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အဓိကအ ကာင်းအရာများ (Key Messages) 

• သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် (Forest Reference 

Emission Levels) နှင့် သစ် တာရည်ညန်းပမာဏအဆင့် (Forest Reference 

Levels) တိသ့ည် REDD+ လပ်ငန်းများအား နိင်ငအသီးသီးမှ ပီးစီး ဆာင်ရွက်မအ ပ  

အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ရန်အတွက် ရည်ညန်းအမှတ် (benchmarks) များ ြဖစ်ကသည်။ 

• FREL/FRL တင်သွင်းအစီရင်ခြခင်းသည် နည်းပညာဆိင်ရာ ဆန်းစစ် လ့လာမကိ 

ဆာင်ရွက် ပးသည့် REDD+ ၏ တစ်ခတည်း သာ အစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ်သည်။ 

• နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းစီအတွက် FREL/FRL သတ်မှတ်ရန် နည်းလမ်း ရွးချယ်မသည ်

သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းမကိ ြဖစ် ပ စသည့်အ ကာင်း 

ရင်းများနှင့် နိင်ငအ ြခအ နများအ ပ တွင် မူတည်သည်။ 
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နိဒါန်း (Introduction) 

ဤသင်ရိး(module) သည ် FREL/FRL နှင့် REDD+ ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်း လပ်ငန်း 

များအတွက် အစိတ်အပိင်း(၄)ခအနက ်တစ်ခကိ ကိယ်စားြပုပါသည်။ 

ဤသင်ရိး (module) တွင် အာက်ပါတိနှ့င့်ပတ်သတ်၍ ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင် 

ပါသည်။ 

• FREL/FRL ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း? 

• FREL/FRL သတ်မှတ်နိင်ရန် လမ်းညန်ချက်များ။ 

• FREL/FRL ကိ မည်သိအ့စီရင်ခတင်သွင်းရသနည်း? 

FREL/FRL ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း? 

FREL နှင့် FRL တိသ့ည် REDD+ လပ်ငန်းများအား နိင်ငအသီးသီးမှ ဆာင်ရွက်မ 

အ ပ  အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ရန်အတွက် ရည်ညန်းအမှတ ်(benchmarks) များ ြဖစ်ကသည်။ 

FREL နှင့် FRL အယူအဆနှစ်ခ၏ ကွဲြပားြခားနားမက ိ တိတိကျကျ ရှင်းလင်းမထား 

သာ်လည်း United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) မှ ၎င်း၏ဆးြဖတ်ချက်တွင် FREL နှင့် FRL ဟပင် ရညည်န်းပါသည်။ 

သိ ့ သာ ်UN-REDD မှ အာက်ပါအတင်ိး အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

• Forest Reference Emission Level (FREL) တွင် ကာဗွန်ထတလ်တမ် 

လျာ့ကျ စနိင်သည့် ဆာင်ရွက်ချက်များသာ ပါဝင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့ ် FREL 

၏ နယ်ပယ် တွင် သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းမမှ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းသာ ပါဝင်ပါသည်။ 

• Forest Reference Level (FRL) တွင် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ကျ စနိင် 

သည့် ဆာင်ရွက်ချက်များသာမက ကာဗွန်စပ်ယူထိန်းသိမ်းမကိ တိးတက် စနိင် 

မည့် ဆာင်ရွက်ချက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် FRL ၏နယ်ပယ်တွင် 

FREL တွင် လိအပ် သာ ဆာင်ရွက်ချက်များနည်းတ ူသစ် တာကာဗွန်သိ လှာင ်

မပမာဏ ြမင့်တင်ြခင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။                                
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Figure 6.1 သည ် FREL/FRL သတ်မှတ်ရန် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ၏ ရိးရှင်း 

သာ ယခင်ကာလအချက်အလက်များ၏ ပျမ်းမတန်ဘိး (Historical Average) ကိ 

အသးြပုထား သာ နိင်ငတစ်နိင်င၏ ြဖစ်နိင် ချရှိ သာ FREL/FRL ကိ ဖာ်ြပထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

 

နိင်ငတစ်နိင်ငသည ် မည်သည့် REDD+ လပ်ငန်းကမိ  ဆာင်ရွက်ြခင်းမရိှခ့ဲလ င် 

FREL/FEL သတ်မှတ်ရာတွင် သစ် တာနှင့်ဆက်စပ် နသည့် လပ်ငန်းများမှ ကာဗွန ်

ထတ်လတ/်စပ်ယူနိင်သည့် ရင်းြမစ်များအား ဂရတစိက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအပ်သည်။ 

အထက်ပါပတွင် ယခင်နှစ်များ၏ ကာဗွန်ထတ်လပ်မအမှတ်များ (historical emission) 

များမှ ခန ့မှ်န်းတန်ဘိး လမ်း ကာင်းကိ ရှင်းလင်းစွာ မ ရးဆွဲနိင်လင် သာ်လည်း ကာင်း၊  

REDD+ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည်မ ဖာ်နိင်ြခင်း (သိ)့ ပမှန်သးစွဲမ “business as 

usual” emission မှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ အချက်အလက်များ မရှိလင် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ယခငက်ာဗွန်ထတ်လပ်မ အမှတ်များ၏ ပျမ်းမတန်ဘိး   (historical  average)  သည ်

အနာဂါတ်ကာဗွန်ထတ်လတ်မ ခန ့မ်ှန်းရန်အတွက် အ ကာင်းဆး ဖာ်ြပနိင်မ တစ်ခြဖစ် 

သည်။ သိ ့ သာ ်သစ် တာဖးလမ်းမ ြမင့်မား ပီး သစ် တာြပုန်းတီးမ နည်းပါး သာနိင်ငများ 

အတွက် အတိတ်ကာလ ကာဗွန်ထတ်လတ်မများက ိအ ြခခ၍ ခန ့မ်ှန်းြခင်းသည ်  အနာဂတ် 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မအတွက ် ကာင်းမွန် သာ ခန ့မှ်န်းချကတ်စ်ခ ြဖစ်နိင်မည်မဟတ် ပ။ 

Fig 6.2 တွင် ဖာ်ြပထားသကဲ့သိ ့ နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းစီသည် ၎င်းတိန့ိင်ငအ ြခအ နနှင့် 

လိက် လျာညီ ထ ွ ြဖစ် စမည့် ညိနင်းမတစ်ခကိ တင်သင်ွးနိင်သည်။ ညိနင်းမတွင် ပါဝင် 

သည့် အချက်အလက်များသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ မှန်ကန်မ၊ လက်ိ လျာညီ ထရိှွမနှင့် 

ြပည့်စမှန်ကန်မ ရိှရမည်ြဖစ်သည်။ (ဆိလိသည်မှာ FREL/FRL ြပန်လည ်သတ်မှတ်နိင်ရန် 

အတွက် အချက်အလက်များကိလည်း ခွင့်ြပု ပးရမည်ြဖစ်သည်။) 
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FREL/FRL ဘာ ကာင့ ်သတ်မှတ်ရသနည်း? 

