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အဓိကအမှာစာများ 

● ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ (၇) မျို းသည ် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ြပည်သူလူထနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ထိခိက်နစ်နာမ 

မရှိ စရန်နှင့် လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများ ြမင့်တင်နိင်ရန် 

အတွက် အကူအညီ ပးနိင်သည့် အ ြခခမူများြဖစ်သည်၊ 

● ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများအ နြဖင့် UNFCCC မှ ြပဌာန်းထား သာ ရလဒ်အ ြခခသည့် 

ပး ချမများအတွက ် အ ြခခ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ လိအပ်ချက် 

(၃) မျိုး ပါဝင်သည့် နိင်ငအဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာများ/စီမချက်များကိ 

ထည့်သွင်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရမည ်ြဖစ်သည်၊ 

● အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းသည် နိင်ငနှင့်သင့် တာ်မည့် မူ ဘာင ်

အတွင်းမှ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများကိ မည်ကဲ့သိ ့ အသးချနိင်မည့် 

သိမ့ဟတ် အသးဝင်မည့် နည်းလမ်းများကိ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတသ်တမှ်တရ်န် လိအပ်လိမ့် 

မည်ြဖစ်သည်၊ 

● ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ အသးြပုမ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် နည်းလမ်း 

များကိ မည်သိ ့သတ်မှတ်မည်ကိ နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မအတွက် အ သးစိတ် ရးဆွဲ 

ထားသည့် အစီအစဉ်မရှိပါ၊  

● ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ သတင်းအချက်အလက်စနစ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ 

သည ်ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လ လာက်သည့် 

နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မပစတစ်ခြဖစ်သည်။   
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နိဒါန်း 

 ဤ သတင်းစာစဉ် (module) သည် UNFCCC ၏ REDD+ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ရွက်ရန်အတွက် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများနှင့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ သတင်းအချက်အလက်စနစ်(SIS)များ၏ သ ဘာတရားများကိ ဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ အဆိပါ module တွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အခန်းများပါဝင်သည်− 

• UNFCCC ၏ ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ (၇) မျို းပါဝင်သည့် 

REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ၊ 

● အဆိပါ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ၊  

● ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ သတင်းအချက်အလက်စနစ် ပစတစ်ခ ရးဆဲွြခင်း၊  

● ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ် တစ်ခတွင် 

ပါဝင်ရမည့် အချက်များနှင့်ဖွဲ စ့ည်းပ နှင့် 

● REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် 

ချဉး်ကပ်မ ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် အသးချြခင်းအတွက်  UN-REDD မှ နည်းလမ်း 

များ အကူအညီ ပးြခင်း။ 

REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ 

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများသည် ထခိိက်မများကိ လာ့ချနိင်ရန်အတွက ်

လပ်ငန်းစဉ်များ သိမ့ဟတ် မူဝါဒများ ဖာ်ထတ်နိင်ရန် ကူညီရမည်ြဖစ်သည်။ UNFCCC မ ှ

သ ဘာတူထားသည့် REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ (၇) မျိုးသည ်

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ ြပည်သူလူထနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

အ ပ  ထိခိက်နစ်နာမ မရှိ စရန်နှင့် လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများ 

အား ြမင့်တင်နိင်ရန်အတွက် အကူအညီ ပးနိင်သည့် အ ြခခမူများြဖစ်ရမည်။  

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းမှ ရရှိလာသည့် အကျိုး ကျးဇူးများနှင့်ြပဿနာများ  

 ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မ လာ့ချြခင်းဆိင်ရာ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူး 

များ (REDD+ ၏ အြပန်အလှန်အကျို း ကျးဇူးများ၊ များြပား သာ အကျို း ကျးဇူးများ 

သိမ့ဟတ် ကာဗွန်မဟတ်သည့် အကျို း ကျးဇူးများ) ရရှိနိင်ရန် အလားအလာ ကာင်းများ 

ရှိ သာ်လည်း ဒသခအစအဖွဲ မ့ျား နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ထိခိက်မြပဿနာများ ြဖစ် ပ  
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နိင်ရန်လည်း အလားအလာရိှပါသည်။ အဆိပါ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ထိခိကမ်ြပဿနာ 

