
၃။ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနငှ့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခငး်ကိ 

ြဖစ် စသည့် တွန်းအားများ (DDFD) 

မာတိကာ စာမျက်နှာ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ 

ြဖစ် စသည့် တွန်းအားများ(DDFD) 

၁ 

သိရှိနားလည် စလိသည့် အဓိကအချက်အလက်များ ၂ 
နဒိါနး် ၃ 
သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ 
ြဖစ် ပ စသည့် တွန်းအားများဆိသည်မှာ မည်သည့်အရာများ ြဖစ်သနည်း။ 

၃ 

ဒသအမျို းမျို းတွင ်ြဖစ် ပ နသည့် မတူညီ သာတွန်းအားများ ၅ 
အနာဂတ်တွင် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 
ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စနိင် သာ အလားအလာများ 

၉ 

ကမ္ဘာ့လူဦး ရ ၁၀ 
စိက်ပျို း ရးထတ်ကန်ပစ္စည်းများ ၁၀ 
သစ်သားကန်ပစ္စည်းများ ၁၀ 
ထင်းနှင့်မီး သွး(သးစွဲမ) ၁၁ 
တွန်းအားများအ ပ  လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၏ အ ရးပါမ ၁၁ 
တွန်းအားများကိ လ့လာဆန်းစစ်မြပုလပ်ရန် ဘာ ကာင့်လိအပ်သနည်း ၁၃ 
“+” လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ တွ က့ုရသည့် 
အတားအဆီးများ 

၁၄ 

တွန်းအားများကိ ဘယ်လိ လ့လာဆန်းစစ်မလ ဲ ၁၅ 
တွနး်အားများ နာက်ကွယ်ရိှ နည်းလမ်းယန္တရားများအား 
သ ဘာ ပါက်နားလည်ြခင်း 

၁၇ 

တွန်းအားများအား မည်က့ဲသိ ့အဆင့်သတ်မှတ်မလဲ ၂၀ 
တွန်းအားများ လ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် အများစလက်ခသည့် 
မခန ့မှ်န်းနိင် သာ အခက်အခဲ 

၂၁ 

ထပ်မ ဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ ၂၁ 
သီးြခားကိစ္စရပ်တစ်ခအ နြဖင့် လ့လာြခင်း ၂၂ 
လ့ကျင့်ခန်းများ ၂၄ 
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သိရှိနားလည် စလိသည့် အဓိကအချက်အလက်များ 

• ထိ ရာက်မရှိ သာ ရလဒ်အ ြခြပု REDD+ လပ်ငန်းများကိ ပ ဖာ်ရန်နှင့် အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်တွန်းအားများ နှင့် 

အတား အဆီးများကိ သိရှိနားလည်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

• သွယ်ဝိက်တွန်းအားများသည် တိက်ရိက်တွန်းအားများနှင့် ၎င်းတွန်းအားများကိ 

ြပုလပ်သူများ၏ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ချက်များအ ပ  အများအားြဖင့် လမ်းမိးမရှိသည်။ 

• အနာဂတ်ကာလတွင် ြဖစ် ပ လာနိင် သာ တွန်းအားများနှင့် အခက်အခဲများသည် 

အတိတ်ကာလနှင့် လက်ရိှကာလတိတွ့င် ြဖစ် ပ နသည့် တွန်းအားများ၊ အခက်အခဲ 

များနှင့် ကွဲြပားြခားနားမ ရှိနိင်ပါသည်။ 

• နိင်ငများအ နြဖင့် မိမိတိန့ိင်ငအလိက် လက်ရှိအ ြခအ န ပ တွင ် အ ြခခ၍ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကား ဆွး နွးမ သိမ့ဟတ် ညိနင်းမနှင့် သ ဘာ 

တူညီချက်တိရ့ယူရာတင်ွ မည်သည့်အဆင့်တွင် အ ြခခသင့်သညကိ် သိရှိထားရန ်

လိအပ် သာ်လည်း လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကဆက်စပ်ပတ်သက ်

သူများ စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်းြဖင့်  ပူး ပါင်း ဆွး နွးပွဲတစ်ခကိ ြဖစ် ပ လာ စ 

နိင်ပါသည်။ အများြပည်သူများ၏ အကျို းစီးပွားကိ လြခုစိတ်ချရမရှိ စရန်အတွက ်

အဓိကတွန်းအားများြဖစ်သည့် စက်မလပ်ငန်းများနှင့် စီးပွား ရးက များမှ အကျို း 

အြမတ်ခွဲ ဝ ပးရန်နှင့်/ သိမ့ဟတ် သ ဘာတူညီချက်များရရှိရန ် အမဲတမ်း 

ြဖစ်နိင်လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ 
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နိဒါန်း 

 ဤအခန်းတွင် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း 

(DDFD) ကိ ြဖစ် ပ စသည့် အဓိကတွန်းအားများအ ကာင်းကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပသွားမည ်

ြဖစ် ပီး ၎င်းတိအ့ား လ့လာဆန်းစစ်နိင်ရန် မူ ဘာင်တစ်ခအား အဆိြပု ဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ ်

ပါသည်။ 

ဤအခန်းတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအရာများ ပါဝင်ပါသည်- 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် 

အဓိကတွန်းအားများ၊ 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် 

အဓိကတွန်းအားအ ပ   လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၏ အ ရးပါမ၊ 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် 

အဓိကတွန်းအားများအား မည်ကဲ့သိ ့ လ့လာဆန်းစစ်ရမည်ဆိသည့် ရှင်းလင်း 

ဖာ်ြပြခင်း 

 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့ ် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခငး်ကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်

တွန်းအားများ ဆိသညမ်ှာ မည်သည့်အရာများြဖစ်သနညး်။ 

REDD+ လပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် “တွန်းအားများ” ဆိသည်မှာ သစ် တာ 

ြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ ခ ဆိပါသည်။ DDFD အ ကာင်းအရင်းများ 

အား သိရှိနားလည်ြခင်းသည ် အ ကာင်းအရင်းများစွာအတွက ် အ ရးပါ ပီး၊ အထူးသြဖင့် 

နိင်ငအဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာများ နှင့်/သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစီမချက်များ၊ မူဝါဒနှင့် 

နည်းလမ်းများ ဖာ် ဆာင်ရာတွင ်အ ရးပါ သည်။ 

တွန်းအားများကိ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း အပိင်း(၂)ပိင်းခွဲြခားနိင်ပါသည်- 

• တိက်ရိက်တွန်းအားများ(ချက်ချင်းတ ့ြပန်ြဖစ်ပွားမ)- သစ် တာဖးလမ်းမနှင့် ကာဗွန် 

ထတ်လတ်မက ိ တိက်ရိက်အကျို းသက် ရာက် စ သာ လူသားတိ၏့ လပ် ဆာင ်

ချက်များ သိမ့ဟတ် ချက်ချင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ဆိလိပါ သည်။ 

• သွယ်ဝိက်တွန်းအားများ (ြဖစ်ပွား စနိင်သည့် အ ြခခအ ကာင်းရင်းများ (သိ)့ 

တွန်းအားစများ)- အ ြခခလူမ ရး၊ စီးပွား ရး၊ နိင်င ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် နည်းပညာ  
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ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ၏ ရပ် ထွးသည့် အြပန်အလှန်အကျို းသက် ရာက်မများကိ 

ဆိလိပါ သည်။ 

ဇယား(၃-၁)တွင် DFDD ၏ ဥပမာအချိုကိ့ တွ ့ြမင်နိင်ပါသည်။ 

တိက်ရိက်အကျိုးသက် ရာက်မ သွယ်ဝိက်အကျိုးသက် ရာက်မ 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း- တစ်နိင်တစ်ပိင် 

(ဖန်းဆိ တာကာလတိ သာ ရ ့ ြပာင်း 

တာင်ယာစိက်ပျို းြခင်းအပါအဝင်)၊ 

အကီးစားနှင့် အ သးစား စီးပွားြဖစ် 

စိက်ပျို းြခင်း၊ သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း၊ အ ြခ 

ခအ ဆာက်အဦများဖွ ဖို းတိးတက်လာမ

နှင့် မို ြ့ပတိးချဲ ြ့ခင်း၊ 

• သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း- 

တရားဝင်နှင့် တရားမဝင်သစ်ထတ်လပ ်

ြခင်း၊ သစ် တာမီးကူးစက်ြပန ့ပ်ွားြခင်း၊ 

သစ် တာများအတွင်း အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန် 

များစားကျက်ချြခင်း၊ ထင်း လာင်စာ 

စ ဆာင်းြခင်းနှင့် မီး သွးဖတ်ြခင်း၊ 

ဖန်းဆိး တာကာလရှည် သာ ရ ့ ြပာင်း 

တာင်ယာ စိက်ပျို းြခင်း 

• အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဆင့်-ဥပမာ၊ 

စျးကွက်အ ြခအ နများ၊ လူသးကန် 

ပစ္စည်း စျးနန်းများ၊ ငွလလဲယ်ှနန်း 

များ 

• နိင်ငအဆင့်- ဥပမာ၊ လူဦး ရတိးပွား 

လာြခင်း၊ ြပည်တွင်း ဈးကွက ် အ ြခ 

အ န၊ အမျို းသားမူဝါဒများ၊ ငွ ကး 

ဆိင်ရာ မက်လး ပးမများနှင့် အ ထာက ်

အပ့ ပးမများ 

• ဒသအဆင့်-အိမ် ထာင်စတစ်ခအတွင်း 

ြပာင်းလဲမအ ြခအ နများ 

• များစွာ သာ REDD+  ကိုတင်ြပင်ဆင ်

ရးစီမချက်များသည်   အားနည်းသည့် 

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မနှင့်အဖွဲအ့စည်းများ၊ 

ဌာနအဖွဲအ့စည်းများ အချင်းချင်း 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အားနည်းြခင်း၊ 

