
သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း - သင်ကားြခင်းဂျာနယ် 

၁။ သစ် တာ၊ ကာဗွန်စပ်ယူသိ လာှင်ြခင်းနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း 

မာတိကာ စာမျက်နာှ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမ ှ

ကာဗွန်ထတ်လတ်ွမ လာ့ချြခင်း - သင်ကားြခင်းဂျာနယ် 
၁ 

သစ် တာ၊ ကာဗွန်စပ်ယူသိ လှာငြ်ခငး်နှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း ၁ 

အမှာစကား ၂ 

နိဒါန်း ၃ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း၏အ ကာင်းရင်း ၇ 

ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ၏့ အကျိုးသက် ရာက်မများ ၇ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် ကာဗန်ွသသရာ၊ သစ် တာတိန့င့်ှ ဆက်စပ်မ ၁၀ 

အနာဂါတ်ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမကိ ခန်မ့န်ှးြခငး် ၁၁ 

သစ် တာနှင့် သစ် တာကာဗွန်သိ လှာင်မ ၁၃ 

သစ် တာမ ှကာဗွန်ထတ်လတ်ြခင်း ၁၅ 

သစ် တာများမ ှကာဗွန်စပ်ယူသိ လှာင်နိင်မ ၁၇ 

သစ် တာနှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချြခင်း ၁၉ 

လက့ျင့်ခန်း ၂၁ 
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အမှာစကား 

• ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းသည် ကမ္ဘာတလားတွင် ပိမိ တွရ့ှိလာရ ပီး အဓကိအားြဖင့် 

လူတိ၏့လပ် ဆာငမ်များ ကာင့် ြဖစသ်ည်။ 

• ကာဗွန်သသရာသည ် သစ်ပင်များ၊ ြမ၊ သမဒ္ဒရာနှင့် လထတိန့ှင့် ဆက်စပလ်ျက် 

ရိှသည်။ သစ်ပင်၊ သစ် တာဖးလမ်းမသည ် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လတ်မနှင့် ရာသီဥတ 

ြပာင်းလဲက ိ လာ့ချ ပးပါသည်။ 

• သစ် တာများသည် ကာဗွန်များကိ စပ်ယူသိ လှာင်ထား သာ ကာင့် ၎င်းတိသ့ည် 

လထထဲမ ှကာဗွန်များကိ စပ်ယူသိ လှာင်ရာ အဓိက နရာတစ်ခ ြဖစ်သည။် သိ ့ သာ် သစ် တာ 

အတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းသိ ့ အြခား ြမအသးချမသိ ့ ြပာင်းလဲ သာအခါ သစ် တာများမ ှ

စပ်ယူသိ လှာင်ထား သာ ကာဗွန်များ ဆးရးရပါသည်။ 

• သစ် တာများသည် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့ချ ရးအတွက ် အ ရးပါမက့ိ လ့လာ 

တွရ့ှိ သာ ကာင့် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချ ရးအဖဲွ  ့ (UNFCCC) မ ှ (REDD+) 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

လာ့ချြခင်း၊ သစ် တာများမှ သိ လှာင်ထား သာ ကာဗွန်များကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သစ် တာ 

ထာဝစဉ်တည်တ့ရန် စီမအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် သစ် တာဧရိယာ တိးြမင့်ြခင်းြဖင့် သစ် တာများ၏ 

ကာဗွန်သိ လှာင်မတိးြမင့်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်လာကပါသည်။ 
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နဒိါနး် 

 ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းသည် လူ၏လပ် ဆာင်မများနှင့် အဓိကဆက်စပ်လျက်ရိှသည်။ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လ ာ့ချ ရးတွင် သစ် တာများသည် အဓိကအခန်းက မှ ပါဝင်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

 ဤစာအပ်တွင် အာကပ်ါအ ကာငး်အရာများ ပါဝင်ပါသည။် 

- လူ၏လပ် ဆာင်မများ ကာင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း 

- သစ် တာများ၏အခန်းက  

- လူလပ် ဆာင်မ ကာင့် သစ် တာများနှင့် ရာသီဥတ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မများ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း/ ဖာက်ြပန်ြခင်းကိ ကမ္ဘာ့ နရာအနှအ့ြပားတွင် တွရိှ့ရ ပးီ 

လူများ၏လပ် ဆာင်မများသည ် ရာသီဥတ ဖာက်ြပနြ်ခငး်၏ အဓိကအ ကာင်းရင်းြဖစ်သည်။ 

၂၀ရာစနှစ ် အလယ်မစှ၍ ကမ္ဘာကီးပူ နွးလာမ၏ အဓိကတရားခမှာ လူသားများ ကာင့် 

ြဖစ်သည်ဟ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချ ရးအဖွဲတ့စ်ခြဖစ်သည့် IPCC ၏ ၂၀၁၅ သ ဘာ 

တူညီချက်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 အပူချိန်ြမင့်တက်လာြခင်းနှင့် ပငလ်ယ် ရမျက်နှာြပင် ြမင့်တက်ြခင်းသည ် သိသာ 

ထင်ရှား သာ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမြဖစ်သည်။ ၁၉၀၁ ခနှစမှ် ၂၀၁၂ ခနှစ်အတွင်း နှစအ်လိက် 

ပျမ်းမအပူချိန်ကိ ပ(၁.၁) တွင ် ဖာြ်ပထားသည။် ပတွင် တွရ့သည့်အတိင်း အြပာ ဖျာ့ဧရိယာ 

(၂) နရာတွင် ပျမ်းမအပူချိန် လျာ့ကျ ပီး ကျန်ဧရိယာများြဖစ် သာ လိ မ္မာ် ရာင်၊ အနီ ရာင် 

နှင့် ခရမ်း ရာင်ြပထား သာ နရာများတွင် ပျမ်းမအပူချိန် တိးြမင့်လာပါသည်။ ကမ္ဘာ့ပျမ်းမ  

