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Key Messages 

• National Forest Monitoring System (NFMS) ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည ်

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ၏ အဆင့်အတန်းကိ စိစစ်အကဲြဖတ်ရန်ြဖစ်သည်။ 

• NFMS တွင် လပ်ငန်းတာဝန်နှစ်ရပ်ရှိသည်။ ( စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် 

တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်း နှင့် စစ် ဆးအတည်ြပုြခင်း) 

• NFMS သည ် United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) ၏REDD+ စီမကိန်းတင်ွ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လိသည့် 

နိင်ငများ ြမင့်တင်ရန်လိအပ် သာက (၄) ရပ်မှတစ်ခြဖစ်သည်။ 
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နိဒါန်း 

ဤစာအပ်ကိဖတ်ြခင်းအားြဖင့် နိင်ငတစ်နိင်င၏ ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွထ့တ်လပ်မ 

လာ့ချြခင်းအပါအဝင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်မ အ ြခအ န 

များကိ တိင်းတာြခင်းတိနှ့င့်ပက်သတ်၍ သိရှိနိင်ပါသည်။ 

ဤစာအပ်တွင် အာက်ပါတိနှ့င့်ပတ်သတ်၍ အ သးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ 

• NFMS (နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်) ဆိတာဘာလဲ? 

• UNFCCC နှင့် ဆက်စပ်နိင်ငတကာ သ ဘာတူညီချက်များအရ NFMS ကိ 

ဘာ ကာင့် ဆာင်ရွကဖိ် ့လိအပ်သလ?ဲ 

• ြမအသးချမခွဲြခားြခင်း၊ သစ် တာသယဇာတစားရင်း ကာက်ယူြခင်း 

Emission Factor တွက်ြခင်း၊ IPCC ၏ လမ်းညန်ချက်များအတင်ိး 

တစ်သတ်မှတ်တည်း ြဖစ် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ UNFCCC သိ ့ အစီရင်ခ 

တင်ြပြခင်းနှင့် စစ် ဆးအတည်ြပုြခင်း၊ အစီရင်ခစာတင်ြပြခင်း လပ်ငန်းစဉ ်

များ ပါဝင် သာNFMS ကိဘယ်လိ အ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မလ?ဲ 

NFMS ဆိတာဘာလ?ဲ 

 REDD+ ၏ နာက်ဆက်တွဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်အရ NFMS ဆိသည်မှာ နိင်င 

တစ်နငိင်၏ ြမအသးချမကိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် စာင်ကည့် လ့လာ သာစနစ်တစ်ခ 

ြဖစ်သည်။ ထိြ့ပင်သစ် တာမှ ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွထ့တ်လတ်ြခင်း နှင့် လျာ့ချြခင်းဆိင်ရာ 

အဆင့်အတန်းကိ ဖာ်ြပနိင် သာ ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်များ ရရှိနိင် သာစနစ ်တစ်ခြဖစ် 

သည်။ 

 NFMS ၏ရယ်ရွယ်ချက်သည် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ၏ အဆင့်အတန်းကိ 

စိစစ်အကဲြဖတ်ရန်ြဖစ်သည်။ REDD+ အတွက် NFMS ကိ အာက်ပါအဆင့်များအတိင်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်သင့်သည။် 

• Phase 1: ကနဦးသတင်းအချက်အလက်များ စ ဆာင်းြခင်း (အ ြခခလိအပ်ချက ်

များ ဖဲွ စ့ည်းပနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း) 

• Phase 2: REDD+ ၏ သရပ်ြပလပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူ NFMS  ကနဦး ဆာင် 

ရွက်ြခင်း၊ 
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• Phase 3: REDD+  ၏ မူဝါဒနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများြဖင့် NFMS ကိ အြပည့် 

အဝအ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်ြခင်း။ 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာသယဇာတ စာရင်း ကာက်ယူြခင်းမှ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် 

သစ် တာများ တည် ထာင်ြခင်းက့ဲသိ ့ သာ ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကိန်းဂဏန်း 

အချက်အလက်များ ပါင်းစပ်ြခင်းြဖင့် သစ် တာက မှ ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွ  ့ ထတ်လတ ်

ြခင်းကိ ခန ့်မှန်းနိင်ပါသည်။ 

NFMS ၏အစိတ်အပိင်းများကိ ပ (၅.၁) တွင် အကျဉ်းချုပ ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

NFMS တွင် လပ်ငန်းတာဝန်နှစ်ရပ်ရှိပါသည်- 

၁။ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း(Monitoring) 

၂။တိင်းတာြခင်း၊အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့်အတည်ြပုစစ် ဆးြခင်း(Measurement, 

Reporting, Verification (MRV))  

စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း (Monitoring) သည် REDD+အတွက ် အ ရး ကီးသက့ဲသိ၊့ 

တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်အတည်ြပုြခင်း (MRV) လပ်ငန်းစဉ်များ 

သည ် REDD+ အတွက်သာမက အြခား REDD+ မဟတ် သာ သစ် တာက  

လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လည်း သက်ဆိင်ပါသည်။ 
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REDD+ အတွက် NFMS တစ်ခ၏ MRV လပ်ငန်းစဉ်များတွင် တိင်းတာြခင်း 

(Measurement) နှစ်မျို း ပါရှိပါသည်။ 

၁။   သစ် တာ ြမ ြပာင်းလဲမပစ၊ ပမာဏနှင့် အဆင့်တန်းတိက့ိ အ ဝးမှ စူးစမ်း လ့လာ 

ြခင်း (RS) နည်းပညာြဖင့် တိင်းတာြခင်းမှရရှိလာ သာ သတင်းအချက်အလက်တိကိ့ 

Activity Data (AD) ဟ သတ်မှတ်ပါသည်။ REDD+ အတွက ် Activity Data 

(AD) များသည ်ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ အလွယ်တကူရရှိနိင်ရပါမည်။ 

၂။ သစ် တာများမှ ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏများက ိ ဖာ်ြပရန်လိအပ် သာ Emission 

Factor (EF) တွက်ထတ်ရန ်နိင်ငအဆင့် ြမြပင်သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက် 

ယူြခင်း (National Forest Inventory (NFI)) မှရရှိလာ သာ အချက်အလက်များ 

ကိ အသးြပုသည်။ Emission Factor (EF) ြမာက် ဖာ်ကိန်းများသည ်သစ် တာ 

အမျိုးအစားတစ်ခြခင်း သိမ့ဟတ် အမျို းအစားတူ သစ် တာစိက်ခင်း တစ်ခြခင်းစီ 

တိ၏့ (တစ်ဟက်တာတွင ် ြပုန်းတီးသွား သာ သစ်တာပမာဏ) ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွ  ့

(GHG) ထတ်လတ်ပမာဏယူနစ်က ိညန်ြပသည်။ 

GHGs ထတ်လတ်မအားလးသည ်အ ရးပါ သာ်လည်း Land Use, Land Use Change 

and Forestry (LULUCF) မှ ထတ်လတ်မတွင် CarbonDioxide (CO2) သည ်

အများဆးြဖစ် သာ ကာင့် EFs ကိ tonnes of CO2 Equivalent (t CO2e) ြဖင့် 

တိင်းတာသည်။ 

သစ် တာများနှင့်ကန်း၊ ြမ၊ ရ ဂဟစနစ်အတွင်း ကာဗွန်များသည ် အပင်များ 

ြမဆီလာများ အတွင်းငပ်လ ို း နသည်။ သစ် တာအမျို းအစားအလိက် ငပ်လ ို း န သာ 

ကာဗွန်စနန်းများကိ Removal Factor (RF) အြဖစ် သိရှိထားသည်။ 

Activity Data (AD) နှင့် EFs တိ ့ ပါင်းစပ်ြခင်းတိမှ့ ရရှိလာ သာ အချက်အလက်များကိ 

နိင်ငတစ်ခ၏အချိန်အတိင်းတာတစ်ခအတွင်း နိင်ငအဆင့် GHG ထတ်လင့်မကိ ခန ့မ်ှန်း 

ရာတွင် အသးြပုသည်။ ဤခန ့်မှန်းချက်သည် နိင်ငတစ်နိင်င၏ Greenhouse Gas 

Inventory (GHG-I) ၏က တစ်ခြဖစ်သည်။ 

 

 

 

ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက ် 

Activity Data (AD) နှင့်Emission Factors (EFs) တိက့ိ တိင်းတာရာတွင် 

စိန် ခ မ တွကိဘယ်လိခန ့်မှန်းသးသပ်ရမလ?ဲ 
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NFMS ကဘာ ကာင့် ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သလဲ? 

NFMS သည ်UNFCCC ၏ REDD+ စီမကိန်းတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လိသည့် 

နိင်ငများ ြမင့်တင်ရန်လိအပ် သာက  (၄) ရပ်မှတစ်ခြဖစ်သည်။ (see Module 2: 

understanding REDD+ and UNFCCC) Bali Action Plan, and Decision under 

the Copenhagen Cancum, and Warsaw Conference of Parties တိ၏့ 

သ ဘာတူညီချက်များမှတစ်ဆင့် UNFCCC မှ NFMS အတွက်လမ်းညန်ချက်များကိ 

ချမှတ်နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

COP 13: BALI (2007) 

Decision1/CP.13:The Bali Action Plan: 

Paragraph 1 (b) 

“နိင်ငအလိက်နှင့် နိင်ငတကာအလိက ်ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမတိက်ဖျက် ရး လပ်ငန်းစဉ် 
များ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာက်ပါတိက့ိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်−                   

…..ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများမှ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မကိ ရည်ရွယ်၍ တိင်းတာ 
နိင် သာ၊ အစီအရင်ခတင်ြပနိင် သာ၊ အကဲြဖတ်အတည်ြပုနိင် သာ ရာသီဥတ 
ြပာင်းလဲမ တိက်ဖျက် ရးလပ်ငန်းစဉ်များက ိ နိင်ငအလိက် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်
နည်းပညာများနှင့် ငွ ကးများ ထာက်ပ့ ပးြခင်း စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးြခင်း 
များကိ ဆာင်ရွက် ပးရမည”် 