တရားဥပ ဒ အကျို းသက် ရာက်မ 

အားနည်းြခင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ 

စသည့် အ ရးပါသည့် သွယ်ဝိက် 

တွန်းအားများကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ ်

ပးနိင်သည်။ 
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သစ် တ

Source

ည်သးသပ်ချ

ယျအားြဖင့်

က်တွန်းအာ

သနည်း။ စ

တက်ာလ၌ 

အားများအ

ပါလာလိမ့်မ

ည်ဟ ထင်ပါ

အမျိုးမျိုးတငွ

၂) နှင့် ပ 

ဒသတိတ့င်ွ

 တွန်းအားအ

) မတူညီ သ

တာြပုန်းတးီ

e: Kissing

ချက် 

င့် သိမ့ဟတ

ား (၂)မျို းတ

စာရင်းြပုစပ

သင့်ရဲ နိ့င်င

ကာင်း စဉ်

မည်ဟ သင

သလား။ စာ

င ်ြဖစ် ပ

(၃-၃) တိသ့

 ၂၀၀၀ ခနှ

အမျိုးမျိုး၏

သာတွန်းအာ

းမ အချို းအ

ger et al., 2

တ် သင့်ရဲ နိ့

တင်ွ မညသ်

ပါ။ 

ငတွင် ြဖစ်

ဉ်းစားပါ။ အ

င်ထင်ပါသလ

ာရင်းြပုစပ

နသည့ ်မတ

သည ် အာဖ

နှစ်မှ ၂၀၁၀

၏ အကျိုးသ

ားအမျို းမျို း

အစား 

2012 
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နိင်င၌ ြဖစ်

သည့်တွန်းအာ

ပွားခဲ့သည့် 

အနာဂတက်

လ။ဲ တန်ွး

ပါ။ 

တူညီ သာတ

ဖရိက၊ လက

၀ ခနှစ်အတွ

သက် ရာကမ်

းမှ ဆိးကျိုး

 

 

စ် ပ ခ့ဲသည့်

ားသည် ြဖ

 တိက်ရိက်

ကာလတွင် 

အားအမျို းအ

တွန်းအားမျာ

က်တင်အ မ

တင်ွး ြဖစ် ပ

မကိ ဖာ်ြပ

းသက် ရာက

ည့် တက်ိရိက

ြဖရှင်း ဆာင

က်တွန်းအား

မည်သည့်တ

အမည ် အ

ား 

မရိကနှင့် (သ

ပ ခ့ဲ သာ သ

နပါသည။်

က်မ ကာင့်

 

 

 

 

က်တွန်းအာ

င်ရွက်ရန် အ

 (သိ)့ သွ

တွန်းအားမျ

အသစ်များ 

သမပိင်း) အ

သစ် တာြပု

။ 

 ြဖစ် ပ  လ

 

ား (သိ)့ 

အခက်ခဲ 

သွယ်ဝိက် 

ျားသည ်

ြဖစ် ပ  

အပူပိင်း 

ုန်းတီးမ 

လာသည့် 



 

 

ပ ၃-

ဆိးကျို

(၂၀၀၀

ဂရပ်မျာ

ြဖင့် သ

အကီးစ

တစ်ခြဖ

အပူပိင်

၏ ၃ ပ

အချို းအ

ပ (၃-၄

တီးြခင်

-၃ သစ် တ

ုးသက် ရာက

-၂၀၁၀) 

ားတွင် ဖာ်

သစ် တာြပုန

စား စီးပွား

ြဖစ် ပီး သစ်

းအာရှ ဒသ

ပ ၁ ပ အထိ

အစားြဖင့် ပါ

၄) တွင် သ

းနှင့် မတညူီ

တာြပုန်းတီ

က်မ ကာင့်

ာြ်ပ နသကဲ့

န်းတီးမ၏ 

းြဖစ်စိကပ်ျို

တာြပုန်းတ

သတွင် စီးပွာ

ထိရှိသည်။ 

ါဝင် နသည

သစ် တာအ

ညီ သာ)   က

တးီမကိ ြဖ

င့် ြဖစ် ပ

ကဲ့သိ ့ စိက်ပျိ

 ၈၀% ခန

ုး ရးသည် 

တီးမစစ ပါ

ားြဖစ်စိက်ပ

ဒသတစ်ခစီ

ည်ကိ တွရိှ့

အတန်းအစာ

က ိအလားတ
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ြဖစ် စသည့် 

လာသည့် 

ုး ရးက

န ့က်ိ တန်ွး

 လက်တင်

ါင်း၏ ၃ ပ 

ပျို း ရးသည

စီတွင် တစ်န

ရရသည်။ 

ားကျဆင်းြခ

တူ ဂရပ်နည်

 မတူညီ

စစ ပါင်းသ

သည် တစ်

းအားြဖစ် စ

င်အ မရိကတ

 ၂ ပ အထ ိ

ည ်သစ် တာ

နိင်တစ်ပိင် 

ြခင်း၏ တွ

ညး်လမ်းတစ်

သာ တန်ွ

သစ် တာြပ

စ်ကမ္ဘာလးအ

စသည်ဟ 

တင်ွ အကီ

 ရိှ ပီး အာဖ

ာြပုန်းတီးမ

 စိက်ပျိုး ရ

တနွ်းအားမျာ

ခြဖင့် ဖာြ်ပ

န်းအားအမျိ

ြပုန်းတီးမ 

 

အတိင်းအတ

ခန ့မ်ှန်းထာ

ကီးမားဆးတွ

ရိကနှင့် (သ

မဧရိယာ စ

ရးသည်  အ

း( သစ် တ

ြပ နသည်။

ုးမျိုး၏ 

ဧရိယာ 

တာအ န 

ားသည်။ 

တနွ်းအား 

သမပိင်း) 

စ ပါင်း 

အလားတ ူ

တာြပုန်း 

 



 

 

ပ (၃-၄

အာရှ ဒ

စစ ပါင်

ထင်းခတ

အထူးသ

သွယ်ဝိက

ကျူး က

ြမအသ

စိက်ပျို း

စသည်

ဇီဝ လာ

လူသးက

အ ကာ

တွ ရိှ့ရ

လယ်ယ

လယယ်

အ နြဖ

ထိခိက်ပ

ပ (၃-၅

သည်။ 

၄) တွင် 

ဒသတိတ့င်ွ

င်း၏ ၇၀%

တယူ်စ ဆာ

သြဖင့် ဘ

က်တွန်းအာ

ကျာ်ဝင် ရာ

သးချမ 

းထတ်လပရ်

ည့် ဈးကွ

ာင်စာ ထ

ကန်ပစ္စည်း 

ာင်းရင်းမျာ

ရပါ သည်။ 

ယာထွက်ကန်

ယာလပ်ငန်းသ

ြဖင့် ၎င်းအ

ပျက်စီးမမျာ

၅) သည ်ဘ

ဖာ်ြပထားသ

 စီးပွားြဖ

% ကျာ်ရှိ ပီ

ာင်းြခင်း နှင

ာ ရးမူဝါဒ

ားများ ြဖ

ာက်မကိ ြဖ

ြပာင်းလဲြခ

ရန် ြမယာအ

ကွက်အ ထာ

ထတ်လပ်ရန်

 ထတ်လပ်

ားကဲ့သိ ့ သာ

 ၂၀၁၄ ခနှစ

န်ြမင့်မား စ

သးသွင်းအာ

အ ထာက်အ

ားကိ ဦးတည

ဘ ာ ရးဆိ

 

သည့် ဂရပ်သ

ြဖစ်သစ်ထတ

း အာဖရကိ

င့် မီး သွးဖ

ဒများနှင့် မ

ြဖစ် ပသည်

စ် စသည့် 

င်းတိအ့ ပ

အသးြပုြခင်

ာက်အပ့ ပး

 ဆာငရွ်

ပ်ြခင်းနှင့် 

ာ ကန်ပစ္စည်

စ်  New C

စ ရး ရ

ားစများအာ

အပ့များသည

ည် စနိင် က

ဆိင်ရာ မက်
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သည ် လက

တ်ြခင်းသည်

ကတိက်တွင် 

ဖတ်ြခင်းတိ ့

မက်လး ပး

ည။် ၎င်းက

က များ(

 လမ်းမိ

င်းမှအစြပု၍

ြခင်း သိမ့

ရွက်မ ကာင

ြပည်တွင်း/

ညး် ထာက်ပ့

Climate E

ပး ဝြခင်းနှ

ား ြဖည့်ဆ

ည် ဘ ာ

ကာင်း ဖာ်

က်လး ပးမပ

က်တင်အ မ

ည သစ် တ

 အ ရးအက

 ြဖစ်သညကိ်

းြခင်းများသ

ကိစ္စရပ်တိသ့

အထူးသြဖ

မိးမရှိ ပသည

၍ ကမ္ဘာလ

မဟတ် ဆ

င့် လာင်

/ြပည်ပ ဝ

ပ့မကွင်းဆက

conomy R

နှင့် ဓါတ်

ဆည်း ပးခ့ဲက

ာ ရးဆးရး

ာြ်ပထားသည

ပစများ၊ ဥပ

 

မရိကနှင့် (သ

တာအတန်းအ

ကီးဆး သာ

ကိ တွရိှ့ရသ

သည် သစ်

သည ် သစ

င့် လယ်ယာ

ည်။ ၎င်း

လးဆိင်ရာ အ

ဆီအန်း၊ 

င်စာဆီ ဈးန

ယ်လိအား 

က်များရှိ အ

Report တွ

ြမသဇာ က

ကပီး၊ သက

းမနှင့် ပ

ည။် 

ပမာသာဓက

သမပိင်း) အ

အစား က

ာ တွန်းအာ

သည်။ 

တာ ြပာင်း

စ် တာများ

ာစိက်ပျို းြခ

းတွန်းအားတ

အကျိုးသက်

ကနှင့် ပဲ

နန်း ြပာင်းလ

 များြပား

အဆင့်အမျို း

င် နိင်ငများ

ကဲ့သိ ့ သာ 

က် သသာဓ

တ်ဝန်းကျင်

ကများကိ ဖ

အပူပိင်း 

ကျဆင်းမ 

းများမှာ 

းလဲမ၏ 

အတွင်း 

င်း)တွင ်

တိသ့ည် 

က် ရာက ်

မျို းတိမ့ှ 

လဲြခင်း၊ 

စသည့် 

မျိုးတွင ်

းစွာတွင ်

အဓိက 

ဓကများ 

င်ဆိင်ရာ 

ဖာ်ြပ ပး 
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ပ(၃-၅) ဘ ာ ရးဆိင်ရာမက်လးများ 

