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အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်  

စေင်အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ရွြ်ခြင်း 

ခြုံ ငံုသံုးသပ်ခြင်း 

ခမန်မာနုိင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း ဆိုင်ရာ စီမံြျြသ်ည် 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တော တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် ြို ခပန်ေည်သုံးသပ်ရာေွင် 

(သိုမ့ဟုေ်) အသစ်တော်တဆာင်ခြင်း ေုပ်ငန်းစဉ်ေွင် အသုံးြျနိုင်သည့် အခပင် အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တော သယံဇာေေိုင်းောခြင်းြို အတထာြ်အြခူပုနုိင်ပပီး ခမန်မာနိုင်ငံ အေွင်းရှိ 

သစ်တောများ၏ အတခြအတနနှင့် ပေ်သြ်တသာ အမျိုးသားအဆင့် အစီရင်ြံစာများ 

တော်တဆာင်ရာေွင် ေည်း အတထာြအ်ြခူပုနုိင်မည် ခေစ်ပါသည်။ ၎င်း စီမံြျြ်သည် ၂၀၁၆ ြုနှစ်ေွင် 

စေင်မည့် တေးနှစ်ော ြာေ ရှိသည့် UN-REDD country programme ေွင် 

တော်တဆာင်မည် ခေစ်ပါသည်။ 

ြေုသမဂ္ဂ  စားနပ်ရြိ္ခာနှင့် စုိြ်ပျိုးတရးအေွဲ  ့ (FAO) ၏ အခြားနိုင်ငံများေွင် ၎င်း စီမံြျြ် ြို 

တော်တဆာင်ရာေွင် ကြုံ တေွရ့တသာ အတေွအ့ကြုံ များ အတပါ် မူေည်၍ ခမန်မာနုိင်ငံေွင် တော်တဆာင် 

သာွးမည် ခေစ်ပါသည်။ စီမံြျြ်ြို တော်တဆာင်မည့် နည်းေမ်းသည် ရည်ရယွ်ြျြမ်ျိုးစုံ 

အသုံးခပုနိုင်တသာ အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ်ြို 

အတထာြအ်ပ့ံခပုမည် ခေစ်ပါသည်။ ၎င်း စီမံြျြ်မှ နုိင်ငံအေွင်း သစ်တောဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် 

ဆုံးခေေ်ြျြြ်ျရာေွင် ေိုအပ်တသာ သေင်းအြျြ်အေြမ်ျားြိ ု အတထာြ်အပံ့ တပးနိုင်မည့် 

အခပင် နုိင်ငံေြာသို ့ REDD+ ဆိုင်ရာ သစ်တောများနှင့် ရာသဦေုတခပာင်းေဲခြင်း အတကြာင်း  

ေင်ခပရာေွင် ေိုအပ်သည့် အြျြအ်ေြမ်ျားြို ေည်း အတထာြအ်ပ့ံတပးနုိင်မည်ခေစ်ပါသည်။ 

၎င်းစီမံြျြေ်ွင် အဓိြ ြဏ္ဍ အတနခေင့် တအာြပ်ါေိုပ့ါဝင်ပါသည်− 

(၁) အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် တော်တဆာင်ရန် အေွြ် 

ခမန်မာနုိင်ငံ၏ ေြ်ရှိအတခြအတန။ 

(၂) အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် ၏ ရည်ရယွ်ြျြ်များ။ 

(၃) ခမန်မာနိုင်ငံေွင် တော်တဆာင်ရာေွင် အသုံးခပုရမည့် ေမ်းညွှန်ြျြမ်ျား။ 

(၄) ြျမှေ်ရမည့် ဆုံးခေေ်ြျြမ်ျားနှင့် တော်တဆာင်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များြို 

အဆိုေင်ခပခြင်း။ 

(၅) အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏ 

ေုပင်န်းတဆာင်ရြွ်မည့် ပံုစံ အဆိ ုေင်ခပ  ခြင်း။ 
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(၆) တငွတကြးဆိုင်ရာ အဆိုေင်ခပခြင်း နှင့် အြျိန် အပိုင်းအခြား။  နှင့် 

(၇) တေးနှစ်ော တဆာင်ရွြရ်မည့် ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်                   ေိုခ့ေစ်ပါသည်။ 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် တော်တဆာင်ရန် အေွြ် 

ခမန်မာနုိင်ငံ၏ အတခြအတန 

ခမန်မာနုိင်ငံသည် ြမ္ဘာေစ်ဝန်းရှိ သစ်တောခပုန်းေီးမှုနှုန်း ခမင့်မားတသာ နိုင်ငံများေွင် ေစ်နုိင်ငံ 

အပါအဝင် ခေစ်ပါသည်။ သိုတ့သာ် သစ်တောေံုးေွှမ်းမှုတေျာ့နည်းခြင်း နှင့် သစ်တော အေန်းအစား 

