eပ လာeရးနှင့် a
ကမ်းရiuးတန်း

ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲများaား

eရရှည်aသuးချနiuငe
် ရးတiu့တွင်

ဝါ/

ထiန်းသiမ်းeရးနှင့်

ပါဝင်eဆာင်ရက
ွ မ
် ည့်

ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများaား စွမး် eဆာင်
ရည် ြမင့်တင်ြခင်း§
 eဒသခများ
သည့် a

လူeနမဘဝြမင့်မားeရးနှင့်

eဒသခများပါဝင်

ဝါသယဇာတ စီမauပခ
် ျuပ်မစနစ် ြဖစ်eပ eရး

eထာက်ပ့ြခင်း§
 ထiန်းသiမး် eရးနှင့် ထာဝစဉ် ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရး တiu့ဆuင
i ်ရာ
နiuငင
် နှင့်

eဒသaဆင့်

မူဝါဒများ§

မဟာဗျူဟာများနှင့်

စီမချက်များaား ပ့ပuးi eပးြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှကတ
် iရ စ္ဆာန် ထiနး် သiမ်းeရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(m) ြမန်မာနiuငင
် တွင် ဒီeရeတာများ ြပန်လည်ထe
ူ ထာင်eရးaတွက် စွမး် eဆာင်ရည်
တည်eဆာက်ြခင်း§ သueတသနနှင့် ဖွ့ ဖiuးမ လuပင
် န်းများeဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်
မျiuးသuဉ်း eပျာက်ကွယ်နuင
i ်eြခရှe
i သာ သစ်ခွမျiuးစiတ်များ
ထiနး် သiမး် eရးစီမကiန်း
စီမကiန်းaမည်(ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်ငတွင် ဒီeရeတာများ ြပန်လည်ထe
ူ ထာင်eရးaတွက်
စွမ်းeဆာင်ရည်တည်eဆာက်ြခင်း§
လuပင
် န်းများeဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့်

သueတသနနှင့်

ဖွ့ ဖiuးမ

မျiuးသuဉ်းeပျာက်ကယ
ွ န
် uင
i e
် ြခ

ရှe
i သာ သစ်ခွမျiuးစiတမ
် ျား ထiန်းသiမ်းeရးစီမကiနး်
(aဂလiပ်) - Capacity

Building,

Research

and

Development

Activity of Mangrove Reforestation and Conservation
of Endangered Orchid Species in Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- eရာဝတီတuင
i း် eဒသ ကီး§ eရeသာင်ယ မiu့နယ်§ ဖျာပu မiu့နယ်နှင့်
ပuသiမ်တက္ကသiuလ်
တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီး§ မiတ် မiu့
ရခiuင်ြပည်နယ်§ eတာင်ကuတ် မiu့

aeထာက်aပ့eပး

- Worldview International Foundation-WIF

သည့်aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm မှ m/mmmm ထi

aeကာင်aထည်eဖာ်

- သစ်eတာဦးစီးဌာန§ Worldview International Foundation

သည်ဌ
့ ာန
eဆာင်ရွက်မည့်
လuပ်ငန်းများ

(WIF) နှင့် Worldview Myanmar Limited (WML)
-  ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွမ
ဲ ျား§ ရှားပါးသစ်ခွမျiuးများထiနး် သiမ်းeရး§
 ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွမ
ဲ ျားကာကွယထ
် iန်းသiမး် eရးaတွက် ပင်လယ်
ြမက်များ§

ြမက်ခင်းများ§

ပင်လယ်eရeaာက်uယျာဉ်များ

ထiန်းသiမ်းြခင်း§
 ဒီeရeတာထiနး် သiမး် eရးနှင့် REDD+လuပ်ငန်းများ eဆာင်
ရွကြ် ခင်း§
 ဒီeရeတာစီမကiနး် နှင့် eဒသခြပည်သမ
ူ ျား ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်မ
eဆာင်ရွက်ြခင်း§
 စွမ်းeဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င်ြခင်း§
 aသuးချသueတသနလuပ်ငန်းများeဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
eရeဝeရလဲeဒသauပ်ချuပ်eရးဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm-mmmmmm

(m) ဇီဝသယဇာတaရင်းaြမစ်နင
ှ ့် သတင်းaချက်aလက်များ ပူးeပါင်းeရး စီမကiန်း
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ) - ဇီဝသယဇာတaရင်းaြမစ်နင
ှ ့်

သတင်းaချက်aလက်များ

ပူးeပါင်းeရး စီမကiန်း
- Cooperation Concerning Biological Resources and
(aဂလiပ်)
စီမကiနး် aမျiuးaစား

Information
- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuင်င

aeထာက်aပ့eပးသည့် - ကiရ
u းီ ယားြပည်သ့ူသမ္မတနiင
u င
် § aမျiuးသားဇီဝaရင်းaြမစ်သiပ္ပ
aဖွ့ဲ aစည်း

ဌာန (National Institute of Biological Resources of
the Republic of Korea- NIBR)

စီမကiန်းကာလ

- mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmm ထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် NIBR

eဖာ်သည့်ဌာန
eဆာင်ရွက်မည့်လuပ်ငန်း -  ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဆ
ဲ iuင်ရာ စာရင်းeကာက်ယြူ ခင်း§ သueတသန
များ

ြပuလuပ်ြခင်းနှင့် သတင်းaချက်aလက်များ ဖလှယြ် ခင်း§
 eဆးဘက်ဝင်aပင်များ eဖာ်ထတ
u ြ် ခင်း§
 ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲစာauပ်များ ြပuစuြခင်း
 က မ်းကျင်သူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ aြပန်aလှန် eစလတ်
ြခင်း§
 ဇီဝaရင်းaြမစ်များဆiuင်ရာ aသuးြပuမများaား သueတသန
ြပuလuပြ် ခင်း။

ဆက်သွယ်ရန်ပuဂiu္ဂ လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမ်းeရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(m) aာဆီယ-ကiuရးီ ယားသစ်eတာက

ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်မ eဒသ aဆင့်

eလ့ကျင့်ပညာeပးeရးသင်တန်းeကျာင်း တည်eထာင်ြခင်း စီမကiန်း
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- aာဆီယ-ကiuရီးယားသစ်eတာက

ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်မ eဒသ

aဆင့် eလ့ကျင်ပ
့ ညာeပးeရး သင်တန်းeကျာင်း တည်eထာင်
ြခင်း စီမကiနး်
(aဂလiပ)်

- The

Establishment

of

ASEAN-ROK

Forest

Cooperation Regional Education and Training Centre
(AFoCo RETC)
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ရန်ကuန်တuင
i း် eဒသ ကီး§ eမှာ်ဘီ မiu့နယ်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- ကiuရီးယားသစ်eတာဌာန(Korea Forest Service)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- m-m-mmmm မှ mm-m-mmmm ထi (mm) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် AFoCo Secretariat

သည်ဌ
့ ာန
eဆာင်ရွက်မည့်
လuပ်ငန်းများ

-  aာရှeဒသတွင်း

aဖွဲ့ဝင်နuင
i ်ငများaတွက်

ဆiuငရ
် ာသင်တန်းများ

သစ်eတာက

ဖွင့်လှစ်ပu့iချနiuင်ရန်§

eဒသaဆင့်

သင်တန်းeကျာင်း တည်eဆာက်ြခင်း§
 eဒသaဆင့်

aလuပရ
် ueဆွးeနွးပွမ
ဲ ျား§

သင်တန်းများ§

eဆွးeနွးပွမ
ဲ ျား§ aစည်းaeဝးများကျင်းပြခင်း§
 aာဆီယ-ကiuရီးယားသစ်eတာက

ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ မ
်

ြမင်တ
့ င်eရး§ လူ့စွမ်းaားaရင်းaြမစ်ဖ့ွ ဖiuးeရး§ aဖွဲ့aစည်း
ဆiuငရ
် ာ စွမး် eဆာင်ရည်တuးi တက်ြမင့်မားeရးaတွက် ပူးeပါင်း
eဆာင်ရွက်ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂiu္ဂ လ်

- ဦးစiuးြမင့်ဦး§ ဒuတiယညန် ကားeရးမှူး§
AFoCO RETC သင်တန်းeကျာင်း§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း-mmmmmmmmmmm

(m) aာဆီယaeမွaနှစ်uယျာဉ်များaတွငး် aeသးစားရန်ပueငွ eထာက်ပမ
့
aစီaစဉ်များ ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရး စီမကiနး်
စီမကiန်းaမည်(ြမန်မာ)

- aာဆီယaeမွaနှစ်uယျာဉ်များaတွငး်

aeသးစားရန်ပueငွ

eထာက်ပမ
့ aစီaစဉ်များ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရး စီမကiနး်
(aဂလiပ်) - Cooperation on the implementation of Small Grant
Programmes in ASEAN Heritage Parks of Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuင်င

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- aာဆီယဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲဗဟiuဌာန (ASEAN Center

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

for

Biodiversity- ACB)
- m-mm-mmmm မှ m-mm-mmmm aထi§ (m) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့် - သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် ACB
ဌာန
eဆာင်ရွက်မည့်လuပ်ငန်း
များ

-  aာဆီယaeမွaနှစ် uယျာဉ်များနှင့် ဆက်စပ်eဒသများရှi ဇီဝ
မျiuးစuမျiuးကွထ
ဲ iန်းသiမး် eရးကiu aဓiကaeလးထား ပီး§ သueတ
သနလuပ်ငန်းများ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကရ
် န်နင
ှ ့် သတင်းaချက်
aလက် ဖလှယ်ြခင်း§
 လူ့စွမ်းaားaရင်းaြမစ် ြမင့်တင်ြခင်းaြဖစ် aစည်းaeဝး§
eဆွးeနွးပွန
ဲ င
ှ ့် ညီလာခများကျင်းပရန်နင
ှ ့် က မ်းကျင်ဝန်ထမ်း
များaား aြပန်aလှန်eစလတ်ြခင်း§
 aာဆီယeဒသတွငး် သဘာဝသယဇာတများ စီမauပခ
် ျuပ်မ
နှင့် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ထiနး် သiမ်းeရးတiu့ကiu aeထာက်aပ့ြပuရန်
နှင့်

eဒသခြပည်သူများ၏

aeြခခလiuaပ်ချက်များကiu

စီမကiနး် ရန်ပueငွ eထာက်ပe
့ ပးမမှတဆင့် ြဖည်ဆ
့ ည်းြခင်း§
 aာဆီယaeမွaနှစ်uယျာဉ် စီမauပ်ချuပ်မ တiuးတက်ြမင့်မား
eရးဆiuငရ
် ာလuပင
် န်းများaeကာင်aထည်eဖာ်eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း§
 aာဆီယ

aeမွaနှစ်

uယျာဉ်များတွင်

သဘာဝaeြခခ

ခရီးသွားလuပ်ငန်း ြမင်တ
့ င်eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း§
 ြပည်သူလူထua ကား သဘာဝaeမွaနှစ်များနှင့် ပတ်သက်၍
တန်ဖiuးထားတတ်eစရန်§ ဂuဏယ
် တ
ူ တ်eစရန်§ သiြမင်နiuး ကား
မ ြမင့်တင်ရန်နှင့် သဘာဝaeမွaနှစ် တည်eနရာများကiu
ထieရာက်စွာ ထiန်းသiမ်းကာကွယ်ြခင်းြဖင့် aာဆီယaဖွ့ဲ ဝင်
နiuင်ငများa ကား aြပန်aလှန်ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်မကiu ြမင့်
တင်ြခင်း။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမ်းeရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်ငစွမ်းaားြမင့် မီးဖiuများထuတလ
် uပ်မ ြမင့်တင်eရးနှင့် ြဖန့်ြဖူးeရး aတွက်
eဒသaတွင်းမှ aeတွ့a ကueကာင်းများကiu ဆင့်ပွားြခင်း စီမကiန်း
စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်ငစွမ်းaားြမင့်

မီးဖiuများထuတ်လuပ်မ

ြမင့်တင်eရးနှင့်

ြဖန့်ြဖူးeရး aတွက် eဒသaတွငး် မှ aeတွ့a ကueကာင်းများကiu
ဆင်ပ
့ ာွ းြခင်း စီမကiန်း
(aဂလiပ်)

- Upscaling Dissemination of Improved Cookstoves in
Myanmar through Replication of Best Practices from
the Region

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- မန္တeလးတiuငe
် ဒသ ကီး§

မeကွးတiuငး် eဒသ ကီး§

စစ်ကuင
i ်းတiuင်း

eဒသ ကီး နှင့် eရာဝတီတuင
i ်းeဒသ ကီး
aeထာက်aပ့eပးသည့်

- ueရာပeကာ်မရှင် (EU)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiန်းကာလ

- mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmm ထi (ကနဦးစီမကiန်းကာလ)
mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmm ထi (စီမကiန်းသက်တမ်းတiuးြခင်း
ကာလ)

aeကာင်aထည်
eဖာ်သည့်ဌာန
eဆာင်ရွက်မည့်
လuပ်ငန်းများ

- GROUP FOR THE ENVIRONMENT, RENEWABLE
ENERGY AND SOLIDARITY (GERES)
-  မီးဖiuတuးi ြမင့် ထuတ်လuပ်ရန်aတွက် eဈးကွက်aeြခaeနများ
eဖာ်eဆာင်ရန်နှင့်

စွမ်းaားြမင်မ
့ းီ ဖiuထuတ်လuပ်မ§

သuးစွဲမများ

aတွက် လia
u ပ်eသာ ဆuးြဖတ်ချက်များကiu ချမှတ်ြခင်း§
 စွမ်းaားြမင့်မီးဖiuြဖန့်eဝeရး

ကွငး် ဆင်းလuပ်ငန်းကiu

aeတွ့

a ကueကာင်းများ§ နည်းပညာများနှင့် aသiပညာများ aသuး
ြပuရန်aတွက် aားeပး ြမင့်တင်ြခင်း§
 aမျiuးသားြပန်ြပည့် မဲစွမ်းaင်မဝ
ူ ါဒ

ညiနင်းeဆွးeနွးြခင်းတွင်

ပါဝင်လျက် လuပ်ငန်းရပ် eaာင်ြမင်မaတွက် eဆာင်ရွက်နuင
i ်
ရန် aeြခaeနeပးeသာမူဝါဒ§ မူeဘာင်ကui eဖာ်eဆာင်လ က်
aသင်းaဖွဲ့များဆiuင်ရာနှင့် eငွe ကးဆiuငရ
် ာ aဟန့်aတားများ
ဖယ်ရှားြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- Ms.Thinzar Aung
ဖuန်း- mm mmmmmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်ငရှi သဘာဝနယ်eြမများ စီမauပ်ချuပ်မ eရရှညတ
် ည်တ့ eစြခင်းaား
ြမင့်တင်ြခင်း စီမကiန်း
စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuငင
် ရှi သဘာဝနယ်eြမများ စီမauပ်ချuပ်မ eရရှညတ
် ည်တ့
eစြခင်းaား ြမင့်တင်ြခင်း စီမကiန်း

(aဂလiပ်)

- Strengthening

Sustainability

of

Protected

Area

Management in Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ခါကာဘiuရာဇီ

aမျiuးသားuယျာဉ်§

ဖuန်ကန်ရာဇီ§

ဟူးeကာင်း

ချiuင်ဝ
့ မ
ှ း် နှင့် ထမသီeတာရiuင်းတiရ စ္ဆာန်eဘးမဲ့eတာ
aeထာက်aပ့eပးသည့်

- Global Environment Facility (GEF)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmmaထi§ (m) နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာဦးစီးဌာန§ UNDP နှင့် WCS

eဖာ်သည်ဌ
့ ာန
eဆာင်ရွက်မည့်
လuပ်ငန်းများ

-  ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ

ထiန်းသiမး် eရးလuပင
် န်းများ

တiuးြမင့်eဆာင်

ရွက်ရန်နှင့် သဘာဝနယ်eြမ စီမauပ်ချuပ်မဆiuင်ရာ နiuငင
် aဆင့်
မူဝါဒများaား ြမင်တ
့ င်ြခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမနှင့်