အမျိုးအစား ဥပမာ 

ထာက်ပ့ ကး(Grants) နှင့် 

အြခား တိက်ရိက် ပး ချမများ 

စားသးသူများသူများအတွက ် ကန်ကျစရိတ်များကိ 

ြပန်လည်ကာမိ စရန် ကမ္ပဏမီျား သိမ့ဟတ် ထတ်လပ် 

ြဖန ့်ြဖူးသူများထသိ ့ ကန်ကျစရိတ်အချို ၊့ ပး ချ ငွများ 

သိမ့ဟတ် ဘာက်ချာများ လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း 

ဥပမာ၊ စားသးဆီ ထာက်ပ့ြခင်း၊ ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် ပးြခင်း၊ ြမသဇာ ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊ 

လယ်ယာလပ်ငန်းသးသွင်းအားစများ(စိက်ပျို ရးသးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ပါင်းသတ် ဆး 

များ)၊ ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရးအ ထာက်အပ့များ ပးြခင်း 

အခွန် လာ့ ပါ့ ပးြခင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပးြခင်း၊ အခွန် ပး ဆာင်ချိန် 

ရဆိ့င်း ပးြခင်း 

ဥပမာ၊ ဝင် ငွခွန် လာ့ချြခင်း၊ နိင်ငြခားအခွန် ငွ လာ့ချြခင်း၊ တန်ဖိး လာ့ချ ပးြခင်း နှင့် 

အရစ်ကျစနစ် ပးြခင်း၊ အခွန် ရဆ့ိင်း ပးြခင်း၊ တန်ဖိးြမင့်ခွန်များ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

ဇီဝ လာင်စာ တင်သွင်းခွင့်ြပုြခင်းနှင့် တဆိပ် ခါင်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုြခင်း၊  ရာင်းခွန် 

လာ့ချ ပးြခင်း၊ 

ငွး ကးမဟတ်သည့်ပစြဖင့် 

ထာက်ပ့ြခင်း 

လက်ခသူအ ပ  အကျို း ကျးဇူးြဖစ် စ ပီး ငွ ကးနှင့် 

မသက်ဆိင်သည့် အကျို း ကျးဇူးများ 

အခွင့်ထူးခ ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ြမယာအသးြပုခွင့်ြပုြခင်း၊ အစိးရရန်ပ ငွြဖင့် သ တသန 

လပ်ငန်းများ ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊ လာဘ်စားြခင်း 

ပါငး်စပ် ထာက်ပ့ ပးြခင်း တစ်ယူနစ်အတင်ွး စျးကွက်လဲ ြပာင်း ပးြခင်း သိမ့ 

ဟတ် ဈးနန်း ြပာင်းလဲ ပးြခင်း 

အများြပည်သူသးသည့်ပစအတွင်း လပ်စစ်နှင့် ရသးစွဲြခင်း 

ငွ ကးအ ထာက်အပ့ ပးြခင်း 

များနှင့် အစိးရအာမခ ပးြခင်း   

ဈးကွက်အတိးနန်း ချး ငွများ လာ့ချ ပးြခင်း၊ 

ရင်းနှီးစွန ့်စားမနှင့် ချး ငွအာမခ၊ 

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမတိးတက် စရန်မက်လး ပးြခင်း 

ဥပမာ၊ အစား ပး လျာ်မ လာ့ချြခင်း၊ အတးိနန်း လ ာ့ချြခင်း 
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အမျိုးအစား ဥပမာ 

ဖက်စပ်အ ထာက်အပ့ ပဂ္ဂလိကရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ကျစရိတ်ကိ လျာ့ချရန် အခွန် 

စနစ် အားကျင့်သးြခင်း 

ငွ ကးဆိင်ရာစာချုပ်များအတွက ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ငွ ကးဆိင်ရာအခွန်တိး ကာက ်

ြခင်း 

သွယဝ်ကိ၍် ထာက်ပ့ ပးြခင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမများသည့် ထတ်လပ်သူများ သိမ့ဟတ် 

စားသးသူများအတွက ်လပ်ငန်းစတင်ချိန်တွင် အခက်အခဲ 

များကိ ြဖရှင်းနိင်ရန် ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊  

အစား ပး လျာ်ြခင်း သိမ့ဟတ် အခက်အခဲ ြဖရှင်းရန် အ ထာက်အပ့များအား၊ အစလိက် 

အ ထာကအ်ပ့များ 

ဆွဲ ဆာင်မအစီအစဉ် သင့် တာ် သာ စျးြဖင့် အများြပည်သူအား ဝယ်ယူခွင့် 

ြပုြခင်း၊ အထူးဘ ာ ရးဆိင်ရာအစီအစဉ်များ 

ြပည်တွင်းထတ်လပ်သူများအား ထာက်ပ့ ပးရန ်အများြပည်ဆိင်ရာ ဆဲွ ဆာင်မနည်းလမ်း 

များ 

ဈးကကွတ်န်ဖိးြမင့်ြခင်း 

(ထတ်လပ်သူ၏နိင်ငအတွင်း) 

ကန်ပစ္စည်းတစ်ခအတွက် သတ်မှတ်သည့် ဈးနန်းနှင့် 

ဈးကွက်အမှန် ဈးနန်းအကား ကွာဟမကိ ညိနင်း 

ပးရန် ပး ချ ငွများ လာ့ချြခင်း သိမ့ဟတ် ဈးနန်း 

သတ်မှတ် ပးြခင်း 

ဥပမာ၊ လာင်စာဆီ ဈးများ လာ့ချသတ်မှတ်ြခင်း 

ရင်းြမစ်၊ Kissinger, G.2015 

 

အနာဂတ်တွင ်သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ 

နိင် သာ အလားအလာများ 

တွန်းအားများသည် နရာနှင့်အချိန်ကိလိက်၍ ြပာင်းလဲြဖစ် ပ နိင် ပီး၊ ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အလားအလာများသည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်း 

အစားကျဆင်းြခင်းတိအ့ ပ  သက် ရာက်မရှိနိင်သည်- 
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ကမ္ဘာ့လူဦး ရ 

မို ြ့ပဧရယိာများ(အလျင်အြမန်ဖွ ဖ့ို းလာ သာ အလယ်အလတ်တန်းစား မို မ့ျား)တွင် ကမ္ဘာ ့

လူဦး ရတိးတက်မနန်းသည ် ၂၀၃၀ ခနှစ်တွင် ၈.၂ ဘီလီယသိ ့ ရာက်ရှိမည်ဟ ခန ့မ်ှန်း 

ထားပါသည်။ လူဦး ရတိးတက်မမှာ အာဖရိကတိက်တွင် ၂၃၅ သန်း နှင့် အာရ ှ

ပစိဖိတ် ဒသတွင် ၂၅၅ သန်းထ ိ တိးတက်လာမည်ြဖစ်ပါ သည်။ နထိင်မစရိတ်ြမင့်မား 

လာမနှင့် မွးဖွားနန်းကျဆင်းလာမတိ ့ ကာင့် (သက်ကီးလူဦး ရ ကျဆင်းြခင်းအပါအဝင်) 

၂၀၅၀ ခနှစ ် နာက်ပိင်းတွင ် လူဦး ရတိးတက်မနန်း တည် ငိမ်လာမည်ဟခန ့်မှန်းထား ပီး 

၈-၁၀ ဘီလီယ ဝန်းကျင်ခန ့်တွင်သာရိှ နမည်ြဖစ်သည်။ 

 

စိက်ပျိုး ရးထတက်န်ပစ္စည်းများ 

၂၀၅၀ ခနှစ်မတိင်မီ စား သာက်ကန်ပစ္စည်းလိအပ်ချက်သည် ၇၀%အထိ တိးတက်ြမင့်မား 

လာမည်ဟ ခန ့မ်ှန်းထားသည်။ အသားထတ်လပ်မသည် ၈၅%အထိ ြမင့်တင်လာနိင်သည်ဟ 

မာ်လင့်ထားသည(်FAO,2009)။  ဆီထက်ွသးီနှများအတက်ွမူ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ ခနှစ် ကာလ 

အတွင်း ၂၃% အထိ တိးတက်ြမင့်မားလာနိင် ပီး ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများတင်ွ ၃ ပ ၂ ပအထိ 

ြမင့်တက်လာမည်ြဖစ်သည ် (OECD/ FAO, 2011)။ ထပ်မ၍ ဆီအန်းထတ်ကန်သည် 

၄၅%အထ ိ ြမင့်တက်လာမည်ဟခန ့်မှန်းထား ပီး အဓိကအားြဖင့် အင်ဒိနီးရှားနှင့် မ လးရှား 

နိင်ငတိတ့င်ွြဖစ်သည် (OECD/ FAO, 2011)။ ၂၀၂၀ ခနှစ်မတိင်မီ ဇီဝ လာင်စာ 

လိအပ်ချက် ကာင့် ကမ္ဘာ့ဂျု ြပာင်း ကန်ကမ်းထတ်လပ်မသည ် လက်ရှိအ ြခအ နထက ်

၂၁% ြမင့်တက်လာနိင်ြခင်း၊ ကမ္ဘာ့သီနှဆီထတ်လပ်မမှာလည်း ၂၉% အထ ိ ြမင့်တက် 

လာနိင်ြခင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကထတ်လပ်မသည ် ၆၈% တိးတက်လာနိင် ပီး ၎င်းတိမ့ှာ ဇီဝ 

