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 REDD+ သင်ကား ရးနှင် ့ လ့လာ ရးဂျာနယ ်

၄။ မဟာဗျူဟာများ (သိ)့ လပ် ဆာင်မ ပစများ (NS/AP) 

မာတိကာ စာမျက်နှာ 
အ ြခခအချက်အလက်များ ၂ 
နဒိါနး် ၃ 
NS/AP ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၄ 

NS/AP ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း အခွင့်အ ရး ၇ 

အချိုအ့ ရးကီး သာ သင်ခန်းစာများ ၉ 
NS/AP ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်လာြခင်း ၁၂ 
NS/AP ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ် အစီအစဉ်များ ၁၃ 
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမဆိင်ရာ အ ြခခတည် ဆာက်ြခင်း ၁၅ 
မူဝါဒနှင့် တိင်းတာမများက ိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ 
ြခင်း ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဦးစား ပးလပ် ဆာင်ချက်များ 

၃၇ 

ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း အစီအစဉ်များ ( ငွ ကး၊ တရားဝင်ြဖစ်မနှင့် 
အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ)  

၄၀ 

ထပ် လာင်းအဆင့်ဆင့်သွားသည့် လပ်ငန်းစဉ် ၄၁ 
နိင်င ရးဆိင်ရာနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်သူများ အ သးစိတ် ရးသင်ွးြခင်း ၄၂ 
NS/AP ၏ သတ်မှတ်ထား သာ လပ် ဆာင်ချက ် ၄၂ 
NS/AP တိးတက်မလပ်ငန်းစဉ ်အစိတ်အပိင်းရှိ ကု တွရ့ သာ ြပဿနာများ ၄၄ 
အမျို းသား ရးဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းနှင့်ဆိင် သာ ရှင်းလင်းြခင်း၊ ဦး ဆာင်နိင်မ 
နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ 

၄၄ 

များစွာ သာ အပိင်းက ဆိင်ရာနှင့် ပါဝင်သူများ၏ တးိတက်မလမ်းစဉ် ၄၄ 
ကျား/မ ဆိင်ရာ စဉ်းစား တွး ခ မများ ၄၆ 
ပးူ ပါငး် ဆာင်ရွက်မနှင့် စစည်းညီညတ်မကိ ရရှိ စြခင်း ၄၇ 
ထပ်ကာထပ်ကာ ဆက်လက်လပ် ဆာင် သာ လပ်ငန်းစဉ် ၄၈ 
UN-REDD အစီအစဉ်မှ ရရှိနိင် သာအ ထာက်အပ့များ ၄၉ 
နမူနာ အ ြခအ န ၅၁ 
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အ ြခခအချက်အလက်များ 

- NS/AP သည ် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် သစ် တာြပုန်းတီးမ 

လျာ့ချရန် နှင့်/သိ ့ သစ် တာကာဗွန် ဈးကွက်တိးြမင့်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် နှင့်/သိ ့

စီမအပ်ချုပ်နိင်ရန် တိအ့တွက် လမ်းညန် ပးပါသည်။ 

- NS/APသည ် REDD+ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် UNFCCC ၏ လိအပ်ချက် 

ဒီဇိင်း(၄)ခမှ အချက်တစ်ခြဖစ် ပီး ရလဒ် ပ အ ြခခ သာ ပး ချမများ လပ် ဆာင်နိင်ရန် 

လည်း အချက်တစ်ချက ်ြဖစ်သည်။ 

- အာက်ပါအချက်များကိ ဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အ ရးတစ်ခြဖစ် သာ ကာင့် NS/AP ဒီဇိင်း 

ြဖစ်စဉ်နှင့် NS/AP မူကမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်များသည ်မရှိမြဖစ ်လိအပ်ပါ သည်။  

• ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပလပ်ကိင်သူများနှင့် ယကည်မနှင့် ထာက်ပမများ တည် ဆာက် 

ရန်  

• ရလဒ် ပ အ ြခခ သာ ပး ချမများ လက်ခ သာ REDD+ ၏ရလဒ်များအား 

တြပန်မ ပးနိင်ရန် နိင်င၏ စွမ်း ဆာင်ရည်များအား ယကည်မ ပးနိင်ရန်  

• NS/APအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကီးမား သာ ငွ ကး ထာက်ပ့မ 

များ ရရိှ စရန်နှင့် (၄) ကာင်းမွန် သာ ပူး ပါင်းလပ် ဆာင်မများနှင့် အသင့်ြဖစ် န 

သာ ြဖစ်စဉ်များ ပိမိထိ ရာက်မရှိ စရန ်

- REDD+ လပ်ငန်းစဉ်(၄)ခြဖစ် သာ (NS/AP, FREL/FRL, NFMs, SIS) များ မှ 

တစ်ခချင်းကိ လပ် ဆာင် သာနညး်ဗျူဟာ ရွးချယ်မများသည် အြခား သာအဖဲွအ့စညး် 

ဖွဲ စ့ည်းမ၊ ဖွ ဖ့ို းအတွက ် စမ်းသပ်တ ့ြပန်သည့် ကွင်းဆက်များနှင့် အ ကာင်အထည ်

ဖာ် ဆာင်ရွက်မ တွင်ခိင်မာ သာ လပ် ဆာင်မများြဖစ် သာ ၎င်းတိ၏့ လပ် ဆာင်မများ 

အတွင်းနှင့် ၎င်းတိ၏့ ဖွ ဖ့ို းမြဖစ်စဉ်များအား ပမှန်လပ် ဆာင်ရန်နှင့် ြပန်လည ် တင်ြပမ 

များ ပးရန် 

- NS/AP ဖွ ဖိ့ုးမသည ်ထပ်ကာထပ်ကာ ြပန်လည်လပ် ဆာင် သာ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်သည်။ 
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နိဒါန်း 

 Module 3 သည ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း 

တွန်းအား ပးသူများ (DDFDs) နှင့် ၎င်းလပ် ဆာင်မများကိ တားဆီးဟန ့တ်ား စသူများသည ်

အဓိကအချက်များကိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရန်နှင့် နည်းလမ်းများအား နိင်ငတိင်းမှ လက်ခရရှိရန် 

ဖာ်ြပပါသည်။ ယခင်နှင့်လက်ရိှ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း နှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း 

အ ပ  သိရှိနားလည်မနှင့် ကာင်းမွန် သာလပ် ဆာင်မ ြပာင်းလဲမများက ိ တားဆီးဟန ့တ်ားမ 

များသည် REDD+ နှင့် နည်းဗျူဟာ လပ် ဆာင်ြခင်း၏ အ ရးကီး သာ အ ြခခြဖစ်သည်။ 

ြပာင်းလဲမက ိ ရှင်းလင်း ြပာကားရန်၊ REDD+ အတွက် နိင်င၏ တည် ဆာက်မများသည် 

တြဖည်းြဖည်းနှင့် ၎င်းတိ၏့ အြမင်ကိ မရှိမြဖစ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမများ၏ အ ြခခကိကိယ်စားြပုရန် 

နှင့် ၎င်းမှ နည်းလမ်းများကိ လက်ခနိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 UN-REDD ြဖစ်စဉ်သည ် နိင်ငများ၏ အ တွအ့ကုများ ဖလှယ်ြခင်းများ နှင့် နိင်ငများ 

သည ်REDD+ NS/AP အတွက ်၎င်းတိ၏့ အ တွအ့ကုများအား မ ဝ ပး သာ နရာြဖစ်သည့် 

တာင်ပိင်း- တာင်ပိင်း သင်ကားြခင်း ဖလှယ်မကိစ္စအမျို းမျို းအား ညိနင်း ပးြခင်းတိက့ိ တိးြမင့် 

ပးပါသည်။ NS/AP ဒီဇိင်းလပ်ငန်းစဉ်နှင့် အမှန်တကယ် NS/AP စာတမ်းနှစ်ခစလး အတွက် 

အသးဝင် သာ လ့ကျင့်ခန်းများ သင်ယူြခင်းနှင့် အကြပု ထာက်ခမများကိ အတူတကွ စစည်း 

ထားရမည်။ ထိအရာတွင် ထိသင်ရိး၏ အနှစ်ပါဝင်သည်။  

 ထိသင်ရိးသည် REDD+လပ် ဆာင်ချက်များက ိ အာင်ြမင်စွာ လပ် ဆာင်ရန်နှင့်ရလဒ်များ 

သချာ စရန် အရည်အ သွးရှိ သာ REDD+ NS/AP ဒီဇိင်းလပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် NS/AP 

စာတမ်းများ၏ အ ရး ကီးမနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကိ ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူများ နားလည် စရန ်ရည်ရွယ် 

ပါသည်။ ထိအရာသည် အ ရးကီးသည့်ကိစ္စများကိ ညန်ြပ န ပီး ထိညန်ြပချက်များကိ ချဉ်းကပ်ရန် 

နိင်ငများသည ်အသးဝင် သာ အချက်များကိ ရှာ ဖွနိင်သည်။ 

 ထိသင်ရိးတွင် 

- NS/AP နှင့် UNFCCC  

- NS/AP အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများ 

- NS/AP အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နစဉ်တင်ွ ကားြဖတ်ြပဿနာများအ ကာင်း 

ရှင်းလင်း ဖာ်ြပချက်များ ပါဝင်သည်။ 
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NS/AP ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 

       Module 2: Understanding REDD+ and the UNFCCC တွင် ဆွး နွးချက်အရ 

NS/AP သည ်REDD+ ဒီဇိင်း (၄)ခအနက်တစ်ခြဖစ် ပီး ထိအချက်ကိ REDD+ အ ကာင်အထည် 

ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် (Decision 12/ CP.17 နှင့် 11/(CP.19)) အရ လိအပ်ချက်များနှင့်  

ရလဒ် ပ အ ြခခ သာ ငွ ပး ချမအခွင့်အလမ်း (RBP) (Decision 1/CP.16 အပိဒ် 71 (a) 1   

ရရိှရန် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာမှ သ ဘာတူထားသည်။ ပ-၄.၁ သည် ထိဒီဇိင်း (၄)ခ ပါရိှသည်။  

 REDD+  NS/AP သည ် REDD+  (အြမင် ၂ နှင့် ၃) အ ကာင် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ကာဗွန်ဓာတ် ငွထ့တ်လတ်မက ိ မည်ကဲ့သိ ့ လျာ့ချမည်နည်းနှင့်/သိ ့ သစ် တာကာဗွန် သိ လှာင ်

မကိ မည်သိြ့မင့်တင်မည်နည်း၊ မည်က့ဲသိ ့ ထိန်းသိမ်းမည်နည်းနှင့်/သိ ့ စဉ်ဆက်မြပတ် မည်ကဲ့သိ ့

စီမခန်ခဲွ့မည်နည်း ဆိသည်ကိ ဖာ်ြပထားသည်။ NS/AP သည် ခဲွြခမ်းစတိြ်ဖာြခင်းလပ်ငန်း 

အားလးမှ ရးဆဲွထား သာ အဆင်သင့်လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ထတလ်ပ်မများ ပါင်းစည်းထားြခင်း 

ြဖစ် ပီး ပါဝင်ပတ်သတ်သူများ အြပန်အလှန် ဆွး နွးမနှင့် မဟာဗျူဟာဆးြဖတ်ချက်များသည် 

ကမ်းကျင် ပီး ထိ ရာက်မရှိ သာ REDD+ (အြမင်၂) လပ် ဆာင်ြခင်းကိ ြပင်ဆင်ရန် ြပုလပ်ထား 

ပါသည်။ 

 

NS/AP ၏အမှန်တကယ် ပါဝင်မအြဖစ် သတ်မှတ်ထား သာ ဆးြဖတ်ချက်တွင် အ သးစိတ် 

ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ ပ။ ထိြ့ပင် လိက်နာလပ် ဆာင်ရန ်စဉ်းစားချင့်ချိန်မ မရှိပါ။ FREL/FRLs ၏ 

ဆန်က့ျင်ဘက်အရUNFCCCမှမည်သည့် ထာက်ခချက်အမျို းအစား (သိ)့ နည်းပညာအကဲြဖတ်မ 

အတွက် လိအပ်ြခင်းမရှိ ပ။ Warsaw ဖွဲ စ့ည်းမသည်သာ REDD+ အတွက် NS/AP ၏ 

နုိင်ငံအဆင့်နည်းဗျူ(သုိ့)

 ေဆာင်ရွက်မှအစီအစဉ်
NFMS including MRV

Safeguard information 
system (SIS) FREL/FRL
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လိအပ်ချက်ကိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်နိင်ပါသည်။ ထိြ့ပင် RBPs ကိ လက်ခရရှိရန်အလိငှ့ာနိင်ငများသည ်

၎င်းတိ၏့ NS/APကိ UNFCCC REDD+ Web Platform ၏ သတင်းအချက်အလက ်

အချက်အချာများ ပ တွင ် ၆လင့်(ခ်) (link) တစ်ခကိ တင်ရန် တာင်းဆိသည်။ (Decision 11/ 

CP 19) 

 သိ ့ သာ်လည်း Decision 1/CP-16 ၏ အပိဒ်(၇၂)သည် NS/AP ကိ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

အာင်လပ် ဆာင်ြခင်း(အြမင်-၁)နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း(အြမင်-၂)များ ဆာင် 

ရွက် သာအခါ အဖွဲအ့စည်းများကိ လမ်းညန်ရန် တာင်းဆိမကိ ညန်ြပသည်။ လမ်းညန်ရန်ထည့် 

သွင်းစဉ်းစားချက်များတွင်  

- သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း၏ အဓိကအချက်များ 

- ြမငှားရမ်းမ ြပဿနာများ 

- သစ် တာစီမခန်ခဲွ့မ ြပဿနာများ 

- ကျား/မ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ 

- Cancun REDD+ ၏ကာကွယ်မများ 

- ဒသခလူမျို းများနှင့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျားကဲ့သိ ့ သာ သစ် တာအသးြပုသူများ၏ အြပည့် 

အဝ ထိထိ ရာက် ရာက ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ထိအ့တ ူ 1/CP-16၏ နာက်ဆက်တွဲ စာပိဒ်(၁)တွင် ယဘယျလမ်းညန်ချက်များ ထည့်သွင်း 

ထား ပီး REDD+ လပ် ဆာင်ချက်များ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ထိလမ်းညန်ချက်များကိ လိက်နာ 

သင့်သည်။ ထိ ့ ကာင့် NS/AP ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် အာင် လပ် ဆာင်ရာတွင ်ထိလမ်းညန်ချက်များကိ 

ဂရတစိက် ထိန်းသိမ်းသင့်သည်။  

(၅)ခ ြမာက် သာ REDD+ ၏လပ် ဆာင်ချက်သည ် အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သင့်ပါသည်။ 

- ဖန်လအိမ် ဓာတ် ငွပ့ါဝင်မ တည် ငိမ် စရန် ထာက်ပ့ ပးမ 

- နိင်ငတိင်းအလိက် ကိယ်တိင်ပါဝင်လပ် ဆာင်မ 

- သစ် တာနှင့် အြခား ဂဟစနစ်တိ၏့ များစွာ သာ တာဝန်များက ိ ခွင့်ြပုြခင်းနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ြပည်စ သာ ရည်ရွယ်ချက်များ အ ြပာင်းအလဲမရှိ စရန် 

- နိင်ငဖွ ဖ့ို းမ ဦးစား ပးချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အ ြခအ နများနှင့် စွမ်း ဆာင်နိင်မ 

များ နှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရန်။ ထိြ့ပင် လွတ်လပ် သာအချုပ်အြခာအာဏာက ိ လးစားမ 

ရိှသင့်သည်။ 

- နိင်င၏ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မကိ လိအပ်ချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီ 

မ ရှိရမည်။ 
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- ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမက ိ ြဖရှင်းရန် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ို းမနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ လျာ့ချ 

ြခင်းမူ ဘာင်အတွင်းတွင် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

- နိင်င၏လိအပ်ချက်နှင့်အညီ လိက် လျာညီ ထွြဖစ်သင့်သည်။ 

- စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းအတွက် ထာက်ပ့မ အပါအဝင်လ လာက်စွာ ခန်မှ့န်းထား 

သာ ငွ ကးနှင့် နည်းပညာ ထာက်ပ့မများ ထာက်ပ့ ပးသင့်သည်။ 

- ရလဒ်များအ ပ  အ ြခခ ပီး လပ် ဆာင်သင့်သည်။ 

- သစ် တာများ စဉ်ဆက်မြပတ် စီမခန်ခဲွ့မအား ြမင့်တင်ရန်။ 

 

NS/AP ကိ ရာက်ရိှရန် လိက် လျာညီ ထွ သာ ချဉ်းကပ်မများ 

 UNFCCC ၏ ဆးြဖတ်ချက်များသည် NS/AP အတွက် စစ်မှန် သာ စာတမ်းများနှင့်  

 

NS/AP ရးဆွဲြခင်း နှစ်ခလးတွင် နိင်ငများကိ အြပည့်အဝ လိက် လျာညီ ထွရှိ စရန ် ပးအပ်၍ 

ယခင်ကအပိင်းများတွင် ပးထား ပီး သာ ယဘယျအ ြခခသ ဘာတရားကိ လမ်းညန် ပးပါ 

သည်။ ထိအရာသည ် နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းစီအား ၎င်းတိ၏့ တိကျ သာ နိင်ငအ ြခအ နများကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့် REDD+ ကိ ရရိှရန် အ ကာင်းဆး မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းက ိ

ရှာ ဖွရန ် ခွင့်ြပုထားသည်။ NS/AP စာတမ်းများတွင် ပစများစွာပါဝင်နိင်သည်။ ဆိလိရင်းမှာ 

ထိအရာသည ် ဥပမာအ နြဖင့် တိကျ သာ “REDD+ မဟာဗျူဟာ” တစ်ခအြဖစ ် အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ် ပီး ကျယ်ြပန်လ့ာ သာ ရာသီဥတနှင့်/သိ ့ အစိမ်း ရာင ်

စီးပွား ရး ဖွဲ စ့ည်းမကိ စစည်း ပါင်းထည့်ြခင်း (ဥပမာ- အီသီယိးပီးယာ၊ မက္က ဆီကိ)၊ (သိ)့ 

အမျို းမျို း သာ အခန်းက နှင့် များစွာ သာ အခန်းက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ မဟာဗျူဟာများအြဖစ ်

ပ ပါက်လာနိင်သည်။ အချို သ့ည ် ရရှည်အြမင်ြဖင့် ယဘူယျ ဖွဲ စ့ည်းမတစ်ခကိ ရးဆွဲရန် 

ရွးချယ်ထားသည့်အြပင် ပထမနှစ် အနည်းငယ် အ ကာင်အထည် ဆာင်ရွက်ြခင်း ပ တွင် 

ဦးတည် န သာ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ စီမကိန်း (ဥပမာ DRC, Zambia) ကိ အသးြပု၍ ြပန်လည် 

မွမ်းမ နသည်။ ထိစဉ် အြခားအရာများတွင် စာတမ်းတစ်ခတည်း၌ ထိနှစ်ချက်လး ပါဝင်သည်။ 

NS/AP ရးဆွဲြခင်းအရ အြခားနိင်ငဆိင်ရာ အခန်းက များနှင့် များစွာ သာ အခန်းက စီမြခင်း 

လပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ြခင်းသည့် ကျယ်ြပန် ့ သာ ြဖစ်စဉ်များ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

တ ့ြပန်မအြမင် 

Cancunသ ဘာတူညီမသည်NS/APအတွက်အက်ည်းချုပ် ဖာ်ြပသည်ထက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

နှင့်အ ထွ ထ ွလမ်းညန်မြဖင့် ဖာ်ြပ ကာင်းအဘယ် ကာင့် တွး တာမိသနည်း။ 
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NS/AP ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း အခွင့်အ ရး 

 NS/AP သည ် များစွာ သာမတူညီသည့် ပစများကိ လပ် ဆာင်နိင် သာ်လည်း နိင်ငများ 

သည ်လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာြဖင့် ၎င်းတိ ့NS/AP ကိ ကိယ်စားြပု သာ အရာများပါရှိ စရန်နှင့် တစ်စ 

တစ်စည်းထဲရှိ စရန် အသးဝင်မများကိ ရှာ ဖွနိင်သည်။ NS/AP စာတမ်းသည် UNFCCC ၏ 

ယဘယျလမ်းညန်ချက်များနှင့်အတ ူREDD+ အတွက် နိင်င၏ ယဘယျသက်ဆိင်မ၊ ကမ်းကျင် 

မ၊ ထိ ရာက်မနှင့် အားရ ကျနပ်မနှင့် တင်ြပထား သာ ရလဒ်များကိ ရရိှ စရန် ချဉ်းကပ်မ၊ 

လပ် ဆာင်ချက်များ၊ လပ် ဆာင် သာကိရိယာများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များအား လးစားလိက်နာရန ်

သစ် တာအသးြပုသူများအတွက ်အချိန်အခါ ကာင်းတစ်ခြဖစ်သည်။ 

 အရည်အ သွး ကာင်း သာ NS/AP တိင်းကိ သး၍ အရည်အ သွး ကာင်း သာ NS/AP  

စာတမ်းကိ အ ကာင်အထည် ပးြခင်းသည် 

• REDD+ သည ်သစ် တာအသးြပုသူအားလးကိ သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ ပိမိသးစွဲနိင်မ 

ြပုလပ်ရန် 

• အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းနှင့်အတူ နိင်ငတွင်း သစ်တာအသးြပုသူများ (ဆိလိရင်းမှာ 

အဆင့်ြမင့်မား သာ နိင်င ရး ထာက်ပ့မနှင့် များစွာ သာ အ ြခခ ထာက်ပ့မများ) မှ 

ယကည်ချက်နှင့် buy-in ကိ တည် ဆာက်ရန် 

• ရလဒ်အ ပ တွင် အ ြခခ သာရလဒ/် ငွ ကး ပ  အ ြခခရလဒ်များ (RBPs/RBP) ကိ 

ရာက်ရိှရန် မာ်မှန်းထား သာ REDD+ ရလဒ်ကိ နိင်င၏ စွမ်း ဆာင်နိင်မတွင ်

ယကည်မကိ ပးရန် 

• အ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများ (biolateral or 

multilateral) မှ ငွ ကး ထာက်ပ့မများ ရရှိ စရန်အတွက ် ြပာင်းလဲမများ တးိြမင့်ရန် 

• သမရိးကျ လပ်ငန်းစဉ်များကိ ပိမိကမ်းကျင်မရှိ စရန်နှင့် ကာင်းစွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက ်

မကိ ထာက်ပ့ရန် စသည်တိအ့တွက် အခွင့်အ ရးတစ်ခြဖစ်သည်။ 

REDD+ အတွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ငွ ကး ထာက်ပ့မကိ  ြဖရှင်းရန်မှာ ယခအချိန်အထ ိ

အ ရးကီးဆဲြဖစ် ပီး REDD+ အ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းများကိ လပ် ဆာင်ချင် သာ 

နိင်ငများသည ် NS/AP ၏လပ် ဆာင်မကိ ထာက်ပ့ရန် REDD+ ငွ ကးကန်သ့တ်ချက်ရှိ 

ြခင်း ကာင့် ယခအခါတွင် ယှဉ် ပိုင် နရဆဲ ြဖစ်သည်။ အလားအလာရှိ သာ REDD+ ငွ ကး 

က တွင် ယခင် ငွပ ငွရင်း ရန်ပ ငွပမာဏအ ပ  အ ြခခ သာ ရလဒ်များမှ (ဥပမာ-ဗီယက်နမ်) 