အပူချိန်သည် ၁၈၈၀ မှ ၂၀၁၂ ခနှစမ်ျားတင်ွ ၀.၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထ ိ ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ 
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ပ (၁.၁) ၁၉၀၁ မှ ၂၀၁၂ ခနှစအ်ထိ ကမ္ဘာ့မျက်နှာြပင်တွင ် တွရ့ှိရ သာ အပူချိန် ြပာင်းလဲြခင်း 

 

 အရင်းအြမစ်။ IPCC,2013 

Reflection   Point  

သင့် ဒသတွင် ပျမ်းမအပူချိန်ြမင့်တက်ြခင်း၊ လျာ့ကျြခင်း ြဖစ် ပ နသလား။ 

 ၁၈၅၀ နှင့် ၂၀၁၀ ခနစ်ှကား ပျမ်းမအပူချိန် ြပာင်းလဲမနှင့် ၁၉၆၁ မ ှ၁၉၉၀ ခနှစ်ကား 

ပျမ်းမအပူချိန် ြပာင်းလဲမကိ ပ၁.၂တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဂရပ်တွင ် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း 

၁၈၅၀ ခနှစ်၏ ပျမ်းမအပူချိန်သည ် ၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၉၀ ခနှစ်ကား ပျမ်းမအပူချိန်ထက် ၀.၄ 

ဒီဂရီ လျာ့နည်း ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ဂရပ်မျဉ်းများ နှစ်ပိငး်ခဲွ၍ ဖာ်ြပထားရာ အထက် 

ဂရပ်မျဉ်းသည ် နှစစ်ဉ်ပျမ်းမ ကိ ဖာ်ြပ ပးီ အာက်ဖက်ဂရပ်မျဉ်းသည် ရာစနှစ၏် ပျမ်းမကိ 

ဖာ်ြပပါသည်။ 
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ပ (၁.၂) ကမ္ဘာ့ကနး် ြမနင့်ှ ပငလ်ယ် ရ မျက်နှာြပင်တိ၏့ ပျမ်းမအပူချိန ်

 

 

 အရင်းအြမစ်။   IPCC,2013 

 ပျမ်းမအပူချိန်သည် ြမင့်တက်လာ ပီး ၁၈၅၀ ခနှစ်မှစ၍ နာက်ဆးဆယ်စနှစ ် (၃) ခ 

တွင် အပူဆးပျမ်းမအပူချိန် အြမင့်ဆးြဖစ်သည်ကိ ပ (၁.၂) တွင် တွရ့ပါသည်။ 

 ပျမ်းမအပူချိန်ြမင့်တက်ြခင်းသာမကပဲ (က) နှင်းများဖးလမ်းမ (ခ) ပင်လယ်ြပင်တွင် 

ရခဲဖးလမ်းမ (ဂ) ကမ္ဘာ့သမဒ္ဒရာမျက်နှာြပင်တွင် အပူချိန် ြပာင်းလဲမ (ဃ) ကမ္ဘာ့ပင်လယ် ရ 

မျက်နာှြပင် ြပာင်းလဲမများကိ ပ (၁.၃) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

၁၉၆၀ 

အရည်

သမဒ္ဒရာ

ပါသည်

ပိမိပူ နွ

 

Reflec

- 

ကာလ၊

ြခင်း အ

ပ (၁.၃) က

ပ (၁.၃) တွ

နာက်ပိင

ပျာ်ကျြခင်

ရာ၏ ရမျာ

ည။ ရခဲများ

နးွလာ ကာ

ction   Poi

ရာသီဥတ

 တိရိစ္ဆာန် 

အကိမ်အ ရ

ကမ္ဘာ့ရာသဦ

တင်ွ ြမာက်

ငး်တွင် သ

းနှင့် ပငလ်

ာက်နှာြပင်သ

းအရည် ပျာ်

ာင်း တွရ့ှိရ

int  

ြပာင်းလမဲက

 (သိ)့ ပးိမ

ရအတွက်) 

ဥတ ြပာငး်

 

 

က်ဝင်ရိးစွန်း 

သိသိသာသာ

လယ်ြပင် ရခဲ

သည ် ၁၅ စ

ာ်ြခင်း ကာ

ရပါသည။် 

က ိ သတထိ

မားများ၏ 

6 

းလဲမကိ တိ

 

 ဆီးနှင်းဖး

ာ ကျဆင်

ခမဲျားသည ်

စင်တီမီတာ

ာင် ့ကမ္ဘာ့ ရ

ထားမိပါသလ

ရ ့ ြပာင်း

တငိ်းတာနည်

လမး်မနှင့် 

င်း ကာင်း 

သမဒ္ဒရာထဲ

ာအထိ ြမင့်

ရမျက်နှာြပ

လား။ (ဥပ

မများ၊ ရာ

ညးမျိုးစြဖင့် 

အရင်းအ

 ပင်လယ်ြပ

တွရ့ှိရပါ

ထဲသည့် စးီဝ

တက် ကာ

င်၏ အပူချိ

ပမာ - ရာ

ာသီဥတ အ

တိင်းတာြခ

အြမစ။်   IP

င် ရခဲ ဖးလ

ပါသည်။ ဆ

ဝင်လျက်ရှိရ

ာင်းကိ ပတွ

ချိန်သည ် ၁၉

ာသီတစခ်စီ

အလွန်အမငး်

ြခင်း 

 

 

PCC,2013

လမ်းမသည်

ဆီးနငှး်များ

ရာ ပင်လယ်

တငွ ် တွရ့ှိရ

၉၅၀ မှစ၍

စ၏ အချန်ိ

း ဖာက်ြပန်

3 

ည ်

း 

ယ် 

ရ 

၍ 

န ်

န် 
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- ရာသီဥတ ြပာင်းလမဲ လာ့ချ ရး အ ထာက်အကူြဖစ် စရန် မိမိနိငင်အတွင်း အ ြပာင်း 