FREL/FRL သတ်မှတ်ရန် အ ကာင်းရင်းများစွာ ရှိသည်။ 

• နိင်ငအသီးသီးသည် UNFCCC အာက်တွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များမှ တဆင့် 

နငိင်တကာ၏ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းအတွက ်၎င်းတိ၏့ အ ထာက်အက ူ

ပးနိင်မကိ ဖာ်ြပလိ သာ ဆန္ဒရှိနိင်သည်။ 

• နိင်ငအသီးသီးသည် နိင်ငတွင်း (Domestic reasons) သစ် တာက တွင ်

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချရန် ဆာင်ရွက် သာ နညး်လမ်းများနှင့် မူဝါဒများ၏ 

အကျို း သက် ရာက်မအ ပ  တိးတက်မကိ ဆန်းစစ်လိ သာ ဆန္ဒရှိနိင်သည်။ 

• နိင်ငအသီးသီးသည် ရလဒ်ကိအ ြခခ သာ ငွ ပး ချမ (Result-based Payments) 

များ ရရှိလိ သာဆန္ဒရှိကသည်။ UNFCCC၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ ရလဒ်ကိ 

အ ြခခ သာ ငွ ပး ချမ (Result-based Payments) ရရိှရန်အတက်ွ ဆန်းစစ် 

အကဲြဖတ်ထား သာ FRL တစ်ခ လိအပ်သည်။ 

ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက် (Reflection  Point)                                          

အတိတ်ကာလ ကာဗွန်ထတ်လတ်မအညန်းကိန်းများသည် အဘယ် ကာင့် သစ် တာမှအနာဂတ ်

ကာဗွန်ထတ်လတ်မ၏ ကာင်းမွန် သာအညန်းကိန်းတစ်ခ မြဖစ်နိင်သနည်း?           

(အထူးသြဖင့် သစ် တာဖးလမ်းမြမင့်မား ပီး သစ် တာြပုန်းတီးမနည်းပါး သာနိင်ငများအတွက)် 
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REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၏ ရလဒ်များအား ရလဒ်ကိအ ြခခ သာ 

ငွ ပး ချမ (Result-based Payments) မူ ဘာင်အတွင်းမှ တိင်းတာ ပီး ၎င်းတိကိ့ 

နှစ်နှစ်တစ်ကိမ် မွမ်းမြပင်ဆင်ထား သာ အစီရင်ခစာ (Biennial Update Report,BUR) 

၏ နည်းပညာဆိင်ရာ နာက်ဆက်တွဲတစ်ခအြဖစ် ထည့်သွင်း အစီရင်ခသင့်ပါသည်။ 

(Decision 14/CP.19) 

UNFCCC အာက်တွင် ရလဒ်ကိအ ြခခ သာ ငွ ပး ချမ (Result-based Payments) 

များသည် UNFCCC ၏ တရားဝင် ငွ ကးအဖွဲအ့စည်းြဖစ် သာ Green Climate Fund 

အပါအဝင် အြခား သာ အဖွဲအ့စည်းအသီးသီးများမှ ရရှိနိင်ပါသည်။ Green Climate 

Fund အ နြဖင့် မည်သည့်ရင်းနီှးြမုပ်နှမမ  မြပုလပ်ရ သး သာ်လည်း၊ ရလဒ်ကိ 

အ ြခခ သာ ငွ ကး ထာက်ပ့မများ ပ့ပိး ပးမည့် အ ြခအ နများကိ ြပတ်ြပတ်သားသား 

မဆးြဖတ်ရ သး သာ်လည်း ၂၀၁၅ ခနှစ်တင်ွ အဆိတင်သွင်းမများကိ စတင်လက်ခနိင်ရန ်

မာ်လင့်ထားသည်။ 

လက်ရှိအချိန်တွင် သရပ်ြပလပ်ငန်းများ (Demostration Activities) အတွက ် Forest 

Carbon Partnership Facility’s Carbon Fund က့ဲသိ ့ သာ ရလဒ်ကိအ ြခခ သာ 

ငွ ပး ချမ (Result-based Payments) များ ပ့ပိး ပးနိင်မည့် ကနဦး ဆာင်ရွက်ချက် 

များစွာ ရှိ နပါသည်။ Reference Level ကိ Carbon Fund တွင် ကာဗွန် ထတ်လတ်မ 

လာ့ချ ရး အစီအစဉ်ဆိင်ရာ အကဉာဏ် ကာက်နတ်ချက် (Emission Reduction 

Program Idea Note, ERPIN) အြဖစ် ယူဆပီး နာက်ပိင်းတွင ် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

လာ့ချြခင်း ငွ ပး ချမဆိင်ရာ သ ဘာတူညီချက ် (Emission Reduction Payment 

Agreement, ERPA) တွင် Operational Reference Level အြဖစ် သတ်မှတ် 

ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။ FCPF Carbon Fund သည်  UNFCCC နှင့် လိက် လျာညီ ထွ 

ြဖစ် သာ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း အစီအစဉ်များအတွက ် လမ်းညန်ချက်များကိ 

ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ ထိအ့ြပင် ၎င်းအဆင့်ကိ ကျာ်လွန်သွားပါက ရလဒ်ကိအ ြခခ သာ 

ရပ ငွရရှိမကိ ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ်ချက်များအ ပ တွင် အ သးစိတ် 

အချက်အလက်များကိလည်း ထပ်မြဖည့်ဆည်း ပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငတစ်နိင်င၏ 

FREL/FRL သတ်မှတ်ြခင်းနည်းလမ်း အကျဉ်းချုပ်ကိ UN-REDD ၏ FREL/FRL 

သတ်မှတ်ြခင်း နည်းလမ်းဆိင်ရာ တရားဝင်ြပ ာန်းထတ် ဝမများတွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

REDD+လပ်ငန်းများအတွက ် ငွ ကးနှင့်သက်ဆိင် သာ အချက်အလက်များကိ Module 

9: REDD+ Finance တွင် တွရ့ှိနိင်ပါသည်။                     
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FREL/FRLသည ်REDD+ ၏အြခားအစိတ်အပိင်းများနှင့် မည်သိဆ့က်စပ် နသနည်း? 