MRV ဝါဟာရသည ် REDD+ ဝါဟာရတစ်ခမဟတ်ပဲ အထက်ပါစာပိဒ်မှတဆင့် 

ဆင်းသက်လာပါသည်။ Bali Action Plan သည် နိင်င၏အ ြခအ နအရ အာက်ပါ 

အချက်အလက်များနှင့် ကိက်ညီ သာနည်းလမ်းများြဖင့် GHG ထတ်လတ်မက ိ လျာ့ချ 

န သာ နိင်ငအားလးကိ ထာက်ပ့အား ပးလျက်ရှိသည်။ 

တိင်းတာနိင်ြခင်း - နိင်ငတစ်နိင်သည ်GHG ထတ်လတ်မနှင့် ကာဗွန်သိ လာှင်ကန်ပမာဏ 

တိးတက်မတိက့ိ ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်နိင်ရမည်။ 

အစီရင်ခတင်ြပနိင်ြခင်း− နိင်ငတစ်နိင်သည် ပွင့်လင်းြမင်သာ သာ၊ တိကျ သာ၊  ပီးြပည့် 

စ သာ GHG-I ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရမည်။ 
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အကဲြဖတ်အတည်ြပုြခင်း- GHG-I ကိ အကဲြဖတအ်တည်ြပုနိင်ရန် လိအပ် သာ သတင်း 

အချက်အလက်များကိ တတိယပါတီတစ်ခမှ စစ် ဆးနိင်ရမည်။ 

Decision 2/CP.13 ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများရှိ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ 

လာ့ချြခင်း၊ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မကိ လ ့ ဆာ်ရန်နည်းလမ်းများ 

 Paragraph 2 

“စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်းကစိ္စရပ်များတွင် ထာက်ပ့နိင်ရန်၊ နည်းပညာပိင်း 
ဆိင်ရာ အကူအညီ ပးစွမ်းနိင်ရန်၊ နည်းပညာ တိးြမင့်လပ် ဆာင်ြခင်း၊ 
ကားဝင် စ့စပ်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက် စစည်းတင်ြပြခင်း၊ သစ် တာ 
ြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းတိမှ့ ကာဗွန် 
ထတ်လတ်မ ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်ြခင်း၊ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် အစီရင်ခ 
တင်ြပြခင်း၊ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း 
မှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မအား လာ့ချနိင်ရန်နှင့် ခန ့်မှန်းတွက်ချက်နိင်ရန် 
အလိငှ့ာ ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများရှိ အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များကိ ြဖရှင်း 
ပးရန် စသည်တိအ့တွက် အဆင့် နရာတစ်ခ ရရှိသည်အထိ အား ပး 
ဆာင်ရွက်ရရမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ်ဖွ ဖိ့ုးဆနိဲင်ငများတင်ွ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်း 

အစားကျဆင်းြခင်းတိမှ့ ကာဗွန်ထတ်လတမ်ဆိင်ရာ လ ာ့ချြခင်း (REDD+) လပ် ဆာင်ရာ 

၌ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ်(NFMS) ဖွ ဖ့ို းမအတွက် နည်းပညာ 

ပိင်းဆိင်ရာနှင့် အဖွဲအ့စည်းပိင်းဆိင်ရာ အ ထာက်အပ့များ ပးစွမ်းနိင်ရန် အလိငှ့ာ 

အားထတ်ကို းပမ်းမတိအ့ား ထာက်ခ ပးထားပါသည်။ 

Paragraph 6 

“IPCC မှ နာက်ဆးချမှတ်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်များအား သစ် တာ 
ြပုန်းတီးြခင်းမှ ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မ အစီရင်ခြခင်းအတွက ်အ ြခခ 
အြဖစ် အသးြပုနိင် ရးကိ အား ပး ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ြမအသးချမ၊ 
ြမအသးချမ ပစ ြပာင်းလဲမနှင့် သစ် တာက (LULUCF)အတွက် 
ကာင်းမွန် သာ လက် တွလ့မ်းညန်ချက်အြဖစ ် အသးချနိင်ရန် ညီလာခ 
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နာက်ဆက်တွဲ (၁)တွင် မပါဝင်သည့် အဖွဲအ့စည်းများကိ အား ပး 
အား ြမာက်ြပုရပါမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းတိမှ့ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မဆိင်ရာ လာ့ချြခင်း (REDD+) အပါအဝင် ြမအသးချမ၊ ြမအသးချမ 

ပစ ြပာင်းလဲမနှင့် သစ် တာက  (LULUCF) တွင် ဖန်လအိမ်ထတလ်တမ်များ ခန ့မှ်န်း 

တွက်ချက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအြမစ်များ ထာက်ခအကြပုမကိ 

ညန်းဆိထားပါသည်။ 

Annex, Paragraph 2: 

“ထတ်လတ်မတိးြခင်း၊ လျာ့ြခင်းများ၏ ခန ့မှ်န်းတက်ွချက်မများသည် 
ရလဒ်ကိ အ ြခခမ၊ သရပ် ဖာ်ြပသနိင်မ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာရိှမ၊ အတည်ြပု 
စစ် ဆးနိင်မ စသည်တိရ့ှိရပါမည်။ အချိန်ကာလအလိက် ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်မ 
များကိလည်း ြပုလပ် ပးရပါမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်တွင် REDD+ အတွက် NFMS တွင် ပါဝင်သင့်သည့့်် အချက်အလက်များက ိ

ညန်းဆိရန်ရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပ ပးထားပါသည်။ 

COP 15: COPENHAGEN (2009) 

Decision 4/CP.15: 

 သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းတိမှ့ ကာဗွန် 

ထတ်လတ်မဆိင်ရာ လာ့ချြခင်း (REDD+) ၊ သစ် တာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းက ၊ 

စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်ြခင်း (SFM) နှင့် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများရှိ 

သစ် တာကာဗွန် သိ လှာင်မပမာဏ တိးြမင့်ြခင်းတိန့ှင့် သက်ဆိင်သည့် လပ်ငန်း ဆာင်တာ 

များအတွက် နည်းနာပိင်းဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက ်

Paragraph 1 

“ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများရှိ အဖွဲအ့စည်းများအ နြဖင့် တိင်းတာတွက်ချက်ြခင်း၊ 
အစီအရင်ခတင်ြပြခင်းတိနှ့င့် သက်ဆိင်သည့် နည်းနာပိင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ 
အ ပ တွင်လည်း တာင်းခမများ ြပုလပ်ရပါမည်။ 
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 ကာဗွန်သိ လှာင်ကန်၊ သစ် တာကာဗွန်ပမာဏနှင့် သစ် တာဧရိယာ 
ြပာင်းလဲမ၊ ရ ့ ြပာင်းမများနှင့် ရင်းြမစ်များအားြဖင့် လူသားတိ၏့ 
လပ် ဆာင်ချက်များ ကာင့် ထွက် ပ လာ သာ သစ် တာနှင့်သက်ဆိင်သည့် 
ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မများအား ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်ရန်အတွက် ြဖစ်နိင် 
မည်ဆိပါလင ် COP မှ လက်ခထားသည့်/ ကျင့်သးရန် အား ပးထားသည့် 
IPCC မှ နာက်ဆး ပ  ထတ်ြပန်ထား သာ လမ်းညန်ချက်နှင့် လမ်းညန်ချက ်
များအား အသးြပုနိင်ရန်၊ နိင်င့အ ြခအ နများ နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်များအရ 
ခိင်မာ၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှ သာ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် 
လ့လာြခင်းစနစ ် (NFMS) နှင့် သင့် လျာ်သည့် ြပည်နယ်၊ တိင်းအဆင့် 
သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်များက ိ နိင်ငအဆင့် စာင့်ကည့် 
လ့လာြခင်း နည်းစနစ်၏ အစိတ်အပိင်းအြဖစ် တည် ထာင်နိင်ရန်၊ 

၁။ အ ဝးမှ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနည်းစနစ် (RS) နှင့် ြမြပင်သစ် တာ 
ကာဗွန်ပမာဏ စာရင်း ကာက်ယူြခင်း နည်းလမ်းများကိ ပါင်းစပ်အသးြပု၍ 
ကာဗွန်သိ လှာင်ကန်၊ သစ် တာကာဗွန်ပမာဏနှင့် သစ် တာဧရိယာ ြပာင်းလ ဲ
မများမှ ကာဗွန်စပ်ယူမများနှင့် ကာဗွန်အရင်းအြမစ်များမှ လူသားတိ၏့ 
လပ် ဆာင်ချက်များ ကာင့် ထက်ွ ပ လာ သာ သစ် တာနှင့် သက်ဆိင်သည့် 
ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မများအား ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်နိင်ြခင်း။  

၂။ နိင်ငအဆင့်စွမ်း ဆာင်ရည်များနှင့် လပ် ဆာင်နိင်စွမ်းများသည ် ပွင့်လင်း 
ြမင်သာမရိှကာ တည် မဲမရှိရမည်ြဖစ် ပီး ြဖစ်နိင်ပါကတိကျသည့် ခန ့မှ်န်း 
တွက်ချက်မများကိ ပးစွမ်းရပါမည်။ 

၃။ COP မှ သ ဘာတူညီမရယူထားသည့် ြပန်လညဆ်န်းစစ်ချက်အတကွ် 
ရလဒ်များသည်လိအပ်သလိရရှိနိင်ရမည်ြဖစ် ပီး သင့် တာ်မလည်း ရိှရမည် 
ြဖစ်ကာ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိရပါမည်။”  

ယင်းစာပိဒ်သည ် ဘာလီ၌ကျင်းပ သာ Decision 2/CP.13 ရိှParagraph 6 

ပ တွင ် မူတည်ကာ REDD+ အတွက် NFMS ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရန် 

အကြပုထားသည့် နည်းနာနိသယများနှင့် လမ်းညန်ချက်အရင်းအြမစ်တိအ့ ပ ၌ ပိမိ 

တိကျ သာလမ်းညန်မများက ိ ပးစွမ်းနိင်ပါမည်။ 
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Cop 16: CANCUM 

Decision 1/CP.16: The Cancun Agreements: 

Part III, Section C: ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများရှိ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များြဖစ် သာ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းများမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

လျာ့ချြခင်းနှင့် သစ် တာများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမ 

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်ြခင်း (SFM) နှင့် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများရှိ သစ် တာကာဗွန်ပမာဏ တိးြမင့်ြခင်း 