ကားခနယ်eြမများ auပခ
် ျuပ်လuပက
် uင
i ်မ

ြမင့်တင်ြခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမများ
ရန်ပueငွaား

စီမauပခ
် ျuပ်ရန်aတွက်

စဉ်ဆက်မြပတ်ရရှiနuင
i မ
် ည့်

လia
u ပ်သည့်

မဟာဗျူဟာaား

eရှ့eြပး စမ်းသပ်eဆာင်ရွက်ြခင်းမှတဆင့် eဖာ်ထuတြ် ခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမတန်ဘuးi များကiu

eဒသaဆင့်ဖွ့ ဖiuးeရး

စီမ

ကiန်းများတွင် သရuပ်ြပထည့်သွင်းြခင်း§
 ကuန်းတွင်းနှင့် eရချiueဂဟစနစ်များaား ထiန်းသiမး် ကာကွယ်
ထားရှiမaား ဆန်းစစ်ြခင်းaeပ aeြခခ၍ သဘာဝနယ်eြမ
များတiuးချဲ့တည်eထာင်ြခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမ

auပ်ချuပ်လuပက
် uင
i မ
်

စီမချက်များeရးဆွဲ

aeကာင်aထည်eဖာ်ြခင်း§
 ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲများaeပ
eြဖရှင်းြခင်းနှင့်
eဒသခြပည်သမ
ူ ျား
eဆာင်ရွက်ြခင်း§

aန္တရာယ်ကျeရာက်eနမaား

သဘာဝနယ်eြမများ

စီမauပခ
် ျuပ်ရာတွင်

ပူးeပါင်းပါဝင်လာeရးတiu့ကui

သရuပ်ြပ

 သဘာဝနယ်eြမများaား တiuးတက်စီမauပ်ချuပ်ြခင်းမှ eဂဟ
စနစ်များ§ aဓiကမျiuးစiတ်များ§ aန္တရာယ်များနှင့် eဒသခများ
၏ လူမဘဝဖွ့ ဖiuးမတiu့aeပ aကျiuးသက်eရာက်မကiu eစာင့်
ကည့်eလ့လာြခင်း§ aကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် aစီရင်ခြခင်းဆiuငရ
် ာ
စွမ်းeဆာင်ရည် ြမင်တ
့ င်ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiနး် သiမ်းeရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) မျiuးစuမျiuးကွဲ ထiနး် သiမ်းeရးနှင့် သဘာဝနယ်eြမများ စီမ auပခ
် ျuပ်မ
ြမင်တ
့ င်eရးဆiuင်ရာ စီမကiနး်
စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ)

- ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ထiနး် သiမ်းeရးနှင့် သဘာဝနယ်eြမများ စီမ
auပ်ချuပ်မ ြမင့်တင်eရးဆiuင်ရာ စီမကiနး်

(aဂလiပ်)

- Conservation

of

Biodiversity

and

Improved

Management of Protected Areas
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP + Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- မiuးယွန်း ကီးaင်း§ aင်းeတာ် ကီး§ ချပ်သင်းနှင့် eရစက်eတာ်
eဘးမဲ့eတာ§

နတ်မeတာင်aမျiuးသားuယျာဉ်§

ပuပ္ပါးeတာင်

uယျာဉ်
aeထာက်aပ့eပးသည့်
aဖွ့ဲ aစည်း

- eနာ်eဝနiuငင
် §

ပတ်ဝန်းကျင်eရးရာeaဂျင်စီ

(Norwegian

Environment Agency-NEA)

စီမကiနး် ကာလ

- mm-mm-mmmm မှ mm-mm-mmmm aထi§ (m) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် NEA

သည်ဌ
့ ာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်း
များ

-  ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ
ဆiuငရ
် ာ

သueတသနနှင့်

uယျာဉ်/

eဘးမဲ့eတာ

တရားuပeဒ

စiuးမiuးeရး

ဝန်ထမ်းစွမ်းeဆာင်ရည်

ြမင့်တင်ြခင်း§
 eရတiမ်eဒသထiန်းသiမ်းeရးလuပင
် န်းများ တiuးြမင့်eဆာင်ရက
ွ ်
ြခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမများ စီမauပ်ချuပ်ရာတွင် ကင်းလှည့်ထiန်း
သiမ်းြခင်း§ မျiuးစiတမ
် ျား§ eဂဟစနစ်များကiu eစာင့် ကည့်
eလ့လာ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း§
 ထiန်းသiမး် eရးလuပ်ငန်းများတွင် eဒသခြပည်သန
ူ င
ှ ့် ဆက်စပ်
ပတ်သက်သူများ၏ ပူးeပါင်းပါဝင်မြမင့်တင်ြခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမများတွင်

Spatial

Montoring

and

Reporting Tool (SMART) ကiu ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်
aသuးြပuနiuင်eရး eဆာင်ရွက်ြခင်း§
 လuပ်ငန်းစီမချက်

eရးဆွဲြခင်း§

aလuပရ
် ueဆွးeနွးပွဲနှင့်

နှစ်ပတ်လည် aစည်းaeဝးများ ကျင်းပြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂu္ဂi လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမ်းeရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) သယဇာတaရင်းaြမစ်များ ဘက်စuစီမauပ်ချuပ် ြခင်း- စွမး် eဆာင်ရည်
ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် သင်တန်းeပး ြခင်းစီမကiနး်
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- eရသယဇာတaရင်းaြမစ်များ

ဘက်စuစီမauပခ
် ျuပ်

ြခင်း- စွမ်းeဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် သင်တန်းeပး
ြခင်းစီမကiနး်
(aဂလiပ်)

- Integrated Water Resources ManagementInstitutional building and training

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- aင်းeလး§ စစ်eတာင်းြမစ်နှင့် ပဲခူးြမစ်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- eနာ်eဝနiuငင
် aစiuးရ

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mmmm-mm ခuနှစမ
် ှ mmmm-mm ခuနှစa
် ထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာဦးစီးဌာန§ ဆည်eြမာင်းဦးစီးဌာနနှင့် eရ
aရင်းaြမစ်နင
ှ ့် ြမစ်eချာင်းများ ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရး
ဦးစီးဌာနနှင့်

eနာ်eဝနiuငင
် §

eရသueတသနဌာန

(NIVA)
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

-  စီမကiနး် လuပ်ငန်းaစီaစဉ်eရးဆွြဲ ခင်း§
 စီမကiနး် လuပ်ငန်းaဖွဲ့များဖွဲ့စည်းြခင်း§
 eရသယဇာတ

aရင်းaြမစ်များ

ဘက်စuစီမ

auပ်ချuပ်ြခင်းဆiuငရ
် ာ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပမူဝါဒများ§
မဟာဗျူဟာများနှင့် uပeဒဆiuင်ရာaသiပညာြမင့်
တင်ြခင်း§
 eရaရည်aeသွးစနန်းများ သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း§
 aမျiuးသား

eရaရည်aeသွးဓါတ်ခခ
ဲွ န်း

တည်

eထာင် ြခင်း§
 ြမစ်ဝှမ်းeဒသ စီမauပ်ချuပ်မဆiuင်ရာ eရှ့eြပးစီမ
ကiန်းများ eဆာင်ရွက်ြခင်း§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
eရeဝeရလဲeဒသauပ်ချuပ်eရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm-mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်ငတွင် REDD+ လuပင
် န်းများeဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ
စွမး် eဆာင်ရည် ြမင့်မားeရး စီမကiနး်
စီမကiန်းaမည်(ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်ငတွင်

REDD+

လuပင
် န်းများeဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင်

ဆက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျား စွမး် eဆာင်ရည် ြမင့်မားeရး စီမကiနး်
(aဂလiပ်) - Capacity Building of Relevant Stakeholders for
REDD+ Readiness of Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ပဲခးူ တiuင်းeဒသ ကီး§
ပဲခးူ ခရiuင်နှင့် သာယာဝတီခရiuငရ
် iှ eြမာက်ဇာမရီ ကiuးဝiuငး်

aeထာက်aပ့eပးသ

- ကiuရီးယားသစ်eတာဌာန(Korea Forest Service-KFS)

ည့်aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mmmm ခuနှစ် မှ mmmm ခuနှစ် aထi (m) နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာသueတသနဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် Korea

eဖာ်သည့်ဌာန
eဆာင်ရွက်မည့်
လuပ်ငန်းများ

Green Promotion Agency (KGPA)
-  စီမကiနး် eရiယာရှi လူမစီးပွားeရးလuပင
် န်းများ eလ့လာြခင်း
နှင့် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွမ
ဲ ျားထiန်းသiမ်းြခင်း§
 eဒသခြပည်သမ
ူ ျား၏
aတွက်

လူမစီးပွားeရး

ဆက်စပ်ပတ်သက်eသာ

တiuးတက်လာeစရန်

aဖွဲ့များ

ပူးeပါင်း၍

eဒသခြပည်သမ
ူ ျား၏ လia
u ပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းeပးြခင်း§
 REDD+ လuပ်ငန်းများeဆာင်ရွက်ရန် eဒသခြပည်သမ
ူ ျားနှင့်
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများစွမ်းeဆာင်ရည်ြမင့်တင်eရးလuပင
် န်း
များ eဆာင်ရွက်ြခင်း§
 REDD+ ဆiuင်ရာ ကာကွယe
် စာင်e
့ ရှာက်မ aစီaမများနှင့်
aကျiuးaြမတ်များ

ခွဲeဝeရးဆiuင်ရာ

လuပ်ထးလu
u ပ်နည်းများ

eဖာ်eဆာင်eရးတွင် aeထာက်aကူြပuြခင်း§
 Verified Carbon Standard (VCF) တွင် မှတ်ပတင်
u
ရန်
aတွက် Project Design Document (PDD) eရးဆွဲြခင်း§
 စီမကiနး် aတွက်

auပ်ချuပ်လuပက
် uင
i ်မနှင့်

လuပ်ငန်းများ eဆာင်ရွက်ြခင်း။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
- ဖuနး် - mmmmmmmmm

ဆက်စပ်eသာ

(mm) ြမန်မာနiuင်ငaတွငး် မeလးဝက်ဝမျiuးစiတ် ထiနး် သiမ်းeရး လuပ်ငန်းများ
ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရးစီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuငင
် aတွငး်

မeလးဝက်ဝမျiuးစiတ်

ထiနး် သiမး် eရး

လuပ်ငန်းများ ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရးစီမကiနး်
(aဂလiပ်) - Cooperation in the field of the Conservation of Sun
Bear in Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuငင
်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- aီတလီနuင
i င
် § Istituto Oikos

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmm aထi§ (m) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့် - သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် Istituto Oikos
ဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်း
များ

-  ဝက်ဝမျiuးစiတ်ဆuင
i ်ရာ သiပ္ပနည်းကျ aချက်aလက်များ
eလ့လာြခင်း§ eြမပueရးဆွြဲ ခင်း§ လuပ်ငန်းစီမချက်eရးဆွဲ
ြခင်းနှင့် ထiနး် သiမး် မြမင်တ
့ င်ြခင်းတiu့ eဆာင်ရွက်ြခင်း§
 eတာရiuငး် တiရ စ္ဆာန်နှင့်

eဂဟစနစ်များ

စီမauပ်ချuပ်မ§

eစာင့် ကည့်eလ့လာမ§ ကင်းလှည့်ထiန်းသiမ်းမ§ eတာရiuင်း
တiရ စ္ဆာန်များaား သတ်ြဖတ်eရာင်းဝယ်မ eစာင့် ကည့်
တားဆီးြခင်းဆiuငရ
် ာ ဝန်ထမ်း/eဒသခများသiu့ သင်တန်း
များeပးြခင်း§
 aမျiuးသားaဆင့် aသiပညာeပးလuပ်ငန်းများ eဆာင်ရွက်
ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှကတ
် iရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမး် eရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) ပင်မျiuးစiတ်များနှင့်သစ်eစ့များ ထiနး် သiမး် eစာင့်eရှာက်ြခင်း
စီမကiန်းaမည်(ြမန်မာ)

- aပင်မျiuးစiတမ
် ျားနှငသ
့် စ်eစ့များ ထiန်းသiမး် eစာင်e
့ ရှာက်ြခင်း

(aဂလiပ်) - FD-KNA Project Collaboration Research on Plant
and Seed Conservation
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ပဲခူးရiuးမeဒသ§

ရှမ်းြပည်နယ်§

စစ်ကiuငး် တiuင်းeဒသ ကီးနှင့်

ချင်းြပည်နယ်
aeထာက်aပ့eပး
သည့် aဖွ့ဲ aစည်း

- ကiuရးီ ယားသစ်eတာဌာန§ ကiuရီးယားaမျiuးသား သစ်မျiuးစu
uယျာဉ် (The Korea National Arboretum of the Korea
Forest Service- KNA)§ ကiuရီးယားနiuင်င

စီမကiနး် ကာလ

- mmmm ခuနှစ်မှ mmmm ခuနစ
ှ ်aထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာသueတသနဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် ကiuရးီ ယား

eဖာ်သည့် ဌာန

aမျiuးသားသစ်မျiuးစuuယျာဉ်§

eဆာင်ရွက်မည့်

-  စီမကiနး် eရiယာများaတွငး်

လuပ်ငန်းများ

aပင်မျiuးစiတ်များ

စာရင်း

eကာက်ယူ ြခင်း§
 aပင်မျiuးစiတမ
် ျား၏ ပန်းပuစများ စueဆာင်းမှတတ
် မ်းတင်
ြခင်း§
 aပင်မျiuးစiတမ
် ျား မျiuးခွဲ စစ်eဆးမှတတ
် မ်းတင်ြခင်း§
 aပင်မျiuးစuမျiuးကွန
ဲ င
ှ ့်

သစ်eစ့များ

ထiန်းသiမ်းြခင်းဆiuင်ရာ

သင်တန်းeပးြခင်း§
 ပန်းပuစြပတiuက် ထiန်းသiမ်းြခင်းဆiuင်ရာ သင်တန်းနှင့် ြပည်ပ
eလ့လာeရးခရီး§
 ရuက္ခeဗဒဆiuင်ရာ စာauပထ
် uတe
် ဝြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂu္ဂi လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm - mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuငင
် တွင် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲထiန်းသiမး် ြခင်းနှင့် သueတသန လuပ်ငန်းများ
ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်ြခင်းစီမကiန်း
စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်ငတွင် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွထ
ဲ iန်းသiမး် ြခင်းနှင့် သueတသန
လuပ်ငန်းများ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်ြခင်းစီမကiန်း

(aဂလiပ်) - Biodiversity Conservation and Research Cooperation
Project
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuငင
် aတွင်းရှi ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ကယ်ဝသည့်eဒသများ

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- တရuတသ
် iပ္ပaကယ်ဒမီ (The Chinese Academy of

aဖွ့ဲ aစည်း

Sciences-CAS)

စီမကiန်းကာလ

- mmmmခuနစ
ှ မ
် ှ mmmmခuနှစa
် ထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာသueတသနဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် တရuတ်သiပ္ပ

eဖာ်သည့်ဌာန

aကယ်ဒမီ (CAS)§ စစ်eဆာင်ပနားaပူပuင
i ်းရuက္ခeဗဒuယျာဉ်
(XTBG)

eဆာင်ရွက်မည့်လuပ်ငန်း -  ပူးတွသ
ဲ e
u တသနလuပ်ငန်းများ§
များ

 aeရှ့eတာင်aာရှ ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲဆuင
i ်ရာ သueတသနဌာန
တည်eထာင်ြခင်း§
 သueတသနပညာရှင်များဖလှယ်ြခင်း§
 ပညာeပးaစီaစဉ်များ§
 လက်eတွ့သင်တန်းeပးaစီaစဉ်များ§
 သတင်းaချက်aလက်ဖလှယ်ြခင်းနှင့်
 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်

aဖွဲ့aစည်းများ၏

သeဘာတူညီချက်aရ

aြခား ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်မများ။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
- ဖuနး် - mmm - mmmmmm