လာင်စာထတ်လပ်ရန ် ြဖစ်လာနိင်ပါသည်။ 

 

သစ်သားကန်ပစ္စည်းများ 

၂၀၂၀ ခနှစ်မတိင်မီ နှစ်စဉ်စိက်ခင်းမှ သစ်ထတ်လပ်မနန်းသည် တစ်နှစ်လင ်၁.၈ ဘီလီယ 

ကဗမီတာအထ ိ ြမင့်တက်လာနိင်သည်ဟ ခန ့မ်ှန်းထားပါသည်။ တိးတက်ြမင့်မားလာမ 

အများစ သည ် အပူပိင်းနိင်ငများနှင့် တာင်ဝန်ရိးစွန်း ဒသများတွင်ြဖစ် ပီး ၎င်းထတ်လပ် 

နိင်မစွမ်းအားအလားအလာသည် ၈၀% အထိရှိလာနိင်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခနှစ်မတိင်မီ 

ဘရာဇီး၊ တရတ်နှင့် ရရှားနိင်ငတိသ့ည ် သစ်သားထတ်ကန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတသ်က်၍  



 
 

11 
 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မကိ လမ်းမိးထားနိင်သည(်FAO Advisory Committee on 

Paper and Wood Products, 2007)။  ဥ ရာပသမဂ္ဂနှင့် အ မရိကန်နိင်ငတိအ့ နြဖင့် 

တရားမဝင် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းမက ိ လာ့ချ ရး စတင် ဆာင်ရွက် န 

သာ်လည်း နိင်ငအ တာ်များများရှိ သစ် တာက တွင် တရားဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မ 

အားနည်းြခင်း ကာင့် ကမ္ဘာ့ကန်သွယ်မနှင့် ြပည်တွင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းများတွင် 

ယဘယျအားြဖင့် တရားမဝင်သစ်များသည် တိးပွားလာနိင်ပါသည်။ ၎င်းအ ြခအ နသည ်

အ မရိကန်နှင့် ဥ ရာပသမဂ္ဂတိ၏့ ြပင်ပရှိနိင်ငများတွင် တရားမဝင်သစ်ထတ်လပ်မ 

တိးတက်လာနိင်သည်က ိ ဖာ်ြပ နြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

ထင်းနှင့်မီး သွး(သးစွဲမ) 

၂၀၀၈  ခနှစ်နှင့် ၂၀၃၀ ခနှစ် ကားကာလအတွင်း တစ်ကမ္ဘာလးအတိင်းအတာြဖင့် ရိးရာသး 

ဇီဝ လာင်စာထင်းသးစွဲမအ ပ တွင် မှီခိ န သာ လူအ ရအတွက်ကိ ၁၇၅ သန်း အထိ 

လာ့ချသင့်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလးအတင်ိးအတာြဖင့် ထင်းသးစွဲမအလားအလာ လျာ့နည်း 

သွားမည်ဟခန ့်မှန်းထား သာ်လည်း အဖရိကရှိ သမပိင်း-ဆာဟာရ ဒသတင်ွ ၂၀၀၀ 

ခနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ခနှစ်အကား ထင်းသးစဲွမ ၃၄ % အထိ တိးတက်လာနိင် ကာင်း ခန ့မှ်န်း 

ဖာ်ြပ နကပါ သည်(FAO,2009)။ မို ြ့ပဖွ ဖိ့ုးတးိတက်လာမတိ ့ ကာင့် မီး သွး (အြခား 

ရိးရာသး လာင်စာ) လိအပ်ချက်သည်လည်း တိးတက်များ ြပားလာနိင်ပါ သည်။ 

 

တွန်းအားများအ ပ  လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၏ အ ရးပါမ 

UNFCCC COP  ဆးြဖတ်ချက်များစွာသည ် တွန်းအားများကိ ရည်ညန်း ဖာ်ြပ န ပီး၊ 

ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများအ နြဖင့် DDFD ကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန် (ဆးြဖတ်ချက-်4/CP.15)၊ 

၎င်းတိ၏့ နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမချက ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစီမချက်များတွင် 

တွန်းအားများ အား ြဖရှင်းရမည့်အချက်များ ထည့်သွင်းရန ်(ဆးြဖတ်ချက-်1/CP: 16) နှင့် 

နိင်င၏အ ြခအ န ပ လိက်၍ တွန်းအားများအား တ ့ြပန ့် ြဖတိက်ဖျက်ရန် လိအပ်သည် 

(ဆးြဖတ်ချက-်15/CP.19)။ ဖာ်ြပပါဆးြဖတ်ချက(်၃)ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အာက်ပါအတင်ိး 

ဖာ်ြပထားသည်ကိ တွန့ိင်ပါသည-် 
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ဆးြဖတ်ချက(်4/CP.15) ၏ စာပိဒ(်၁)တွင ် ဖာ်ြပချက ်

ဆးြဖတ်ချက(်2/CP.13) စာပိဒ် (၇) နှင့် (၁၁) တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းစနစ်ပိင်း 

ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအ ပ  ဆာင်ရွက်ရမည့် အလပ် ပ တွင် အ ြခခ၍ ဆးြဖတ်ချက် 

(2/CP.13) နှင့် ဆက်စပ် နသည့် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ အာက် ဖာ်ြပပါ 

လမ်းညန်ချက်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်၊ တိင်းတာြခင်းနှင့် သတင်း ပးပိြ့ခင်းဆိင်ရာ 

သီးြခားကိစ္စရပ်တိတ့ွင် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ၏ အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက် တစ်စတစ်ရာ  

ရယူြခင်းမရှိဘဲ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရန် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများအား တာင်းဆိထားပါသည-် 

(က) ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ ြဖစ်ပွား စသည့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ 

အတန်းအစားကျဆင်းြခင်း၏တွန်းအားများကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ကိင်တွယ် 

ြဖရှင်းရန်၊ 

 

ဆးြဖတ်ချက(်1/CP.16) စာပိဒ(်၇၂)တငွ ် ဖာ်ြပချက ်

၎င်းဆးြဖတ်ချက်အရ ဖွ ဖို းဆဲနိင်ငများအ နြဖင့် နာက်ဆက်တွဲ(၁)၏ စာပိဒ်(၂)တငွ ်

ဖာ်ြပထားသည့ ် သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း၏ တွန်း 

အားများ၊ ြမယာပိင်ဆိင်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ သစ် တာအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မဆိင်ရာကိစ္စ 

ရပ်များ၊ ကျား၊ မ အခွင့်အ ရးဆိင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များနှင့် လြခုစိတ်ချ 

ရမ အစီအမများကိ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာများ သိမ့ဟတ် 

လပ်ငန်းစီမချက်များ ရးဆွဲြခင်းနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ဆက်စပ်ပတ် 

သက်သူများ၊ ဒသခတိင်းရင်းသားများနှင့် ဒသခများ၏ အြပည့်အဝတက်ကစွာ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်မကိ ရယူရန်  တာင်ဆိထားပါသည်။ 

 

တွန်းအားများအ ပ  ဝါ ဆာမူ ဘာင်ဆးြဖတ်ချက(်15/CP.19)အ ပ  ဖာ်ြပချက ်

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ သာ တွန်းအား 

များနှင့် ဆက်နွယ် နသည့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များအ ပ  မီှခိ နသည့် အသက် မွးဝမ်း 

ကျာင်းမများကိလည်း သိရှိနားလည်ရန်နှင့် ၎င်းတွန်းအားများအား ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် စီးပွား ရးဆိင်ရာကန်ကျစရိတ်နှင့် ြပည်တွင်းသယဇာတအရင်းအြမစ်များကိ အသးြပု  

ြခင်းများရှိလာနိင်သည်ကိ သိရှိနားလည်ရန်လည်းလိအပ်ပါသည်။ 
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(၁) ဆးြဖတ်ချက(်1/CP.16) စာပိဒ်(၇၂) နှင့် (၇၆) တွင် ဖာ်ြပထားသည်က ိ ရည်ညန်း၍ 

ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငအဖွဲ ဝ့င်များအ နြဖင့် နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ငန်းစီမချက်များကိ 

ရးဆွဲြခင်းနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိတ့ွင ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း 

နှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စသည့် တွန်းအားများကိ ြဖရှင်း 

ဆာင်ရွက်ရန် အ ရးပါမကိ အခိင်အမာထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန်၊ 

(၂) သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိြဖစ် စသည့် တွန်း 

အားများတွင ် အ ကာင်းအရင်းများစွာရှိ ပီး ၎င်းတွန်းအားများကိ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် 

ရန် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များသည ်နိင်ငများ၏အ ြခအ န၊ စွမ်း ဆာင်ရည်များနှင့် 

လပ် ဆာင်နိင်မများ ပ တွင် မူတည် နသည်က ိအသိအမှတ်ြပုရမည်။ 

  

တွန်းအားများကိ လ့လာဆန်းစစ်မြပုလပ်ရန ်ဘာ ကာင့်လိအပ်သနည်း 

သစ် တာများမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ လာ့ချရန်နှင့် ကာဗွန်စပ်ယူမကိ တိးပွား စရန ် 

အ ရးအကီးဆး သာ တွန်းအားများကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန်၊ နားလည်သ ဘာ ပါက် 

ရန်နှင့် ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရန် အ ရးကီးသည်။ 

တွန်းအားများအား ဘက်စ လ့လာသးသပ်မနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကား သ ဘာ 