များသည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စသည့် 

တွန်းအားများကိ ြဖရှင်းရာတွင ် အသးြပုသည့် REDD+ လပ်ငန်းများအ ပ  မူတည်ပါ 

သည်။ ဇယား ၇ (၁) တွင် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရွက်ြခင်းမှ ရရှိလာနိင်သည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ထိခိက်မြပဿနာများက ိ ဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။  

ဇယား ၇ (၁)။ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ရရှိလာနိင်သည့် 

အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ထိခိက်မြပဿနာများ  

 အကျိုး ကျးဇူးများ ထိခိက်မ ြပဿနာများ  

လ
ူမ
ရး
ဆ
ိင်ရ

ာ 

• သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များ 

တိးတက် ကာင်းမွန် စြခင်းနှင့် အသက် 

မွးဝမ်း ကျာင်းမ တိးတက် စြခင်း 

• သစ် တာအပ်ချုပ်မ စနစ် တိးတက် 

ကာင်းမွန် စြခင်းနှင့် ဥပ ဒ 

အား ကာင်း စြခင်း 

• တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများနှင့် ဒသခ 

ြပည်သူများ၏ နယ်နမိတ်ပိင်ဆိင်မများ 

နှင့် ယဉ် ကျးမများအား ကာကွယ် ပး 

ြခင်း 

• ဆြဖတ်ချက် ချမှတ်ရာတွင် ဒသခ 

ြပည်သူများ၏ အကဉာဏ်နှင့် ပူး ပါင်း 

ပါဝင်မ တိးတက် စြခင်း 

• ြမပိင်ဆိင်မနှင့် သဘာဝသယဇာတ 

များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဝင်ပိင်ဆိင် 

ခွင့်များကိ သချာ စြခင်း 

 

• ြမ စျးကစားြခင်း ၊ ြမအဓမ္မ 

သိမ်းပိက်ြခင်း နှင့် ြမအသးချမ 

ဆိင်ရာ ပဋိပက္ခများ 

• ဆက်စပ်ပက်သက်သူများ သိမ့ဟတ် 

သယဇာတအသးချသူများအကား  

ပဋိပက္ခများ 

• ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် တိင်းရင်း 

သားလူမျိုးစများနှင့် ဒသခြပည်သူ 

များအား ချန်လှပ်ထားြခင်း 

• ြမနှင့် သဘာဝသယဇာတများနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် တရားဝင် ပိင်ဆိင်ခွင့် 

များ ြငင်းပယ်ခရြခင်း 
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UNFCCC ၏ REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ လိအပ်ချက်များ 

 ထိခိက်မြပဿနာများက ိ ကာကွယ်ရန်နှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့နည်း 

သက်သာ စြခင်းဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများကိ ြမင့်တင် ပးရန်အတွက် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ 

သည ်REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတွင် UNFCCC ၏ (၁၆) 

ကိမ် ြမာက ် အစည်းအ ဝးမှ ဆးြဖတ်ထားသည့ ် ညန်ကားချက်များနှင့် ကန ့က်ူးကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မအစီအမ (၇)မျို းကိ အသးြပုရမည်ြဖစ်သည်။ အဆိပါ ကန ့က်ူးကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ နှင့် သတင်းအချက်အလက်များသည် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် 

များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် အ ထာက်အကူြပုပါသည်။ (ဇယား ၇ (၂)) 

 

 

 

 

ပတ
်ဝန

်းက
ျင
်ဆ
ိင်ရ

ာ 
• ထိမ်းသိမ်းြခင်းနှင့် ြပန်လည်တည် 

ထာင်ြခင်း 

− ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ− သစ်မျို းစိတ်များ 

နှင့် ဇီဝ ဂဟစနစ်များ ကာကွယ်ြခင်း 

− ဂဟစနစ် ဝန် ဆာင်မများ− ဥပမာ 

ရအရည်အ သွး၊ ြမတိက်စားမ 

ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ သစ်နှင့် သစ်မဟတ ်

သည့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ၊ 

ဝတ်မန်ကူးြခင်း၊ ဒသဆိင်ရာ ရာသ ီ

ဥတ မှန်ကန် စြခင်း၊ ယဉ် ကျးမ 

ဆိင်ရာ တန်ဖိးများ 

• ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ 

သက် ရာက်မများအတွက် သစ် တာများ 

သည် ဂဟစနစ်ကိ ပိမိတည် ငိမ် စြခင်း 

 

• ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ သိမ့ဟတ် 

ဂဟစနစ် ဝန် ဆာင်မများအတွက် 

အ ရးကီးသည့် နရာ ဒသများတွင် 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း/ သစ် တာ 

အတန်းအစားကျဆင်းြခင်း ြဖစ် စ 

ြခင်း 

• သစ် တာမဟတ်သည့် ဇီဝမျိုးစမျိုး 

ကွဲများ(non-forest biodiversity) 

အ ပ  စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာ 

သက် ရာက်မများ ြပင်းထန် စြခင်း 

• သဘာဝ တာများ နရာတွင် 

စိက်ခင်းများြဖင့် အစားထိးြခင်း 

• သစ်မျိုးအနည်းငယ်  သိမ့ဟတ် ဒသ 

မျိုးစိတ်မဟတ်သည့် သစ်မျိုးများြဖင့် 

စိက်ပျိုးထားသည့် သစ် တာများ 
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ဇယား ၇ (၂) ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ (Cancun safeguards) 

 

 UNFCCC ၏ ဆးြဖတ်ချက်များမှ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများကိ အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပနိင်ပါသည်− 

• ၁၆ ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် (၁)၊ နာက်ဆက်တွဲ (၁) အရ 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရွက်သည့် နိင်ငများ 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ အာက် ဖာ်ြပပါ ကာကွယ် စာင့် 

ရှာက်မ အစီအမများသည် အ ထာက်အကူြပုနိင်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာက ပင်မစီမကိန်း၊ အစီအစဉ်တိ၏့ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် သ ဘာတူည ီ ချက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ညီညွတ ်

မတရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

(က) ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ ထိ ရာက်မရှိ သာ အမျို းသားသစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ ဖဲွ စ့ညး်ပ 

များ ြဖစ်ရပါမည်။ 

 (ခ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ တာဝန်များ၊ နိင်ငအ ြခအ နများ၊ ဥပ ဒများနှင့်သင် လျာ်သည့် 

တိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျား၏ ဗဟသတ နှင့် အခွင့်အ ရးများ 

ကိ လးစားရပါမည်။ 

 (ဂ) သက်ဆိင်ရာ အကျို းဆက်စပ်ခစားခွင့်ရှိသူများ (အထးူသြဖင့် တိင်းရင်းသားလူမျို းစ 

များ နှင့် ဒသခြပည်သူများ) ၏ အြပည့်အဝ၊ ထိထိ ရာက် ရာက် ပူး ပါင်းပါဝင်မ 

ရှိ စရပါမည်။ 

(ဃ) သဘာဝ တာများနှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများကိထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လမူ ရးနှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများ တိးပွားြခင်းတိ ့ြဖစ် စရပါမည်။ 

 (င) နာက်ြပန်လှည့်ြခင်းအန္တရာယ်ကိ ရင်ဆိင်နိင် အာင် ဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

(စ) ကာဗွန်ထတ်လတ်မ နရာ ရ ့ ြပာင်းြခင်းကိ လာ့ပါး အာင် ဆာင်ရွက်ကရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ:် UNFCCC ၏ (၁၆) ကိမ် ြမာက ်ဆးြဖတ်ချက ် (၁)၊ နာက်ဆက်တွဲ(၁)၊ အပိဒ်ခွဲ 
(၂) 
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အ နြဖင့် ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများက ိ လးစားလိက် 

နာရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

• ၁၇ ကိမ် ြမာက ် အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် ၁၂ အရ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မအစီအမများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များသည် နိင်င 

