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မာတိကာ စာမျက်နှာ 

အဓိကမှတ်သားရန်အချက်များ ၁ 

နဒိါနး် ၂ 

REDD+ ဆိသည်မှာ ၂ 

ကမ္ဘာ့အဆင့် REDD+ ပ ပါက်လာမ ၄ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကလသမဂ္ဂမူ ဘာင ်(UNFCCC) ၄ 

သစ် တာများနှင့် UNFCCC ၅ 

ရာသီဥတဆိင်ရာ ဆွး နွးညိနင်းမများတွင် သစ် တာများနှင့် ြမအသးချမ 

ဆိင်ရာ ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက် ရး စိန် ခ မများ 

၈ 

နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း ၁၂ 

နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

ြခင်း၏ အကျို း 

၁၅ 

နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် တွ က့ုရသည့် စိန် ခ မ များ 

၁၆ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အစိးရအဖွဲအ့ချင်းချင်း REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်မနည်းလမ်းများ 

၁၇ 

UN-REDD+ အစီအစဉ် (www.un-redd.org) ၁၇ 

သစ် တာကာဗွန် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အ ထာက်အပ့ (FCPF) (https:// 

www.forestcarbonpartnership.org/) 

၁၉ 

သစ် တာက ဆိင်ရာရင်းနှီးြမပ်နှမအစီအစဉ်(http://www.climateinvest

mentfunds.org/cif/node/5) 

၂၀ 

အြခား REDD+ ဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မများ ၂၁ 

ြဖစ်ရပအ် ြခခ လ့လာြခင်း ၂၂ 

လ့ကျင့်ခန်းများ ၂၂ 

 

 



 
 

အဓိကမှတသ်ားရန် အချက်များ 

• REDD+ သည ်စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မကိ အ လးထား၍ စီးပွား ရး 

ဟန်ချက်ညီမမကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန်အတက်ွ ရည်ရွယ်သည့် လပ်ငန်းစဉ်တစ်ခ 

ြဖစ်သည်။ 

• REDD+ တွင် သစ် တာြပန်းတီးြခင်း၊ သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း၊ 

သစ် တာကာဗွန်များ တိးပွား စြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာများ စီမအပ်ချုပ် 

ြခင်း နှင့် သစ် တာကာဗွန်များ ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များကိ UNFCCC မှ 

ထည့်သွင်း ရးဆွဲထားပါသည်။ 

• UNFCCC ၏ ဆွး နွးညိနင်းချက်များအရ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငအားလးသည် REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လူအများ ပူး ပါင်းပါဝင် 

နိင် သာ၊ ဆွး နွးြပင်ဆင်နိင် သာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ် လ့လာ 

သင်ယူနိင် သာ ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများ၏ အ ရးပါမကိ သ ဘာတလူက်ခက 

ပါသည်။ 

• များစွာ သာ နိင်ငအစိးရများအကား ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများသည် REDD+ 

ဆိင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများကိ စတင် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင ်

ရန် အဆင်သင့်ြဖစ် ရးအတွက် ကူညီ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။  
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နိဒါန်း 

 ဤသင်ခန်းစာသည် REDD+ နှင့် UNREDD အစီအစဉ်တိ၏့ အ ြခခသ ဘာ 

တရားများက ိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

သင်ခန်းစာတွင် အာက်ပါအ ကာင်းအရာများကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပထားပါသည-် 

• REDD+ ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း။ နိင်ငတကာအဆင့်တွင် REDD+ ကိ 

မည်သိ ့ ဆွး နွး ညိနင်း နကသနည်း။ 

• အမျို းသားအဆင့် REDD+  အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၏ 

အ ရးပါမနှင့် စိန် ခ မများ 

• အမျို းသားအဆင့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ 

အ ထာက်အကူ ြဖစ် စရန ်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်လပ်ရှားမများ 

 

REDD+ ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 

သင်ခန်းစာ(၁) - ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် သစ် တာများ၏ အခန်းက  ၌ ဆွး နွး 

ဖာ်ြပ ပီးသည့်အတိင်း သစ် တာက သည် မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွများ (GHGs) ထတ်လတ ်

ြခင်းကိ လာ့ချရန်အတွက ် အလားအလာအ ကာင်းဆး ြဖစ်ပါသည်။ ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများ၌ 

သစ် တာြပန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

လာ့ချြခင်း၊ သစ် တာများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာ စီမ 

အပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် သစ် တာကာဗွန်များတးိပွား စြခင်း တိ ့ပါဝင်သည့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ ်

သည ် သစ် တာနှင့် ြမအသးချမက ဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မများမှတစ်ဆင့် ရာသီဥတ 

ြပာင်းလဲမ လာ့ချြခင်းကိ အ ထာက်အက ူ ြဖစ် စနိင်ရန်အတွက် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများကိ 

မက်လး ပး ထာက်ပ့သည့် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မြဖစ်သည်။ REDD+ အ ကာင်အထည ်

ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရန်အတက်ွ ငွ ကး ထာက်ပ့ ရးသည ် ယခအချိန်အထိ မ သချာ သး 

သာ်လည်း ဖွ ဖ့ို း ပီးနိင်ငများနှင့် ပဂ္ဂလိကက မှ လ လာက် သာ ထာက်ပ့မများနှင့်အတ ူ

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ရးအတွက် ကာဗွန်ထတလ်တမ် လျာ့နည်း စသည့် 

လပ်ငန်းများတွင ်ရင်းနှီးြမပ်နှရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခ ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၉ ကိမ် ြမာက ် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ ညီလာခ 

(COP19) တွင် ချမှတ်ခ့ဲသည့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဝါ ဆာမူ ဘာင် (Warsaw 

Framework) ဟ ခ သာ အဓိက လမ်းညန်ဆးြဖတ်ချက ် ၇ ချက် အပါအဝင် REDD+ 
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ဆိင်ရာ UNFCCC အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ ညလီာခလမ်းညန်ချက်များကိ ၂၀၀၇ ခနှစ်မှ စတင်၍ 

ပမှန် ပနှိပ်ထတ် ဝလျက်ရှိပါသည်။ အ စာပိင်းကာလ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ၏ ဆးြဖတ်ချက ်

များကိ အ ြခခ၍ UNFCCC သည် ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများမှ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ 

ဆာင်ရွက်သည့်အတွက ် ရလာဒ်အ ြခခ သာ ငွ ကး ထာက်ပ့မများ ရရှိနိင် စရန ်

လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် လျက်ရှိပါသည်။ ရလာဒ်အ ြခခ သာ  REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ REDD+ စည်းမျဉ်းအြဖစ ်

သတ်မှတ်နိင်ပါသည်။  

၂၀၀၇ ခနှစ ် မတိင်မီက သစ် တာြပန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမှ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များသာ ပါဝင်ထည့်သွင်းရန် လိသည်ဟ 

ယူဆကပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် REDD ဟ အတိ ကာက ် သတ်မှတ် ခ ဆိကပါသည်။ 