တိန့ှင့်သက်ဆိင် သာ ကိစ္စရပ်များအ ပ တွင် မူဝါဒချမှတ်ြခင်းနှင့် ကာင်းမွန် သာ 

တိက်တွန်း အား ပးကူညီမများ ပးြခင်း 

Paragraph 71 

 “နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ် (NFMS) သည် 
REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ၏ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် အစီရင်ခတင်ြပြခင်း 
အတွက်ခိင်မာ၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိရပါမည်။ ြဖစ်နိင်မည်ဆိဆိပါက ြပည်နယ်၊ 
တိင်းအဆင့် စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် အစီရင်ခတင်ြပြခင်းအား 
နိင်ငအ ြခအ နအရ၊ 4/CP.15 Decision အရ၊ COP မှ သ ဘာတူညီ 
ထားသည့် စီမချက်တိ၏့အြခား သာ ဖာ်ြပညို နင်းချက်များအရ interim 
measure ယာယီတိင်းတာမတစ်ခအြဖစ် လပ် ဆာင်ရပါမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ (၄) မျို းအနက်မှ တစ်မျိုးအြဖစ် နိင်ငအဆင့် 

သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ် (NFMS) ကိ သ ဘာတူညီရန ် တာင်းဆိထား 

ပါသည်။ 

Paragraph 73 

“Paragraph 70 တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အဖွဲအ့စည်းများမှ လပ်ကိင် 
ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းစဉ်များအား လပ်ငန်းအဆင့်ခွဲ၍ လပ် ဆာင်ရပါမည်။ 
နိင်ငအဆင့်နည်းဗျူဟာများနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအစီအစဉ်များ၏ ဖွ ဖိ့ုး 
တိးတက်မနှင့် စတင်လပ် ဆာင်ရမည်ြဖစ် ပီး မူဝါဒနှင့်တိင်းတာရမည့်နည်းလမ်းများ၊ 
စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးြခင်း၊ နိင်ငအဆင့် မူဝါဒ လာက်လြဲခင်းနှင့် တိင်းတာရ 
မည့်နည်းလမ်းများ၊ နိင်ငအဆင့်နည်းဗျူဟာများနှင့် လပ် ဆာင်ချက်စီမကိန်းများ 
အြပင် ၎င်းတိန့ှင့်သက်ဆိင်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ နည်းပညာဖွ ဖ့ို း 
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တိးတက်မ၊ ရ ့ ြပာင်းမများနှင့် ရလဒ်ကိအ ြခခသည့် သရပ် ဖာ်ြပချက ်လပ်ငန်းစဉ် 
များနှင့် ရလဒ်လပ် ဆာင်ချက်များ ထွက်ရှိလာမ အစရှိသည်တိအ့ား ြပည့်စစွာ 
တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပုစစ် ဆးြခင်းတိအ့ား ြပုလပ် ပး 
ရပါမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ် နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ် (NFMS) အပါအဝင် 

REDD+ အား မည်သိမ့ည်ပ ြပုလပ် ဆာင်ရွက်ရမည်အား နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့် 

ြဖတ် ကျာ်၍ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် အာင်ြပုလပ်ရပါမည်။  

COP 19: WARSAW (2013) 

Decision 11/CP.19: Modalities for national forest monitoring system 

နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ် (NFMS) အတွက် လပ် ဆာင်ရမည့် 

ပစများ 

Paragraph 2 

 “အဖွဲအ့စည်းတိ၏့ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ်
(NFMS) ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအား Decision 4/CP.15 တွင် ပါရိှသည့်အတိင်း 
ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး COP မှ လက်ခထားသည့်/ ကျင့်သးရန် 
အား ပးထားသည့် IPCC နာက်ဆး ပ ထတ်ြပန်ထား သာ လမ်းညန်ချက ်
နှင့် လမ်းညန်ချက်များအတိင်း လမ်းညန်ြပသနိင်ရပါမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ်2/CP.13၏Paragraph 6 နှင့် 4/CP.15၏ Paragraph 1 တွင် ပါရိှသည့် 

လမး်ညနခ်ျက်များကိ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ခအြဖစ ် ြပာင်းလဲထားပါသည်။ 

Paragraph 3 

 “ခိင်မာတိကျသည့် နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ်
(NFMS) ဖာ် ဆာင်နိင်ရန် ဆးြဖတ်ချက်ချရာတွင် သတင်းအချက်အလက်၊ 
စာရင်းအင်းတိက့ိလည်း ပးစွမ်းရပါမည်။ ၎င်းတိသ့ည် ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ 
တည် မဲရမည့်အြပင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ်
ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ရရှိလာသည့်သစ် တာသိ လှာင်ကန်၊ သစ် တာပမာဏ 
များနှင့် သစ် တာကာဗွန်ပမာဏနှင့် သစ် တာဧရိယာ ြပာင်းလဲြခင်းစသည့် 
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အချက်အလက်များသည ် လူသားတိ၏့လပ် ဆာင်ချက်များ ကာင့် သစ် တာ 
နှင့် သက်ဆိင်သည့် MRVတည် ဆာက်ြခင်းက  အတွက်လည်း 
သင့် လျာ်မရှိရပါမည်။ COP အားြဖင့် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများမှ သ ဘာတူညီမ 
ရယူထားသည့် နိင်ငအဆင့် လာ့ချြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များကိလည်း Paragraph 
71 (b) and (c) ၏ MRV လမ်းညန်မအရ ြပုလပ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး 
4/CP.15 Decision အရနည်းနာဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်အတိင်းလည်း 
ဆာင်ရွက်ရပါမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ် 4/CP.15 and 1/CP.16 တိမှ့ လမ်းညန်ချက ် တိက့ိ ဆးြဖတ်ချက် 

များအြဖစ ် တရားဝင်အတိင်းြဖစ် စ ပီး 1/CP.13 ရိှ Nationally Appropriate 

Mitigation Actions (NAMS) နှင့် သက်ဆိင်သည့် MRV ဆာင်ရွက်ချက်များအ ပ  

အ ရးပါအရာ ရာက်သည့် လမ်းညန်ချက်များအား အာက်ပါအတိင်း အ လး ပး ဆွး နွး 

ထားပါသည်။ 

Paragraph 4 

“နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ် (NFMS) အြပင် အြခား သာ 
ဆးြဖတ်ချက်များကိလည်း လပ် ဆာင်ရပါမည်။ လက်ရှိနည်းစနစ်များအ ပ  
အ ြခခ၍ သင့် လျာ်သလိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

• အဖွဲအ့စည်းက သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝ တာအပါအဝင် 
နိင်ငတွင်းရှိ သစ် တာအမျို းအစား ကွဲြပားမများကိ အကဲြဖတ် 
ဆန်းစစ်မြပုလပ်ရပါမည်။  

• တိးတက်မအတွက် လိက် လျာညီ ထွရှိရမည်ြဖစ် ပီး ခွင့်ြပု ပးနိင ်
ရပါမည်။ 

• Paragraph 73 and 74 ရိှ Decision 1/CP.16 တွင် 
ဖွင့်ဆိထားသည့်အတိင်း နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်ကိ သင့် လျာ်သလ ိ
စီမ ဖာ် ဆာင်ရပါမည်။” 

 ယင်းစာပိဒ်သည ် REDD+ အတွက် နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း 

စနစ် (NFMS) တွင် ပ သနည်းမရှိ သး ကာင်း ထာက်ြပထား ပီး နိင်ငအခွင့်အလမ်းများ 

အရ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး နိင်ငအများစအတွက် လပ် ဆာင်ရာတွင ်

အားနည်းသည့်အပိင်းမှ စတင်လပ် ဆာင်ြခင်းမြပုရပါ။  
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Paragraph 3 

“ကာဗွန်သိ လှာင်ကန်၊ သစ် တာကာဗွန်ပမာဏနှင့် သစ် တာဧရိယာ ြပာင်းလဲမ၊ 
ရ ့ ြပာင်းမများနှင့် ရင်းြမစ်များအားြဖင့် လူသားတိ၏့ လပ် ဆာင်ချက်များ ကာင့် 
ထွက် ပ လာ သာ သစ် တာနှင့်သက်ဆိင်သည့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မများအား 
ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်ရာတွင် အဖွဲအ့စည်းအ နြဖင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် 
စာရင်းအင်းများကိ အသးြပုရပါမည်။ ယင်းအချက်အလက်တိသ့ည ်သစ် တာကာဗွန ်
ထတ်လတ်မရည်ညန်းအဆင့် (FREL) နှင့် သစ် တာပမာဏရည်ညန်းအဆင့် (FRL) 
တိ၏့ အ ကာင်အထည် ဖာ်ထားရှိမအလိက ် ပွင့်လင်း ြမင်သာမရိှရမည့်အြပင် 
အချိန်ကာလတစ်ခအထ ိတည် မဲ နရမည်ြဖစ်သည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ် REDD+ အတွက် MRV ဖာ် ဆာင်ရာတွင ် အသးြပုရမည် 

ြဖစ် ပီး သတင်းအချက်အလက်များ (Data) ၏ တိကျမစွမ်းရည်ကိလည်း ဖာ်ြပထား 

ပါသည်။  

Paragraph 4 

“REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းရလဒ်များက ိ သ ဘာတူညီ၍ 
သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မရည်ညန်းအဆင့် (FREL) နှင့် သစ် တာပမာဏ 
ရည်ညန်းအဆင့် (FRL) များအား ဟန ့တ်ားသည့ ်တိင်းတာချက်များကိ tCO2e/year 
တွင် ဖာ်ြပရပါမည်။” 

ယင်းစာပိဒ်သည ် REDD+ ရလဒ်များတိင်းတာရာတွင ် အသးြပုရမည့် ယူနစ်များကိ 

ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

Paragraph 5 

“အဖွဲအ့စည်းမှ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းနာနိဿယများကိ အချိန်နှင့် 
တ ြပးညီ တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ရာ၌ အား ပးရပါမည်။ ယင်းသိဆ့ 
ောင်ရွက် နစဉ်အ တာအတွင်းတွင်လည်း သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ 
ရည်ညန်းအဆင့် (FREL) နှင့် သစ် တာပမာဏရည်ညန်းအဆင့် (FRL) 
အတွက် သင့် လျာ်သလိ သတမှ်တထ်ား သာအချက်များကိ ထည့်သွင်း 
လပ် ဆာင်ရမည်ြဖစ် ပီး တည် မဲမအား ထိန်းသိမ်းထားနိင်ရပါမည်။” 
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 ယင်းစာပိဒ်သည ် နိင်ငများ၏ အဖဲွအ့စညး်များအ နြဖင့် နည်းလမ်းနှင့် သတင်း 