(သိ)့ အစဉ်အလာ ပိမိ ကာင်းမွန် သာ တရားဝင် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ အ ထာက်အပ့ (ODA) ပစြဖင့် 

ထာက်ပ့ြခင်းများ ပါဝင် ပီးထိ ငွ ကးက  သည် REDD+ မူဝါဒများနှင့် စီမချက်များ(PAMs) 
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ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကရ်န်နှင့် ရလဒ်များကိ လညပ်တနိ်င်ရန် နိင်ငအတွင်းတွင်ရှိ သာ 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်၏ အ သးစိတ်ကိ ြမင့်တင်ရန် စသည်တိက့ိ လပ် ဆာင်ရန်အတွက ် နိင်င 

အများအြပားတွင် လိအပ်နိင်ပါသည်။ ထအိ ကာင်း အရာနှင့် ပတ်သတ် သာ သတင်းအချက် 

အလက်များကိ Module 9: REDD+ Finance တွင် ရှာ ဖွ တွရ့ှိနိင်ပါသည်။ 

 NS/AP ၏အရည်အ သွးကိ အကဲြဖတ်ရန်အတွက် ြပည့်စရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပထား သာ 

စနန်းများမရှိစဉ်တွင် (UNFCCC အာက်တွင ် လပ် ဆာင်ရန် နည်းပညာဆိင်ရာ ြပန်လည် 

လ့လာြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များမရိှြခင်း) အာက်ပါအချက်များသည် (၁) လပ်ငန်းစဉ် များတွင ်

ပါဝင် ပီး သာ အချို နိ့င်ငများတွင်ကူညီ ပးမနှင့် (၂) REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

ြခင်းအတွက် နိင်ငများအား ငွ ကး ထာက်ပ့ရာတွင် အချို ့ ပးလှူသူများအတွက် အ ရး ကီး 

သာအချက်များ စသည်တိက့ ိြပသထား သာ အချက်အချို ြ့ဖစ်သည်။ 

• သက် သအ ထာက်အထားအ ပ တွင ်အ ြခခြခင်း 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း၏ အဓိက လပ် ဆာင် 

သူများနှင့် ၎င်းတိ၏့အ ြခခကိစ္စရပ်များ (သွယ်ဝိက်လပ် ဆာင်သူများ) နှင့် REDD+ 

၏ ကာင်းမွန် သာ လပ် ဆာင်မများကိ တားဆီးဟန ့တ်ားမများအား လမ်းညန်ြခင်း 

(နှင့်အတူ ၎င်းတိ၏့ အလားအလာများ) 

• မူဝါဒသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အ ကာင် ဖာ် ဆာင်ရွက် သာ REDD+ အတွက် 

ရည်ရွယ်ချက်ကီးမားသည့် နည်းဗျူဟာများြဖင့် လပ် ဆာင်စဉ်ယကည်မကိ ဖာ ်ြပြခင်း 

• နိင်င၏ကတကိဝတ်များကိ ဖာ်ြပြခင်း 

• အဆင့်ြမင့် သာ နိင်င ရး ထာက်ပ့ ပးမများြဖင့် ြပန်လည် ထာက်ပ့ ပးြခင်း 

• ထိ ရာက် သာ အက ပး ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းများအား 

အရှိန်ြမင့်တည် ဆာက်ြခင်း 

• ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းလပ်ငန်းအား သချာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း 

• NS/AP သည ်ပမှန်စီးပွား ရးလပ် ဆာင်ချက်များ တိးြမင့်ြခင်းမှ မည်က့ဲသိ ့ကွာြခားလ ဲ

ဆိသည်ကိ ရှင်းလင်းြပသြခင်း 
 

နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းစီ၏ ထူးြခားသည့်မူ ဘာင်များနှင့် ြပန်လည်စစ် ဆးြခင်းမရိှမ တိ ့ ကာင့် 

ကွာြခားမ အများအြပား ရှိလိမ့်မည်။ 
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အချိုအ့ ရးကီး သာ ပညာ ပးသည့် ညန်ကားချက်များ 

 NS/AP ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ လပ်ငန်းစဉ်သည် နိင်ငများ၏ အ တွအ့ကုများ၊ နိင်င ရး 

အ ြခအ န ပ တွင် ကီးကီးမားမား မူတည် နသည်။ အာက်ပါအဓိက လမ်းညန်ချက်များြဖင့် 

ယဘယျ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

- REDD+  NS/AP တစ်ခ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ြခင်းသည ် တိးတက်မလမ်းစဉ်နှင့် ထတ်ကန ်

နှစ်မျို းလးနှင့်သက်ဆိင်သည်။ အထူးသြဖင့် သင့် တာ်သည့် ပါဝင်ပတ်သတ်သူများနှင့်အတူ 

သ ဘာတူညီချက်များ၊ မတ သာ ဆွး နွးြခင်းနှင့် ပါဝင်မလပ်ငန်းစဉ် ပ  အ ရးပါမ 

တစ်ခသည ်နည်းဗျူဟာအတွက် ပိမိြပင်းထန် ပီး ကျယ်ြပန် ့ သာ ထာက်ပ့မအ ြခအ နက ိ

သချာ စလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ထိ ့ နာက ် ၎င်း ထာက်ခမနှင့် နာက်ထပ် အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ြခင်းကိ လွယ်ကူ စလိမ့်မည်။ ဥပမာအားြဖင့် ၎င်းသည် အြခားနိင်င အ ြခအ နများနှင့် 

သင့် တာ်နိင်လိမ့်မည ် မဟတ် ပ (သိ)့ သင့် တာ် ပလိမ့်မည်။ Costa Rica သည ် ၎င်း၏ 

NS/AP အစီအစဉ်ဆွဲြခင်း၏ လမ်းစဉ် ပ တွင ် သတင်းအချက်အလက် ၁၅၀ ကျာ ် နှင့် 

ဆွး နွးပွ ဲ တွဆ့မများကိ စီမခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ 

- REDD+   အ ထာက်အကူြပု လပ်ငန်းစဉ်တွင် NS/AP ဒီဇိင်းတိးတက်မကိ စာစီးစွာ 

အစီအစဉ်ဆွဲသင့်သည်။ ၎င်းအ ြခအ န၏အဆးတွင် ထတ်လပ် ပီး သာ ထတ်ကန်တစ်ခ 

မသာစဉ်းစားနိင်မည်ြဖစ်သည်။ အလပ်မျို းမျို း၏ ဆက်စပ်မသည် (ဥပမာ-ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ 

ထား သာ အလပ်၊ ဆွး နွးြခင်းများ) စိန် ခ နိင်မည ် ြဖစ် သာ်လည်း NS/AP ဒီဇိင်း 

တိးတက်မရိှ ပိ သချာ သာ အကျိုးရိှရိှ ဆာင်ရွက်မမရှိမြဖစ ်လိအပ်သည်။ 

- REDD+ တွင် Cancun ဒီဇိင်း(၄)ခ၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ခချင်းအ ပ  ဆာင်ရွက် သာ 

နည်းဗျူဟာဆိင်ရာ ရွးချယ်မများ  

(၁) နိင်ငအဆင့် နည်းဗျူဟာများ/လပ် ဆာင်မ အစီအစဉ်များ (NS/AP)  

(၂) သစ် တာ ရည်ညန်းချက ်(ထတ်လင့်မ) အဆင့် (FREL/FRL) 

(၃) နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာမ တာဝန်များ (NFMs) 

(၄) သတင်းအချက်အလက်စနစ် ထိန်းချုပ်ကာကွယ်မ (SIS) 

ြပနလ်ည်တ ့ြပန်သည့် အချက် 

ြပာင်းလဲလာသည့် မူဝါဒများနှင့် တိးတက်မများ၏ အဓိပ္ပာယ်ဆိသည်မှာ ဘာလဲ။ 
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- အြခားအရာများအတွက ် ခိင်ခသည့် ပါဝင်ပတ်သတ်ြခင်း ရှိနိင် ကာင်း ရှိ နလိမ့်မည်။ 

(ဥပမာအားြဖင့် ထင်ြမင်ချက် ရးဆွဲနည်းများတွင် အခွင့်အလမ်း၊ အတိင်းအတာနှင့် ဦးစား ပး 

ဆာင်ရွက်မအပိင်းကိ တွ ့ြမင်နိင်သည်။) အသင့်ြပင်ဆင် ပီး လပ်ငန်းစဉ်အားလး မရှိမြဖစ် 

လိအပ် သာဒီဇိင်းအစိတ်အပိင်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မနှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

မရိှ ပမှန်ဆက်သွယ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်တ ့ြပန်မ ကွင်းဆက် သချာြခင်းသည ် အ ရးကီးသည်။ 

ထိ ့ နာက် အသင့်ြပင် ပီး အ ြခအ နတိးတက်မကိ ပိ ပီးထိ ရာက်စွာ ပါဝင်နိင်ပါလိမ့်မည်။ 

NS/AP ရိှ အချက်အလက်များသည ် ၎င်း၏REDD+ ဒီဇိင်းအစိတ်အပိင်းကားရှိ ဆက်နွယ်မ 

ကိ ပိမိခိင်မာလာရန ်အခွင့်အ ရးတစ်ခ ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် REDD+ နှင့်အတူ အကျို းရလဒ ်

အာင်ြမင်မရရန် စွမ်း ဆာင်ရည်အားလးကိ ြခုင ပီး ဖာ်ြပနိင်သည်။ 

-  NS/AP ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းသည် ထပ်တလဲလဲအဆင့်ဆင့်လပ် ဆာင်ထားသည့်တိးတက်မ 

တစ်ခြဖစ်သည်။ NS/AP သည် ပိမိ ပီးြပည့်စ သာ REDD+ တြပန်ချက်များကိ နိင်ငများ 

တိးတက်လာမအ နြဖင့် သသရာလည်ြခင်းြဖင့်ဆိင် သာ အြပုအမတစ်ခတွင် မူတည်၍ 

ဆက်လက်ကျယ်ြပန်လ့ာခဲ့ ပီးတိးတက်လာခ့ဲ သာ စနစ်တကျဖွဲ စ့ည်းထားသည့် အချက်အလက် 

များ ြဖစ်ကသည်။ မူလနည်းဗျူဟာများသည ် ဥပမာအားြဖင့် အာက်ပါလက် တွ  ့ ဆန် သာ 

အဆင့်ဆင့် ချဉ်းကပ်မတစ်ခနှင့်အတူ လပ်ရှား သာအ ြခအ နများကိ သင့် လျာ် အာင ်ြပုလပ ်

ပးြခင်း အကျို းဆက်တိးတက်မများအတွက် အစီအစဉ် ရးဆွဲ နချိန်တွင် သစ် တာအတန်း 

အစားကျဆင်းြခင်းနှင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၏ တွန်းအားများ (သိ)့ သိသာထင်ရှားဆး 

REDD+ လပ် ဆာင်မများကိသာ ဖာ်ြပနိင်မည်ြဖစ်သည်။ ဘရာဇီးနိင်ငသည ် Cerrado 

ကာလ ဒသအလိက ် ပ ပါက်သည့် များြပား သာအပင်/အ ကာင်များ ပါဝင် သာ တိးပွား 

လာမနှင့်အတ ူသစ် တာြပုန်းတီးြခင်း ပါဝင် သာ အသင့်ြပင်ဆင် ပီးချိန်တွင် အ မဇန်အပိင်းရှိ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ ဖာ်ြပြခင်းကိသာ ဆးြဖတ်ခ့ဲကသည် ြဖစ်သည်။ 

-  NS/AP အား လွတ်လပ်စွာ လပ်ကိင်နိင်မ အချက်အလက်များအ နြဖင့် သတ်မှတ်သင့်သည ်

မဟတ်ပါ။ နိင်ငများသည ် REDD+ နှင့် ဆက်နွယ် သာ (ဥပမာ- ဇီဝမျို းစ/ မျို းကွဲဆိင်ရာ 

သ ဘာတူညီမ အာက်ရှိ Aichi Target များ COP)၊ ထာဝစဉ် တည်တ့ သာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ 

ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အြခားနိင်ငအဆင့်နှင့် နိင်ငတကာဆိင်ရာ အားထတ်မများနှင့် နယ်နိမိတ် 

အတွင်းရှိ နိင်ငတစ်ခ၏ နိင်ငအဆင့်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ အစီအစဉ်ဆွဲြခင်း လပ်ငန်းစဉ်၏ အ ြခ 

အ နကားရိှ သင့် တာ်မရှိ သာ (ဥပမာ- REDD+ အလားအလာရှိမ၊ နိင်ငအဆင့် ကတိတာဝန ်

စသည်ြဖင့်) ၎င်းတိ ့ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ခဲ့ ပီး အ ကာင်အထည် ဖာ်ခ့ဲြခင်းကိ သချာရန ် အသးြပု 

ြခင်းကိ တွ ့ ကာင်း တွန့ိင် ပလိမ့်မည်။ လပ်ငန်းစဉ်၏ နိင်ငပိင်ဆိင်မနှင့် ထတ်ကန်များ၊ 

အြခားဖွ ဖ့ို းမရှိ သာ အစီအစဉ်များနှင့်အတူ စ့စပ် သချာ သာ အစိတ်အပိင်းများသည် 
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အာင်ြမင်မအတွက် အဓိကအစိတ်အပိင်းများြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် မွန်ဂိလီးယားနိင်ငသည ်

REDD+ မှ ၎င်း၏ အစိမ်း ရာင် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ နည်းဗျူဟာ၊ ၎င်း၏ ကျယ်ြပန် ့ သာ ဖွ ဖ့ို းမ 

အစည်းအ ဝး အစီအစဉ်နှင့်အတူ သချာ သာ ညန်းဆိချက်များကိ ထပ်ထည့် စြခင်းြဖင့် 

ြပည့်စ စပါသည်။ 

 NS/AP အတွက် တည် ထာင်မများ ြပုလပ်ရာတွင ် မည်သည့် ထာက်ခချက်မျို းမဆ ိ

UNFCCC မှ ထာက်ပ့မ ပးနိင် သာ်လည်း နိင်ငအများစသည် ၎င်းတိ၏့ ဘတ်အဖွဲ မ့ျား အ ပ  

တွင် NS/AP နှင့် ပတ်သတ် ပီး ဘာ ကာင့်လဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိလ ဲ ဆိ ပီး ကျို း ကာင်း 

လျာ်ညီစွာနှင့် ထတ် ဖာ် ြပာဆိတတ်ကပါသည်။ 

- နိင်ငတစ်နိင်င၏ ဆက်စပ်မအားလးသည် ဖွ ဖိ့ုးတးိတက်မ အပါအဝင် မည်သည်တိ ့ြဖစ်မည် 

နည်း။ REDD+ အား ကာင်းကျို းဆိကျို းမည်ကဲ့သိ ့ သာ အကျို းသက် ရာက်မများ 

ြဖစ် စမည်နည်း။ ၎င်းတိ၏့ သစ် တာပါဝင်ပစ္စည်းများသည ် မည်သည်တိြ့ဖစ်မည်နည်း။ 

ဆိလိရင်းမှာ ကာဗွန်ပါဝင်မ နှင့် ြပာင်းလဲနိင်မ အ ြခအ န၊ သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့် 

သစ် တာအတန်းအစား လျာ့ကျြခင်း၏ တွန်းအားများ (DDFD) ၏ မည်သည့်အရာ 

များသည် REDD+ အား အဟန်အ့တားြဖစ် စသနည်း။ ြမယာအသးချမများလား။ 

ကာဗွန်ဆးရှးမလား။ ြခုငသးသပ်ရမည်ဆိလင် REDD+ နှင့် မည်သိ ့ သာအကုြပု 

ဆွး နွးချက်များသည် အမျို းသား ရးဆိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အားမည်သိ ့အကျို းြပုနိင်မည် 

နည်း။ REDD+ သည် မိမိတိ ့နိင်ငအတွက် မည်သည်တိ ့လပ် ပးနိင်မည်နည်း။ 

- REDD+၏ အြမင်နှင့်ရလဒ်များအား လက်ခရရိှနိင်ရန်အတွက် မူဝါဒနှင့် တိင်းတာမများ 

(PAMs) သည ်မည်ကဲ့သိ ့ တွး တာသနည်း။ ထိ ့ နာက ်မည်ကဲ့သိ ့ ြပာင်းလဲမည်နည်း။ 

- REDD+ ကိ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် 

စာင့်ကည့် လ့လာမများ လိအပ် သာအရာများြဖစ်သည့် ဥပ ဒ၊ အဖွဲအ့စည်း၊ ငွ ကး 

က များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများက ဘာ တွလဲဆိတာက ိ NS/AP အား မည်ကဲ့သိ ့

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်နည်း။ ၎င်း၏ရလဒ်များသည် သချာမရှိသလား။ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာထား သာ လပ်ငန်းများ တည် ဆာက်မနှင့် REDD+ အတွက ် နည်းဗျူဟာများ 

တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် ပ ဖာ်ြခင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများမှ ငပ်လ ို း န သာ မးခွန်းများသည ်

NS/AP ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ်တစ်ခကိ လပ် ဆာင်ရာတွင ်အ ထာက်အကူြဖစ် စပါသည်။ ၎င်းြဖစ်စဉ်သည် 

တိကျ သချာ သာ အ ြခအ နများြဖစ်သည့် ကိယ်စားကုတည်ရှိ န သာ အချက်အလက်များ၊ 

နည်းဗျူဟာများနှင့် မူဝါဒ (သိ)့ အစီစဉ် ရးဆွဲထား သာ လပ်ငန်းစဉ်များအ ပ တွင် မှီခိ န 

ပါသည်။ 
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NS/AP ဖွ ဖိုးတိးတက်လာြခင်း 

 ၎င်းြဖစ်စဉ်သည ်နိင်င၏ ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ နအ ပ တွင် မှီခိ န သာ်လည်း ၎င်းသည် 

စိတ်ချ သချာမရှိ သာ ြဖစ်စဉ်အြဖစ ် ြပာင်းလဲနိင်ပါသည်။ ၎င်းြဖစ်စဉ်များသည ် အချိန် နရာ 

အတည်တကျမရှိ ချ။ ထိြ့ပင်အများစသည ် အမှန်တကယ်အားြဖင့် အပို င်အဆိင်ရှိ သာ ပမှန် 

ဆက်စပ်မများနှင့် တြပန်မများြဖင့် တိးတက်လာနိင်ပါသည်။ 

- NS/AP ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ် ရးဆွဲြခင်း 

- ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ လ့လာနိင် သာ ဌာနချုပ်တည် ဆာက်ြခင်း 

- REDD+ အ ပ တွင် အြမင်တစ်ခ တည် ဆာက်ြခင်း 

- အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွရန် နှင့် PAMs ကိ ဦးစား ပး ရွးချယ်ြခင်းများအား 

အ သးစိတ် လ့လာစမ်းစစ်ြခင်း 

- အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွြခင်း အစီအစဉ်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း 

- မူကမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း 

- ဥပ ဒဆိင်ရာနှင့် ရှယ်ယာဝင်များ၏ ထာက်ခချက ်

- ဥပ ဒြဖင့် လပ် ဆာင် န သာ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် NS/AP ကိ နည်းလမ်းတကျ 

ပါင်းစည်းမများ ြပုလပ်ြခင်း  
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သစ် တာအသးြပုသူ 

များ နှင့် ကိက်ညီမ 

ြပညတ်င်ွး(နင်ှတိ့င်းနင့်ှြပညန်ယဆ်ိင်ရာ)မူဝါဒအြပန်အလှန် ဆးွ နးွ

ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ မူဝါဒ ဆးွ နွးမ 

ထာက်ခ

ချက် 

ပ ၄.၂ ပထမဆး NS/AP. အဆင့်ဆင့် သာ ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ် 

NS/AP ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:UN-REDD Programme 

 

 

 

NS/AP ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ် အစီအစဉ်များ 

 နိင်ငများသည ် ပါဝင်ပတ်သက်သမူျားနှင့် ဆွး နွးြဖန ့် ဝ သာ NS/AP ဒီဇိင်း၏ 

အ သးစိတ် အချက်အလက်များ ဖာ်ြပမများအား ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ အာင် လပ် ဆာင်နိင်ပါ 

သည်။ ထိ ့ နာက် ၎င်းြဖစ်စဉ်ကိသက်ဆိင်ရာ ရှယ်ယာဝင်များနှင့် တွဆ့ ဆွး နွး ပီး မ ဝနိင် 

ပါသည်။ ၎င်းသည် 

ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ် ရးဆွဲြခင်း 

အ ြခခခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမတည် ဆာက်ြခင်း 

REDD+ အတွက် အြမင်ပ ဖာ်ြခင်း 

PAMs  ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်း အြမင်များ သတမှ်တ်ြခင်း 

အြမင်(၂) အစီအစဉ်များ သတ်မတ်ှြခင်း 

ြပဿနာနှင့် 

အြမင်စာတမ်းမျာ
NS/APမူကမး် ၁,၂,၃,………. 