ြျဆင်းမှုများ၏ ေိြျတသာ ပမာဏ ဆိုင်ရာ အြျြအ်ေြ် နှင့် ၎င်းေိုြ့ို ပြိမ်းတခြာြ်တနတသာ 

ခပဿနာများနှင့် ပေ်သြ်တသာ အြျြအ်ေြမ်ျား စသည်ေိုသ့ည် အေိုင်းအောေစ်ြုအထိ 

ြန့်သေ်ြျြရ်ှိတနပါသည်။ သစ်တောေံုးေွှမ်းမှု တခပာင်းေဲခြင်း၊ သစ်တော ဇီဝခဒပ်ထုနှင့် 

ြာဗွန် အရင်းအခမစ် ြန့်မှန်းခြင်း စသည်ေိုေ့ွင် အြျိန် နှင့် ေတခပးညီ တဆာင်ရွြရ်န် 

ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့် နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာေွင် ြန့်သေ်ြျြ်များ ရှိတနပါသည်။ 

ခမန်မာနုိင်ငံ အေွြ ် REDD+ ေမ်းခပတခမပံု အတြာင်အထည်တော်ခြင်းနှင့် နုိင်ငံ၏ REDD+ 

ဆိုင်ရာ ြနဦး အဆင့်ခပင်ဆင်ခြင်း တဆာင်ရွြရ်ာေွင် ေြရ်ှိေွင် ြျင့်သုံးတနတသာ 

သစ်တောဆိုင်ရာ အြျြ်အေြမ်ျားဆိုင်ရာ နည်းပညာပုိင်း နှင့် ေွဲ စ့ည်းပံုေိုေ့ွင် ရှိတနတသာ 

ေိုအပ်ြျြမ်ျားခပည့်မီှရန် ေိုအပ်ပပီး ယုံကြည် စိေ်ြျရတသာ၊ အြျိန်မီှ ေင်ခပမှုရှိရမည့် အခပင် 

ရေဒ်များအတပါ် နုိင်ငံေွင်းနှင့် နုိင်ငံေြာ ပါဝင်ပေ်သြ်သူများ၏ ယုံကြည်မှု ရှိရန်ေိုပါသည်။  

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် တော်တဆာင်ရာေွင် 

နုိင်ငံေစ်နုိင်ငံ၏ ရှိသင့်တသာ အတခြြံအြျြ်များမှာ တအာြ်ပါေိုခ့ေစ်ပါသည် 

(အမျိုးသားအဆင့် သစ်တော တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် စီမံြျြ ်အခပည့်အစံုရိှ ဇယား 

၁၃ ေွင် ေည်း ကြည့်ရှုနုိင်ပါသည်)− 

• ေြ်ရှိြျင့်သုံးတနတသာ ပဂိုဟ်ေုသံုး ပံုတော်ခြင်းနှင့် စစ်တဆးအြဲခေေ်ခြင်း၊ 

သစ်တောေံုးေွှမ်းမှု ပမာဏ နှင့် တခပာင်းေဲမှုများ ေိုင်းောခြင်း စသည်ေိုေ့ွင် ကြုံ တေွရ့တသာ 

အတေွအ့ကြုံ များ၊ သိုတ့သာ် ၎င်းေွင် ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

ြန့်သေ်ြျြမ်ျား ရှိတနပါသည်၊ 

• ေြ်ရှိ အသုံးခပုတနတသာ ြင်ွးဆင်းတေ့ောခြင်း မှ ရရိှတသာ အတေွအ့ကြုံများ (အတခြြံ နမူနာ 

တြာြယ်ူခြင်း နည်းေမ်းများ၊ ြွင်းအေွင်း ေိုင်းောခြင်းများ) အရ ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့် 

နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ ြန့်သေ်ြျြမ်ျား သာ၍ပင်ရှိတနပါသည်၊  

• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း (သိုမ့ဟုေ်) နုိင်ငံအဆင့် 

သစ်တော သယံဇာေ စာရင်းတြာြယ်ူခြင်း ေိုအ့ေွြ် သီးခြား ဥပတဒ ခပဌာန်းြျြ် 

မရှိတသးသည် ြိုေည်း တေွရ့ှိရပါသည်။ သစ်တောမူဝါဒြျမှေ်ခြင်းနှင့် ပေ်သြ်တသာ ၁၉၉၅ 

သစ်တောဥပတဒ ေစ်ြုေည်းခေင့် ထိန်းြျုပ်ရန် မေုံတောြ်သည်ြို ေည်းတေွရ့ှိရပါသည်၊ 
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• ေြ်ရှိြျမှေ်ထားတသာ ြငွ်းဆင်းေိုင်းောခြင်းနှင့် ြွင်းဆင်းေိုင်းောရာေွင် 