အချက်အလက်လပ် ဆာင်ပများကိ စတင်တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ရန်သာမက REDD+ အတွက ်

နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ် (NFMS) တစ်ခအြဖစ် 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန် ကနဦးအားစိက်ထတ်မများမှလည်း ယင်းနည်းလမ်းနှင့် သတင်း 

အချက်အလက် လပ် ဆာင်မပစများကိ ကာကွယ် ပးလိမ့်မည်မဟတ် ကာင်း 

ြပသထားပါသည်။ 

 

Paragraph 6 

“အထက်ပါ Paragraph 3 တွင် ရည်ညန်းထား သာ သတင်းအချက် 
အလက်များ (REDD+ အတွက် အချက်အလက်များ) ကိ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများမှ 
နှစ်နှစ်တစ်ခါ တင်သွင်း သာ update အစီရင်ခစာများမှတစ်ဆင့် ပးသင့် 
သည်ဟ ဆးြဖတ်သည်။” 

ဤစာပိဒ်သည ် နိင်ငများမှ REDD+ ရလဒ်များက ိ အစီရင်ခရမည့် နည်းလမ်းများကိ 

ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

Paragraph 7: 

 “အဖွဲ ဝ့င်ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများမှ ရလဒ်ကိအ ြခခ သာ လပ် ဆာင်မများအတွက ်
ငွ ကးအ ထာက်အပ့များရရှိရန် လပ် ဆာင် သာအခါစာပိဒ်(၃)တွင် 
ရည်ညန်းထား သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ တင်ြပရာတင်ွ နည်းပညာ 
အသးြပုမဆိင်ရာ နာက်ဆက်တွဲ (Technical annex) တစ်ခထည့်သင်ွး 
ပးရန် တာင်းခထားပါသည်။” 

ဤစာပိဒ်သည ် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ REDD+ ရလဒ်များအ ပ တွင် အစီရင်ခစာ တင်သွင်း 

သာအခါ ၎င်းတိ၏့တိင်းတာမများက ိမည်သိလ့ပ် ဆာင်သည်ကိ ဖာ်ြပသည့် Technical 

annex တစ်ခြဖင့် ဖာ်ြပသင့်သည်ကိ ရည်ညန်းပါသည်။ ယဘယျအားြဖင့် REDD+ 

လပ် ဆာင်မများသည ် မိမိတိ၏့စိတ်ဆန္ဒအ ပ တွင် အ ြခခသည်ြဖစ် ပီး အကယ်၍ 

REDD+ payment ကိ မရရှိလိလင ် technical annex ကိ တင်သွင်းရန် လိအပ်မည် 

မဟတ် ပ။ 
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Paragraph 10:  

“ရလဒ်ကိအ ြခခ သာ လပ် ဆာင်မများအတွက် payment များရယူရန် 
လပ် ဆာင်ရာတွင ် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ၏ တာင်းဆိချက်အရ UNFCCC 
အလှည့်ကျ expert များထဲမှ LULUCF expert နှစ်ဦး (ဖွ ဖ့ို းဆဲနှင့် ဖွ ဖ့ို း ပီး 
နိင်ငပါတီမှတစ် ယာက်စီ) သည် ကမ်းကျင်နည်းပညာအဖွဲအ့တွက ် ရွးချယ် 
ထား သာ အဖဲွဝ့င်များတွင်ပါဝင်ရမည်ဟ ဆးြဖတ်သည်။” 

ဤစာပိဒ်သည ် REDD+ ရလဒ်များကိစစ် ဆးအတည်ြပုြခင်းကိ မည်သိလ့ပ် ဆာင ်

ရမည်ကိ ဖာ်ြပထားပါ သည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ: Paragraph 7 တွင် ရည်ညန်းထား သာ technical annex တွင် 

ထည့်သွင်းရမည့် အချက်အလက်များအတက်ွ လမ်းညန်ချက်များ: 

ဤ နာက်ဆက်တွဲသည်နိင်ငတစ်နိင်ငမှREDD+ ရလဒ်များအတွက ်အစီရင်ခစာ တင်သွင်း 

ရာတွင် ၎င်းထည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များကိ စာရင်းြပုစထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

၁။ ခန်မ့ှန်းတွက်ချက်ထား သာ FREL/FRL တစ်ခစီ ပါဝင် သာ နာက်ဆး 

အစီအရင်ခစာမှ အနှစ်ချုပ်အချက်အလက်များ။ (Module 6: ‘Forest 

Reference [Emission] Levels’ တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။) 

၂။ခန်မှ့န်းတွက်ချက်ထား သာ FREL/FRL နှင့်အည ီ ရလဒ်များကိ tCO2e/year 

ြဖင့် ဖာ်ြပထားြခင်း။ 

၃။ခန်မှ့န်းတွက်ချက်ထား သာ FREL/FRL ထွက် ပ လာ စရန ် အသးြပု 

ထား သာ နည်းလမ်းများသည ် methodologies များနှင့် လျာ်ကန်ညီညွတ် 

ကာင်း သိသာထင်ရှား စြခင်း။ 

၄။နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်နှင့်ရလဒ်များကိတိင်းတာြခင်း၊ 

အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်းနှင့် စစ် ဆးအတည်ြပုြခင်းလပ်ငန်းများ လပ် ဆာင်ရာ 

တွင် အဖွဲအ့စည်း၏က များနှင့်တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ကိ ဖာ်ြပချက်။ 

၅။ရလဒ်များကိ ြပန်လည်တည် ဆာက်ရန်လိအပ် သာ သတင်းအချက်အလက်များ။ 

၆။Decision 4/CP.15, paragraph 1(c) နှင့် (d) တွင် ပါဝင် သာ 

အချက်အလက်များကိ မည်သိထ့ည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ကိ ဖာ်ြပချက်။ 
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TABLE 5.2 NFMS နှင့်ပက်သက် သာ COP ဆးြဖတ်ချက်များ၏ အနှစ်ချုပ် 

 

သ ဘာတူညီချက ်  အနှစ်ချုပ် 
The UNFCCC: 
Text of the 
Convention 
(1992), Article 
4: 
Commitments: 

 အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများသည် တူညီ သာနည်းလမ်းများကိ အသးြပု ပီး sinks 
များမှ စပ်ယူဖယ်ရှား ပးမများနှင့် လက် တွ ့ြပုလပ်ထား သာ နိင်ငအဆင့် 
inventory များမ ှ အချက်အလက်များကိ ထတ်ြပန် ပး ပီး ရယူနိင်ရန် 
လည်း ြပုလပ် ပးပါလိမ့်မည်။ 

The Bali Action 
Plan (2007) 

 အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများအား ၎င်းတိ၏့ GHG ထတ်လတ်မများကိ တိင်းတာ 
နိင် သာ၊ အစီရင်ခတင်ြပနိင် သာ၊ စစ် ဆးအတည်ြပုနိင် သာ နည်းလမ်း 
များြဖင် ့ လာ့ချရန်အား ပးခဲ့ပါသည်။ 
စွမ်း ဆာင်ရည ် ြမင့်မား စရန် ကူညီ ထာက်ပ့ ပးသင့် ပီး IPCC ၏ 
နာက်ဆးထွက်ရှိထား သာ လမ်းညန်ချက်များ အသးြပု ပီး အစီအရင်ခ 
တင်ြပရန် တိက်တွန်းထားပါသည်။ 

Copenhagen 
(2009) 

 သစ် တာများမ ှ ထတ်လတ်မများကိ နာက်ဆးထွက်ရှိထား သာ IPCC 
လမ်းညန်ချက်များအရ လာ့ချသင့် ပီး NFMS များကိ သင့် လျာ် 
ညီညွတ် သာ နည်းလမ်းစဉ်များကိ အသးြပု ပီး တည် ထာင်သင့်ပါသည်။ 

Cancun (2010)  NFMS သည ် REDD+ ၏အဓိကအ ကာင်းအရာ(၄)ခ အတွင်း 
အပါအဝင်ြဖစ် ပီး တစ်ဆင့်ချင်းလပ် ဆာင်သည့် ချဉ်းကပ်မမျိုးြဖင် ့ စတင် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်သင့်သည်။ 

Warsaw (2013)  အ စာပိင်းလမ်းညန်မများကိ အဆးအြဖတ်များအြဖစ် တရားဝင်ြဖစ ်
စသည်။ REDD+ ရလဒ်များတိင်းတာရန်လိအပ် သာ NFMS ၏ 
အရည်အ သွးနှင့် အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်း၊ စစ် ဆးအတည်ြပုြခင်း 
နည်းလမ်းများကိ ဖာ်ြပသည်။ 

NFMS ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်လပ် ဆာင်ြခင်း 

REDD+ အတွက် NFMS ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ IPCC မှ နည်းလမ်းစဉ် 

ဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များကိ စဉ်းစားရန် မြဖစ်မ န လိအပ်ပါသည်။ IPCCသည် NFMS 

ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်နိင်ငများက ိကူညီနိင် သာ လမ်းညန်မအများအြပားကိ ယခင် 

နှစ်များကတည်းကပင် ဖာ်ထတ် ပီးြဖစ်သည်။ ယင်းတင်ွ အာက်ပါတိ ့ပါဝင်ပါသည်။ 

1995 IPCC Guidelines 

Revised 1996 IPCC Guidelines 
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Good Practice Guidance (GPG) 2000 (non-LULUCF) 

Good Practice Guidance (GPG) 2003 (LULUCF) 

2006 IPCC Guidelines 

အ သးစိတ်လမ်းညန်မများကိ UNFCCC website တွင် အာက်ပါလိပ်စာအတိင်း 

တွနိ့င်ပါသည:် https://unfccc.int/landuse and climate change/redd web 

platform/items/6734.php 

Non-Annex I အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများအား GPG 2003 နှင့် နာက်ဆးထက်ွရိှထား သာ 2006 

IPCC Guidelines ကိ အသးြပုရန် တိက်တွန်းထားပါသည်။ 

SOFTWARE TOOLS 

GHG ထတ်လတ်မများကိ တွက်ချက်ရန်နှင့် NFMS နည်းလမ်းစဉ်များကိ 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ်မည့်နိင်ငများက ိ ကူညီရန်အသးြပုနိင်သည့် software များနှင့် 

