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မဟာဗျူဟာ ရးဆွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲ  ့

တာဝန်ဝတ္တ ရားများ 

၁။ နာက်ခသမိင်း ကာငး် 

REDD+ ြပင်ဆင်ြခင်းလပ်ငနး်စဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူး ပါင်း ဆာင်ရကွ်ြခင်းနှင့် ညိနင်းအက ပးြခင်းဆိင်ရာ 

အဆင့်(၅)ဆင့် ပါဝင်သည့် ဖွဲ စ့ည်းပတစ်ခအား ြမန်မာနိင်င REDD+ လမ်းြပ ြမပ၏ အစတိ် 

အပိင်း တစ်ခအြဖစ် ဖာ်ထတ်ခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ လပင်န်းအဖဲွ မ့ျားသည် အဆိပါ 

ဖဲွ စ့ည်းပ၏ ပထမအဆင့်ြဖစ်ပါသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား၏ အဓိကအခနး် 

က သည် အဆြိပုချကမ်ျားနှင့် ၎င်းတိန့ှင့် သက်ဆိင်သည့် နည်းပညာဆိင်ရာ ရွးချယ်မများ 

အတွက် သင့် တာ်သည့် အက ပးြခင်းနှင့် လမး်ညနခ်ျက်များ ပးြခင်းအားြဖင့် နည်းပညာ 

ဆိင်ရာ ဆးဖများအား ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ထာက်ပ့ ပးနိင်ရန် ြဖစ်သည်။ 

ထိအ့ြပင် နည်းပညာ ဆိင်ရာ လပ်ငနး်အဖဲွမ့ျားသည် နိငင်၏ လက် တွက့ျ သာ REDD+ စနစ် 

ဖဲွ စ့ည်း တည် ဆာက်မအတွက် အ ရးပါသည့် အတိင်ပင်ခများနှင့ ် အက ပးများ၊ REDD+ 

Taskforce နှင့် UN-REDD Programme ရးများသိ ့ သတင်းအချက်အလက်များ 

ထာက်ပ့ ပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ လပ်ငနး်တာဝန်များ  

မဟာဗျူဟာ ရးဆဲွ ရးဆိငရ်ာ နည်းပညာလပ်ငန်းအဖွဲ၏့လပ်ငနး်တာဝန်များမှာ အာက်ပါ 

အတိင်းြဖစ်သည်- 

 နိငင်အဆင့်REDD+ မဟာဗျူဟာ(မူကမ်း) ရးဆွဲြခင်း၊ 

 အဆိပါလပ်ငနး်စဉ်တွင် စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မအတွက် အဟန ့်အတား 

များ၊ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းများ ြဖစ် စသည့် 

တိက်ရိက်နှင့်သွယ်ဝိက်သည့် တွန်းအားများအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ ဖဲွ စ့ညး် 

တည် ဆာက်ပအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ လက်ရှိနည်းဥပ ဒနှင့် မူဝါဒများအား ခဲွြခမး် 

စိတ်ြဖာြခင်း၊ REDD+ ရလဒ်များကိ ဦးတည်လပ် ဆာင် သာ REDD+ လပ်ငန်းများ 

မက်လး ပး ဆာင်ရွက်ြခငး်အတွက် ရလဒ်အ ြခခ ပး ချမများ၏ အခန်းက အား 
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အကဲြဖတ်ြခင်း၊ နိငင်အဆင့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် 

တိငး် ဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့် ရှ ့ ြပး REDD+ လပ်ငနး်စဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ 

 အထက် ဖာ်ြပပါ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမများကိ အ ြခခ ပီး နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲ  ့

သည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခငး်ြဖစ် စသည့် 

အဓိကတန်ွးအားများကိ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်  ထာက်ပ့မများ ပးရပါမည်။ ဥပ ဒ 

မူ ဘာင် ြပင်ဆငြ်ဖည့်စွက်ြခငး်အား လိအပ်ပါက အဆိြပုချက်များတင်ြပရပါမည်။  

 နိငင်အဆင့် REDD+ ဆက်စပ်ပက်သက်သူများ ကွနယ်က်၏ အြခားအဖဲွဝ့င်များ 

အတွက် ၎င်းတိ၏့ ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် ညိနင်း ဆွး နွးမများ၊ 

အက ပးမများနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရက်ွြခင်း၊ 

 အြခားနည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငနး်အဖဲွမ့ျားနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 နှစ်စဉ်လပ်ငန်းစီမချက် (Annual workplan) တိးတက်မ၊ ရန်ပ ငွ ကးနှင့် အစီရင်ခ 

ြခင်းတိအ့တွက ်လိအပ် သာ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန ့် ဝ ပးြခင်း၊ 

 အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ အက ပးပဂ္ဂုလ်များ (သိမ့ဟတ်) အဖဲွအ့စည်းများ ရွးချယ် 

ြခင်း၊ အက ပးမများနှင့် လ့လာမများအတွက ် concept note များ နှင့် တာဝန ်

ဝတ္တ ရားများဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအား အကူအညီ ပးြခင်း၊ 