သိ ့ သာ်လည်း အြခားအ ရးပါသည့ ်လပ်ငန်းစဉ်များကိ ထည့်သွင်းရန ်သ ဘာတူကသည့် 

အတွက် REDD တွင် + သ ကတကိပါ ထပ်မ ပါင်းထည့်၍ REDD+ အြဖစ် သတ်မှတ ်

လာကပါသည်။ ထပ်မထည့်သွင်းစဉ်စားသည့် လပ်ငန်းစဉ်များမှာ-  

• သစ် တာကာဗွန်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

• စဉ်ဆက်မြပတ်သစ် တာစီမအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် 

• သစ် တာကာဗွန်တိးပွား စြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည်။ (Cancun သ ဘာတူညီချက် 

အပိဒ် ၇၀ ကိ ကည့်ပါ) 

ပ ၂-၁ REDD+ နှင့် မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ထတ်လတ်မများ 

Reference 
Period

Emissions 
(Gt CO2) 

Year

Projection

Actual 
Emissions

Emissions
Reductions

Green shaded area is reduced emissions from REDD+ actions

 
Source: UN-REDD Programme 
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ပ ၂-၁ တွင် တွရ့ သာ ဂရပ်အတိင်း REDD+ အ ြခခ သ ဘာတရားတွင် 

စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမ အပ်ချုပ်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ တစ်ဆင့်- 

 (က) သစ် တာက မှ ထတ်လတ် သာ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လတ်မများက ိ

လာ့ချြခင်း နှင့် 

 (ခ)  ကာဗွန်သိ လှာင်ရာ နရာအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန် သစ် တာက ၏ စွမ်း ဆာင် 

ရည်ကိ ြမင့်တင်ရန်အတွက် ကာဗွန်သိ လှာင်ရာ နရာ ၅ နရာြဖစ် သာ 

ြမ ပ ဇီဝြဒပ်ထ၊ ြမ အာက်ဇီဝြဒပ်ထ၊ ြမဆီလာကာဗွန်၊ သစ်ရွက် ကများ 

နှင့် သ ြခာက် န သာ သစ်ပင်များရှိ ကာဗွန်ပမာဏက ိ ြမင့်တင်ြခင်း 

လပ်ငန်းများကိပါ တပို င်နက ် ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ 

 

ကမ္ဘာအဆင့် REDD+ ပ ထက်ွလာမ 

သစ် တာများ၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ တန်ဖိးများကိ အသိအမှတ ်

ြပုလက်ခြခင်းသည ် မးခွန်းများစွာက ိ ပ ထွက်လာ စပါသည်။ 

• အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ငွ ကး ထာက်ပ့ရန် စီးပွား ရးအခွင့်အလမ်းများ 

• ရန်ပ ငွ ကးများ ထာက်ပ့ရရှိရန်အတွက ်မည်သည့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ ထည့်သွင်း 

ဆာင်ရွက်သင့်ပါသနည်း။ 

• မည်သူက ရန်ပ ငွ ကး ထာက်ပ့ ပးသင့်ပါသနည်း။ 

 

ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) 

ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) တွင် နိင်ငတကာ 

အဆင့် အဆိပါ မးခွန်းများကိ ဆွး နွးညိနင်းခဲ့ကပီး ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခနှစ်တွင် 

ကျင်းပသည့် Rio ကမ္ဘာ့ထပ်သီးညီလာခ (Rio Earth Summit) ၌ UNFCCC ကိ 

ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ ပီး ၁၉၉၄ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက် နတ့ွင် စတင် ဆာင်ရွက်လာခဲ့ကပါသည်။ ၂၀၁၅ 

ခနှစ ် ဧပီလ၌ UNFCCC တွင် အဖွဲ ဝ့င်နိင်င (Parties) စစ ပါင်း ၁၉၆ နိင်င ပါဝင် ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများသည ် ရာသီဥတဆိင်ရာ အ ကာင်းအရာများကိ ပိမိ ညိနင်း 

ဆွး နွးနိင်ရန် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ ညီလာခအစည်းအ ဝး(COP) ကိ နှစ်စဉ် စ ဝးကျင်းပ 

ကပါသည်။ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများညီလာခဆးြဖတ်ချက်များကိ အာက်ပါနည်းအတင်ိး ခါင်းစဉ် 

တပ် ပးကပါသည-် 
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“# of decision /CP. # of COP”။ ဥပမာအားြဖင့် COP 16 တွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် 

ပထမဆးြဖတ်ချက်ကိ decision 1/CP.16 ဟ သတ်မှတ် ပးကပါသည်။ 

ကနွဗ်ငး်ရင်ှး၏ ရည်မှန်းချက်မှာ လထထဲရိှ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ပါဝင်မပမာဏအား 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမနှင့် အန္တရာယ်ရှိ သာ လူပ့ ယာဂ နှာင့်ယှက်မများက ိ တားဆီး 

ကာကွယ်နိင်သည့် အ နအထားတွင် တည်တည် ငိမ် ငိမ် ရှိ န စရန် ြဖစ်ပါသည်။ အ ရးကီး 

သာ လပ်ငန်းစဉ်များကိ တိးချဲ ့ ဆွး နွးနိင်ရန်အတွက် ၁၉၉၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် 

ဂျပန်နိင်င၊ တိကျို မို ၌့ UNFCCC ၏ တတိယအကိမ် ြမာက် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများညီလာခ 

(3rd COP) ၌ ကျို တိပရိတိ ကာ (Kyoto Protocol) ကိ ချမှတ်ခ့ဲကပါသည်။ 

ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်များအကား စက်မဖွ ဖ့ို း ပီးနိင်ငများ (Annex 1 နိင်ငများ) 

သည ် ြမအသးချမနှင့် သစ် တာဆိင်ရာက များအလိက် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချရန ်

သိမ့ဟတ်  ကန ့သ်တ်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

 

သစ် တာများနှင့ ်UNFCCC 

ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများတွင် သစ် တာြပန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း လပ်ငန်းများက ိ  ၂၀၀၀ ခနှစ ် အလယ်ပိင်းကာလတွင် 

အ လးထား စဉ်းစား ဆာင်ရွက်လာကပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ကျို တိပရိတိ ကာ၏ 

သန ့စ်င် သာ ဖွ ဖ့ို းမနည်းစနစ်များ (CDM) တွင် အပူပိင်းသစ် တာများ ြပုန်းတီးြခင်းကိ 

ထည့်သွင်းထားြခင်းမရှိပါ။ CDM သည် ကာဗွန်ထတ်လတ်မများက ိ ရာင်းဝယ်နိင်သည့် 

စနစ်အ နြဖင့် ကန်သွယ်နိင်သည့် တရားဝင် အ ထာက်အထားခိင်မာ သာ ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မ လာ့ချထားသည့် ယူနစ်များကိ အ ထာက်အပ့ ပးပါသည်။ 

၂၀၀၅-၂၀၁၀ ခနှစ ် ကာလအတွင်း ဖွ ဖိ့ုးဆနိဲင်ငများတင်ွ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် 

သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မက ိ လာ့ချရန် ကမ္ဘာ့အဆင့် 

လပ်ငန်းစဉ် စနစ်ထားရှိ ရး ယူဆချက်သည ် UNFCCC မှ ပ ထွက်လာ ပီး ဆွး နွး 

ညိနင်း ဆးြဖတ်ချက်များကိလည်း ချမှတနိ်င်ခ့ဲကပါသည။် 

၂၀၀၅ ခနှစ ် ၁၁ ကိမ် ြမာက ် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများညီလာခ (COP 11) ၌ ရာသီဥတဆိင်ရာ 

ဆွး နွးညိနင်းမ အစီအစဉ်တွင် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှကာဗွန်ထတ်လတ်မက ိ လာ့ချ 

ရး အဆိြပုလာကိ ကာ်စတာရီကာနိင်ငနှင့် ပါပူအာနယူးဂနီနိင်င အစိးရများက ပူး ပါင်း 

တင်ြပကပါသည်။ အ ရးကီးသည့် ဝါဟာရများအတွက ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်များကိ 

လည်း သ ဘာတူ သတ်မှတ်ခ့ဲကပါသည် ( ဘာက်စ ် ၂-၂ တွင် ကည့်ပါ)။ ၂ နှစ်ကာ ပီး 
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နာက် ဘာလီလပ်ငန်းစမီချက်၏ က တစ်ရပ်အြဖစ် UNFCCC COP 13 ၌ ဖွ ဖိ့ုးဆဲ 

နိင်ငများတွင ် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များြဖစ် သာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ 

အတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း၊ သစ် တာများအား 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် စီမအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် သစ် တာကာဗွန်များ တိးပွား စြခင်း  

တိအ့တွက် မက်လးများနှင့် မူဝါဒဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းက ိ ထာက်ပ့နိင်ရန် 

တရားဝင် ဆွး နွးညိနင်းမများ စတင်ြပုလပ်ခဲ့ကပါသည်။ 

ဆွး နွးညိနင်းမများစွာ ြပုလပ် ပီး နာက် UNFCCC သည် ကမ္ဘာ့အဆင့် REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ် ဆာင်ရွက်မည့်ပစကိ ပ ဖာ် ပးနိင်သည့် ဆးြဖတ်ချက်များစွာကိ ချမှတ်ခ့ဲ 

ကပါသည်။ ၂၀၀၉ ခနှစ ် ကိပင် ဟဂင် သ ဘာတူညီချက်၏ က တစ်ရပ်အ နြဖင့် 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် နိင်ငအများစသည် 

ရန်ပ ငွ ကးနှင့် ထာက်ပ့မများ ကတိကဝတ်များ ထားရှိခဲ့ကပါသည်။ 

ထိြ့ပင် UNFCCC COP သည ် ၂၀၁၀ ခနှစ် ကန ့က်ူးသ ဘာတူညီချက ် (2010 Cancun 

Agreement)၊ အရှိန်အဟန်ြမင့် ဆာင်ရွက် ရးအတွက် ၂၀၁၁ ခနှစ ်ဒါဘင်လမ်းစဉ် (2011 

Durban Platform)၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ် ဒိဟာ ရာသီဥတဆိင်ရာ ဆာင်ရွက် ရးနည်းလမ်း 

(2012 Doha Climate Gateway) နှင့် ၂၀၁၃ ခနှစ် REDD+ ဆိင်ရာ ဝါ ဆာမူ ဘာင် 

(2013 Warsaw Framework) တိ၏့ က တစ်ရပ်အြဖစ် နာက်ပိင်းတွင် REDD+ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်နိင် ရး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ ရးဆွဲထားရှိ ပီး 

နည်းပညာဆိင်ရာ လမ်းညန်မများ  ပ့ပိးထားရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇွန်လတွင် REDD+ 

နည်းပညာဆိင်ရာ လမ်းညန်ကိ အပီးသတ် ရးဆွဲခဲ့ ပီး ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် 

ြပင်သစ်နိင်င၊ ပဲရစ် မို ၌့ ကျင်းပမည့် ညီလာခတွင် ဆက်လက် ဆွး နွးရန်အတွက ် COP 

ဆးြဖတ်ချက ်၃ ချက်ကိလည်း သ ဘာတူညီခဲ့ကပါသည်။ 

ကန ့က်ူး မို တ့ွင် ကျင်းပသည့် COP16 ၏ ဆးြဖတ်ချက်အမှတ်စဉ် 1/CP 16 သည ်

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ လိအပ်ချက်များ 

ြဖည့်ဆည်းထားရှိရန် နှင့် ရလာဒ်အ ြခခ သာ ရန်ပ ငွ ကး ထာက်ပ့မများက ိ ရရှိရန် 

အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများကိ တာင်းဆိထားပါသည်။ (သင်ခန်းစာ ခါင်းစဉ် တစ်ခချင်းစီတွင ်

အ သးစိတ် ဆွး နွး တင်ြပထားပါသည်) 

• အမျို းသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစီမချက် (သင်ခန်းစာ-၄) 
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• စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း၊ အစီရင်ခစာြပုစြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း (MRV) 

လပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည့် အမျို းသားအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာ ရး 

စနစ် (သင်ခန်းစာ-၅) 

• ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မသတင်းအချက်အလက်စနစ် (သင်ခန်းစာ-၇) 

• သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏများ နှင့် သစ် တာရညည်န်း 

ပမာဏ (သင်ခန်းစာ-၆) 

  ဘာက်စ ်၂-၂: COP 11 မ ှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်များ 
 

သစ် တာများ ြပန်လည်တည် ထာင်ြခင်း 

 “လူသားတိ၏့ တိက်ရိက်ပ ယာဂများ ကာင့် အနည်းဆး နှစ် ၅၀ ကာ 
သစ် တာများ မရှိ တာ့သည့် ြမ နရာများအား ပျိုးပင်ြဖင့် စိက်ပျို းြခင်း၊ 
အ စ့ချစိက်ပျို းြခင်း သိမ့ဟတ် သဘာဝမျို း စ့တည်ရှိရာ အရင်းအြမစ်များကိ 
လူတိ၏့ ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်မများြဖင့် သစ် တာ ြမများအြဖစ်သိ ့ ြပန်လည ်
ြဖစ်ထွန်း စြခင်း” 
 
တာပျက်များအား ြပန်လည်ြပုစတည် ထာင်ြခင်း 

 “ယခင်သစ် တာဖးလမ်းမရှိ သာ်လည်း သစ် တာများမရှိသည့် အ ြခအ နသိ ့
ြပာင်းလဲသွား သာ ြမ နရာများအား ပျိုးပင်ြဖင့် စိက်ပျို းြခင်း၊ အ စ့ချ 
စိက်ပျို းြခင်း သိမ့ဟတ် သဘာဝ မျို း စ့တည်ရှိရာ အရင်းအြမစ်များကိ လူတိ၏့ 
ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်မများြဖင့် သစ် တာ ြမအြဖစ်သိ ့ြပန်လည်ြဖစ်ထွန်း စြခင်း” 
 
သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း 

 “လူသားတိ၏့ တိက်ရိက်ပ ယာဂများ ကာင့် သစ် တာ ြမမှ သစ် တာများ 
မရိှသည့် ြမ နရာအြဖစ်သိ ့ ြပာင်းလဲြခင်း”  

 