လပ် ဆာင် 

မအစီအစဉ် 

1st NS/AP 

မူကမ်း 

အဆင့်ဆင့် 

PAMs နှင့် လပ် ဆာင်မ 

အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ြခင်း 

အစီအစဉ်  

ဆွဲြခင်း 

 

အကမ်း

ဆဲွြခင်း 

အ သးစိတ်

ရးသွင်းြခင်း 
အဖဲွအ့စည်

း 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ

မ 

အ ြခခ သာ 

REDD+အ

ြမင် 
PAMs အဆင့် ၂ 

စီမခန်ခဲွ့ 

မများ 
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- နည်းပညာ ထာက်ပ့မများ၊ နညး်ဗျူဟာ ဆးြဖတ်ချက်များ၊ ဆွး နွးညိနင်းမ၏ တရားဝင် 

အ ထာက်အထားများနှင့် မူကမ်း ရးဆွဲထား သာ အဆင့်များအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

ြဖစ် အာင် လပ် ဆာင် ပးနိင်ပါသည်။ 

- ပါဝင်သည့် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ တာဝန်တ္တ ရားနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 

သည့် အခန်းက များသတ်မှတ်ရန် ကူညီ ပးပါသည်။ 

- ငွ ကးလိအပ်ချက်များ သတ်မှတ်ရန် ကူညီ ပးပါသည်။ 

- ဒီဇိင်းနှင့်အက ပးလပ်ငန်းစဉ်များ ဖွဲ စ့ည်းတည် ဆာက်ြခင်းတိက့ိ ကူညီ ပးနိင်ပါသည်။ 

(ဥပမာ- အနားသတ်များ၊ အ သးစား နည်းပညာ အဖွဲအ့စည်းများ၊ ကီးမား သာ အလပ်ရ 

ဆွး နွးပွဲများ၊ လိပ်စာစာရင်းများ) 

အသင့်ြဖစ် န သာြဖစ်စဉ်များ၏ လိအပ်ချက်များကိ အချိန်ကိက်တိကျစွာ လပ် ဆာင် ပးြခင်း နှင့် 

၎င်းတိ ့ကားမှ တြပန်မများအား သချာတိကျစွာ တတ်နိင်သမ  လပ် ဆာင် ပးြခင်းသည ်

၎င်းြဖစ်စဉ်အား အချိန်တိတိနှင့် အကျို းရှိ စရန်အတွက် အ ရး ကီးပါသည်။ 

 ထိလမ်းြပ ြမပသည ်ကိယ်စားြပုသည့်အရာအြဖင့်ြပည့်စ စပါသည်။ 

- NS/AP ဒီဇိင်းြဖစ်စဉ် အဆင့်တိင်း၏ အ သးစိတ်ကိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း 

- ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် တွဆ့ ဆွး နွး သာ နညး်ဗျူဟာနှင့် လမ်းြပ ြမပ၊ အထူးသြဖင့် 

ကျား/မ ခွဲြခားမ နှင့် အမျို းသမီးများ လပ်ပိင်ခွင့် အြပည့်အဝရ စြခင်း 

- စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများ စသည်တိတ့ွင ်အသးြပုနိင်ပါသည်။ 

ယင်းက့ဲသိ ့ သာ လပ် ဆာင်မများသည ်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ရရှိလာနိင် သာ်လည်း နိင်ငများ 

သည ် NS/AP ြဖစ်စဉ်၏သတ်မှတ်ထား သာ ဥပ ဒအဆင့်အတန်းများကိ အ စာပိင်းအဆင့် 

များတွင် အကျို းရှိစွာ တွး ခ ရှာ ဖွနိင်ပါသည်။ ၎င်းကဲ့သိ ့ သာလပ် ဆာင်မများသည ် နာက်ထပ် 

အဆိြပုလာ သာ အဆင့်များတွင် လွယ်ကူစွာနားလည် စရန်အတွက ်အသးဝင်ပါသည်။ REDD+ 

ရင်းနှီးြမပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် နစဉ် NS/AP ဆာင်ရွက်မများ ကာင်းမွန်သလား (သိ)့ 

ဥပ ဒအစအ ဝးများ၊ မူဝါဒများနှင့် အစီအစဉ် ရးဆွဲသည့် အခန်းက များသိ ့ တိက်ရိက် 

ဆက်စပ်မရှိသလားဆိ သာ ဆက်စပ်အက ပးသည့်အဆင့်များကိ ြဖရှင်းရန် အသးဝင်နိင်သည်။ 

 

 

 

အစီအစဉ်  

ဆွဲြခင်း 

 

အကမ်း

ဆဲွြခင်း 

အ သးစိတ်

ရးသွင်းြခင်း 
အဖဲွ  ့

အစည်; 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ

မ 

အ ြခခ သာ 

REDD+အ

ြမင် 
PAMs အဆင့် ၂ 

စီမခန်ခဲွ့ 

မများ 
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ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမဆိင်ရာ အ ြခခတည် ဆာက်ြခင်း (ပ-၄.၃)  

 ထိအရာသည ် NS/AP ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ြဖစ်စဉ်နှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်ြဖစ် ပ မ ြပန်လည ်

လ့လာြခင်းများ တ လာက်တွင် တ ့ြပန်မတစ်ခြဖစ် ပီး ထိတ ့ြပန် လ့လာများက ိ ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်ရန် နည်းပညာဆိင်ရာ အရည်အချင်းများအြဖစ် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်မများ တည ်

ဆာက်သည်။ 

သတငး်အချက်အလက် ြပည့်စ သာ ဆးြဖတ်ချက်များြပုလပ်ြခင်း၊ မူဝါဒ ဒီဇိင်းများဆွဲြခင်းနှင့် 

NS/AP ၏တရားဝင်မ သချာ စရန် သက် သအ ထာက်အထားများ ပ  အ ြခခ သာ အချက် 

အလက်များ၊ က အမျို းမျို းနှင့် သစ် တာအသးြပုသူများမ ှ ထာက်ပ့မများစွာြဖင့် တည် ဆာက ်

ထားြခင်းများ လိအပ်ပါသည်။ နိင်ငများသည ် နည်းလမ်းအတိင်းဗဟသတ အ ြခခတိးြမင့် အာင် 

ဆာင်ရွက် နစဉ်တွင် အ ကာင်းဆးအချက်အလက်များကိ စာင့် နရသည်ထက် လက်ရှိ 

သတင်းအချက်အလက်များြဖင့် စတင် ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ နိင်ငအတွင်း ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့် 

အ ကာငး်အရာနှင့် ဆးြဖတ်ချက်များ ြပုလပ်ထားမအ ပ  အ ြခခ၍ ဆက်စပ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမနှင့် 

အသးြပု သာ အရာများသည် အမျို းမျို းြဖစ်နိင်ပါသည်။ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ၍ လပ် ဆာင်မ၏ 

လက် တွဆ့န် သာ လမ်းညန်မကိ ငွ ကးက နှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ အရည်အ သွးများကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့် လိအပ် သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အချိန်နှင့် တ ြပးညီ 

ရရိှရန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

 နည်းဗျူဟာဒီဇိင်းအတွက် အဓိကစမှတ်သည် သစ် တာြပုန်းတးီမနှင့် သစ် တာအတန်း 

အစား ကျဆင်းမများ၏ အဓိကလပ် ဆာင်သူများနှင့် ကာင်း သာလပ် ဆာင်မများက ိ

တားဆီး နသည့် အတားအဆီးများ (အများအားြဖင့် သိထား ပီးြဖစ်သည်၊ သိ ့ သာ ် လက်ခရန် 

နှင့်/သိ ့ သ ဘာတူရန်မလိအပ်ပါ) စ သာအချက်များ လပ် ဆာင် နသူများအကားတွင ် ရှိ သာ 

ြခုငထားသည့် သ ဘာဆန္ဒများသာြဖစ်သည်။ ထိအများသ ဘာဆန္ဒသည ် တစ်ထပ်တည်း 

ကိက်ညီမ ရှိပါသလား (သိ)့ ထပ်မညိနင်းတိင်ပင်ရန် လအိပ်ပါသလား၊ နိင်ငများသည် NS/AP 

ဒီဇိင်းအား အားရ ကျနပ် စရန ် အ ရးကီး သာ အ ြခခများအား ထာက်ပ့ ပး သာ ပိမိ 

ကျယ်ြပန်သ့ည့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမဆိင်ရာ အ ြခခအစိတ်အပိင်းအြဖစ် အလပ်တွင်ကျယ် စ သာ 

နည်းကိ ရှာ ဖွ တွရ့ှိနိင်သည်။ စမ်းသပ် လ့လာမများတွင် အချိတ်အဆက်ရှိရန် လိအပ်ပါသည်။ 

- အြခားတစ်ဖက်တွင် ြမအသးချမနှင့် ြမအသးချမ ကာင့် ြပာင်းလဲြခင်း၊ သစ် တာ 

ကာဗွန်ထိန်းသိမ်းမနှင့် သစ် တာ ြပာင်းလဲြခင်း (သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၊ အတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်း၊ သစ် တာြပန်လည ်တည် ထာင်ြခင်းနှင့် မျို းဆက်ြခင်း) 
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- အြခားတစ်ဖက်တွင် ထိ ြပာင်းလဲမများအား ဖာ်ြပ နသည့် အတိတ်၊ လက်ရှိနှင့် 

နာင်အနာဂတ်တွင် အလားအလာရှိ သာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်း 

အစား ကျဆင်းြခင်းများကိ အဓိကလပ် ဆာင်သူများနှင့်   “ ကာင်းမွန် သာ” လပ် ဆာင် 

ချက်များကိ တားဆီး သာ အတားအဆီးများ 

ထိအချက်နှစ်ချက်၏ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းကားရှိ ဆက်စပ်မသည် အမှန်တကယ်အသးဝင်ပါ သည်။ 

 ထိအရာသည ် အမျို းမျို း သာ REDD+ လပ် ဆာင်မများ အလားအလာရှိမ၊ ြမမျက်နှာ 

သွင်ြပင်အ နအထား ဦးစား ပးမများ၊ ဦးတည်ချက်များ၊ REDD+ PAMs အတွက် ဝင် ရာက ်

နငိသ်ည့် အလားအလာရှိ သာ အချက်များ စသည်တိအ့တွက် အ ရးပါ သာ သတင်းအချက် 

အလက်များ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ လပ် ဆာင်သူများနှင့် တားဆီးမများ ရှိ ကာင်းရှိနိင် 

သာ်လည်း ဆက်စပ်မရှိ သာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမများလည်းရှိနိင်သည်။ (ဥပမာ-ဥပ ဒဆိင်ရာ မူဝါဒ 

နှင့် အခွန် တာ်နှင့်ဆိင် သာ အ ြခခ သ ဘာတရား၊ ထာက်ပ့မ ကွင်းဆက်အဖွဲအ့စည်း၊ ရိးရာ 

အစဉ်အလာ လပ် ဆာင်ချက်များ စသည်တိြ့ဖစ်သည်။) DFDD ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာြခင်းအတွက် ထပ်မ 

သတင်းအချက်အလက်များကိ Module: 3 Drivers of Forest Degradation and 

Deforestation တွင် ရှာ ဖွ တွ ရိှ့နိင်ပါသည်။ 

    ပ (၄.၃) NS/AP အတွက် ခိင်မာ သာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမဆိင်ရာ အ ြခခ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကာင်း သာ 

လပ် ဆာင်မအား 

အတားအဆီးများ 

ြမအသးချမနှင့် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲမများ၊သစ် တာကာဗွန်ထိနး်သမ်ိးမနှင့်သစ်

ော ြပာင်းလဲမများ 

LULUC, သစ် တာကာဗွန်ထိနး်သိမ်းမများနှင့်အလားအလာ(ဥပမာ- 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၊အတန်းအစားကျဆင်းြခင်း၊သစ်တာြပန်လည်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

မျို းဆက်ြခင်း 

DDFDလပ် ဆာင်

သူများ 
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အြခားခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမကိစ္စများကိ နင်းယှဉ်ချက်များနှင့် နာက်ပိင်းအဆင့်များတွင် လိအပ်ပါ 

လိမ့်မည်။ ထိအချက်များတွင် 

- ညိနင်းတိင်ပင်မ (အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ က ၊ များစွာ သာ ပါဝင်ပတသ်တသ်မူျား) နှင့် 

မဟာဗျူဟာဆးြဖတ်ချက ် ြပုလပ်ြခင်းကိ ထာက်ပ့ရန် ရှ သိ့ ့ကို တင်ခန်မှ့န်းမများကိ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း (ဆိလိချက်မှာ စနမူနာ ြပုလပ်ြခင်း) 

- အကွာအ ဝးစီမကိန်း (ဥပမာ- REDD+ PAMsအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်များ 

အတွက်သင့် တာ် သာ ဧရိယာများသတ်မှတ်ြခင်းကိ ကူညီနိင်သည့် စ ဆာင်းထား သာ 

သတင်းအချက်အလက်များ) 

- အလားအလာရှိ သာ REDD+ လပ် ဆာင်မြပဿနာများ၊ အကျို းအြမတ်များနှင့် ကန်ကျမ 

များအား လ့လာြခင်း 

- ငွ ကးက အြမင်နှင့် လိအပ် သာ မက်လးများကိ လ့လာြခင်း 

- အဖွဲအ့စည်းအလိက် စွမ်း ဆာင်နိင်ရည်များနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း လိအပ်ချက ်

များ အကဲြဖတ်ြခင်းတိ ့ပါဝင်သည်။ 

ပထည့်သွင်း ဖာြ်ပြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိင်ငများအချင်းချင်း အာက်ပါ မးခွန်းများ 

မး ကာင်း မးနိင် သာ ကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

- ဘယ်အရာသည ် နိင်င၏ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ နှင့် လူမစီးပွား ရးြဖစ်မည်နည်း။ ၎င်း၏အပ်ချုပ်မပစ၊ 

အဓိကအခန်းက နှင့် ကိယ်စားြပု သာ ဖွ ဖ့ို းမရည်ရွယ်ချက်များ ြဖစ်မည်လား။ မည်သည် ့

အရာသည် REDD+ အတွက် ကာင်း သာ၊ သိမ့ဟတ် မ ကာင်း သာ ဆက်နွယ်မ ြဖစ်မည်နည်း။ 

- တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း၊ သစ် တာြပန်လည်တည် ထာင် 

ြခငး်နငှ့် မျိုးဆက်ြခင်းများက့ဲသိ ့ သာ သစ် တာ ြပာင်းလဲမများသည ် မည်သည့်အရာများလဲ။ 

REDD+ လပ် ဆာင်ချက်များနှင့် မည်ကဲ့သိ ့ ဆက်စပ် နသနည်း၊ မည်သည့် အရာများသည ်

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ တိက်ရိက် ြဖစ် စနိင်သလဲ၊ 

ထိသိြ့ဖစ် စရန် မည်သည့်အရာများနှင့် ဆက်စပ် နသနည်း၊ ထိြ့ပင် မည်သည့် အရာများသည ်

ကာင်း သာ လပ် ဆာင်ချက်များအတွက် အတားအဆီးများြဖစ်သနည်း၊ မည်သည့် နရာများတွင ်

ြဖစ် ပ နသနည်း၊ မည်သူတိ ့ပါဝင် နသနညး်နှင့် အဘယ် ကာင့် ပါဝင် နသနည်း။ 

- REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မသည ် လက်ရှိအ ြခခဥပ ဒမူ ဘာင်၊ မူဝါဒနှင့် 

ကတိကဝတ ်ထားရှိ သာအလပ်များ နှင့် မည်ကဲ့သိဆ့က်စပ် နသနည်း။ 
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တန ့်ြပန်မအြမင ်

သင့်နိင်ငတွင် ထည့်သွင်းချင် သာ အြခားဆက်စပ် သာ နည်းပညာအချက်အလက်များ တွးမိ 

သလား။ 

 

  

 

REDD+ အတွက် အြမင်နှင့်နညး်ဗျူဟာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ (အြမင်၊ 

အတိင်းအတာ၊ အဓိကလပ် ဆာင်သူ သိမ့ဟတ ် အတားအဆီးများ၊ ငွ ကး ထာက်ပြခင်း) 

တည် ဆာက်ြခင်း။ 

လက်ရိှ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အြမင်များ၊ နည်းဗျူဟာများ၊ စီမကိန်းများနှင့်အတူ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းလပ်ငန်း၏ရလဒ်များ ပ တွင် အ ြခခ၍ တည် ဆာက်ထားြခင်းြဖင့် နိင်ငများ 

သည ်၎င်းတိ၏့ အ စာပိင်းအဆင့်များ (ဆိလိရင်းမှာ ပထမအကိမ် NS/AP) အပါအဝင် REDD+ 

အတွက် ၎င်းတိ၏့ ရရှည်အြမင်နှင့်ထိအရာကိ ချဉ်းကပ်ရန် မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းက ိထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရမည်။ နိင်ငတစ်နိင်ငတွင် REDD+ လပ် ဆာင်ချက ် (၅) ရပ်နှင့်အတူ ကျယ်ြပန် ့ သာ 

နိင်င၏ ရည်ရွယ်များနှင့် ဦးစား ပးချက်များကိ REDD+ လပ် ဆာင်ချက်တွင ် ခိင်မာ သာ 

ရည်ရွယ်ချက်များအြဖစ ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ထိနိင်င၏ တိးတက်မကိ ထာက်ပ့ ပးနိင် 

ပါသည်။ ဥပမာ- REDD+ ၏အြမင်သည ် ခွဲြခားသတ်မှတ်ထား သာ အတားအဆီးများနှင့် 

အခွင့်အလမ်းများ၊ REDD+ အတွက် စီးပွား ရးကိစ္စများ၊ အဆင့်ြမင့်မား သာ မူဝါဒဆိင်ရာ 

ထာက်ပ့မ အရည်အချင်းနှင့် အမျို းမျို း သာ သစ် တာအသးြပုသူများနှင့် ကိက်ညီ သာ 

လပ် ဆာင်ချက်များ ပ တွင် မူတည်၍ တြဖည်းြဖည်းနှင့် သမရိးကျနည်းလမ်းများ ပစအြဖစ ်ပ ပ  

လာပါသည်။ 

 

အစိမ်း ရာင်ဖွ ဖိုးတိးတက်မနညး်လမ်းဆီသိ ့

REDD+ ဖွ ဖ့ို းမရည်ရွယ်ချက်များကိချည်းကပ်ရန် နိင်ငများသည် အဖိးတန်အရင်းအနှီး 

(၅)မျို းြဖစ်သည့် ငွ ကးက ၊ သဘာဝ၊ ထတ်လပ်မ၊ လူသား နှင့် လူမအရင်းအြမစ်များ ပ တွင ်

မှီခိ နသည်။ နိင်ငတစ်နိင်ငသည် ၎င်းတိ၏့ကိယ်ပိင်စကား နှင့်အတူ ယခင်မူဝါဒများနှင့် လက် တွ  ့

လပ်ငန်းများအရ မတူညီ သာ ထိအရင်းအနှီးများကိ အသးြပုသည်။ အထူးကိစ္စအ နြဖင့် နိင်ငများ 

အစီအစဉ်  

ဆွဲြခင်း 

 

အကမ်း

ဆဲွြခင်း 

အ သးစိတ်

ရးသွင်းြခင်း 
အဖဲွအ့စည်

း 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ

မ 

အ ြခခ သာ 

REDD+အ

ြမင် 
PAMs အဆင့် ၂ 

စီမခန်ခဲွ့မမျ

ား 
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သည ်အနာဂတ်ကိ မာ် တွး သာ လ့လာမအကြပုချက်တစ်ခ (Ivory Coast ၂၀၄၀ အနာဂတ ်

ကိ မာ် တွး သာ လ့လာမ ရှ ဆ့က်လပ် ဆာင်ြခင်း၊ (သိ)့ DRC အနာဂတ်ကိ မာ် တွး သာ 

လ့လာမအြမင် ၂၀၃၅) အြခားစကားလးများြဖစ်သည့် အနာဂတတ်င်ွ သူတိြ့ဖစ်ချင် သာ နရာ 

နည်းြဖင့် သူတိခ့ျည်းကပ်ချင် သာ (ဥပမာ- Papua New Guinea အြမင် ၂၀၅၀) စစည်းြခင်း၊ 

ြပည့်စရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပြခင်း၊ ရရှည်ဖွ ဖ့ို းမအြမင်ကိ ဖာ်ြပထားသည်။ ထိအရာသည ်

အလယ်အလတ်ရှည်လျား သာ မဟာဗျူဟာများနှင့် စီမကိန်းများ (ဥပမာ- Ivory Coast 

အနာဂတ်အမျို းသား ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မစီမကိန်း ၂၀၁၆-၂၀၂၀ကိ ဆက်စပ် ပး ပီး ထိစီမကိန်းများ 

ပ မ ှက အလိက် စီမကိန်းများကိ အ ြခခထားသည်။ (ဥပမာ- ၅နှစ် စိက်ပျို း ရးစီမကိန်း) 

 မဟာဗျူဟာ ရွးချယ်မများသည ် မတူညီ သာ “ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ နည်းလမ်းများ” ကိ 

ကိယ်စားြပု သာ ရရှည်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဖွ ဖ့ို းမ မဟာဗျူဟာနှစ်ခစလးကိ ြပုလပ်ခဲ့သည်။ 

ရွးချယ်ထား သာ နည်းလမ်းများသည် ရတိ၊ အလယ်အလတ်ရှည်လျား သာ အချိန်နှင့် ရရှည် 

တွင် စီပွား ရး၊ လူမ ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ သက် ရာက်မများ၏ ကာင်းကျို းဆိးကျို း 

ဆက်စပ်မမတူညီြခင်းများြဖင့် သင့် တာ် သာအချိန်တင်ွ သင့် တာ် သာ အြမင်ကိချဉ်းကပ်ရန် 

အ ကာငး်ဆး အ ြခအ နြဖစ်သည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ြပဿနာများနှင့် ဂဟ ဗဒဆိင်ရာ ရှားပါးမများကိ သိသိသာသာ 

လျာ့ချနိင်စဉ်တွင် “အညို ရာင”် စီးပွား ရးနှင့် ဆန်က့ျင်ဘက်ြဖစ် သာ “ အစိမ်း ရာင် 

စီးပွား ရး” (အစိမ်း ရာင် ဖွ ဖိ့ုးတးိတက်မ)သည် လူသားများ၊ လမူ ရးနှင့် အမျို းသား/ 

အမျို းသမီး ညီမမကိ တိးြမင့်နိင်သည်။ (ပ- ၄.၄) အြခားတစ်ဖက် အ နြဖင့် ဘ ာ ရး၊ သဘာဝ 

အ ြခအ န၊ ထတ်လပ်မ၊ လူသားနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အဖိးတန် အရည်အချင်းများသည် 

အချနိပ်လိာ သာ်လည်း လျာ့ကျသွားြခင်းမရှိပဲ မည့်သည့် နရာြဖစ်ြဖစ် တိးလာရန်သာ ရှိပါသည်။ 

အ စာပိင်းအ နြဖင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ (ဥပမာ- သစ် တာများနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ) 

ကိ စဉ်ဆက်မြပတ်မဟတ်ဘဲ အသးြပုပါကအြခား သာ အရင်းအနီှးလပ်ငန်းများကိ တည် ဆာက ်

သင့်သည်။ ထိြ့ပင် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ပ တွင်မှီခိမ နည်း ပီး စဉ်ဆက်မြပတ် အသးြပုနိင် 

သာ ဖွ ဖ့ိုးမနည်းလမ်းကိ ခွင့်ြပုသည့် စီးပွား ရးကိ အ ြခခသည့် နိင်ငတစ်နိင်င အြဖစ်သိ ့

ဦးတည်သင့်ပါသည်။ 
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ပ (၄.၄)။ အမျို းမျို း သာ စီးပွား ရး၊ လမူ ရးနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ သက် ရာက်မများြဖင့် 

အလားအလာရှိ သာ ဖွ ဖ့ို းမနည်းလမ်းများ 

 

 

 

 

 ???? 