အသုံးခပုတသာ ပစ္စည်များ တထာြ်ပ့ံတပးနိုင်မှု အားနည်းခြင်း ြို တေွရ့ှိ နုိင်သည့် အခပင် 

၎င်းေိုအ့ေွြ် နှစ်စဉ်ြျမှေ်ထားတသာ တငွတကြးပမာဏ နည်းတနသည်ြို ေည်း တေွရ့ှိရပါသည်၊ 

• ဆုံးခေေ်ြျြြ်ျနိုင်သူများ အကြားေွင် အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း၏ ေိုအပ်ြျြ် နှင့် ၎င်း၏ အြျိုးတြျးဇူးများ 

စသည်ေိုနှ့င်ပေ်သြတ်သာ စိေ်ဝင်စားမှု အားနည်းတနခြင်းြို တေွရ့ှိရပါသည်။ 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏ ရည်ရွယ်ြျြ်များ 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်ေွင် အြန်းြဏ္ဍ (၂) ြ ု

ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းေိုမှ့ာ (၁) ပဂိုဟ်ေုြို အတခြြံတသာ တခမခပင်တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် 

(SLMS) နှင့် (၂) အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောသယံဇာေ စာရင်းတြာြယ်ူခြင်း (NFI) 

ေိုပ့ါဝင်ပါသည်။ ဒုေိယအပိုင်းခေစ်တသာ အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောသယံဇာေ 

စာရင်းတြာြယ်ူခြင်းသည် UNFCCC ြို ေင်ခပရာေွင် မှန်ေုံဓာေ်တငွ  ့ြွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်း၊ 

ေုံခြုံမှုစနစ်များ ေင်ခပခြင်း၊ REDD+ အေွြ် ရည်ညွှန်းသေ်မှေ်ြျြမ်ျား တော်ထုေ်ခြင်းနှင့် 

မှန်ြန်စိေ်ြျတသာ စစ်တဆးအြဲခေေ်မှု အေွြ် ေိုအပ်တသာ အြျြ်အေြ်များ ရရှိနိုင်တသာ 

စနစ်ေစ်ြုခေစ်ပါသည်။ ထိုအ့ခပင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောသယံဇာေ စာရင်းတြာြယ်ူခြင်း 

စနစ် သည် သမရိုးြျ သစ်ထုေ်ေုပ်ခြင်း၊ စီမံအုပ်ြျုပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ြျြမ်ျား၊ ဇီဝမျိုးစံု မျိုးြွဲများ 

ထိနး်သိမ်းခြင်း၊ တြျးေြတ်ဒသ ေံွ ပ့ေိုးေိုးေြ်တရး နှင့် တယဘုယျ တခမအသုံးြျမှုများ စသည်ေို ့

ေွင ်သစ်တောနှင့် ပေ်သြ်တသာ အမျိုးသားတရးရာမူဝါဒ၏ ရည်ရယွ်ြျြ်များ အတြာင်အထည် 

တော်ရန်အေွြ ် ေိုအပ်တသာ သေင်းအြျြအ်ေြ်များြို အတထာြ်အပံ့တပးနုိင်မည် ခေစ်ပါသည်။ 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် သည် နုိင်ငံအေွင်း တရေိုနှင့် 

တရရှည ်သစ်တောဆိုင်ရာ မူဝါဒ ရည်မှန်းြျြမ်ျား နှင့် စီမံအုပ်ြျုပ်မှုပုိင်းဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများ 

ဆုံးခေေ်ြျြြ်ျခြင်း ေိုအ့ေွြ် အတထာြအ်ြခူပုတသာ စနစ်ေစ်ြုခေစ်ပါသည်။ 
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REDD+ အေွြ် MRV ေွင် ပါဝင်တသာ အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် နှင့် ေင်ခပခြင်း စီမံြျြ်များ 

 

 

ခမန်မာနုိင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည် 

တော်တဆာင်ရန် ေမ်းညွှန်ြျြ်များ 

ခမန်မာနုိင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည် 

တောတ်ဆာင်ခြင်း တဆာင်ရွြရ်ာေွင် အသုံးခပုနိုင်တသာ အတခြြံအြျြ် (၆) ြို အဆိုခပုထားပါသည်။ 

၎င်း အြျြမ်ျားသည် အသစ်တော်တဆာင်ထားတသာ (သိုမ့ဟုေ်) ခပန်ေည် သုံးသပ်ထားတသာ 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့် တေ့ောခြင်းစနစ် နှင့် အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တော သယံဇာေ စာရင်းတြာြ်ယူခြင်း စနစ် စသည်ေိုြ့ို အတြာင်အထည် 

တော်တဆာင်ခြင်းနှင့် ၎င်းစနစ် များအေွြ် နမူနာတြာြယ်ူခြင်းစတသာ နယ်ပယ်အားေုံး 

အေွြ်အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။ ထိုအြျြမ်ျား ြို တအာြပ်ါအေိုင်း အြျဉ်းြျုပ်တော်ခပနုိင်ပါသည်− 