အလဲ ြပုလပ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါသလား။ 

- သင်၏နင်ိင ဒသတွင် ကမ္ဘာကီးပူ နွးလာမ ကာင့် ြဖစ် ပ လာမည့် အကျိုးဆက်များ 

ကိ ခန်မ့ှန်းရန် စိတ်ဝင်စားပါသလား။ 

 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း၏အ ကာင်းရင်း 

 ယခင် ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း လမူျားသည် လကရိှ်ကမ္ဘာရာသီဥတ ြပာင်းလဲမက ိအဓိက 

လပ် ဆာင်သူများြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမသည ် ရပ် ထွးလျက်ရှိရာ လူ ့

လပ် ဆာင်မ သာမက အြခား ကာင်းများြဖစ် သာ အပူလိင်းများ ရွလ့ျား ြပာင်းလဲြခင်း၊ 

သဘာဝ ဖန်လအိမဓ်ါတ် ငွ၏့ သက် ရာက်မများ၊ သဘာဝ ဘးအန္တာရာယ်များနှင့် ရ ကာင်း 

ြပာင်းလဲမများ ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 

ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ၏့အကျိုးသက် ရာကမ်များ 

 ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ၏့ အကျိုးသက် ရာက်မသည် သဘာဝလက္ခဏာ ြဖစ်သည်။ 

ဖနလ်အိမ်ဓါတ် ငွသ့ည် ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် အများဆး ပါဝင် ပီး မီသိနး်နှင့် နိက်ထရိက် 

အာက်ဆိဒ်ဓါတ် ငွမ့ျား ပါဝင်သည။် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွတ့ွင်ပါဝင် သာ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် 

ဓါတ် ငွသ့ည် ( န ရာင်ြခည်မ ှ အပူကိ စပ်ယူထိနး်သိမ်းထား၍) ကမ္ဘာ့ ြမမျက်နာှြပင်သိ ့

ကျ ရာက် ပီး ရာင်ြပန် သာ န ရာင်ြခည်က ိစပ်ယူ ထိန်းသိမ်းထား သာ ကာင့် ကမ္ဘာ့ လထ 

ပူ နးွလာပါသည်။ 

ပ (၁.၄) တွင ် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ၏့ အကျိုးသက် ရာက်မ၊ လပ် ဆာင်မနှင့် ပါဝငမ် 

တိက့ိ ဖာြ်ပထားပါသည်။ ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွသ့ည် နမှအပူချိန်ကိ ကမ္ဘာ ြမြပင် ပ သိ ့

ကျ ရာက် ပီး ြပန်လည်ထွက်လာ သာ အပူကိစပ်ယူ၍ ြပန်လည်လတ်ထတ် သာ ကာင့် ကမ္ဘာ ့

လထနင့်ှ ကမ္ဘာ့မျက်နှာြပင ် ပူ နွးလာပါသည်။ ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ အမျိုးအစားများနှင့် 

၎င်းတိ၏့ ပါဝင်မအနည်းအများ ပ  မတူည်၍ ကမ္ဘာကီးပူ နွးလာမအ ပ  အကျိုးသက် ရာက် 

မ ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ ကီး ပူ နးွ သာအ ကာင်းများမှာ -  

- ဓါတ် ငွ ့ြဒပ် ပါငး်များမှ ထတ်လွတ် သာ ရာင်ြခည်၏ စွမး်အား 

- ြဒပ်ထများ လထထဲတွင် တည်ရိှ န သာ ကာချိန ်
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 မီသိန်းဓါတ် ငွ  ့ နင့်ှ နိက်ထရိက် အာက်ဆိဒ် ဓါတ် ငွတိ့၏့ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် 

ဓါတ် ငွထ့က်ပိမိ၍ ကမ္ဘာကီးပူ နွးမကိြဖစ် ပ စ သာ်လည်း ပမာဏအနည်းငယ်သာ လထ 

ထဲသိ ့ ထတ်လွတ်သည်။ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်ဓါတ် ငွသ့ည ် ပမာဏအများဆး တွရ့ သာ 

ကာင့် ကမ္ဘာ ကီးပူ နွးမ၏အဓကိအ ကာင်းရင်း ြဖစ်လာသည။် 

 ယဘယျအားြဖင့် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွသ့ည် ကမ္ဘာ့ ြမအား ပူ နွး စ သာ ကာင့် လူနှင့် 

အပင်တိရိစ္ဆာန်များ အသက်ရှင်သန် နနိင်သည်။ ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ မ့ရိှပါက ကမ္ဘာ ြမ အလနွ် 

အးခဲ န၍ လူများ အသက်မရှငသ်န်နိငပ်ါ။ သိ ့ သာ်လည်း လထထတွဲင ် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့

အလွနအ်မင်း များြပားလာြခင်းသည် ကမ္ဘာကီးအလွန်ပူ နးွလာ ပီး ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမက ိ

ြဖစ် ပ စပါသည်။ 

ပ (၁.၄) ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ၏့အကျို းသက် ရာက်မများ 

 

       အရင်းအြမစ်။EDF Energy , 2015 

 သိပ္ပပညာရှင်အဖဲွသ့ည် ယခအချိန်နှင့် နာင်အချိန်၏ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း 

တွင် အဓိကအ ကာင်းရင်းမှာ လူသားများ ကာင့်ြဖစ်သည်က ိ လက်ခလာကသည်။ အဓိက 

အားြဖင့် လူသားများ၏ လပ် ဆာင်မများ ကာင့် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ မ့ျား လထထဲသိ ့

လတ်ထတ်ြခင်း ြဖစ်သည။် 
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 ရာသီဥတပူ နးွလာြခင်းသည ် လထထဲတွင ် ကာဗွန်ဒင်ိ အာက်ဆိဒ် များြပားလာြခင်း 

ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ လာ့ချ ရးအဖွဲ ြ့ဖစ်သည့် IPCC မ ှ

ဖာ်ြပချက်တွင်၂၀ ရာစအလယ်မှစ၍ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတ ြပာင်းလလဲာြခငး်တွင ် လူသားများ၏ 

လပ် ဆာငမ်များသည် အဓိကအ ကာင်းအရင်းြဖစ် ပီး စစ ပါင်း၏ ၉၅ ရာခိင်နနး်သည် 

လူသားများ၏လပ် ဆာင်မများ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ လထထဲတွင ် ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် 

မီသိနး်နှင့် နိက်ထရိက် အာက်ဆိဒ် ဓါတ် ငွ မ့ျားသည ် ယခနှစမ်ျားအတွင်း ပိမိများြပား 

လာ ကာင်း ပ (၁.၅) တွင ် တွရိှ့ရပါသည်။ 

ပ (၁.၅) ကမ္ဘာ့ဖန်လအိမ် တွရ့ှိရမ 

 

 အရင်းအြမစ်။   IPCC, 2013 

Reflection   Point  

 အာက် ဖာ်ြပပါစာ ကာင်းများသည ်မှနသ်လား၊ မှားသလား? 

- ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွမ့ရှိလင် ကမ္ဘာကီးအလွန် အးခဲ ပီး သက်ရှိများ အသက်ရှင်နိင်မည် 

မဟတ်ပါ။ 

- ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းသည် လထထဲတွင ်ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ မ့ျား ပါဝင်မ များြပား 

လာြခင်း ကာင့် ြဖစ်သည။် အထူးသြဖင့် လူသားများ၏ လပ် ဆာင်မများြဖစ် သာ 

သဘာဝဓါတ် ငွမ့ျား အသးြပုြခင်း၊ စိက်ပျို ြမချဲ ထ့ွင်ြခငး်နှင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း 

ကာင့် ြဖစ်သည်။ 
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ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခငး်နှင် ့ကာဗွန်သသရာ၊ သစ် တာတိန့ငှ့် ဆက်စပမ် 

 ကာဗွန်ကိ ပသ ာန်အမျိုးမျိုး၊ နရာ ဒသအမျိုးမျိုးတင်ွ တွရ့သည်။ သက်ရှိများ 

ြဖစ်က သာ သစ် တာသစပ်င်နင့်ှ အြခားအပင်များတွင ် လည်း ကာင်း၊ သဘာဝတွင်းထွက် 

ဓါတ် ငွ မ့ျားြဖစ် သာ ကျာက်မီး သွး၊ ရနဆီ၊ သဘာဝဓါတ် ငွမ့ျားတွင် လည်း ကာင်း၊ 

လထထဲတွင် ကာဗွန်ဒင်ိ အာက်ဆိဒ် ဓါတ် ငွအ့ြဖစ် သာ်လည်း ကာင်း တွရ့သည်။ 

၎င်း နရာများတွင် အချိန်အတိင်းအတာတစ်ခအထ ိ ကာရှည်စွာ သိမး်ဆညး်ထားလင် 

တည် မဲကာဗွန ် (Stock) ဟ ခ ပီး ဤကာဗွန်များသည ်တစ် နရာမှတစ် နရာသိ ့ ရွလ့ျား န 

လင် စီးဆင်း ရွလ့ျားကာဗွန် (Fluxes) ဟ ခ သည်။ ထိ ့ ကာင့် ကာဗွန်များ တစ် နမ ှ

တစ် နရာသိ ့ ရွလ့ျားြခငး်၊ တစ် နရာတွင ်အချိန်ကာတစ်ခအထိ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ ထိ ့ နာက် 

ြပနလ်ည် ရွလ့ျားြခငး် စသည်တိက့ိ ကာဗွနသ်သရာ ဟ ခ သည်။ ကာဗွန် ရလွျားြခင်းမှာ 

သဘာဝြဖစ်စဉ်များြဖစ် သာ အပင်များရှင်သန်ကီးထွားြခင်းနှင့် အသက်ရှူြခင်းနှင် ့လူသားများ 

၏ လပ် ဆာင်ချက်များြဖစ် သာ သဘာဝတွင်းထွက်ဓါတ် ငွမ့ျားကိ လာင်ကမ်း စြခင်း နှင့် 

သစ် တာများ ခတ်ယူြခင်း ကာင့်ြဖစ်သည်။ ပ (၁.၆) တွင ် ကာဗွန်သိ လှာငြ်ခင်း၊ ကာဗွန ်

ရွလ့ျားြခင်း စသည့် ကမ္ဘာကာဗွန်သသရာအား နည်းလမ်းနှစခ်ြဖင့် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁။  လူအ့ နှာက်အယှက်မရှိခင်အချိန ်ကာဗွန်အ ြခအ န (၁၇၅၀ခနစ်ှမတိင်ခင်-အမဲ ရာင်ပ နှင့် 

ြမားများ) 

၂။ စက်မထွန်းကားလာပးီ နာက် လူအ့ နှာက်အယှက် ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ ကာဗွန ်

ြပာင်းလဲမများ (အနီ ရာင်ပနှင့် ြမားများ) 

 ၁၇၅၀ ခနစှ်မတိင်မီ ကာဗွန် ရလ့ျားမ၊ ကာဗွန်စပ်ယူသိ လှာင်ြခငး်နှင့် ကာဗွန်များ 

ထတ်လတ်ြခငး်သည် ညီမ သာ ရွလ့ျားမ ြဖစ်သည်။ နာက်ပိငး်တွင် လူများ၏ လပ် ဆာင ်

ချက်များြဖစ် သာ သဘာဝတွငး်ထွက/်ဓါတ် ငွ မ့ျား လာင်ကမ်းြခငး်၊ ဘိလပထ်တ်လပ်ြခင်းနှင့် 

ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်းများသည် ကာဗွန် ရလ့ျားမများ ြပာင်းလဲကာ ကာဗွန်ထတ်လတ ်