 အစိမ်း ရာင်ဖွ ဖ့ို းတိး 

 တက်မနည်းလမ်း 

  

  

   အညို ရာင်ဖွ ဖိ့ုး
  တိးတက်မနည်းလမ်း 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

အြမင် 

( ရရှည်ဖွ ဖိုးတိးတက်မရည်ရယွ်

ချက်များ) ဥပမာ- 

ရှ လ့ာမည့် လ့လာမ “Vision 

Country 2035” 

ဖွ ဖိုးတိးတက်မမဟာဗျူဟာ 

စိက်ပျိုး ရးနှင့် 

ဆိင် သာမူဝါဒ 

ြမအသးြပုမ

စီမကိန်းမူဝါဒ 

 

… 

လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိ သာ 

အဖိးတန်အရင်းအြမစ်များ 

 

 

သတ္တ ုများ ပညာ ရး ပါင်းစည်းြခင်း 

ြမဇီလာများ ကျန်းမာ ရး၊… ယကည်မ၊…  

သစ် တာများ၊… 

 

 

 လမ်းများ၊ ကျာင်း ငွ ကးစနစ်၊ 

 များ၊စက်ရများ၊… ချး ငွ၊… 

သဘာဝအ

ရင်းအြမစ် 

လူသားအ

ရင်းအြမစ် 

လူမအ 

ရင်းအြမစ် 

ထတ်လပ်မ

အရင်းအြမစ် 

ငွ ကးအ 

ရင်းအြမစ် 

ထိန်းသိမ်းထား သာနှင့်/သိ ့

တိးပွားလာ သာအဖိးတန် 

အရင်းအနှီးအားလး 

ရွးချယ်မများသည် မတူညီ သာ ရရှည်/ 
အလယ်အလတ ်ရှည်လျား သာအချိန်/ ရတိ 
စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 
သက် ရာက်မများ(နှင့ ်အလားအလာရှိြခင်း) 

များကိ ြပုလပ်ပါသည်။ 
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အစိမ်း ရာင်ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ နည်းလမ်းသိက့းူ ြပာင်းရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခြဖစ်သည့် REDD+ 

နိင်ငအ တာ်များများတွင ် REDD+ လပ် ဆာင်ြခင်းသည ် ကာဗွန် လာ့ချရန် ထိ ရာက် 

သာ သယဇာတအသးြပုြခင်းနှင့် ညီမ သာ အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရးအြဖစ် ကူး ြပာင်းရာတွင် 

အ ရး ကီး သာ အခွင့်အလမ်းနှင့် အဆင့်တစ်ခအြဖစ် ကိယ်စားြပုနိင်ပါသည်။ ထိကိစ္စနှင့် 

ပတ်သက၍် REDD+ကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း (သိမ့ဟတ်) သစ် တာနှင့်ဆိင် သာ ကိရိယာတစ်ခမသာ 

တွးြမင်ြခင်းထက် ဖွ ဖိ့ုးမ အြမင့်ဆးအထိ ရနိင် သာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခအြဖစ ် ြမင်သင့်သည်။ 

REDD+ နှင့် နိင်ငဖွ ဖ့ို းတိးတက် သာ အ ြခခဖွဲ စ့ည်းမ မည်သိဆ့က်စပ်သည်နှင့် REDD+၏ 

နည်းလမ်းများကိ နားလည်ြခင်းသည ်နိင်င၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကိ ထာက်ပ့ရန် အကူအညီ 

တစ်ခြဖစ်နိင်ပါသည်။ REDD+ လပ် ဆာင်ရန် အလားအလာများ သာ နိင်ငများြဖစ်သည့် 

သစ် တာဖးလမ်းမများ သာ၊ သစ် တာြပုန်းတီးမများ သာ နိင်ငများတွင ် REDD+ ကိ 

လပ် ဆာင်နိင်မသာမက အြခားနိင်ငများတွင် သစ် တာက က့ဲသိ ့က တစ်ခ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 

ကိ ထာက်ပရန် REDD+သည် အ ထာက်အကူတစ်ခလညး် ြဖစ်သည်။ သိမ့ဟတ် Costa Rica မှ 

ကိစ္စတစ်ခကဲသိ ့ REDD+  မ ပ ပါက်စဉ်က ြပင်းထန် သာနိင်င ရးဆန္ဒတစ်ခသည် ကီးမား 

သာ  ြပာင်းလဲမက ိ ထာက်ပ ပးခ့ဲသည်။ ရှ လ့ာမည့် လ့လာချက်များက ိ ရရှည်ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက်မ မဟာဗျူဟာအတိင်း အရည်အ သွး ြမင့်တင်ရန် ဆာင်ရွက် သာအခါ REDD+ 

သိမ့ဟတ် အစိမ်း ရာင်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ စိတ်ကူးအနာဂတ်ကိ   အခွင့်အလမ်းအြဖစ် ဖမ်းဆပ်သင့် 

သည်။ 

ထိအားလးတွင် REDD+ သည် နိင်င၏ဖွ ဖိ့ုးမဖဲွ စ့ညး်ပနှင့် မည်ကဲ့သိ ့ ဆက်နွယ် နသည် 

နှင့် ဖွ ဖ့ိုးမနည်းလမ်းကိ မည်ကဲ့သိ ့ ြပုြပင်မွမ်းမနိင်မည်ကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအပ်ပါသည်။ 

၎င်းတွင် REDD+ အတွက် ရရှည်အြမင်ကိ ပ ဖာ်ြခင်း၊ REDD+ အြမင်ကိ အချိန်ကာြမင့်စွာ 

ဦး ဆာင်ြခင်းနှင့် မဟာဗျူဟာ နည်းလမ်းြဖစ် သာ စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှည်ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်ြခင်း 

အြမင်ကိ သ ဘာ ပါက်ြခင်းတိက့ိ ထိ ရာက်စွာ အသးချနိင်မည့် နည်းလမ်းကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

သာအြမင်ကိ အချိန်ကာြမင့်စွာ ဦး ဆာင်ြခင်းနှင့် မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းြဖစ် သာ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ရရှည်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ြခင်းအြမင်ကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း။ REDD+ ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် 

အြမင်များြဖစ်က သာ REDD+ ဆာင်ရွက်ြခင်း နယ်ပယ်နှင့်အတိင်းအတာ (အဓိပ္ပာယ်နှင့် ဖွင့်ဆိ 

ချက်အား နာက်ပိင်းတွင် ကည့်ရရန်) ကိင်တွယ် ြဖရှင်းရန် ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

ငွ ကးမဟာဗျူဟာ (သိမ့ဟတ်) REDD+ အား ချဉ်းကပ်မများပါဝင် သာ အမျိုးမျိုး သာ 

မဟာဗျူဟာ ဆးြဖတ်ချက်များ ြပုလပ်ရမည်။ 
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ပ(၄.၅)။ REDD+ အတွက် နိင်င့အြမင်ြဖင့် ပ ဖာ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမျို းမျို း သာမဟာဗျူဟာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ 

 REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မများ၏အြမင်(ပ-၄.၆)သည် နိင်ငတစ်နိင်ငက 

လပ် ဆာင်ရန် ရွးချယ်ထား သာ REDD+ လပ် ဆာင်မ(၅)ခထဲက တစ်ခ (သိမ့ဟတ်) ပါင်းစပ် 

ထားြခင်းနှင့် ဆက်စပ်ပါသည်။ REDD+ လပ် ဆာင်မ၏ အတိင်းအတာ (ပ-၄.၉)သည ် RBPs 

ရရိှရန် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် နိင်ငတစ်နိင်ငက တာဝန်ယူရမည့် 

ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ 

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် 

ဦးစား ပး ချက်များ 

REDD+ 

နယ်ပယ် 

(သိ)့ အြမင် 

REDD+ 

အတိင်းအ

တာ 

ဦးစား ပး 

လပ် ဆာင်

သူများ 

ငွ ကးဆိ

င်ရာမဟာ

ဗျူဟာ လပ် ဆာင် 

ြခင်းအားချဉ်း 

ကပ်ြခင်း 

REDD+ အတွက်အြမင် 

မူဝါဒနှင့် 

စီမချက်များ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း

အစီအစဉ်များ 

သစ် တာအသးြပုများ 

နှင့်ကိက်ညီမ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမအစီအ

စဉ ်
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ြမဧရိယာနှင့်ဆက်စပ်ပါသည်။ ဦးစား ပးလပ် ဆာင်သူများသည် နိင်ငတစ်နိင်ငက ဦးစား ပး 

လပ် ဆာင်ရာတွင ်လမ်းညန်ရန်ဆးြဖတ်ထားသည်ကိ တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်စွာ လပ် ဆာင် နသ ူ

များနငှ့်ဆက်စပ်သည်။ ထိဦးစား ပးမသည ် လပ် ဆာင်သူများ၏ အပိင်းတစ်ပိင်းသာြဖစ်သည်။ 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအား ချညး်ကပ်မသည် (၁) REDD+ ကိ 

လိက် လျာညီ ထွရိှ သာ မူဝါဒနှင့် ပမှန်ဖွဲ စ့ည်းမဆွဲ၍ လပ် ဆာင်မလား နှင့်/သိ ့ တိတိကျကျ 

နှစ်ြမုပ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိအသးြပုမလား၊ (၂)အစိးရအဆင့်အမျို းမျို း လိက်ဖက်ညီ သာ 

အခန်းက (နိင်င၊ ြပည်နယ် နှင့် တိင်း၊ ဒသ)၊ နှင့် (၃) အမှန်တကယ် လပ် ဆာင်ရာတွင ်

ပါဝင် သာလပ် ဆာင်သူများ၏ ပစများ(ဥပမာ- အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

NGOများ) များပါဝင် သာ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငတစ်နိင်ငက 

ဆးြဖတ်ထား သာနည်းလမ်းက ိရည်ညန်းသည်။ 

 

REDD+ ၏နယ်ပယ် (သိ)့ အြမင် 

 REDD+ လပ် ဆာင်မနယ်ပယ်ပ(၄-၆)သည် အဓိကအားြဖင့် နိင်ငတစ်နိင်ငက အသးြပုရန် 

ရွးချယ်လိက် သာ REDD+ လပ် ဆာင်မ(၅)ခမှ ရွးချယ်လိက် သာအရာ (သိ)့ ပါင်းစပ်လိက် 

သာအရာများနှင့် ဆက်စပ် နသည်။ ထိအရာသည ် နိင်ငတစ်နိင်ငက ထည့်သွင်းစဉ်းစား သာ 

ကာဗွန်ထိန်းသိမ်းထားနိင် သာ နရာ(၅)ခကိ လည်းရည်ညန်းသည့်အြပင် ဦးစား ပးတိက်တွန်း 

သူများ ညန်ကား သာအချက်များအြဖစ်လည်း ရည်ညန်းနိင်သည်။ တင်ြပထား သာ FREL/FRL 

နယ်ပယ်သည် NS/AP တွင် ပါဝင် သာထိန်းသိမ်းထားနိင်သည့် နရာများနှင့် လပ် ဆာင်မများ၏ 

အပိင်းခွဲတစ်ခ၊ အဆင့်လိက်ချဉ်းကပ်မကိ အသးြပုြခင်းြဖင့် NS/AP အချိန်ပိတွင်ပါဝင် သာ 

ထိန်းသိမ်းထားနိင် သာ နရာများနှင့် လပ် ဆာင်မများ၏နယ်ပယ်အြပည့်အစကိ ကျယ်ြပန် ့ စရန် 

ရည်ရွယ်ြခင်းတိက့ိ ကိယ်စားြပုနိင်ပါသည်။ 

 REDD+ လပ် ဆာင်မ(၅)ခ၏ ကျယ်ြပန် ့ သာနယ်ပယ်သည် မတူညီ သာနိင်င အ ြခအ န 

နှင့် သစ် တာ ြပာင်းလဲမ မျဉ်း ကွးတွင်ရိှ သာ အ ြခအ နအမျို းမျို းရှိသည့် နိင်ငများမှ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်ြခင်းကိခွင့်ြပုသည်။( အာက် ဖာ်ြပပါ လး ထာင့်ကွက်တွင ် ကည့်ပါ။)REDD+ လပ် ဆာင်မ 

များ၏ နယ်ပယ်အား နိင်ငတစ်နိင်င၏ ရွးချယ်ြခင်းသည ်(က) REDD+ လပ် ဆာင်မ အမျို းမျို း 

၏ ထင်ရှားချက်များြဖစ်သည့် ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွ  ့ ထတလ်တြ်ခင်းနှင့် (သိ)့ ဖယ်ရှားြခင်း၊ (ခ) 

တိက်တွန်းလ ဆာ်သူအမျို းမျို းနှင့် ထိ ရာက် ပီး ငွ ကးကန်ကျမသက်သာ သာ မူဝါဒနှင့် 

စီမချက်များြဖင့် အ ကာင်အထည် ဆာင်ရွက်မများအား ဆာင်ရွက်ရန် အရညအ် သွးတိ၏့ 

ဆက်စပ်မ၊ (ဂ) နိင်ငသစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ် (NFMS) နှင့် သစ် တာရည်ညန်း 
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ြခင်း (ထတ်လတ်ြခင်း) အဆင့်များ (FREL/FRL)တွင် နည်းပညာထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ၊ 

(ဃ) မူဝါဒဆိင်ရာ ဦးစား ပးချက်များ ပ တွင ်မူတည်ပါသည်။ 

 နိင်ငများသည ် ပိမိလွယ်ကူ သာ REDD+ လပ် ဆာင်မတစ်ခ (သိ)့ အနည်းငယ် ပ တွင် 

ပထမအာရထားနိင်ရန် အသးဝင်မကိ ရှာ ဖွနိင်သည်။ ဥပမာ သစ် တာြပုန်းတီးမ လျာ့ချြခင်း၊ 

သစ် တာြပုန်းတီးမအား လျာ့ချြခင်းနှင့် သစ် တာကာဗွန် ထိန်းသိမ်းမအား တိးြမင့်ြခင်း) ဥပမာ 

ဘရာဇီးနိင်ငတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမ ကာင့် ထွက် ပ လာ သာ ဓာတ် ငွထ့တ်လွတ်မက ိ

လျာ့ချ နစဉ်အတွင်းတွင် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ထိန်းချုပ်နိင်ရန်အတွက ်

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မားစွာြဖင့် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 နိင်ငများသည ်အစပိင်း FREL/FRL ၏ နယ်ပယ်အြပင်မှ REDD+ လပ် ဆာင်မများနှင့် 

PAMs များကိ အာရစိက်လပ် ဆာင် နစဉ် ၎င်းတိ၏့ NS/AP တွင် ထိန်းချုပ်/ညန်ကားရန် 

ဆးြဖတ်နိင်သည်။ ထိအရာသည် ကာဗွန်မှမဟတ် သာ အကျို းအြမတ်များ၊ မူဝါဒဆိင်ရာ ဦးစား 

ပးမများ ပ တွင် အာရထားမ တစ်ခအြဖစ်ဆက်စပ်နိင်ပါသည်။ (သိ)့ အ ရးပါ သာ ပါဝင်သူများမှ 

ထာက်ပ့မရရိှရန် အာရထားမအြဖစ်ဆက်စပ်နိင်ပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ပါဝင်သူအားလးသည် 

UNFCC အာက်တွင ် ထိအရာများအား RBPs ကိ ဦး ဆာင်မှာ မဟတ် ကာင်းကိ သိထား 

သင့်သည်။ ထိအ့ြပင်နိင်ငများသည ် ၎င်းတိ၏့ NS/AP တွင် ထင်ရှားရှင်းလင်း သာ အချက်ကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိင်သည်။ 
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ပ(၄.၆)။ REDD+ နယ်ပယ်(သိ)့အြမင် 

 REDD+ လပ် ဆာင်မ(၅)ခအနက ်မည်သည့်အရာြဖစ်မည်နည်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လး ထာင့်ကွက ်(၄.၇) သစ် တာကူး ြပာင်းြခင်း သီအိရီ 

 သစ် တာကူး ြပာင်းြခင်းသီအိရီသည ်နိင်ငတစ်နိင်င(သိ)့ ဒသတစ်ခတွင် အချိန်ကာြမင့်စွာ 

သစ် တာဖးလမ်းြခင်း ကာင့် ြပာင်းလဲမပစကိ အကြပုပါသည်။ ပ (၄.၈) အ စာပိင်းတွင် 

၎င်းသီအိရီမှ သစ် တာဖးလမ်းမ ရှိလာ သာ နိင်ငတစ်ခ၊ ဒသတစ်ခတွင် အချိန်ကာြမင့်လာသည ်

နှင့်အမ  ြမအသးချမ ြပာင်းလဲပကိ ဆွး နွးထားပါသည်။ ပထမပိင်းအ နြဖင့် သစ် တာ 

ဖးလမ်းမ ရှိ သာနိင်ငတစ်ခသည ် ြမသဇာ ကာင်းမွန် ပီး အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ ြမဆီလာ 

ထကိ ပိင်ဆိင်ထားရှိကသည်။ သိရ့ာတွင် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မလပ်ငန်းများ လပ် ဆာင်လာကရာမှ 

သစ် တာြပုန်းတီးမ စတင်လာနိင်ြခင်း၊ နိင်ငအတွင်းသစ် တာအသးြပုသူများ၏ ထတ်ယူသးစွဲမ 

များ ြပားလာြခင်း ကာင့် သစ် တာသယဇာတများ ြပုန်းတီးလာြခင်း၊ နိင်င၏ ငွ ကးလိအပ်မ 

ကာင့် သစ်ထတ်လပ်မများရှိလာြခင်း၊ ထနိည်းတပူင် သစ် တာ ြမများက ိ စိက်ပျို း ြမများ 

က့ဲသိ ့ သာ အြခား ြမအသးချမ ပစများ ြပာင်းလာြဖစ် ပ လာသည်။ (ဥပမာ-စိက်ပျို း ြမများသိ ့

ြပာင်းလဲသွားြခင်း) (က)သွားလာရလွယ်ကူ သာ သစ် တာနှင့် သစ် တာ ြမများက ိ အသး 

ြပုြခင်း၊ (ခ) စိက်ပျို း ြမများသိ ့ ြပာင်းလဲြခင်းသည ် အြခားလပ် ဆာင်မများ (မတူညီ သာ 

သစ် တာြပုန်း

တီးြခင်းမှဓာတ ်

ငွထ့တ်လပ်မ

လျာ့ချြခင်း 

သစ် တာအ 

တန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းမှ 

ဓာတ် ငွထ့တ ်

လပ်မ 

လျာ့ချြခင်း 

သစ် တာကာ 

ဗွန်သိ လှာင်မ

ထိန်းသိမ်းြခင်း 

သစ် တာကာ 

ဗွန်သိ လှာင်မ 

တိးြမင့်ြခင်း 

စဉ်ဆက်မြပတ်

သစ် တာစီမ 

အပ်ချုပ်ြခင်း 

  နှင့/်သိန့ှင့်/သိန့ှင့်/သိန့ှင့်/သိ ့

                                                                                                       REDD+ 
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စီးပွား ရးများ) နှင့် နင်းယှဉ်လင် အကျို းအြမတ်ရရှိမ နည်းြခင်းနှင့် (ဂ) သစ် တာ ရှားပါးြခင်း 

သည ် သစ် တာများ ြပန်လည်တည် ထာင်ြခင်းများ ြပုလပ်ရန်ဆွဲ ဆာင်နိင်ြခင်းနှင့် လိအပ်ြခင်း 

စသည့်အချက ်သးချက်မှ တစ်ခမဟတ်တစ်ခြဖစ် သာအခါ သစ် တာဖးလမ်းမ လျာ့ကျလာြခင်း 

သည ် နာက်ဆးတွင် တသမှတ်တည်း ြဖစ် ပ လာနိင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကျးရွာများ 

ြပာင်း ရွသွ့ားြခင်းသည် သစ် တာများ ြပန်လည်ထူ ထာင်နိင်ရန် ြဖစ်သည်။ ဆိလိရင်းမှာ 

သစ် တာများ မရိှ တာ့ သာ နရာများတင်ွ သစ် တာများ ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း၊ စိက်ပျို း 

သစ် တာ ရာ နှာစနစ်၊ မျို းစပ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထိန်သိမ်းြခင်းတိ ့ ြပုလပ်နိင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

သိ ့ သာ်လည်း ကာဗွန်ပါဝင်မ၊ ဂဟစနစ် ရရိှမ၊ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ စသည်တိ ့ ပိမိနည်းပါး 

လာြခင်းနှင့် အြခားဆက်စပ် သာ မ ကာင်းသည့် နာက်ဆက်တွဲများသည် စားဝတ် န ရးနှင့် 

စီးပွား ရးအလားအလာများ ပ တွင ်ဆိးကျို းများ သက် ရာက်နိင်ပါသည။် 

ပ ၄.၈ REDD+ နှင့် သစ် တာကူး ြပာင်းမ မျဉ်း ကွး 

ထိလက် တွဆ့န် သာ သီအိရီသည ် ကျယ်ြပန်လ့ှ သာပစကိ ဖာ်ြပသည်။ ထိပစကိ ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပ သက် ရာက်မများက လမ်းမိးနိင်ပါသည်။ ဥပမာ ြပည်တွင်း အ ြခအ န (ဥပမာ-လူဦး ရ 

များြပားလာမ၊ ကမ္ဘာ့ စျးကွက်နှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း၊ ဥပ ဒတွန်းအား ပးမ အရည်အ သွး၊ ကမ္ဘာ့ 

စီးပွား ရးတွန်းအားများနှင့်အစိးရမူဝါဒများ)။ REDD+၏လည်ပတ်မ သည်(၁) ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများ 

သည ်လ လာက် သာမူဝါဒများနှင့် စီမချက်များကိသး ပီး သစ် တာကူး ြပာင်းြခင်း၏ ြပည်တွင်း 

သက် ရာက်မများ လပ် ဆာင်မကိ ြမင့်တင်ြခင်း၊ (၂) REDD+ နိင်ငများ တိက်ရိက်မ ရာက်ရှိ 

နငိ် သာ ြပည်ပသက် ရာက်မများအား လမ်းမိးနိင်ြခင်း၊ ဥပမာ- စျးကွက်တွန်းအားများနှင့် 

ဆက်စပ်ြခင်း၊ (ဥပမာ- အကီးစား လူသးကန်ထတ်လပ်သူများက သစ် တာြပုန်းတီးမ မရိှရန် 

ကတိကဝတ်ထားရှိ သာအလပ်များ၊ ထတ်ကန်များ အသးြပု သာ နိင်ငများတင်ွ စျးကွက်ရရှိရန် 

အတွက် အ ြခအ နများ)။ ထိအချက(်၂)ချက်ြဖင့် သစ် တာကူး ြပာင်းမ မျဉ်း ကွး၏ ပသ ာန် 

ဆိင်ရာ အြဖစ်အပျက်များ ြပာင်းလဲ စရန် ရှာ ဖွ တွရ့ှိနိင်ပါသည်။ သစ် တာကူး ြပာင်းမ 

မျဉး် ကးွ ပ  မူတည်ြခင်းနှင့်အတူ REDD+  အြမင်များကိ ပါင်းစပ် ပီး နိင်ငများသည် ၎င်းတိ၏့ 

တရားဝင် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ရည်ရွယ်ချက်များကိ လပ် ဆာင်ရင်း ထိမျဉ်း ကွးကိ ရာင်ြပန်ဟပ ်

စရန် မက်လးများ ပးြခင်းနှင့် တွန်းအား ပးြခင်းများကိ ရာစပ်ြခင်းနှင့် အမျို းမျို း သာ PAMs 

ကိ အသးြပု ကာင်းအသးြပုကပါလိမ့်မည်။ 
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တန ့်ြပန်မအြမင် 

REDD+အတွက်၎င်း၏အြမင်ကိသင်၏နိင်ငတွင်စတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား န ပီးလား။ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစား နလင် မည်သည့်လပ် ဆာင်မက ိသင်သသိနညး်။ အဘယ့် ကာင့်နည်း။ 

 

 

REDD+ ၏အတိင်းအတာ 

UNFCCC သည ် နိင်ငများအတွက ် ၎င်းတိ၏့ FREL/ FRL ဖွ ဖို းမများ စတင်ရန် 

သူတိက့ိယ်တိင်ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် နိင်ငကိ ဒသအလိက်တိင်းတာပိင်းြခား၍ ယာယီဥပ ဒ 