• ြုိြ်ညီမှုရိှခြင်း : အမျိုးသားအဆင့် အေွြ ် သာမြ နုိင်ငံေြာအဆင့် 

သေ်မှေ်ထားတသာ အစီရင်ြံစာ ေင်ခပရာေွင် သစ်တောမူဝါဒဆိုင်ရာ ရည်မှန်းြျြ်များ၊ 

ပါဝင်ပေ်သြ်သမူျား ၏ စိေ်ပါဝင်စားမှု နှင့် ဆုံးခေေ်ြျြြ်ျရာေွင် ေိုအပ်တသာ 

အြျြမ်ျား စသည်ေိုနှ့င့် ြိုြ်ညီမှုရိှတအာင် အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်ြို တော်တဆာင် ရမည်။ 

• နည်းဗျူဟာ တပါင်းစည်းခြင်း : အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်သည် ခမန်မာနိုင်ငံေွင် ေြ်ရှိခေစ်တပါ်တနတသာ 
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တခမနှင့်ဆိုင်ရာ ခပဿနာများ ခေစ်သည့် တခမအသုံးြျမှု နှင့် တခမယာပုိင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ 

ခပဿနာများ၊ တရွှတ့ခပာင်းတောင်ယာစနစ် နှင့် အခြားခပဿနာများ စသည်ေိုြ့ို 

ြညူီတခေရှင်းတပးနုိင်တသာ နည်းဗျူဟာများ ပါဝင်တရးဆွဲထားတသာ စနစ်အခေစ် 

အတြာင်အထည်တော်ရမည်။ 

• ယံုကြည်အားြုိးထုိြ်ခြင်း : နမူနာတြာြယ်ူခြင်းနည်းေမ်း နှင့် ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျခြငး် 

ြစိ္စရပ်များ ေွင် အသုံးခပုတသာ နည်းေမ်းများ နှင့် နည်းစနစ်များသည် တသွေီခြင်းမရှိရန် 

ေိုပါသည်။ 

• ထိတရာြ်မှုရိှခြင်း: ရရိှမည့် တငွတကြးနှင့် အတြာင်အထည်တော်ခြင်း ေုပ်ငန်းများ 

တဆာင်ရွြရ်ာေွင် ရည်ရွယ်ြျြမ်ျားြျမှေ်ခြင်း အခပင် ေိုအပ်တသာ နည်းပညာများ နှင့် 

စွမ်းတဆာင်ရည်ခမှင့်ေငခ်ြင်း ြိစ္စရပ်များြိုေည်း ထည့်သငွ်းစဉ်းစားြာ အြျိုးရှိရှိ 

အသုံးြျ ေေ်ရန် ေိုပါသည်။ 

• အြျြ်အေြ်များြုိ အသံုးခပုနုိင်ခြင်း: အြျြ်အေြ်အသုံးခပုြွင့် ြို ေွေ်ေပ်စွာ 

ထားရှိခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏ 

ရေဒ်များြို ေွယ်ြရူိုးရှင်းတသာ ပုံစံခေင့် တော်ခပခြင်း နှင့် ၎င်းအြျြအ်ေြ်များြို 

အသုံးခပုသူသည် အစိုးရခေစ်တစ၊ ခပင်ပအေွဲအ့စည်းများမှ ခေစ်တစ ထိတရာြပ်ပီး ေွေ်ေပ်တသာ 

အသုံးခပုနိုင်ြွင့် ရှိရမည်။ 

• တရရှည်ြုိတမျှော်ကြည့်ခြင်း: တငွတကြးပုိင်း၊ နည်းပညာပုိင်း၊ စီမံြန့်ြဲွမှုပိုင်းနှင့် 

ဥပတဒပုိင်းဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်များေွင် မိမိ နုိင်ငံအတနခေင့် ခပင်ဆင်ရာေွင် တရေိုြို 

မကြည့်ပဲ တရရှည်ြို ကြည့်ပပီး ဆုံးခေေ်ြျြ်များ ြျသင့်ပါသည်။ 

ြေုသမဂ္ဂရာသီဥေုတခပာင်းေဲခြင်းဆိုင်ရာ ြွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) နှင့် ၎င်း၏ အကြံတပးအေွဲ  ့

ြေုသမဂ္ဂ စားနပ်ရိြ္ခာနှင့် စိုြ်ပျိုးတရးအေွဲ  ့ (FAO) နှင့် အခြားတသာ အေွဲ အ့စည်းများသည် 

နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ အတထာြ်အပ့ံများ တပးတနပပီခေစ်ပါသည်။ ၎င်းများထဲမှ အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့် တေ့ောခြင်းစနစ်၏ စီမံြျြ်ြို အတထာြ်အြခူပုနုိင်တသာ 