တူညီချက်သည ် နိင်ငတစ်နိင်င၏ကို းပမ်းအားထတ်မများ  အကူအညီြဖစ် စရန် အာက ်

ဖာ်ြပအပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည-် 

• နိင်ငအဆင့်တွင် REDD+ အ ပ ထားရှိသည့် သ ဘာထားအြမင်အား သ ဘာတူည ီ

ချက်ရရိှရန်၊ 

• ရှင်းလင်းတိကျသည့် ဦးစား ပးအ ကာင်းအရာများြဖင့် နိင်ငအဆင့် REDD+  

မဟာဗျူဟာနှင့်/သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစီမချက် ရးဆွဲရန်၊ 

• သီးြခားကိစ္စရပ်အ နြဖင့် REDD+ လပ်ငန်းကိစ္စများကိ ရွးချယ်သတ်မှတ်ရန်၊ 

• ဦးစား ပးသတ်မှတ်ထားသည့် တွန်းအားများကိ ြဖရှင်းရန်အတွက ် မူဝါဒနှင့် 

နည်းလမ်းများ ဆိင်ရာ ဒီဇိင်းပစများနှင့် ပတသ်က်၍ သတင်းအချက်အလက် ပးရန်၊ 

• သစ် တာဧရိယာ ြပာင်းလဲမများနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ 

သည့် အ သးစိတ်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ချိတဆ်က်အ ြဖရှာရန် (ပ ၃.၆ 

တွင် ကည့်ပါ)၊ 
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• တွန်းအားများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များအား လြခုစိတ်ချရမအစ ီ

အမဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာ 

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ မူ ဘာင်လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ချိတဆ်က်အ ြဖရှာရန်၊ 

• နိင်ငများစွာတွင် DDFD ၏ အဓိကတွန်းအားြဖစ် သာ သစ် တာက  မဟတ ်

သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် အဓိကဆက်စပ်ပတသ်က်သမူျားနှင့် ထိ ရာက်စွာ ပါင်းစပ် 

ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

• သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် MRV လပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဦးစား ပး 

ကစိ္စရပ်များအား သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

• ကာဗွန်ထတ်လတ်မရည်ညန်းပမာဏအဆင့်များ ညိနင်းသတ်မှတ်ြခင်းအတွက် နိင်င 

၏အ ြခအ နများကိ သတင်းအချက်အလက်များ ထတ်ြပန် ပးရန်၊ 

• မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ မ့ျား(GHG) ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းတွင ် ရလဒ် ကာင်းများ 

ထတ် ပးနိင် သာ ရလဒ်အ ြခြပုလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

၎င်းမှတစ်ဆင့် ရလဒ်အ ြခြပု ပး ချမများကိ ခွင့်ြပု ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 

"+" လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင ် တွ က့ုရသည့ ်အတားအဆီးများ 

တွန်းအားများအ ပ  အြပည့်အဝ လ့လာ ဖာ်ထတ်မနှင့် ၎င်းတွန်းအားများတွင် မည်သည့် 

တွန်းအားများသည် အ ရးအကီးဆးဆိသည့်အချက်အ ပ  သ ဘာတူညီချက်တိမ့ရှိဘဲ 

တိက်ရိက်ြမင် တွန့ိင်သည့် REDD+ ရလဒ်များက ိ ရရိှရန်နှင့် ရလဒ်အ ြခြပု ပး ချမ 

များကိ အသးြပုနိင်ရန် စွမ်း ဆာင်ရည်ြပည့်မီ စ ရး ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ "+" 

လပ်ငန်းစဉ်များအ ပ ထားရှိသည့် နိင်ငများ၏ မူဝါဒနှင့်နည်းလမ်းများ (PAMs) နှင့် 

နိင်ငအဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစီမချက်တိအ့ ပ  အ လးထားသည့် 

နိင်ငများအ နြဖင့် ကာဗွန်သိ လှာင်သည့် သစ် တာများနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်သစ် တာ 

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မအား တိးပွား စြခင်းနှင့်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ပးြခင်းတိက့ိ  အတားအဆီး 

ြဖစ် စသည့်အရာများက ိ လ့လာဆန်းစစ် ဖာ်ထတ်ရမည်။ "+" လပ်ငန်းစဉ်များ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင ် တွ က့ုရသည့် အခက်အခဲများသည ် စဉ်ဆက်မြပတ်သစ် တာအပ်ချုပ ်

လပ်ကိင်မနှင့် သစ် တာြပုန်းတီး စ သာတွန်းအားများအား ဖာ် ဆာင်ရာတွင် တွ က့ု 

ရသည့်အတားအဆီးများနှင့် အလားသ န်တူညီသည်က ိ တွရ့ှိရသည်။ ဥပမာ၊ ငွ ကး 

ဆိင်ရာ မက်လး ပးြခင်းများ ြဖစ် ပ လာနိင် သာ အတားအဆီးများ (DDFD နှင့် 
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အလားသ န် တူညီ သာ အရာများ) တွင် အာက် ဖာ်ြပပါအ ကာင်းအရာများ ပါဝင် ပီး 

၎င်းတိသ့ည် ပမာဏ ကန ့သ်တ်ချက်များမရှိပါ- 

• သာတူညီမမမရှိ သာ အခွင့်အ ရးများ၊ ရပိင်ခွင့်များ 

• သစ် တာဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မကိတိးတက် စရန်နှင့် တရားမဝင်သစ်ထတ ်

လပ်ြခင်းနှင့်ကန်သွယ်မကိ လာ့ချနိင်ရန် စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် သ ဘာတူညီချက်တိ ့

အားနည်းြခင်း၊ 

• သင့် လျာ်မနှင့် ရှ ့ နာက်ညီညွတ်မတိမ့ရှိ သာ အများြပည်သူဆိင်ရာမူဝါဒများနှင့်  

မူဝါဒ ရးရာကိစ္စများတွင် အာဏာရှင်ဆန်စွာလပ် ဆာင်ြခင်း၊  

• ပွင်းလင်းြမင်သာမနှင့် တာဝန်ယူမတိက့င်းမဲ့ြခင်း၊  

• ဌာနဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများအချင်းချင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ၊ သတင်းအချက ်

အလက်ဖလှယ်မနှင့် ဝန်ကီးဌာနများအကား အတူတကွ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မတိ ့

မရှိြခင်း၊ 

• ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် စစ်မှန် သာ သိမ့ဟတ် မှန်ကန် သာ ြမ နရာရရှိနိင်မ 

မရှိြခင်း၊ 

• လူမ ရးဆိင်ရာ ရတ် ထွးမများနှင့် ရိးရာဓ လ့အစဉ်အလာများ(ဥပမာ- ြမအသး 

ချမပစ ြပာင်းလဲရန ် ဆန္ဒမရိှြခင်း သိမ့ဟတ် ရ ့ ြပာင်းသွားလာမမရှိြခင်း ကာင့် 

အလပ်သမားြပတ် တာက်ြခင်း) 

ြပန်လည်သးသပ်ချက် 

တွန်းအားများ လ့လာဆန်းစစ်ရာတွင ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အကျိုးအြမတ် 

များစွာရှိ ပီး သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ 

သည့် တွန်းအားများ ထိ ရာက်စွာ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းမရှိသည့် ြပဿနာအချို မှ့ာ 

မည်သည့်အချက်များြဖစ်သည်ဟ ထင်ပါသလ။ဲ 

 

တွန်းအားများကိ ဘယ်လိ လ့လာဆန်းစစ်မလ ဲ

DDFD ၏ အ ကာင်းအရင်းအား လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းြဖင့် မတူညီ သာက များမ ှ

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူများ (ဥပမာ-ဝန်ကီးဌာနများ၊ မို ြ့ပလူမအဖွဲအ့စည်းနှင့် ပဂ္ဂလိက 

အခန်းက ) နှင့် စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် နိင်ငအဆင့်သ ဘာတူညီချက်ရရှိ ရး 
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အားလးပါဝင်သည့် ဆွး နွးပွဲကိ ြဖစ် စရန် ပထမဦးဆး သာအခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကိ 

ပးနိင်သည်။ 

လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းအား တစ်ကိမ်မသာ ဆာင်ရွက်ြခင်းမျို းမြပုသင့်ဘဲ လက်ရှိအသ ိ

ပညာနှင့် အသိပညာအသစ်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ပ တွင ် အ ြခခ၍ 

အကိမ် ကိမ် ဆာင်ရွက်သင့်သည့် လပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါ သည်။ ကိစ္စရပ်အသစ်များ 

ထွက် ပ လာပါက ၎င်းကိစ္စရပ်များအ ပ  သိရိှနားလည်နိင်ရန် နာက်ထပ် လ့လာ 

ဖာ်ထတ်ချက်များ ဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

မူလတိက်ရိက်တွန်းအားများကိ အများစက လက်ခသိရှိ ပီးြဖစ် သာ်လည်း ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူများအကား ၎င်းတိ၏့အ ရးပါမနှင့်ပတ်သက်၍ ယခအချိန်အထ ိ သ ဘာ 

တူညီချက ် ရယူနိင်ြခင်းမရှိ သးဘ ဲ နားလည်လက်ခလာ စရန် ထပ်မကို းစားရဦးမည ်

ြဖစ်သည်။ တိက်ရိက်တွန်းအားများကိ သိရှိနားလည်သ ဘာ ပါက်မ အားနည်း သာ ်လည်း 

ယခအချိန်အထိ တိက်ရိက်တွန်းအားများအ ပ  ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းနှင့် ြဖရှင်း 

ဆာင်ရွက်ချက်တိအ့ ပ  လမ်းမိးမသိသိသာသာရှိ နသည(်ဥပမာ- စား သာက် ကန်ပစ္စည်း 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကျဆင်းြခင်း)။ တက်ိရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်တွန်းအားတိ ့

နှစ်ခအကား ြပန်လှန်အကျို းသက် ရာက်မများက ိ လ့လာ  ဆန်းစစ်ရာတွင် စနစ်တကျ 

လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများ  လိအပ်နိင်ပါ သည်။ ဥပမာ- စာရင်းအင်းနည်းပညာ 