အရခငွ့်ြပုသည်။ ထိအြမင်အရ REDD+ သည် ၎င်းမှ RBPS သိ ့အ ကာင်အထည် ဖာ် န သာ 

နိင်ငများကိ ကိယ်စားြပုသည်။ မည်သိပ့င်ြဖစ် စကာမူ SIS လပ် ဆာင်သက့ဲသိ ့ နိင်ငတွင်း 

လပ် ဆာင်ချက်များက ိ NS/AP မှလည်း လပ် ဆာင်သင့်ပါသည်၊ နိင်ငတစ်နိင်ငသည ်

ဒသအလိက် ပိင်းြခား၍ ဆာင်ရွက်မများကိလည်း စဉ်းစားဆးြဖတ်နိင်သကဲ့သိ ့ REDD+ ကိ 

အထူး အ ကာင်အထည် ဖာ် န သာ ဒသများသိမ့ဟတ် REDD+ ကိ လပ် ဆာင်ရန် 

ဦးတည် န သာ ဒသများကိလည်း စဉ်းစားဆးြဖတ်နိင်ပါသည်။ ဒသအတိင်းအတာအလိက် 

ချမတ်ှရမည့် ဆးြဖတ်ချက်များသည် အာက်ပါအချက်များနှင့် တစ်နည်းအားြဖင့် ဆက်စပ် န 

ပါသည်။ 

- နိင်ငအဆင့်ရလဒ်များကိ စာင့်ကည် လ့လာနိင်ရန်နှင့် တင်ြပအစီရင်ခနိင်ရန်၊ သိမ့ဟတ် 

တစ်နိင်ငလး အတိင်းအတာအရ မာ်မှန်းထား သာ ရလဒ်များရရှိနိင်ရန် ြဖစ် ပ န သာ 

အခက်အခဲများကိ ကျာ်လားနိင်ရန်အတွက ် ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာ ကန ့သ်တ်ချက်များ (သိ)့ 

နည်းပညာပိင်း ဆိင်ကန်သ့တ်ချက်များရှိ နြခင်း (ဥပမာအားြဖင့် မလိအပ် သာ နရာများ 

တွင် သးစွဲမမြပုရန်)။  

- ဒသတွင်း ငိမ်ဝပ်ပိြပားမမရိှြခင်း (ဥပမာ- လက်နက်ကိင် အဖွဲအ့စည်းများ) 

- ြမမျက်နှာသွင်ြပင်အ နအထားအရ အ ရးကီး သာ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ နည်းလမ်းများကိ 

ဦးစား ပးြခင်းနှင့် 

- နိင်ငအဆင့်ထိ ရာက် သာ အ ကာင်အထည် ဆာင်ရွက်မ (အဖွဲအ့စည်းများဖွဲ စ့ည်း ြခင်းနှင့်် 

သင်တန်းများဖွင့်ြခင်း၊ အ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် အချက်အလက်များ နှင့် 

လပ်ငန်းစဉ်) များကိ ရာက်ရိှရန် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းများ လပ် ဆာင် နစဉ် 

အထူးသတ်မှတ်ထား သာ နရာတစ်ခတင်ွ စမ်းသပ် သာ အမျို းမျို းချည်းကပ်မများနှင့် 

အချက်အလက်များ(ဥပမာ − အ မဇန် တာ) 
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နိင်ငတစ်နိင်ငနှင့် RBPs အတွက် လပ် ဆာင်ရာတွင ် အမှန်တကယ်ြပည့်မီ စရန် နည်းလမ်း 

ပါင်းစြဖင့် ချဉ်းကပ်လပ် ဆာင်သင့်ပါသည်။ ထိအရာသည ် အလန်ွတင်းကပ်ပါသည်။ ဥပမာ 

အ နြဖင့် စီမခန်ခဲွ့မယူနစ်တိင်းသည် အလွန်အ သးစိတ်လွန်း သာ ကာင့်ြဖစ်သည်။ ကာင်းကျို း၊ 

ဆိးကျို းများစွာလည်း ရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် စီမခန်ခဲွ့မ ယူနစ်တိင်းသည် ဆးြဖတ်ချက် 

ချမှတ်ြခင်း၊ PAMs သည ် သဟဇာတြဖစ်မနှင့် အစိးရ အဖွဲအ့စည်းအတွင်းတွင် မတူညီ သာ 

စီမအပ်ချုပ်မများကားတွင ် အမှားအယွင်းမရှိ စရန် လပ် ဆာင် န သာ ကာင့်ြဖစ်သည်။ တိတ ိ

ကျကျ ြပာရမည်ဆိလင ် နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းစီ၏ ဖွဲ စ့ည်းပအ နအထား၊ တာပျက်စီး စ သာ 

အ ကာငး်အရင်း အမျို းအစားများကိ အဓိက ဦးစား ပးစဉ်းစားရန် ြဖစ်သည်။ 

  FREL/FRLs စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း နှင့် အစီရင်ခစာတင်ြခင်းများသည် တန်ဖိးရှိ သာ 

အရာြဖစ်ပါသည်။ REDD+ နှင့် ဆက်စပ် န သာ ရင်းနီှးြမုပ်နှမများသည် အဓိကအ ရးပါ အရာ 

ရာက် သာ ဒသများ(သိ)့ အနည်းဆးတစ်ခကိ ဦးတည် ကာင်းဦးတည်ပါလိမ့်မည်။ အထက်ပါ 

ဖာ်ြပချက်များအရ ၎င်းအချက်သည ် လက်ရှိြဖစ် ပ န သာ တာြပုန်းမများနှင့် သက်ဆိင် န 

ပါသည်။ အြခားတစ်ဖက်အ နြဖင့် နိင်ငများသည ် UNFCCC ၏ အာက်တွင် ရှိ သာ RBPs ကိ 

သိပ်မလိလား သာ်လည်း REDD+ နှင့် ဆက်စပ် န သာ PAMs အား လိလိလားလား 

ရှိကပါသည်။ 

 အသင့် တာ်ဆးနည်းလမ်းကိ ရွးချယ်ရာတွင် အသးဝင် သာ နည်းလမ်းများကိ Module 

8: Policys and Measures မှာ အ သးစိတ် တရိှွနိင်ပါသည်။ ကားြဖတတိ်င်း နှင့် 

ြပည်နယဆိ်င်ရာ လပ် ဆာင်ချက်များအား ဖာ် ဆာင် န သာ နိင်ငများအ နြဖင့် သ ဘာထား 

ကွဲလွဲမများနှင့် ကွဲြပားြခားနားချက် သာ အြမင်များအား သတိထား ြဖရှင်းရပါမည်။ REDD+ ၏ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအား သချာမရိှ စရန်နှင့် နိင်ငတကာ အသိင်းအဝိင်းနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

နိင်ရန်အတွက် အသးဝင်နိင်သလိ NS/AP နှင့်လည်း သက်ဆိင် နပါသည်။ 

NS/AP ထားရှိရမည့် နိင်ငများအ နြဖင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များမှာ  

- တိင်းနှင့်ြပည်နယ်ဆိင်ရာ လပ် ဆာင်ချက်များအတွက ် နရာ ဒသနှင့် လပ် ဆာင်မည့် 

နည်းလမ်းများ၏ နာက်ကွယမှ် အ ြခခ အ ကာင်းတရားများ 

-  REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ်နှင့်သက်ဆိင် န သာ အကျိုးဆက် 

များ 

- REDD+ ၏ နိင်ငအဆင့် ဦးစား ပး ရည်ရွယ်ချက် 

- နိင်ငအဆင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများတွင် ထားရှိ သာ အနာဂတ ် ရည်မှန်း 

ချက ်
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REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများအား ဒသခဲွများတင်ွ စတင်လပ် ဆာင် သာ 

အချိန်တွင် ကိက်ညီမရှိ စရန်နှင့် ြပည့်စမရှိ စနိင်ရန် နိင်ငအဆင့် ခါင်း ဆာင်မ အရည်အ သွးများ 

လိအပ် နပါသည်။ 

- ဒသခွဲ တစ်ခနှင့် တစ်ခ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ် ရး ( ဘးတိက ်ဆက်သွယ် ရး) 

- ဒသခွဲများနှင့် နိင်င တာ်အဆင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်လည်း လိအပ်ပါသည်။ (အထက် အာက် 

ဆက်သွယ် ရး) 

လပင်နး်ခွင်အတွင်း အြပန်အလှန်ဆက်သယ်ွမနှင့် လပ်ငန်းခွင် အာင်ြမင်မများသည် RBPs 

အတွက် UNFCCC အား အရည်အ သွးြပည့်မှီ သာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအား သချာတိကျ 

မှန်ကန်မရှိ စဖိရ့ာအတွက် အ ရးပါအရာ ရာက် သာ အဓိကအချက်များြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအယူ 

အဆသည် မတူညီ သာ နည်းလမ်းများအား ရာ နှာထား သာ UNFCCC ၏ ြပင်ပတွင် 

ပိမိတိကျမှန်ကန်မ ရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဒသခွဲ (သိ)့ လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် သတ်မှတ်ချက် 

များသည် Voluntary Carbon Market (VCM) နှင့် ဆက်နွယ် နပါသည်။ (VCM 

၏ကွဲြပားြခားနား သာ စချိန်စညန်းများသည ် UNFCCC နှင့် ကိက်ညီမ မရှိ ပ။) REDD+ 

ဖာ် ဆာင်ထား ပီး သာ နိင်ငများတွင ်ယခလိကွဲြပားြခားနား သာ စချိန်စညန်းများ မလိအပ် ပ။ 

သိ ့ သာ်လည်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ အဆင်မ ြပ သာအခါများတွင် အသးြပုနိင်ပါသည်။ 

များစွာ သာ အခွင့်အလမ်းနှင့် အခက်အခဲများသည ်ယခလိ ကွဲြပားြခားနား သာ လပ် ဆာင်မများ 

ကိ သတိထား သးစွဲမနှင့် သက်ဆိင်ပါသည်။ 

 

အ ရးပါ သာ လပ် ဆာင်မများ 

နိင်ငတစ်နိင်ငအ နနှင့် မဟာဗျူဟာအြဖစ ် အ ရးပါ သာ အ ကာင်းတရာများအား 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် အြခားဆက်နွယ် န သာ အ ကာင်းတရာများကိ ချန်လှပ်မထားသင့် 

ပါဘူး။ 

- သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစာကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

အပါအဝင် တိက်ရိက်လပ် ဆာင်မများနှင့် ကာင်းမွန် သာြဖင့် ကာဗွန်ဖယ်ရှားမများ 

- ထင်ြမင်ချက်နှင့် အတိင်းအတာပမာဏ 

- ဥပ ဒနှင့်ဆိင် သာ အ ကာင်းတရားများ 

- လပ်ငန်းလပ် ဆာင်ရန ်လိအပ် သာ စွမ်းရည် (နညး်ပညာစွမ်းအား၊ ဥပ ဒပိင်းဆိင်ရာ ကူည ီ

ထာက်ပ့ ပးနိင်မ၊ ြခုငစဉ်းစား သာအခါ သွယ်ဝိက်လပ် ဆာင်မများ) 

- မာ်မှန်ကန်ကျ ငွနှင့် အကျိုးအြမတ်(ကာဗွန်မပါ သာ အကျို းအြမတ်များ) 
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- ကိုတင်သးသပ် ခန်မ့န်ှးထား သာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ြပဿနာများ 

ထိအ ကာင်းတရားများနှင့် ပတ်သတ် သာ အ သးစတ်ိ အချက်အလက်များအား Module 3: 

Drivers of Deforestation and Forest Degradation တွင် အ သးစိတ် တွ နိ့င်ပါသည်။ 

 အတိချုပ်အ နြဖင့် ထင်သာြမင်သာရှိ သာ အ ကာင်းတရားများသည ်အမဲတမ်း ကျင့်သး၍ 

မရနိင် ပ။ ၎င်းအ ကာင်းတရားများသည ် နိင်င ရးနှင့် စီးပွား ရးအ ြခအ နတိးတက်မ ရှိလာမ ှ

သာ ပိမိထိ ရာက်စွာ အသးြပုနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 သိ ့ သာ်လည်း NS/AP အ နြဖင့် ယခလိ ထင်သာြမင်သာရှိ သာ အ ကာင်းတရား 

များအား မျက်ကွယ်ြပုထားပါသည်။ ၎င်းသည်လည်း လက်ရိှကာလတွင် ထိအ ကာင်းတရား 

များကိ သ သချာချာ ဆင်ြခင်သးသပ်သင့်ပါသည်။ 

 ၎င်းလပ် ဆာင်မ တွန်းအားများသည် တစ်ခနှင့်တစ်ခ အြပန်အလှန်ဆက်နွယ်မ ရှိ သာ 

ကာင့် ချန်လှပ်ထားြခင်းမြပုဘ ဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ နိင်ငအဆင့် REDD+ 

Architecture အား ဖာ် ဆာင်ရာတွင် ၎င်းအချက်များသည် အ ရးကီး ကာင်းအ ရးကီး 

နိင်ပါသည်။ 

၎င်းသီအိရီ၏ ဆိလိရင်းမှာ သစ် တာဖးလမ်းမရှိ သာ နိင်ငတစ်ခ၊ ဒသတစ်ခတွင် 

အချိန်ကာြမင့်လာသည်နှင့်အမ  ြမအသးချမ ြပာင်းလဲပကိ ဆွး နွးထားပါသည်။ ပထမပိင်း 

အ နြဖင့် သစ် တာဖးလမ်းမရှိ သာ နိင်ငတစ်ခသည ် ြမသဇာ ကာင်းမွန် ပီး အရည်အ သွး 

ြပည့်ဝ သာ ြမဆီလာထကိ ပိင်ဆိင်ထားရှိကသည်။ သိရ့ာတွင် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မလပ်ငန်းများ 

လပ် ဆာင်လာကရာမှ သစ် တာြပုန်းတီးမ စတင်လာြခင်း၊ နိင်ငအတွင်းသစ် တာအသး ြပုသ ူ

များ၏ ထတ်ယူသးစွဲမ များြပားလာြခင်း ကာင့် သစ် တာသယဇာတများ ြပုန်းတီးလာြခင်း၊ 

နိင်င၏ ငွ ကးလိအပ်မ ကာင့် သစ်ထတ်လပ်မများရှိလာြခင်း၊ ထနိညး်တပူင် သစ် တာ ြမ 

များကိ စိက်ပျို း ြမများကဲ့သိ ့ သာ အြခား ြမအသးချမပစများ ြပာင်းလဲြဖစ် ပ လာသည်။ 
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ပ(၄.၁၀)။ အြမင်၊ အတိင်းအတာနှင့် ဦးစား ပးလပ် ဆာင်ချက်များအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစား 

ချက်များအကား ခိင်မာ သာ အချင်းချင်း အြပန်အလှန်ဆက်စပ်မ။  

ဦးစား ပးလပ် ဆာင ်                                                      

 သူများ/အတားအဆီးများ 

  

 ြပင်းထန် သာအချင်းချင်း 

 ဆက်စပ်မများ 

 

 

 REDD+ ၏အြမင် REDD+ ၏အတိင်းအတာ  

 

တန ့်ြပန်မအြမင ်

အြမင်သည် အတိင်းအတာနှင့် ဦးစား ပးလပ် ဆာင်သူများအ ပ  မည်ကဲ့သိ ့ အကျိုး 

သက် ရာက်မ ရှိမည်နည်း။ အြခားနည်းလမ်းကဘာလဲ။ ထိအ ကာင်းအရာသည် REDD+ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်သူက ိဘယ်လိပတ်သတ် စသလဲ။ 

 

 

ဥပမာအားြဖင့် နိင်ငတစ်ခသည် RBPs ကိ ရာက်ရှိရန်အတွက ် သစ် တာများြပုန်းတီး 

မ ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်ဓာတ် ငွ မ့ျား ထတ်လင့်မ လာ့ချြခင်း လပ်ငန်း 

များ (REDD+) ကိ အာရစိက်၍ လပ် ဆာင်ပါက သစ် တာြပုန်းတီးမကိ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက ်

နိင်ငအတွင်း စနစ်တကျသစ် တာအပ်ချုပ်မနည်းစနစ်များက ိ ရးဆွဲသင့်ပါသည်။ သစ် တာ 

ြပုန်းတီးမပမာဏနှင့်ညီမ သာ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်ဓာတ် ငွ  ့ ထတ်လင့်မပမာဏ(FREL) ကိ 

စနစ်တကျ သတ်မှတ် ပီးအတိတ်ကြဖစ် ပ ခဲ့ သာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ လက်ရိှနိင်င 

အ ြခအ နနှင့် ညိနင်း၍ ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်းများကိ လက် တွက့ျကျ လပ် ဆာင်နိင်ရပါမည်။ 

သစ် တာြပုန်းတီးမ ကာင့် ကာဗွန်ထတ်လင့်မများ လာ့ချြခင်းကိ လပ် ဆာင်ရာတွင ်အခက်အခဲ 
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များ ြဖစ် ပ ြခင်း၊ နိင်ငအတွင်း စနစ်တကျသစ် တာအပ်ချုပ်မ နည်းစနစ်များ ဖာ် ဆာင်ရာတွင် 

နည်းပညာများ၊ ငွ ကးများကန်သ့တ်မများရှိ နပါက ထိလပ်ငန်းလပ် ဆာင် နသူများက ိ

ငွ ကးများ၊ လပ် ဆာင်ချက်များနှင့် ပတသ်က်၍ အခက်အခဲမရှိ စရန်၊ သစ် တာများ ရွးချယ် 

ခတ်လှဲြခင်း၊ ထင်း လာင်စာများ စ ဆာင်းြခင်း တိ ့ ကာင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျြခင်းများ 

(RBPs) မြဖစ် ပ စရန် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပးြခင်းများ ထာက်ပ့မမျာ ပးြခင်းတိ ့ ြပုလပ်နိင် 

မည ် မဟတ်ပါ။ နိင်ငများသည် ဤ၎င်းတိ၏့ ကာဗွန်မထတ်လတ် သာ အကျိုးအြမတ် သိမ့ဟတ် 

အြခားအ ကာင်းအရာများက ိစဉ်းစားရမည်။ 

သစ် တာများြပုန်းတီးမ ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်ဓာတ် ငွ မ့ျား 

ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း လပ်ငန်းများ (REDD+) ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရန် ဦးစား ပး 

ဒသများက ိ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အရပ်အ ထွးများ ရှိနိင်ပါသည်။ အြပန်အလှန်အားြဖင့် 

ထိလပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင် သာ လပ် ဆာင်ချက်များတွင ်လည်း ကာင်း၊ သစ် တာ အသးြပုသည့် 

ဒသခများကိ သစ် တာလပ်ငန်းများတွင် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လ ့ ဆာ်ြခင်း 

များတွင်လည်း ကာင်း၊ မာ်မှန်းထား သာကန်ကျစရိတ်နှင့် ရရှိ သာအကျို းအြမတ် ကွာြခားမ၊ 

လပ်ငန်းသးလိအပ် သာ ပစ္စည်းကိရိယာများကိ ဒီဇိင်း ရးဆွဲ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာ 

တွင်လည်း ကာင်း၊ ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာစီမခန်ခဲွ့မများနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည် 

လိအပ်ချက်များတွင ်လည်း ကာင်း ရပ် ထွးမများ ရှိနိင်ပါသည်။ ထိနည်းတူစွာပင် ကန်ကျစရိတ် 

နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်များတွင် ခက်ခဲကန် ့ကာမများရှိ နြခင်း၊ ထင်ရှား သာရလဒ်များ ရရှိနိင်ရန် 

ဥပ ဒများ၊ တိင်းတာမများ(PAMs) နှင့် ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက်ြခင်းများသည ် နိင်ငတစ်ခ၏ 

ဒသအပိင်းအြခားအလိက် သစ် တာများြပုန်းတီးမ ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ ကာဗွန်ဒိင် 

အာကဆ်ဒ်ိဓာတ် ငွမ့ျား ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း လပ်ငန်းများ (REDD+) ကိ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ရန်အတွက ် ဦးတည်ြခင်းနှင့် အဓိကကျ သာဧရိယာများက ိ အာရစူးစိက်၍ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ြခင်းများကိ  ဦးတည်လပ်ကိင် စပါသည်။ 

ဦးစား ပးလပ်ငန်းများသတ်မှတ်ြခင်း (ဥပမာ- ကျာက်မီး သွးထတ်လပ်မ) နှင့် ၎င်းတိက့ိ 

ဆာင်ရွက်ရန် ဥပ ဒများ၊ တိင်းတာမများ (PAMs) ြပုလပ်ြခင်း (ဥပမာ-ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

သယ်ယူြခင်း၊ စျးကွက်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း လပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ် န သာ ဒသခြပည်သူများ၏ 

စားဝတ် န ရးအ ပ တွင ် ြဖစ် ပ လာမည့် အကျို းသက် ရာက်မ) တိက့ိ ရွးချယ်စိစစ်မများ 

ြပုလပ်ရပါမည်။ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် သာ နည်းလမ်းများကိ လိက်နာ ြဖရှင်းရန်နှင့် အာင်ြမင်စွာ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် PAM များကိ အြခားလပ်ငန်းများနှင့် ညိနင်းအ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည်။ 
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အမှန်တကယ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ြဖစ်စဉ်အပိင်းအြခားအလိက် အြမင်အမျို းမျို း၊ 

အ နအထားအမျို းမျို း၊ အဆင့်အမျို းမျို းကွဲြပားမ ရှိနိင်ပါသည်။ လက် တွလ့ပ်ငန်းများကိ စိစစ် 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ရာတွင် ဤအဆင့်များကိ လင်ြမန်စွာ ထည့်သင်ွးစဉ်းစားရန် လိအပ်ပါသည်။ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းများ စတင်ရန် သင့် တာ်သည့်အ ကာင်းအရာများသည ်နိင်င၏ သီးြခား 

အ ြခအ နများနှင့် သစ် တာများြပုန်းတီးမ ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် 

ဓာတ် ငွမ့ျား ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း လပ်ငန်းများ (REDD+) နှင့် ပက်သတ်သည့် ရရှည ်

ရွးချယ်မများနှင့် REDD+ ၏ အဆင့် ၃ သိ ့ ရာက်ရိှရန် ဆာင်ရွက်မများအ ပ တွင် မီှတည ်

နပါသည်။ ပ(၄.၁၁)။ 

ပ (၄.၁၁)။ REDD+ အဆင့် (၃) ကိ ချဉ်းကပ်ရန် REDD+ အြမင်နှင့် မဟာဗျူဟာနည်းလမ်း 

သတ်မှတ်ြခင်း။ 

 အြမင် 

 

 Xth NS/AP 

 Xth 

  NS/AP 

 1st NS/AP 

 

 1st 

 NS/AP 

  

တိင်းနှင့်ြပည်နယ်ဆိင်ရာ ြပည်တွင်း အတင်ိးအတာ 

 

 

 

REDD+ 
အြမင် (၃) သိသာ 

ထင်ရှားမများ 

REDD+ 

လပ် ဆာင်ချက် 

များ 

လပ် ဆာင်သူများ/ 

အတားအဆီးများ 

ဦးစား ပး 

ဆာင်ရွက်မများ/ 

ြဖစ်နိင်မများ 

REDD+ 

လပ် ဆာင်ချက် 

များ 

လပ် ဆာင်သူများ/ 

အတားအဆီး များ 

အြပန်အလှန် လပ် ဆာင်ချက်များအား ြမင့်တင်ရန် CoPဆးြဖတ်ချက်များ 

(မဟာဗျူဟာနည်းလမ်း) 

 များစွာ သာ အြမင်များ 

 နိင်ငအတွက် 

အ ကာငး်ဆးများ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း 
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ဘ ာ ရးမဟာဗျူဟာ 