၇ 
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ပ ၂-၃ COP 16 တွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

လိအပ်သည့် လပ်ငန်းများ 

 
Source: UN-REDD Programme 

ပ ၂-၃ သည ် REDD+ အတွက် လိအပ်သည့် လပ်ငန်းစဉ် ၄ ခနှင့် အဖဲွဝ့င်နိင်ငများ 

ညီလာခ၏ အဓိကဆးြဖတ်ချက်များကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ရာသီဥတက  ဆွး နွးညိနင်းမများတွင ်သစ် တာများနှင့ ် ြမအသးချမများကိ 

ပါင်းစပ်ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက် ရးဆိင်ရာ စိန် ခ မများ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ရာသီဥတက  ဆွး နွးညိနင်းမများတွင် သစ် တာများက ိ ပါင်းစပ ်

ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက် ရး စိန် ခ မများစွာ ရှိပါသည်။ 

 

သမိင်း ကာင်းအ ြခခြခင်း 

အ ြခခအားြဖင့် ကမ္ဘာ့အပူချိန်ြမင့်တက်လာမကိ တည် ငိမ် စရန ် မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်မ 

နည်းလမ်းများ (သင်ခန်းစာ ၈: မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်မနည်းလမ်းများတွင် အကျယ်တဝင့် 

ဆွး နွးထားပါသည်) ကိ နိင်ငတစ်နိင်င၏ သမိင်း ကာင်းကိ အ ြခခ၍ လက်ရှိ မှန်လအိမ် 

ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မပမာဏနှင့် အပူချိန်ြမင့်တက်မ လာ့ချ ရး လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက် 

ြခင်းအတွက် လိအပ်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အ နအထားြဖင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် ကနဦး UNFCCC သ ဘာတူညီချက်သည ် ယဘယျ 

လိက်နာရမည့် အ ြခခ စည်းမျဉ်းများကိ သတ်မှတ်ထား သာ်လည်း ဆာင်ရွက်ရမည့် 

Na onal 
Strategy (NS)  

or  
Ac on Plan 

(AP) 

NFMS 
including 
MRV 

Safeguard 
Informa on 
system (SIS) 

FREL / FRL 
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တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိ ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ရလာဒ်အ နြဖင့် ဖွ ဖ့ို း ပီးနိင်ငများ 

သည ် သမိင်း ကာင်းအ ြခခအရ လထထသဲိ ့ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွအ့များဆး ထတလ်တ်ခ့ဲ 

သည့်အတွက ် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမနှင့် နာက်ဆက်တွဲ ဆိးကျို းများကိ တိက်ဖျက်ရာတွင် 

အဓိက ဦးစီးဦး ဆာင်ြပုသင့်ပါသည်။  

 

တရားစီရင်ပိင်ခွင့် 

အချို ့ သာပဂ္ဂ လ်များသည ် REDD+ ကိ အြပည်ြပညဆိ်င်ရာ စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ် 

ြပဌာန်းရန်နှင့် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများမှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်ရမည့် 

နည်းလမ်းများ၏ အဝင်ကိက်ညီမအား အကဲြဖတ်ရန် နည်းလမ်းအြဖစ် ရြမင်ပါသည်။ ထိသိ ့

ရြမင်ြခင်းသည ်အမျိုးသားအဆင့် အချုပ်အြခာအာဏာ၊ စီးပွား ရး ရးရာနှင့် အသက် မွး 

ဝမ်း ကျာင်းမအ ပ  ဒသဆိင်ရာ သက် ရာက်မ များနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများတွင် 

လက်ခနိင်ဖွယ်မရှိ သာ မူဝါဒ ရးရာအ ကာင်းအရာများက ိြဖစ် ပ စပါသည်။  

 

အဝင်ကိက်ညီမ 

သစ် တာနင့်ှ ြမအသးချမဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ အ ြခခ၍ ကာဗွန်ထတ်လတ်မက ိ

လာ့ချြခင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်သည ် ရပ်ကင်း လာင်စာ အ ြခခ သာ 

စီးပွား ရး မှ ကမ္ဘာကီးကိ အနည်းငယ် ဝးကွာ စရန် ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ် ကာင်း 

ဝဖန်သးသပ်ခဲ့ကပါသည်။ အထူးသြဖင့် ဖွ ဖ့ို း ပီးနိင်ငများတွင ် အ ရးပါသည့် ကာဗွန် 

ထတ်လတ်မ လာ့ချ ရးလပ်ငန်းစဉ်များကိ နှး ကွး စသည်ဟ ရြမင်သးသပ်ကပါသည်။ 

အ လးထားစဉ်းစားရန်အချက ်  

သင၏်နငိင်တွင် REDD+ ကိ အမျို းသားအဆင့် မူဝါဒ ရးရာတစ်ခအ နြဖင့် ဆွး နွး ပီး 

ြဖစ်ပါသလား။ မည်သည့်အချိန်က ဆွး နွးခဲ့ပါသလဲ။ မည်သည့်ရလာဒ် ထွက် ပ ခဲ့ 

ပါသလဲ။ 
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REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ 

UNFCCC အာက်ရိှ REDD+ တွင် သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းမကိ လာ့ချြခင်း၊ သစ် တာကာဗွန်တိးပွား စြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမ 

အပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် သစ် တာကာဗွန် ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ 

ထိလပင်နး်စဉ်များသည် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချြခင်းဆိင်ရာ အဓိက အ ြခခ 

စည်းမျဉ်း ၃ ချက ်ြဖစ်သည့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း၊ ကာဗွန်စပ်ယူသိ လှာင်မနန်း 

တိးပွား စြခင်းနှင့် ရှိ ပီးသား သစ် တာကာဗွန် သိ လှာင်ရာ နရာများအား ထိန်းသိမ်းြခင်း 

လပ်ငန်းများကိ အကျုးဝင် စပါသည်။ လပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ်အား အာက်တွင ် အ သးစတိ် 

ဖာ်ြပထားပါသည်- 

 

၁။ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှကာဗွန်ထတလ်တ်မ လာ့ချြခင်း 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်အများစမှာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ သစ် တာ ြမအသးချမမှ 

သစ် တာမဟတ် သာ အြခား ြမအသးချမသိ ့ ရရှည် သိမ့ဟတ် အမဲတမ်း ြပာင်းလဲြခင်း 

ဟ ဖာ်ြပကပါသည်။ ဆးြဖတ်ချက် အမှတ်စဉ် 16/ CMP.1 ၌ UNFCCC သည် 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ  လူသားတိ၏့တိက်ရိက် ပ ယာဂများ ကာင့် သစ် တာ ြမမ ှ

သစ် တာမဟတ်သည့် ြမအြဖစ်သိ ့ ြပာင်းလဲသွားြခင်းဟ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိပါသည။် 

ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်သည် သစ် တာအြဖစ ် သတ်မှတ်ထားသည့် အ နအထားထက ်

ရွက်အပ်ဖးလမ်းမ လျာ့နည်းသွားြခင်းကိ ဆိလိပါသည်။ ထိ ့ ကာင့ ် သစ် တာြပုန်းတီး 

ြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းသည ် လူသားတိ ့ ကာင့် အြခား ြမ အသးချမ 