ဆိင်ရာ လ့လာဆန်းစစ်မနှင့် စီးပွား ရး နှင့် လူဦး ရဆိင်ရာညန်းကိန်းများအသးြပု၍ 

ပ ဖာ်တွက်ချက်ြခင်းနှင့် လူမစီးပွား ရး၊ လ့လာဆန်းစစ်မများ၊ ဈးကွက် ြပာင်းလဲမ 

အ ပ  နားလည်သ ဘာ ပါက်မနှင့်  ကန်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း/ စားသးြခင်းပစများ။ 

တွန်းအားများအား လ့လာဆန်းစစ်ရာတွင ် အာက်ပါအချက်များ ပါဝင်နိင်သည-် 

• မူဝါဒနှင့် အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ လ့လာ ဖာ်ထတ်ြခင်း( 

ကမ္ဘာ့အဆင့်၊ နိင်ငအဆင့်) 

• များ သာအားြဖင့် လွယ်ကူစွာရရှိနိင်ြခင်းမရှိဘဲ မတူညီ သာရင်းြမစ်များ၊ 

က များနှင့် ဝန်ကီးဌာနများအကား လွယ်ကူစွာရယူနိင်ြခင်းမရှိဘဲ ြပန ့်ကျဲ 

လက်ရှိသည့် နိင်ငအဆင့်နှင့် ဒသအဆင့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ 

ကာက်ယူြခင်း၊ 

• သစ် တာဧရိယာ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် အ သးစိတ် သာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက် 

များနှင့် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်းတိအ့ား ချိတဆ်က်အ ြဖရှာြခင်း(Remote 

Sensing ြဖင့် လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း) 
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• ြမြပင်အ ြခအ နမှန်ကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပရာတွင ် ကူညနိီင်ရန် ြမ နရာ 

အ ြခအ န၊ တည် နရာနှင့် အြခားသွင်ြပင်လက္ခဏာများ(ဥပမာ- လမ်းများ၊ 

အ ြခချ န ထိင်မပစများ) အား လ့လာအက ဲြဖတ်ြခင်း  

• ြပည်တွင်းနှင့် ဒသတွင်းဆိင်ရာအသိပညာ(ကမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဒသခ 

အဖွဲအ့စည်းများ) နှင့် ြမြပင်စူးစမ်း လ့လာမများ၊ 

• ြပာင်းလဲမက ိ ဆာင်ရွက်ရန် လက်ရှိစီးပွား ရးဆိင်ရာ မက်လး ပးြခင်းနှင့် 

မက်လး ပးြခင်းမရှိသည့်အချက်များနှင့် အတားအဆီးများကိ ဖာ်ထတ်သတ ်

မှတ်ရန် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့်သက်ဆိင် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျို းမျို း 

ကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် လူမ ရးဆိင်ရာ က ပါင်းစအား 

လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း- သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ သာ ရိးရာအစဉ်အလာများ၊ ယဉ် ကျးမ ဆိင်ရာအချက် 

များ၊ တစ်ဦးတစ် ယာက်ချင်းြဖစ် စ၊  အစအဖွဲ အ့လိက်ြဖစ် စ ြပုမူလပ်ရှား 

ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

 

တွန်းအားများ နာက်ကွယ်ရှိ နည်းလမ်းယန္တရားများအား သ ဘာ ပါက်နားလည်ြခင်း 

တွနး်အားများ၏ အ ကာင်းအရင်းအား လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းသည ် ထိ ရာက် သာ၊ 

အကျို းရှိ သာ၊ သာတူညီမ ြဖစ် သာ မူဝါဒများ၊ လပ် ဆာင်ချက်များနှင့် နည်းလမ်းများကိ 

အကူအညီြဖစ် စသည်။ လ့လာ တွရှ့ိ သာ တန်ွးအားများ နာက်ကွယ်ရိှ လပ်ငန်းများတွင ်

စီးပွား ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အြပန်အလှန်အကျို းသက် ရာက်မများက ိ နားလည်သ ဘာ 

ပါက်ရန ်လိအပ် ပီး တွန်းအားများ၏ လူမ ရးနှင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာကန်ကျစရိတ်များနှင့် 

အကျိုးအြမတ်များအ ပ  သင့် လျာ်သည့်အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်များလည်း လိအပ်သည။်   

ဥပမာအ နြဖင့် တစ်နိင်တစ်ပိင် လယ်ယာစိက်ပျို းြခင်းသည ် စီးပွား ရးဆိင်ရာအကျို း 

အြမတ် ကန ့သ်တ်ချက်ရှိ သာ်လည်း အ ရးပါသည့် လူမ ရးနှင့် အြခားအ ြခခ ကာင်းများ 

ကိလည်း ဖန်တီး ပးနိင်သည်။ စီးပွား ရးြဖစ်စက်မလယ်ယာတွင် ကီးမား သာ စီးပွား ရး 

အကျိုးအြမတ် (အလပ်အကိင်၊ အကျိုးအြမတ်) ရရိှနိင် သာ်လည်း အချို ့ သာကိစ္စရပ်များ 

တွင် လူမစီးပွား ရးဆိင်ရာ အ ြခခ ကာင်းများ၏ အလားအလာ ပ  ကန ့သ်တ်ချက်များ 

လည်းရှိသည်။ 
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တွနး်အားများ၏ အ ကာင်းအရင်းအား လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းသည ် ၎င်းတိက့ိ ဖာ်ထတ် 

သတ်မှတ်နိင်ရသာမကဘဲ သစ် တာြပုန်းတီးမကိ လာ့ချရန်အတွက ် ၎င်းတိ၏့အလား 

အလာအား နင်းယှဉ် လ့လာကည့်နိင်သည်။ 

တွန်းအားများအား နင်းယှဉ်ကည့်နိင်ရန် အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်းညန်းကိန်း(၄)ခရှိသည-် 

• စိက်ပျို း ရးထွက်ကန်ပစ္စည်း(ဥပမာ- ဆီအန်း)၏ ဈးနန်းြမင့်တက်မကဲ့သိ ့ သာ 

သီးြခားတွန်းအားယူနစ်တစ်ခ၏ သစ် တာြပုန်းတီးမ သိမ့ဟတ် သစ် တာ အတန်း 

အစားကျဆင်းမပမာဏ 

• သီးြခားတွန်းအားတစ်ယူနစ်အတွက ် အကျိုးအြမတ်များ (လူမ ရး/ စီးပွား ရး/ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ)  

• တွန်းအားတစ်ယူနစ်အတွက် ကန်ကျစရိတမ်ျား (လူမ ရး/ စီးပွား ရး/ ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိင်ရာ) 

• REDD ဆိင်ရာ အြခားအ ြပာင်းအလဲများရရှိလာမ 

၎င်းညန်းကိန်းများအား တွန်းအားများ၏ ကာလအတိအရှည်အကျို းသက် ရာက်မများ၊ 

အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ကန်ကျစရိတ်များကိလိက်၍ သက်တမ်းကန်ဆးသွားပါက အကဲြဖတ် 

လ့လာရန်လိအပ်သည်။ မူဝါဒနှင့်နည်းလမ်းများအ နြဖင့် မတူညီ သာ တွန်းအားများ 

အကား ၎င်းညန်းကိန်းများအား နင်းယှဉ်ြခင်းသည ် ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်သင့်သည့် 

တွန်းအားများကိ ဖာ်ြပ ပးရန် ကူညီ ထာက်ပ့ ပးနိင်သည်။ တွန်းအားတစ်ခစီသည် 

အတိင်းအတာယူနစ်တစ်ခစီရှိ သာ ကာင့် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခ ပီးဆးသွားသည့်အခါ 

၎င်းတိ၏့တန်ဖိးများကိ ပးပိတ့င်ြပြခင်းြဖင့် ၎င်းတိအ့ားစသတ်မှတ်နိင်သည်။ တန်ဖိးအား 

များ သာအားြဖင့် ငွ ကးဆိင်ရာသတ်မှတ်ချက်ြဖင့် တွက်ချက် လ့ရှိ ပီး လူ နမဘဝ 

ညနး်ကနိး် သိမ့ဟတ် ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မဆိင်ရာ ညန်းကိန်းများကဲ့သိ ့ သာ အြခား 

မစ်ထရစ်များကိလည်း အသးြပုနိင်သည်။ စသတ်မှတ်ြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည ်သဘာဝ 

အ လျာက်ြဖစ် ပီး အကျိုးသက် ရာက်မမတညီူသည့် တွန်းအားများကိ တိင်းတာနင်းယှဉ် 

နိင်ရန် အများစလက်ခသည့် စ ကးတစ်ခကိ ထတ် ပးရန်ြဖစ် ပီး ဆးြဖတ်ချက်ချသူများ 

အ နြဖင့်လည်း ကိင်တွယ် ြဖရှင်း ပးရမည့်ဧရိယာအား ရွးချယ်နိင်ရန် အကူအညီ ပးနိင် 

သည်။ 

• အင်ဒိနီးရှားနိင်ငတွင် ဆီအန်းစိက်ခင်း တစ်ဟက်တာသည ်နှစ(်၃၀)ကာလသက ်

တမ်းကန်ဆး ပီး နာက် ခန ့မ်ှန်းကန်ကျစရိတ် အ မရိကန် ဒ လာ ၆၀၀၀ 

ရှိသည်။ 
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• သိ ့ သာ်လည်း ဆီအန်းစိက်ခင်းနှင့် တူညီ သာတစ်ဟက်တာတွင ်အ ရးပါ သာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မများ (အစားအစာ၊ ကန်ကမ်း၊ ရရရှိမ၊ 

ဖျက်ပိးနှင့် ရာဂါထိန်းချုပ်မစသည့် တိင်းတာရန်ခက်ခဲသည့် ဝန် ဆာင်မများ) 