မသည ် ပိမိများြပားလာသည်။ လထထဲသိ ့ ကာဗွနထ်တ်လွတ်မသည ် ကာဗွန်သိ လာှင ်

သိမ်းဆည်းမထက ်အဆ ပါင်းများစွာ ပိမိများြပားလာပါသည်။ 

 ကာဗွန်သသရာတွင် အပင်များ၊ ြမ၊ သမဒ္ဒရာနှင့် လထတိ ့ ဆက်စပ်ပါဝင်သည်။ 

၎င်းတိတ့ွင် အပင်များသည ် အ ရး ကီးဆးြဖစ် ပီး အပင်များ လျာ့နည်းသွားပါက ဆက်လက် 

ထိန်းသိမ်းမရှိသြဖင့် လျာ့နည်းသွား သာ အပင်များမှ ထတ်လွတ် သာ ကာဗွန် ကာင့် 

ဖနလ်အိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ပိမိများြပားလာ၍ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမကိ ြဖစ် ပ စပါသည။် ရာသီဥတ 
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ြပာင်းလဲမ လျာ့ချ ရးအဖဲွတ့စ်ဖွဲ ြ့ဖစ် သာ  IPCC ၏ လ့လာ တွရ့ှိချက်အရ လူများ၏ 

လပ် ဆာင်မများ ကာင့် ထွက်ရှိ သာ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် စစ ပါင်း၏ ၁၀ ရာခိင်နန်းသည် 

ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း(သစ် တာဧရိယာဆးရးြခင်း) ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

ပ (၁.၆) ၁၉၉၀ ခနှစ်၏ကမ္ဘာ့ကာဗနွသ်သရာ 

 

အရင်းအြမစ်။ IPCC, 2015 

 အနာဂါတ်ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမကိ ခန်မ့ှန်းြခင်း 

 ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိသည်မှာ လူတိ၏့ လပ် ဆာင်ချက်များ ကာင့် ဖန်လအိမ် 
ဓါတ် ငွ  ့ပိမိထတ်လွတ်၍ လထထဲတွင ်ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ပိမိများြပားလာြခင်း ြဖစ်ပါသည။် 
ထိ ့ ကာင့် တိင်းတာနည်း အမျိုးမျိုးြဖင့် အတိတ်ကာလမှြဖစစ်ဉ်များကိ တိငး်တာြခင်းြဖင့် 
အနာဂါတ် ရာသီဥတကိ ခန်မှ့န်းရန် ြပုလပ်ကသည်။ သ တသန ပညာရင်ှများသည် 
(representative concentration pathway-RCP) ကိ ဖာ်ထတ်၍ အနာဂါတ်ကာလ ၂၁၀၀ 
ခနစ်ှအထ ိဖန်လအမ်ိဓါတ် ငွရ့ှိနိင်မကိ ခန်မ့ှန်းကသည်။ 
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 အတိတ်ကာလ၏အ ြခအ နများအ ပ  မူတည်၍ အနာဂါတ်ကာလတွင ် ဖန်လအိမ် 
ဓါတ် ငွထ့တ်လွတ်နိင်မည ် အ ြခအ နကိ နည်းအမျိုးမျိုးြဖင် ့ ခန်မှ့န်းခ့ဲကသည။် RCP ၈.၅ 
သည ် ဓါတ် ငွ မ့ျား ပိမိထတလွ်တ်မည်ြဖစ်သည်။ RCP 6 နှင့် RCP 4.5 ဓါတ် ငွမ့ျား 
အသင့်အတင့် ထတ်လွတ်မည်ြဖစ်သည်။ RCP 2.6 သည ်ဓါတ် ငွထ့တ်လွတ်မများ လျာ့နညး် 
မည်ြဖစ်သည်။ ဤသိ ့ RCP ကိ အသးြပုြခင်သည ် အနာဂါတ်ရာသီဥတ အ ြခအ နက ိ
ခန်မှ့န်းရန် အသးဝင်ဆး နည်းလမ်းတစ်ခြဖစ်သည်။ ပ (၁.၇) တွင ်အတတ်ိကာလကိ အ ြခခ၍ 
အနာဂါတ်ကာလ၏အပူချိန်ကိ ခန်မ့ှန်းထားပါသည်။ 

(a) ကမ္ဘာ့မျက်နှာြပင ်ပျမ်းမအပူချိန် ြပာင်းလဲမ 
(b) ြမာက်ဝင်ရိးစွနး်၏စက်တင်ဘာလတွင ်ြဖစ် ပ မည့် ရခဲအ ြခအ န 
(c) ကမ္ဘာ့သမဒ္ဒရာမျက်နှာြပင်၏ PH 

 

ပ (၁.၇) ၁၉၅၀ မ၂ှ၁၀၀ ခနစ်ှအထိ အ ြခအ နများ 

 
 
 အရင်းအြမစ်။   IPCC, 2013 
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 ပ (၁.၇) တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိငး် ဖန်လအမ်ိဓါတ် ငွထ့တ်လွတ်မများ လျာ့ချရန ်

မတားဆီးနိင်ပါက အနာဂါတ်ကာလတွင ် ရာသီဥတ ဖာက်ြပန်မများ ကု တွရ့ ပီး သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ြပင်းထန်စွာ ထိခိက်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ယခအခါ နိင်ငတကာအဖဲွအ့စညး်များမှ သ ဘာတူညီချက်တစ်ခ ချမှတ်ရာတွင် ကမ္ဘာ ့

ပျမ်းမအပူချိန်သည် စက်မ ခတ်မထွန်းကားမ ီ အချိန်တွင်ရှိ သာ ပျမ်းမအပူချိန်၏ ၂ ဒီဂရီ 

စင်တီဂရိတ်ထက ် ပိ၍မများ စရန် သ ဘာတူညီခဲ့ကပါသည်။ ကာဗွန်ထတ်လွတ်မနှင့် ပျမ်းမ  

အပူချိန်ြမင့်တက်မသည် ဆက်စပ် န သာ ကာင့် လထထဲသိ ့ ကာဗွနထ်တ်လွတ်မကိလညး် 

ထန်ိးချုပ်ရန် လိအပ်သည။် ကာဗွနထ်တ်လတ်ွမသည် ယခလကရ်ှိ ထတ်လွတ် န သာ 

ပမာဏအတငိး် ဆက်လက်ထတ်လွတ် နလင် နာင်နစ်ှ ၃၀ တွင ် ပျမ်းမအပူချန်ိ (၂) ဒီဂရီ 

စငတီ်ဂရိတ်အထ ိတိးြမင့်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

 တြခားနည်းအားြဖင် ့ ဖာ်ြပရလင ်အခလက်ရိှ ကာဗွန်ထတ်လွတ်မ ပမာဏကိ မထိန်း 

ချုပခ့ဲ်လ င် နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများ သ ဘာတူသတ်မှတ်ထားသည့် စက်မ ခတ်မထွန်း 