ရင်းနှီးြမပ်နှမစီမကိန်းနှင့် နည်းဗျူဟာများချမှတ်သည့် နရာတွင် ကန်ကျစရိတ်များကိ 

စိစစ်နိင်မနှင့် ငွ ကးစီမခန်ခဲွ့နိင်မသည ် အဓိကကျ သာ အချက်များြဖစ် ပီး ရည်ရွယ်ချက်(၂)ရပ် 

ရှိပါသည်။ 

 နည်းဗျူဟာတစ်ခ ချမှတ်တိင်း ငွ ကးများကိ စီမခန်ခ့ွဲနိင်မသည် အာက်ပါအချက် 

များရရှိ စရန်  ကူညီ ပးနိင်ပါသည်။ 

- နိင်ငတစ်ခ၏ ကန်ကျခနိင် သာ ငွ ကး(အသးစရိတ်)ကိ ရတွက်နိင်ြခင်း။ 

- နည်းဗျူဟာများကိ စိစစ်ြခင်းနှင့်ဆိင် သာ ငွ ကးများနှင့် ထိ ငွ ကးများ၏  

အရင်းအြမစ်ကိ ခွဲြခားနိင်ြခင်း။ 

- အကျို းအြမတ်ရှိ သာ Land use activities များကိ ဖန်တီးရန် နည်းဗျူဟာ တွကိ 

ြပန်လည် ရးဆွဲြခင်း။ 

- နည်းဗျူဟာ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသးစရိတ်များအတွက ်

ငွ ကးများကိ စီမခန်ခ့ွဲနိင်ြခင်း။ 

• ဖွ ဖ့ို းမလပ်ငန်းများလပ် ဆာင် နစဉ ်နည်းလမ်း ကာင်းများကိ ဖာ်ထတ်နိင်မ 

အထက်ပါ ဖာ်ြပချက်များ ကာင့် REDD+ နှင့် PAMs အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းများအ ပ  

နိင်ငတစ်နိင်င၏ အြမင်များက ငွ ကးစီမခန်ခဲွ့နိင်မ နည်းဗျူဟာများကိ လမ်းမိးနိင်သည်။ 

ထိအထဲတွင် REDD+ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတွင ် ငွ ကးများ 

လကခ်ရယူြခင်း၊ ခွဲြခားသးစွဲြခင်းတိ ့ ပါ ဝင်ပါသည်။ REDD+ ကိ အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်အတွက ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ငွ ကးများကိ များစွာ သာပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းများ၊ 

အများြပည်သူနှင့်ဆိင် သာ လပ်ငန်းများမှ အာက်ပါအတိင်းရရှိပါသည်။ 

(က) အြပန်အလှန်သ ဘာတူညီမများမှ ရရှိြခင်း။ 

(ခ) အများနှင့်သက်ဆိင် သာအဖွဲအ့စည်းများမှ ရရှိြခင်း။ 

(ဂ) Green Climate Fund မှ ရရှိြခင်း။ 

(ဃ) ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းများ မှ ရရှိြခင်း။ 

နိင်ငအ ြခအ န ပ မူတည်၍ နိင်ငတွင်း အ ငွ ကးအရင်းအြမစ်သည် PAMs လပ် ဆာင ်

ချက်အတွက် အ ရးပါသည်။ ထိလပ် ဆာင်ချက်များသည ် နိင်ငတွင်းပိင်ဆိင်မနှင့် REDD+ 

လပ် ဆာင်ချက ်စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှည်တည်တ့ စသည်။ REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် PAMs 

များကိ နိင်င၏ဦးစား ပးချက်များနှင့် လက်ရှိအစီအစဉ်များတွင် နည်းလမ်းတကျ လပ် ဆာင်ြခင်း 



 

35 
 

နှင့် ပါင်းစပ်လပ် ဆာင်ြခင်းြဖင့် ထိလပ်ငန်းစဉ်များကိ ညိနင်း ပးနိင်မည ် (ဥပမာအားြဖင့် 

Maxico နိင်ငတွင် REDD+ အားနိင်င၏ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း စရန်နှင့် 

ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖို းတိးတက်မလပ်ငန်းများအတွက ် အခွင့်အ ရးတစ်ခအြဖစ် သိြမင်က 

ပါသည်။) 

REDD+ ငွ ကးများ၊ ထိ ငွ ကးများ သည ် domestic မှ ရရှိ သာ ငွ ကးြဖစ် စ၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်များမှရရှိ သာ ငွ ကးြဖစ် စ အဖွဲအ့စည်းတစ်ခအတွက် 

တိက်ရိက် ထာက်ပ့ြခင်း မြဖစ်နိင်ပါ၊ ဥပမာအားြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၊ စိက်ပျို း ရး အတွက် 

တိက်ရိက် ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းမျို း မြဖစ်နိင်ပါ။ REDD+  ထာက်ပ့ ငွများက ိ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်ဖိရ့န် 

လမ်းစရှိ သာ  အ ြခအ န၊ sector အလိက ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လပ် ဆာင်ချက်များအတွက်သာ 

ြဖည့်ဆည်း ပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ REDD+ ၏ ငွ ကးဆိင်ရာ ဆွး နွးမ အ သးစိတ်ကိ ပစ ၉ 

REDD+ ဘ ာ ရးတွင် လ့လာနိင်ပါသည်။ 

ပ(၄.၁၂)။ NS/AP လပ် ဆာင်ချက်အတွက ် REDD+ နှင့် Non-REDD+ ငွ ကး ထာက်ပ့မ 

အရင်းအြမစ ်ညိနင်းရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် လအိပ်ချက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နိင်ငဆိင်ရာဖွ ဖ့ိုးမမဟာဗျူ

ဟာ 

နိင်ငဆိင်ရာ 

REDD+ 

မဟာဗျူဟာ 

REDD+ 

ဘ ာ ရး(ဥပမာ- 

နှစ်ခ/များစွာ သာအကိင်း

အခွဲများ 

နိင်ငဆိင်ရာ ငွ ကး 

ODA 

ပဂ္ဂလိကအခန်းက  

REDD+ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း 

Non-

REDD+  

ဘ ာ ရး 

(REDD+ 

ဆက်စပ်မ) 

RBPs 

ဥပမာ ကာဗွန် 

ထာက်ပ့ ငွနှစ်ခ/များ

စွာ သာအခွဲများ 

REDD+ အြမင့်ဆး 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ 
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REDD+ လပ် ဆာင်ချက်များသိ ့ချဉ်းကပ်ြခင်း 

REDD+ အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတင်ွ နိင်ငအလိက် ၎င်းတိအ့ဓိကထား 

လပ် ဆာင်ရမည့် အ ကာင်းအရာများနှင့် နိင်ငအ ြခအ န ပ မူတည်၍ နည်းလမ်းအမျို းမျို း 

ကွဲြပားနိင်ပါသည်။ နိင်ငအချို တ့ွင် ခက်ခဲ သာအ ြခအ နများက ိ ကျာ်လား ပီး ကာင်းမွန် 

တိးတက် သာ အ ြခအ နရရှိရန်အတွက် ြပည်သူများကိ ပါဝင်ခွင့်မြပုဘ ဲဥပ ဒ၊ နည်း ဘာင်များ 

အတွင်း၊ ငွ ကးများ နှင့် ကန်သ့တ် ပီး hand off approaches ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး၊ အချို နိ့င်ငများတွင်မူ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ လပ် ဆာင်ရာတွင ်လက် တွက့ျကျ 

စ ပါင်းလပ်ကိင် သာ hand on approaches ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။ အြခား သာနိင်ငများတွင် ထိနည်းလမ်း(၂)ခကိ ပါင်းစပ်၍ လပ်ကိင် ကပါသည်။ 

အချို နိ့ငင်များတွင် REDD+ ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရန် ြပည်တွင်းြပည်ပ အ ထာက ်

အပ့များ ရယူြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းများ၊အဖွဲအ့စည်းများမှ အ ထာက်အပ့များ ရယူလိက သာ် 

လည်း အချို နိ့င်ငများတွင်မူ အစိးရအဖွဲအ့စည်းများကိ သာအ ြခခ၍ ဆာင်ရွက်ကပါသည်။ 

အစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၏ အပ်ချုပ်မ နည်းလမ်းများ (ဥပမာအားြဖင့် ြပည်သူအ ြခြပုအပ်ချုပ် 

ြခင်း) နှင့် မက်လး ပးြခင်း၊ တွန်းအား ပးြခင်း နည်းလမ်းများြဖင့် ဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်က သာ 

နိင်ငများလည်းရှိပါသည်။ 

တစ်နည်းအားြဖင့် REDD + အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတွင ်နိင်ငအဆင့်မှ ဒသအဆင့် 

အထိ အဆင့်ဆင့်ကိ အစိးရမှဘက်စ ထာက်ပ ပးမလည်း လိအပ်ပါသည်။ အစိးရ၏ ထာက်ပ့ 

ပးမ အဆင့်ဆင့်တွင်လည်း ဒသခြပည်သူများ၊ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်နိင်သူများ၊ လပ်ပိင်ခွင့် 

ရှိသူများ၊ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့်အတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ လျာ့နည်း စရန ် ဆာင်ရွက် 

န သာ ကိယ်စားလှယ်များနှင့် လပ်ငန်းတင်ိးတင်ွ စိတ်ပါဝင်စား၍ လပ်ကိင်နိင်စွမ်းရှိသူများလည်း 

လိအပ်ပါသည်။ 

 နာက်ဆးအ နြဖင့် REDD+ အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတင်ွ နိင်ငတစ်ခ၏ 

အ ြခအ န ပ တွင် မူတည်၍ အထက်ပါ ဖာ်ြပထား သာ အ ြခအ နအမျို းမျို းကိ ပါင်းစပ်၍ 

အြမန်ဆး ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။  

နိင်ငတိင်းသည ် အာက်ပါအချက်များကိ ြပန်လည်သးသပ်ဖိလ့ိအပ်ပါသည်။ 

-REDD+ သည ်မိမိတိနိ့င်င ဖွ ဖိ့ုးတးိတက်မအတွက် မည်ကဲ့သိ ့ ထာက်ပ့ ပးနိင်သလဲ/ မည်ကဲသိ ့

လမ်းမိးထားသလဲ? 
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-မိမိတိနိ့င်ငတင်ွ REDD+ နှင့်ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှား သာ ဆာင်ရွက်မ တွ ဘာ တွရှိလ?ဲ 

၎င်းတိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတင်ွ Technical Limitations တ ွဘာ တွရှိလ ဲ(ဥပမာ 

- National Forest Monitoring System NFMS, FREL/FRL). 

-FREL/ FRL ကိ မိမိနိင်ငအ နအထားနှင့် တိကျ သာ ဧရိယာအပိင်းအြခား သတ်မှတ်၍ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် အာင်ြမင့်တင်မည်လား၊ မည်သည့်အတွက် ကာင့်နည်း? 

 

- အမျို းမျို း သာ REDD+ လပ်ရှားမများ နှင့် ဆက်နွယ် နမများအား မည်သိ ့ ခဲွြခား 

နိင်မည်နည်း။ REDD+ ၏ လပ် ဆာင်မများတွင ် မည်သည့်တိသ့ည ် သိသာထင်ရှား သာ 

တွန်းအားများြဖစ်သနည်း။ ထိ ့ နာက ် မညသ်ည့်အရာသည ် အဓိကအကျဆး ြဖစ်သနည်း။ 

(ဥပမာ-REDD+ ၏ သိသာထင်ရှားမ၊ လက် တွအ့ကျဆးနည်းလမ်း၊ အဓိကကျမ) 

- REDD+ စီမချက်များကိ ဦးတည်သည့် မိမိတိ၏့ ချဉ်းကပ်မများသည် ဘာ တွလဲ။ ကွဲြပား 

ြခားနားသည် ့ အပ်ချုပ်ပအဆင့်ဆင့်အတွက် အခန်းက တွ (နိင်ငအဆင့်၊ ြပည်နယ် 

အဆင့်၊ ဒသအဆင့်) ပိ ပီးြမင့်သည့် အပ်ချုပ်ပအဆင့်များအား အကျို းရှိရှိနှင့် 

ထိ ရာက်မရှိ သာ လပ် ဆာင်မ၊ စ ပါင်း ဆာင်ရွက်မနှင့် ြပည်နယ်အဆင့် ကို းပမ်းမ 

များကိ ထာက်ပ့မနှင့် ြပည်သလူထူနှင့် ပဂ္ဂလိက ဆာင်ရွက်သူများ 

 

 

 

မူဝါဒနှင့် တိင်းတာမများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရန်  ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဦးစား ပး လပ် ဆာင်ချက်များ 

 REDD+ တွင် PAMs ကိ REDD+နှင့် ဒသဖွ ဖ့ို းမ က့ဲသိ ့ သာ အြခား ရည်ရွယ်ချက်များ 

ြဖင့် လပ်ရှားမများ လပ် ဆာင်ခဲ့ သာ အစိးရ၏အပ်ချုပ် ဆာင်ရွက်ချက် တစ်ခအ နြဖင့် နားလည ်

နိင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်PAMs တည်ရှိမသည ် နိင်ငဗျူဟာ/လပ် ဆာင်ချက် အစီအစဉ်၏ အဓိက 

အပိင်းတစ်ခကိ ကိယ်စားြပုသည်။  

 လပ်ငန်းစဉ်အတွက် အမျို းမျို း သာ နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာ ပူး ပါင်းထည့်သွင်းမများြဖင့် 

ြဖစ် ပ လာ သာ REDD+ အကျို းရလဒ်များရရှိရန် နိင်ငတစ်ခတွင် လိအပ် သာ PAMs ၏ 

အစီအစဉ်  

ဆွဲြခင်း 

 

အကမ်း

ဆဲွြခင်း 

အ သးစိတ်

ရးသွင်းြခင်း 
အဖဲွ  ့

အစည်း 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ 

အ ြခခ 
REDD+အ

ြမင် 
PAMs အဆင့် ၂ 

စီမ 

ခန်ခွ့မဲများ 
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လ လာက်သည့် အစီအစဉ်များ ြဖစ် ပ လာသည်။ ၎င်းတွင် တွန်းအားများနှင့် နှာက်ယှက်မ 

များအား ခဲွြခမ်းမ၊ ရှ တ့ွင် ဖာ်ြပခဲ့ သာ ကွဲြပားဆက်နွယ်သည့် နည်းဗျူဟာ တွး တာမများနှင့် 

နိင်ငအဆင့် REDD+ အြမင်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထိအ့ြပင် ဆာင်ရွက် ပီး PAMs နှင့်ဆက်လက် 

ဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်နှင့် မဟာဗျူဟာများ အ ပ မူတည၍် နိင်ငများသည် ၎င်းတိ၏့ NS/AP 

များသည်PAMsနှင့် တိက်ရိက်ဆက်နွယ်မရှိ/ မရိှကိ ဆးြဖတ်ရမည်။ ၎င်းတိသ့ည် မည်သည့် 

PAMs သည ်အကျို းရလဒ်၏ အ ြခခ သာ ပး ချမများကိ ဦးတည်နိင်သည်မည်သည့် PAMs 

သည်ဤအဆင့်တွင်မြဖစ်နိင် သးပါ စသည်တိက့ိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လမ်းညန်ြပသနိင်ရန် 

အသးြပုနိင်လိမ့်မည်။ 

 ဆက်နွယ်မရှိသည့် PAMs ၏ ရွးချယ်သည့် လပ်ငန်းစဉ်သည် ပါဝင်ပက်သတ်သူများ၊ 

နငိင်နငှ့် ဒသအစိးရအရ၊ နိင်ငတကာ အဖွဲအ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလကိ က များနှင့် ဒသအပ်စများနှင့် 

အဖွဲအ့စည်းများ၊ အြခားအဖဲွအ့စည်းများအကား ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။။ (Module II : 

သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ြပည်သူလူထဆိင်ရာ အသိပညာများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင် 

သည့် ပဂ္ဂ လ်များ၏ သ ဘာတူညီမ)။ ၎င်းအ ကာင်းအရာများသည ် အာက်ပါအချက်များကိ 

အ ြခခထားသည် - 

-  နိင်ငအဆင့်  REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ၏ စွမ်း ဆာင်မများ 

- ြဖစ်နိင် ချရှိသည့် လူမ ရးနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် အန္တရယ်များ 

- PAMs ၏ အလးစ သာ သ ဘာတူညီမ၏ အကျို းရလဒ်ကိ တိင်းတာရန ် NFMS ၏ 

စွမ်း ဆာင်ရည် 

- ဆာင်ရွက်ချက်များအား လမ်းညန်နိင်မ စွမ်းရညနှ်င့် ဆက်စပ်မရိှ သာ PAMs တစ်ခချင်း 

စီ၏ အကျို းရလဒ်များ (ဥပမာ- ြပန်လည်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း) 

- နိင်ငအဆင့်နှင့် ြပည်နယ်အဆင့်များအဆင့် PAMs ကိ အကျို းရှိရှိနှင့် ထိ ရာက်မရှိစွာ 

ဖာ် ဆာင်နိင်ရန် စွမ်းရည ်  

- PAMs၏အကျို းရလဒ ် (ကာဗွန်ကင်းမဲ့ သာ အကျိုးအြမတ်အပါအဝင်) နှင့် ြဖစ် ပ နိင် 

သည့် အန္တရာယ် 

- နိင်ငဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ အစီအစဉ်များနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း  

- နိင်င ရးအရ လက်ခနိင်မ (သိ)့ အထူးသြဖင့် လပ် ဆာင်မများအတွက ် ထာက်ပ့မ 

- သစ် တာက  မူဝါဒနှင့် အစီအစဉ်များ အပါအဝင် REDD၏ သ ဘာသဘာဝနှင့်အြမင် 

သင့် လျာ် သာ PAMs ရိှြခင်း  

− PAMs အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ချက်များအတွက ် အလားအလာရှိ သာ ငွ ကး 

ထာက်ပ့မ (နိင်ငနှစ်နိင်င ဆက်စပ်မ၊ သးနိင်ငထက် ပိ သာ ဆက်စပ်မ) 
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 PAMs တစ်ခချင်းစီ၏ပတ်သတ်မနှင့် လ လာက်မသည ် သီးြခားမခန်မှ့န်းသင့် ချ။ နိင်င 

အဆင့်၊ ြပည်နယ်အဆင့်နှင့် ဒသအဆင့်၌ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ PAMs ကားရှိ အလားအလာရှိ သာ 

(သိ)့ အာင်ြမင်မနှင့် သက် ရာက်မများကိ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ ြပည်နယ်အဆင့် 

တွင်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် မူဝါဒ (သိ)့ လပ် ဆာင်ချက်များက ိ ပမှန်ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်ြခင်း)။ 

ဤစနစ်၏ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မကိ သီအိရီ ြပာင်းလဲမ ဖာ်ြပြခင်းြဖင့် အ ထာက်အကူြပုနိင်သည်။။ 

၎ငး်သည် ကွဲြပားသည့် PAMs ကိ မည်ကဲ့သိ ့ ရွးချယ်ြခင်းြဖင့် ဖာ်ြပထားသည်။ လိချင်သည့် 

အကျို းရလဒ်ကိ ရရှိ စသည်။ (ကာဗွန်နှင့် အြခားအကျို းရလဒ် အမျို းအစားများ)။ PAMs 

ရးွချယမ်များတွင် သက်မှတ်ထား သာပစများ ရရှိရန် ယခင်အ တွအ့ကုများကိ အ ြခခကာ 

၎င်းတိက့ိ တိးတက် အာင်ြပုလပ်ြခင်း၊ ညိနင်းြခင်းတိ ့ ြပုလပ်ရမည်။ ထိထိ ရာက် ရာက် 

ဆွး နွးြခင်းကိ Module 8: မူဝါဒနှင့် တိင်းတာမများတွင ် တွရ့ှိနိင်ပါသည်။  

နိင်ငများသည ် အာက်ပါ မးခွန်းအချို အ့ား သူတိက့ိယ်တိင် ြပန်လည် မးြမန်းသင့်ပါသည ်

- REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းရန ် မ ာ်မှန်းထား သာ မူဝါဒများနှင့် စီမချက်များ 

(PAM) မှာ မည်သည်တိ ့ ြဖစ်သနည်း။ ယခလျာထားလျက်ရှိ သာ လပ်ငန်းစီမချက်များသည် 

တိက်ရိက် သာ် လည်း ကာင်း၊ သွယ်ဝိက်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ သစ် တာများ ြပုန်းတီး စသည့် 

တွန်းအားများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ နှာင့် နှး စ သာ အတားအဆီးများအ ပ  မည်ကဲ့သိ ့

ရင်ဆိင်နိင်မည်နည်း။ 

- PAMsကိ အဘယ် ကာင့်နှင့် မည်သိသ့တ်မှတ်၍ အဆင့်အတန်းခွဲြခားထားသနည်း။ မည်သည် 

တိသ့ည် ၎င်းတိ၏့ လူမ ရး၊ နိင်င ရးနှင့် စီးပွား ရးအဆင် ြပ ဖွ ဖ့ို းနိင်စွမ်းများ ြဖစ်က ပီး 

လက်ရှိတည်ဆ ဲ မူဝါဒနှင့် စီမချက်တိန့ှင့် အြပန်အလှန် ဆက်စပ် နသနည်း။ (အမှန်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ထာက်ပ့ြခင်းနှင့်ထပ် လာင်း ပါင်းထည့်ြခင်း)၊ ြပုြပင် ြပာင်းလဲနိင်စွမ်း ရိှ/မရိှ  

 

 

 

 

 

အစီအစဉ်  

ဆွဲြခင်း 

 

အကမ်း

ဆဲွြခင်း 
အ သးစိတ်

ရးသွင်းြခင်း 
အဖဲွ  ့

အစည်း 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ 

အ ြခခ 
REDD+အ

ြမင် 
PAMs အဆင့် ၂ 

စီမခန်ခဲွ့ 

မများ 
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ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း အစီအစဉ်များ ( ငွ ကး၊ တရားဝင ် ြဖစ်မနှင့် အဖွဲ အ့စည်း 

ဆိင်ရာ)  

ပါဝင်မည့်နိင်ငများသည် မည်သည့်နည်းြဖင့် လပ်ငန်းစဉ်(၂)တွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ 

အာင်ြမင် ပီး ထိ ရာက်မရှိ အာင ် ဆာင်ရွက်မည်ကိ သတ်မှတ်ရမည်။ ဤအချက်တွင် အဖွဲ  ့

အစည်းဆိင်ရာ၊ ဥပ ဒနှင့်စီးပွားဆိင်ရာ အစီမများကိ ကီးကပ်ြခင်း၊ ပါင်းစည်းလပ် ဆာင ်

စြခင်း၊ စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကွပ်ကဲ စာင့်ကည့်ြခင်းနှင့် အစီရင်ခတင်ြပြခင်း၊ လပ်ငန်းစဉ်များ 

ပါဝင်ရမည်။ ဖွဲ စ့ည်းပဆိင်ရာစီမချက်များသည် လက် တွခ့ျမှတ် ဆာင်ရွက်သည့် အဆင့်တွင် 

ရွးချယ်ထား သာ PAM တိနှ့င့် လျာ်ညီမရိှ စရန် ြပန်လည်သးသပ်ရမည်။ 

ရှင်းလင်း သာ ြပဌာန်းချက်၊ ဘ ာ ငွနှင့် ဥပ ဒရပ်တိက့ိ ချမှတ် ပီး လက်ရှိစီမချက်များနှင့် 

လိအပ်သလိ လျာ်ညီမရှိရမည်။ BOX 4.13 တွင် ၎င်းလပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် 