(mm) ဟiမဝန္တာeတာင်တန်းeဒသaတွင်း သစ်eတာြပuန်းတီးမနှင့် သစ်eတာaတန်း
aစားကျဆင်းမမှ ကာဗွန်ထuတ်လတ်မ eလ ာ့ချြခင်းဆiuင်ရာ ဘက်စuဖွ့ ဖiuးတiuးတက်
eစြခင်းနှင့် aeတွ့ a ကuများ aသuးချတတ်eစြခင်း စီမကiနး် (ICIMOD)
စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ)

- ဟiမဝန္တာeတာင်တန်းeဒသaတွငး်
သစ်eတာ

aတန်း

သစ်eတာြပuန်းတီးမနှင့်

aစားကျဆင်းမမှ

ကာဗွန်ထuတလ
် တ်မ

eလ ာ့ချြခင်းဆiuင်ရာ ဘက်စuဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eစြခင်းနှင့် aeတွ့
a ကuများ aသuးချတတ်eစြခင်း စီမကiနး် (ICIMOD)
(aဂလiပ်) - REDD+
experience

Himalayas:
in

Developing

implementing

and

REDD+

using
in

the

Himalayas
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuင်င§

ရှမ်းြပည်နယ်§

eတာင် ကီးခရiuင်aတွင်းရှi

မiu့နယ်များ
aeထာက်aပ့eပးသည့်
aဖွ့ဲ aစည်း

- aြပည်ြပည်ဆiuင်ရာeတာင်တန်းeဒသ International Centre
for Integrated Mountain Development-ICIMOD

စီမကiနး် ကာလ

- mmmm ခuနစ
ှ မ
် ှ mmmm ခuနှစa
် ထi (m) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်

- သစ်eတာသueတသနဌာန§

သည့် ဌာန

aြပည်ြပည်ဆiuင်ရာeတာင်တန်းeဒသ(ICIMOD)

eဆာင်ရွက်မည့်လuပ်ငန်း - ကွာဟချက်များကiu ဆန်းစစ်eလ့လာသuးသပ်ြခင်း
များ

FPIC§ SESA နှင့် Biodiversity တiu့ eငွe ကးထည့်ဝင်မ
aစီရင်ခစာ§
REDD+ ရှi ကွာြခားချက်များကiu aeကာင်aထည်eဖာ် eဆာင်
ရွကြ် ခင်း(uပမာ-လက်eတွ့လuပ်eဆာင်ချက်)§
ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွမ
ဲ ျားaeပ aကျiuးသက်eရာက်မကiu တiuင်းတာရန်
aတွက် eစာင့် ကည်e
့ လ့လာသည့်စနစ်တစ်ခu ြဖစ်eပ လာeရး
aတွက် aeထာက်aပ့eပးြခင်း§
သစ်နင
ှ ပ
့် တ်သက်၍

တန်ဖiuးeြပာင်းလဲမကiu

ဆန်းစစ်eလ့လာ

သuးသပ်ြခင်း§
သစ်eတာြပuန်းတီးြခင်းနှင့်

သစ်eတာaတန်းaစားကျဆင်း

ြခင်းကiu ြဖစ်eပ eစသည်a
့ e ကာင်းရင်းများကiu eလ့လာသuးသပ်
ြခင်း§
မiu့နယ်aဆင့်§ eဒသaဆင်ရ
့ ှi သစ်eတာစီမauပ်ချuပ်မ aား
eကာင်းလာeစရန်aတွက်

သရuပြ် ပစမ်းသပ်aကွက်များ

တည်eထာင်ြခင်း§
စွမး် eဆာင်ရည်ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်မaတွက်
များကiu သuးသပ်ြခင်း

aeြခခလiuaပ်ချက်

REDD+ လuပင
် န်းaဖွ့ဲ (aနည်းဆuးaဖွဲ့ဝင်သuးဦးပါဝင်သည့်)
တည်eထာင်ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့်

aနည်းဆuးaစည်းaeဝး

(mm)

ကiမ်ကျင်းပြပuလuပြ် ခင်း
နiuင်ငaဆင့်

REDD+

ဆiuငရ
် ာ

aလuပရ
် ueဆွးeနွးပွဲများ

ကျင်းပြပuလuပ်ြခင်း (တစ်နှစ် လ င်တစ် ကiမ်)§
သတင်းaချက်aလက်များ§

aဆက်aသွယမ
် ျား§

ပညာeရး

နှင့် ပတ်သက်သည့် aချက်aလက်များaြပင် aြခားeသာ
aသiပညာaချက်aလက်များ§
FPIC နှင့် SESA ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများကiu သက်ဆiuင်
ရာ နယ်ပယ်လiuက် သင်တန်းများပiခ
u့ ျြခင်း§
REDD+ ဆiuင်ရာ eဒသခြပည်သူaစuaဖွဲ့ပiuင်ဆiuင်ရာလuပ်ငန်း
များ§
eဒသခြပည်သမ
ူ ျားစီမauပ်ချuပ်သည့်သစ်eတာများတွင် aကျiuး
aြမတ်များခွဲeဝသည့် လuပ်ငန်းစဉ်aား ြပန်လည်eလ့လာြခင်း§
REDD+ စီမကiန်းများaတွက် FPIC ၏ မူ ကမ်းများြဖစ်eပ
လာeစရန် aeထာက်aပ့eပးြခင်း§
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်aဖွဲ့aစည်းများ၏ သeဘာတူညီချက်aရ aြခား
ပူးeပါင်း eဆာင်ရွက်မများ
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂu္ဂi လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm - mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်ငaတွငး် ရှi aပင်နှင့် သတ္တ ဝါမျiuးစiတ်များ၏ မျiuးစuမျiuးကွဲများ
eလ့လာeဖာ်ထuတ်ြခင်းဆiuင်ရာ သueတ သန လuပင
် န်းစီမကiန်း
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် ရှi aပင်နင
ှ ့် သတ္တ ဝါမျiuးစiတမ
် ျား၏
မျiuးစuမျiuးကွဲများ eလ့လာeဖာ်ထuတ်ြခင်းဆiuင်ရာ

သueတ

သန လuပင
် န်းစီမကiန်း
(aဂလiပ်)

- Biological Inventory for updating the Flora and
Fauna of Myanmar

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- တနသာရီတuiင်းeဒသ ကီး§ စစ်ကuင
i း် တiuင်းeဒသ ကီး§ ပဲခူး
တiuင်းeဒသ ကီး§

မန္တeလးတiuင်းeဒသ ကီး§

ကချင်ြပည်

နယ်§ ချင်းြပည်နယ်
aeထာက်aပ့eပးသည့်
aဖွ့ဲ aစည်း

- ဂျပန်နuင
i ်င§
Museum

သဘာဝသiပ္ပaမျiuးသားြပတiuက်
of

Nature

and

National

Sciences,

Japan

(NMNS)
စီမကiနး် ကာလ

- mmmm ခuနစ
ှ မ
် ှ mmmmခuနှစa
် ထi (m) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာ - သစ်eတာသueတသနဌာန
န
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

- ြမန်မာနiuငင
် aတွငး်
eသာ

သဘာဝaeလျာက်

aပင်မျiuးစiတ်များ§

eပါက်eရာက်

ယင်းတiu့နှင့်aတူ

ပျ့နှ

eပါက်ပွား ကeသာ aင်းဆက်မျiuးစiတ်များaြပင် aြခား
eကျာရiuးရှ§i eကျာရiuးမဲ့သတ္တ ဝါများ၏ တiကျမှန်ကန်eသာ
သiပ္ပaမည်နာမaား

aမျiuးaစားခွြဲ ခားြခင်း§

eလ့လာ

eဖာ်ထuတ်ြခင်း§ မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း§ Field Guidebook
စာauပ်ထuတ်eဝြခင်းလuပင
် န်းများ§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂiu္ဂ လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm - mmmmmm

(mm) ြမန်မာaမျiuးသားeြမပuစနစ်စီမကiန်း (OneMap)
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာaမျiuးသားeြမပuစနစ်

(aဂလiပ်) - OneMap Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာတစ်နiuငင
် လuး
eတာင်ငူခရiuင§်

တနသာရီတiuင်းeဒသ ကီးနှင့်

မွနြ် ပည်နယ်

(Pilot Sites)
aeထာက်aပ့eပးသည့်
aဖွ့ဲ aစည်း

- ဆွစ်ဖွ့ ဖiuးမနှင့် ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ e
် ရး eaဂျင်စီ
(Swiss Agency for Development and CooperationSDC )

စီမကiနး် ကာလ

- mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmm aထi
aဆင့် m ဆင့် ြဖင့် (m)နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့် - သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်း
များ

- spatial data ဆiuင်ရာ စသတ်မှတ်ချက်များ (uပမာ- aချက်
aလက်ဆiuငရ
် ာ

ပuစသတ်မှတ်ချက်များနှင့်

aချက်aလက်များ၏

ဝန်eဆာင်မများ§

model

များ§

ပထဝီဝင်ဆiuင်ရာ

projection နှင့် datum စနစ်များ§ ဘာသာစကား ဖလှယ်မ
protocol များ) တiu့ကiu သတ်မှတ်ြခင်း§
- နiuငင
် aဆင့် aချက်aလက်များ ပiuမiuခiuင်မာeစြခင်း§
- eရှ့eြပးeဆာင်ရွက်မည့် eနရာများတွင် eြမယာနှင့်သက်ဆiuင်
သည့် aချက်aလက်များကiu စueဆာင်းြခင်း§ ဗဟiuaဆင်တ
့ င
ွ ်
စuစည်းြခင်း§ aရည်aeသွး ပiuမiueကာင်းမွန်eaာင် eဆာင်ရက
ွ ်
ြခင်းနှင့် သတင်းaချက်aလက်များ ြဖန့်eဝြခင်း§
- ကနဦး eရှ့eြပးလuပ်ငန်းeဆာင်ရက
ွ မ
် ည့်eနရာ (m) ခuတင
ွ ်
eြမယာလuပပ
် iuင်ခွင့် ချထားeပးမနှင့်ပတ်သက်၍ နiuင်ငaဆင့်
စာရင်း eကာက်ယူြခင်း§
- eရ့eြပာင်းeတာင်ယာeြမeနရာများကiu
aeဝးမှ

စူးစမ်းeလ့လာြခင်း

ခွြဲ ခားနiuင်ရန်aတွက်

(Remote

Sensing)

ကiu

aeြခခeသာ နည်းစနစ် eဖာ်ထuတ်ြခင်း§
- aဓiကကျeသာ
သန့်စင်ြခင်း
(verification)

လက်ရiန
ှ iuငင
် aဆင့်
(cleaning)§
§

aချက်aလက်များကiu
စစ်eဆးaတည်ြပuြခင်း

ညီညတ
ွ သ
် ဟဇာတြဖစ်eစြခင်း

(harmonization) နှင့် သတင်းaချက်aလက်များ လင့်တင်
eပးြခင်း (uploading) §

- aချက်aလက်များကiu One Map platform တွင် upload
လuပ်ရန် aလiu့ငှာ aကဲြဖတ်ဆန်းစစ်၍ သဟဇာတြဖစ်eစရန်
eဆာင်ရွက်ရန်§

aချက်aလက်များတွင်

eြမဖuးလမ်းမနှင့်

eြမaသuးချမဆiuင်ရာ aချက်aလက်များ§ ကာကွယ်ထားeသာ
eရiယာများ§

သစ်eတာနယ်နမiတမ
် ျား§

လမ်းနှင့်ြမစ်eချာင်း

များ§ စီမauပ်ချuပ်မနယ်နမiတမ
် ျားနှင့် eကာင်းကင်ဓါတ်ပuများ
ပါဝင်ပါသည်။
- CSO§ eဒသခaစuaဖွ့ဲ များနှင့် eဒသဆiuင်ရာ aဖွ့ဲ aစည်း
များမှ aသuးြပueသာ eဒသဆiuင်ရာeြမပueရးဆွဲြခင်းပuစများနှင့်
aချက်aလက်

စueဆာင်းသည့်

လuပထ
် းလu
u ပန
် ည်း

(protocols) များ သဟဇာတြဖစ်eစြခင်း

လuပ်ငန်းစဉ်ကiu

aဆင်eြပeချာeမွ့eaာင် ကူညပ
ီ ပ
့ iuးeဆာင်ရွက်ြခင်း§
- သတင်းaချက်aလက်များ လင်တ
့ င်eပးြခင်း (uploading)
နှင့် စစ်eဆးaတည်ြပuြခင်း (verification) ဆiuင်ရာ လuပထ
် းu
လuပ်နည်းများ (protocol) များ ြပuစu၍aတည်ြပuြခင်း§
- ပူးeပါင်းပါဝင်eဆာင်ရက
ွ မ
် နှင့်

aစuaဖွဲ့ကiu

aeြခခeသာ

aချက်aလက် စueဆာင်းြခင်းaတွက် web mapping နှင့်
mobile application ကiu ကနဦး eဆာင်ရွက်ြခင်း§
- OneMap Myanmar Online Platform eရှ့eြပး ပuစ
ဒီဇiuင်းeရးဆွဲ eဆာင်ရွက်ြခင်း§
- Platform

aား

စမ်းသပ်ြခင်း§

eစာင့် ကည်e
့ လ့လာြခင်း§

စတင် aသuးြပuြခင်းနှင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း§
- Platform

aသuးြပuြခင်းaတွက်

ဆက်သယ
ွ ်eရးနှင့်

စွမ်းeဆာင်ရည် ြမင့်တင်ြခင်း မဟာဗျူဟာတစ်ခuကiu eရးဆွဲ
aeကာင်aထည်eဖာ်ြခင်း§
- OneMap Unit ၏လuပ်ငန်းတာဝန်များကiu သတ်မှတ်ြခင်း§
- OneMap Technical Unit တွင် ပါဝင်eဆာင်ရွက်မည့် ဌာန
ကiuယ်စားလှယ်များကiu
ကiရiယာများ

eလ့ကျင့်သင် ကားeပးြခင်း§

တပ်ဆင်eပးြခင်းနှင့်

နည်းပညာပiuင်း

ပစ္စည်း
ကူညီ

eထာက်ပe
့ ပးြခင်း§
- aြခားeသာ နiuငင
် များနှင့် aeတွ့a ကuဖလှယြ် ခင်းနှင့် နiuင်င
တကာ eလ့လာeရးခရီးစဉ်များ စီစဉ်eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း§
- OneMap Platform aသuးြပuပuနှင့် aလားaလာများကiu
တင်ြပြခင်းနှင့် ဆက်သယ
ွ ်aသieပးြခင်း§
- ပညာeပးပစ္စည်းများ (Online ဗွီဒီယiuသင်တန်းများ§ aသuးြပu
သူလမ်းညန် စသည်) ထuတ်လuပ်ြခင်း§
- OneMap Platform aသuးြပuရာတွင် aစiuးရနှင့် aြခားပါဝင်

ပတ်သက်သူများကiu သင်တန်းများပiu့ချြခင်း§
- OneMap Platform ြဖင့် သတင်းaချက်aလက်များ ဖလှယ်
aသuးြပuြခင်း§
- OneMap Platform aတွက် aချက်aလက်များ ထuတလ
် uပ်
ြခင်း§

aသuးြပuြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ခရiuငန
် င
ှ ့် မiu့နယ်aဆင့်

ဝန်ထမ်းများaား ‘လuပe
် ဆာင်မမှ တစ်ဆင့် သင်ယြူ ခင်း’
ဆiuင်ရာ သင်တန်းပiu့ချeပးြခင်း§
- စီမကiနး် ကနဦးeရှ့eြပးeရiယာများတွင် aစiuးရနှင့် aြခား
ဆက်စပ်ပတ်သတ်သမ
ူ ျားနှင့်aတူ
များစueဆာင်းြခင်း§