ရှ တ့ွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း နိင်ငတစ်နိင်ငအ နနှင့် REDD+တွင် ပါဝင်နိင်ရန် 

ဆာင်ရွက်ရမည့် က (၄)ခ ပါဝင် သာ REDD+ မူ ဘာင်တစ်ခက ိ UNFCCC မှ 

ချမှတ်ထားပါသည်။(Decision1/CP.16) 

 

ဤအစိတ်အပိင်းများသည် တစ်ခနှင့်တစ်ခ ယတ္တ ိကျကျ ဆက်စပ်မရှိသည်။ 

၁။ သင်ရိး(၄): နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာများနှင့် လပ်ငန်းအစီအစဉ်များတွင် ဆွး နွး 

ထား သာ နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာမှတဆင့် REDD+ လပ်ငန်းများကိ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၂။သင်ရိး(၅): နိင်ငအဆင့်သစ် တာက စာင့် ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ်တွင် ဆွ: နွးထား 

သာ နိင်ငအဆင့် သစ် တာက  စာင့်ကည့် လ့လာမစနစ်မှတဆင့် သစ် တာများမှ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မနှင့် ကာဗွန်စပ်ယူထိန်းသိမ်းထားမကိ စာင့်ကည့် လ့လာရမည်။      

၃။ယခသင်ရိးတွင် ဆွး နွးထား သာ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မအ ပ  

ရည်ညန်းအမှတ်အြဖစ ်သတ်မှတ်ထား သာ FREL/FRL ကိ အကဲြဖတ်စစ် ဆးရမည်။ 

၄။ သင်ရိး(၇): UNFCCC အာက်ရှိ REDD+ Safeguards တွင် ဆွး နွးထား သာ 

REDD+ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ထိခိက်မမရှိ စရန် Safeguard 

Information System ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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FREL/FRL နှင့် Safeguards အတွက် UNFCCC သိ ့ သတင်းအချက်အလက်များ 

အစီရင်ခ တင်ြပရမည်။ REDD+ အစိတ်အပိင်းများကား တချို ့ သာဆက်စပ်မများကိ 

UNFCCC ၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ တရားဝင် အတည်ြပုသတ်မှတ်ရမည်။             

ဥပမာ- နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ ် (National Forest 

Monitoring System, NFMS) နှင့် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းအဆင့်များ 

(FREL/FRL) တိ ့ကား ဆက်စပ်မတွင် နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ် 

(National Forest Monitoring System, NFMS) သည် ကာဗွန်ရင်းြမစ်များမှ 

လူသားတိ ့ ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ သစ် တာနှင့်ဆက်စပ် နသည့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မများ 

နှင့် ကာဗွန်သိ လှာင်ကန်များမှ စပ်ယူထိန်းသိမ်းထားမများအား တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခ 

တင်ြပြခင်း၊ အတည်ြပုစစ် ဆးြခင်း (Measuring, Reporting and Varifying, MRV) 

တိအ့တွက် သင့် တာ် သာ သတင်းအချက်အလက်များအား ြဖည့်ဆည်း ပးသင့်သည်။ 

 (Decision11/CP.19,p.3) ထိ ့ နာက ် နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာ 

ြခင်းစနစ် (Measuring, Reporting and Varifying,MRV) သည် လက်ရှိ ရှိ န သာ 

(သိ)့ ြပင်ဆင်မွမ်းမထား သာ သစ် တာကာဗွန် ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းအဆင့်များ 

(FREL/FRL) နှင့် လိက် လျာညီ ထ ွ ြဖစ် စရန် ထိန်းသိမ်းသင့်သည်။ (Decision 

14,CP.19) 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ(်National Forest Monitoring 

System, NFMS) မှ စ ဆာင်းရရှိထား သာ အချက်အလက်များနှင့် သစ် တာကာဗွန် 

ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းအဆင့်များ(FREL/FRL) သတ်မှတ်ရန် အသးြပု သာ အချက် 

အလက်များကား လိက် လျာညီ ထွရှိမသည ်တိင်းတာ၍ အစီရင်ခတင်ြပထား သာ ကာဗွန် 

ထတ်လတ်မ/ စပ်ယူ ထိန်းသိမ်းမကားြခားနားမ (သိ)့ ရလဒ်ကိ သချာ စရန်နှင့် 

သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းအဆင့်များ (FREL/FRL) သည် နိင်ငအသီးသီးမ ှ

REDD+ လပ်ငန်းများအ ကာင ် အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မရှိ/မရိှကိ ထင်ဟပ် ဖာ်ြပနိင ်

သည်။ (ဥပမာ- အချက်အလက်ပိင်းဆိင်ရာ (သိမ့ဟတ်) နည်းစနစ်ပိင်းဆိင်ရာ ကွဲြပား 

ြခားနားမများ)။ 
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FREL/FRLs နှင့် ပက်သက်၍ UNFCCC ၏ လမ်းညန်မ 
 

FREL/FRLs နှင့်ပက်သက်၍ လမ်းညန်မအား ဆးြဖတ်ချက ် 4/CP.15 ၊ 12/CP.17 နှင့် 

13/CP.19 မှ ထာက်ပ့ ပးထားပါသည်။ ဆးြဖတ်ချက ်4/CP.15 သည် FREL/FRLs ကိ 

ရည်ညန်းသည့် ပထမဆးြဖတ်ချက ် ြဖစ်ပါသည်။ FREL/FRLs သတ်မှတ်ရာတွင် နိင်င ရး 

အ ြခအ နများနှင့်အည ီ historical data များ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

ရှိ အာင် လပ် ဆာင်သင့်ပါသည်။ ထပ်မ၍ ဆးြဖတ်ချက1်2/CP.17 သည် FREL/FRLs 

သတ်မှတ်ရန်အတွက ် လမ်းညန်မများ ပးထား ပီး ထိဆးြဖတ်ချက ် နာက်ဆက်တွဲတွင် 

UNFCCC သိ ့ အစီရင်ခတင်ြပသည့်အခါ FREL/FRLs တွင် ပါဝင်ရန် လိအပ်သည့် 

အရာများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များအား လမ်းညန်မ ပးပါသည်။ 

ဆးြဖတ်ချက ် 13/CP.19 မှ FREL/FRL နှင့်ပက်သက်၍ နည်းပညာဆိင်ရာ ဆန်းစစ် 

လ့လာမများအ ပ  အ သးစိတ်အချက်အလက်များ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။  

