အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်
စေင်အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ရွြ်ခြင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
ခမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း ဆိုင်ရာ စီမံြျြ်သည်
အမျိုးသားအဆင့် သစ်တော တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် ြို ခပန်ေည်သံုးသပ်ရာေွင်
(သို ့မဟုေ်) အသစ်တော်တဆာင်ခြင်း ေုပ်ငန်းစဉ်ေွင် အသုံးြျနိုင်သည့် အခပင် အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တော

သယံဇာေေိုင်းောခြင်းြို

သစ်တောများ၏

အတခြအတနနှင့်

အတထာြ်အြူခပုနိုင်ပပီး
ပေ်သြ်တသာ

ခမန်မာနိုင်ငံ

အမျိုးသားအဆင့်

အေွင်းရှိ

အစီရင်ြံစာများ

တော်တဆာင်ရာေွင် ေည်း အတထာြ်အြူခပုနိုင်မည် ခေစ်ပါသည်။ ၎င်း စီမံြျြ်သည် ၂၀၁၆ ြုနှစ်ေွင်
စေင်မည့် တေးနှစ်ော ြာေ ရှိသည့် UN-REDD country programme ေွင်
တော်တဆာင်မည် ခေစ်ပါသည်။
ြုေသမဂ္ဂ စားနပ်ရြ
ိ ္ခာနှင့် စိုြ်ပျိုးတရးအေွဲ ့ (FAO) ၏ အခြားနိုင်ငံများေွင် ၎င်း စီမံြျြ် ြို
တော်တဆာင်ရာေွင် ကြုံတေွ ့ရတသာ အတေွ ့အကြုံများ အတပါ် မူေည်၍ ခမန်မာနိုင်ငံေွင် တော်တဆာင်
သွားမည်

ခေစ်ပါသည်။

အသုံးခပုနိုင်တသာ

စီမံြျြ်ြုိ

တော်တဆာင်မည့်

အမျိုးသားအဆင့်

နည်းေမ်းသည်

ရည်ရယ
ွ ်ြျြ်မျိုးစုံ

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း

စနစ်ြို

အတထာြ်အပံ့ခပုမည် ခေစ်ပါသည်။ ၎င်း စီမံြျြ်မှ နိုင်ငံအေွင်း သစ်တောဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့်
ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျရာေွင် ေိုအပ်တသာ သေင်းအြျြ်အေြ်များြို အတထာြ်အပံ့ တပးနိုင်မည့်
အခပင် နိုင်ငံေြာသို ့ REDD+ ဆိုင်ရာ သစ်တောများနှင့် ရာသီဥေုတခပာင်းေဲခြင်း အတကြာင်း
ေင်ခပရာေွင် ေိုအပ်သည့် အြျြ်အေြ်များြို ေည်း အတထာြ်အပံ့တပးနိုင်မည်ခေစ်ပါသည်။
၎င်းစီမံြျြ်ေွင် အဓိြ ြဏ္ဍ အတနခေင့် တအာြ်ပါေို ့ပါဝင်ပါသည်−
(၁) အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် တော်တဆာင်ရန် အေွြ်
ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ေြ်ရိှအတခြအတန။
(၂) အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် ၏ ရည်ရယ
ွ ်ြျြ်များ။
(၃) ခမန်မာနိုင်ငံေွင် တော်တဆာင်ရာေွင် အသုံးခပုရမည့် ေမ်းညွှန်ြျြ်များ။
(၄)
ြျမှေ်ရမည့်
အဆိုေင်ခပခြင်း။

ဆုံးခေေ်ြျြ်များနှင့်

တော်တဆာင်ရမည့်

ေုပ်ငန်းစဉ်များြို

(၅)
အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏
ေုပင
် န်းတဆာင်ရြ
ွ ်မည့် ပုံစံ အဆို ေင်ခပ ခြင်း။
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(၆) တငွတကြးဆိုင်ရာ အဆိုေင်ခပခြင်း နှင့် အြျိန် အပိုင်းအခြား။ နှင့်
(၇) တေးနှစ်ော တဆာင်ရွြရ
် မည့် ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်

ေို ့ခေစ်ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်
ခမန်မာနိုင်ငံ၏ အတခြအတန