ပူးတွ၍
ဲ

aတည်ြပuြခင်းနှင့်

aချက်aလက်
ခွဲြခမ်းစiတြ် ဖာ၍

ဆန်းစစ်ြခင်း လuပင
် န်းစဉ်များကiu စီစဉ်eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း§
- ဆက်လက်

aeကာင်aထည်eဖာ်eဆာင်ရွက်မည့်

aဆင့်

aတွကရ
် ရှiသည့် သင်ခန်းစာများကiuစနစ်တကျြပuစu၍ တင်ြပ
ြခင်း§
- နiuငင
် aဆင့် သiu့မဟuတ် ကနဦးeရှ့eြပး eရiယာaဆင့်တွင်
eြမယာနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်aမျiuးမျiuးeသာ

eတာင်းဆiuမများ

aတွက် GIS aချက်aလက်နှင့် eြမပuများကiuထuတe
် ဝရန်§
(eရ့eြပာင်းeတာင်ယာ§ စီးပွားြဖစ်လuပ်ငန်းများ§ eြမယာaသuး
ြပuခွင့်§ ကာကွယ်ထားeသာ eရiယာများစသည်)။
- eြမယာဆiuင်ရာ ပဋiပက္ခများနှင့် ပတ်သက်eသာaလွယ်တကူ
ကည့်ရနiuင်သည့် aချက်aလက်များ (opendata-base) ကiu
aနာဂတ်တွင် ပiuမiu တiuးတက် eကာင်းမွန်လာeစeရးaတွက်
ြဖစ်နiuငစ
် မ
ွ း် ဆန်းစစ်eလ့လာြခင်း
- နiuငင
် aဆင့်နှင့်

နiuင်ငတကာaဆင့်

သueတသီများနှင့်aတူ

eြမယာ auပခ
် ျuပ်မ index ကiu စမ်းသပ်eဖာ်ထuတြ် ခင်း§
- မူဝါဒနှင့် လက်eတွ့ကျင့်သးeဆာင်
u
ရွက်ြခင်း aတွက် aသi
ပညာဆiuငရ
် ာပစ္စည်းများြပည့်စစွ
u ာထuတလ
် uပရ
် န် (မူဝါဒaကျဉ်း
ချuပ်များ§ လuပ်ငန်းဆiuငရ
် ာ စာရွက်စာတမ်းများ§ eြမပuများ§
a ကြပueထာက်ခချက်များ) ြပည်စ
့ uစွာ ထuတလ
် uပ်ြခင်း§
- သueတသနနှငမ
့် ဝ
ူ ါဒ aြပန်aလှနဖ
် လှယြ် ခင်း aစီaစဉ်များ
စီစဉ် eဆာင်ရွက်ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂu္ဂi လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ စီမကiန်းနှင့် စာရင်းaင်းဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuနး် - mmmmmmmmmm

(mm) ရခiuင်ြပည်နယ်ရiှ aမျiuးသမီးများ§ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်§ aစuaဖွဲ့ပiuငသ
် စ်eတာများနှင့်
စားနပ်ရiကာ္ခ ဖူလueရး စီမကiန်း
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ရခiuင်ြပည်နယ်ရှi aမျiuးသမီးများ§ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်§
aစuaဖွ့ဲ ပiuငသ
် စ်eတာများနှင့်

စားနပ်ရiက္ခာဖူလueရး

စီမကiနး်
(aဂလiပ်)

- DAFNECommunity

Women,
Forests

Environment
for

food

and

security

in

Rakhine
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ရခiuင်ြပည်နယ်§ သတွခ
ဲ ရiuင်§ ဂွ မiu့နယ် နှင့်သတွဲ မiu့နယ်။

aeထာက်aပ့eပးသည်a
့ ဖွ့ဲ aစည်း - Italian Development Cooperation Agency
စီမကiနး် ကာလ

- mm-mm-mmmm မှ mm-mm-mmmm aထi (m နှစ)်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာဦးစီးဌာန§ တiuးချဲ့ပညာeပးeရးဌာန

eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

-  ပညာeပးသင်eထာက်ကူပစ္စည်းများ ထuတ်လuပ်ြခင်း§
 စီမကiနး် eရiယာရှi စာသင်eကျာင်းများတွင် ကျန်းမာ
eရးဆiuင်ရာနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်uယျာဉ်တည်eထာင်
ြခင်းတiu့aတွက် ကူညီ eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း§
 ပညာeပးဗွဒ
ီ ယ
ီ uဇ
i ာတ်လမ်းတiuများ ထuတလ
် uပ်ြခင်း§
 eဒသခaပင်မျiuးစiတမ
် ျားဆiuင်ရာ

aချက်aလက်

eကာက်ယူြခင်း§
 ရiuးရာaစားaစာြပuလuပ်နည်းများကiu

ရှာeဖွစuစည်း

ြခင်း§
 ကျား§မက

aသiပညာeပးလပ်ရှားမများeဆာင်ရက
ွ ်

ြခင်း§
 aeသးစားစီးပွားeရးလuပ်ငန်းများ

ပiuမuဖ
i ွ့ ဖiuးလာeရး

aတွက် aသiပညာeပးလuပ်ငန်းများ§ သင်တန်းeပး
ြခင်းနှင့် လuပ်ငန်း စတင်eဆာင်ရွက်နuင
i ်ရန် aရင်း
aနှးီ eထာက်ပ့ကူညီြခင်း§
 aeသးစားစီးပွားeရးလuပ်ငန်းများမှ
ထuတက
် uန်များaတွက်

ထွကရ
် iသ
ှ ည့်

aလားaလာရှiသည့်

eဈး

ကွက်များ ရှာeဖွeဖာ်ထuတြ် ခင်း§
 eဒသခြပည်သူ aစuaဖွဲ့ပiuငသ
် စ်eတာများ စီမauပ်ချuပ်
မဆiuင်ရာနှင့်

နည်းပညာပiuင်းဆiuင်ရာ

သင်တန်းများ

ကျင်းပ ြပuလuပ်ြခင်း§
 eဒသခြပည်သူaစuaဖွ့ဲ ပiuင် သစ်eတာလuပင
် န်းဆiuငရ
် ာ
aစီရင်ခစာ တင်ြပြခင်းဆiuင်ရာ သင်တန်းများ ကျင်းပ
ြပuလuပ်ြခင်း§

 စီမကiနး် eရiယာတွင်

eဒသခြပည်သူaစuaဖွဲ့ပiuင်

သစ်eတာ(m)ခu ကူညီတည်eထာင်eပးြခင်း§ ြပည်တွင်း
နှင့်

aာဆီယeဒသတွင်း

eဒသခြပည်သူaစuaဖွ့ဲ

ဆiuင်ရာ ကွနယ
် က်များတွင် ချiတ်ဆက် eဆာင်ရွက်နuင
i ်
eရး ကူညe
ီ ဆာင်ရွကe
် ပးြခင်း§
 တည်eထာင် ပီး eဒသခြပည်သူaစuaဖွ့ဲ ပiuင်သစ်eတာ
များမှ စြပ CF တစ်ခe
u ရွးချယ်၍ နည်းပညာaeတွ့
a ကuဖလှယ်ြခင်းများeဆာင်ရွက်ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂiu္ဂ လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ တiuးချဲ့ပညာeပးeရးဌာန§ သစ်eတာ
ဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm - mmmmmm§ mmm - mmmmmm

(mm) တာဝန်သiတာဝန်ယူမရှe
i သာ aာရှဆuင
i ရ
် ာ သစ်eတာစီမauပ် ချuပ်မနှင့်
ကuန်သွယ်ြခင်းဆiuင်ရာစီမကiန်းaပiuင်း(m)
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- တာဝန်သiတာဝန်ယမ
ူ ရှe
i သာ

aာရှဆiuင်ရာ

သစ်eတာစီမauပ်

ချuပ်မနှင့် ကuနသ
် ယ
ွ ြ် ခင်းဆiuငရ
် ာစီမကiနး် aပiuင်း(m)
(aဂလiပ်) - Responsible Asia Forestry and Trade Phase III
သဘာဝထiနး် သiမ်းeရးaဖွ့ဲ ၏ ြမန်မာနiuငင
် aစီaစဉ်
TNC (The Nature Conservancy) Country Programme
Plan
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ဂွ မiu့နယ်(ရခiuင်ြပည်နယ်)§

eရြဖူ မiu့နယ်(တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီး)နှင့်
eပါက်eခါင်း မiu့နယ်(ပဲခူးတiuငး် eဒသ ကီး)
aeထာက်aပ့eပးသည့်

- The Nature Conservancy (TNC)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm မှ m / mmmm
- mmmm မှ mmmm (aစီaစဉ်မူ ကမ်းeရးဆွဲဆဲ)

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် TNC/ RECOFTC

eဖာ်သည့်ဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပင
် န်းများ - Myanmar Selection System aား Modified ြပuလuပ်ရန်
aတွက် သစ်eတာနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ သeဘာ
ထားaြမင် aယူaဆများကiu aeြခခလျက်a ကြပuချက်များ
ြပuစuကာ သစ်eတာဦးစီးဌာနသiu့ တင်ြပနiuင်ရန်§
- စီမကiနး် eရiယာaတွင်း သစ်eတာထွကပ
် စ္စညး် များ ထuတ်လuပ

eရာင်းချြခင်းမှ ရရှa
i ကျiuးaြမတ်များကiu eဒသခများ ရရှiခစား
eစြခင်းြဖင့် သစ်eတာeရရှညစ
် မ
ီ auပ်ချuပ်ရာတွင် eဒသခများ၏
ပူးeပါင်းပါဝင်မ

ရရှe
i စရန်

လia
u ပ်eသာနည်းပညာဆiuငရ
် ာ

စွမး် eဆာင်ရည်များြမင်တ
့ င်eပးရန်§
- မူဝါဒuပeဒမူeဘာင်များ eရးဆွသ
ဲ မ
ူ ျားaား aလuပရ
် ueဆွးeနွးပွမ
ဲ ျားမှ

eဆွးeနွး ရရှiချက်များ§ သueတသနရလဒ်များနှင့် လက်eတွ့eဆာင်ရက
ွ ်
ြခင်းမှ

ရရှieသာ

သင်ခန်းစာများကiu

aeြခခလျက်သစ်eတာများ

eရရှညတ
် ည်တe
့ aာင် စီမauပ် ချuပ်ရာတွင် uပeဒမူeဘာင်များပiuမui
aားeကာင်းလာeစရန် aကြပuချကမ
် ျား စuစည်းတင်ြပရန်။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm - mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ထiန်းသiမ်းeရးလuပ်ငန်းများ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်eရး
စီမကiန်း
စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ) - ြမန်မာနiuငင
် aတွင်း ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ထiန်းသiမး် eရးလuပင
် န်းများ
ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရး စီမကiန်း
(aဂလiပ်) - Cooperation

in

the

field

of

the

Biodiversity

Conservation in Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuငင
်

aeထာက်aပ့eပးသည့် - aီတလီနuင
i င
် § Istituto Oikos
aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmm aထi§ (m) နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် Istituto Oikos

eဖာ်သည့်ဌာန
eဆာင်ရွက်မည့်
လuပ်ငန်းများ

-  aန္တရာယ်ကျeရာက်eနeသာ မျiuးစiတ်များနှင့် eဂဟစနစ်များ
ထiန်းသiမး် eရးaeြခaeနများကiu သuးသပ်ြခင်းနှင့် ဇီဝမျiuးစu
မျiuးကွစ
ဲ ာရင်း eကာက်ယမ
ူ တiu့ကe
ui ဆာင်ရွက်ြခင်း§
 eဒသခြပည်သူများနှင့်

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ

ပတ်ဝန်း

ကျင်ထiန်းသiမ်းကာကွယ်eရးနှင့် သဘာဝaရင်းaြမစ်များကiu
eရရှညတ
် ည်တစ
့ ာွ aသuးချeရးတiu့ဆuင
i ်ရာ သiြမင်နui ကားမများ
ြမင်မ
့ ားလာရန် ပတ်ဝန်းကျင်ပညာeပးaစီaစဉ်များ ြမင့်တင်
ြခင်း§
 aဆင့်aတန်း ကျဆင်းeနသည့် သစ်eတာများတွင် eဒသခ
ြပည်သူ aစuaဖွဲ့ပiuင်သစ်eတာ တည်eထာင်ြခင်းကiu aားeပး
ရန်aတွက်

နည်းပညာaeထာက်aပ့§

သင်တန်းများနှင့်

နည်းလမ်းများပ့ပuးi ြခင်း§
 ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ

ထiန်းသiမ်းeရးကiu

aeထာက်aကူြပuသည့်

eဒသခြပည်သူ aeြခြပuသဘာဝaရင်းaြမစ်များ စီမခန့်ခွဲမ
နှင့် သဘာဝနယ်eြမaတွင်းနှင့် ြပင်ပရှe
i ဒသခများ၏ လူမ
ဘဝ eရရှည်တuးi တက်ဖ့ွ ဖiuးရန် ပ့ပuးi ြခင်း§
 ထiန်းသiမး် eရးနှင့်

ထာဝစဉ်ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးတiu့ဆuင
i ရ
် ာနှင့်

eဒသaဆင့် မူဝါဒများ§ မဟာဗျူဟာများနှင့် စီမချက်များ
aားပ့ပuးi eပးြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမ်းeရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်င၏aဓiကကျeသာ စiuကပ
် ျiuးeရးဆiuင်ရာ eဂဟ စနစ်များတွင် စiuက်ပျiuးeြမနှင့်
သစ်eတာများ eရရှည် တည်တ့eစရန် စီမauပ်ချuပ်ြခင်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်င၏aဓiကကျeသာ စiuက်ပျiuးeရးဆiuင်ရာ eဂဟ
စနစ်များတွင်

စiuက်ပျiuးeြမနှင့်

သစ်eတာများ

eရရှည်

တည်တ့eစရန် စီမauပ်ချuပ်ြခင်း
(aဂလiပ်)

- Sustainable cropland and forest management in
priority agro-ecosystems of Myanmar (GCP/
MYA/ 017/GEF)

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- eရာဝတီတuင
i ်းeဒသ ကီး§

ချင်းြပည်နယ်eတာင်ပuင
i း် နှင့်

aပူပuင
i ်းeဒသ
aeထာက်aပ့eပးသည့်
aဖွ့ဲ aစည်း

- ကuလသမဂ္ဂ စားနပ်ရiက္ခာနှင့် စiuက်ပျiuးeရးaဖွ့ဲ (Food
and Agriculture Organization of the United
Nations- FAO)

စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm မှ m/mmmm aထi

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာဦးစီးဌာန

eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

-  eရရှညတ
် ည်တe
့ သာ

eြမယာစီမခန့်ခမ
ဲွ နှင့်

eရရှည်

တည်တe
့ သာ သစ်eတာစီမauပခ
် ျuပ်မတiu့aတွက် aဖွဲ့
aစည်း

မူဝါဒနှင့်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

မူeဘာင်

ဆiuင်ရာများ ခiuင်မာeစြခင်း§
 eရရှညတ
် ည်တe
့ သာ

သစ်eတာစီမauပ်ချuပ်မဆiuငရ
် ာ

aeလ့aထeကာင်းများ

နမူနာြပသရuပ်eဖာ်ြခင်းနှင့်

aဓiက ကာဗွန်သe
ui လှာင်ရuများ aားeကာင်းeစြခင်း§
 eရရှညတ
် ည်တe
့ သာ
တည်တe
့ သာ
ပညာများ

eြမယာစီမခန့်ခမ
ဲွ နှင့်

သစ်eတာစီမauပ်ချuပ်မဆiuင်ရာ

ြဖန့်eဝြခင်း§

သင်တန်းနှင့်

eရရှည်
aသi

aeလ့aထ

eကာင်းများ တစ်နuင
i င
် လuး aတiuင်းaတာြဖင့် ြပန့်ပွား
eစြခင်း§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- FAO Office (Myanmar)
ဖuန်း- 01 641672§ 01 641673§ Fax 01 641561
ညန် ကားeရးမှူး§ စီမကiန်းနှင့် စာရင်းaင်းဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmmmmmmmmm

(mm) eမျာက်eမာင်းမမျiuးစiတ် (Slow Loris) ဆiuငရ
် ာ မျiuးရiuး ဗီဇ သuတသနလuပ်ငန်း
စီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- eမျာက်eမာင်းမမျiuးစiတ် (Slow Loris) ဆiuင်ရာ မျiuးရiuး ဗီဇ
သuတသနလuပ်ငန်း စီမကiနး်

(aဂလiပ်)
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Genetic Research in Slow Loris in Myanmar
- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuင်ငeတာင်ပiuငး် § တနသာရီတiuင်းeဒသ ကီး

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- Jikei University School of Medicine, Core Research

aဖွ့ဲ aစည်း

Facilities (Division of Molecular Cell Biology)

စီမကiနး် ကာလ

- m-mm-mmmm ရက်eန့မှ m-mm-mmmm ရက်eန့aထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့်

ဌာန

Jikei

University

School

of

Medicine,Core Research Facilities (Division of
Molecular Cell Biology)

eဆာင်ရွက်မည့် လuပ်ငန်းများ

-  eမျာက်eမာင်းမမျiuးစiတ်ဆiuငရ
် ာ

မျiuးရiuးဗီဇ

သueတသန

လuပ်ငန်းများeဆာင်ရက
ွ ရ
် န်§
 eမျာက်eမာင်းမမျiuးစiတ်များ၏

မျiuးရiuးဗီဇစuလင်ကွဲြပားမ§

ပျနှ့ကျက်စားမနှင့် လက်ရiှaeြခaeနကiu eလ့လာ ဆန်းစစ်
ရန်§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂu္ဂi လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမး် eရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuနး် - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်ငaတွငး် eတာရiuင်းတiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမ်းeရး လuပ်ငန်းများ
ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရးစီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuငင
် aတွင်း

eတာရiuငး် တiရ စ္ဆာန်

ထiန်းသiမ်းeရး

လuပ်ငန်းများ ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရးစီမကiန်း
(aဂလiပ်)

- Cooperation in the field of Wildlife Conservation in
Myanmar

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuငင
်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- သားငှကထ
် iန်းသiမ်းeရးaဖွ့ဲ (WCS)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mm-m-mmmm မှ mm-m-mmmm aထi§ (m) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် WCS

ဌာန
eဆာင်ရွက်မည့် လuပ်ငန်းများ

-  ကျား§ ဆင်§ eမျာက်လe
ဲ ကျာ်§ ငှကမ
် ျားနှင့် ကuန်းလiပ်§
eရလiပ်များaစရှiသည်တu့iကui

eလ့လာမှတ်တမ်းတင်

ြခင်းနှင့် သueတသနလuပ်ငန်းများ eဆာင်ရွက်ရန်§
 သဘာဝနယ်eြမများတွင်

ကင်းလှည့်ြခင်းနှင့်

uပeဒ

စiuးမiuးeရး လuပ်ငန်းများကiu ပ့ပuးi ရန်§
 ဝန်ထမ်းများ၏ စွမး် eဆာင်ရည်ြမင့်တင်eရး လuပ်ငန်း များ
eဆာင်ရက
ွ ရ
် န်§
 သဘာဝနယ်eြမများ၏

auပ်ချuပ်လuပ်ကuiင်မ

စီမချက်

eရးဆွဲြခင်း လuပ်ငန်းများကiu ပ့ပuးi ရန်§
 eကျးရွာaeြခြပu

သစ်eတာသယဇာတ စီမauပ်ချuပ်ြခင်း

ဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းများတွင် ပ့ပuးi ပါဝင်eဆာင်ရက
ွ ် ရန်§
 သဘာဝနယ်eြမများ၏ aeြခခaeဆာက်aဦများ ဖွ့ ဖiuး
တiuးတက်လာeစeရး ပ့ပuးi ရန်§
 eရရှညတ
် ည်တန
့ uင
i ်မည့်
eဒသခများမှ

စiuက်ပျiuးeရးနည်းစနစ်များကiu

eဆာင်ရွက်လာနiuင်eရး

ပူးeပါင်းeဆာင်

ရွက်ရန်§
 eဒသခများ၏ ပညာeရးနှင့် ကျန်းမာeရးဆiuငရ
် ာ လia
u ပ်
ချက်များကiu တတ်aားသeရွ့ ကူညီeဆာင်ရွက် eပးရန်§
 ြမန်မာ့ ကယ်လiပ်§

ြမန်မာ့တuက
i လ
် iပ§်

လiပ်eမာင်းနှင့်

eလးကွက်လiပ် eရရှညတ
် ည်တe
့ စeရးaတွက် ယင်းတiu့၏
eနရင်းeဒသတွင် ထiနး် သiမ်းeရးလuပင
် န်းများ eဆာင်ရွက်
ရန်နင
ှ ့် eဘးမဲ့eတာများနှင့် တiရ စ္ဆာန်ရတi
u u့တွင် ထiနး် သiမး်
eစာင်e
့ ရှာက်မလuပ်ငန်းများ eဆာင်ရက
ွ ရ
် န်§

 လia
u ပ်သည့် aeြခခaeဆာက်aဦများ ဖွ့ ဖiuး တiuးတက်
လာeစeရး ပ့ပuးi ကူညရ
ီ န်§
 လiပ်ထiနး် သiမး် eရးစခန်းတွင်

ထiနး် သiမး် eမွးြမူထားရှi

သည်ဖ
့ မ်းဆီးရမi လiပ်များaား eနရင်းeဒသများသiu့ ြပန်
လည် eစလတ်နuင
i ်eရး စီစဉ်eဆာင်ရွက်ရန်§
 eရာဝတီလင်းပiuင် ထiန်းသiမး် eရးeရiယာြဖစ်သည့် မန္တeလး
မiu့နှင့် ဗန်းeမာ် မiu့တiu့a ကား eရာဝတီြမစ်ရuးi တစ်eလ ာက်
ကျက်စားလျက်ရiသ
ှ ည့် ြမန်မာ့eရချiuလiပ် မျiuးစiတ် (m) မျiuး
(တiuကလ
် iပ§်

ဘီးဝန်းလiပ်§

ကျည်

လiပ်/eလးကွကလ
် iပ်§

စင်းကျားလiပ်/ eခါင်းeသးလiပ်) aား ကွင်းဆင်း eလ့လာ
ရန်။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂiu္ဂ လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမး် eရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuနး် - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် နှငး် ကျားသစ် သueတသနလuပင
် န်း စီမကiနး်
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)
(aဂလiပ်)
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် နှငး် ကျားသစ် သueတသနလuပင
် န်း စီမကiနး်
- Cooperation in Snow Leopard in Myanmar
- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuငင
်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- Panthera Cooperation (aeမရiကန်ြပည်eထာင်စ)u

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- m-m-mmmm မှ mm-m-mmmm ထi§ (m) နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည်ဌ
့ ာန - သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် Panthera Cooperation
eဆာင်ရွက်မည့် လuပ်ငန်းများ

-  ကချင်ြပည်နယ်ရiှ သတ်မတ
ှ ထ
် ားeသာ ကွငး် ဆင်း eလ့လာ
မည့်

eနရာaတွငး် ရှi

နှင်းကျားသစ်များနှင့်

၎င်းတiu့

စားeသာက်နuင
i ်eြခရှiသည့် သားeကာင်များကiu ကွင်းဆင်း
eလ့လာရန်နှင့်

ထiန်းသiမး် eရးaeြခaeနကiu

သuးသပ်

ြခင်း§
 သစ်eတာဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့် eဒသaတွငး် ဆက်စပ်
ပတ်သက်သမ
ူ ျားaား

နှငး် ကျားသစ်များနှင့်

၎င်းတi၏
u့

သားeကာင်များကiu eလ့လာeစာင့် ကည်ြ့ ခင်း နည်းလမ်းများ
သင်တန်းပiu့ချြခင်း§
 eလ့လာမည်e
့ နရာaတွငး် ရှi eဒသခများ၏ နှငး် ကျားသစ် များ
နှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟuသuတနှင့် သeဘာထားကiu eလ့လာြခင်း§
 လူသားများနှင့် eတာရiuငး် တiရ စ္ဆာန်များယှဉ်တွဲeန ထiuင်eရး
နှင်းကျားသစ်ကျက်စားသည့် eနရင်းeဒသaတွင်းရှi eဒသ
aစuaဖွဲ့များaတွက်
eမွးဝမ်းe ကာင်း

eရရှည်တည်တ့မရှieသာ

လuပ်ငန်းများ

eဖာ်ထuတ်

aသက်

eပးနiuငမ
် ည့်

aခွင့်aလမ်းများကie
u လ့လာ ဆန်းစစ်ြခင်း§
 နှင်းကျားသစ် ကျက်စားသည့်eနရင်းeဒသaတွင်းရှi eဒသ
aစuaဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်ပက်သပ်သမ
ူ ျား၏ ပတ်ဝန်းကျင်
ထiန်းသiမး် eရးနှင့်

သဘာဝသယဇာတများ

စဉ်ဆက်

မြပတ်aသuးြပuနiuင်ြခင်းဆiuင်ရာ aသiပညာများကiu ြမင့်တင်
ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထiန်းသiမး် eရးဆiuငရ
် ာ aသiပညာeပး
aစီaစဉ်များ eဆာင်ရက
ွ ်eပးနiuငမ
် ည့် aခွင့်aလမ်းများကiu
eလ့လာ ဆန်းစစ် ြခင်း§
 သueတသနနှင့်

ထiန်းသiမး် eရးလuပင
် န်းများ

ဆက်လက်

eဆာင်ရက
ွ န
် uင
i ်eရးaတွက် a ကြပuချက်များ aပါ aဝင်
ကွငး် ဆင်းeလ့လာမမှ eတွ့ရှiချက်များကiu သစ်eတာဦးစီး
ဌာနနှင့် aြခားသက်ဆuiငသ
် ည့် aစiuးရဌာနများသiu့ aစီရင်
ခတင်ြပြခင်း။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တiရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမး် eရးဌာန
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuနး် - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်ငeြမာက်ဖျား eတာင်eပ ဆက်စပ်သစ်eတာ eဒသနှင့် ထမသီeဘးမဲ့eတာများ
aတွငး် ရှi သဘာဝ aeလျာက်eပါက်eရာက်eသာ aပင်မျiuးစiတမ
် ျား၏ ကွဲြပားမနှင့်
ပျ့နှ့တည်ရှiမတiu့ကiu စာရင်း eကာက်ယူ မှတတ
် မ်းတင်ြခင်းဆiuငရ
် ာ
သueတသနလuပ်ငန်းစီမကiနး်

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuငင
် eြမာက်ဖျား
eဒသနှင့်

eတာင်eပ ဆက်စပ်သစ်eတာ

ထမသီeဘးမဲ့eတာများaတွင်းရှi

aeလျာက်eပါက်eရာက်eသာ
ကွဲြပားမနှင့်

သဘာဝ

aပင်မျiuးစiတမ
် ျား၏

ပျ့နှ့တည်ရiမ
ှ တiက
u့ ui စာရင်း eကာက်ယူ

မှတတ
် မ်းတင်ြခင်းဆiuင်ရာ သueတသနလuပ်ငန်းစီမကiန်း
(aဂလiပ်)

- Research

on

Botanical

Diversity

of

Myanmar—s Northern Forest Complex
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ကချင်ြပည်နယ်နှင့် စစ်ကuင
i ်းတiuင်းeဒသ ကီး

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- aeမရiကန်ြပည်eထာင်စ§u

aဖွ့ဲ aစည်း

နယူးeယာက်

ရuက္ခeဗဒ

uယျာဉ် (The New York Botanical GardenNYBG)

စီမကiန်းကာလ

- mmmm ခuနစ
ှ မ
် ှ mmmm ခuနှစa
် ထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည်ဌ
့ ာန - သစ်eတာသueတသနဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် လuပ်ငန်းများ

- ြမန်မာနiuငင
် eြမာက်ဖျား
eဒသနှင့်

eတာင်eပ ဆက်စပ်သစ်eတာ

ထမသီeဘးမဲ့eတာများaတွင်းရှi

သဘာဝ

aeလျာက်eပါက်eရာက်eသာ တiကျမှန်ကန်eသာ သiပ္ပ
aမည်နာမaား aမျiuးaစားခွဲြခားြခင်း§ eလ့လာeဖာ်
ထuတ်ြခင်း§ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း§ Field Guidebook
စာauပ်ထuတ်eဝြခင်းလuပ်ငန်းများ။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm - mmmmmm

(mm) တiuင်းeဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်aဆင့် ကာဗွန်တွက်ချက် ြခင်းနှင့် eစာင့် ကည့်eလ့လာ
eရးစနစ်aား aeကာင် aထည်eဖာ် eဆာင်ရွက်မည့် REDD+ စီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- တiuင်းeဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်aဆင့် ကာဗွန်တက
ွ ်ချက်
ြခင်းနှင့် eစာင့် ကည်e
့ လ့လာeရးစနစ်aား aeကာင်
aထည်eဖာ် eဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် REDD+ စီမကiန်း

(aဂလiပ်)

- Nesting a REDD+ Project Carbon Accounting
and Monitoring System Under the (Sub-)
National System

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/ Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ရှမး် ြပည်နယ်§ eတာင် ကီးခရiuင်§ eပါင်းeလာင်း ကiuးဝiuင်း

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- ဂျပန်နiuင်င§ Forest and Forest Products Research

aဖွ့ဲ aစည်း

Institute- FFPRI

စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm ခuနှစ်မှ m/mmmm ခuနှစ်aထi

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာသueတသနဌာန§

သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့်

FFPRI
eဆာင်ရွက်မည့် လuပ်ငန်းများ

-  သစ်eတာဖuးလမ်းမဆiuင်ရာ စာရင်းeကာက်ယူ ဆန်း
စစ်eလ့လာြခင်း§
 ကွငး် ဆင်း၍

သစ်eတာဖuးလမ်းမဆiuင်ရာ

စာရင်း

eကာက်ယူြခင်း§
 ကာဗွန်တွက်ချက်

တiuင်းတာြခင်းနှင့်

Forest

Reference emission Level aား စာရင်း eကာက်
ယူသည့် eရiယာaeပ aeြခခ၍ တွက်ချက်ြခင်း§
 သစ်eတာြပuန်းတီးြခင်းနှင့်
ြခင်းaeပ

aeြခခသည့်

aတန်းaစားကျဆင်း
လူမစီးပွားစစ်တမ်း

eကာက်ယူြခင်း§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm - mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်ငကuနး် eြမနှင့် a

ဝါဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ထiန်းသiမ်းeရး နှင့် သစ်eတာ

လuပ်ငန်းများဆiuငရ
် ာ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရး စီမကiန်း

စီမကiနး် aမည်
(ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်ငကuန်းeြမနှင့် a
နှင့်

ဝါဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ ထiန်းသiမး် eရး

သစ်eတာလuပ်ငန်းများဆiuငရ
် ာ

ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရး

စီမကiနး်
- Collaboration in the Fields of Terrestrial and Marine
(aဂလiပ်)

Biodiversity

Conservation

and

Forestry-related

Activities in Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuငင
်

aeထာက်aပ့eပးသ

- aြပည်ြပည်ဆuင
i ်ရာ eတာရiuင်းတiရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝaပင်aဖွဲ့

ည့် aဖွ့ဲ aစည်း

(Fauna and Flora International- FFI)

စီမကiနး် ကာလ

- mm-mm-mmmm မှ mm-mm-mmmm aထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် FFI

eဖာ်သည့်ဌာန
eဆာင်ရွက်မည့်
လuပ်ငန်းများ

-  နiuငင
် aတွင်း ဦးစားeပးမျiuးစiတ်များ§ eဂဟစနစ်များ§ သဘာဝ
eနရင်းeဒသများနှင့်
aeထာက်aကူြပu