ဆးြဖတ်ချက ် 4/CP.15 ၊ 12/CP.17 နှင့် 13/CP.19 မှ အချို ့ သာ အချက်အလက်များ 

အြဖစ်  ရွးချယ်မများြပုလပ်ရမည့် နိင်ငများနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအပ်သည့်နိင်င 

များကိ ထတ်နတ်နိင်ပါသည်။ ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များမှာ 

• Scale (FREL/FRLs မှ လမ်းြခုထား သာ ဧရိယာ) 

• Scope (REDD+ လပ် ဆာင်မများ၊ FREL/FRLs တွင် ပါဝင် သာ ကာဗွန ်

သိ လှာင်ရာ နရာများ(pool) နှင့် ဓာတ် ငွမ့ျား (gas) များ) 

• သစ် တာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်( Forest Definition) 

• Historical data (emission factors နှင့် activity data ရွးချယ်ြခင်း နှင့် 

ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း) 

• နိင်င့အ ြခအ နများနှင့် FREL/FRLs  သတ်မှတ်ြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်း 

များ။ 

ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက်(Reflection Point) 

နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာမစနစ(်NFMS) နှင့် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

ရည်ညန်းပမာဏအဆင့်(FREL/FRLs)တိအ့တွက် အချက်အလက်များကိ စ ဆာင်းရာတွင ်

လိက် လျာ ညီ ထွမရှိရန် အဘယ့် ကာင့် အ ရးကီးသည်ကိ သင်ရှင်းြပနိင်သလား။ 
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UNREDD မှ ထတ် ဝ သာ “UNFCCC လမ်းညန်မ အာက်တွင ် REDD အတွက် 

FREL/FRLs သတ်မှတ်ရန် နည်းပညာဆိင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ” 

သည ်အချက်အလက်တစ်ခစီအတွက် ရွးချယ်မအမျို းမျိုးနှင့် ဆက်စပ်၍ ြဖစ်နိင် ချရှိ သာ 

ကာင်းကျို းနှင့်ဆိးကျို း ဖာ်ြပချက် တစ်ခ ပးပါသည်။ ထိအ့ြပင် ဆးြဖတ်ချက်များ 

ြပုလပ်ရန်အတွက ်လက် တွထ့ည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် အချက်များလည်း ပါ ဝင်ပါသည။်  

FREL/FRLs သတ်မှတ်ရန်ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များ ပါင်းစပ်ြခင်း 
 

အာက်တွင ် ဖာ်ြပထား သာ ပ ၆.၄ သည် FREL/FRLs အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်အတွက် 

ရိးရှင်းသည့်ပ ြဖစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဆွး နွးခဲ့သည့ ် FREL/FRLs သတ်မှတ်ရန် 

ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များ(သိ)့ အ ြခခအတ်ြမစ်များကိ ပါင်းစပ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။ FREL/FRLs နှင့် ပက်သက်၍ အချို ့ သာ ရွးချယ်မများကိ NFMS မှရရိှ သာ 

data အမျို းအစားနှင့် data အရည်အ သွးမှ ရရိှပါသည်။ ၎င်းအြပင် အြခား သာ 

ရွးချယ်မများကိ နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာ (National Strategy) တွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစား 

နိင်ပါသည်။ နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းစီ၏ အ ြခအ နအ ပ မူတည်၍ ပတွင်ြပထားသည့် 

ယူဆချက်များထက ် အြခား ရွးချယ်မ လမ်း ကာင်းများသည်လည်း ြဖစ်နိင် ချရိှသည်။ 

ဥပမာ- နိင်ငတစ်နိင်ငမှ အချို ့ သာသစ် တာ အမျို းအစားများကိ ၎င်းတိ၏့ နိင်ငအဆင့် 

မဟာဗျူဟာတွင် ပါဝင်ဖိ ့ ဆးြဖတ်နိင် ပီး၊ REDD+လပ်ငန်းများ လပ် ဆာင်မများအား 

အကဲြဖတ်လိပါက သစ် တာ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်တွင် အဆိပါသစ် တာများ ပါဝင် စရန ်

သတ်မှတ်ရမည ်ြဖစ်သည်။   



11 
 

 Source: FAO 2015 

  အ ရးပါ သာ လပ် ဆာင်မများ၊ ကာဗွန်သိ လှာင်ကန်များ(pool) နှင့်  ဓာတ် ငွ မ့ျား 

(gas) များအား လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းသည ် scope အတွက် ရွးချယ်မကိ ဖန်တီး ပးသင့် 

သည်။ သိ ့ သာ ် နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာမစနစ်(NFMS) နှင့်  အြခား 

သင့် လျာ် သာ အရင်းအြမစ်များမှ data အရည်အ သွး နှင့် data ရရှိနိင်မများမှလည်း 

သက် ရာက်မရိှရမည်။ ထပ်မ၍ scope အတွက် ရွးချယ်မများကိ National Strategy သိ ့

Action Plan (NS/AP) တွင် နိင်ငတစ်နိင်ငမှ အဆိြပုထားသည့် လပ် ဆာင်ချက်များမ ှ

လမ်းညန် ပးထားပါသည်။ နိင်ငတစ်နိင်ငသည ်ကာဗွန်သိ လှာင်ရာ နရာများ (pool) နှင့် 

ဓာတ် ငွ  ့ (gas) များ၊ အြခား သာလပ် ဆာင်မများအား ထပ်မ ပါင်းထည့်နိင်ရန် ရည်ရွယ် 

လက် ကျဉ်း ြမာင်း သာ နယ်ပယ်(ဥပမာ-သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၊ ြမ ပ ြမ အာက် ဇီဝ 

ြဒပ်ထ) မှစ၍ အဆင့်အလိက် ချဉ်းကပ်နည်းအား လပ် ဆာင်နိင်သည်။ နိင်ငတစ်နိင်ငသည် 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် အဆင့်မှ စတင်ရန် ဆးြဖတ်နိင်သည်။ National Strategy သိ ့

Action Plan (NS/AP)သည ် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၏ ကနဦး ရွးချယ်မ 

အား သတင်းအချက်အလက်များ ပ့ပိး ပးနိင် သာ်လည်း အချက်အလက်များ ရရှိနိင်မ၊ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် စာင့်ကည့် လ့လာမဆိင်ရာ စွမ်းရည်များအပါအဝင် အြခား 

သာ သတင်းအချက်အလက်များလညး် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ 
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FREL/FRL သတ်မှတ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခ မ ရွးချယ်မီ နိင်ငတစ်နိင်ငသည် 