ကားမီအချိန်တွင်ရှိ သာ ပျမ်းမအပူချိန်၏ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သိ ့ လင်ြမန်စွာ ရာက်ရိှမည် 

ြဖစ်သည်။ 

Reflection   Point  

- Representative concentration pathway – RCP ကိ ဘယ်လိ စတင်နိင်သလ ဲ

- RCP သည ်ဘာ ကာင့် အ ရး ကီးသလ ဲ

သစ် တာနငှ် ့သစ် တာကာဗနွ်သိ လှာင်မ 

 ကမ္ဘာ့ကန်း ြမဧရိယာ၏ ၃၁ ရာခိင်နန်း (၄ဘီလီယ ဟက်တာဝန်းကျင်) သည် သစ် တာ 

ဖးလမ်းလျက်ရှိသည်။ စက်မမထွန်းကားခင်အချိနတွ်င် ကမ္ဘာ ပ တွင် သစ် တာဧရိယာ ၅.၉ 

ဘီလီယမ ် ဟက်တာဝန်းကျင်ရှိသည်။ ၎ငး်တိအ့နက် အပူပိငး် ဒသတွင် သစ် တာဖးလွမ်းမ 

ဧရိယာ အများအြပား တွရ့သည်။ ထိအ့ြပင် ြမာက်ဝင်ရိးစွန်း ဒသများြဖစ် သာ က နဒါ၊ 

အ မရိကန်၊ ဥ ရာပနိင်ငများ၊ ဆီးဘီးရားနှင့် တရတ် တိတွ့ငလ်ည်း သစ် တာဖးလမ်းမ 

ဧရိယာများကိ ပ(၁.၈) တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း တွရ့သည်။ 

 သစ် တာအမျိုးအစားအလက်ိ ကာဗွန်သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းနိငမ် ကဲွြပားပါသည်။ ကမ္ဘာ ့

အပပိူငး်သစ် တာများသည် ကာဗွန်အများဆးသိ လှာင်နင်ိ ပီး စစ ပါငး် ၅၄၇.၈ ဘီလယီ 
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တန်ကာဗွန်ဝနး်ကျင် သိ လှာင်ထားသည်။ အပူပိင်းသစ် တာများတွင်လည်း ကာဗွန်သိ လှာင ်

မြခားနားလျက်ရိှရာ ဒီ ရ တာနှင့်ရွနွ့ ့ တာများတွင် အပင်ပိငး်နှင့် ြမဆီလာကာဗွန ်သိ လှာင ်

မများသည် အြခားအပူပိင်းသစ် တာများ ကာဗွန်သိ လှာင်မနှင့် ြခားနားပါသည်။ 

ပ (၁.၈) ၂၀၁၂ ခနှစ်၏သစ် တာဖးလွမမ် 

 

         အရင်းအြမစ်။   FAO,2010 

ပ (၁.၉) ဂဟစနစ်အလိက် ကာဗွနသိ် လာှငမ် 

 

အရင်းအြမစ်။  kapos, V, Ravilious , C., leng. C., Bertzky, M., Clements, T., 

Dickson,    B.(2010) 
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Reflection   Point  

-  သင့်နိင်ငတွင် မည်သည့် ဂဟ ဗဒစနစ် ရှိသနည်း။ 

 - သစ် တာဧရိယာမည်မနှင့် မည်သည့် နရာတွင် တည်ရှိသနည်း။ မည်သည့် 

တာအမျိုးအစားများ တည်ရှိပါသလဲ။ 

 

သစ် တာမ ှကာဗွနထ်တ်လတ်ြခင်း 

 သစ် တာများသည် ကာဗွန်သိ လှာင်ထိန်းသိမး်နိင် သာ်လည်း သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းလင် ၎င်းတိတ့ွင်သိ လာှင်ထား သာ ကာဗွန်များ လျာ့နည်းဆးရးပါသည်။ သစ် တာ 

အတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းသည် အဓိကအားြဖင့် လူတိ၏့လပ် ဆာင်မများ ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ဥပမာအားြဖင် ့ ရွးချယ်သစ်ထတ်ြခင်း ကာင့် သစ် တာဧရိယာ ကျန်ရှိ သာ်လည်း ဧရိယာ 

အများအြပား၌ သစ်ပငမ်ျား လျာ့နည်း သာ ကာင့် ဂဟ ဗဒစနစ်အ ပ  ထိခိက်မများ 

ရှိပါသည်။ သစ် တာများ၏ ကာဗွန်ဆးရးမသည် တာ၏ ကာဗွန်သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းနိင်သည့် 

ပမာဏ ပ တွင် မူတညသ်ည်။ ထိအ့ြပင် သစ် တာဧရိယာ လျာ့နည်းသွား သာ နရာများတွင ်

နာက်ပငိး် ြမအသးချမအ ပ  မူတည်၍ ကာဗွန်ဆးရးမ ကွာြခားနိင်ပါသည။် အကယ်၍ 

သစ် တာဧရိယာ လျာ့နည်းသွား သာ နရာများတွင ်အ ြပာင်ရှင်းြခင်း၊ မီးရ ့ြခင်း၊ စိက်ပျိုး ြမ 