အထက်ပါ လမ်းညန်မများကိ ထာက်ပ့ကူညီ ပးနိင်သည့် software အများအြပား 

ရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် Emission Factor Database (EFDB) သည် REDD+ 

အစီရင်ခြခင်းတွင် အသးြပုရမည့် emission factors များ၏ အချက်အလက်များက ိ

ရရှိနိင် သာ Database တစ်ခပင် ြဖစ်သည်။ 

ဤ tools များကိ internet ပ တွင်ရရှိနိင်ပါသည်။ 

1. The main IPCC website: http://www.ipcc.ch/ 

2. The homepage for the EFDB: http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/EFDP/main.php. 
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IPCC လမ်းညန်မများသည်မညက်ဲ့သိအ့ကအူညီ ပးမည်နည်း။ 

IPCC လမ်းညန်မများသည ် နိင်ငများကိ တိကျ သာ GHG inventory များ 

ရရှိလာ စရန ် ကူညီ ပးရန်အတွက် လပ် ဆာင်ထားသည်။ ၎င်းတိသ့ည် သချာ ဝဖန ်

ပိင်းြခား ပီး မ သချာမများကိ လာ့ချနိင်သ ရွ  ့emissions များကိ ပိ၍ သာ်လည်း ကာင်း 

လျာ့၍ သာ်လည်း ကာင်း ခန်မှ့န်းမိြခင်းမရိှနိင်ပါ။ 

လမ်းညန်မများသည် GHG inventory များကိ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ် ပ လာရန် 

အကူအညီ ပးနိင်ပါသည်။  

1. ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှြခင်း         4. ပီးြပည့်စြခင်း 

2. ကာင်းမွန်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း       5. နင်းယှဉ်နိင်ြခင်း 

3. အချိန်အလိက်သင့် လျာ်မရှိြခင်း                 6. အာမခချက်ရှိ ပီးအရည် 

                                                                     အ သွးထိန်းချုပ်မြပုလပ်နိင်ြခင်း 

     

ြမအသးချမ အမျိုးအစားခွဲြခားြခင်း 

IPCC သည် ြမအသးချသည့် ပစ ပ မူတည် ပီး အမျို းအစား ြခာက်ခခွဲြခားထား 

ပါသည်။ 

1. သစ် တာ ြမ    4. ရတိမ် ဒသ 

2. ြမက်ခင်း ြမ    5. အ ဆာက်အဦး နအိမ် 

3. စိက်ပျို း ြမ    6. အြခား ြမ 

ြမအသးချမအမျို းအစား တစ်ခစီကိ ယခင်နှင့်ယခ ြမအသးချမကိ လိက် လျာညီ ထ ွ

ြဖစ် စရန် ထပ်မ ခွဲြခားထားပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် သစ် တာ ြမက ိ အာက်ပါအတိင်း 

အမျို းအစားများ ထပ်မခွဲြခားထားပါသည်။ 

• သစ် တာ ြမအတိင်းရှိ နဆဲြဖစ် သာ သစ် တာ ြမ 

• ြမက်ခင်း ြမမှ သစ် တာ ြမသိ ့ ြပာင်းလဲသွား သာ ြမ 

• စိက်ပျို း ြမမှ သစ် တာ ြမသိ ့ ြပာင်းလဲသွား သာ ြမ စသြဖင့်။ 
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ြမအသးချမအမျို းအစားများနှင့် အမျိုးအစားခဲွများကိ ြမအသးချမနည်းလမ်းများ 

သိမ့ဟတ် ြမ၏ဇီဝရူပလက္ခဏာများအရ ထပ်မခွဲြခားထားပါသည်။ ဥပမာ သစ် တာ ြမကိ 

သစ် တာအမျိုးအစားအရ အာက်ပါအတိင်းထပ်မခွဲ ြခားထားပါသည်။ 

• ြမနိမ့်ပိင်းအပူပိင်းသစ် တာ 

• ဒီ ရ တာ စသြဖင့်။ 

ဤအမျို းအစားခဲွြခားြခင်းကိ Mongolia တွင် ြပုလပ်ထား သာ land stratification 

ပစြဖင့် ကိယ်စားြပု ဖာ်ြပနိင်ပါသည်။ (Figure 5.3) 

 

ြမယာကိယ်စားြပုြခင်းဆိင်ရာစနစ်များ ရးဆွဲြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်းတိအ့တကွ် 

အ ရးကီး သာအရာများမှာ- 

• လ လာက်မရှိြခင်း: ြမအသးချမအတန်းအစားများအားကိယ်စားြပု ဖာ်ြပနိင်ြခင်း၊ 

ကာဗွန်ပမာဏ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွထ့တ်လတ်ြခင်းနှင့် စပ်ယူြခင်း 

တိက့ိ ခန ့မ်ှန်းရန်လိအပ် သာ ြမအသးချမ အတန်းအစား ြပာင်းလဲြခင်းကိ 

ကိယ်စားြပု ဖာ်ြပနိင်ြခင်း၊ 
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• လိက် လျာညီ ထွမရှိြခင်း: အချိန်ကာလအလက်ိ ကာက်ယူထား သာ အချက် 

အလက်များအား လူ ကာင့်ြဖစ် သာမတည် ငိမ်မများက လွန်ကဲစွာအကျို း 

သက် ရာက်မ မြဖစ် စဘဲ ြမအသးချမအတန်းအစားများအား အချိန်ကာလအလိက် 

လိက် လျာညီ ထွစွာ ကိယ်စားြပု ဖာ်ြပနိင်ြခင်း၊ 

• ြပည့်စမရှိြခင်း: နိင်ငအတွင်းရှိ ြမအားလး ပါဝင်သင့် ပီးအချို ့ နရာ၌ တိးလာသည် 

များကိ အြခား နရာမှ လျာ့သွားသည်များနှင့် ထိန်းညိကာလိအပ်လင် ြမ၏ ဇီဝ 

ရပ်သွင်အလာခွဲြခားြခင်းကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

• ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်း: အချက်အလက်အရင်းအြမစ်များ၊ အဓိပ္ပာယ် 

ဖွင့်ဆိချက်များ၊ နည်းစနစ်များနှင့် ယူဆချက်တိက့ိ ရှင်းလင်းစွာ ဖာ်ြပထားြခင်း၊ 

 

အဓိကအတန်းအစားများ (Key Categories) 

နိင်ငများသည ် မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွထ့တ်လတ်မနှင့်ပတ်သတ်၍ သိသာထင်ရှား သာ 

ြမအသးချမအတန်းအစားများကိ ခွဲြခားထားသင့်သည်။ အဓိက အတန်းအစားအြဖစ် 

အာက်ပါတိက့ိကည့်၍ ယူဆနိင်သည်။ 

• စစ ပါင်းထတ်လတ်မအဆင့်သည ် အြခားအမျို းအစားများနှင့် နင်းယှဉ်ပါက 

ြမင့်မား နလင ်

• ထတ်လတ်မသည ်လျင်ြမန်စွာတိးလာြခင်း၊ လျာ့သွားြခင်းြဖစ်လင ်

• ထတ်လတ်မနန်းနှင့်ပတ်သတ်၍ မ သချာမတစ်စတစ်ရာရှိလင ်

အဓိကအတန်းအစားများကိ ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားြခင်းသည ် ၎င်းအတန်းအစားများ 

အတွက် ပိမိ ကာင်းမွန် သာအချက်အလက်များရရိှရန် လပ်အားနှင့်စွမ်း ဆာင်နိင်ရည်ကိ 

ဦးစား ပး ခွဲ ဝချထားရာတွင ် အကူအညီ ပးနိင်သည်။ အဓိကအတန်းအစားများအတွက ်

မည်သည့် Tier ကိအသးြပုသင့် ကာင်း အစီရင်ခတင်ြပထား သာ ဖာ်ြပချက်များကိ 

အာက်တွင ်အ သးစိတ် ရှင်းလင်းြပထားသည်။ 
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နိင်ငအဆင့် သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက်ယူြခင်း (National Forest Inventories -

NFI) 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက်ယူြခင်းသည ်  ြမအသးချမ အတန်းအစား 

ခွဲြခားရာတွင ် အ ရး ကီးသည်။ အကယ်၍ မတူညီ သာ နရာများတွင ် အချိန်အလိက်၊ 

သစ် တာအကျယ်အဝန်းနှင့် အမျို းအစား ြပာင်းလဲနန်းအလိက် နှစ်ကိမ်ထက်ပိ သာ NFI 

ကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့လင် NFI သည ် နိင်ငအတွင်းရိှ သစ် တာအကျယ်အဝန်းနှင့် အမျိုး 

အစားဆိင်ရာ မှတ်တမ်းကိ ပးနိင်သည်။ NFI သည် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း (နိင်ငအဆင့်၊ 

ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီးအဆင့်တိတ့ွင်)၊ သစ် တာက နှင့် ြမအသးချမက များကိ 

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းတိအ့တွက် လိအပ် သာသတင်းအချက်အလက်ကိ ပးနိင်သည်။ 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC ၏လမ်းညန်မနှင့် 

လမး်ညနခ်ျက်များသည် NFIနှင့် မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွအ့စီရင်ခြခင်းဆိင်ရာ လိအပ်ချက်တိက့ိ 

ချိတ်ဆက် ပးသည်။ Tier-2 နှင့် Tier- 3 အဆင့်များတွင် မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွအ့စီရင်ခြခင်း 

ဆာင်ရွက်သည့်အခါ NFI တွင် အာက်ပါတိပ့ါဝင်ရမညြ်ဖစ်သည်။ 

• နိင်ငအလိက် ကာဗွန်ထတ်လတမ် ညန်းကိန်းခန ့မ်ှန်းချက်များ၊ 

• အချိန်ကာလပိင်းများစွာ ပ တွင် အ ြခခထား သာ သစ် တာသယဇာတ စာရင်း 

အချက်အလက်များ၊ 

• သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက်ယူ နစဉ်အတွင်း အချက်အလက်များ၏ 