၎င်းတိ၏့ အချက်အလက်များကိ ဆန်းစစ် လ့လာချင်ကမည်ြဖစ်သည်။ ထိြ့ပင် လသူားတိ ့

၏ လပ် ဆာင်ချက် ကာင့် ြဖစ် ပ လာ သာ သစ် တာနှင့်ပက်သက်သည့် ကာဗွန ်

ထတ်လတ်ြခင်း (emission) နှင့် စပ်ယူြခင်း(removals) များ၏ ြပာင်းလဲမများက ိ

နားလည်ရန ် ကို းစားချင်ကလိမ့်မည်။ ယခင်က အချက်အလက်များ (Historical data) 

နှင့် နငိင်အ့ ြခအ နများ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းသည ် FRL သတမှ်တရ်န်အတက်ွ သတင်း 

အချက်အလက်များ ပးရသာမက (NS/AP) လပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လည်း သတင်း 

အချက်အလက်များ ပးသည့်အြပင် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းနှင့် သစ် တာ 

ြပုန်းတီးမကိ ြဖစ် စ သာ အ ကာင်းအရာများအား ပိမိ ကာင်းမွန်စွာ နားလည် စရန ်

အတွက် အ ထာက်အကူြပုပါသည်။ နိင်င့ အ ြခအ နများအား ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းသည ်

သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းနှင့် သစ် တာြပုန်းတီးမက ိ ြဖစ် စ သာ အ ကာင်း 

အရာများ (driver) သည ် သစ် တာနှင့်ပက်သက် သာ ကာဗွန်ထတ်လတ်ြခင်းနှင့် 

စပယူ်ြခငး် တိ၏့ အနာဂတ်လမ်း ကာင်းအား မည်က့ဲသိ ့ အကျို းသက် ရာက်မရှိသည်ကိ 

ပိမိနားလည် စရန် အ ထာက်အကူြပုမည်ြဖစ်သည်။ ထိမှတစ်ဆင့် အလားအလာရှိ သာ 

စ့စပ်ညိနင်းမများအ ပ တွင် ဆးြဖတ်ချက်ချနိင်ရန် ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ ထက့ဲိသိ ့ သာ 

ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ နာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များအား သင်ရိး ၃ 

(module 3) သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ 

သာ အ ကာင်းအရာများတွင် တွန့ိင်ပါသည်။ ထိဆန်းစစ် လ့လာြခင်းသည ်

FREL/FRL သတ်မှတ်ရန်အတက်ွ နည်းလမ်းများနှင့်ပက်သက်၍ နိင်ငများအား 

ခိင်မာ သာဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်နိင်ရန် အကူအညီ ပးပါသည်။ ထိအ့ြပင် UNFCCC 

သိ ့ အဆင့်လိက် အစီရင်ခတင်ြပမအတွက ် ကာင်းမွန် သာ အချက်အလက်များအား  

ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ 

  ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက်                                                                  

သစ် တာနှင့် ပက်သက်၍ ကာဗွန်ထတ်လတ်ြခင်းနှင့် စပ်ယူြခင်း(emissions and 

removals) ၏ အနာဂတ်လမ်း ကာင်းအ ပ  driver များသည် မည်ကဲ့သိ ့သက် ရာက် 

နိင်သည်နှင့် နိင်င့အ ြခအ နများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အဘယ့် ကာင့် အ ရးပါ 

သနည်း။ 
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သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတမ်ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် တင်ြပအစီရင်ခြခင်း 

သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့်(FREL) သတ်မှတ်ရာတွင ်

ဖွ ဖ့ို းဆဲ နိင်ငများအ နြဖင့် voluntary basis အ ပ အ ြခခ ပီး နိင်ငအ ြခအ နများနှင့် 

သင့် လျာ် သာ သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မပမာဏ ရည်ညန်းအဆင့် (FREL) သတ်မှတ ်

ပီး UNFCCC သိ ့အဆိြပုထား သာ FREL ကိ  တင်သွင်းနိင်ပါသည်။ နညး်ပညာဆိင်ရာ 

အကဲြဖတ်မအ နြဖင့် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် တည် ဆာက ်

ရန် နှင့် အနာဂါတ် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် (FREL) ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက်ရန်အတွက် အဖွဲ ၀့င်နိင်ငများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

နည်းပညာဆိင်ရာ အကဲြဖတ်မသည ်သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် 

(FREL) နှင့် ပတ်သတ် သာ သတင်းအချက်အလက်များဆိင်ရာ နည်းပညာဖလှယ် ပးြခင်း 

များကိ လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စရန် အ ထာက်အပ့ ပးပါသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာအကဲြဖတ်အဖွဲ  ့

သည ်UNFCCC အဖွဲအ့စည်းမှ ြမအသးချမ၊ ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း နှင့် သစ် တာ 

က ကမး်ကျင် ၀န်ထမ်းနှစ်ဦးြဖင့် ပါဝင်ဖွဲ စ့ည်း ပီး အကဲြဖတ်စစ် ဆးမများ ြပုလပ် 

ပါသည်။  

UNFCCC   သိ ့သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မပမာဏ ရည်ညန်းအဆင့် (FREL) 

တရား၀င် အစီရင်ခတင်သွင်းမကိ  နိင်ငအလိက်တာဝန်ရှိသူများမှ ြပုလပ်ရပါသည်။ 

အစီရငခ်တင်သွင်းထား သာ FREL/FRL၏ နည်းပညာဆိင်ရာ အကဲြဖတ်မကိ 

ဘွန်(Bonn) တွင် တစ်နှစ်တစ် ကိမ် ကျင်းပြပုလပ် သာ အကဲြဖတ်မအစည်းအ ဝး၌ စတင် 

ြပုလပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၎ငး်နည်းပညာဆိင်ရာ အစီရင်ခတင်သွင်းမအတွက် အချိန်ကာလက ိ ပ ၆.၅ တွင် 

ဖာ်ြပထားပါ သည်။ 

FREL/FRL အစီရင်ခတင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ Flowchart တွင် ဖာ်ြပထား 

သာ နည်းပညာဆိင်ရာအကဲြဖတ်မရလဒ်များမ ှ ရရှိလာ သာ နာက်ဆးအစီရင်ခစာနှင့် 

နည်းပညာဆိင်ရာအကဲြဖတ်မ ပီး နာက ်ြပန်လည်သးသပ် ပီးမွမ်းမထား သာ အစီရင်ခစာကိ 

UNFCCC ၏ website တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ပ-၆.၅သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မရည်ညန်းပမာဏ အဆင့်တင်သွင်းြခင်းလပ်ငန်းစဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြပန်လည်စဉ်းစားရမည့်အချက် 