အြဖစ် ြပာင်းလဲလင ်ကာဗွန်ထတ်လွတ်မ အများဆးြဖစသ်ည်။ အထူးသြဖင့် ဤြဖစ်စဉ်များကိ 

ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများတွင် တွရ့ှိရ လ့ရှိသည်။ 

 အချို ့ နရာများတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမ အများဆးြဖစ် ပ နပါသည်။ ဥပမာအားြဖင် ့

ယခလက်ရှိထတ် ဝ သာ စာတမ်းများအရ ဘိနီရိကန်းတွင ်သစ် တာအများအြပား ြပုနး်တးီ 

လက်ရှိရာ မူလသစ် တာဧရိယာ၏သးပတစ်ပ (၇၅.၇ရာခိင်နနး်) လျာ့နည်း ကာင်း ပ(၁.၁၀) 

တွင် တွရ့ှိရပါသည်။ 
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ပ(၁.၁၀) ဘိနီရိကန်း၏သစ် တာဖးလမ်းမဧရိယာ ြပာင်းလဲြခင်း 

 

 

        အရင်းအြမစ်။ Gaveauet al.,2014 

 အတတိက်ာလတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမကိ အ မရိကန်၊ ဥ ရာပနှင့် အ ရှဥ့ ရာပ 

ဒသများ၌ အများအြပား တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ ယခအခါ အပူပိင်းမိးသစ် တာများတွင ် သစ် တာ 

ြပုန်းတီးမ အများဆး တွရ့ပါသည်။ ပ (၁.၁၁) တွင ် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အ မရိကန်နှင့် 

ဥ ရာပနိငင်များတွင် သစ် တာဧရိယာ ြပန်လည်တိးတက်လာပါသည်။ 

 သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား လျာ့ကျြခင်းသည ် ကာဗွနဒိ်င် 

အာက်ဆိဒ် ထတ်လွတ်မက ိ ြဖစ် ပ စ သာ်လည်း သစ် တာသစ်ပင်များ ြပန်လည ် စိက်ပျို း 

ပါက လထထဲကကာဗွန်များကိ စပ်ယူသိ လှာင်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း 
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နှင့် သစ် တာ ြမမ ှ အြခား ြမအသးချမသိ ့ ြပာင်းလဲသွား သာ ကာင့် ကာဗွန်ထတ်လွတ်မ 

သည ်ကမ္ဘာ့ကာဗွန်ထတ်လွတ်မစစ ပါင်း၏ ၁၀ ရာခိင်နန်း (တနှစလ် င် ကာဗွန် ၀.၉ ဘီလယီ) 

ခန် ့ ရိှသည်။ ဤပမာဏသည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း ကာင့် စစ ပါငး် ကာဗွန်ထတ်လွတ်မမ ှ

သစ် တာြပန်လည်စိက်ပျို း၍ စပ်ယူ သာကာဗွနကိ် နတ်ယူ ပးီ အသားတင် ကာဗွန်ထတ်လတ် 

မြဖစ်သည။် အသားတင် ကာဗွန်ထတ်လတ်ွမမှာ တစ်နှစ်လင ် ၉ ဘီလယီ ထတ်လွတ် ပီး 

စစ ပါင်း ကာဗွန်ထတ်လွတ်မမှာ ၂၀၀၀ ခနှစ် ဝန်းကျင်တငွ် တစ်နှစလ် င် ၂.၈± ၀.၅ ဘီလယီ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်သည်။ 

 သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား လျာ့ကျြခင်း ြဖစ် စ သာ 

အ ကာငး်ရင်းများကိ အခန်း (၃) တွင ် ဖာ်ြပမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

ပ (၁.၁၁) ၁၈၈၅-၁၉၉၅ ၏သစ် တာကာဗွန ်

 
အရင်းအြမစ်။   GRID-Arendall, 2015 

Reflection   Point    

 ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းက ိ ထိနး်ချုပ်ရန်အတကွ် အဘယ် ကာင့် သစ် တာြပုန်းတီး 

ြခငး်နင့်ှ သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း အ ကာင်းရင်းများကိ သိရိှရန် လိအပ်သနည်း။ 

သစ် တာများမ ှကာဗွန်စပ်ယ ူသိ လှာင်နိင်မ 

 သစ် တာများသည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း ကာင့် လထထသိဲ ့ ကာဗွန်ထတ်လတ ်

သာ အရငး်အြမစ်ြဖစ် သာ်လည်း သစ် တာများကိ စနစတ်ကျ စိက်ပျို းြပုစပါက ကာဗွန ်

သိ လှာင် သာ နရာတစ်ခလည်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလးတွင ် သစ် တာြပနလ်ည်စိက်ပျိုးနိင် သာ ဧရိယာ ၂ ဘီလီယ ကျာ ်

ရိှသည်။ သစ် တာြပုန်းတီး ပီး နာက် စက်ိပျိုး ြမအြဖစ် ြပာင်းလဲြခင်းမရိှ သာ ြမ၊ လူများ 

ကျူး ကျာ်၍ နထိင်မမရှိလင ် ၎င်း ြမသည် သစ် တာြပနလ်ည်စိက်ပျို းနိင်ပါသည်။ သိ ့ သာ ်

သစ် တာြပုန်းတီး သာ နရာများတွင ် သစ် တာသစ်ပင်ြပန်လည်စိက်ပျို းြခင်းအြပင ် တြခား 

ြမအသးချြခင်းြဖစ် သာ သစပ်င်သီးနှ ရာ နှာစက်ိပျိုးြခင်း၊ လယ်ယာ ြမအြဖစ် ြပာင်းလဲြခင်း 