တော်တဆာင်ရန်

အေွြ်

ခမန်မာနိုင်ငံသည် ြမ္ဘာေစ်ဝန်းရှိ သစ်တောခပုန်းေီးမှုနှုန်း ခမင့်မားတသာ နိုင်ငံများေွင် ေစ်နိုင်ငံ
အပါအဝင် ခေစ်ပါသည်။ သို ့တသာ် သစ်တောေုံးေွှမ်းမှုတေျာ့နည်းခြင်း နှင့် သစ်တော အေန်းအစား
ြျဆင်းမှုများ၏ ေိြျတသာ ပမာဏ ဆိုင်ရာ အြျြ်အေြ် နှင့် ၎င်းေို ့ြို ပြိမ်းတခြာြ်တနတသာ
ခပဿနာများနှင့် ပေ်သြ်တသာ အြျြ်အေြ်များ စသည်ေို ့သည် အေိုင်းအောေစ်ြုအထိ
ြန့်သေ်ြျြ်ရှိတနပါသည်။ သစ်တောေုံးေွှမ်းမှု တခပာင်းေဲခြင်း၊ သစ်တော ဇီဝခဒပ်ထုနှင့်
ြာဗွန် အရင်းအခမစ် ြန့်မှန်းခြင်း စသည်ေို ့ေွင် အြျိန် နှင့် ေတခပးညီ တဆာင်ရွြရ
် န်
ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့်

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာေွင်

ြန့်သေ်ြျြ်များ

ရှိတနပါသည်။

ခမန်မာနိုင်ငံ အေွြ် REDD+ ေမ်းခပတခမပုံ အတြာင်အထည်တော်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ၏ REDD+
ဆိုင်ရာ

ြနဦး

အဆင့်ခပင်ဆင်ခြင်း

တဆာင်ရွြရ
် ာေွင်

ေြ်ရှိေွင်

ြျင့်သုံးတနတသာ

သစ်တောဆိုင်ရာ အြျြ်အေြ်များဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်း နှင့် ေွဲ ့စည်းပုံေို ့ေွင် ရှိတနတသာ
ေိုအပ်ြျြ်များခပည့်မှီရန် ေိုအပ်ပပီး ယုံကြည် စိေ်ြျရတသာ၊ အြျိန်မှီ ေင်ခပမှုရိရ
ှ မည့် အခပင်
ရေဒ်များအတပါ် နိုင်ငံေွင်းနှင့် နိုင်ငံေြာ ပါဝင်ပေ်သြ်သူများ၏ ယုံကြည်မှု ရှိရန်ေိုပါသည်။
အမျိုးသားအဆင့်
နိုင်ငံေစ်နိုင်ငံ၏

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်
ရှိသင့်တသာ

အတခြြံအြျြ်များမှာ

တော်တဆာင်ရာေွင်
တအာြ်ပါေို ့ခေစ်ပါသည်

(အမျိုးသားအဆင့် သစ်တော တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် စီမံြျြ် အခပည့်အစုံရှိ ဇယား
၁၃ ေွင် ေည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်)−
• ေြ်ရှိြျင့်သုံးတနတသာ
ပဂိုဟ်ေုသုံး
ပုံတော်ခြင်းနှင့်
စစ်တဆးအြဲခေေ်ခြင်း၊
သစ်တောေုံးေွှမ်းမှု ပမာဏ နှင့် တခပာင်းေဲမှုများ ေိုင်းောခြင်း စသည်ေို ့ေွင် ကြုံတေွ ့ရတသာ
အတေွ ့အကြုံများ၊ သို ့တသာ် ၎င်းေွင် ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
ြန့်သေ်ြျြ်များ ရှိတနပါသည်၊
• ေြ်ရှိ အသုံးခပုတနတသာ ြွင်းဆင်းတေ့ောခြင်း မှ ရရှိတသာ အတေွ ့အကြုံများ (အတခြြံ နမူနာ
တြာြ်ယူခြင်း နည်းေမ်းများ၊ ြွင်းအေွင်း ေိုင်းောခြင်းများ) အရ ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ြန့်သေ်ြျြ်များ သာ၍ပင်ရိတှ နပါသည်၊
• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း (သို ့မဟုေ်) နိုင်ငံအဆင့်
သစ်တော သယံဇာေ စာရင်းတြာြ်ယူခြင်း ေို ့အေွြ် သီးခြား ဥပတဒ ခပဌာန်းြျြ်
မရှိတသးသည် ြိုေည်း တေွ ့ရှိရပါသည်။ သစ်တောမူဝါဒြျမှေ်ခြင်းနှင့် ပေ်သြ်တသာ ၁၉၉၅
သစ်တောဥပတဒ ေစ်ြုေည်းခေင့် ထိန်းြျုပ်ရန် မေုံတောြ်သည်ြုိ ေည်းတေွ ့ရှိရပါသည်၊
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• ေြ်ရှိြျမှေ်ထားတသာ
ြွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်းနှင့်
ြွင်းဆင်းေိုင်းောရာေွင်
အသုံးခပုတသာ ပစ္စည်များ တထာြ်ပံ့တပးနိုင်မှု အားနည်းခြင်း ြို တေွ ့ရှိ နိုင်သည့် အခပင်
၎င်းေို ့အေွြ် နှစ်စဉ်ြျမှေ်ထားတသာ တငွတကြးပမာဏ နည်းတနသည်ြို ေည်း တေွ ့ရှိရပါသည်၊
• ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျနိုင်သူများ
အကြားေွင်
အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း၏ ေိုအပ်ြျြ် နှင့် ၎င်း၏ အြျိုးတြျးဇူးများ
စသည်ေို ့နှင်ပေ်သြ်တသာ စိေ်ဝင်စားမှု အားနည်းတနခြင်းြို တေွ ့ရှိရပါသည်။
အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏ ရည်ရွယ်ြျြ်များ
အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်ေွင်