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 ဆံုးခေေ်ြျြ်များနှင့် တော်တဆာင်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များြုိ အဆုိေင်ခပခြင်း 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
http://www.gofcgold.wur.nl/redd/
http://www.gofcgold.wur.nl/redd/
http://www.gfoi.org/methods-guidance/
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အတြာင်အထည်တော်တဆာင်တနစဉ်အေွင်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် နုိင်ငံတရးဆိုင်ရာ 

ြစိ္စရပ်များြို တသြျာစွာ ြိုင်ေွယ်တခေရှင်းသင့်ပါသည်။ ခမန်မာနုိင်ငံ ေမ်းခပတခမပုံ 

ေွငတ်ော်ခပထားတသာ REDD+ ြနဦး ေုပ်ငန်းစဉ်များသည် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည် တော်တဆာင်ရာေွင် ကြုံ တေွရ့နုိင်တသာ 

အဆင့်အသီးသးီရှိ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာနှင့် နုိင်ငံတရးဆိုင်ရာ အြြအ်ြဲ များြိုေည်း 

ဥပမာအတနခေင့် တော်ခပထား ပါသည်။ အမျိုးသားအဆင့် သစ်တော 

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် တော်တဆာင်ခြင်းေွင် အဆင့်(၃)ဆင့် ရှိပါသည်။ ၎င်းြို 

တော်တဆာင်မည့် အေွဲေ့ို၏့ အဓိြ ောဝန် ဝေ္တ ရားများနှင့် ပူးေွဲတော်ခပရေျှေင်− 

(၁) အမျိုးသားအဆင့် ပေ်ဝန်းြျင်ထိန်းသိမ်းတရး အေဲွ  ့ (NECC): အမျိုးသားသစ်တော

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း ြိုတော်တဆာင်ရာေွင် ကြုံ တေွရ့နုိင်တသာ တယဘုယျပုံစံ၊ နယ်ပယ်၊ 

တငွတကြးပုိင်းဆိုင်ရာ ဝန်ြံြေိများသာမြ ပူးတပါင်းတဆာင်ရွြ်ခြင်းစသည်ေိုနှ့င့် ပေ်သြ်တသာ 

ဆုံးခေေ်ြျြြ်ျခြင်း ြိစ္စရပ်များြို အဓိြထားတဆာင်ရွြရ်ပါမည်။ 

(၂) REDD+ ေုပ်ငန်း အေဲွ  ့ (RTF): အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ခြင်း ေုပ်ငန်းများြို ကြီးကြပ် 

ြပ်ွြဲရန်၊ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ တော်တဆာင်ခြင်း ြို ကြးီကြပ်ြွြြ်ဲရန်နှင့် 

တထာြြံ်ြျြ်တပးရန်၊ ေင်ခပြျြမ်ျားြို ယုံကြည်မှုရှိတစရန် ေိုအ့ခပင် အမျိုးသားအဆင့် 

ပေ်ဝန်းြျင်ထိန်းသိမ်းတရး အေဲွဆ့ီသို ့ ဆုံးခေေ်ြျြမ်ျားြို ေင်ခပရန် စတသာ ြိစ္စရပ်များေွင် 

ောဝန်ရှိပါသည်။ 

(၃) REDD+ ေုပ်ငန်း အေဲွရ့ုးံ (RTFO): တဆာင်ရွြ်ရမည့်ေုပ်ငန်းများ စီမံခြင်းအခပင် 

အစရီင်ြံစာ ေင်ခပခြင်းများြို အဆင်တခပတခပ တဆာင်ရွြန်ိုင်ရန် ေိုအ့ေွြ် 

ောဝန်ယူတဆာင်ရွြခ်ြင်းေို ့ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းောဝန်ယူမှုေွင်− 

• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် (ရည်ရွယ်ြျြနှ်င့် 

ေိုအပ်တသာ အြျြအ်ေြမ်ျား) 

• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် တော်တဆာင်ခြင်း 

(တယဘုယျပံုစံ၊ နမူနာြြွ် နှင့် အြွြ်ပံုစံ) 

• အြျြအ်ေြစ်ုတဆာင်းခြင်းနည်းေမ်းများ (ပဂိုေ်ေုသံုးဓာေ်ပံုရိုြယ်ူခြင်း နှင့် 

ြင်ွးဆင်း အြျြအ်ေြ်များ၊ သြ်ရိှ သြမဲ့် အရာများ) 

• အြျြအ်ေြမ်ျား website တပါ်ေင်ခြင်း၊ စနစ်ေြျ ေုပ်တဆာင်ခြင်း နှင့် စစ်တဆး 

အြဲခေေ်ခြင်းစနစ် (အြျြအ်ေြ် စီမံြန့်ြွဲခြင်း၊ တနရာတဒသနှင့် ြွင်းဆင်း 

တြာြယ်ူ ထားတသာ အြျြအ်ေြ်များ၊ ြိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ အြျြအ်ေြမ်ျား) 