လိအပ် သာ ဥပ ဒ ရးရာ အချက်အလက်များ ဖာ်ြပထားသည်။ REDD+၏ ဖဲွ စ့ည်းပ 

စီမချက်သည် နိင်ငဗဟိြပု ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ် ပီး UN_REDD+ အစီအစဉ်မှ လမ်းညန်ချက်များ 

ချမှတ် ပးရမည်ြဖစ်သည်။ PAMနှင့် ပတ်သတ် သာ အ သးစိတအ်ချက်အလက်များသိရိှရန် 

အတွက် Module  8 : Policies and Measures ကိကည့်ပါ။ 

အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများသည် အာက်ပါ မးခွန်းများ ထတ်နိင်ကသည်။ 

- ဖွဲ စ့ည်းပအတွင်နှင့်အြခား က များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာင်ြမင်ရန် မည်ကဲ့သိ ့

လ ဆာ်မများ လိအပ်သနည်း။ 

- အမျို းမျို း သာ ပစ္စည်းအချက်အလက်များ၊ ၎င်းတိ၏့ ဆက်နွယ် န သာ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 

တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိ ခွင့်ြပုရန် မည်ကဲ့သိ ့ တိးတက် အာင် လပ် ဆာင်မည်နည်း? အစဉ်တကျ 

မည်သိ ့ ဆာင်ရွက်မည်နည်း။ (ဥပမာအားြဖင့် REDD+   အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

နှင့် လပ် ဆာင်ချက်များ၏ သင့် တာ်သည့် ထန်ိးချုပ်မနှင့် တွက်ချက်ြခင်း) 

-  ၎င်းအစိတ်အပိင်းများကိ လက်ရိှ ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းစဉ်နှင့် တရားဝင် ဖွဲ စ့ည်းမနှင့် ြပည့်စမ 

တိက့ိ အကျို းရှိ စရန် မည်ကဲ့သိ ့တည် ဆာက်မည်နည်း။ 
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ထပ် လာင်းအဆင့်ဆင့်သွားသည့် လပ်ငန်းစဉ် 

မည်သည့်စီမကိန်းများတွင်မဆိ NS/AP များသည် အ ြခအ န အချိန်အခါနှင့် ရရိှလာ သာ 

သင်ခန်းစာများ ပ  မူတည် ပီး အချိန်အတိင်းအတာတစ်ခ ရာက်ရှိပါက ြပန်လည်ဆန်းစစ် 

ြပင်ဆင်ရပါသည်။ ပ ၄.၁၇ ။ ြပာင်းလဲလာ သာ အ ြခအ နအရပ်များသည် ဆင့်ကဲ့ ြပာင်းလဲ ပီး 

အသစ်ြဖစ် ပ ပါက်လာ သာ သစ် တာြပုန်းတီးမများ၊ တိင်းြပည်တွင်းရှိ နိင်င ရးနှင့် စီးပွား ရး 

ြပာင်းလဲမ သိမ့ဟတ် နည်းပညာတိးတက်လာမတိနှ့င့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ ပီး ( ဥပမာ- နိင်ငတွင်း 

သစ် တာများ စာင့်ကည့်စစ် ဆးမစနစ်များ) REDD+ ၏အခန်းက များကိ ပိမိကျယ်ြပန် ့

လာ အာင် စွမ်း ဆာင် ပးနိင် စပါသည်။  

  လက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ် ရးစနစ်ြဖစ် သာ လပ်ငန်းစဉ် (၂) သည် စမ်းသပ်မများ 

ြပုလပ်ရန်နှင့် လပ်ငန်းစဉ် (၃)အတွက် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့် ပးရန ် ြဖစ်ပါသည်။ အခါအား လျာ်စွာ 

PAM များကိ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ပါင်းစပ်ြခင်း စသည်တိက့ိ အမျို းမျို း သာ စီမချက်များမှတဆင့် 

လပ် ဆာင်သွားရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ရရိှလာ သာ သင်ခန်းစာများကိလည်း သင့် လျာ် သာ 

မူ ဘာင်များ ချမှတ် ပီး စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ကာ သင့် လျာ် သာ NS/AP များ အတွင်းသိ ့

ြဖည့်စွက် ပးရပါမည်။ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် NS/AP အကမ်း ရးဆွဲရာတွင ်သ ဘာတူညီချက ်

မရရှိခငက်တည်းက များစွာ သာ ပါဝင်သူများ၏ အယူအဆ ဆွး နွးြခင်းနှင့် လပ်ငန်းစဉ် 

ဆးြဖတ်ချက်ကိ သတင်း ပးမကိ ထာက်ပ့ရန် ပိမိအသးဝင်ပါသည်။ NS/AP အကမ်း 

ရးဆဲွြခင်းသည ် ဆက်နွယ် န သာ ပါဝင်သူအားလးမှ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ထာက်ပ့မကိ သချာရန် 

များြပား သာ ဆက်စပ်မများနှင့် ြပန်လည် ြဖကားြခင်းြဖင့် အဆက်အစပ်များြဖင့် ခွင့်ြပုသင့်သည်။ 
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Box ၄.၁၃ အဖွဲ အ့စည်းဆိင်ရာ သ ဘာတူညီမများ၏ အဓိပ္ပါယ်သက်မှတ်ချက်များကိ ဖာ်ြပရန ်

resources များ 

ဥပ ဒြပင်ဆင်မများလက်ကမ်းစာ စာင ်

 REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ဥပ ဒစမ်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ အယူအဆများ 

(Maxico, Viet Nam နှင့်  Zambia တိတွ့င် သင်ကားခဲ့ သာသင်ခန်းစာများ) UN- REDD/ 

FAO,၂၀၁၃ 

http:// www.un-redd.org/Newsletter37/Legal Analysis Publication Launch/ 

tabid/106156/ Default.aspx 

FAO Development Law Service http://www.fao.org/Legal/home/legal-office/en/ 

 

နိင်င ရးဆိင်ရာနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်သူများအား အ သးစိတ် ရးသွင်းြခင်း 

 နိင်ငများသည ်၎င်းတိ၏့ NS/AP များမှ လပ် ဆာင် န သာ နိင်င ရးဆိင်ရာ အ သးစိတ ်

ရးဆွဲချက် (သိ)့ တရားဝင်ြဖစ် စြခင်းတိက့ိ စဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အစိးရမှ 

သ ဘာတူညီချက ်အမှတ်တဆိပ်အြဖစ် ရည်ညန်းသည်။ (သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၏ အ ရးပါ သာ 

တွန်းအားများနှင့် တိက်ရိက်ဆက်နွယ် န သာ အဓိကဌာနများ ပါဝင်ပါသည်) နှင့်အတူ ဆက်နွယ် 

န သာ ပါဝင်ပတ်သတ်သူများသည ်တရားဝင်ြဖစ်ြခင်း၊ REDD+ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် ငွ ကး 

ထာက်ပ့မ ရှာ ဖွရာတွင ် အထူးသြဖင့် စာရွက်စာတမ်းများတွင် တရားဝင်အချက်နှင့် အ ရးပါမ 

များ ထည့်သွင်းရ ပမည်။ 

 

 

NS/AP ၏သတ်မှတ်ထား သာ လပ် ဆာင်ချက်များ 

 NS/AP ကိ တစ်ကိမ်အ သးစိတ် ရးဆွဲလင ် အာက်ပါချဉ်းကပ်မများ ပ  မူတည်ပါသည်။ 

နိင်ငများသည ် နိင်င ရးအ ြခအ နအရ အကီးအကဲ(သိ)့ ဌာနမှအကီးအကဲ၏ တရားဝင်ဥပ ဒ 

အမိန် ့ (သိ)့ နိင်င ရးဥပ ဒကိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း (ဥပမာ။ ပမှန် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ) 

က့ဲသိ ့ သာ ကွဲြပား သာ အရာများမှ ပမှန် မူ ဘာင်စနစ ် (သိ)့ နိင်င ရးမူဝါဒဆီသိ ့အစီအစဉ်တကျ 
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စ ပါင်းြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ NS/AP ကိ နိင်ငအဆင့်နှင့် ြပည်နယ်အဆင့်တွင် 

သင့် လျာ် သာ (cross-sectoral & sectoral plans) သိမ့ဟတ် စ ပါင်းလပ် ဆာင်ရမည် 

ြဖစ်သည်။ (ဥပမာတွန်းအားများ ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် ရွးချယ်ထား သာနည်းဗျူဟာ ရည်မှန်းချက ်

များ ပ  အ ြခခပီး ြမယာအသးချမအစီအစဉ်သိ ့ စိက်ပျို း ြမဆိင်ရာအစီအစဉ်)။ ၎င်းသည် 

ကာလကာလပ်ငန်းစဉ် ြဖစ်နိင် သာ်လည်း ြပာင်းလဲမရှိ စရန် မရှိမြဖစ် သာ နည်းဗျူဟာများ 

လိအပ်ပါသည်။  

Box ၄.၁၄ ကမ္ဘာတလားရှိ သင့် တာ် သာ စိတ်ကူး၊ မှတတ်ိင်များ၊ ကတိတာဝန်များနှင် ့ရလဒ်များ  

- အင်ဒိနီးရှားသည် ၂၀၂၀ ခနှစ်တွင် ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွထ့တလ်ပ်မ ၂၆% လာ့ချရန် ကတိြပုခဲ့ ပီး 

ဥပ ဒ တွန်းအား ပးမနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ရိးရာ ြမရပိင်ခွင့်၊ ြမယာအသးအချမမူဝါဒကိ 

ြပည့်စစွာ ြပန်လည်ြပုြပင်မများကိ စတင်ခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ (၄၁%  နိင်ငတကာ ထာက်ပ့မ) 

- ကိလဘီယာသည ်၎င်း၏ အ မဇ ဧရိယာ တိးတက်မကိ လပ် ဆာင် နပါသည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ် 

ချက်သည် ၂၀၂၀ မှာ ၎င်း၏ အ မဇအပိင်းတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမကိ လးဝမရှိ အာင် ြပုလပ ်

စြခင်း။  

- မက္ကဆီကိသည ်သစ် တာြပုန်းတီးမ လးဝမရှိသည့် အ ြခအ နသိ ့ ရာက်ရှိ နသည်။ ၎င်းတိ၏့ 

ပန်းတိင်သည ် တစ်စိတ်တစ် ဒသြဖစ် သာ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ ပ တွင ် ဥပ ဒကိ ကျင့်သးခဲ့ 

သည်။  

- အီသီယိပီးယား၏ ရာသီဥတသည ်ပမှန်ြပန်ြဖစ် နသည်။ အစိမ်း ရာင် စီးပွား ရးစနစ် (CRGE) 

သည ် ရာသီဥတ ြပင်းထန်စွာ သက် ရာက်မကိ ပမှန်ြပန်ြဖစ်လာ စသည။် ဆာက်လပ်ချိန်တွင် 

ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွထ့တ်လတ်မ ကီးမားြခင်း၏ အကျို းအာနိသင်နှင့်အတူ ၂၀၂၅ တွင် နိင်ငအဆင့် 

အလယ်အလတ် ဝင် ငွရရိှမ အဆင့်သိ ့ ရာက်ရှိရန်အတွက ်ရည်မှန်းပါသည်။ 

- ဘရာဇီးသည ် ၂၀၂၀တွင် ၃၆.၁% အားြဖင့် ၎င်းတိ၏့ ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွ  ့ ထတ်လတ်မနန်းကိ 

လျာ့ချခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တစ်ချိန်တညး်မှာပင် စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာ ထတ်လတ်မနှင့် ဒသတိင်း 

ဝင် ငွများ ြမင့်တက်လာချိန်တွင် နှစ်စဉ်ပမ်းမ  ၁၉၉၆-၂၀၀၅ ြဖင့် နင်းယှဉ်လ င် ၇၁% အားြဖင့် 

၂၀၁၃ခနှစ်တွင် လျာ့ကျသွားခဲ့ သာ သစ် တာြပုန်းတီးမနန်း လျာ့ကျသွားြခင်းကိ ကီးမား သာ 

တိးတက်မအ နြဖင့် ြပသခ့ဲသည်။ 
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NS/AP တိးတက်မ လပ်ငန်းစဉ ်အစိတ်အပိင်းရှိ ကု တွရ့ သာ ြပဿနာများ 

 များစွာ သာ နာက်ဆက်တွဲ အချက်အလက်များသည် ရည် သွးမ ီ ဒီဇိင်းလပ်ငန်းစဉ်နှင့် 

စာရွက်စာတမ်းများ သချာမရိှ စရန် လပ် ဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အမျိုးသား ရးဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်းဆိင်ရာ ရှင်းလင်းြခင်း၊ ဦး ဆာင်နိင်မနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ 

 အမျို းမျို း သာ အပ်ချုပ်မအဆင့်တွင် ဒသများနှင့် လ့ကျင့် ဘာင်များ၊ အခန်းက များ၊ 

ပါဝငပ်ကသ်တ်သူများမှ အားထတ်မနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ စ ဝးြခင်းကိ လိအပ် သာ 

NS/AP ဒီဇိင်းလပ်ငန်းစဉ်သည် စိန် ခ မများြဖစ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အသင့်ြပင်ဆင် ပီး လပ်ငန်း 

စဉ်တစ်ခလး ပ  တမူထူးြခားသည့် အပ်ချုပ်မမှ အား ကာင်း သာ ဦး ဆာင်နိင်မ၊ သင့် လျာ်သည့် 

တရားဝင်မူကမ်းနှင့် ဘတ်ဂျတ်အားြဖင့် ထာက်ခမသည ် နည်းဗျူဟာဒီဇိင်း လပ်ငန်းစဉ်၏ 

ထိ ရာက်မရှိ သာ လပ်ငန်းတာဝန်များ လွယ်ကူ စရန် အဓိကကျပါသည်။ REDD+ ၏ အကျို း 

ရလဒ် အာင်ြမင်မရရိှရန် က အသီးသီး စ ပါင်းလပ် ဆာင်မသည ် ပိမိအ ရး ကီးသည်ဟ 

မှတ်ထင် သာ်လည်း ၎င်းသည် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် အဆင့်အတွက်လည်း အ ရး 

ပါသည်။ 

 

များစွာ သာ အပိင်းက ဆိင်ရာနှင့် ပါဝင်သူများ၏ တိးတက်မလမ်းစဉ ်

 DFDD အများစသည ်  သစ် တာက အြပင်တင်ွ ၎င်းတိ၏့သက် ရာက်မများ ရှိ သာ 

ကာင့် ကားြဖတ်အသင်းအဖွဲ ၊့ ကွဲြပား သာ ထတ်လပ်မက များမ ှ ထာက်ပ့မနှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်မ၊ သ ဘာတူညီချက်၊ နားလည်မတိ ့ တည် ဆာက်ရန် အ ရးကီးသည်။ များစွာ သာ 

အပိင်းက ၊ ကတိြပုမနှင့် စ ပါင်းလပ်ကိင်မ (သစ် တာက ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ စိက်ပျိုး ရး၊ 

စီမကိန်းနှင့် ငွ ကးစီမခန်ခဲွ့မ) များသည် အသင့်ြပင်ဆင် ပီးအဆင့်နှင့် အ ကာင် အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်သည့် အဆင့်နှစ်ခလးသည် အလွန်အ ရးပါသည်။ NS/AP ဒီဇိင်း တိးတက်မသည် 

ကာင်းမွန်သည့် အခွင့်အ ရးတစ်ခြဖစ် ပီး အြခားက များတွင် REDD+ ြပုလပ်ြခင်းက ိ

ပိ ပီးရှင်းလင်းစွာ သိနိင် သာ ကားခအဆင့်ြဖစ်သည်။ ပ ၄.၁၅ သည် NS/AP ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မတွင် 

က အလိက် ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ၎င်းတိ၏့ ြဖစ်နိင် ချ သတင်းအချက်အလက်များကိ ဥပမာြဖင့် 

ထာက်ပ့မ ပးသည်။ 

 သင့် လျာ် သာ ကားြဖတ်က အလိက ် ဆွး နွးြခင်းနှင့် စ ပါင်းလပ်ကိင်မ နည်းစနစ် 

သည ် REDD+ အာင်ြမင်ရန် အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း အစီအစဉ်တွင် အပ်ချုပ်မ 

အပိင်းသည် တသမတ်တည်း အကျို းဆက်ြဖစ်ြခင်း၊ မူဝါဒများနှင့် တိင်းတာမများက ိလွယ်ကူ စရန် 
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ဖန်တီးထားြခင်း (သိ)့ ပိမိခိင်မာလာ စရန် လိအပ် ကာင်းလိအပ်နိင်လိမ့်မည်။ ပိမိြမင့်မား သာ 

နိင်င ရးဆိင်ရာ ထာက်ပ့ မသည ် ၎င်းကိယ်တိင် REDD+ အတွက် အားရစရာ ကာင်းသည့် 

စီးပွား ရးနယ်ပယ်တစ်ခအြဖစ ်လိအပ် သာ အာင်ြမင်မရရှိရန် အဓိကကျပါသည်။ 

ပ ၄.၁၅ က အလိက် ဝန်ကီးဌာနဆိင်ရာသ ဘာတူညီချက်၏ ဥပမာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဖွဲအ့စည်းများ၊ ဒသခများ၊ ပူး ပါင်းလပ် ဆာင်များကိ ကိယ်စားြပုသည့် အ ြခခ အဖွဲအ့စည်း 

များနှင့် ပဂ္ဂလိက အခန်းက များ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲအ့စည်းများ အချင်းချင်း ပူး ပါင်းပါဝင ်

ဆာင်ရွက်မ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ သာတညူမီမရိှ စရန် လိအပ်ပါသည်။ ကမ်းကျင်မများသည် 

သ တသနနှင့် သင်ကား ရးအစရှိသည့် နရာများတင်ွ ပါဝင်ြခင်းြဖင့် အသးြပုသင့်သည ်

ြဖစ်သည်။ ကာင်းမွန်သည့် အပိင်းက များစွာနှင့် ပါဝင်ပတ်သတ်သူများစွာ၏ တိးတက်မ 

လမ်းစဉ်သည ် NS/AP ၏ နာက်ဆးတရားဝင်ြဖစ်မနှင့် လျာထားမများက ိ လွယ်ကူ စနိင် 

မည်ြဖစ်သည်။ 

 အစိးရနှင့်အစိးရမဟတ် သာ ပါဝင်ပတသ်တသ်မူျား၏သ ဘာတညီူမ နညး်ဗျူဟာတစ်ခကိ 

ရးဆွဲရာတွင် အသးဝင်ပါသည်။ မူရင်း ထာက်ပ့သူများ (အဖွဲအ့စည်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းစီ) နှင့် 

စိန် ခ သူများသည ် REDD+ တွင် ၎င်းတိ၏့ စိတဝ်င်စားမနှင့် ထာက်ပ့မ ြမင့်တက်လာနိင် သာ 

သူများြဖစ်သည်။ လမ်းြပ ြမပကိ သင့် လာ်မ အချိန်ကိက်လပ် ဆာင်မရှိ အာင် ြပင်ဆင်နိင်ရမည ်

 

သစ် တာ/ 
ပတ်ဝနး်ကျင် 
ထနိ်းသိမ်း ရး 
ဝန်ကးီဌာန

သစ် တာဝန်ကီးနိင်ငအဆင့်တွင်  
အ ကာင် 
အထည် ဖာ ်
ဆာင်ရွက်ြခင်း
ကိ ဦးတည ်
သည်။ 

စီမကိန်းဝန်ကီး

ဌာန 

များစွာ သာ 
အကျိုးရလဒ် 
များ/ ဒသနှင့် 
သက်ဆိင် သာ 
စီမကိန်း 

ဘ ရးဝန်

ကီးဌာန 

ငွ ကးက
ဆိင်ရာ 
ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ 
ငွ ကဆိင်ရာ 
ထာက်ပ့မ 
ကွင်းဆက်မှ 
သစ် တာြပုန်း
တီးြခင်း 

း 

စာရင်းအင်းရး 

ဥပမာဦးတည် 
သည့်အတွက် 
အသးြပုပ နိင်င 
အဆင့်/ပူး 
ပါင်းလပ် 
ဆာင်မသဘာ 
ဝရင်းနီှး ငွ ကး 
ဖာ်ြပချက် 

း 

 

သတ္တ ုတွင်း 

ဝန်ကီးဌာန 

သတ္တ ုတွငး်ဖွ ဖိ့ုး
တိးတက်မစနစ် 
ကျ သာ စီမကိန်း 
တစ်စိတ်တ ဒသ
အြဖစ်စွဲ မဲ နသည့်
ဂဟစီးပာွး ရး 
စနစ် လျာ် ကး 
ပးြခင်း 

း 

 

စိက်ပျိုး ရး 

ဝန်ကီးဌာန 

ဥပမာ 
စိက်ပျိုး ရး 
ဆိင်ရာ 
ထာက်ပ့မ 
ကွန်ရက်မှ 
သစ် တာ 
ြပုန်းတီးြခင်း 
ဖယ်ရှား ြခင်း 

ဝန် ကီးဌာနများမှ မည်ကဲသ့ိ ့စစည်းနိင်မညန်ညး် နှင့် မည်က့ဲသိလ့က်ခနိင်မည်နည်းဆိသည်ကိ သက်မှတ် ရွးချယ်ြခင်း 
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ြဖစ်သည်။ ပူး ပါင်းပါဝင်သူတိ၏့ သ ဘာတူညီချက်များအ ပ တွင ် သတင်းအချက်အလက်များ 

ပမိရိရှိရန် Module 11: တွင် ပါဝင်သမူျား သ ဘာတူညီချက်တွင် တွရိှ့နိင်သည်။ 

 

ကျား/မ ဆိင်ရာ စဉ်းစား တွး ခ မ 

အမျို းသမီးများနှင့် အမျို းသားများ၏ တိကျသည့် တာဝန်၊ ရပိင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရား 

များသည် ၎င်းတိ၏့ အဓိကပစများနှင့် သစ် တာများအ ပ တွင်ရှိ သာ အသိပညာများသည် 

၎င်းတိ၏့ အ တွအ့ကုကိ ကွဲြပားြခားနားစွာ သတ်မှတ် ပးပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ကျား/မ ကွဲြပား 

ြခားနားမ လိအပ်ချက်၊ အသးြပုမနှင့် အသိပညာ (သစ် တာအပါအဝင်) များသည် ြမြပင်ရှိ 

REDD+ ၏ အာင်ြမင်မ လွယ်ကူ စ သာ မူဝါဒနှင့် ပရိဂရမ်ပိင်း ကားဝင်မများ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရာတွင ် အဓိကကျပါသည်။ ထိ ့ ကာင် ့ အမျို းသားများနှင့် အမျို းသမီးများသည် ပါဝင ်