အြန်းြဏ္ဍ

(၂)

ြု

ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းေို ့မှာ (၁) ပဂိုဟ်ေုြုိ အတခြြံတသာ တခမခပင်တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်
(SLMS) နှင့် (၂) အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောသယံဇာေ စာရင်းတြာြ်ယူခြင်း (NFI)
ေို ့ပါဝင်ပါသည်။

ဒုေိယအပိုင်းခေစ်တသာ

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောသယံဇာေ

စာရင်းတြာြ်ယူခြင်းသည် UNFCCC ြို ေင်ခပရာေွင် မှန်ေုံဓာေ်တငွ ့ ြွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်း၊
ေုံခြုံမှုစနစ်များ ေင်ခပခြင်း၊ REDD+ အေွြ် ရည်ညွှန်းသေ်မှေ်ြျြ်များ တော်ထုေ်ခြင်းနှင့်
မှန်ြန်စိေ်ြျတသာ စစ်တဆးအြဲခေေ်မှု အေွြ် ေိုအပ်တသာ အြျြ်အေြ်များ ရရှိနိုင်တသာ
စနစ်ေစ်ြုခေစ်ပါသည်။ ထို ့အခပင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောသယံဇာေ စာရင်းတြာြ်ယူခြင်း
စနစ် သည် သမရိုးြျ သစ်ထုေ်ေုပ်ခြင်း၊ စီမံအုပ်ြျုပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ြျြ်များ၊ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးြွဲများ
ထိနး် သိမ်းခြင်း၊ တြျးေြ်တဒသ ေွံ ့ပေိုးေိုးေြ်တရး နှင့် တယဘုယျ တခမအသုံးြျမှုများ စသည်ေို ့
ေွင် သစ်တောနှင့် ပေ်သြ်တသာ အမျိုးသားတရးရာမူဝါဒ၏ ရည်ရယ
ွ ်ြျြ်များ အတြာင်အထည်
တော်ရန်အေွြ် ေိုအပ်တသာ သေင်းအြျြ်အေြ်များြို အတထာြ်အပံ့တပးနိုင်မည် ခေစ်ပါသည်။
အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် သည် နိုင်ငံအေွင်း တရေိုနှင့်
တရရှည် သစ်တောဆိုင်ရာ မူဝါဒ ရည်မှန်းြျြ်များ နှင့် စီမံအုပ်ြျုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများ
ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျခြင်း ေို ့အေွြ် အတထာြ်အြူခပုတသာ စနစ်ေစ်ြုခေစ်ပါသည်။
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REDD+

အေွြ်

MRV

ေွင်

ပါဝင်တသာ

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် နှင့် ေင်ခပခြင်း စီမံြျြ်များ

ခမန်မာနိုင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည်
တော်တဆာင်ရန် ေမ်းညွှန်ြျြ်များ
ခမန်မာနိုင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည်
တော်တဆာင်ခြင်း တဆာင်ရွြရ
် ာေွင် အသုံးခပုနိုင်တသာ အတခြြံအြျြ် (၆) ြို အဆိုခပုထားပါသည်။
၎င်း အြျြ်များသည် အသစ်တော်တဆာင်ထားတသာ (သို ့မဟုေ်) ခပန်ေည် သုံးသပ်ထားတသာ
အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့် တေ့ောခြင်းစနစ် နှင့် အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တော

သယံဇာေ

စာရင်းတြာြ်ယူခြင်း

စနစ်

စသည်ေို ့ြို

အတြာင်အထည်

တော်တဆာင်ခြင်းနှင့် ၎င်းစနစ် များအေွြ် နမူနာတြာြ်ယူခြင်းစတသာ နယ်ပယ်အားေုံး
အေွြ်အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။ ထိုအြျြ်များ ြို တအာြ်ပါအေိုင်း အြျဉ်းြျုပ်တော်ခပနိုင်ပါသည်−
• ြိုြ်ညီမှုရှိခြင်း