မ သချာမ အား ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း၊ 

• အချက်အလက်များ၏တိကျခိင်မာမ၊ လိက် လျာညီ ထွရှိမနှင့် ယကည်စိတ်ချနိင်မ 

တိအ့တွက် အရည်အ သွး သချာ စြခင်းနှင့် အရည်အ သွးထိန်းချုပ်ြခင်း နည်းလမ်း 

များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

    ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက် 

  သင့်နိင်ငတွင် NFI ဆာင်ရွက် ပီးစီးမရှိ/မရိှ သင်သိပါသလား။ 
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မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွထ့တ်လတ်ြခင်းနှင့ ်စပ်ယူြခင်းအား အစီရင်ခတင်ြပြခင်း 

(REPROTING ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND REMOVALS) 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ် (National Forest Monitoring 

System, NFMS) တွင် ပါဝင် သာ အချို အ့ ြခခကိစ္စရပ်များအ ပ  ြခုင၍ တိင်းတာြခင်း 

(Measurement)၊ အစီရင်ခြခင်း (Reporting)၊ အတည်ြပုသတ်မှတ်ြခင်း (Verification) 

(MRV)လပ်ငန်းကိ နာက်ပိင်းတွင်စူးစမ်းစစ် ဆးမည်ြဖစ်သည်။ (ပ ၅.၄) 

 

ပ ၅.၅ သည ် REDD+ ၏ အစီရင်ခြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ကိ ဖာ်ြပသည်။ ၎င်းသည် 

သစ် တာများက ိ စာင့်ကည့် လ့လာ သာ အချက်အလက်များအား စစည်းြခင်း၊ လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အဆိ ြပု တင်သွင်းြခင်း အဆင့်များကိ အကျဉ်းချုပ ် ဖာ်ြပထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ၎င်းက ကိ ဤလပ်ငန်းစဉ်ရိှ အဆင့်များတွင် အ သးစိတ်ကည့်ရနိင်သည်။ 
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NFMS ၏အန္တမရည်မှန်းချက်မှာ လထအတွင်း မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွ မ့ျား ထတ်လတ်မ 

ပမာဏနှင့် နိင်င့သစ် တာများက စပ်ယူထားမပမာဏတိအ့တွက ် စိတ်ချယကည်နိင် သာ 

ခန ့မ်ှန်းချက်များ ရရှိ စရန်ြဖစ်သည်။ ၎င်း ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် ပတ်သတ်၍ တွ က့ု 

နရ သာ စိန် ခ မတစ်ခမှာ ပ ၅.၆ တွင် ဖာ်ြပထားသကဲ့သိ ့ ြမအသးချမသည် 

အစဉ်အမဲ ြပာင်းလဲ နြခင်းြဖစ်သည်။ ြမဧရိယာတစ်ခသည ် အသးချမတစ်ခမှ အြခား 

တစ်ခသိ ့ ြပာင်းလဲသွားလင ် ၎င်း၏ အသားတင်ထတ်လတ်မသည်လည်း ြပာင်းလ ဲ

သွားမည်ြဖစ် ပီး NFMS အတွက ် အ ရးကီး သာ ကိစ္စတစ်ရပ်မှာ ဧရိယာတစ်ခ၏ 

ြမအသးချမ အမျိုးအစားတစ်ခချင်းအလက်ိ တိကျ သာမှတ်တမ်းများထားရှိရန်ြဖစ်သည်။ 

 



24 
 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC ၏ လမ်းညန်မမှာ နိင်ငများ 

သည ်သက်ဆိင် သာ ြမဧရိယာများကိ တတ်နိင်သမ  တသမတ်တည်းနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာ 

စွာ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ် ပီး အချက်အလက်များသည ် ြမအသးချမ ဧရိယာများ၏ 

သမိင်း ကာင်းကိ ဖာ်ြပ ပးသင့်သည ်ဟူ၍ြဖစ်သည်။ 

IPCC ၏၂၀၀၃ ြမအသးချမ၊ ြမအသးချမပစ ြပာင်းလဲမနှင့် သစ် တာက  (Land-

use, Land-use Change and Forestry−LULUCF) လမ်းညန်မက အာက်ပါ 

နည်းလမ်းသးမျို းကိ ဆွး နွးအကြပုထားသည်။ 

• နည်းလမ်း ၁ : အ ြခခ ြမအသးချမ အချက်အလက်များ (အချိန် ၁ နှင့် အချိန် 

၂ နှစ်ခစလးရှိ ြမအသးချမအမျို းအစားများ) 

• နည်းလမ်း ၂ : ြမအသးချမနှင့် ြမအသးချမပစ ြပာင်းလဲြခင်းကိ ကွင်းဆင်း 

တိင်းတာြခင်း (အမျို းအစားတစ်ခမှတစ်ခသိ ့အ ြပာင်းအလဲများ) 

• နည်းလမ်း ၃ : ပထဝီဝင်အရ အလွန်တိကျ သာ ြမအသးချမ အချက်အလက် 

များ (သိ ပီးသား နရာများ၏အမျို းအစားများအကား ြပာင်းလဲြခင်း) 

ဖွ ဖို းဆဲနိင်ငအများစတွင် Historical time frame 20 years အတွင်းရိှ ြမအသးချမကိ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ သာနည်းလမ်းြဖစ ် ကိယ်စားြပု ဖာ်ြပရန် Satellite remote sensing 

data များကိ အသးြပု၍ရ သာ နည်းလမ်း (၃) ကိ ရွးချယ်အသးြပုရပါမည်။ 
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နည်းလမ်း (၃) အရ တိကျ သာ ြမအသးချမ ပထဝီဝင်အချက်အလက်များ 

စ ဆာင်းြခင်းသည ် ကာင်းမွန်တိကျ သာ ြမအသးချြခင်းနှင့် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း 

များကိ လ့လာြခင်းများလိအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ− ပ ၅.၇ တွင် ဖာ်ြပ) 

 

ထိအချက်အလက်များကိ 

- ပထဝီဝင်ကွဲြပားမ နရာတိင်း၏ အမှတ်အသားများကိ နမူနာ ကာက်ယူြခင်း 

- အြပည့်အဝစာရင်း ကာက်ယူြခင်း(wall to wall mapping) 

- အထက်ပါအချက်များကိ ပါင်းစပ်ြခင်းများြဖင့် ရရှိနိင်ပါသည်။ 

ထိနည်းလမ်းသည် ရိးရှင်း ပီး နားလည်ရလွယ်ကူ သာ်လည်း အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရန် အ သးစိတ်အချက်အလက်များ အခက်အခဲရှိပါသည်။ အချက်အလက်များ 

စ ဆာင်းရရှိရန် အသးြပုနိင် သာ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ 

- Satellite remote sensing  သည် ကီးမားကျယ်ြပန ့် သာ ဧရိယာများအတွက် 

အလွန် စျးကီးပါသည်။ 

- Web –GIS portal သည ်data များ ြဖန ့် ဝရန်ပွင့လ်င်းြမင်သာမ ရှိ စပါသည်။ 

ပ ၅.၇ သည ် ပါရာ ဂွးနိင်ငတွင် အသးြပု သာ portal ဥပမာတစခ်ြဖစ် ပီး REDD+ 

policies အတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် ရရှိ သာအကျို း ကျးဇူးများကိ 
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စာင့်ကည့် လ့လာရန်နှင့် နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများ၏ အကျို းရလဒ်များကိ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ရန် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

သစ် တာြပုန်းတီး သာဧရိယာများနှင့် ပတ်သတ် သာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် 

သးသပ်ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန် အသးြပုရလွယ် သာ web-interface မှတဆင့် 

အသးြပုသူမှ NFMS system ကိ ပါင်းစပ်အသးြပုရန် ြဖစ်နိင်ပါသည်။ 

ထိ System ကိ ထာက်ပရန်၊ community monitoring သည် satellite data များကိ 

အာက ် ြခအဆင့်ထိ အတည်ြပုစစ် ဆးရန်ခွင့်ြပုထား ပီး၊ local data များကိ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ကာ နိင်ငအဆင့် စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်းများ ြပုလပ်ရပါမည်။ 

နရာတစ်ခတွင်ရှိ သာ တည်ရိှ ပီးစနစ်တစ်ခ ပ ကိ အ ြခခ၍ တည် ဆာက်ရန်မှာလည်း 

အ ရးကးီပါသည်။ (ဥပမာ−သစ် တာလပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ထား သာ ဧရိယာများကိ 

စာင့်ကည့်စစ် ဆး သာစနစ)် 

 

 

 

ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက ်

သစ် တာများ စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်းက ိအ ထာက်အကူြပုရန် သင်တိနိ့င်ငသည ်

မည်သည့် နည်းပညာကိအသးြပုသနည်း? 
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ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏ တိင်းတာြခင်း (Measuring Carbon Stored) 

သစ် တာများတွင် ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏ ြပာင်းလဲြခင်းကိ တိင်းတာနည်း(၂)မျိုး 

ရှိပါသည်။ 

 

ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏ-ြခားနားြခင်း နည်းလမ်း (Stock-Different Method) ကိ 

အသးြပုရာတွင ် အချိန်ကာလတစ်ခနှင့် အြခားမတူညီ သာ အချိန်ကာလတစ်ခတိ၌့ 

တိင်းတာ ရရှိထား သာကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏက ိ သိရှိရန်လိအပ်သည်။ အချိန်ကာလ 

နှစ်ခ၌ ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏမတူညီြခင်းသည ် ကာဗွန်သိ လှာင်မ ြပာင်းလဲြခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည ် ရိးရှင်းလှ သာ်လည်း ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငအများစသည် 

မတူညီ သာအချိန်ကာလနှစ်ခ၌ ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏ စာရင်း ကာက်ယူြခင်းကိ 

လပ် ဆာင် လ့မရှိက ပ။ ၄င်းနည်းလမ်းအစား Gain-Loss နည်းလမ်းကိ အသးြပုက 

သည်။ 

Gain-Loss နည်းလမ်းသည် မကာ သးမီက စာရင်း ကာက်ယူထား သာ ကာဗွန် 

သိ လှာင်မပမာဏ စာရင်းဇယားများကိ အ ြခခ၍ လက်ရှိကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏက ိ

တွက်ချက်သည်။ ထိ ့ နာက် သစ်ထတ်ြခင်း၊ ထင်း လာင်စာအတွက ် ခတ်လှဲြခင်း၊ 

မီး သွးဖတ်ြခင်း၊ ရွက်အပ် အာက်ပိင်းအနားထ ိ   လာင်ကမ်း သာ တာမီးစားကျက ်

ချြခင်း ကာင့် ဆးရးသွား သာ ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏနှင့် သစ် တာသစ်ပင်များ 