• အေုပ်ပပီးတခမာြမ်ှုြို တသြျာတစခြင်း (အြျြအ်ေြစ်ုတဆာင်းခြင်း၊ စနစ်ေြျ ေုပ်တဆာင် 

ခြင်း၊ စစ်တဆးအြခဲေေ်ခြင်း) 

• အစရီင်ြံစာေင်ခပခြင်း၊ ဆြသ်ယွ်ခြင်းနှင့် အများခပည်သထူံသို ့မျှေတဝခြင်း 
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• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း 

အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ခြင်း အေွြ် ေုပ်ငန်းပုိင်းဆိုင်ရာ ေည်တဆာြ်ပံုနှင့် 

နယ်ပယ်တဒသဆိုင်ရာ ေည်တဆာြ်ပံုများ 

• အခြားတသာ ခေည့်ဆည်းတပးရမည့် အြျြ်များ ြဲ့သိုတ့သာ ြွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်း 

နှင့် ရုံးသုံး ြိရယိာေန်ဆာပောများ တရွးြျယ်ခြင်း နှင့် ဝယ်ယူခြင်း ေိုပ့ါဝင်ပါသည်။ 

REDD+ ေုပ်ငန်း အေွဲ ရ့ုံးေွင် ေုပ်ြိုင်တနသမူျားအတနခေင့် တအာြ်ပါေိုြ့ိုေည်း ောဝန်ယူခြင်း 

ခပုေုပ်ရမည်ခေစ်ပါသည်။ ၎င်းေိုမ့ှာ− 

• အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အေွြ် နုိင်ငံေွင်းနှင့် 

အခပည်ခပည် ဆိုင်ရာ မှ အကြတံပးပုဂ္ဂိုေ်များ၏ အကြဉံာဏ် ရယူရာေွင် ပူးတပါင်း 

တဆာင်ရွြခ်ြင်း နှင့် 

• ရည်ရွယ်ြျြ်မေူညီတသာ ပါဝင်သူများအေွြ် စွမ်းတဆာင်ရည်ခမှင့်ေင်ခြင်း အစအီစဉ်ြို 

အတြာင်အထည် တော်တဆာင်ရွြခ်ြင်း ေိုခ့ေစ်ပါသည်။ 

REDD+ ပါဝင်ပေ်သြသ်ူများ ပူးတပါင်းမှု အစအီစဉ်၏ အမျိုးသားအဆင့် သစ်တော 

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ်နှင့် သစ်တောြာဗွန်ထုေ်ေွှေ်မှု ရည်ညွှန်းပမာဏများ 

တော်တဆာင် ခြင်း ေိုေ့ွင် ောဝန်ယူထားတသာ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ အေဲွအ့တနခေင့် REDD+ 

ေုပင်န်းအေွဲ နှ့င့် REDD+ ေုပ်ငန်း အေွဲ ရ့ုံး ြို ြညူီတပးရ မည်ခေစ်ပပီး အစီရင်ြံစာများေင်ခြင်း 

(သိုမ့ဟုေ်) အေည်ခပုခြင်း ဆိုင်ရာ ဆုံးခေေ်ြျြ်ြျရမည့် ြိစ္စရပ်များ၌ ေည်း 

အြူအညီတပးရမည် ခေစ်ပါသည်။ 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ်၏ ေုပ်ငန်းတဆာင်ရွြ်မည့် ပံုစံ 

အဆုိ ေင်ခပခြင်း 

ခမန်မာနုိင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည် 

တော်တဆာင်ရန် အေွြ ် တဆာင်ရွြ်မည့်ပံုစံြို ေိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းပုံစံေွင် အဓိြအေွဲ အ့စည်း 

နှင့် အြခဲေေ် စစ်တဆးမည့် အေဲွအ့စည်း အခပင် နယ်ပယ်တဒသအေိုြ် ေဲွ စ့ည်းမှုများ 

ေိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းေည်တဆာြ်ပံု၏ အဓိြ ပါဝင်တသာ အရာများေွင် အြျိုသ့ည် 

အပမဲေမ်းပါဝင်သင့် ပပီး အြျိုသ့ည် အြျိန်ြာေ ေစ်ြုထိသာ ပါဝင်ရန် ေိုအပ်ပါသည်။ 

မည်သည့်အြျြ်များသည် မည့်သည့် အြျိန်အထိ ပါဝင်ရမည် ဆိုတသာ အြျြ်သည် 

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် ြို 

အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ရာေွင် ြျမှေ်ထားတသာ ဆုံးခေေ်ြျြမ်ျားအတပါ်မူေည်သေို 