:

အမျိုးသားအဆင့်

အေွြ်

သာမြ

နိုင်ငံေြာအဆင့်

သေ်မှေ်ထားတသာ အစီရင်ြံစာ ေင်ခပရာေွင် သစ်တောမူဝါဒဆိုင်ရာ ရည်မှန်းြျြ်များ၊
ပါဝင်ပေ်သြ်သမ
ူ ျား ၏ စိေ်ပါဝင်စားမှု နှင့် ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျရာေွင် ေိုအပ်တသာ
အြျြ်များ

စသည်ေို ့နှင့်

ြိုြ်ညီမှုရှိတအာင်

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်ြို တော်တဆာင် ရမည်။
• နည်းဗျူဟာ

တပါင်းစည်းခြင်း

:

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်သည် ခမန်မာနိုင်ငံေွင် ေြ်ရိခှ ေစ်တပါ်တနတသာ
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တခမနှင့်ဆိုင်ရာ ခပဿနာများ ခေစ်သည့် တခမအသုံးြျမှု နှင့် တခမယာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ
ခပဿနာများ၊

တရွှ ့တခပာင်းတောင်ယာစနစ်

ြူညီတခေရှင်းတပးနိုင်တသာ

နှင့်

နည်းဗျူဟာများ

အခြားခပဿနာများ

စသည်ေို ့ြို

ပါဝင်တရးဆွဲထားတသာ

စနစ်အခေစ်

အတြာင်အထည်တော်ရမည်။
• ယုံကြည်အားြိုးထိုြ်ခြင်း : နမူနာတြာြ်ယူခြင်းနည်းေမ်း နှင့် ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျခြင်း
ြိစ္စရပ်များ ေွင် အသုံးခပုတသာ နည်းေမ်းများ နှင့် နည်းစနစ်များသည် တသွေီခြင်းမရှိရန်
ေိုပါသည်။
• ထိတရာြ်မှုရှိခြင်း: ရရှိမည့် တငွတကြးနှင့် အတြာင်အထည်တော်ခြင်း ေုပ်ငန်းများ
တဆာင်ရွြရ
် ာေွင် ရည်ရွယ်ြျြ်များြျမှေ်ခြင်း အခပင် ေိုအပ်တသာ နည်းပညာများ နှင့်
စွမ်းတဆာင်ရည်ခမှင့်ေင်ခြင်း ြိစ္စရပ်များြိုေည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားြာ အြျိုးရှိရိှ
အသုံးြျ ေေ်ရန် ေိုပါသည်။
• အြျြ်အေြ်များြို အသုံးခပုနိုင်ခြင်း: အြျြ်အေြ်အသုံးခပုြွင့် ြို ေွေ်ေပ်စွာ
ထားရှိခြင်း၊

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏

ရေဒ်များြို ေွယ်ြရ
ူ ိုးရှင်းတသာ ပုံစံခေင့် တော်ခပခြင်း နှင့် ၎င်းအြျြ်အေြ်များြို
အသုံးခပုသူသည် အစိုးရခေစ်တစ၊ ခပင်ပအေွဲ ့အစည်းများမှ ခေစ်တစ ထိတရာြ်ပပီး ေွေ်ေပ်တသာ
အသုံးခပုနိုင်ြွင့် ရှိရမည်။
• တရရှညြ
် ိုတမျှော်ကြည့်ခြင်း:
ဥပတဒပိုင်းဆိုင်ရာ

တငွတကြးပိုင်း၊

ြိစ္စရပ်များေွင်

မိမိ

နည်းပညာပိုင်း၊
နိုင်ငံအတနခေင့်

စီမံြန့်ြွဲမှုပိုင်းနှင့်
ခပင်ဆင်ရာေွင်

တရေိုြို

မကြည့်ပဲ တရရှည်ြုိ ကြည့်ပပီး ဆုံးခေေ်ြျြ်များ ြျသင့်ပါသည်။
ြုေသမဂ္ဂရာသီဥေုတခပာင်းေဲခြင်းဆိုင်ရာ ြွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) နှင့် ၎င်း၏ အကြံတပးအေွဲ ့
ြုေသမဂ္ဂ စားနပ်ရိြာ္ခ နှင့် စိုြ်ပျိုးတရးအေွဲ ့ (FAO) နှင့် အခြားတသာ အေွဲ ့အစည်းများသည်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အတထာြ်အပံ့များ တပးတနပပီခေစ်ပါသည်။ ၎င်းများထဲမှ အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တောတစာင့်ကြည့်