ကီးထွားြခင်း ကာင့် လည်း ကာင်း၊ သစ် တာတန်ဖိးြမင့် စိက်ပျို းြခင်း ကာင့် 

လည်း ကာင်း တိးပွားလာ သာ  ကာဗွန်သိ လှာင်မပမာဏတိက့ိ ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်သည်။ 
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ဤနည်းအားြဖင့် လက်ရိှ အသားတင် ကာဗွန်သိ လှာင်မ ပမာဏတိးပွားလာြခင်း (သိ)့ 

အသားတင် ကာဗွန်သိ လှာင်မပမဏ လျာ့နည်းလာြခင်းတိက့ိ ရရှိ ပသည်။ 

ဤနည်းလမ်း၏ တိကျမှန်ကန်မသည ် နိင်ငအဆင့် သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက်ယူ 

ြခင်းမှ ရရှိလာ သာ ယကည်စိတ်ချရ သာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ပ တင်ွ မူတည ်

ပသည်။ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မသည ် အာက်ပါအချက်များ 

ပ တွင ်မူတည် ပသည်။ 

• မတူညီ သာ ဂဟ ဗဒဆိင်ရာအ ြခအ နများ၊ 

• စီမအပ်ချုပ်မစနစ်များ၊ 

• လူတိ၏့ ပ ယာဂ ကာင့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ ြဖစ် စြခင်း၊ 

• ြမ ပ ဇီဝြဒပ်ထ၊ ြမ အာက်ဇီဝြဒပ်ထ၊ ြခာက် သွ ့ သဆး န သာ သစ်ပင်ကီး 

များ၊ ြမဆီလာနှင့်် သစ်ရွက်ကိင်း ြခာက်အမက်သရိက်များ စသည့် ကာဗွန် 

သိ လှာင်မပမာဏ ြပာင်းလဲြခင်း။ 

 

GHG စာရင်းများ တွက်ချက်ရာတွင် ြမယာအသးချမနှင့် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်းတိ ့

နှင့် ပတ်သက် သာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီး ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မက ိ ြဖစ် စ သာ အချက်အလက်များနှင့် ပါင်းစပ်တွက်ချက်ပါက ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မပမာဏကိ တွက်ချက်နိင်သည်။ 
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ကာဗွန်ထတ်လတ်မ အညန်းကိန်းသတမ်ှတြ်ခင်း 

(Determining Emission Factors) 

သစ် တာထိန်းသိမ်း စာင့်ကည့် ရးလပ်ငန်းများ လပ် ဆာင်ရာတွင် နိင်ငများ ကု တွ  ့

ရ သာ စိန် ခ မတစ်ရပ်မှာ ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိြဖစ် စ သာ အ ကာင်းအရင်းများကိပါ 

ထည့်သွင်း ဆးြဖတ်ရြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ အစီခစာတင်ြပရာတွင ်သိရှိမအဆင့်(Tier)(၃)ခကိ 

လမ်းညန်ချက်များအြဖစ် အသးြပုနိင်သည်။ 

• သိရိှမအဆင့်(၁) -အစီရင်ခစာတင်ြပရာတွင်   နိင်ငတကာသ ဘာတ ူသတ်မှတ ်

ထား သာ ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ ြဖစ် စသည့်အ ကာင်းအရာများ ပါဝင် သာ 

IPCC နည်းလမ်းများကိ ထည့်သွင်းအသးြပုြခင်း။ 

• သိရိှမအဆင့် (၂)- အ ရးကီးဆး သာ ြမယာအသးချမ အတန်းအစာ များ 

အတွက် နိင်ငအလိက်၊ ဒသအလိက်သီးြခား ြဖစ် လ့ြဖစ်ထရှိ သာ ကာဗွန် 

ထတ်လတ်မပမာဏ ြပာင်းလဲြခင်း အ ကာင်းအရင်းများကိ ထည့်သွင်း 

အသးချ ပီး IPCC ယူဆချက်များနှင့် နည်းလမ်းများကိ အသးြပုြခင်း။ 

• သိရိှမအဆင့်(၃)- နိင်ငအလိက် သီးြခားယူဆချက်၊ နည်းလမ်းနှင့် အချက် 

အလက်များ အသးြပုြခင်း (၄င်းအချက်များသည ် နိင်ငတကာမှ ြပန်လည ်

သးသပ်လက်ခထား သာ အချက်များ ြဖစ်ရမည)် 

အထက်ပါအ ကာင်းအရာများကိTable (5.11) တွင်အကျဉ်းချုး ဖာ်ြပထားသည်။ 
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ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက် 

သိရိှမအဆင့် (၃) (Tier-3) အချက်အလက်စ ဆာင်းရန် (ြဖစ်နိင်လင)် သင့်၏နိင်ငအတွက ်

မည်သည့်ဧရိယာ ( ြမအသးချမ၊ သတ်မှတ်ခွဲြခားထား သာ ြမဧရိယာ အစရှိသည)် ကိ 

ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်မည်နည်း။အဘယ် ကာင့်နည်း။ 

 

REDD+အတွက် အစီရင်ခစာတင်ြပြခင်း (Reporting for REDD+) 

REDD+ တိးတက်မအစီရင်ခြခင်းအတွက် ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထား သာ လပ်ငန်းစဉ ်

များရှိပါသည်။ ၎င်းလပ်ငန်းစဉ်များကိ အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များပါ၀င် အာင် 

ရးဆွဲသင့်ပါသည်။ 

• ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်း - ပီးြပည့်စ သာ လက် တွလ့ပ် ဆာင်မ လိအပ်ချက်များ 

အတိင်း သယဇာတစာရင်း ကာက်ယူြခင်းကိ မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည်ဟ 

ဖာ်ြပထား သာ ရှင်းလင်းတကိျသည့်မှတတ်မ်းများ လ လာက်စွာရှိရမည်။ 

• ပီးြပည့်စမရှိြခင်း - ကာဗွန်အရင်း အြမစ်များ၊ သိ လှာင်ရာ နရာများနှင့် 

ဓါတ် ငွ မ့ျားအတွက ်ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်မများကိ စာရင်းြပုစထားရမည်။ 

• နိင်ငသစ် တာဖန်းလမ်းမ 

• နင်းယှဉ် ဖာ်ြပနိင်မ - အစီရင်ခစာသည် နိင်ငလမ်းညန်ချက် နှင့် သတ်မှတ် 

နည်းလမ်းများကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

• လိက် လျာညီ ထွရှိမ -IPCC ၏ လမ်းညန်ချက်များနှင့် လိက် လျာ 

ညီ ထွြဖစ် စရန် (သစ် တာကာဗွန်ထတ်လင့်မ ရည်ညန်းအဆင့်) နှင့် သယဇာတ 

စာရင်း ကာက်ယူြခင်းသည ်ထတလ်တြ်ခင်းနှင့် စပ်ယူြခင်း တိ၏့ အမှန်အတက် 

အကျများကိ ထင်ဟပ် ဖာ်ြပ စရမည်ြဖစ် ပီး နည်းစနစ်ဆိင်ရာကွဲလွဲမများ၊ 

ရလာဒ်များ ြဖစ်မလာ စရန် ြဖစ်သည်။ 

• တိကျမရှိြခင်း- GHG inventory တွင် လျာ့နည်း၍ ြဖစ် စ၊ ပိမိ၍ ြဖစ် စ၊ 

ခန ့မ်ှန်းြခင်းများ မပါ၀င်ဘဲ ြဖစ်နိင်သ လာက ် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန် နှင့် 

ဘက်လိက်ကွဲလွဲမကိ နည်းနိင်သမနည်း အာင ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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 REDD+ ၏ တိးတက်မများကိ UNFCCC သိ ့အစီရင်ခတင်ြပရာတွင် နိင်ငများ အ နြဖင့် 

နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါသည်။ 

၁။ နိင်ငအဆင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွကြ်ခင်း- အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များ ပါ၀င် 

သည်။ 

• နိင်ငအ ြခအ န 

• ထိခိက်နိင်မအကဲြဖတ်ြခင်း 

• ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းအတွက ် ငွ ကးနှင့်နည်းပညာဖလှယ်မ 

• ပညာ ပးြခင်း၊ သင်တန်း ပးြခင်း၊ ြပည်သူအားအသိြမင့်တင်ြခင်း 

• နိင်ငအဆင့် GHG inventory ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၂။ နှစ်နှစ်တစ်ကိမ်မွမ်းမြပင်ဆင်ြခင်းအစီရင်ခစာ (Biennial Update Reports, 

BUR)- REDD+ activities များကိ အ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှ

ရရှိလာ သာ ရလာဒ်များကိအ ြခခ၍ ငွ ကးရန်ပ ငွ ရရှိလိလင ်နည်းပညာဆိင်ရာ 

နာက်ဆက်တွဲ ဖာ်ြပချက်များ ပါ၀င်ရမည်။ 

BUR ၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မကာ သးမီက တင်သွင်းအစီရင်ခထား သာ နိင်ငအဆင့် 

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် အာက်ပါနယ်ပယ်များတွင ် မွမ်းမြပင်ဆင်မတစ်ခ 

ြဖစ် ပ  လာ စရန်ြဖစ်သည်။ 

• နိင်ငအ ြခ နနှင့်ဌာနဆိင်ရာဖွဲ စ့ည်းတည် ဆာက်ပများ။ 

• နိင်င၏GHG inventory။ 

• Methodology များပါ၀င် သာ လျာ့ကျမ ဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့် သက် ရာက်မ 

များ။ 

• အခက်ခဲနှင့်ကွာဟမများ၊ ငွ ကး၊ နည်းပညာ၊ စွမ်း ဆာင်ရည်လိအပ်ချက်များ။ 

• BURြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုချက် တာင်းခြခင်းအတွက ် အ ထာက်အပ့ရရိှမ 

အတိင်းအတာ။ 

• နိင်ငအဆင့် တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း။ 

လက်ရှိအ နြဖင့် BUR ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက် တိကျ သာ ဖွဲ စ့ည်းမမရှိ သး သာ်လည်း GIZ 