ရရိှနုိင်တသာ တငွတကြးပမာဏ အတပါ်၌ ြျမှေ်တသာ အစိုးရ၏ ဆုံးခေေ်ြျြ်များအတပါ်ေွင်ေည်း 

မူေည်ပါသည်။ 

ေူသားအရင်းအခမစ်နှင့် နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ အရင်းအခမစ်များသည် အြျြအ်ေြ ်

စုတဆာင်းခြင်းနှင့် အြျြအ်ေြ်များြို စစ်တဆးအြဲခေေ်ခြင်း ေိုအ့ေွြ် ေိုအပ်ပပီး ၎င်းသည် 
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နုိင်ငံအဆင့် သာမြ တဒသအဆင့် များအထိ ရှိသင့်ပါသည်။ အြျြအ်ေြ်စုတဆာင်းရာေွင် 

အသုံးခပုတသာ ြွင်းဆင်း ဝန်ထမ်းများ နှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများြိုေည်း တသြျာသေ်မှေ်ထားပပီး 

တသြျာ သင်ေန်းတပးခြင်းခပုေုပ်ရန် ေိုအပ်ပါသည်။ နည်းဥပတဒနှင့် စီမံြန့်ြဲွမှုဆိုင်ရာ 

ေိုအပ်ြျြမ်ျားြို စဉ်းစားရာေွင်ေည်း ရှိပပီးသားအခပင် ေိုအပ်ပါြ အသစ်ေွဲ စ့ည်းခြင်းများြို 

ေည်းခပုေုပ်တပးရန် ေိုပါသည်။ ၎င်း နည်းဥပတဒနှင့် စီမံြန့်ြဲွမှုဆိုင်ရာ အခပင် 

ဆြသ်ယွ်မှုဆိုင်ရာနှင့် အများခပည်သူထံသို ့ မျှေတဝခြင်း ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ြျည်းြပ်မှု 

နည်းေမ်းများေည်း ေိုအပ်ပါသည်။ 

သစ်တောရုံးြျုပ်နှင့် ၆၄ ြရိုင်ေို့ေ့ွင် ေွဲ စ့ည်းထားတသာ သစ်တောရုံးများအခပင် ပမို န့ယ်အေိုြ် 

သစ်တောရုံးများသည် ေိုအပ်တသာ ေုပ်ငန်းတဆာင်ရြွ်မည့် ပံုစံအေွြ် အတခြြံတြာင်းေစ်ြု 

ခေစ်နုိင်ပါသည်။ 

အဓိြ ပူးတပါင်းတဆာင်ရွြ်မည့် အေွဲ အ့စည်း အခပင် နယ်တခမတဒသ အေိုြ် 

ပူးတပါင်းေုပ်ြိုင်မည့် ရုံး (သို)့ ဆြ်သယွ်တရးရုံးများေည်း ေိုအပ်ပါသည်။ 

ြနဦးအတနခေင့် အဓိြ နည်းပညာအေဲွ (့၄) ေွဲ  ့ေဲွ စ့ည်းရန် ေိုပါသည်။ ၎င်းေိုမှ့ာ  

(၁) တခမခပင်ေံုးေွှမ်းမှု စစ်တဆးအြဲခေေ်ခြင်းနှင့် ပဂိုဟေ်ုသုံး တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း အေဲွ  ့

(၂) ြငွ်းဆင်းတေ့ော ေိုင်းောမည့် အေဲွ  ့

(၃) ေူမှုစီးပွားတရးဆိုင်ရာနှင့် သစ်တော အုပ်ြျုပ်မှုဆိုင်ရာ တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း အေဲွ  ့ 

(၄) အြျြအ်ေြမ်ျား သမ်ိးဆည်းခြင်း၊ စစ်တဆးခြင်းနှင့် ရေဒ်များြို ေင်ခပခြင်း အေွဲ  ့ နှင့် 

ဆြသ်ယွ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ေုပင်န်းများတဆာင်ရြွ်မည့် အေဲွ  ့ စသည်ေိုြ့ို နိုင်ငံအဆင့်ထိ 

ေဲွ စ့ည်းခြင်းြို တဆာင်ရြွ်သင့်ပါသည်။ ၎င်းအေွဲ မ့ျား ရုံးထိုင်မည့် တနရာများနှင့် ဗဟိုအေဲွ  ့

ထိုင်မည့်တနရာ၊ နယ်ရုံးများထားရှိမည့်တနရာ စသည်ေိုြ့ို ေည်းဆုံးခေေ်ြျြြ်ျရန် ေိုပါသည်။ 

ေဲွ စ့ည်းပံု အတခြအတနြိုေည်း အကြရံေျှေင်ရသေို ေခေည်းခေည်း ပုိတြာင်းမွန်တအာင် 

တဆာင်ရွြန်ိုင်ပါသည်။ 

တငွတကြးဆုိင်ရာ အဆုိေင်ခပခြင်း နှင့် အြျိန် အပုိင်းအခြား 

တငွတကြးဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်များြို သေ်မှေ်ရာေွင် FAO မှ စီမံြိန်းများအေွြ် စံြျမှေ်ထားတသာ 