ဤလပ်ငန်းစဉ်ကိ မည်သည့်အတွက် ကာင့် (၄၂) ပတအ်တင်ွး သတ်မှတ်ထားသည်ဟ 

ထငသ်နည်း။ 
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UNFCCC website; http;//unfccc.int/red                                                      

FREL/FRL   အတွက်သင့် လျာ် သာ ဆးြဖတ်ချကမ်ျား 

Decision4/CP.15  

သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် (FREL/FRL) သတ်မှတ်ြခင်းကိ 

နိင်င အ ြခအ နများနှင့် လိက် လျာညီ ထွရှိ အာင ် ညိနင်း ပီး ယခင်နှစ်များ၏ 

အချက်အလက်များ (historic data) များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

ရှိ အာင် လပ် ဆာင်သင့်ပါသည်။ 

Decision 1/CP .16 

Cancun သ ဘာတူညီမချက ် အ ထွ ထွညီလာခ၏ သ ဘာတူညီချက်အရ Ad Hoc 

Working Group ၏ ရရှည်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ ရလဒ်များ။ ထိသ ဘာတူညီချက်အရ 

REDD+ လပ်ငန်းများအား သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ် ပီး FREL/FRLs ကိ REDD+ လပ်ငန်း 

များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ် သာ အစိတ်အပိင်း(၄)ခအနက ် တစ်ခ 

အြဖစ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

Decision 12/CP .17 

FREL ၏ သတင်းအချက်အလက်များ အစီရင်ခတင်သွင်းရန်အတွက် လမ်းညန်မများနှင့် 

FREL/FRLs အတွက် နည်းလမ်းများ။ 

Decision11/CP.19 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်အတွက ်နည်းလမ်းများ ။       

Decision14/CP.19      

MRV နည်းလမ်းများ (တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခြခင်းနှင့် အတည်ြပုစစ် ဆးြခင်း နည်းလမ်း 

များ) 

Decision 13/CP.19   

အဆိြပုထား သာ သစ် တာကာဗွန် ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် နှင့်ပတ်သတ်၍ 

အဖွဲ ၀့င်နိင်ငများမှ အစီရင်ခတင်သွင်းမများအ ပ  နည်းပညာဆိင်ရာ အကဲြဖတ်မအတွက ်

လမ်းညန်သည့် မူဝါဒနှင့်နည်းလမ်းများ။ 
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နာက်ဆကတ်ွဲရင်းြမစ်များ 

ဆက်သွယ်နိင် သာ ဝက်ဆိက်များ 
 

http://unfccc.int/land use and climate change/redd web 

platform/items/6733.php 

UNFCCC REDD Web Platform: သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏ 

အဆင့် /သစ် တာရည်ညွန်းပမာဏအဆင့် 

FREL/FRL သတ်မှတ်ရန်အတွက် အဖွဲအ့စည်းမျို းမျို း၏ အစီရင်ခတင်သွင်းမများ၏ 

သတင်းအချက်အလက်များ၏ အကျဉ်းချုပ်ကိ ဤ platform မှ ရရိှနိင်ပါသည်။ 

https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-
framework 

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကာဗွန်Fund အ နြဖင့် UNFCCC နှင့် လိက် လျာညီ ထွရှိ သာ သစ် တာ 

ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် သတ်မှတ်ရန်အတက်ွ လမ်းညန်ချက်များ ပ့ပိး ပးပါသည်။ သိ ့ သာ ်

အ ကာင်းအရာအမျို းမျို းတွင် ကန ့သ်တ်ချက် အမျို းမျို းရှိသည်။ အဆိပါ Carbon Fund 

တွင် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းအစီအစဉ်၏ အဓိကရ ထာင့်(၅)ခြဖစ် သာ  ကာဗွန် 

ရတွက်မ၊ လြခုမ(အကာအကွယ် ပးနိင်မ)၊ ရရှည်သင့် တာ် သာ အစီအစဉ်ပစြဖင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မနှင့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းဆိင်ရာ အ ရာင်း 

အဝယ်ြပုလပ်ြခင်း အစီအစဉ်တိနှ့င့် ပတ်သတ် သာ စချိန်စညန်း (၃၇)ခ ပါဝင်သည်။ 

 

လက် တွ ့ လ့လာမ (Case Study) 
 

ဘရာဇီးနိင်ငမ ှUNFCCC သိ ့သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မရည်ညန်းပမာဏ အဆင့် 

(FREL) အစီရင်ခတင်ြပမ 
 

၂၀၁၄ ဇွန်လတွင် ဘရာဇီးသည် UNFCCC သိ ့ သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်း 

ပမာဏအဆင့်(FREL) အစီရင်ခတင်သွင်းသည့် ပထမဆးနိင်င ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခနှစ် 

နှစ်မကန်မီတွင ် ဘရာဇီးနိင်ငသည ် နည်းပညာ အကဲြဖတ်မအသင်းမှ ပ့ပိး ပး သာ 

နည်းပညာဖလှယ်မများနှင့်အည ီ အ သးစိတအ်ချက်အလက်များြဖင့် ြပန်လည်ြပုြပင်မွမ်းမ 
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ထား သာ အစီရင်ခစာကိ တင်သွင်းနိင်ခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ အကဲြဖတ်မ 

အစီအရင်ခစာ ကိ UNFCCC ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတင်ွ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အဆင့်လိက်ချဉ်းကပ်ြခင်းနည်းလမ်း။   သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်ြခင်း ရည်ညန်းအဆင့် 

(FREL)  သတ်မှတ်ရန်အတွက ်UNFCCC တွင် တင်သွင်းထား သာ အ မဇ ရန်ပ ငွတွင ်

အသးြပုလျက်ရှိသည့် ဘရာဇီးနိင်င၏ သစ် တာြပုန်းတီးမ baseline အဆင့်ဆင့် 

ြပာင်းလဲလာမကိ အဆင့်လိက်ချဉ်းကပ်ြခင်းနည်းလမ်း၏ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခအြဖစ် 

ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိင်ပါသည်။ အ မဇရန်ပ ငွဆိင်ရာ ချဉ်းကပ်မနည်းလမ်း (FAO 2014) 

နှင့်နင်းယှဉ်၍  သစ် တာကာဗွန် ထတ်လတ်မရည်ညန်းအဆင့် (FREL)  တွင် ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားထား သာ pool များနှင့် ပိ၍အ သးစိတ် သာ အချက်အလက်များကိ ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မ အညွန်းကိန်းများ ခန ့မှ်န်းနိင်ရန်အတွက် အသးြပုခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ အ ြခခ 