သဘာဝနယ်eြမများ
aစီaစဉ်eရးဆွဲ

ထiန်းသiမး် ြခင်း

aeကာင်aထည်eဖာ်

ြခင်း§
 a

ဝါနှင့်

ကuနး် eြမပiuငး် ဆiuငရ
် ာ

ကွင်းဆင်းeလ့လာြခင်းနှင့်

ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲများaား

မျiuးစiတမ
် ျားနှင့်

eဂဟစနစ်များ

ထiန်းသiမး် ထားမကiu ြပန်လည်သးသပ်
u
ြခင်း§
 သဘာဝနယ်eြမများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် စီမauပ်ချuပ်မကiuပ့ပuးi
ြခင်း§
 eဒသခများ aeြခြပu ထiန်းသiမ်းြခင်းလuပင
် န်းနှင့် စဉ်ဆက်
မြပတ် ရန်ပueငွရရှiနuင
i ်သည့် နည်းလမ်းသစ်တu့iြဖင့် သဘာဝ
နယ်eြမ စီမခန့်ခမ
ဲွ နှင့် သဘာဝaရင်းaြမစ်များaား eရရှည်
တည်တစ
့ ာွ aသuးချြခင်းတiu့တွင် နည်းပညာပ့ပiuးြခင်း§
 ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲများ§ သစ်eတာများထiန်းသiမး် ြခင်းနှငက
့် ာကွယ်
ြခင်း§ aကဲြဖတ်ြခင်း§ eစာင့် ကည်e
့ လ့လာြခင်း§ စီမခန့်ခွဲမနှင့်
သဘာဝaရင်းaြမစ်များaား eရရှညတ
် ည်တစ
့ ာွ aသuးချြခင်း
တiu့တင
ွ ် နည်းပညာများ ပ့ပuးi eပးြခင်း§
 eဒသခြပည်သူ aစuaဖွဲ့ပiuင်သစ်eတာများကiu uပeဒနှင့်aညီ
စီးပွားြဖစ် aသuးြပuနiuင်eရးaတွက် စြပနမူနာပuစငယ်များနှင့်
စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရး လuပ်ငန်းများ aပါaဝင်

နည်းပညာaeထာက်aပ့§ သင်တန်းနှင့် ပစ္စညး် များ ပ့ပuးi eပး
ြခင်းတiu့ြဖင့်

eဒသခြပည်သူaစuaဖွ့ဲ ပiuငသ
် စ်eတာလuပ်ငန်းကiu

aားeပးြမင့်တင်ြခင်း§
 ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွထ
ဲ iန်းသiမး် eရးတွင်
သဘာဝနယ်eြမများနှင့်
eရရှည်ဖွ့ ဖiuးeရးနှင့်
aရင်းaြမစ်များ

aeထာက်aကူြပueစရန်

aနီးရှe
i ဒသခများ၏
eဒသခaeြခြပu

စီမခန်ခ
့ ွဲeရးတiu့

လူeနမဘဝ

ကမ်းရiuးတန်းeဒသ

တiuးတက်ြဖစ်eပ eရးကiu

ကူညြီ ခင်း§
 စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်ြခင်း§ မျiuးစiတမ
် ျား§ eဂဟစနစ်
များနှင့်

ဝန်eဆာင်မများကiu

ထiန်းသiမ်းြခင်းတiu့aတွက်

နiuင်ငနှင့် တiuင်းeဒသ ကီး/ ြပည်နယ်aဆင့် မူဝါဒများ§ မဟာ
ဗျူဟာများနှင့် စီမချက်များeရးဆွဲြခင်းနှင့် aeကာင်aထည်
eဖာ်ြခင်းကiu ပ့ပuးi ြခင်း§
 နiuငင
် aဆင့် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဆ
ဲ uင
i ်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လuပ်ငန်း
စီမချက်နှင့် ထiန်းသiမ်းeရးဆiuငရ
် ာ နiuင်ငတကာ ကတiကဝတ်
များaား aeကာင်aထည်eဖာ်ြခင်းကiu ပ့ပuးi ြခင်း§
 ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဆ
ဲ uင
i ်ရာသueတသနဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးတွင် ပါဝင်
eဆာင်ရွက်ြခင်း§ ကူညပ
ီ ပ
့ uးi ြခင်း။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝဝန်းကျင်နင
ှ ့် သားငှကတ
် iရ စ္ဆာန်ထiန်းသiမး် eရးဌာန
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuနး် - mmm mmmmmm§ mmmmmm

(mm) aာရှ-ပစiဖiတ် သစ်eတာများ၏ ရာသီuတu eြပာင်းလဲeရးနှင့် လiuက်eလျာ ညီeထွရe
iှ စeရး
သueတသနလuပ်ငန်းများပူးeပါင်း eဆာင်ရွက်ြခင်းစီမကiနး်
စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- aာရှ-ပစiဖiတ် သစ်eတာများ၏ ရာသီuတu eြပာင်းလဲeရးနှင့်
လiuက်eလျာ ညီeထွရe
iှ စeရး သueတသနလuပ်ငန်းများပူးeပါင်း
eဆာင်ရွက်ြခင်း စီမကiနး်

(aဂလiပ်)

- Research Collaboration on Adaptation of Asia-Pacific
Forests to Climate Change

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ပဲခူးတiuင်းeဒသ ကီး

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- University of British Columbia (UBC)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiန်းကာလ

- m/mmmm မှ m/mmmm ထi

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာသueတသနဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် University

eဖာ်သည့်ဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

of British Columbia (UBC)
-  ပဲခူးတiuင်းeဒသ ကီး§

eတာင်ငူခရiuင်§

aတွင်းရှi က န်းစiuက်ခင်းများaeပ

eရတာရှည် မiu့နယ်
ရာသီuတueြပာင်းလဲမ

များ၏ aကျiuးသက်eရာက်မကiu eလ့လာြခင်း§
 ြမန်မာနiuင်င၏

သစ်eတာeရiယာaားလuးaတွက်

မတူညီ

eသာ eဂဟစနစ်များ၏ ပျ့နှ့တည်ရiမ
ှ နှင့် ပထဝီaeန aထား
ဆiuင်ရာ သတင်းaချက်aလက်များကiu eလ့လာြခင်း§
 လuပင
် န်းစဉ်များကiu aeြခခeသာ နည်းစနစ်များကiu aသuး
ြပuရာတွင် လiuaပ်eသာaချက်aလက်များ (aပင်aြမင့် ကီး
ထွားမ§ သစ်eတာသယဇာတ eကာက်ယူြခင်း ဆiuင်ရာaချက်
aလက်များ§ ရာသီuတuဆiuငရ
် ာ aချက်aလက်များ§ ဇီဝ
ြဒပ်ထuများ၏တiuးပွားနန်း§ eြမဆီလာဆiuငရ
် ာ aချက်aလက်
များနှင့် သစ်မျiuးများ၏ aချက်aလက်များ)ကiu စueဆာင်း
ဖလှယ်ြခင်း§
 aeြခခမူများနှင့်
ရှe
i စeရး

aလားaလာရှe
i သာ

စီမauပ်ချuပ်မ

လiuက်eလျာညီeထွ

နည်းဗျူဟာများ

ချမှတ်နiuင်ရန်

a ကဉာဏ်များနှင့် aချက်aလက်များ ဖလှယ်ြခင်း§
 ညီလာခများ§

aလuပ်ရueဆွးeနွးပွဲများနှင့်

aြခားပူးeပါင်း

eဆာင်ရက
ွ မ
် aစီaစဉ်များကiu ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း§
 သueတသနeတွ့ရှiချက်များaား စာauပ်စာတမ်းများ ထuတe
် ဝ
ြခင်း§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

-

ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuနး် - mmm - mmmmmm

(mm) ြမန်မာ-ယူeက သစ်eတာuပeဒစiuးမiuးမ§ auပ်ချuပ်မနှင့် ကuန်သွယ်မဆiuင်ရာ
ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်eရးစီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာ-ယူeက

သစ်eတာuပeဒစiuးမiuးမ§

auပ်ချuပ်မနှင့်

ကuနသ
် ယ
ွ မ
် ဆiuငရ
် ာ ပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရးစီမကiန်း
(aဂလiပ်)

- Forest Law Enforcement, Government and Trade
Voluntary Partnership Agreement

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- တiuင်းeဒသ ကီး/ ြပည်နယ်aားလuး§ eနြပည်eတာ်eကာင်စီ

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- Department for International Development- DFID

aဖွ့ဲ aစည်း

(UK)

စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm မှ m/mmmm

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- aစiuးရက

§

ပuဂလ
္ဂ iကက

§

aရပ်ဘက်လမ
ူ aဖွဲ့aစည်း

က
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

- MSG ဖွ့ဲ စည်းြခင်း
MSG ToR မူ ကမ်းeရးဆွဲြခင်း§ MSG ကiuယစ
် ားလှယမ
် ျား
eရွးချယ်ြခင်း§ aစည်းaeဝးများaား တစ်နiuင်ငလuး တွင်
ကျင်းပြခင်း§

MSG

ကiuယ်စားလှယ်များaား

တရားဝင်

aတည်ြပuြခင်း
- MSG လuပင
် န်းaဖွဲ့နှင့် ၎င်းတiu့၏ လuပ်ပiuင်ခွင့်နှင့် လuပ်ငန်း
တာဝန်များ
MSG လuပင
် န်းaဖွဲ့များ ဖွ့ဲ စည်းြခင်း§ က

တစ်ခuစီ aတွက်

eြပာeရးဆiuခွင့် ရှiသူတစ်ဦးစီ သတ်မှတ်ြခင်း§ လuပ်ပiuင်ခွင့်နှင့်
လuပ်ငန်း တာဝန်များသတ်မှတ်ြခင်း
- သuးပွင့်ဆiuငည
် န
ွ ့်eပါင်းaဖွဲ့၏ aeြခခမူဝါဒများ§ တာဝန်နှင့်
ဖွဲ့စည်းပu
aမျiuး သားaဆင့်နှင့် eနြပည်eတာ်/တiuင်းeဒသ ကီး/ြပည်နယ်
သuးပွငဆ
့် iuငည
် န
ွ ့်eပါင်းaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ရား(မူ ကမ်း)
aား ြပန်လည်သuးသပ်ြခင်း§ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း§ aတည်
ြပuြခင်း
- ြမန်မာနiuင်င၏ VPA ကတiကဝတ်များ သeဘာထား ထuတ်
ြပန်ြခင်း
က

တစ်ခuချင်းစီaတွငး် eဆွးeနွးြခင်း§ က

aချင်းချင်း

aတွငး် eဆွးeနွးြခင်း
- ြမန်မာနiuင်င

VPA

eဆာင်ရွက်ရြခင်း၏

eမ ာ်မှန်းချက်§ ပန်းတiuင်eဖာ်ထuတြ် ခင်း

aနာဂတ်

က

တစ်ခuချင်းစီaတွငး် eဆွးeနွးြခင်း§ က

aချင်းချင်း

aတွငး် eဆွးeနွးြခင်း
- ြမန်မာနiuင်ငaတွက် VPA လiuaပ်e ကာင်း ရှင်းလင်းသည့်
နiuင်ငaဆင့် aနာဂတ်eမ ာ်မှန်းချက် ထuတ်ြပန်ြခင်း
aမျiuးသားaဆင်၌
့ eဆွးeနွးြခင်း§ eနြပည်eတာ်/ တiuင်းeဒသ
ကီး/ ြပည်နယ်များ၌ eဆွးeနွးြခင်း
- တရားဝင်သစ်ြဖစ်e ကာင်း

aဓiပ္ပါယ်ဖွင့်ဆiuြခင်း/

Matrix

မူ ကမ်းaား ြပင်ဆင်ြခင်း
eနြပည်eတာ်/တiuင်းeဒသ ကီး/ြပည်နယ်များ၌

eဆွးeနွးြခင်း§

aမျiuးသားaဆင်၌
့ eဆွးeနွးြခင်း§ MSG သiu့ CoC Dossier
ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းနှင့် MSG မှ aသiaမှတ်ြပuြခင်း§ CoC
သင်eထာက်ကူပစ္စည်းများနှင့် (online မှ ြဖန့်eဝြခင်း aပါ
aဝင်) ပuနှiပ်ထuတe
် ဝြခင်းaတွက် ကiuတင်ြပင်ဆင်ြခင်း§ CoC
နှင့်ပတ်သက် ပီး က

aားလuးaတွက် CoC စတင်eဆာင်

ရွက်ရန် aလuပ်ရueဆွးeနွးပွဲ ကျင်းပြခင်း§ ြပင်ပပညာရှငမ
် ျား
aပါaဝင် TLAS လuပ်ငန်းaဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်း§ ထieရာက်ရiuး
ရှင်းeသာ CoC လuပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်eစရန် eထာက်ပe
့ ပးြခင်းနှင့်
aတည်ြပuြခင်း§
eနာက်e ကာင်းြပန်စစ်eဆးြခင်းဆiuငရ
် ာ
စီစဉ်eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့်

aလuပ်ရueဆွးeနွးပွဲ

သတင်းaချက်aလက်နည်းပညာ

aသuးြပueရး eရှ့eြပးစီမကiနး် စီစဉ်eဆာင်ရွက်ြခင်း§
- VPA

eစ့စပ်ညiနင်းeဆွးeနွးeရး

လမ်းြပeြမပuြပင်ဆင်

eရးဆွဲြခင်း
eနြပည်eတာ်/တiuင်းeဒသ ကီး/ြပည်နယ်များ၌

eဆွးeနွးြခင်း§

aမျiuးသားaဆင်၌
့ eဆွးeနွးြခင်း
- eစ့စပ်ညiနင်းeရးaဖွဲ့ဖွဲ့စည်းြခင်း
CSO နှင့် ပuဂ္ဂလiကက

တiu့မှ ကiuယ်စားလှယ် aမည်စာရင်း

တင်သွင်းြခင်း§ eစ့စပ်ညiနင်းeရးaဖွဲ့၏ ဖွ့ဲ စည်းပuနှင့် တာဝန်/
ဝတ္တ ရားများ သတ်မှတ်ြခင်း§ eစ့စပ်ညiနင်းeရးaဖွ့ဲ aတွက်
aစiuးရက

မှ ကiuယ်စားလှယ် eရွးချယ်ြခင်း§ eစ့စပ်ညiနင်း

eရးaဖွဲ့ဝင်များaား aတည်ြပueပးနiuငရ
် န် aစiuးရ aဖွဲ့သiu့
တင်ြပြခင်း§
- FLEGT

ရuပရ
် င
ှ ်

ရiuကက
် းူ ထuတ်လuပ်ြခင်းနှင့်

website

တည်eထာင်ြခင်း
Website တည်eထာင်ြခင်း
- တီရှပ§် eသာ့ချiတ§် ြပက္ခဒiန်§ တဆiပ်စသည်ြဖင့် သiသာြမင်သာ
eaာင် ြမင့်တင်ထuတe
် ဝြခင်း
ြဖန့်ြဖူးြခင်း
- MSG

aဖွ့ဲ ဝင်များaား

ကiuဆiuပွဲကျင်းပြခင်းနှင့်

MSG

ဖွဲ့စည်းြခင်းaား ထuတ်ြပန်e ကြငာြခင်း
ITF aဖွဲ့ဝင်များaား နတ်ဆက်ပွဲနှင့် MSG aဖွဲ့ဝင်များ
ကiuဆiuပဲွ aခမ်းaနားကျင်းပြခင်း§ Media သiu့ aသieပးြခင်း
- TV Talk Show ြပuလuပ်ြခင်း
TV Talk Show aတွက် Facilitator တစ်ဦးeရွးချယ်ြခင်း§
TV Talk Show ြပuလuပြ် ခင်း
- ကျယ်ြပန့်eသာ ြပuြပင်eြပာင်းလဲeရးလuပင
် န်းစဉ်ကiu ပူးeပါင်း
eဆာင်ရွကရ
် န်နှင့် သတင်းaချက်aလက်eပးရန်
ဒuတiယa ကiမ် aစည်းaeဝးတွင် ချမှတခ
် ဲ့သည့် eရှ့ဆက်
လuပ်eဆာင်မည့် လuပ်ငန်းများaား aeကာင်aထည်eဖာ်ြခင်း§
CoC နှငပ
့် တ်သက်၍ သတင်းaချက်aလက်များ§ သင်တန်း
များ§ ပuနှiပ်ြဖန့်eဝြခင်းများaတွက် ြပင်ဆင်ြခင်း
- EUTR/