ပတ်သတ် သာ ကဲွြပားသည့် က အမျို းမျို းအား နားလည်နိင်မသည ် သစ် တာြပုန်းတီးမက ိ

မည်သူက ြဖစ် စသနည်း။ မည်သည့် နရာနှင့် မည်သိြ့ဖစ် စသနည်းဆိ သာ ြပဿနာများက ိ

ဆန်းစစ်ရာတွင် ပိမိတိကျနိင်စွမ်းရှိသည်။ ထိ ့ နာက် အဓိကြပဿနာက ိ ရှာ ဖွရာတွင်လည်း 

အကူအညီြဖစ် စ ပီး နိင်ငအဆင့်နှင့် ြပည်နယ်အဆင့်တွင် ပါဝင်ဆက်နွယ် နသည့် REDD+ 

၏ကားြဖတ်ဝင် ရာက်မကိ ခွင့်ြပုပါသည်။ NS/AP များသည ် ကျယ်ြပန် ့ပီး အလွယ်တကူ 

ြပန်လည်ဆန်းသစ်နိင်ရန်အတွက် သင့် လျာ် သာ နရာများအတွက ် သင့် တာ် သာ ဂရြပုမများ 

ရှိသင့်ပါသည်။ အဆင့်လိက် သတ်မှတ်ပါဝင် စြခင်းသည ် အမျို းသမီး၊ လူငယ်နှင့် အမျို းသားတိ ့

အကား မူဝါဒနှင့်အစီအစဉ် ဖွ ဖ့ို းလာမအဆင့်တိင်းတွင် ရှိရမည်ြဖစ်သည်။ ကျား၊မ မခွဲ ဆာင်ရွက ်

သာ NS/AP၊ PAM များသည် အမျို းသမီးများကိ သစ် တာအား အသးချ နသမူျားအ နနှင့် 

လည်း ကာင်း၊ အဖိးထိက်တန် သာ ဗဟသတ၊ အ တွအ့ကုနှင့် ြပည့်စသူဟလည်း ကာင်း 

အသိအမှတ်ြပုြခင်း၊ အမျို းသမီးထအတွက ် ရရှိထိက်သည့် အခွင့်အ ရးများကိ သိရှိ စြခင်း၊ 

၎င်းအခွင့်အ ရးများကိ အကာအကွယ် ပးြခင်းတိက့ိ ဂရြပု ဆာင်ရွက်ပါသည်။ UN-REDD 

အစီအစဉ်သည ် ကျား/မ ခွဲြခားမနှင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အ ပ  မှတ်ချက် (၂)ခ ချမှတ်ထား 

ပါသည်။ ကျား/မ အ ြခအ န ရစီး ကာင်းအတွက် လပ်ငန်းဆိင်ရာကိစ္စနှင့် ကျား/မ ခဲွြခားမ 

အဓကိထား သာ REDD+ အတွက် လမ်းညန်ချက်တိ ့ ြဖစ်ပါသည်။ လမ်းညန်ချက်သည ်ကျား/မ 

ခွဲြခားမကိ အဓိကထား သာ REDD လပ်ငန်းစဉ်နှင့် UN_REDD အစီအစဉ်တွင် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိင်ငများနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်သူများအတွက် ြပင်ဆင်မ၊ တိးတက်မ နှင့် 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ်မ အပိင်းများတွင် အ ထာက်အကူြပုရန် ြဖစ်သည်။ 
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ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မနှင့် စစည်းညီညတ်မကိ ရရှိ စြခင်း 

ဤညန်းတမ်း၏ အစပိင်းတွင် ဖာ်ြပထားသည့် အတိင်းပင် NS/AP သည် တိင်းြပည်တစ်ခ 

အတွင်းရှိ Cancun အ ြခခမ (၄)ချက ်အနက် တစ်ခသာြဖစ် ပီး RBP ရရှိရန်အတွက် ြဖစ်သည်။ 

၎င်းအ ြခခမများအ ပ တွင် ဗျူဟာကျ ရွးချယ်မများသည ် အြခားအချက်များ အ ပ တွင်လည်း 

သက် ရာက်မရိှသည်။ သိြ့ဖစ်ရာတွင် NS/AP များကိ ရးဆွဲရာတွင် အြမင်ကျယ်ြပန်ရ့န် လိအပ် ပီး 

ဆက်သွယ် ရးနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မကိ မြပတ် ဆာင်ရွက် ပီး လပ်ငန်းတးိတက်မနှင့် 

ဆာင်ရွက် ပီး ဆးမတိန့ှင့် လိက် လျာညီ ထွမရှိရမည်။ 

ဥပမာအ နြဖင့် PAM ၏ တွန်းအားများနှင့် အတားအဆီးများကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းသည ်

ရည်မှန်းချက်နှင့် အြမင်များကိ ပိမိတိးတက် စသည။် အကာအကွယ်အစီအမများကိ နိင်ငတစခ် 

အတွင်းရှိ ဗျူဟာများက ိ လက် တွအ့ ကာင်အထည ် မ ဖာ်မ ီ များစွာ ဆာင်ရွက်ထားပါက 

နည်းပညာနှင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ အ လအလင့်ွများ ြဖစ် ပ လာနိင်ပါသည်။ ထိြ့ပင် မလိလား 

အပ် သာ အြငင်းပွားမများ ြဖစ် ပ လာနိင်သည်။ ( ကျးလက် နလထူများအ ပ တင်ွ REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များသည် အ နှာင့်အယှက်ြဖစ်သည်ဟ ယူဆလာနိင်သည်။ အမှန်တွင်မူ ထိလပ်ငန်းစဉ ်

များသည် မည်သိမ့  အကျို းမယတ် စ သာ်လည်း ၎င်းကဲ့သိ ့ထင်လာနိင်ပါသည်။ 

ပ ၄.၁၆။ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ပိမိ ကာင်းမွန်လာသည့် 

စက်ဝန်းတစ်ခ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNFCCC 
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ြပန်လည်စဉ်းစားသည့်အချက် 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ် နသည့် REDD+ အတွက် Cancum ၏အစိတ်အပိင်း (၄) ခကိ မှတ်မိ 

ပါသလား။ 

 

 

ထပ်ကာထပ်ကာ ဆက်လက်လပ် ဆာင် သာ လပ်ငန်းစဉ် 

 မည်သည့်နည်းဗျူဟာမဆိ NS/AP များသည ် ပ(၄.၁၇)တွင် သင်ယူခ့ဲ သာ အ ကာင်း 

တရားများနှင့်အတ ူအစိတ်အပိင်းအတွင်းရှိ ြပာင်းလဲမများအရ ကာလအပိင်းအြခားြဖင့် ြပန်လည် 

စဉ်းစားနိင်သည်။ နိင်ငနည်းပညာပိင်းဆိင်ရာ စွမ်းရည် (ဥပမာ-NFMs) (သိ)့ နိင်င၏ စီးပွား ရး 

ဆိင်ရာ အ ြခအ နနှင့် နိင်င ရးဆိင်ရာ ြပာင်းလဲမများ၊ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၏ တွန်းအားများ 

ပ ထွက်လာြခင်း (သိ)့ ြပာင်းလဲလာြခင်းနှင့် ဆက်နွယ် န သာ အ ြခအ နများ၏ ြပာင်းလဲမ 

သည ် REDD+ ၏ နယ်ပယ်အား ကျယ်ြပန်လ့ာ စသည်။ REDD+၏ အဆင့်(၂)ကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် အဆင့်၃ဆီသိ ့ ဦးတည်သည့် စွမ်းရည ် တည် ဆာက် 

ြခငး်နငှ့် လက် တွစ့မ်းသပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းတိက့ိ အမျို းမျို း သာ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ်များတစ် လာက် မကွဲြပားသည့် အ ြခအ နများထဲတွင ် PMAs ၏ 

ပါင်းစပ်မနှင့် ကွဲြပား သာ PMAs ကိ စမ်းသပ်သည့် အ ကာင်းအရင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်ယူထား 

သာ အ ကာင်းအရာများကိ NS/AP၏ သင့် တာ် သာ ရလဒ်များ ဖွဲ စ့ည်းမနှင့် စစည်းမမှ 

အကျို းဆက်ြဖစ် သာ စနစ်တကျ အြပုအမများအြဖစ် သက် သြပသင့်သည ် ြဖစ်သည်။ (Module: 

8 မူဝါဒများနှင့် တိင်းတာမများတွင် တွ ့ြမင်နိင်ပါသည်) 
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ပ ၄.၁၇ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဆက်လက်တိးတက် န သာ စက်ဝန်း 

တစ်ခ 

 

 

UN-REDD အစီအစဉ်မှ ရရှိနိင် သာ အ ထာက်အပ့များ 

 UN-REDD အစီအစဉ်သည ် NS/AP လပ်ငန်းစဉ်၏ မတူညီ သာ အဆင့်အမျို းမျို းကိ 

အ ထာက်အပ့ ပးပါသည်။ ပ ၄.၁၈ တွင် ၎င်းအစီအစဉ် အ ထာက်အပ့ ပး သာ လပ်ငန်းနယ်ပယ် 

များကိ ြပထားပါသည်။ 

 

 

 

 

တွန်းအားများနှင့်
နိင်ငအချက်အလက်များ

စဉ်းစားပါ။

နိင်င ရးနည်းဗျူဟာအကမ်း (သိ)့ 
လပ် ဆာင်မ အစီအစဉ်

တိးတက်ရန်

NFMS တိးတက်ရန်

ကာကွယ်မများနှင့်
သတင်းအချက်အလ

က်များ
ထိန်းသိမ်းြခင်း
ချဉ်းကပ်မကိ
တိးတကရ်န်

UNFCC နည်းပညာပိင်း
ခန်မ့ှန်းမအတွက် အဆင့်ဆင့် FREL/ 

FRL   တင်ြပရန်

နိင်င ရးနည်းဗျူဟာ၏ PAMsကိ
အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရန်

နိင်င ရးဆိင်ရာ ဆက်သွယ်မထဲရိှ
ကာကွယြ်ခင်းများ သတင်းအချက်အလက်

အကျဉ်းချုပ် တင်ြပရန်

BUR နည်းပညာဆိင်ရာ
ကိတင်ြပရန်

UNFCC ဗဟိတွင်
သတင်းအချက်အလက်များ

ကညာြခင်း

နာက်ထပ် ထပ်ခါထပ်ခါ အဆင့်သိ ့
ပူး ပါင်းမနှင့် အ ြခအ နများ

ြပန်လည်ကည့်ရရန်
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ပ ၄.၁၈ REDD+NS/AP အတွက် ဒီဇိင်းနှင့် ပစ္စည်းများအတွက် အ တွရ့ အများဆး Matic areas 

 

တင်ြပထား သာ နည်းလမ်းအမျို းမျို းတိသ့ည ်စပ်တူတွဲဖက်လပ်ကိင် န သာ နိင်ငတိင်းတွင် သး၍ 

ရနိင်ပါသည်။ ၎င်းနည်းလမ်းများသည် တစ်မျိုးထက်ပိ သာ ရလဒ်များအတွက ် သးနိင် ပီး ပိ၍ 

လိက် လျာညီ ထွရှိပါသည်။ (ဆိရလင်နည်းလမ်းများထက ် ချဉ်းကပ်မပစ ပိ ပီးဆန်ပါသည်။) 

ဥပမာအ နြဖင့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဦး ဆာင်အပ်ချုပ်မ အကဲြဖတ်မသည ် အ ကာင်းတရားများက ိ

နားလည် စြခင်း၊ တားဆီးကာကွယ်မ လပ်ငန်းများကိ ခိင်မာ စြခင်းနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်များက ိ

စာင့်ကည့်စစ် ဆးရာတွင် အကူအညီ ပးပါသည်။ 
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နမူနာအ ြခအ န 

ဘရာဇီးသစ် တာြပုန်းတီးမကိ လျာ့ချလျက ်စဉ်ဆက်မြပတ်တိးပွား စြခင်း 

 ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်များ အလယ်ခန်တ့င်ွ ဘရာဇီး အ မဇ တာထဲတွင် ြဖစ်ပွားလျက်ရှိ သာ 

သစ် တာခတ်ထွင် ရှင်းလင်းမများသည် တ နှးသွားခ့ဲသည်။ ၂၀၀၄ ခနှစ်ထ ိ ြပုန်းတီးမသည် 

၂၇၀၀၀ စတရန်းကီလိမီတာထ ိ တြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်ခဲ့ သာ်လည်း တရားဝင်အ နြဖင့် 

နာက်ပိင်းနှစ်များတွင်တြဖည်းြဖည်းချင်း ြပန်လည် လျာ့ကျလာခ့ဲရာ ၂၀၀၉ ခနှစ်တင်ွ ၇၀၀၀ 

စတရန်းကီလိမီတာသာ ြပုန်းတီးမရှိ တာ့သည်။ 

 တဖက်တွင် အထူးသြဖင့် ဆယ်စနှစ်၏ ပထမငါးနှစ်တာကာလတွင် နှစ်စဉ်သစ် တာများ 

ြပုန်းတီးမနန်းသည် စိက်ပျို း ရးထွက်ကန်များ၏ စျးနန်းအ ြပာင်းအလဲနှင့် ဆက်စပ်လျက် 

ရှိသည်။ သိြ့ဖစ်ရာတွင် ကန် စျးနန်းနှင့် စျးကွက်အ ြခအ နများသည် စိက်ပျို း ြမများ ချဲ ထွ့င်ရန် 

အတွက် သစ် တာများရှင်းလင်းမနှင့် သက်ဆိင်လျက်ရှိသည်။ 

 တြခားတစ်ဖက်တွင ် အ မဇ တာများအတွင်း ြဖစ်ပွားလျက်ရှိ သာ သစ် တာြပုန်းတီးမ 

များကိ ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် တားဆီးရန် ရးဆဲွထား သာ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများသည် ၂၀၀၀ 

ြပည့်နှစ်များအတွင်း သိသိသာသာ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းမများ ရှိလာခဲ့သည်။ ဘရာဇီး အစိးရနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနတိသ့ည် သစ် တာခတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်းများက ိ တားဆီးရန်နှင့် 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မများကိ တိးြမင့်ရန် ပင်မမူဝါဒသးရပ်အ ပ  အာရစူးစိက်ခဲ့ကသည်။ 

၎င်းတိမ့ှာ 

- စီမကွပ်ကဲမနှင့် ထိန်းချုပ်မဆိင်ရာ နည်းဗျူဟာများကိ ပိမိ တာင့်တင်းခိင်မာလာ စြခင်း၊ 

- ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာ နယ် ြမများ ပိမိနယ်ပယ်ချဲ ထ့ွင ်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 

- အ ြခအ နအရ လိအပ် သာမူဝါဒများကိ ထည့်သွင်းအသးြပုြခင်း၊ 

၎င်းကို းပမ်းမများ ကာင့် ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်များသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး မူဝါဒများကိ 

အကိတ်အနယ် ြပန်လည် ရးဆွဲခဲ့ရသည့်နှစ်များ ြဖစ် သာ်လည်း ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၀၈ ခနှစ်တိသ့ည် 

တိင်းြပည်၏ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ၏ အ ရးပါ သာ ြပာင်းလဲမများ ြဖစ် ပ ခဲ့သည့်နှစ်များဟ 

သတ်မှတ်ရ ပမည်။ 

 ပထမအ နြဖင့် တရားဝင်ဖွဲ စ့ည်းထား သာ အ မဇ တာအတွက် ၂၀၀၄ ခနှစ်တင်ွ ြပဌာန်း 

လိက် သာ သစ် တာများြပုန်းတီးမကိ တားဆီးြခင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းစီမချက် 

သည ် အစိးရဌာနအသီးသီးကိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် စ ပီး အသစ်ြဖစ် သာ စာင့်ကည့်စစ် ဆး 
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ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မနှင့် နယ် ြမသတ်မှတ်စီမခန်ခဲွ့မဆိင်ရာ လပ်ထးများကိ မိတ်ဆက် 

ပးခ့ဲသည်။ 

- ြမနှင့်သက်ဆိင် သာ လပ်ပိင်ခွင့် အြငင်းပွားမများကိ အဓိကအာရစိက်သည့် နယ် ြမ 

သတ်မှတ်စီမခန်ခဲွ့ြခင်းနှင့် ြမအသးချမများ 

- စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းနှင့် အားြဖည့်ကူညီြခင်း တိက့ိ ကွပ်က ဲ

အပ်ချုပ်မနှင့် ထိန်းချုပ်ြခင်း 

- စဉ်ဆက်မြပတ် ထတ်ယူသးစွဲနိင် သာ စိက်ပျို း ရးနှင့် သစ် တာစီမအပ်ချုပ် ရးအတွက် 

အား ပးဆဲွ ဆာင်မများ ပးြခင်း၊ အ ြပာင်ရှင်းလင်း ပီးြဖစ် သာ ြမ နရာများအတွက ်

ပိမိ ကာင်းမွန် အာင် အသးချြခင်းနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်သးနိင်သည့် ပိ ့ ဆာင်ဆက်သွယ် ရး 

နှင့် စွမ်းအင်အသးချမစသည့် က များက ိ ြပန်လည်မွမ်းမသည့် ဆာင်ရွက်မများက ိ

တိးြမင့်ြခင်း 

ဒတိယအ နြဖင့် ၂၀၀၈ ခနှစ်အစပိင်းတွင် မူဝါဒမူကမ်းကိ ပီး ြမာက်စွာ ချမှတ်ခ့ဲ ပီး စိးရိမ်ဖွယ် 

အ ြခအ နရှိ သာ သစ် တာြပုန်းတီးမများကိ ကိင်တွယ်နိင်မည့် ဒသန္တရအပ်ချုပ်မများ၊ 

လက် တွ  ့ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရးနှင့် ကျးလက် ဒသများတွင် အငှားအသးြပုသူများ 

အ နြဖင့်  ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတိက့ိ မှန်မှန်ကန်ကန် လိက်နာနိင် ရးတိက့ ိ

အဓိကထားခ့ဲသည်။ ၎င်းထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ လက်ခကျင့်သးြခင်းြဖင့် သစ် တာ 

များြပုန်းတီးမ လျာ့ကျလာြခင်းတိသ့ည ်ထပ်တူကျလျက်ရှိ ကာင်း မှတ်တမ်းတင်နိင်ခဲ့သည်။ 

 လ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများသည် ၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၉ ခနှစ် 

ကာလအတွင်း သစ် တာြပုန်းတီးမ ၆၂၁၀၀ စတရန်းကီလမီိတာကိ ရှာင်ရှားနိင်ခဲ့သည်။ 

ဤအချက်အလက်များအရ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ မချမှတ်ခဲ့ပါက ၎င်းဧရိယာ၏ 

တဝက်ခန်သ့ည ် ခတ်ထွင်ရှင်းလင်းခရနိင်ပါသည်။ MMA ဆက်သွယ်ချက်အရ (၁)စတရန်း 

ကီလိမီတာလင် ကာဗွန်တန်ချိန် ၁၀၀၀၀ နှင့် ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် တစ်တန်လင် အ မရိကန် 

ဒ လာ ၅ ဒ လာနန်းြဖင့် တွက်ကည့်ပါက စ ဆာင်းသိ လှာင်ထား သာ ကာဗွန်တန်ချိန် 

ပမာဏ ၆၂၁ သန်း (သိ)့ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် တန်ချိန်သန်း ပါင်း ၂.၃ ထာင်ြဖစ် ပီး 

အ မရိကန် ဒ လာ ၁၁.၅ဘီလီယ တန်ဖိးရှိပါသည်။ အလားတူ တွက်ချက်မများအရလည်း 

မူဝါဒ၏ ထိ ရာက်မကိအတည်ြပုနိင်ပါသည်။ 
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ကခ်ျိန်တွင် 
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‘Permanent Group of Interministerial Work’တစ်ခကိ ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၎င်းရည်ရွယ်ချက် 

မှာ အ မဇသစ် တာကို းဝိင်းအတွင်းတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမ လျာ့ကျ စရန် ရည်ရွယ်၍ 

လပ် ဆာင်ချက်များ စ ပါင်းလပ်ကိင်ရန်နှင့် အတည်ြပုရန်အတွက ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် 

အဓိကဌာန ၁၃ခမှ ခါင်း ဆာင်များနှင့် ဖွဲ စ့ည်းထား ပီး အကီးအကဲမှ ဦး ဆာင်ပါသည်။ 

(ဘရာဇီးနိင်င၏ စီမခန်ခဲွ့မရး၏ အကီးမားဆး အဖဲွဝ့င်) 

လ့ကျင့်ခန်း 

၁။ နိင်ငအများစ၏ NS/APသည ်‘ဘာ ကာင့်/ ဘာလ/ဲ ဘယ်လိ’ ရည်ညန်းဖွဲ စ့ည်းမ ဝန်းကျင်ရှိ 

ပမှန်လပ်ရှားမကိ လိက်နာသည်။ NS/AP၏ အာက်ပါ အချို မူ့ရင်း အ ကာင်းအရာများသည ်

‘ဘာ ကာင့်’ မးခွန်းများ နှင့် ဆက်နွယ်သည်။ အချိုအ့ရာများသည် ‘ဘာလ’ဲ မးခွန်းများနှင့် 

(သိ)့ ‘ဘယ်လိ’ မးခွန်းများနှင့် ဆက်နွယ်သည်။ ၎င်းသည် ဘာလဲဆိတာ ခန်မှ့န်းနိင်ပါသလား။ 

ြပဌာန်းချက်ကိ မကိးကားဘဲ ကို းစား ြဖဆိရန် ဘယ်လက် ကာ်လကိ အသးြပုပါ။ ထိ ့ နာက် 

သင့်၏ အ ြဖကိ စစ် ဆးဖိ ့ညာဘက ် ကာ်လကိ အသးြပုပါ။ 

ခန်မှ့န်းချက်  နည်းဗျူဟာ၏ မူလအစိတ်အပိင်းများ ြပဌာန်းချက်ကိ 
ကိးကား ပီးအ ြဖမှန် 

 အာင်ြမင်မ ရလဒ်များနှင့် တွန်းအားများ ဖာ်ြပရန ်
မူဝါဒများနှင့် တိင်းတာမများ (PAMs) 

 

 REDD+ အတွက် နိင်ငအြမင်  
 နိင်င၏ သစ် တာအစိတအ်ပိင်း (DDFD) 

လပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် အလားအလာ၊ တွန်းအားများ၊ 
အတားအဆီးများ “+” 

 

 အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ်များ  
 PAMs တည်ရိှြခင်း၏ ြပာင်းလဲြခင်း၊ တိးတက်မ၊ 

တည် ဆာက်ထား သာ နည်းဗျူဟာများရှိ PAMs 
နည်းလမ်းများ 

 

 နိင်င၏ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ အ ြခအ နနှင့် 
ရည်ရွယ်ချက်များ 

 

 REDD+ နယ်ပယ်၊ REDD+ နင်းယှဉ်တးိတက်မ၊ 
အဓိက တွန်းအားများ 
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၂။ Missing ဆိတာ ဘာလဲ? 

NP/AP ကိ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် မ့သွားတတ် သာအ ရးပါသည့ ်အဆင့် ၈ ဆင့် 

ရှိသည်။ သင်သတိရလာနိင် သာ တစ်ခတည်း သာအရာများမှာ− 

- NS/AP ဒီဇိင်းလပ်ငန်းစဉ် ရးဆဲွြခင်း 

- ဦးတည်ချက်များ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ဖိ ့ အ ရးပါသည့် 

လပ် ဆာင်ချက်များ (မူဝါဒများနှင့် တိင်းတာမများ) 

- အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရက်ွြခင်း စီစဉ်မများ ဖာ် ဆာင်ြခင်း ( ငွ ကးနှင့် ဆိင် သာ၊ 

တရားဝင်ြဖစ် သာ အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ) 

- ပကမ်း ရးဆွဲြခင်း လပ်ငန်းစဉ် 

- NS/AP ၏ သတ်မှတ်ထား သာ တွက်ချက်မ  

 

 