တေ့ောခြင်းစနစ်၏

စီမံြျြ်ြုိ

အတထာြ်အြူခပုနိုင်တသာ

အရာများမှာ−
• IPCC http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp (1997 Revised 1996 guidelines, 2000
GPG and uncertainty management, 2003 GPG for LULUCF , 2006 IPCC
guideline (Vol.4) for AFOLU)
• GOFC-GOLD http://www.gofcgold.wur.nl/redd/
• GFOI http://www.gfoi.org/methods-guidance/

ြျမှေ်ရမည့် ဆုံးခေေ်ြျြ်များနှင့် တော်တဆာင်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များြို အဆိုေင်ခပခြင်း
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အတြာင်အထည်တော်တဆာင်တနစဉ်အေွင်း
ြိစ္စရပ်များြို

တသြျာစွာ

ေွငတ် ော်ခပထားတသာ

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်

ြိုင်ေွယ်တခေရှင်းသင့်ပါသည်။
REDD+

နိုင်ငံတရးဆိုင်ရာ

ခမန်မာနိုင်ငံ

ြနဦး

ေမ်းခပတခမပုံ

ေုပ်ငန်းစဉ်များသည်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည် တော်တဆာင်ရာေွင် ကြုံတေွ ့ရနိုင်တသာ
အဆင့်အသီးသီးရှိ
ဥပမာအတနခေင့်

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်
တော်ခပထား

နိုင်ငံတရးဆိုင်ရာ

ပါသည်။

အြြ်အြဲ

များြိုေည်း

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တော

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် တော်တဆာင်ခြင်းေွင် အဆင့်(၃)ဆင့် ရှိပါသည်။ ၎င်းြို
တော်တဆာင်မည့် အေွဲ ့ေို ့၏ အဓိြ ောဝန် ဝေ္တ ရားများနှင့် ပူးေွဲတော်ခပရေျှေင်−
(၁)

အမျိုးသားအဆင့်

ပေ်ဝန်းြျင်ထိန်းသိမ်းတရး

အေွဲ ့ (NECC):

အမျိုးသားသစ်တော

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း ြိုတော်တဆာင်ရာေွင် ကြုံတေွ ့ရနိုင်တသာ တယဘုယျပုံစံ၊ နယ်ပယ်၊
တငွတကြးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ြံြေိများသာမြ ပူးတပါင်းတဆာင်ရွြ်ခြင်းစသည်ေို ့နှင့် ပေ်သြ်တသာ
ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျခြင်း ြိစ္စရပ်များြို အဓိြထားတဆာင်ရွြရ
် ပါမည်။
(၂) REDD+ ေုပ်ငန်း အေွဲ ့ (RTF): အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ခြင်း ေုပ်ငန်းများြို ကြီးကြပ်
ြွပ်ြဲရန်၊

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ

တထာြ်ြံြျြ်တပးရန်၊

ေင်ခပြျြ်များြို

တော်တဆာင်ခြင်း

ြို

ယုံကြည်မှုရိတှ စရန်

ကြီးကြပ်ြွြြ
် ဲရန်နှင့်

ေို ့အခပင်

အမျိုးသားအဆင့်

ပေ်ဝန်းြျင်ထိန်းသိမ်းတရး အေွဲ ့ဆီသို ့ ဆုံးခေေ်ြျြ်များြို ေင်ခပရန် စတသာ ြိစ္စရပ်များေွင်
ောဝန်ရှိပါသည်။
(၃) REDD+ ေုပ်ငန်း အေွဲ ့ရုးံ (RTFO): တဆာင်ရွြ်ရမည့်ေုပ်ငန်းများ စီမံခြင်းအခပင်
အစီရင်ြံစာ

ေင်ခပခြင်းများြို

အဆင်တခပတခပ

တဆာင်ရွြန
် ိုင်ရန်

ေို ့အေွြ်

ောဝန်ယူတဆာင်ရွြခ် ြင်းေို ့ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းောဝန်ယူမှုေွင်−
• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်
ေိုအပ်တသာ အြျြ်အေြ်များ)

(ရည်ရွယ်ြျြ်နှင့်

• အမျိုးသားအဆင့်
သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်
(တယဘုယျပုံစံ၊ နမူနာြွြ် နှင့် အြွြ်ပုံစံ)

တော်တဆာင်ခြင်း

• အြျြ်အေြ်စုတဆာင်းခြင်းနည်းေမ်းများ
(ပဂိုေ်ေုသုံးဓာေ်ပုံရိုြယ
် ူခြင်း
ြွင်းဆင်း အြျြ်အေြ်များ၊ သြ်ရှိ သြ်မဲ့ အရာများ)