တွကခ်ျကမ်တွင် အ မဇရပ ငွမှ ြမ ပ ဇီဝြဒပ်ထအတွက် 100 tC/ha အား သမရိးကျ 

ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက်ြခင်းအြဖစ် ပထမဦးစွာ လက်ခကျင့်သးခဲ့ပါသည ် (စာ ပတွင် တွရ့ှိရ သာ 

အချက်အလက်အရ 130tC/ha  မှ  320tC/ha အတွင်း ရှိပါသည)်။ နာက်ပိင်းတွင ်

UNFCCC ကိ အစီအရင်ခတင်သွင်းရန်အတွက် အလာစ သာ သစ် တာအမျို းအစားများ 

နှင့် တည် နရာအလိက ် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ အညွန်းကိန်းများပါဝင် သာ ကာဗွန် ြမပကိ 

ထတ်လပ်ခ့ဲပါသည်။ ဘရာဇီးနိင်င၏ သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းအဆင့် 

(FREL) အစီရင်ခစာမှ ဖာ်ြပထားသည်မှာ အချိန်အတင်ိးအတာကိ လိက်၍ သစ် တာ 

အတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကဲ့သိ ့ နာက်ထပ်လပ်ငန်းများနှင့် အ မဇအြပင် အြခား 

ဇီဝနယ် ြမများသည်လည်း နိင်ငအဆင့်သစ် တာ ကာဗွန်ရည်ညန်းအဆင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ 

သိ ့သွားရာ အဆင့်များအြဖစ် ပါဝင်နိင် ကာင်း ဖာ်ြပထားသည်။ 

 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့ ် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ  ကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

လျာ့ချြခင်း နှင့်  သစ် တာကာဗွန်သိ လှာင်ကန်များ ြမင့်တင်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ 

ပါဝင်မ   

သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းအဆင့် (FREL) တွင် မူလသစ် တာများ၏ 

သစ် တာြပုန်းတီးမသာလင ် ပါဝင်ပါသည်။ ဘရာဇီးအ နနှင့် မူလသစ် တာများ၏ 

အနည်းဆး ြမပယူနစ ် ၆.၂၅ ဟက်တာြဖင့် မည်သည့် အ ြပာင်ရှင်း ခတ်ထွင်ြခင်းကိမဆိ 

သစ် တာြပုန်းတီးမအြဖစ ်ယူဆပါသည်။ သစ် တာြပုန်းတီးမ သာလင်ပါဝင် စရန်အတွက် 

ဘရာဇီးနိင်ငအ နနှင့် ပးထားသည့် အ ကာင်းြပချက်သည် သစ် တာြပုန်းတီးမသည ် 
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ကာဗွန်ထတ်လတ်မ အများဆး သာအရင်းအြမစ်များြဖစ် ပီး သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းကိ  အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်နိင်ရန် ရရှိ သာ အချိန်ကာလ အပိင်းအြခားသည ်

ထိြဖစ်စဉ်ကိ လလ လာက် လာက ် နားလည်ရန်အတွက် တိလွန်းလှသည်ဟူ၍ ြဖစ်သည်။ 

အစီရင်ခစာ နာက်ဆက်တွဲတွင် ဘရာဇီးက သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မသည ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ၏ ခန ့မှ်န်း ြခအားြဖင့် 

၅၉% ရှိသည်ဟ ခန ့မ်ှန်းထား သာ သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းမ ဆန်းစစ် 

လ့လာြခင်း၏ ကနဦးရလဒ်များကိ ဖာ်ြပထားသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာအကဲြဖတ်မ 

အသင်းမှ နည်းပညာဆိင်ရာ ဆန်းစစ် လ့လာမအစီအရင်ခစာတွင် ဘရာဇီးသည် 

အ ရးပါ သာ လပ် ဆာင်မအများဆးြဖစ် ပီး၊ သစ် တာများမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မအားြဖင့် 

အ ရးကီးဆး သာဇီဝနယ် ြမများ နှင့် ကာဗွန်သိ လှာင်ရာ နရာများရှိ သာ နိင်ငအြဖစ် 

လက်ခခဲ့သည်။ ထိအ့ြပင် နည်းပညာဆိင်ရာအကဲြဖတ်မအသင်းက ဘရာဇီးနိင်ငမှ ပးအပ် 

ထားသည့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မများက ိ အ ြခခ၍ သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းမအား 

အ ရးပါ သာလပ်ငန်းတစ်ရပ်အြဖစ ် ယူဆထားပါသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ  အကဲြဖတ်မ 

အသင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မများက ိ ဖယ်ရှားသည့် သက် သမရိှြခင်း (ဆိလိသည်မှာ 

အ မဇဇီဝနယ် ြမတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမ လျာ့နည်းလာြခင်းသည ် သစ် တာအတန်း 

အစား ကျဆင်းမကိ များြပားလာ စသည်။) နှင့် သစ် တာကာဗွန် ထတ်လတ်မပမာဏ 

ရည်ညန်းအဆင့် (FREL) သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း လက်ရှိချန်လပ်ထားမများသည် 

သမရိးကျြဖစ် နသည်ဟ ထင်ရ ကာင်း သတိြပုမိခဲ့သည်။ 

 

အနာဂါတ ်အစီအရင်ခတင်သွင်းြခင်းများနှင့် တိးတက်မ ဧရိယာများ  

ဘရာဇီးနိင်ငအ နနှင့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မများ၏ အ ရးပါမအရကျန်ရှိ န သာ ဇီဝနယ် ြမ 

များ အတွက ် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မပမာဏ ရည်ညန်းအဆင့် (FREL) များ 

သတ်မှတ်၍ အနာဂါတ်တွင် နိင်ငအဆင့်အထိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်သွားနိင်ရန် ၎င်းတိ၏့ 

ရည်ရွယ်ချက်ကိ ဖာ်ြပခဲ့သည်။ ဘရာဇီးနိင်ငအ နနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းမ 

ဆိင်ရာ အချက်အလက်အသစ်များ ရရှိလာပါက သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းမကိ ပိမိ 

နားလည်လာပီး အနာဂါတ်တွင် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းအတွက် သစ် တာ 

ကာဗနွ် ထတ်လတ်မပမာဏ ရည်ညန်းအဆင့် (FREL) အစီအရင်ခစာ တင်သွင်းမကိလည်း 

ခငွ့်ြပုလာနိင်ရန် မာ်လင့်ထားပါသည်။ ဘရာဇီးနိင်ငက ၎င်း၏အစီအရင်ခစာတင်ွ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက်မအတွက် တစ်ချို ဧ့ရိယာများကိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပထားသည်။ ဥပမာ- လက်ရိှ 
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ရှိ န သာ ကာဗွန် ြမပများသည ် နမူနာကွက်မှ ရရှိ သာ အချက်အလက်များ 