ပး န သာ ဂဟစနစ်များဖျက်ဆီး နမမှ ရရှည်တည်တ့ အာင် ထိန်းသိမ်းရန် 

ကန်ကျစရိတ်နှင့် ရင်းနှီးစွန ့်စားရမများလည်းရှိသည်။ 

• သီးနှထွက်နန်းနည်း သာ တစ်နိင်တစ်ပိင်သီးနှတစ်ဟက်တာ၏ တန်ဖိးကိ 

ဒသ ဈးကွက်တွင် ဝယ်ယူရမည့်သီးနှ၏ ကန်ကျစရိတ်မှ ထတ်လပ်မကန်ကျ 

စရိတ်ကိ နတ်ြခင်းအားြဖင့် တန်ဖိးတွက်ချက်နိင်သည်။ အဆိပါစိက်ပျို း 

ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်မှ ရရှိနိင်သည့်ကန်ကျစရိတ်နှင့် ရင်းနှီးစွန ့်စားရမတိ ့

မှာ ြမဆီအာဟာရများ ပျက်စီးဆးရးမ၊ ထိန်းချုပ်မရ သာ တာမီးများြပန ့ပ်ွား 

ြခင်း၊ ြမ အာက် ရများ လျာ့နည်းလာြခင်းတိြ့ဖစ်သည်။ 

စနန်းသတ်မှတ်ချက်မှ ရရှိ သာကိန်းဂဏန်းများသည် တွန်းအားတစ်ခစီမှ ြဖစ် ပ လာ 

သာ အနည်းဆးတန်ဖိးများကိ ဖာ်ြပလိမ့်မည်။ အနတ်တန်ဖိးသည် အသားတင်ကန်ကျ 

စရိတ်ကိ ကိယ်စားြပု ပီး အ ပါင်းတန်ဖိးသည် အသားတင်ရ ငွကိ ဖာ်ြပ ပးသည်။ 

ဤစြပုထားသည့် မတူညီ သာတွန်းအားများအတွက် ဈးနန်းအမှန်တိအ့ား ၎င်းတိ ့ဖန်တီး 

သည့် သိမ့ဟတ် ဖျက်ဆီးသည့် တန်ဖိးအားလး(စီးပွား ရး၊ လူမ ရး၊ ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ) 

ြခုင၍ နင်းယှဉ် ပီး ဦးစား ပးသတ်မှတ်နိင်သည်။  

နာက်ဆးအ နြဖင့် တွန်းအားများအား ြဖရှင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိင်င ရး/လူမ ရး 

ဆိင်ရာ လက်သင့်ခနိင်မကိ ကည့်ရ၍ ဆးြဖတ်ရန် အ ရးကီးသည်။ တွန်းအားများ၏ 

အကျို းသက် ရာက်မနှင့် အဆင့်ဆင့် ြပာင်းလဲမကိ ြပင်ပမှ လမ်းမိးနိင်သည့်အချက်များ၏ 

အ ရးပါမကိ အသိအမှတ်ြပုရန်လညး် မရှိမြဖစ်လိအပ်သည်။ စသတ်မှတ်ထားသည့် 

ငွ ကးတန်ဖိးအား သီးြခား လ့လာဆန်းစစ်လင ် တွန်းအားများ၏ စစ ပါင်းတန်ဖိးကိ 

ဖန်တီး ပး သာ လူမ ရးဆိင်ရာဘက်စ ထာင်စကိစ္စရပ်များအား တစ်ပိင်းတစ်စ ဖာ်ြပ 

ပးနိင်သည်။ ထိ ့ ကာင့ ် တွန်းအားများအား ၎င်းတိ၏့ စီးပွား ရးကန်ကျစရိတ်များနှင့် 

အကျို းအြမတ်များ ပ  အ ြခခ၍ နင်းယှဉ်သင့်ရသာမက ၎င်းတိတ့ွင် လူမ ရးဆိင်ရာ 

ကန်ကျစရိတ်နှင့် အကျို းအြမတ်များကိလည်း  ပါဝင်သည်ကိ သိရှိထားသင့်သည်။ ဥပမာ 

တစ်ရပအ် နြဖင့် တွန်းအားများအား လ့လာဆန်းစစ်သည့်ကိစ္စတွင် တရားမဝင်လမ်းမိးမ၊ 

လာဘ်စားမစသည့်ကိစ္စရပ်များအား မူဝါဒနှင့်နည်းလမ်းများြဖင့် မည်က့ဲသိ ့ ကိင်တွယ် 
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ြဖရှင်းရမည်ဆိသည့်အချက်နှင့် ၎င်းတိ၏့ထိ ရာက်မက ိ ကန ့သ်တ်ရန်အချက်များလည်း 

ပါဝင်သည်။ 

ြပန်လည်သးသပ်ချက် 

တွန်းအားများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ လူမ ရးဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်များနှင့် 

အကျို းအြမတ်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အဘယ့် ကာင်းအ ရးကီးသနည်း။ 

 

တွန်းအားများအား မည်ကဲ့သိအ့ဆင့်သတ်မှတ်မလဲ 

သတ်မှတ်လိသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မဟာဗျူဟာအ ပ မူတည်၍ တွန်းအားများ၏ အဆင့် 

သတ်မှတ်ရန် စသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ စ ရွးချယ်ရာတွင ် တွန်းအားများအား လ့လာ 

စီစစ်မသည ် ဆာင်ရွက်လိသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မဟာဗျူဟာအ ပ  သတင်းအချက ်

အလက်များ ပ့ပိး ပးနိင်ရန် အ ရး ကီးပါသည။် 

အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်းအ နြဖင့် ရည်မှန်းချက်သည ်သစ် တာြပုန်းတီးမအ ြခအ နြဖစ်လင ်

သစ် တာြပုန်းတီးမပမာဏ အ ပ တွင် မူတည်နိင်သည်။ ဥပမာ- စီးပွားြဖစ်လယ်ယာစိက် 

ပျို းြခင်းသည ် ဦးစား ပးြဖစ်နိင်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဈးအ ပါဆးတွန်းအား 

များအ ပ  အ လးထားနိင်သည် (အနည်းဆးအသားတင်အကျို းအြမတ်ရှိ သာ တွန်းအား 

များ)။ ဥပမာ- အကျိုးရလဒ်ည့ ပီး သီးနှထွက်နန်းနည်း သာ စိက်ပျို း ရး(တစ်နိင်တစ်ပိင်) 

သိမ့ဟတ် အကျို းအြမတ်ကန်ကျစရိတ်များအား ညီမမမရှိဘ ဲခွဲ ဝ ပးသည့် ညီမမ လိအပ် 

သည့်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ။ ဥပမာ- သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း။ အမှန် တကယ်လက် တွ  ့

တွင် ၎ငး်သည် အြခားစများနှင့်လည်း ပါင်းစပ်အသးြပုနိင်သည်( ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ 

ပါင်းစပ်မ၊ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ၊ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် စပ်ယူနိင်မ အလားအလာ)။ ထပ်မ၍ 

သီးြခားတွန်းအားများအား ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ် နိင်င ရးဆိင်ရာ ြဖစ်နိင် ြခ 

သိမ့ဟတ် လက်သင့်ခနိင်မအ လးထား ဖာ်ြပရန ်အ ရး ကီးသည်။ 

၎င်းစိစစ် လ့လာမတွင် စိန် ခ မများစွာရှိပါသည်။ အ သးစိတ် လ့လာဆန်းစစ်မနည်းလမ်း 

သည ် တွန်းအားတစ်ခချင်းစီအတွက် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကန်ကျစရိတ်များြပားနိင်သည် 

သိမ့ဟတ် အချို ့ သာတွန်းအားများအတွက် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် 

ပျာက်ဆးနိင် ပီး မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများ(PAMs) အသးြပုြခင်းသည် ပိမိနားလည ်

သ ဘာ ပါက်နိင်သည်။ ကိင်တွယ် ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် ဦးစား ပးဧရိယာများကိ 
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ဖာ်ြပ နသည့် တွန်းအားများကိ စာရင်း ကာက်ယူရန် ပိမိကို းပမ်းအားထတ်မြဖစ် စ ရး 

ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်မရှိြခင်းမှ  ြဖစ် စနိင်သည်။ သိ ့ သာ်လည်း အကျို းအြမတ် 

များစွာရရှိနိင် ပီး ရင်းနှီးစွန ့်စားရမနည်း သာ ကိစ္စရပ်တင်ွ အစိးရအ နြဖင့် လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုမီ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ြပည့်စစွာရရှိ စရန်အတွက် စာင့်ဆိင်း 

နိင်ြခင်း မရှိသည်ကိ တွရ့သည်။ 

သစ် တာအ ြခခသည့် တွန်းအားများအ ပ တွင် အလွန်အမင်းအာရစူးစိက်ြခင်းနှင့် 

သစ် တာအ ြခမခသည့်(ဥပမာ- စိက်ပျို း ရး) တွန်းအားများအ ပ  အာရစူးစိက်ြခင်း 

မြပုသည့်ကိစ္စရပ်တိတ့ွင် ရင်းနှီးစွန ့်စားရမများကိ လာ့ချရန် ဝန်ကီးဌာနများအကား 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည်။ 

 

တွန်းအားများ လ့လာဆန်းစစ်ရာတွင ်အများစလက်ခသည့် မခန ့်မှန်းနိင် သာအခကအ်ခဲ 

• အနာဂတ်ြဖစ်နိင် ြခများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းမြပုဘဲ အတတိသ်မိင်းတင်ွ ြဖစ်ခဲ့ 

သည့် အ ကာင်းအရာများကိသာ စိစစ် လ့လာြခင်း၊ 

• သွယ်ဝိက်တွန်းအားများအား လ့လာဆန်းစစ်မ မြပုြခင်း၊ 

• သစ် တာက နှင့် ၎င်းတိ၏့အနာဂတ်စီမကိန်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိသည့် 