နှင့်

• အြျြ်အေြ်များ website တပါ်ေင်ခြင်း၊ စနစ်ေြျ ေုပ်တဆာင်ခြင်း နှင့် စစ်တဆး
အြဲခေေ်ခြင်းစနစ် (အြျြ်အေြ် စီမံြန့်ြွဲခြင်း၊ တနရာတဒသနှင့် ြွင်းဆင်း
တြာြ်ယူ ထားတသာ အြျြ်အေြ်များ၊ ြိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ အြျြ်အေြ်များ)
• အေုပ်ပပီးတခမာြ်မှုြုိ တသြျာတစခြင်း (အြျြ်အေြ်စုတဆာင်းခြင်း၊ စနစ်ေြျ ေုပ်တဆာင်
ခြင်း၊ စစ်တဆးအြဲခေေ်ခြင်း)
• အစီရင်ြံစာေင်ခပခြင်း၊ ဆြ်သယ
ွ ်ခြင်းနှင့် အများခပည်သထ
ူ ံသို ့ မျှေတဝခြင်း
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• အမျိုးသားအဆင့်
အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ခြင်း အေွြ်
နယ်ပယ်တဒသဆိုင်ရာ ေည်တဆာြ်ပုံများ

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း
ေုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ေည်တဆာြ်ပုံနှင့်

• အခြားတသာ ခေည့်ဆည်းတပးရမည့် အြျြ်များ ြဲ့သုိ ့တသာ ြွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်း
နှင့် ရုံးသုံး ြိရယ
ိ ာေန်ဆာပောများ တရွးြျယ်ခြင်း နှင့် ဝယ်ယူခြင်း ေို ့ပါဝင်ပါသည်။
REDD+ ေုပ်ငန်း အေွဲ ့ရုံးေွင် ေုပ်ြုိင်တနသူများအတနခေင့် တအာြ်ပါေို ့ြိုေည်း ောဝန်ယူခြင်း
ခပုေုပ်ရမည်ခေစ်ပါသည်။ ၎င်းေို ့မှာ−
• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အေွြ် နိုင်ငံေွင်းနှင့်
အခပည်ခပည်

ဆိုင်ရာ

မှ

အကြံတပးပုဂ္ဂိုေ်များ၏

အကြံဉာဏ်

ရယူရာေွင်

ပူးတပါင်း

တဆာင်ရွြခ် ြင်း နှင့်
• ရည်ရွယ်ြျြ်မေူညီတသာ ပါဝင်သူများအေွြ် စွမ်းတဆာင်ရည်ခမှင့်ေင်ခြင်း အစီအစဉ်ြို
အတြာင်အထည် တော်တဆာင်ရွြခ် ြင်း ေို ့ခေစ်ပါသည်။
REDD+

ပါဝင်ပေ်သြ်သူများ

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း

ပူးတပါင်းမှု

စနစ်နှင့်

အစီအစဉ်၏

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောြာဗွန်ထုေ်ေွှေ်မှု

သစ်တော

ရည်ညွှန်းပမာဏများ

တော်တဆာင် ခြင်း ေို ့ေွင် ောဝန်ယူထားတသာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အေွဲ ့အတနခေင့် REDD+
ေုပင
် န်းအေွဲ ့နှင့် REDD+ ေုပ်ငန်း အေွဲ ့ရုံး ြို ြူညီတပးရ မည်ခေစ်ပပီး အစီရင်ြံစာများေင်ခြင်း
(သို ့မဟုေ်)

အေည်ခပုခြင်း

ဆိုင်ရာ

ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျရမည့်

ြိစ္စရပ်များ၌

ေည်း

အြူအညီတပးရမည် ခေစ်ပါသည်။
အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏ ေုပ်ငန်းတဆာင်ရွြ်မည့် ပုံစံ
အဆို ေင်ခပခြင်း
ခမန်မာနိုင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည်
တော်တဆာင်ရန် အေွြ် တဆာင်ရွြ်မည့်ပုံစံြို ေိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းပုံစံေွင် အဓိြအေွဲ ့အစည်း
နှင့် အြဲခေေ် စစ်တဆးမည့် အေွဲ ့အစည်း အခပင် နယ်ပယ်တဒသအေိုြ် ေွဲ ့စည်းမှုများ
ေိုအပ်ပါသည်။

၎င်းေည်တဆာြ်ပုံ၏

အဓိြ

ပါဝင်တသာ

အရာများေွင်

အြျို ့သည်

အပမဲေမ်းပါဝင်သင့် ပပီး အြျို ့သည် အြျိန်ြာေ ေစ်ြုထိသာ ပါဝင်ရန် ေိုအပ်ပါသည်။
မည်သည့်အြျြ်များသည် မည့်သည့် အြျိန်အထိ ပါဝင်ရမည် ဆိုတသာ အြျြ်သည်
အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း

အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ရာေွင်

ြျမှေ်ထားတသာ

စနစ်

ြို

ဆုံးခေေ်ြျြ်များအတပါ်မူေည်သေို

ရရှိနိုင်တသာ တငွတကြးပမာဏ အတပါ်၌ ြျမှေ်တသာ အစိုးရ၏ ဆုံးခေေ်ြျြ်များအတပါ်ေွင်ေည်း
မူေည်ပါသည်။
ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့်

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ

အရင်းအခမစ်များသည်

အြျြ်အေြ်

စုတဆာင်းခြင်းနှင့် အြျြ်အေြ်များြို စစ်တဆးအြဲခေေ်ခြင်း ေို ့အေွြ် ေိုအပ်ပပီး ၎င်းသည်
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နိုင်ငံအဆင့် သာမြ တဒသအဆင့် များအထိ ရှိသင့်ပါသည်။ အြျြ်အေြ်စုတဆာင်းရာေွင်
အသုံးခပုတသာ ြွင်းဆင်း ဝန်ထမ်းများ နှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများြိုေည်း တသြျာသေ်မှေ်ထားပပီး
တသြျာ

သင်ေန်းတပးခြင်းခပုေုပ်ရန်

ေိုအပ်ပါသည်။

နည်းဥပတဒနှင့်

စီမံြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ

ေိုအပ်ြျြ်များြို စဉ်းစားရာေွင်ေည်း ရှိပပီးသားအခပင် ေိုအပ်ပါြ အသစ်ေွဲ ့စည်းခြင်းများြို
ေည်းခပုေုပ်တပးရန်

ေိုပါသည်။

၎င်း

နည်းဥပတဒနှင့်

စီမံြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ

အခပင်

ဆြ်သယ
ွ ်မှုဆိုင်ရာနှင့် အများခပည်သူထံသို ့ မျှေတဝခြင်း ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ြျည်းြပ်မှု
နည်းေမ်းများေည်း ေိုအပ်ပါသည်။
သစ်တောရုံးြျုပ်နှင့် ၆၄ ြရိုင်ေို့့ေွင် ေွဲ ့စည်းထားတသာ သစ်တောရုံးများအခပင် ပမို ့နယ်အေိုြ်
သစ်တောရုံးများသည် ေိုအပ်တသာ ေုပ်ငန်းတဆာင်ရြ
ွ ်မည့် ပုံစံအေွြ် အတခြြံတြာင်းေစ်ြု
ခေစ်နိုင်ပါသည်။
အဓိြ

ပူးတပါင်းတဆာင်ရွြ်မည့်

အေွဲ ့အစည်း

အခပင်

နယ်တခမတဒသ

အေိုြ်

ပူးတပါင်းေုပ်ြုိင်မည့် ရုံး (သို ့) ဆြ်သယ
ွ ်တရးရုံးများေည်း ေိုအပ်ပါသည်။
ြနဦးအတနခေင့် အဓိြ နည်းပညာအေွဲ ့(၄) ေွဲ ့ ေွဲ ့စည်းရန် ေိုပါသည်။ ၎င်းေို ့မှာ
(၁) တခမခပင်ေုံးေွှမ်းမှု စစ်တဆးအြဲခေေ်ခြင်းနှင့် ပဂိုဟ်ေုသံးု တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း အေွဲ ့
(၂) ြွင်းဆင်းတေ့ော ေိုင်းောမည့် အေွဲ ့
(၃) ေူမှုစီးပွားတရးဆိုင်ရာနှင့် သစ်တော အုပ်ြျုပ်မှုဆိုင်ရာ တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း အေွဲ ့
(၄) အြျြ်အေြ်များ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ စစ်တဆးခြင်းနှင့် ရေဒ်များြို ေင်ခပခြင်း အေွဲ ့ နှင့်
ဆြ်သယ
ွ ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ေုပင
် န်းများတဆာင်ရြ
ွ ်မည့် အေွဲ ့ စသည်ေို ့ြို နိုင်ငံအဆင့်ထိ
ေွဲ ့စည်းခြင်းြို တဆာင်ရြ
ွ ်သင့်ပါသည်။ ၎င်းအေွဲ ့များ ရုံးထိုင်မည့် တနရာများနှင့် ဗဟိုအေွဲ ့
ထိုင်မည့်တနရာ၊ နယ်ရုံးများထားရှိမည့်တနရာ စသည်ေို ့ြို ေည်းဆုံးခေေ်ြျြ်ြျရန် ေိုပါသည်။
ေွဲ ့စည်းပုံ
အတခြအတနြိုေည်း
တဆာင်ရွြန
် ိုင်ပါသည်။