 REDD+ Taskforce ရးနှင့် သ ဘာတူညီမရပါက အြခားလပင်န်းတာဝန်များ 

ဆာင်ရွက်ြခငး်။ 

၃။ အဖွဲ ဝ့င်များ 

အဖဲွဝ့င်များတွင် အာက် ဖာြ်ပပါ ဌာနများမ ှကိယ်စားလှယ်များပါဝငရ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်- 

 သစ် တာဦးစီးဌာနမ ှကိယ်စားလှယ် (၄)ဦးနှင့်အထက်။ 

 ဆက်စပ်ဌာနများမှ ကိယ်စားလှယ် (၄)ဦးနှင့်အထက်။ အဆိပါ နည်းပညာဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းအဖွဲသ့ည် ြမအသးချမဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် ပါဝင် သာ 

အြခာဝန်ကီးဌာနမှ ကိယ်စားလှယ်များပါဝင်ရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ (ဥပမာ-လယ်ယာ 

စိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ကျးလက် ဒသဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန) 
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 အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအ့စည်းများမှ အ တွအ့ကုများနင့်ှ ကမ်းကျင်မများရှိသည့် 

ကိယ်စားလှယ်(၄)ဦးနှင့်အထက်၊ အဆိပါအဖွဲအ့စည်းများမှ တိင်းရင်းသား လူမျိုးစနှင့် 

အတူ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် နသည့်အနည်းဆးကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး ပါဝင်ရလိမ့်မည ်

ြဖစ်သည်၊ 

 REDD+ ရးမှ အဖဲွဝ့င်(၂)ဦးနှင့်အထက်။ 

အဖွဲ ဝ့ငမ်ျားအားလးအဖဲွအ့စည်းအ ဝးများသိ ့ မတက် ရာက်နိင်လင ်အလှည့်ကျ တက် ရာက ်

ရန ် သတ်မှတ်ချက်များထားရှိရမည်။ လိအပ်ပါက ယာယီကိယ်စားလှယ်များအြဖစ် ထပ်မ 

ြဖည့်စက်ွ၍ အစည်းအ ဝးသိ ့တက် ရာက်ရန ်ဖိတ်ကားရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

လိအပ်ပါက နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲတ့ွင်ပါဝင် သာ အဖဲွအ့စည်းများသည် မည်သည့ ် 

အချိန်တွင်မဆိ ၎ငး်တိ၏့ ကိယ်စားလှယ်များ၏ နရာတွင ် အြခားသူများကိ အစားထိး 

လဲ ြပာငး်တာဝန် ပးအပ်နိငသ်ည်။ 

၄။ ဆာင်ရွက်ချက်များ 

 တွန်းအားများနှင့်မဟာဗျူဟာမျာဆိငရ်ာ နည်းပညာလပ်ငန်းအဖွဲ၏့ ဆာင်ရွက်ရမည့် 

လပ်ငနး်များမှာ အစည်းအ ဝးများ သိမ့ဟတ် အြခား စီမချက်လပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ရန်ပ ငွ 

ကး နှင့် ညိနင်း ဆွး နွးြခင်းဆိင်ရာများ၊ သိမ့ဟတ် ဆာင်ရက်ွရမည့် ခါင်းစဉ်များအ ပ  

အ ြခခ၍ ရးဆွဲထားသည့် နှစ်စဉ် လပ်ငန်းစီမချက်အ ပ တွင ်အ ြခခရလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တဲွဖက်သဘာပတိ(၂)ဦးကိနည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငနး်အဖဲွဝ့င်များမှ ရွးချယ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပါ တဲွဖက်သဘာပတိ(၂)ဦးသည် အစည်းအ ဝးများ ကျင်းပရာတွင် သဘာပတိအြဖစ် 

ဆာင်ရက်ွရမည်ြဖစသ်ည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖဲွ၏့ အဖွဲ ဝ့င်(၁)ဦးသည် အစည်း 

အ ဝး မှတ်တမ်းများကိ ရးသားြပုစရမည်ြဖစ်ပါသည်။ REDD+ ရး အဖွဲ ဝ့င်များမ ှအဖဲွဝ့င် 

(၁) ဦးကိ နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲ၏့ အတွင်း ရးမှူ းအြဖစ် ခန ့ထ်ားရမည်ြဖစ်သည်။ 

အတွင်း ရးမှူ းသည ် အစည်းအ ဝး ဖိတ်ကားစာများကိ အစည်းအ ဝးမတိင်မီ(၁)ပတ်ကို၍ 

အစည်းအ ဝးတွင် ဆွး နွးမည့် အ ကာင်းအရာများနှင့်အတူဖတ်ိကား ပးပိရ့မည်ြဖစ်သည်။ 

အတွင်း ရးမှူ းသည ် အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်း(မူကမ်း)ကိ အစည်းအ ဝးကျင်းပ ပီး (၃)ရက် 