အဆင့် မဟာဗျူဟာများ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစီမချက်များ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းက ိအ ထာက်အပ့ ပးရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

• UNFCCC ၏ ၁၆ ကိမ် ြမာက်အစညး်အ ဝး ဆးြဖတ်ချက ်၁၊ အပိဒ် (၇၁) 

နှင့် ၁၇ ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် ၁၂ အရ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မအစီအမ စနစ်တစ်ခ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန် REDD+ လပ်ငန်း 

စဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ဆာင်ရွက်ရမည့် ကာကွယ် စာင့် 

ရှာက်မ အစီအမဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ထာက်ပ့ ပးရလိမ့် 

မည်ြဖစ်သည်။ 

• အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် နိင်ငများအ နြဖင့် UNFCCC ၏ ၁၇ 

ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ်၁၂ နှင့် ၁၉ ကိမ် ြမာက ်အစည်း 

အ ဝး ဆးြဖတ်ချက် ၁၂ အရ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ရန်အတွက ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများဆိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက် အနှစ်ချုပ်ကိ တင်ြပရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

• ၁၇ ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် ၁၂ နှင့် ၁၉ ကိမ် ြမာက ်

အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် ၁၂ အရ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ 

များဆိင်ရာ သတင်အချက်အလက်အနှစ်ချုပ်ကိ နိင်ငအဆင့် ဆက်သွယ်မ 

အြဖစ် သိမ့ဟတ် အြခားဆက်သွယ်မဆိင်ရာ သ ဘာတူညီချက်များမှတဆင့် 

တင်ြပရလိမ့်ြဖစ်သည်။  

• ၁၇ ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် ၁၂၊ အပိဒ်ခွဲ ၆၄ နှင့် ၁၉ 

ကိမ် ြမာက ် အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် ၁၂၊ အပိဒ်ခွဲ ၄ အရ အဖွဲ ဝ့င် 

နိင်ငများအ နြဖင့် ရလဒ်အ ြခခသည့် ပး ချမဆိင်ရာ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မ အစီအမ သတင်းအချက်အလက် စနစ် တစ်ခ ရိှရမည်ြဖစ် ပီး 

အဆိပါ ရလဒ်အ ြခခသည့် ပး ချမ မတိင်မ ီ ၎င်းတိ၏့ ကာကွယ် စာင့် 

ရှာက်မ အစီအမများ သတင်းအချက်အလက်အနှစ်ချုပ်ကိ တင်ြပရလိမ့်မည ်

ြဖစ်သည်။  
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• သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ်တွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ စနစ်များြဖင့် ဆာင်ရွက်ရြခင်း၊ နိင်င 

အ ြခအ နများအရ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ စနစ်တစ်ခချင်း၏ 

ဖာ်ြပချက်များ၊ လက်ရှိ စနစ်များ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်နွယ်သည့် 

ဖာ်ြပချက်များ၊ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမ စနစ ် တစ်ခချင်းစီ၏ 

သတင်းအချက်အလက်များ၊ အချိန်နှင့်တ ြပးည ီ သတင်းအချက်အလက် 

များ ထာက်ပ့ ပးြခင်းများ ပါဝင်ရလိမ့်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ [(ဆးြဖတ်ချက ်

မူကမ်း _/CP.21)]1. 

အြခား REDD+ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများဆိင်ရာ ကနဦး 

ဆာင်ရွက်မများ  

 နိင်ငတကာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ကနဦး ဆာင်ရွက်ချက်များတင်ွ နိင်ငအ ြခအ န 

နှင့် လိက် လျာညီ ထွသည့် REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ မူ ဘာင ်

များရှိပါသည်။ နိင်ငအဆင့်သစ် တာအသိအမှတ်ြပုစနစ်များ က့ဲသိ ့ သာ မူ ဘာင်များ/ 

စနန်းများလည်း သတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ အချို ့ သာ REDD+ နှင့် ဆက်နွယ်သည့် 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမဆိင်ရာ ကနဦး ဆာင်ရွက်ချက်များတွင ် အာက် ဖာ်ြပပါ 