၏ ရးဆွဲ နဆဲ အ နအထားရှိ ပီးြဖစ်သည်။ 
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နိင်ငအဆင့်အစီရင်ခစာအား အရည်အ သွးထိန်းချုပ်ြခင်း (Quality Control of Country 

Reports) 

ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီး နာက ် အစီရင်ခစာများကိ အလးစအရည်အ သွး ထန်ိးချုပ်မနှင့် 

အာမခချက်များရရှိ အာင် ဦးတည် ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

အရည်အ သွးထိန်းချုပ်မအတွက ် အချက်အလက် ြပည့်စမှန်ကန်မရှိ စရန် အမှား 

ထိန်းချုပ်မများကိ ြဖရှင်းရန် ပမှန်စစ် ဆးမနှင့် လိက် လျာညီ ထွရှိမရှိစစ် ဆးမတိက့ိ 

ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ Inventory materials များကိ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်ြဖစ် ပီး 

အရည်အ သွး သချာ စရန်လည်း အ လးထားရမည်။ 

အရည် သွး သချာ စ ရးအတွက ် ထိန်းချုပ်မလပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်ထည် ဖာ်၍ 

အပီးသတ် သယဇာတစာရင်း ကာက်ယူရာတွင ် ြပန်လည်စစ် ဆးမများ ဆာင်ရွက်ရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကိလွပ်လပ် သာ Third parties များမှ ဆာင်ရွက်ပါက ပိမိထိ ရာက်နိင် 

ပါသည်။ 

 

အတည်ြပုြခင်း (Verification) 

နာက်ဆးအတည်ြပုြခင်း အဆင့်တွင် LULUCF ကမ်းကျင်သူနှစ်ဦးက International 

Consultation and Analysis (ICA) နှင့်အည ီ BUR နည်းပညာဆိင်ရာ နာက်ဆက်တွဲ 

ဖာ်ြပချက်များက ိ အကဲြဖတ်သည်။ ထိ ့ နာက် ၎င်းတိ ့ အကဲြဖတ်မကိ ထင်ဟပ် စ သာ 

နည်းပညာဆိင်ရာ အစီရင်ခစာကိ ြပင်ဆင်ရပါသည်။ အစီရင်ခစာတင်ွ နာက်ဆက်တဲွ 

ရလာဒ်များနှင့် သတ်မှတ်ဧရိယာများ၏ တိးတက်မများကိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမများ ြပုလပ်ရ 

ပါသည်။ ြဖစ်နိင် သာ ဆွး နွးမများလည်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါသည်။ 

နိင်ငမှ အကြပုချက်များအပါအ၀င် LULUCF ကမ်းကျင်သူများ၏ အ ချာသတ ်

အစီရင်ခစာ ကိ UNFCCC REDD+ web platform တွင် တရား၀င် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

  

 

 

 

 

ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့် အချက် 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက်ယူြခင်းသည ် MRV လပ်ငန်းစဉ် 

များ၏ အစိတ်အပိင်းတခြဖစ်၍ တိကျခိင်လ သာ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖစ်ရန် 

လိအပ် သာ ကာင့် မတူညီ သာနိင်ငအလိက ် မတူညီ သာစိန် ခ မ အ ြခအ နများ 

တည်ရိှနိင်သည။် 



34 
 

 

 

 

 

 

 

လက် တွ ့ လ့လာြခင်း 

လ့ကျင့်ခန်းများ 

အာက် ဖာ်ြပပါ လ့ကျင်ခန်းများသည ် COP 19: Warsaw(2013) အား ရည်ညန်းထား 
ပါသည်။  

I. Multiple choice quiz (NFMS and the UNFCCC. The Warsaw 
Framework for REDD+ Decision 14/CP.19) 

 Decision 14/CP.19 (တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပု 
သတ်မှတ်ြခင်း နည်းစနစ်များ) အား ကိးကား၍ အာက်ပါ မးခွန်းများကိ ြဖဆိပါ။ 
(တဦးတည်း ြဖပါ။ ထိ ့ နာက် သင့်မိတ် ဆွ၏အ ြဖနှင့်နင်းယှဉ်ပါ။) 

၁။ မည်သည်အား တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပုသတ်မှတ်ြခင်း(MRV) 
ြပုလပ်မည်နည်း။ 

က။လူသားတိ၏့ လပ် ဆာင်ချက် ကာင့် ရင်းြမစ်များမှ မှန်လအိမ်ဓာတ် ငွ မ့ျား 
ထတ်လတ်မနှင့် ကာဗွန်သိ လှာင်ရများမ ှကာဗွန်စပ်ယူဖယ်ရှားမ၊ 

ခ။ သစ် တာ၏ ကာဗွန်သိ လာှင်မပမာဏ၊ 

ဂ။ သစ် တာ၏ ကာဗွန်သိ လာှင်မပမာဏ ြပာင်းလဲြခင်း၊ 

ဃ။ သစ် တာဧရိယာများ ြပာင်းလဲြခင်း၊ 

င။ အထက်ပါအားလး၊ 

၂။ REDD+ MRV စနစ်များသည် အာက်ပါတိအ့နက်မှ တခနှင့် လိက် လျာညီ ထွမ 
ရှိသည်။ 

ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့် အချက် 

 သင်တိနိ့င်ငအ နြဖင့် UNFCCC အားြဖစ်နိင် သာ နည်းစနစ်အမျို းမျို းြဖင့် 
အစီရင်ခတင်ြပနိင်သည်။ UNFCCC သိ ့ အစီရင်ခတင်ြပြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 
ပတ်သတ်၍ သင့်နိင်င၏ လက်ရှိလပ် ဆာင် န သာ လပ်ငန်းစဉ်များမှာ အဘယ်နည်း။ 
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က။နိင်ငလးဆိင်ရာ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့ပါးသက်သာ စ ရး လပ်ငန်းစဉ် 
များအတွက် MRV စနစ်များ၊ 

ခ။ Landsat၊ 

ဂ။ NGOs၊ 

ဃ။ အထက်ပါအားလး၊ 

 

၃။ REDD+ MRV စနစ်များသည်  

က။ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိရမည်။  

ခ။နိင်ငအတွင်းရှိ သစ် တာကာဗွန် ထတ်လပ်မဆိင်ရာ ရည်ညန်းအဆင့်နှင့် 
လိက် လျာညီ ထွမ ရှိရမည်။ 

ဂ။ REDD+ ငွ ပး ချမအား ပိမိြမင့်မား စရမည်၊ 

ဃ။ အထက်ပါ (က) နှင့် (ခ)။ 

၄။ REDD+ MRV အစီရင်ခတင်ြပြခင်းသည ်

က။ မိမိဆန္ဒအ လျာက် လပ် ဆာင်ရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ခ။ မြဖစ်မ နလပ် ဆာင်ရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဂ။ UNFCCC အရ ရလဒ်များအ ပ  အ ြခခ၍ ငွ ပး ချမအတွက ်လိအပ်သည်။ 

ဃ။ အထက်ပါ (က)နှင့် (ခ)။ 

၅။ REDD+ MRV အစီရင်ခတင်ြပြခင်းသည ်

က။ NGOs ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရသည်။ 

ခ။ UNFCCC သိ ့နှစ်နှစ်တကိမ် တင်သွင်း သာ အစီရင်ခစာများတွင် ပါဝင် သာ 
နည်းပညာဆိင်ရာ နာက်ဆက်တွဲ ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရသည်။ 

ဂ။ Wikipedia။ 

ဃ။ အထက်ပါအားလး။ 

II. Multiple choice quiz − NFMS and the UNFCCC. The Warsaw 
Framework for REDD+ Decision 11/CP.19) 
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         Decision 11/CP.19 (တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခတင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပု 
သတ်မှတ်ြခင်းနည်းစနစ်များ) အား ကိးကား၍ အာက်ပါ မးခွန်းများကိ ြဖဆိပါ။ 
(တဦးတည်း ြဖပါ။ ထိ ့ နာက် သင့်မိတ် ဆွ၏ အ ြဖနှင့် နင်းယှဉ်ပါ။) 

၁။ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ လ့လာ စာင့်ကည့် ရးစနစ ် (National Forest Monitoring 
System, NFMS) အား- 

(က)Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC ြဖင့် 
လမ်းညန်ထားသည်။ 

(ခ) တိကျို သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် လမ်းညန်ထားသည်။ 

(ဂ) The United Nations Convention on Biodiversity and 
Desertification, UNCBD. 

(ဃ) အထက်ပါအားလး 

၂။ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ လ့လာ စာင့်ကည့် ရးစနစ ် (National Forest Monitoring 
System, NFMS) သည-် 

(က) ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိရမည်။ 

(ခ) အချိန်ကာလာသည်နှင့်အမ  လိက် လျာညီ ထွမ ရှိရမည်။ 

(ဂ)နိင်ငအဆင့် သစ် တာ လ့လာ စာင့်ကည့် ရးစနစ ် (MRV) အတွက် 
သင့် လျာ်မ ရှိရမည်။ 

 (ဃ)အထက်ပါအားလး။ 

၃။ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ လ့လာ စာင့်ကည့် ရးစနစ(်National Forest Monitoring 
System, NFMS) သည-် 

(က) ဒသအဆင့် လပ် ဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။ 

(ခ) နိင်ငအဆင့် လပ် ဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။ 

(ဂ)နိင်ငအဆင့်အထ ိ လပ် ဆာင်နိင်ရန် ကားြဖတ် ဆာင်ရွက်မအြဖစ ် ြပည်နယ်နှင့် 
တိင်း ဒသကီး အဆင့် လပ် ဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။ 

(ဃ) အထက်ပါ (ခ)နှင့် (ဂ)။ 
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၄။ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ လ့လာ စာင့်ကည့် ရးစနစ(်National Forest Monitoring 
System, NFMS) သည-် 

(က) ရှိ ပီးစနစ်များအ ပ တွင် အ ြခခ တည် ဆာက်သင့်သည်။ 

(ခ) တိးတက်မအတွက ်လိက် လျာညီ ထ ွခွင့်ြပုနိင်မရှိသင့်သည်။ 

(ဂ)နိင်င၏ သစ် တာအမျို းမျို းအား အကဲြဖတ်ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း လပ် ဆာင်နိင် 
ရမည်။ 

(ဃ) REDD+ နည်းလမ်းများအား ထင်ဟပ် စသင့်သည်။ 

(င) အထက်ပါအားလး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