VPA/

FLEGT

သeဘာeပါက်eစရန် မီဒီယာက

ae ကာင်းကiu

ပiuမiuနားလည်

aတွက် FLEGT နှငဆ
့် က်

စပ်eသာ aသiပညာeပး သင်တန်းများeပးြခင်း
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပြခင်း§ aဆင့်ြမင့်aရာရှiများနှင့်
MSG aဖွ့ဲ ဝင်များaား မီဒီယာသင်တန်းeပးြခင်း§ မီဒီယာ
သမားများ aတွက် သင်တန်းeပးြခင်း
- လက်ရှe
i ဖာ်ထuတထ
် ားeသာ

ပဋiပက္ခae ကာင်းaရင်းများ

aား eဒသaလiuက် ကျiuးe ကာင်းဆီeလျာ်eaာင် ဆက်လက်
eဖာ်ထuတ် eလ့လာ ြခင်း
ကနဦးeလ့လာမများeဆာင်ရွက်ြခင်း§

aစီရင်ခစာြပင်ဆင်

ြခင်း
- aမျiuးသားaဆင့်နှင့် eနြပည်eတာ်/တiuင်းeဒသ ကီး/ ြပည်နယ်
များ၌

က

တစ်ခuချင်းစီတွင်

ဆက်စပ်

ပတ်သက်သမ
ူ ျား

a ကား VPA နှင့် ငiမ်းချမ်းeရးလuပ်ငန်းစဉ် ချiတ်ဆက်မ
ရှe
i စြခင်း
eနြပည်eတာ်/တiuင်းeဒသ ကီး/ြပည်နယ်aဆင်၌
့ သuးသပ်eဆွး
eနွးြခင်း§ aမျiuးသားaဆင်၌
့ သuးသပ်eဆွးeနွးြခင်း§ NCA/
UPDJC/ JMC တiu့၌ သuးသပ်eဆွးeနွးြခင်း
- FLEGT VPA§ စီမauပ်ချuပ်မ§ တရားဝင်e ကာင်းaဓiပါ္ပ ယ်§
သuးပွငဆ
့် iuငည
် န
ွ ့်eပါင်းaဖွဲ့လuပ်ငန်းစဉ်§
စီမauပ်ချuပ်မနှင့်

ခွဲeဝသuးစွဲမ

သဘာဝသယဇာတ

aeြခခသeဘာတရားများ

ဆiuငရ
် ာ aစည်းaeဝးများ§ eဆွးeနွးပွဲများကျင်းပြခင်း
eနြပည်eတာ်/တiuင်းeဒသ ကီး/ြပည်နယ်များ၌

aစည်းaeဝး

များ§ eဆွးeနွးပွဲများကျင်းပြခင်း§ aမျiuးသားaဆင်၌
့ aစည်း
aeဝးများ§ eဆွးeနွးပွဲများကျင်းပြခင်း§ aမျiuးသားaဆင်၌
့
eနြပည်eတာ်/တiuင်းeဒသ ကီး/ြပည်နယ်များ၌
သက်သူ

က

တစ်ခuချင်းစီaလiuက်

ဆက်စပ်ပတ်

aစည်းaeဝးများ§

eဆွးeနွးပွဲ များကျင်းပြခင်း
- aမျiuးသားaဆင့်နှင့်eနြပည်eတာ်/ တiuငး် eဒသ ကီး/ြပည်နယ်
MSG aဖွ့ဲ ဝင်များနှင့် aကျiuးဆက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျားaား
စွမ်းeဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င်ြခင်း
aမျiuးသားaဆင့်တွင် TLAS, Vision, LD, EUTR§
လွတလ
် ပ်eသာ eလ့လာeစာင့် ကည့်ြခင်းနှင့် စာရင်းစစ်eဆး
ြခင်းဆiuင်ရာ သင်တန်းeပးြခင်း§ eနြပည်eတာ်/ တiuင်eဒသ ကီး/
ြပည်နယ်များတွင်

TLAS,

Vision,

LD,

EUTR§

လွတလ
် ပ်eသာ eစာင့် ကည့်eလ့လာြခင်းနှင့် စာရင်းစစ်eဆး
ြခင်းဆiuင်ရာ သင်တန်းများeပးြခင်း§ FLEGT aeြခခသeဘာ
တရားများကiu သင်တန်းဆရာြဖစ်သင်တန်း (ToT) သင်တန်း
eပးြခင်း§

ဆက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျားaား

သင်တန်းeပးြခင်း§

CoC

ဆiuငရ
် ာ

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသiu့

CoC

လuပ်ငန်းစဉ်ဆiuင်ရာ သင်တန်းeပးြခင်း
- MSG

aဖွ့ဲ ဝင်များနှငဆ
့် က်စပ်ပတ်သက်သူများaားလuး၏

စွမ်းeဆာင်ရည်ြမင့်တင်ရန်

သင်တန်းသuးပစ္စည်းများနှင့်

aြခား IEC ပစ္စည်း များြပင်ဆင်ြခင်း
သင်တန်းသuးပစ္စညး် များနှင့် aြခား IEC ပစ္စည်းများ ြပင်
ဆင်ြခင်း§ သင်တန်းသuးပစ္စည်းများနှင်a
့ ြခား IEC ပစ္စညး် များ
ကiu ပuနှiပ်ထuတ် eဝြဖန့်ြဖူးြခင်း
- aeနာက်aာဖရiကနiuင်ငများ (ဂါနာနiuင်င) နှင့် aာရှနiuင်ငများ
(လာaiuနင
ှ ့်ထiuင်းနiuင်င)သiu့ eလ့လာeရး ခရီးသွားeရာက်ြခင်း
aeနာက်aာဖရiကနiuင်ငများသiu့

eလ့လာeရးခရီးသွားeရာက်

ြခင်း
- aဆiuြပuလာeရးသားြခင်းဆiuင်ရာ

aလuပရ
် ueဆွးeနွးပွဲ

ကျင်းပြခင်း§ aဆiuြပuလာများaကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် လiuaပ်eသာ
သတင်းaချက်aလက်များစiစစ်ြခင်း
aဆiuြပuလာများaကဲြဖတ်ြခင်း
- တာဝန်ခမရှieသာeထာက်ပ့ရန်ပueငွeပးaပ်မထuတြ် ပန်ြခင်း
aဆiuြပuလာ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းaတွက် ညiနင်းeဆွးeနွး
ြခင်း§

ကီး ကပ်မeကာ်မတီ

aစည်းaeဝးကျင်းပြခင်း§

eထာက်ပe
့ ငွရရှiသူများထ ရန်ပueငွeပးaပ်ြခင်း)
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝeတာနှင့် စiuက်ခင်းလuပ်ငန်းဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
- ဖuန်း- mmmmmmmmmm

(mm) ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂစားနပ်ရiက္ခာနှင့် စiuက်ပျiuးeရးaဖွဲ့၏ သစ်eတာuပeဒစiuးမiuးမ§ auပ်ချuပ်မနှင့်
ကuနသ
် ွယ်မဆiuငရ
် ာ မiတဖ
် က်aြဖစ် ဆန္ဒaeလျာက် သeဘာတူညီချက်aစီaစဉ်

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ကမ္ဘာက
့ uလသမဂ္ဂစားနပ်ရiက္ခာနှင့် စiuက်ပျiuးeရးaဖွဲ့၏ သစ်eတာ
uပeဒ စiuးမiuးမ§ auပခ
် ျuပ်မနှင့် ကuန်သယ
ွ ်မဆiuင်ရာ မiတ်ဖက်aြဖစ်
ဆန္ဒaeလျာက် သeဘာတူညခ
ီ ျက်aစီaစဉ်

(aဂလiပ်)

- FAO Forest Law Enforcement, Governance and
Trade Voluntary Partnership Agreement

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ြမန်မာနiuင်ငတစ်ဝှမ်း

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- ကuလသမဂ္ဂစားနပ်ရiက္ခာနှင့်

aဖွ့ဲ aစည်း

စiuကပ
် ျiuးeရးaဖွ့ဲ

(Food

and

Agriculture Organization of the United NationsFAO)

စီမကiနး် ကာလ

- mmmm ခuနစ
ှ ် မှ mmmm ခuနှစ် aထi

aeကာင်aထည်

- ကuလသမဂ္ဂစားနပ်ရiက္ခာနှင့်

eဖာ်သည်ဌ
့ ာန

စiuကပ
် ျiuးeရးaဖွ့ဲ

(Food

and

Agriculture Organization of the United NationsFAO)

eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ -  တရားမဝင်သစ်ထuတြ် ခင်းများ

eလျာ့ကျeရးeဆာင်ရွက်မ

များ§
 FLEGT§ REDD+§ Forest Tenure နှင့် eြမယာaခွင့်
aeရးများနှင့် သက်ဆuင
i ်eသာ သတင်းaချက်aလက်များ§
aeတွ့a ကuများဖလှယ်ြခင်း§
 သစ်နှင့်သစ်eတာထွကပ
် စ္စညး် များ
လuပ်ငန်းစဉ်တွင်

သက်ဆuင
i ်ရာ

ကီး ကပ်စစ်eဆးြခင်း
ပါဝင်ပတ်သက်သူများ

aeထာက် aကူeပးြခင်း§
 FLEGT လuပ်ငန်းစဉ် ပူးeပါင်းညiနင်းeရးလuပ်ငန်းများတွင်
aeထာက်aပ့eပးြခင်း§
 ြမန်မာနiuင်င၏ တရားဝင်သစ်aဓiပ္ပါယ်ဖွင့်ဆuြi ခင်း လuပင
် န်း
စဉ်aား aeထာက်aပ့eပးြခင်း§
 သစ်eတာစီမauပ်ချuပ်မလuပ်ငန်းတွင်

လia
u ပ်ချက်များaား

သက်ဆuင
i ်ရာပါဝင်ပတ်သက်သူများaား aကူaညီeပးြခင်း§
 eဒသတွင်း

သစ်eဈးကွကe
် ြပာင်းလဲeနမများ§

ထuတလ
် uပ်eရာင်းချနiuငရ
် န်

aခက်aခဲများaား

တရားဝင်
eလ့လာ

စစ်eဆးြခင်း§
 SME များaား ကူညီeထာက်ပe
့ ပးြခင်း§
 တရားဝင်သစ်eရာင်းချနiuင်eရးaတွက် eဒသခတiuင်းရင်းသား
များ§ SME လuပ်ငန်းရှင်များနှင့် ထiခuက
i ်နစ်နာနiuင်eချများ

eသာ လူမaဖွ့ဲ aစည်းများ၏ aခွင့a
် eရးများaား တiuးြမင့်
eပးြခင်း§
 တရားဝင်သစ်ထuတ်ြခင်း§

သစ်ထuတ်ြခင်း

ကွင်းဆက်နှင့်

eရာင်းချြခင်းတiu့တွင် aားလuးပူးeပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် တန်းတူ
aခွင့a
် eရးရရှe
i စြခင်းတiu့ aားeကာင်းလာeစြခင်း§
 FLEGT လuပ်ငန်းစဉ်၏ လူငယ်များ§ aeသးစားaလတ်
စားလuပ်ငန်းများနှင့် aလuပ်aကiuင်aခွင့a
် လမ်းများeပ တွင်
သက်eရာက်မများနှင့်သက်ဆuင
i e
် သာသueတသနလuပင
် န်းများ
eဆာင်ရွက်ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
သဘာဝeတာနှင့် စiuကခ
် င်းလuပ်ငန်းဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmmmmmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်င§ သစ်eတာသueတသနဌာန စွမ်းeဆာင် ရည်ြမင့် တင်eရး နည်းပညာ ပူးeပါင်း
eဆာင်ရွက်မစီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်င§ သစ်eတာသueတသနဌာန စွမ်းeဆာင် ရည်ြမင့်
တင်eရး နည်းပညာ ပူးeပါင်း eဆာင်ရွက်မစီမကiနး်

(aဂလiပ်)

- Strengthening

Capacity

of

Forest

Research

Institute, Myanmar (TCP/MYA/3607)
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- eနြပည်eတာ်§ eဇယျာသီရi မiu့နယ်§ eရဆင်း

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- ကuလသမဂ္ဂစားနပ်ရiက္ခာနှင့် စiuက်ပျiuးeရးaဖွဲ့

aဖွ့ဲ aစည်း

(Food and Agriculture Organization of the United
Nations- FAO)

စီမကiနး် ကာလ

- m-m-mmmm ရက်eန့ မှ mm-mm-mmmm ရက်eန့aထi (m နှစ် m
လ)

aeကာင်aထည်

- သစ်eတာသueတသနဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် FAO

eဖာ်သည်ဌ
့ ာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

- သစ်eတာသueတသနဌာနမှ

သueတသီများ၏

စွမး် eဆာင်

ရည် တiuးတက်ြမင့်မားeစရန် သင်တန်းများဖွငလ
့် စ
ှ ပ
် u့iချြခင်း
(က) Biodiversity Conservation and Forest
Dynamics (16-26 July)
(ခ) Climate Change and Carbon Accounting (1626 July)
(ဂ) Agroforestry Practices (22 July-2 Aug)
(ဃ) Extension (23-27 July)
(င) Plant Taxonomy (1-11 Aug)
(စ) Wood chemistry
(ဆ) Wood Drying
(ဇ)

Nursery Techniques Wood-based Panels

(စျ) Research Methodology
(ည) Statistics
(ဋ) Management of Invasive alien species
(ဌ) Teak tissue culture
(ဍ)

Wood anatomy

(ဎ)

Seed Conservation

 သစ်eတာသueတသနaတွင်း

တပ်ဆင်ထားရှiသည့်

aင်တာနက်စနစ်aား aဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း§

 သစ်eတာသueတသနဌာနaတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းသuး ပစ္စညး်
များဝယ်ယူြခင်း§
 သueတသီမျာaား

aiနiယ
္ဒ နiuင်ငသiu့

စွမး် eဆာင်ရည်ြမင့်

သင်တန်းeစလတ်ြခင်း
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

-

ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm - mmmmmm

(mm) စiuက်ပျiuးeရး§ eရလuပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်eနသည့် ဒီeရeတာများ စီမauပ်ချuပ်
လuပ်ကuင
i မ
် aတွက် ဘက်စuပူးeပါင်း eဆာင်ရွက်ြခင်းစီမကiန်း

စီမကiနး် aမည်(ြမန်မာ)

- စiuက်ပျiuးeရး§ eရလuပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်eနသည့် ဒီeရeတာ
များ စီမauပ်ချuပ်လuပက
် uiင်မaတွက် ဘက်စuပူးeပါင်း eဆာင်ရက
ွ ်
ြခင်း စီမကiနး်

(aဂလiပ်)

- Integrated Planning and Practices for Mangrove
Management

Associated

with

Agriculture

and

Aquaculture in Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- eရာဝတီတuင
i ်းeဒသ ကီး§ ဖျာပu မiu့နယ်§ ပျဉ်ဒရယ် ကiuးဝiuင်း

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- Asia-Pacific

aဖွ့ဲ aစည်း

Network

for

Sustainable

Forest

Management and Rehabilitation (APFNet) and The
University of Queensland (UQ)

စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm မှ mm/mmmm aထi (m)နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့် The University of Queensland,
Australia

eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

-  eရွးချယ်ထားeသာ
eရလuပ်ငန်းများနှင့်

စီမကiနး် eနရာများတွင်

စiuကပ
် ျiuးeရး§

ဆက်စပ်eနသည်ဒ
့ ီeရeတာများ

စီမ

auပ်ချuပ်လuပက
် uင
i မ
် aတွက် ဘက်eပါင်းစu ပူးeပါင်းeဆာင်ရက
ွ ်
eရးဆiuင်ရာ aeသးစားစီမချက်များ eရးဆွဲeဖာ်ထuတ်ြခင်း§
 စီမကiနး် eရiယာများ၌ စြပaကွက်ငယ်များ ပါဝင်သည့် eဒသ
ခများ ပူးeပါင်းပါဝင်eသာ ဒီeရeတာ စီမauပ်ချuပ်ြခင်းဆiuငရ
် ာ
သရuပ်ြပကွက်များကiu

aeကာင်aထည်eဖာ်

eဆာင်ရက
ွ ်

သွားနiuင်ြခင်း§
 စွမ်းeဆာင်ရည်

ြမင်တ
့ င်ြခင်းနှင့်

က မ်းကျင်ပညာရှငမ
် ျား

နှးီ eနှာ ဖလှယ်နuင
i ်ြခင်း§
 eဂဟစနစ် ဝန်eဆာင်မများနှင့် eဒသခြပည်သမ
ူ ျား aသက်
eမွးဝမ်းe ကာင်း လuပ်ငန်းများကiu ြမင်တ
့ င်eပးနiuင်ြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂiu္ဂ လ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ eရeဝeရလဲeဒသauပ်ချuပ်eရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
- ဖuန်း- mmm-mmmmmm§ mmm-mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuငင
် § တနသာရီeတာင်တန်းeဒသတွင် နယ်စပ်ြဖတ် eကျာ် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွထ
ဲ iနး် သiမး် မ
ြမင်တ
့ င်eရးaတွက် စွမး် eဆာင်ရည် ြမင့်တင်ြခင်းစီမကiနး် (ပထမကာလ-aဆင့်-m)

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuငင
် §

တနသာရီeတာင်တန်းeဒသတွင်

နယ်စပ်ြဖတ်

eကျာ် ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွထ
ဲ iနး် သiမး် မ ြမင်တ
့ င်eရးaတွက် စွမး်
eဆာင်ရည် ြမင့်တင်ြခင်းစီမကiနး် (ပထမကာလ-aဆင့်-m)
(aဂလiပ)်

- Capacity

Building

for

Strengthening

Transboundary Biodiversity Conservation of the
Tanintharyi Range in Myanmar
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ထiuင်းနiuင်ငနှင့် နယ်နiမiတ် ဆက်စပ်လျက်ရှiသည့် တနသာရီ
eတာင်တန်းeဒသ

aeထာက်aပ့eပးသည့်
aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- aြပည်ြပည်ဆuင
i ရ
် ာ

aပူပuင
i း် eဒသသစ်နင
ှ ့်

ပတ်သက်eသာ

aဖွ့ဲ aစည်း (ITTO)
- m-m-mmmm မှ mm-m-mmmm ထi

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့် - သစ်eတာသueတသနဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဌာန
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပင
် န်းများ -  တနသာရီeတာင်တန်းeဒသတွင်

ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲများ

eရရှည်ထiန်းသiမး် eစာင်e
့ ရှာက်ြခင်းနှင့် သueတသန လuပ်
ငန်းများ သတ်မှတ်aeကာင်aထည်eဖာ် eဆာင်ရက
ွ န
် uင
i ်
eစရန်aတွက် ြပည်တွင်းaဖွ့ဲ aစည်းများ၏ စွမ်းeဆာင်
ရည်ကiu ြမင့်တင်eပးြခင်း§
 တနသာရီeတာင်တန်းeဒသရှi
နယ်eြမများတွင်

ကာကွယထ
် iန်းသiမ်းeရး

နယ်စပ်ြဖတ်eကျာ်

ထiန်းသiမ်းြခင်းaတွက်

ဇီဝမျiuးစuမျiuးကွဲ

ဌာနများဖွဲ့စည်းeရးဆiuင်ရာ

လuပ်ငန်းစဉ်များကiu ကနဦး eဆာင်ရွကြ် ခင်း§
 eဒသခaဖွ့ဲ aစည်းများနှင့် ြပည်သမ
ူ ျား ပူးeပါင်း ပါဝင်
eဆာင်ရက
ွ လ
် ာeစြခင်းကiu ြမင့်တင်နuင
i ်ရန်နှင့် ကာကွယ်
ထiန်းသiမး် eရးနယ်eြမများaနီးရှi သစ်eတာaeပ မှီခe
ui န
eသာ eဒသခaဖွဲ့aစည်းများ၏ လူeနမဘဝကiu ြမင့်တင်
eပးြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm - mmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်င သစ်eတာသယဇာတ စာရင်းeကာက်ယူြခင်း ဆiuငရ
် ာ
စွမး် eဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း စီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuငင
် သစ်eတာသယဇာတ စာရင်းeကာက်ယြူ ခင်း
ဆiuင်ရာ စွမး် eဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င်ြခင်း စီမကiနး်

(aဂလiပ်)

- Improving the Capacity of Myanmar National
Forest Inventory (IC-MNFI)

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- eနြပည်eတာ်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- Natural Resources Institute Finland (LUKE)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mmmm ခuနှစ်မှ mmmm ခuနှစ်ထi

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာဦးစီးဌာန§

သစ်eတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆuင
i ရ
် ာ

တက္ကသuလ
i ် နှင့် LUKE
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

- သင်တန်းများပiu့ချြခင်း။

ဆက်သွယ်ရန်ပuဂiu္ဂ လ်

- ဒuတiယညန် ကားeရးမှူး§ သယဇာတဌာနခွ§ဲ စာရင်းeကာက်
ဌာနစiတ§် စီမကiနး် နှငစ
့် ာရင်းaင်းဌာန§ သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း-mmmmmmmmmm

(mm) ြမန်မာနiuင်င သစ်eတာြပuန်းတီးမ ae ကာင်းaရင်းများaား eလ့လာြခင်း ဆiuင်ရာ
သueတသနပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်eရး

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ြမန်မာနiuင်ငသစ်eတာြပuန်းတီးမae ကာင်းaရင်းများaား
eလ့လာြခင်းဆiuင်ရာ သueတသနပူးeပါင်းeဆာင်ရွကe
် ရး

(aဂလiပ)်

- Understanding the drivers of deforestation in
Myanmar

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- စစ်ကuင
i း် တiuင်းeဒသ ကီး§ ဟuမ္မလင်း မiu့နယ်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- စင်ကာပူနuင
i င
်

aဖွ့ဲ aစည်း

ပညာeရးဝန် ကီးဌာန

(Ministry

of

Education, Singapore)

စီမကiနး် ကာလ

- m/mmmm မှ mm/mmmm ထi

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာသueတသနဌာန§

သစ်eတာဦးစီးဌာနနှင့်

National University of Singapore (NUS)
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

-  ြမန်မာနiuင်ငတွင်

aဓiက

သစ်eတာြပuန်းတီးမြဖစ်eစ

သည့် ae ကာင်းရင်းများaားeဖာ်ထuတြ် ခင်း§
 သစ်eတာြပuန်းတီးမae ကာင်းရင်းများကiu

ြဖစ်eပ eစ

သည့် ae ကာင်းတရားများaား eလ့လာြခင်း§
 စီမကiနး် eရiယာaတွင်းရှi
aသက်eမွးဝမ်းe ကာင်းလuပ်ငန်း

eဒသခြပည်သူများ၏
eရွးချယ်ဆuးြဖတ်မ

aား eလ့လာြခင်း§
 aeသးစားနှင့် လက်လuပ်လက်စား eရတူးeဖာ်မများနှင့်
mင်းတiu့ကui ြဖစ်eစသည့် ae ကာင်းများaား eလ့လာ
ြခင်း§
 aeသးစားနှင့်လက်လuပလ
် က်စား

eရတူးeဖာ်မများ

aား စီမauပ်ချuပ်မaား eလ့လာြခင်း§
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

-

ညန် ကားeရးမှူး§ သစ်eတာသueတသနဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
ဖuန်း- mmm - mmmmmm

(mm) မဲeခါင်သစ်eတာများaတွက် eဒသခတiu့aသ

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)
(aဂလiပ်)
စီမကiနး် aမျiuးaစား

- မဲeခါင်သစ်eတာများaတွက် eဒသခတiu့aသ
- Voices for Mekong Forests
- TCP

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- တနသာရီ-eဒါနeတာင်တန်းeရiယာ (တနသာရတiuင်းeဒသ
ကီး§ မွန်ြပည်နယ်နှင့် ကရင်ြပည်နယ်)
စီမကiန်းကာလ ပထမနှစ်နှင့် ဒuတiယနှစ်တွင် ထားဝယ်
ခရiuင်နှင့် မiတ်ခရiuငတ
် u့iတင
ွ ် eဆာင်ရွက်သွားပါမည်။

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- ueရာပသမဂ္ဂ (EU)

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mmmm ခuနှစ§် ဇန်နဝါရီလမှ mmmmခuနှစ§် ဒီဇင်ဘာလaထi
(m)နှစ်

aeကာင်aထည် eဖာ်သည်ဌ
့ ာန - တiuးချဲ့ပညာeပးeရးဌာန§ RECOFTC§ WWF ြမန်မာနiuင်င
aစီaစဉ်နင
ှ ့် MERN
eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်းများ

-  aစiuးရမဟuတe
် သာ

aဖွ့ဲ aစည်းများ၏

သစ်eတာစီမ

auပ်ချuပ်မဆiuင်ရာ စွမး် eဆာင်ရည်များ ြမင်တ
့ င်eပးြခင်း§
 သစ်eတာစီမauပ်ချuပ်မတွင်
aစည်းများ

ပူးeပါင်း

aစiuးရမဟuတe
် သာaဖွ့ဲ
ပါဝင်eဆာင်ရွက်လာနiuငသ
် ည့်

aခွင့a
် လမ်းများ တiuးတက်ခuင
i မ
် ာလာeစြခင်း§
 ပွင့်လင်းြမင်သာ ပီး

တာဝန်ယမ
ူ §

တာဝန်ခမရှiသည့်

သစ်eတာစီမauပ်ချuပ်မစနစ်တရပ် eပ လာeစရန် aစiuးရ
မဟuတe
် သာ

aဖွဲ့aစည်းများသည်

သစ်eတာuပeဒ

စiuးမiuးမ§ auပ်ချuပ်မနှင့် ကuန်သွယ်မဆiuင်ရာ (FLEGT)
လuပ်ငန်းများ§ REDD+ လuပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးeပါင်း
ပါဝင် eဆာင်ရက
ွ လ
် ာနiuင်eရး စွမ်းeဆာင်ရည်နှင့် aခွင့်
aလမ်း များဖန်တးီ eပးြခင်း§
 eဒသတွင်းနiuင်ငများရှi

aစiuးရမဟuတe
် သာaဖွဲ့aစည်း

များa ကား သတင်းaချက်aလက်မ eဝြခင်း§ aeတွ့
a ကuနှင့်

eကာင်းမွနe
် သာစနစ်များ

ကွန်ယက်များ eဖာ်eဆာင်eပးြခင်း။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ဦးeaာင်eကျာ်နuင
i ်§ mm mmmmmmmmm

မ eဝနiuင်သည့်

(mm) ပင်လယ်ကမ်းရiuးတန်းeဒသeန ြပည်သလ
ူ ထ
ူ uကရာသီuတu eြပာင်းလဲမနှင်a
့ ညီ လiuက်eလျာ
ညီeထွ ရပ်တည်eနထiuင် နiuငရ
် န်aတွက် ဒီeရeရာက်သစ်eတာများကiu စနစ်တကျ
စီမauပ်ချuပ်လuပ်ကuင
i ြ် ခင်းစီမကiန်း

စီမကiနး် aမည် (ြမန်မာ)

- ပင်လယ်ကမ်းရiuးတန်းeဒသeန

ြပည်သလ
ူ ထ
ူ uကရာသီuတu

eြပာင်းလဲမနှငa
့် ညီ လiuက်eလျာညီeထွ ရပ်တည်eနထiuင်
နiuင်ရန်aတွက်

ဒီeရeရာက်သစ်eတာများကiu

စနစ်တကျ

စီမauပ်ချuပ်လuပ်ကuင
i ်ြခင်းစီမကiနး်
(aဂလiပ်)

- Climate Adaptation in Coastal Communities of
Myanmar: Improved Management of Mangrove
Forests

စီမကiနး် aမျiuးaစား

- Grant

(TCP/Grant/Loan)
စီမကiနး် eဒသ

- ရခiuငြ် ပည်နယ်§
eကျာက်ြဖူခရiuင်§ ရမ်း ဗဲ မiu့နယ်
စစ်eတွခရiuင်§ eြမပu မiu့နယ်
တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီး§
မiတ်ခရiuင်§က န်းစu မiu့နယ်

aeထာက်aပ့eပးသည့်

- DANIDA ဒiန်းမတ်နuင
i ်ငaစiuးရ

aဖွ့ဲ aစည်း
စီမကiနး် ကာလ

- mmmmခuနှစ် မှ mmmm ခuနှစa
် ထi(m)နှစ်

aeကာင်aထည်eဖာ်သည့်ဌာန

- သစ်eတာဦးစီးဌာန

eဆာင်ရက
ွ မ
် ည်လ
့ uပ်ငန်း များ

-  ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီးaတွင်း ဒီeရ
eရာက်သစ်eတာ ကiuးြပင်ကာကွယe
် တာများ
တiuးချဲ့ဖွ့ဲ စည်း နiuင်eရး eဆာင်ရွက်ရာတွင် သစ်eတာဦးစီး
ဌာန၏ စွမး် eဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င်ြခင်း eဆာင်ရက
ွ ရ
် န်§
 ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့်

တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီးaတွငး်

ြပင်ပလူမeရး နှင့် aစiuးရမဟuတe
် သာaဖွ့ဲ aစည်းများ§
တက္ကသuiလ်များ၏

aကူaညီြဖင့်

eဒသခြပည်သူaစuaဖွ့ဲ ပiuင်

ကမ်းရiuးတန်းeဒသ

သစ်eတာလuပင
် န်းဆiuငရ
် ာ

aသuးြပuသူများaဖွ့ဲ များ ဖွဲ့စည်းတည်eထာင်ရန်§
 ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့်

တနသာရီတuင
i ်းeဒသ ကီးaတွငး်

eရွးချယ်ထားသည်e
့ ရiယာများ၌
များ

ြပန်လည်ထe
ူ ထာင်ြခင်းနှင့်

ဒီeရeရာက်သစ်eတာ
ြပuစuထiန်းသiမး် ြခင်း

လuပ်ငန်းများeဆာင်ရွက်ရန်§
 စီမကiန်း၏ ကီး ကပ်မြဖင့်

ဒီeရeရာက်သစ်eတာသယ

ဇာတများ ပျက်စးီ ဆuးရးမ eလျာ့နည်းလာeစ ပီး ရာသီ

uတueြပာင်းလဲမြဖစ်စဉ်များကiu

က ကခတu့ြပန်နiuင်သည့်

eဒသခြပည်သူaစuaဖွဲ့များ တiuးပွားလာeစရန် eဆာင်
ရွက်ြခင်းနှင့် eဒသတွင်း NGOs များနှင့် ပူးeပါင်း
aeကာင်aထည်eဖာ်eဆာင်ရွက်ရန်။
ဆက်သွယ်ရန်ပuဂ္ဂiuလ်

- ညန် ကားeရးမှူး§
eရeဝeရလဲeဒသauပခ
် ျuပ်eရးဌာန§
သစ်eတာဦးစီးဌာန
- ဖuန်း- mmm-mmmmmm