အြဖစ်သိ ့ ြပာင်းလဲြခင်းကိ လျာ့နည်း စ ပီး ရွက်အပ်ဖးလမ်းမပမာဏ ပိမိများြပားလာ စ 

ပါသည်။ 

 

၂။ သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်မှာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် အ နအထားြခင်းမတူညီဘ ဲ လူသား 

တိ၏့ တိက်ရိက်ပ ယာဂ ကာင့် သစ် တာကာဗွန်ပမာဏ ဆးရးသွားြခင်းကိ ဆိလိပါသည်။ 

ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်အတွက် ကာဗွန်ဆးရးြခင်း နှင့် ကာဗွန်ဆးရးမ အနည်းဆး 

သက် ရာက်သည့် ဧရိယာရှိ ပမာဏအတိင်းအတာကိ ခဲွြခားသတမှ်တရ်န် လိအပ်ပါသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် ကာဗွန်ပမာဏ ြပာင်းလဲမများြဖင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းသည် 

လူသားတိနှ့င့် တိက်ရိက်သက်ဆိင်သည့် ကာဗွန်ပမာဏ လျာ့နည်းသွားြခင်းက ိကိယ်စားြပု 
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ဖာ်ြပပါသည်။ သစ် တာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက ် သတမှ်တသ်ည့် အ နအထားအထက် 

ရွက်အပ်လမ်းမိးမပမာဏ ကျန်ရိှ ပီး ြမအသးချမမ ြပာင်းလဲ သးသည့် အ နထားကိ 

သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းဟ ဖာ်ြပပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းသည ် လူသားတိ ့ ကာင့် ကာဗွန်ပမာဏ 

လျာ့နည်း စသည့် အ နအထား ြဖစ်ပါသည်။  

 

၃။ သစ် တာကာဗွန်များထိန်းသိမ်းြခင်း 

သစ် တာများ၊ ကာဗွန်သိ လှာင်ရာ နရာများနှင့် ကာဗွန်စပ်ယူသိ လှာင်နိင်စွမ်းရည် တိက့ိ 

ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိန်းသိမ်းြခင်း စာင့် ရှာက်ြခင်းကိ ယဘယျ 

အားြဖင့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မပမာဏအား မူလအ နအထားသိ ့ ရာက် အာင် ချဖျက် ပး 

နငိ် သာ လပ်ငန်းစဉ်အြဖစ် လက်ခကပါသည်။ ထိ ့ ကာင့ ် သစ် တာများအား ထိန်းသိမ်း 

စာင့် ရှာက်ြခင်းကိ ကာဗွန်ပမာဏအား ထိန်းသိမ်းြခင်းအ နြဖင့် သတ်မှတ်နိင်ပါသည်။ 

 

၄။ သစ် တာများအား စဉ်ဆက်မြပတ် စီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်ြခင်း 

လူမ ရး၊ စီးပွား ရးနှင့် ဂဟစနစ်ဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကိ မတစွာ ြပည့်မီ စရန်၊ 

ကာဗွန်သိ လှာင်ရာ နရာများက ိ ထိန်းသိမ်းရန် သိမ့ဟတ် ြမင့်တင်ရန်အတွက် သစ်ထတ် 

မည့် သစ် တာဧရိယာများအား စီမအပ်ချုပ်ြခင်းကိ ဆိလိပါသည်။ သစ် တာများအား 

စဉ်ဆက်မြပတ် စီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်ြခင်းသည် သစ် တာများ၏ ကီးထွားတိးပွားနန်းနှင့် 

ကိက်ညီ သာ သစ်ထတ်လပ်မပမာဏနန်းထားကိ ရည်ညန်းပါသည်။ 

 

၅။ သစ် တာကာဗွန်များ တိးပွား စြခင်း 

ကာဗွန်သိ လှာင်ရာ နရာများနှင့် ကာဗွန်စပ်ယူသိ လှာင်နိင်စွမ်းရည်တိအ့ား ဖန်တီး ပး 

ြခင်း သိမ့ဟတ် ြမင့်တင် ပးြခင်း ကိ ဆိလိပါသည်။ သစ် တာကာဗွန်များ တိးပွား စြခင်း 

လပ်ငန်းစဉ်တွင် ရှိနှင့် ပီးသား အတန်းအစားကျဆင်း န သာ သစ် တာများအား ြပန်လည ်

ြပုစြခင်း၊ သစ် တာမဟတ် သာ ဧရိယာများတွင် သစ် တာများ ြပန်လည ် စိက်ပျို း 

တည် ထာင်ြခင်းြဖင့် သစ် တာဖးလမ်းမကိ တိးပွား စြခင်း က့ဲသိ ့ သာ  သစ် တာစီမ 

အပခ်ျုပမ်လပ်ငန်းများ ပါ ဝင်ပါသည်။ 
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အ လးထားစဉ်းစားရန်အချက ်

တတိယ ြမာက်လပ်ငန်းတစ်ရပ်ြဖစ် သာ သစ် တာကာဗွန်များ ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ ကန ့က်ူး 

သ ဘာတူညီချက်မတိင်ခင် ထည့်သွင်းမစဉ်းစားခ့ဲသည်ကိ အဘယ် ကာင့်ဟ သင်ထင်ြမင် 

ပါသနည်း။ 

 

နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ကမ္ဘာ့အဆင့် REDD+ ဆိင်ရာ ဆွး နွးညိနင်းမများ ြပုလပ်က သာ်လည်း လပ်ငန်းစဉ ်

များကိ နိင်ငအဆင့်/ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငအဆင့် 

မ ဆာင်ရွက်မီကားကာလတွင် ြပည်နယ်/တိင်း ဒသကီးအဆင့် ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။  

UN-REDD အစီအစဉ်မှ Josep Garí ၏ ရှင်းတင်တင်ြပချက်မှာ- 

REDD+ ကိ ထိထိ ရာက် ရာက ် ရရှည်တည်တစွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 
အလိငှ့ာ အမျိုးသားအဆင့် မူဝါဒများ၊ နိင်ငအဆင့် အ ကာင်အထည် ဖာ ်
ဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများနှင့် ြပညသ်တူစ်ရပ်လး/ ပဂ္ဂလိကက  
ြဖင့် ရင်းနှီးြမပ်နှမများကိ တနိင်ငလး အတိင်းအတာြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည့ ်
လပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အြဖစ် ရှးဦးစွာ စဉ်စားမိခဲ့ကပါသည်။ တနိင်ငလး 
အတိင်းအတာြဖင့် အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် လူမ ရး 
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်မအလိက် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖိ့ုး 
တိးတက်မကိ အာင်ြမင်ရရှိ စမည ် ြဖစ်သည်။ သိြ့ဖစ်၍ အမျိုးသားအဆင့် 
REDD+ လပ်ငန်းစဉ်သည် စိတ်ကူယဉ်ဆန်ြခင်းမျို း မဟတဘဲ် 
အ လးအနက်ထား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အကျို းသက် ရာက်မရှိြခင်းနှင့် 
ရရှည် တည်တမရှိြခင်း တိအ့ ပ  အ ြခခထားပါသည်။ 