နှင့် လူများအ ြခချ နထိင်မတိ ့ြဖစ်နိငပ်ါသည်။ 

 သစ် တာြပုန်းတီး သာ နရာများတွင ် သစ်ပင်များစိက်ပျိုးြခင်း (သိ)့ ြပန်လည ်

ပါက် ရာက်ပါက ကာဗွန်ပမာဏတစ်ခအထ ိ သိ လှာင ် ထိန်းသိမ်းနင်ိပါသည်။ ကာဗွန ်

သိ လှာင်ထားနိင် သာပမာဏသည ် သစ် တာြပုနး်တီး ပီး နာက် ြပန်လည်ြဖစ် ပ လာ သာ 

ြမအသးချမအ ပ မူတည်ပါသည်။ သစ် တာြပန်လည်စိက်ပျို းြခင်းမ ှကာဗွန်သိ လှာငနိ်င်မက ိ

ပ(၁.၁၂) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ပ(၁.၁၂) ကမ္ဘာ့သစ် တာ / သစ်ပင်စိက်ပျို းြပုစြခင်း 

 

         အရင်းအြမစ်။   WRI, 2015 
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 လူလ့ပ် ဆာင်ချက် ကာင့် လထထဲသိ ့ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်ဓါတ် ငွ မ့ျား ထတ်လတ ်

လျက်ရှိသည်။ သိ ့ သာ် လူ ကာင့်ထတ်လွတ် သာ ကာဗွနဒိ်င် အာက်ဆိဒ် ၅၅ ရာခိင်နန်းအား 

၁၉၈၅-၂၀၁၁ ခနှစ်အတွင်း သဘာဝ တာများနှင် ့ သမဒ္ဒရာတိမ့ ှ စပ်ယူ သိ လှာင်ထားသည်။ 

(အရင်းအြမစ်။ IPCC,၂၀၁၃) 

 သစ် တာဧရိယာ လျာ့နည်းြခင်း ကာင့် လထထဲသိ ့ ထတ်လွတ် သာ ကာဗွန်ဒိင ်

အာက်ဆိဒ်များအား ကန်း ြမနှင့်ဆိင် သာ ဂဟ ဗဒစနစ် အထူးသြဖင့် သစ် တာ/ သစပ်င် 

များမှ စပ်ယူထန်ိးသိမး်ထားသည်။ ထိ ့ ကာင် ့ သစ် တာများသည် လူလ့ပ် ဆာင်ချက် ကာင့် 

လထထဲသိ ့ ထတလ်တွ် သာကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်ကိ ပမာဏတစ်ခအထိ စပ်ယူ ထိန်းသိမ်း 

ထားသည်။  

သစ် တာနငှ် ့ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချြခင်း  

 သစ် တာနှင့် ကာဗွန်သသရာဆက်စပမ်ဆိသည်မှာ သစ် တာဧရိယာ လျာ့ချြခင်းနှင့် 

သစ် တာြပုန်းတီးမသည ် လထထသိဲ ့ ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွအ့ထူးသြဖင့် ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် 

များြပားလာပီး ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမကိ ြဖစ် စပါသည်။ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ 

အတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ထိန်းချုပ်/ လျာ့ချပါက လထထသိဲ ့ ကာဗွန်ထတ်လွတ်မ 

လျာ့ကျမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် သကရိှ်သစပ်င်များသည် ကာဗွန်ကိ စပ်ယူ ထိန်းသိမ်း 

နိင် သာ ကာင့် လထထဲမ ှကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်ဓါတ် ငွ ပ့ါဝငမ်က ိ လျာ့ကျ စနိငပ်ါသည်။ 

 ရာသီဥတ ြပာင်းလမဲ လျာ့ချ ရးတွင် သစ် တာများသည် အ ရးပါ သာ အခနး်က  

မှ ပါဝင် သာ ကာင့် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချ ရးအဖဲွ  ့UNFCCC မ ှ REDD+  ဟ 

အမည်တွင် သာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်း၊ သစ် တာများမှ သိ လှာင်ထား သာ ကာဗွန်များက ိထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

သစ် တာထာဝစဉ်တည်တ့ရန ်စီမအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် သစ် တာဧရိယာ တိးြမင့်ြခင်းြဖင့် သစ် တာ 

များတွင ် ကာဗွန်ပိမိစ ဆာင်း စြခင်း စသည့်လပ်ငန်းစဉ်ကိ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ REDD+  ၏ 

အ ြခခ အသးအနန်းနှင့် UN–REDD Programme တိ၏့ အခန်းက ကိ အခန်း(၂) တွင ်

ဖာ်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  REDD+ သည ် လထထဲမ ှဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ ့ လျာ့ချရန် အ ရးပါ သာ အခန်း 

က မှ ပါဝင် ပးီ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့ချြခင်းက ိအ ထာက်အကူြပု ကာင်းက ိပ (၁.၁၃) 

တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ပ(၁.၁၃) REDD+ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ 

ကာဗွန်ထတ်လွတ်မ လာ့ချြခငး် 

Reference 
Period

Emissions 
(Gt CO2) 

Year

Projection

Actual 
Emissions

Emissions
Reductions

Green shaded area is reduced emissions from REDD+ actions

 

အရင်းအြမစ်။    UN –REDD programme 

လ့ကျင့်ခနး် 

၁။ မန်ှကန် သာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်ကိ ရးွပါ။ 

 (၁) သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း     

 (၂) သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း 

 

 

 

၂။ အာက်ပါတိသ့ည ်IPCC မှ ဖာြ်ပထား သာ ကာဗွနသ်သရာတွင် ပါဝင် သာ အစိတ်အပိင်း 

များ ြဖစသ်ည။် ၎င်းတိက့ိ ပတွင် ဖာ်ြပထားသည့် ကာဗွန်ပမာဏများနှင့် တွဲ ရးပါ။ 

• လထ 

• သမဒ္ဒရာ 

• ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခငး် 

• လာငစ်ာ( ကျာက်မီး သွး၊ ရနဆီ၊ဓါတ် ငွ )့ နှင့်ဘိလပ် ြမထတ်လပ်ြခင်း 

သစ် တာဧရိယာ အားလး 

ဆးရးြခင်း 

ဂဟ ဗဒစနစ် တစ်ခအတွင်း 
အစိတ်အပိင်းတစ်ခ 

လျာ့ကျြခင်း 
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အရင်းအြမစ်။   IPCC, 2015 