အတွင်း ရးသားြပုစြဖန ့် ဝရမည်ြဖစ်သည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲ ဝ့င်အားလးသည် 

အစည်းအ ဝး မှတ်တမ်း(မူကမ်း) လက်ခရရှိ ပီး နာက် (၃)ရက်အတွင်း အဆိပါအစည်းအ ဝး 
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မှတ်တမ်းအ ပ  အကြပုချက်များကိ ထာက်ပ့ ပးရမည်ြဖစ် ပီး အတွင်း ရးမှူ းမှအပီးသတ် 

အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းအား ရးသားြပုစရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အစည်းအ ဝးမှတ်တမး်တွင် 

အစည်းအ ဝးကျင်းပသည့် နရ့က်၊ အချိန်၊ နရာနှင့ ် အစည်းအ ဝးတွင် ဆွး နွးသည့် 

အဓိကအချက်များ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။  အပီးသတ် အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းကိ REDD+ 

ဆိင်ရာ ဆက်စပ်ပက်သတ်သူများအားလးသိ ့ ြဖန ့် ဝရမည်ြဖစ်သည်။ လိအပ်ပါ က အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရင်ှများနှင့် နည်းပညာအက ပးပဂ္ဂ လ်များမှ နည်းပညာဆိင်ရာ 

လပ်ငနး်အဖွဲက့ိ ကူညီ ထာက်ပ့ ပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ လပင်နး်အဖဲွ  ့

အစည်းအ ဝးများကိ REDD+ Taskforce နင့်ှ UN-REDD programme ရးတိန့ှင့် 

ပးူ ပါင်း၍ ကျင်းပရမည်ြဖစ်သည်။ 

၅။ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း 

 နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲသ့ည် REDD+ Taskforce အား အကြပု ထာက်ခ 

ချက်များ ပးရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အကြပု ထာက်ခချက်များသည် အများ၏သ ဘာတူညီမ 

ချဉ်းကပ်မအ ပ  အ ြခခရမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ အများ၏ ဘာတူညီမများက ိ သင့် တာ် 

သာ အချိန်အတိင်းအတာအတွငး် မရရိှနိငလ် င် အဆိပါ သ ဘာမတူညီမများက ိ REDD+ 

Taskforce အစည်းအ ဝးတွင် တင်ြပ ဆွး နးွရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

၆။ တာဝနဝ်တ္တ ရားများ 

 သ ဘာတူညီထားသည့ ်အချိန်ဇယားများ၊ စီမချက်များအရ နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်း 

အဖဲွ  ့အစည်းအ ဝးများ၊ သင်တန်းများ၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွများနှင့် အြခားလပ်ငန်းစဉ ်

များကိ တက် ရာက်ရန်၊ 

 နည်းပညာဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲ ၏့ ဆးွ နွးချက်များ၊ အဆိြပုချက်များ သိမ့ဟတ် 

အကြပု ထာက်ခချက်များကိ သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာနများ၊ အဖွဲအ့စညး်များနှင့် 

ထာက်ပ့ ပးသည့် အဖွဲအ့စည်းများထ ြပန်လည ်အစီခတင်ြပရန်၊ 

 အဖဲွကိ့ယ်စားြပုမ ထိ ရာက်မန်ှကန် စရန်အတွက် အဖွဲ၏့အြမင်များ၊ ဆွး နွးချက ်

များအား သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ အဖဲွအ့စည်းများသိမ့ဟတ် ထာက်ပ့ ပးသည့် 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ထိထိ ရာက် ရာက် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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 မှတ်တမ်းများနှင့်တင်ြပချက်များအားြပန်လည်သးသပ်ရန်နှင့်အကြပု ထာက်ခချက်များ

ထာက်ပ့ ပးြခင်းနှင့် အချိန်မီ ထည့်သွင်းရန်။ 

 REDD+ ြပင်ဆင်ြခင်း လပင်နး်စဉ်များအတွက် အက ပးပဂ္ုိဂ လ်များနှင့် အြခား 

REDD+ Taskforce အဖွဲ ဝ့င်များအား အချက်အလက်များ၊ လမ်းညန်ချက်များနှင့် 

အြခားအကူအညီများ ထာက်ပ့ ပးရန်။ 

၇။ ရန်ပ ငွ ကး 

လပ်ငန်းတာဝန်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ခရီးသွားလာြခင်းနှင့် 

အစည်းအ ဝးများအတွက ် ကန်ကျစရိတ်များကိ UN-REDD programme ရးမ ှအ ထာက ်

အပ့များ ပးပါလိမ့်မည်။ အြခားအ ထာက်အပ့ ပးြခငး်ဆိင်ရာ မူ ဘာင်များမှ အ ထာက်အပ့ 

များကိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမည်။ (ဥပမာICIMOD,ITTO တိ၏့ အ ထာက်အပ့ြဖင့် 

ဆာင်ရွက်သည့်အြခားစမီကိန်းများ) 

 