အြပန်အလှန်အားြဖင့် REDD+ ဆိင်ရာ ဒသအဆင့်စီမကိန်းများသည ်
ခိင်လ သာ ရလာဒ်များကိ ထွက် ပ စရန်နှင့် ဆန်းသစ် ြပာင်းလဲမများ 
ကိ စမ်းသပ်နိင်သည့် နည်းလမ်းများပင် ြဖစ်သည်။ ယခအခါ ကိလဘီယာ၊ 
ကွန်ဂိ၊ အင်ဒိနီးရှား၊ ကင်ညာနှင့် တန်ဇန်နီးယားက့ဲသိ ့ သာ နိင်ငများတွင် 
REDD+ စီမကိန်းများ၏ အရွယ်အစားနှင့် ဒီဇိင်းများစွာ တးိတက်ဖွ ဖိ့ုး 
လျက်ရှိပါသည်။ REDD+ အတွက် ရင်းနှီးြမပ်နှမအဆင့်မှာ ထင်ရှား 
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ကွဲြပား သာ ကားဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းများအြဖစ ် ရှ ့ ြပးစီမကိန်းများကိ 
လက်ခပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း REDD+ အ ပ  တွး ခ ယူဆချက်သည် 
UNFCCC ရည်မှန်းချက ် စညန်းများနှင့် လိက် လျာညီ ထွ ြဖစ်ြခင်း၊ 
တစ်နိင်ငလး အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း ကိ အာင်ြမင်ရရှိ 
စမည် ြဖစ်သည်။ 

UN-REDD / Josep Garí, “Pilot Projects versus National Policy in the REDD+ 

Arena1”. 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပါဝင်သည့် နည်းပညာ 

နှင့် လပ်ငန်းစဉ်များမှာ ရပ် ထွးများြပားသည့် အား လျာ်စွာ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများသည ်

က အဆင့် ၃ ဆင့် ြဖင့် REDD+ ကိ ဆာင်ရွက်သင့် ကာင်း သ ဘာတူညီခဲ့ကပါသည်။ 

က အဆင့် ၃ ဆင့်မှာ ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့်၊ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

အဆင့်နှင့် ရလာဒ်အ ြခခ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ြဖစ်ပါသည်။ ပ ၂-၄ သည် လပ်ငန်းစဉ် 

အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီအလိက် အ သးစိတ် ရှင်းလင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ပ ၂-၄ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတက်ွ က အလိက် 

ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း 

 

Source: UN-REDD Programme 
                                                                 
1 https://unredd.wordpress.com/2013/07/31/pilot‐projects‐versus‐national‐policy‐in‐the‐redd‐arena/  
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• သင်ခန်းစာ ၇ : ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ 
• သင်ခန်းစာ ၈ : မူဝါဒများနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများ (PAMs) 

 

အ လးထားစဉ်းစားရန်အချက ်

သင၏်နငိင်တွင် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတက်ွ ြပုြပင် ြပာင်းလဲနိင်မ 

အ နအထားကိ မည်သိ ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိပါသနည်း။ 
 

 

နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၏ အကျိုး 

ကမ္ဘာ ့ မန်ှလအိမ်ဓါတ် ငွမ့ျား လ ာ့ချြခင်းကိ အ ထာက်အကူြပုနိင်သည့် နိင်ငအဆင့် 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်  အကျို းများစွာ ရရှ ိ

နိင်ပါသည်။ 

• REDD+ နှင့် ဆက်နွယ်သည့် သစ် တာက နှင့် အြခားက များတွင် 

မူဝါဒများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ ရးဆဲွ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတွက ်

အ ထာက်အပ့ ပးြခင်း 

• လာ့ချလိက်သည့် သိမ့ဟတ် ဖယ်ရှားလိက်သည့် ကာဗွန်တန်ပမာဏအလိက ်

ငွ ကးပ့ပိးြခင်း 

• ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချြခင်း အကျို းရလာဒ်များအား အြပည်ြပညဆိ်င်ရာ 

အသိအမှတ်ြပုြခင်း 

• ဇီဝမျို းစးမျို းကွဲများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ဆင်းရဲမွဲ တမ လာ့ချြခင်း၊ သစ် တာ 

က ၊ စွမ်းအင်က နှင့် ရန်ပ ငွ ကးက  စသည့ ် က အသီးသီးနှင့် 

ဆက်နွယ်သည့် အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရးကိ အ ထာက်အကူြပုြခင်း ကဲ့သိ ့ သာ 

အကျို း ကျးဇူးများ 
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နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် တွ က့ု 

ရသည့ ်စိန် ခ မများ 

နည်းပညာဆိင်ရာ အ ြခအ နများသည် ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများရိှ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းအ ပ   

ကနဦး ကင်ိတွယ် ြဖရှင်းသည့် ဆာင်ရွက်ချက်များကိ တားဆီးဟန ့တ်ားထားပါသည်။ 

• တည် မဲမ - သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှ ကာဗွန်ထတလ်တမ် လာ့ချြခင်းအား 

ရှ ဆ့က် ဆာင်ရွက်မည့့်် လပ်ငန်းစဉ်များမှ ထိခိက်သက် ရာက်မမရှိ စရန် 

• ဖယ်ရှားပစ်ြခင်း - သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များ အြခားတစ် နရာရာ 

တွင် တိးပွားလာြခင်းအားြဖင့် ဆာင်ရွက်မည့့်် လပ်ငန်းစဉ်များအား မထိခိက ်

စရန် 

• ရန်ပ ငွ ကး - ပဂ္ဂလိကက များ နှင့် ရန်ပ ငွ ကးအရင်းအြမစ်များ အားလးမ ှ

ပူး ပါင်းပါဝင် စြခင်း 

• ပဋိပက္ခြဖစ် စ သာကိစ္စရပ်များ - ဩဇာကီးမားလမ်းမိး သာ မူဝါဒနှင့်စီးပွား 

ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များသည ်သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းကိ ဆက်လက်ြဖစ် ပ စနိင်ပါသည်။ 

• အဖွဲ အ့စည်းဆိင်ရာ စီစဉ်ထားရှိြခင်း - အစိးရအဖွဲအ့စည်းများအကား အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပူး ပါင်းညိနင်းရပါမည်။ ဥပမာ ပတ်ဝန်းကျင ်

နှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနများသည ် ဘ ာ ရးနှင့်စီမကိန်း ရးဆွဲ ရး 

ဝန်ကီးဌာနများနှင့် အာင်ြမင်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

• အကျို းအြမတ်များခွဲ ဝြခင်း - အကျို းအြမတ်များ ခွဲ ဝလင် ထိ ရာက်မ၊ 

စွမ်း ဆာင်ရည်ရှိမနှင့် ညီညွတ်မတမတိက့ိ မ ချြဖစ်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

ြမယာလပ်ပိင်ခွင့် မလြခုမနှင့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများကိ အမှန် 