အကြံရေျှေင်ရသေို

ေခေည်းခေည်း

ပိုတြာင်းမွန်တအာင်

တငွတကြးဆိုင်ရာ အဆိုေင်ခပခြင်း နှင့် အြျိန် အပိုင်းအခြား
တငွတကြးဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်များြို သေ်မှေ်ရာေွင် FAO မှ စီမံြိန်းများအေွြ် စံြျမှေ်ထားတသာ
နမူနာ ပုံစံအရ တဆာင်ရွြမ
် ည်ခေစ်ပပီး ၎င်းအြျြ်အေြ်များသည် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ REDD+
ေမ်းခပတခမပုံေွင်

ပါဝင်တသာ

ြွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်းနှင့်

ပဂိုဟ်ေုသံုး

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများြန့်အပ်ရာေွင် ေိုအပ်ြျြ်များ၊ေူသားအရင်းအခမစ်
ခမှင့်ေင်ခြင်း၊ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် သိပ္ပံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ေိုအပ်ြျြ်များစသည်
ြိစ္စရပ်များနှင့် ပေ်သြ်တသာ ယူဆြျြ်များြို ြုန်ြျမည့် တငွတကြးေွြ်ြျြ်ရာ ေွင်
ထည့်သွင်းခြင်းများအခပင် ၎င်းတငွတကြးများ ေွြ်ြျြ်ရာေွင် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပဂိုဟ်ေုသံုး
တေ့ောဆန်းစစ်ခြင်းနည်းများနှင့်

ြွင်းဆင်း
8

တေ့ောခြင်းများေွင်

ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ

အတေွ ့အကြုံများ
စုစုတပါင်းတငွ၏

သည်ေည်း
၄၀%

ေိုအပ်ြျြ်ေစ်ြု
ြို

ခေစ်ပါသည်။

တငွတကြးေျာထားြျြ်အရ

ခမန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ

အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည် တော်တဆာင်ရန် တထာြ်ပံ့ရမည်ခေစ်ပပီး
ြျန်တငွတကြးများြို

REDD+

ေမ်းခပတခမပုံေွင်

ပါဝင်တသာ

နိုင်ငံေြာ

အေွဲ ့အစည်းများမှ

တထာြ်ပံ့တပးမည် ခေစ်ပါသည်။
ခမန်မာနိုင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် အတြာင်အထည်
တော်တဆာင်ရာေွင် ကြာရှည်မည့် တေးနှစ်ောြာေအေွြ် ြန့်မှန်းြုန်ြျစရိေ်

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ရာေွင်
ြန့်မှန်းထားတသာ တငွတကြးဆိုင်ရာ ြုန်ြျစရိေ် အေွြ် တထာြ်ပံ့တပးရန် တသြျာပပီးခေစ်တသာ
အေွဲ ့အစည်းမှာ UNREDD programme ခေစ်ပပီး ြန့်မှန်းတငွတကြးမှာ တဒါ်ောသန်း ၁.၈၅၆ ခေစ်ပပီး
(၎င်းပမာဏသည် နိုင်ငံေြာ ရင်းနှီးခမှပ်နှံမှု၏၃၆%ခေစ်ပပီး၊ စုစုတပါင်းြန့်မှန်းြုန်ြျစရိေ်၏
၂၂% ဟုေည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။)
အစိုးရနှင့် တငွတကြးဆိုင်ရာ ပူးတပါင်းတဆာင်ရြ
ွ ်ခြင်းနှင့် အခြား နိုင်ငံေြာ အေှူရှင်များ၏
အြူအညီများေည်း
သစ်တောတစာင့်ကြည့်

ေိုအပ်ပါသည်။

အထူးသခေင့်

တေ့ောခြင်းစနစ်ေွင်

ေစ်ြုပါဝင်တသာ

အမျိုးသားအဆင့်
အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တောသယံဇာေ စာရင်းတြာြ်ယူ ခြင်းစနစ်ြုိ ေိုးခမှင့်ရန် အေွြ် မရှိမခေစ် ေိုအပ်တသာ
ြိစ္စရပ်ေစ်ြုခေစ်ပါသည်။
တေးနှစ်ော တဆာင်ရွြ်ရမည့် ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်
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ေုပတ် ဆာင်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များြို တေးနှစ်ောအေွင်း ရရှိရန် ရည်ရွယ်ထားတသာ အဓိြ
ေုပတ် ဆာင်ြျြ် များနှင့် ရည်မှန်းြျြ်များအတပါ် မူေည်၍ တရးဆွဲထားပါသည်။

အတသးစိေ်ြို

အခပည့်အစုံ

တော်ခပထားတသာ

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် ေွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
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အမျိုးသားအဆင့်