(RADAMBRASIL) နှင့် အြခား သာစာအပ်စာတမ်းများကိ ပါင်းစပ်၍ အ ြခခ တင်ြပ 

ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဘရာဇီးနိင်ငသည ် ၂၀၁၇ တွင် ၎င်းတိန့ိင်ငရှိ ြပည်နယ်အားလးတွင ်

ပထမဆး သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက်ယူြခင်းလပ်ငန်း အပီးသတ်နိင်လိမ့်မည်ဟ 

မာ်လင့်ထား ပီး၊ ပထမဆး သစ် တာသယဇာတစာရင်း ကာက်ယူြခင်း လပ်ငန်း (NFI 

cycle) မှရရှိ သာအချက်အလက်များနှင့် အစားထိးနိင်မည်ြဖစ်သည်။  

နည်းပညာဆိင်ရာအကဲြဖတ်မအသင်းမှ ဖာ်ထတ်ြပထား သာ တိးတက်မဧရိယာများသည ်

သစ် တာြပုန်းတီးမြပ ြမပများကိ digitize ြပုလပ်ထားြခင်း၊( ၁၉၉၆-၁၉၉၇ အတွက် 

Activity Data များသည ် analogue format ြဖစ် ပီး နာက်ပိင်းနှစ်များသည် digital 

format များြဖစ်သည်)၊ ကာဗွန် ြမပများတိးတက်မအတွက ် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

သစ် ဆွး (dead-wood) များနှင့် ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်မဟတ် သာ ဓာတ် ငွမ့ျား (Non-

CO2) မှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မများအား ဖန်လအိမ်အာနိသင်ဓါတ် ငွ မ့ျား စာရင်း ကာက်ယူ 

ြခင်း(GHG Inventory) နှင့် လိက် လျာညီ ထွရှိ စရန ် ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊ (GHG 

Inventory တွင် လက်ရှိချန်လှပ်ထားရှိမများသည ် သမရိးကျနည်းလမ်းများ အတိင်းသာ 

ရှိ န သး ကာင်း နည်းပညာဆိင်ရာအကဲြဖတမ်အသင်းမှ ဖာ်ြပထားသည)် နှင့် အနာဂါတ် 

တွင် သစ် တာအတန်း အစားကျဆင်းမကိ ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်းတိ ့ြဖစ်သည်။ 

လ့ကျင့်ခန်းများ 

 ၁။ နိင်ငအသီးသီးတွင် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် 

(FREL/FRLs) သတ်မှတ်ရန် အ ကာင်းရင်းများစွာရှိ ပီး အာက်ပါတိမှ့ မှန်ကန် သာ 

အ ကာင်းရင်းများကိ စက်ဝိင်းဝိင်းပါ။ ဖာ်ြပမထား သာ အ ကာင်းရင်းနှစ်ခကိ 

အကဉာဏ် ပးနိင်ရန် ကွက်လပ်အြဖစ ်ချန်ထား သာ box နှစ်ခကိ အသးြပုပါ။ 
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နိင်ငများသည ်
UNFCCC 
အာက်တွင ်

REDD+ လပ်ငန်း 
စဉ်များမှတဆင့် 
နငိင်တကာ၏ 
ကာဗွန်ထတ်လတ်
မ လာ့ချြခင်းအ
တွက ် ၎င်းတိ၏့ 
အ ထာက်အကူ 
ပးနိင်မကိ 
ဖာ်ြပလိ သာ 
ဆန္ဒရှိနိင်သည်။ 
 

နိင်ငတစ်နိင်င အ နနှင့် 
FREL/FRL သတ်မှတ်ြခင်း 
ြဖင့် အလပ်အကိင်ရရှိမ နှင့် 
GDP တိးတက်လာမကိ 
ပးနိင်လိမ့်မည်ဟ ဆးြဖတ် 
နိင်မည်ြဖစ်သည်။ 
 

နိင်ငများသည် ြပည်တွင်း 
သစ် တာက တွင် 
ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမကိ 
လျာ့ပါးသက်သာ စရန်
လပ် ဆာင် သာ မူဝါဒ 
များ နှင့်နည်းလမ်းများမ ှ
ထွက် ပ လာ သာရလဒ ်
များ၏ တိးတက်မကိ 
အကဲြဖတ်လိ သာ 
ဆန္ဒရှိသည်။ 
 

အ ကာင်းရင်း  
၁ 

 

 

၂။ REDD+ ၏ လိအပ်ချက်များအြဖစ် အစိတ်အပိင်း (၄) ခပါဝင် ပီး ထိအစိတ်အပိင်း (၄) 

ခကိ စက်ဝိင်းဝိင်းပါ။ 

 

 

 

နိင်ငများကရလဒ်များ 
ကိ အ ြခခ သာ 
ငွ ပး ချမများကိ 
ရရှိလိသည်။ 
 

နိင်ငတစ်နိင်ငသည ်
FREL/FRL သတ်မှတ် 
ြခင်းြဖင့် နိင်ငြခားခရီး 
သွား အ ရအတွက် တးိ 
ပွားမကိ ကူညီနိင်လိမ့် 
မည်ဟဆးြဖတ်နိင်သည်။ 
 

သစ် တာကာဗွန်ထတ ်
လပ်မဆိင်ရာ ရည်ညန်း 
ပမာဏအဆင့် သတ်မှတ် 
ြခင်း(FREL/FRL)မှ  
နာက်ထပ် ကျင်းပမည့် 

COP အစည်းအ ဝးမှာ 
နိင်ငတစ်နိင်ငရဲ  ့ရပိင်ခွင့် 
တွကိ ပးအပ်နိင်သည်။ 

 

အ ကာင်းရင်း
၂ 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာ(သိ)့ 
လပ်ငန်းစီမချက် 

REDD+လပ်ငန်းများအ ပ တွင ်
နိင်ငအဆင့် သ ဘာတူညီမ 

Safeguards 
Information 
Syastem(SIS) 

သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ 
ရည်ညန်းပမာဏအဆင့်(သိ)့ 
သစ် တာပမာဏရည်ညန်း 
အဆင့် 

နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့် ကည့် 
လ့လာ ြခင်းစနစ် 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ 
အ ပ တွင်သ ဘာတူည ီ
ချက်ရယူ ဆာင ်
ရွက်ရန ်