တကယ် ကိင်တွယ် ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှ သာ 

အဖွဲအ့စည်းများ ထားရှိရပါမည်။ 

• နည်းပညာဆိင်ရာ ခက်ခဲနကန်ဲမ - သစ် တာက မှ ကာဗွန်ထတ်လတမ် 

တိင်းတာြခင်း နှင့် ရည်ညန်းပမာဏ သတ်မှတ်ြခင်းသည ် နည်းပညာဆိင်ရာ 

စိန် ခ မတစ်ရပ်ပင် ြဖစ်နိင်ပါသည်။  

နိင်ငတကာ အဖွဲအ့စည်းများသည် စိန် ခ မများကိ ဖာ်ထတ်ထားရှိ ပီး အဆိပါစိန် ခ မ 

များကိ ကျာ်လားနိင်ရန်အတွက ် လမ်းညန်မြပုနိင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထားရှိခဲ့ကပါသည်။ 

လမး်ညနမ်များမှ တစ်ခြဖစ်သည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ သင်ခန်းစာ ၇: 
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ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ တွင် အ သးစိတ်အ နြဖင့် ရှင်းလင်း ဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ အဆိပါစိန် ခ မများကိ ရင်ဆိင် ြဖရှင်းနိင်ရန်အတွက် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများတွင် 

နိင်ငတကာ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများဆိင်ရာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မနည်းလမ်း 

များကိ ကိုတင်ြပင်ဆင် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများအချင်းချင်း REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်မ နည်းလမ်းများ 

နိင်ငတကာ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများအချင်းချင်း REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်လပ်ရှားမ နည်းလမ်းများသည ် စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် ြပင်ဆင်ြခင်း 

အတွက်သာအမ REDD+ ဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်များကိလည်း 

စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန်လည်း အ ထာက်အပ့ ပးပါသည်။ အာက်ပါအခန်းသည် 

REDD+ စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရး အ ထာက်အပ့ ပးသည့် အစီအစဉ်များ 

ြဖစ်ပါသည်- 

• UN-REDD အစီအစဉ် (UN-REDD Programme) 

• သစ် တာကာဗွန်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအ ထာက်အပ ့ (Forest Carbon 

Partnership Facility) 

• သစ် တာက ရင်းနှီးြမပ်နှမအစီအစဉ်(Forest Investment Program) 

• အြခား ဆာင်ရွက်မများ (Other initiatives) 

 

UN-REDD အစီအစဉ်(www.un-redd.org) 

၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် UN-REDD အစီအစဉ်ကိ စတင်ခဲ့ ပီး ကလသမဂ္ဂဖွ ဖိ့ုးမအစီအစဉ် 

(UNDP)၊ ကလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် (UNEP) နှင့် ကလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် 

စိက်ပျို း ရးအဖွဲအ့စည်း (FAO) တိ၏့ အခန်းက နှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ ကမ်းကျင်မ 

တိအ့ား ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

ထိအစီအစဉ်သည် နိင်ငအဆင့် တိက်ရိက် ထာက်ပ့မ (DNS) နှင့် နိင်ငအဆင့် 

ဆာင်ရွက်မများအတွက ် ထာက်ပ့မ (SNA) နှစ်ခစလးအတွက် အကျုးဝင်ပါသည်။ 

 

 

၁၇ 
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နိင်ငအဆင့် တိက်ရိက် ထာက်ပ့မ ဥပမာများမှာ- 

• REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ ်

နည်းလမ်းများကိ ခိင်မာရန်အတွက် ရွးချယ်ထား သာ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများအား 

နိင်ငအဆင့် အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ပီးြပည့်စ သာ REDD+ ြပင်ဆင်ြခင်း 

အတွက်အ ထာက်အပ့ ပးမ 

• အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများအား ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ၊ အကျို းအြမတ် 

ခွဲ ဝြခင်း၊ သစ် တာ စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ အစီရင်ခြခင်းနှင့် အတညြ်ပုြခင်း 

(MRV)၊ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း စသည့် အ ကာင်းအရာများအလိက် အ ထာက်အပ့ 

ပးြခင်းနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ အကူအညီများ 

• ဌာ နတိင်းရင်းသားများ၊ မို ြ့ပလူမအဖွဲအ့စည်းများပါဝင် သာ ဆက်စပ ်

ပတ်သက်သူများအကား ဆွး နွးညိနင်းြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များအတကွ် 

ထာက်ပ့မ နှင့် နိင်ငအဆင့် ပိင်ဆိင်မအ ပ  အ လးထားြခင်း 

နိင်ငအဆင့် ဆာင်ရွက်မများအတွက ် ထာက်ပ့မ ဥပမာများမှာ- 

• နည်းစနစ်များ၊ နည်းလမ်းများနှင့် လမ်းညန်မများ ရးဆွဲ ဖာ်ထတ်ြခင်း 

• အသိပညာများဖလှယ်ချင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ တာင်ဘက်အရပ်ရိှ နိင်ငများအကား 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

• နိင်ငအဆင့်နှင့် နိင်ငတကာအဆင့်များ၌ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အတွက ်

ထာက်ပ့မ နှင့် အသိပညာ တိးပွား စြခင်း 

• အတွင်း ရးမှူ းရးလပ်ငန်းများ 

ပ ၂-၆ သည ်၂၀၁၅ ခနှစ်၊ မလအထိ UN-REDD အစီအစဉ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ 

ကိ ဖာ်ြပပါသည်။ 

  



၂။ REDD+ နှင့် UNFCCC တိအ့ား နားလည်သ ဘာ ပါက်ြခင်း 

 

19 

 

ပ ၂-၆ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ မလအထ ိUN-REDD အစီအစဉ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ 

 

Source: UN-REDD Programme 

 

သစ် တာကာဗွန်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအ ထာက်အပ့(https://www.forestcarbonpart

nership.org/) 

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ သစ် တာကာဗွန်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အ ထာက်အပ့(FCPF) သည်  

၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ ပီး REDD+ အား ဦးစား ပး အ ကာင်အထည် ဖာ် 

သည့် ကမ္ဘာ့ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အစီအစဉ်တစ်ခြဖစ်ပါသည်။ သစ် တာကာဗွန် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအ ထာက်အပ့(FCPF) ၏ ြပင်ဆင်ြခင်း အဆင့်ဆိင်ရာ ရန်ပ ငွ 

သည် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း 

ကိ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စရန်အတွက် ရန်ပ ငွ ကး အ ထာက်အပ့ ပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

REDD+ အသင့်ြဖစ် ရးလပ်ငန်းစဉ်များတင်ွ- 

• REDD+ ဆိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာချမှတ်ြခင်း 

• ကာဗွန်ထတ်လတ်မရည်ညန်းပမာဏ(RELs) သတ်မှတ်ြခင်း 

• တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခြခင်းနှင့် အတညြ်ပုြခင်း (MRV) စနစ် ရဆွဲပ ဖာ်ြခင်း 

• လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများအပါအဝင ်

REDD+ ဆိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် စီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ ရးဆွဲချမှတ်ြခင်း 

ထိြ့ပင် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မလမ ှစတင်၍ သစ် တာကာဗွန်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အ ထာက ်