အရာများအား ဂရမြပုဘဲ လာ့ချသည့် နည်းလမ်းများသးြခင်း 

• သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်း စ သာ တွန်းအားများမှ သစ် တာြပုန်းတီးမြဖစ ်

စ သာ တွန်းအားများအား ခွဲထတ်၍ အ ြဖမရှာြခင်း၊ 

• တွန်းအားနှင့် အတားအဆီးများ လ့လာြခင်းမြပုဘ ဲ သီးြခားအ ြဖရှာြခင်းအ ပ  

သာ မှီတည် နြခင်း(ဥပမာ- အစအဖွဲ ပ့ိင်သစ် တာစိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း) 

 

ထပ်မ ဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ 

တွန်းအားများကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းအား တစ်ကိမ် ဆာင်ရွက် ပီးတိင်း အြခား 

သတင်းရင်းြမစ်များ အကား အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း သတင်း ပးပိန့ိင်သည်- 

• REDD+ အ ပ  နိင်ငအဆင့်သ ဘာထားအြမင်၊ 

• တိကျသည့် ဦးစား ပးရမည့်အချက်များနှင့် နိင်ငအဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာ 

ရးဆွဲြခင်းနှင့် လပ်ငန်းစီမချက် ရးဆွဲြခင်း သိမ့ဟတ် လက်ရှိ ရးဆွဲထားသည့် 

စီမချက်များ သိမ့ဟတ် မဟာဗျူဟာများအား ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း( Module 4: 

National Strategy(NS) or Action Plan(AP) တွင် ဖာ်ြပထားသည)် 
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• အဓိကတွန်းအားများအား ကိင်တွယ် ြဖရှင်းရန် မူဝါဒနှင့်နည်းလမ်းများ(PAMs) 

အ ပ  သ ဘာတူညီြခင်းနှင့် ရးဆဲွြခင်း(Module 8: Policies and Measures 

တွင် ဖာ်ြပထားသည်) 

ကန်ပစ္စည်း ဈနန်းများနှင့် ငွလဲနန်း ြပာင်းလဲမများ (အ ရးပါ သာ အကျို းသက် ရာက်မ 

များြဖစ် စသည့်) နှင့် မက်လး ပးသည့်စနစ်များ သိမ့ဟတ် ဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒ၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကဲ့သိ ့အ ကာင်းအရာအသစ်များ ြဖစ် ပ လာပါက တွန်းအားများ 

အချိန်နှင့်တ ြပးည ီ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းကိ အမှန်တကယ် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

သီးြခားကိစ္စရပ်တစ်ခအ နြဖင့် လ့လာြခင်း 

ကင်ညာနိင်င 

လ့လာသည့်အ ကာင်းအရာ 

 ထင်း လာင်စာသးစွဲမသည ် ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများတင်ွ သစ် တာြပုန်းတီး စသည့် 

အဓိကတွန်းအားတစ်ရပ်ြဖစ် ပီး လူဦး ရ (၃)သန်းခန ့သ်ည် နစ့ဉ်ချက်ြပုတ် ရးအတွက ်

ထင်း၊ မီး သွးစသည့် ဇီဝြဒပ်ထ ပ တွင ် မှီခိ နသည်။ လူဦး ရတိးပွားလာမနှင့်အတူ 

စွမ်းအင်လိအပ်ချက်များြပားလာ သည်နှင့်အမ  ထင်း လာင်စာပမာဏ အ ြမာက်အြမားအား 

ဆက်လက်သးစွဲကရဦးမည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 အိမ် ထာင်စများ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့် ဌာနဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများအတွက ်

သင့် လျာ် သာ ဈးနန်းြဖင့် အရည်အ သွးမီမီးဖိထတ်လပ်ြခင်းသည ် အ သးစားထတ်လပ် 

သူများပါဝင်နိင်သည့် ထတ်လပ်ြဖန ့်ြဖူး ရးပစတစ်ခြဖစ် ပီး စိန် ခ မများစွာရှိနိင်သည်။ 

GTZ ၏ လ့လာမအရ အိမ် ထာင်စ(၂)စတွင် တစ်စသည ်စွမ်းအားြမင့်မီးဖိများကိ ပိင်ဆိင် 

ပီး အြခားအိမ် ထာင်စများအတွက်လည်း မြဖစ်မ နအသးြပုရမည်ြဖစ်သည်။ 

BURN ထတ်လပ်ြဖန ့်ြဖူး ရးကမ္ပဏီ(BMC) သည် C-Corporation တစ်ခြဖစ် ပီး 

ကင်ညာနိင်ငတွင် လူမ ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြဖန ့်ြဖူးသည့် 

လပ်ငန်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ စွမ်းအားြမင့်မီးဖိအ ြမာက်အြမားလိအပ်ချက်ကိ ြဖရှင်း ပးနိင် 

ရန် BMC ကိ ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ကင်ညာနိင်ငတွင် 

ထင်းခတ်ယူစ ဆာင်းြခင်းသည ် ဒသသစ် တာ၏ ၉၄% ကိ ထိခိက်ပျက်စီး စခ့ဲသည်။ 

အဆိပါနိင်ငအ နြဖင့် နှစ်စဉ် ထင်း ၃.၅ သန်းတန်သးစွဲရန်လိအပ် ပီး နှစ်စဉ်ထတ်လပ်ရန ်

ရည်မနှး်ထားသည့် ၁.၅ သန်းတန်၏ နှစ်ဆထက်ပိမိသည့်နန်းလည်းြဖစ်သည်။ မို ြ့ပအိမ် 
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ထာင်စများသည် လက်ရှိတွင် မီး သွးအတွက် နှစ်စဉ် ဒ လာ ၃၆၅ ကျခသးစွဲရသည်။ 

အိမ် ထာင်စ ပါင်းများစွာသည ် ဒ လာ ၂၀ တန် မီးဖိ ဝယ်ယူရန် ငွ ကးဆိင်ရာ 

မက်လး ပးမများကိ လက်ခရရှိ ပီး ၎င်းမီးဖိအား သးစွဲြခင်းြဖင့် ထင်းသးစဲွမ၏ ၅၀% ကိ 

လာ့ချနိင်သည်။ 

 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နမအ ြခအ န 

ထင်းသးစွဲသူအများစ၏ လိအပ်ချက်များမှာ ရိးရာအတိင်းချက်ြပုတ်ြခင်းနှင့် စွမ်းရည်နိမ့် 

မီးဖိများကိသာ မှီခိသးစွဲ နရာ ပီး ထင်း လာင်စာသးစွဲသူ ၉၇% အတွက် လိအပ်ချက် 

ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ြခင်း မရှိ ပ။ ၎င်းလိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည် ပးနိင်ရန ်BMC သည် ၂၀၂၂ 

ခနှစ်မတိင်မီ အ ရှအ့ာဖရိကတွင် မီးဖိ ၃ သန်းအား ထတ်လပ်ြဖန ့်ြဖူး ရာင်းချရန် 

စီစဉ်ထားရှိသည်။ BMC သည ် ကင်ညာနိင်ငတွင ် ခတ်သစ်နည်းပညာသး၍ မီးဖိ 

ထတ်လပ်ရန ် ဒ လာ ၃.၈ သန်း ကန်ကျခသးစွဲသွားမည်ြဖစ် ပီး ရဝမ်ဒါ၊ တန်ဇန်းနီးယား 

နှင့် ယူဂန္ဓာနိင်ငတိတ့ွင်လည်း Satellite Assembly စက်ရမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် စီစဉ် 

ထားရှိသည်။ 

လက်ရှိအချိန်ကာလတွင ်အသးြပုသူများအ နြဖင့် မီးဖိ(၂)မျို းအား ရွးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ရှိ န 

ပီး ၎င်းနှစ်မျို းစလးမှာ နိင်ငအတွင်း သာမန်ထတ်လပ်ထားသည့် မီးဖိများနှင့် အိန္ဒိယနိင်င 

သိမ့ဟတ် တရတ်နိင်ငတိမှ့ တင်သွင်းသည့်မီးဖိများ ြဖစ်ကပီး ၎င်းတိ၏့ လိလားချက်များ 

ကိ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ြခင်းမရှိ ပ။ နိင်ငအတွင်း သာမန်ထတ်လပ်ထားသည့်မီးဖိများသည ်

ဈးကွက်၏ လိလားချက်များစွာက ိ ြပည့်မီှ အာင် ထတ်လပ်နိင်ြခင်းမရှိသည်ကိ တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့်မီးဖိများမှာလည်း အခွန်အ ကာက်နှင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ခ 

များ ကာင့် ပိ၍ပင် ဈးကီး နသည်။ ၎င်းအြပင် ထိမီးဖိများသည့် အ ရှအ့ာဖရိက ဈးကွက ်

လိအပ်ချက်အတွက ်ပစထတ်ထားြခင်းလည်း မဟတ် ပ။ တရတ်နိင်ငထတ ်Envirofit မီးဖိ 

များနှင့် တရတ်နိင်ငထတ ် Prakti မီးဖိများသည ်အ ရှအ့ာဖရိက ဈးကွက်သိ ့အနညး်ငယ် 

သာဝင် ရာက်မရှိ ပီး အထက် ဖာ်ြပပါ စိန် ခ မများ ကာင့် လက်ရှိအချိန်တွင် အခက်အခဲ 

များနှင့် ကု တွ ့ နရသည်။ 

BMC သည ် အ ြဖရှာမအ နြဖင့် အ ရှအ့ာဖရိက ဈးကွက်အတွက် သင့် လျာ်သည့် 

ဈးနန်းနှင့် အရည်အ သွးရှိသည့် မီးဖိဒီဇိင်းပစကိ ထတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ BMC 

အ နြဖင့် ဈးကွက်အတွင်းသိ ့မီးဖိ(၂)မျို းကိ ထတ်လပ်၍ ြဖန ့်ြဖူး ရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။   
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