နမူနာ ပံုစံအရ တဆာင်ရွြမ်ည်ခေစ်ပပီး ၎င်းအြျြအ်ေြ်များသည် ခမန်မာနုိင်ငံ၏ REDD+ 

ေမ်းခပတခမပံုေွင် ပါဝင်တသာ ြွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်းနှင့် ပဂိုဟ်ေုသုံး 

တစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများြန့်အပ်ရာေွင် ေိုအပ်ြျြ်များ၊ေူသားအရင်းအခမစ် 

ခမှင့်ေင်ခြင်း၊ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် သိပ္ပံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ေိုအပ်ြျြမ်ျားစသည် 

ြစိ္စရပ်များနှင့် ပေ်သြတ်သာ ယူဆြျြ်များြို ြနု်ြျမည့် တငွတကြးေွြ်ြျြရ်ာ ေွင် 

ထည့်သွင်းခြင်းများအခပင် ၎င်းတငွတကြးများ ေွြ်ြျြရ်ာေွင် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပဂိုဟေ်ုသုံး 

တေ့ောဆန်းစစ်ခြင်းနည်းများနှင့် ြွင်းဆင်း တေ့ောခြင်းများေွင် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ 



9 
 

အတေွအ့ကြုံ များ သည်ေည်း ေိုအပ်ြျြေ်စ်ြု ခေစ်ပါသည်။ တငွတကြးေျာထားြျြအ်ရ 

စုစုတပါင်းတငွ၏ ၄၀% ြို ခမန်မာနုိင်ငံအစိုးရမှ အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်းစနစ် အတြာင်အထည် တော်တဆာင်ရန် တထာြ်ပ့ံရမည်ခေစ်ပပီး 

ြျန်တငွတကြးများြို REDD+ ေမ်းခပတခမပုံေွင် ပါဝင်တသာ နိုင်ငံေြာ အေွဲ အ့စည်းများမှ 

တထာြပ့ံ်တပးမည် ခေစ်ပါသည်။ 

ခမန်မာနုိင်ငံေွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် အတြာင်အထည် 

တော်တဆာင်ရာေွင် ကြာရှည်မည့် တေးနှစ်ောြာေအေွြ် ြန့်မှန်းြုန်ြျစရိေ် 

  

အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း အတြာင်အထည်တော်တဆာင်ရာေွင် 

ြန့်မှန်းထားတသာ တငွတကြးဆိုင်ရာ ြုန်ြျစရေိ် အေွြ် တထာြ်ပ့ံတပးရန် တသြျာပပီးခေစ်တသာ 

အေွဲ အ့စည်းမှာ UNREDD programme ခေစ်ပပီး ြန့်မှန်းတငွတကြးမှာ တဒါ်ောသန်း ၁.၈၅၆ ခေစ်ပပီး 

(၎င်းပမာဏသည် နိုင်ငံေြာ ရင်းနှီးခမှပ်နံှမှု၏၃၆%ခေစ်ပပီး၊ စုစုတပါင်းြန့်မှန်းြုန်ြျစရေိ်၏ 

၂၂% ဟုေည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။) 

အစိုးရနှင့် တငွတကြးဆိုင်ရာ ပူးတပါင်းတဆာင်ရြွ်ခြင်းနှင့် အခြား နုိင်ငံေြာ အေှူရှင်များ၏ 

အြူအညီများေည်း ေိုအပ်ပါသည်။ အထူးသခေင့် အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့် တေ့ောခြင်းစနစ်ေွင် ေစြု်ပါဝင်တသာ အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောသယံဇာေ စာရင်းတြာြယ်ူ ခြင်းစနစ်ြို ေိုးခမှင့်ရန် အေွြ် မရှိမခေစ် ေိုအပ်တသာ 

ြစိ္စရပ်ေစ်ြုခေစ်ပါသည်။ 

တေးနှစ်ော တဆာင်ရွြ်ရမည့် ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်     
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ေုပတ်ဆာင်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များြို တေးနှစ်ောအေွင်း ရရှိရန် ရည်ရွယ်ထားတသာ အဓိြ 

ေုပတ်ဆာင်ြျြ် များနှင့် ရည်မှန်းြျြမ်ျားအတပါ် မူေည်၍ တရးဆွဲထားပါသည်။ 

 

အတသးစိေ်ြို အခပည့်အစံု တော်ခပထားတသာ အမျိုးသားအဆင့် 

သစ်တောတစာင့်ကြည့်တေ့ောခြင်း စနစ် ေွင် ကြည့်ရှုနုိင်ပါသည်။               