အပ့၏ ကာဗွန်ရန်ပ ငွသည် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း 
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အတွက် စွမ်း ဆာင်မအ ြခခသည့် ငွ ကး ပး ချမများက ိ ရှ ့ ြပးစမ်းသပ ် ဆာင်ရွက် 

ရန် စီစဉ် ရးဆွဲထားပါသည်။ 

သစ် တာကာဗွန်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအ ထာက်အပ့နှင့် UN-REDD အစီအစဉ်သည ်

အမျို းသားအဆင့် အစီအစဉ်အတွက ် ဟန်ချက်ညီ စမည့် စသတ်မှတ်ချက် ပစတစ်ခကိ 

ရးဆွဲ ဖာ်ထတ် ပီးြဖစ်ပါသည်။ ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့်အဆိြပုလာတွင် အ ြခအ နများ၊ စ 

သတ်မှတ်ထား သာ မူဝါဒများနှင့် စီမအပ်ချုပ်မများကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းတိ ့ပါဝင် ပီး 

ြပန်လည်စမ်းစစ်ြခင်း နှင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း တိက့ိ ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

သစ် တာက ရင်းနှီးြမပ်နှမအစီအစဉ(်http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/

node/5) 

သစ် တာက ရင်းနှီးြမပ်နှမအစီအစဉ်သည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်း 

အစားကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချရန်၊ စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမ 

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မကိ ြမင့်တင်ရန်နှင့် သစ် တာကာဗွန်ပမာဏများ တိးပွား စရန ် ဖွ ဖ့ို းဆ ဲ

နိင်ငများ၏ ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်မကိ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ သစ် တာက  ရင်းနှီးြမပ်နှမ 

အစီအစဉ်သည ်ဘရာဇီး၊ ဘာကီနာ ဖာဆိ၊ ကွန်ဂိ၊ ဂါနာ၊ အင်ဒိနီးရှား၊ လာအိ၊ မက္ကဆကိီ 

နှင့်ပီရူး စ သာ နိင်င ပါင်း ၈ နိင်င တွင် ရှ ့ ြပးစမ်းသပ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချြခင်းနှင့် လိက် လျာညီ ထွ ြဖစ် စြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလးကိ အဆိပါလပ်ငန်းစဉ်များ 

အား တက်ကစွာ ဆွး နွးညိနင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး ထာက်ပ့ ပးြခင်းအားြဖင့် 

REDD+ အစီအစဉ်၏ အ ရးပါပကိ သစ် တာက ရင်းနှီးြမပ်နှမ အစီအစဉ်က ြမင့်တင် 

ပးပါသည်။ ထာက်ပ့ င ွ နှင့် အတိးနန်း သညနီးပါး ပ့ပိး ပးသည့် နိင်ငတကာ အစိးရ 

အဖွဲအ့ချငး်ချင်း ဖွ ဖိ့ုးမဘဏ်မှတစ်ဆင့် သစ် တာက ရင်းနှီးြမပ်နှမ အစီအစဉ်မှ 

အဓိကအားြဖင့် အာက်ပါတိက့ိ ကူညီ ထာက်ပ့ ပးလျက်ရိှပါသည်- 

• သစ် တာ ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများအား ထိန်းသိမ်းြခင်းအပါအဝင် သစ် တာက  

ဆိင်ရာ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချြခင်း ကို းပမ်းအားထတ်မအား ြမင့်တင်ြခင်း 

• သစ် တာများအ ပ မှီခိမ လျာ့ကျ စရန်အတွက ် သစ် တာြပင်ပရိှ က များအား 

ထာက်ပ့ ပးြခင်း 
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• အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ၌ အဖွဲအ့စည်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်၊ သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ နှင့် 

သစ် တာက ဆိင်ရာ အသိပညာများ တိးပွားများြပား စရန် ကူညီ ထာက်ပ ့

ပးြခင်း 

• ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ က့ က့ခနင်မအ ြခအ နအား ဦးစား ပး ဆာင်ရွက် 

ြခင်း၊ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအား ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ဌာ နတိင်းရင်းသားများနှင့် ဒသခ 

အစအဖဲွမ့ျား၏ ရပိင်ခွင့်များအား ကာကွယ်ြခင်းနှင့် ကျးလက် ဒသတွင်း အသက် 

မွးဝမ်း ကျာင်းဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ပီး ဆင်းရဲမွဲ တမ လာ့ချြခင်း 

နိင်ငအဆင့် ရင်းနှီးြမပ်နှမအစီအစဉ်များ တိးချဲ ရ့န် နှင့် ပဂ္ဂလိကက များ ပူး ပါင်းပါဝင် 

ဆာင်ရွက် ရးကိ ြမင့်တင် ပးနိင်ရန် REDD+ ရှ ့ ြပး ဆာင်ရွက်သည့် နိင်ငများတွင် 

ပဂ္ဂလိကက စီမကိန်းများအတွက ် ယှဉ် ပို င်မများြပားသည့် ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့မများက ိ

ပ့ပိးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ ် အဆိြပုလာများ ဖိတ် ခ ြခင်းအစီအစဉ်သည ် ဘရာဇီး၊ 

ဂါနာနငှ့် မက္ကဆကိီ နိင်ငများတွင် အ မရိကန် ဒ လာ စစ ပါင်း ၃၁.၃ သန်းရိှ စီမကိန်း ၄ 

ခအား ပ ထွက်လာ စခဲ့ပါသည်။ 

အြခား REDD+ ဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မများ 

• European Union’s FLEGT (http://www.euflegt.efi.int/home/) and 

REDD Facilities (http://www.euredd.efi.int/); 

• Germany’s REDD Early Movers (REM) Programme 

(http://theredddesk.org/markets-standards/germanys-redd-early-

movers-programme) ; 

• USAID’s Forest Carbon, Markets and Communities (FCMC) 

Project (http://rmportal.net/library/content/fcmc) . 
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ြဖစ်ရပ်အ ြခခ လ့လာြခင်း 

လ့ကျင့်ခန်းများ 

၁။ အာက်ပါစကားလးများကိ အသးြပု၍ ကွက်လပ်များကိ ြဖည့််ပါ ။ 

developing countries low-carbon Financial 

to sustainable 

development 

REDD+ reduce emissions 

 

REDD+ is an effort to create a _______value for the carbon stored in forests, 

offering positive incentives for ___________ ___________to __________ 

___________from forested lands and invest in ________paths _________ 

____________with developed countries’ adequate and predictable support. 

 

၂။ အာက် ဖာ်ြပပါ ဝါဟာရများက ိအသးြပု၍ ဂရပ်တွင် အညန်းများကိ မှန်ကန်စွာတပ်ပါ။ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မြခင်း 

ရည်ညန်းပမာဏသတ်မှတ်ကာလ 

ခနှစ ်

ခန ့မ်ှန်းြခင်း 

REDD မရှိပါက 

REDD ရှိပါက 

အမှန်တကယ် ကာဗွန်ထတ်လတ်ြခင်း 

 (က) တိဂက မည်သည်ကိ ကိယ်စားြပု ဖာ်ြပပါသနည်း။ 

 (ခ) ဂရပ်မှ ြပထားသည့်အ ကာင်းအရာကိ ရှင်းြပပါ။ 

 

 