အချက်များ ပါဝင်ပါသည်−  

● ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အ ကာင်အထည် ဖာ်မဆိင်ရာ မူဝါဒများ- ကာကွယ် စာင့် ရှာက ် မ 

အစီအမဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ သစ် တာရင်းနှီးြမုပ်နှမအစီအစဉ်(FIP) 2 , Forest 

Carbon Partnership Facility (FCPF)3 နှင့် ဇီဝကာဗွန်ရန်ပ ငွ (BioCarbon 

Fund4) က့ဲသိ ့ သာ အစီအစဉ်များမှတဆင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ရန်ပ ငွ ကး ထာက်ပ ့

ပးသည့ ် REDD+ ရှ ့ ြပးအစီအစဉ်များတွင် အသးြပုနိင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့်အည ီREDD+ ြပင်ဆင်ြခင်း အဆင့်နှင့် 

သရပ်ြပုလပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ် FCPF သည် ပတဝ်န်းကျင်နှင့် 

                                                                 
1 Note that, at the time of writing, this guidance on summary of safeguards information content constituted a 
draft decision proposed by the UNFCCC Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice for approval at 
the 21st Conference of the Parties. 
2 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5  
3 https://www.forestcarbonpartnership.org/  
4 https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=BioCF&ItemID=9708&FID=9708  
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လူမ ရးဆိင်ရာ အကဲြဖတ်ြခင်းမဟာဗျူဟာများ (SESA) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမ ရးဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မ မူ ဘာင်များ(ESMF) ကိ အသးြပုပါသည်။  

● REDD+ လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ စသတ်မှတ်ချက်များ (REDD+SES)5 : 

ရာသီဥတ၊ အစအဖဲွ  ့ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ  Alliance (CCBA)6 စတင် အ ကာင ်

အထည် ဖာ်မတစ်ခ နှင့် အြပည်ြပညဆိ်င်ရာ CARE သည် REDD+ အစီအစဉ်များ 

အတွက် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ 

နှင့် ကာင်းမွန်သည့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများကိ အ ထာက်အပ့ ပး 

ရန်အတွက ် များြပားသည့် ဆက်စပ်ပက်သက်သမူျားမှ အသးြပုနိင်မည့် မိမိသ ဘာ 

ဆန္ဒအရ ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ စသတ်မှတ်ချက်များကိ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငများနှင့် တိင်း ဒကီးအဆင့် နယ် ြမများတွင ်

REDD+ လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ စသတ်မှတ်ချက်များကိ အမျို းမျို း သာ 

နည်းလမ်းများြဖင့် အသးြပု ပီး ကနဦးစတင် ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ 

● REDD+ စီမကိန်းများနှင့် အစီအစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှတဆင့် ကာဗွန ်

ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းနှင့်  ရရှိလာနိင်သည့် အကျိုး ကျးဇူးများကိ စဉ်ဆက် 

မြပတ် အသးချနိင်မည်ြဖစ်ပါသည် (ဥပမာ − အမျို းမျို း သာ သစ် တာ အသိ 

အမှတ်ြပု စီမချက်များ (ဥပမာ Forest Stewardship Council 7 )၊ စိက်ပျိုး ရး 

ဆိင်ရာ ရာင်းဝယ်မ စနန်းများ နှင့် ကာဗွန်ထတလ်တမ် ခနှိမ်ြခင်းဆိင်ရာ စနန်း 

များ)။  

ကာကွယ် စာင် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ  

 အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့် ကန ့်ကူး ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများအရ 

နိင်ငအလိက် အသးြပုမည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ ရးဆွဲရာတွင် 

ဆာင် ရွက်သင့်သည့် အ ြခခမူများ သတ်မှတ်ရန် လိအပ်ပါသည်။  

နိင်င၏ မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များ ပါဝင်သည့် နိင်ငအဆင့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမ 

များ ရးဆွဲရာတွင် နိင်ငတကာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ မူ ဘာင်အတွင်းမှ 

ကန ့က်ူး ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ အ ြခခပီး ရးဆွဲရမည်ြဖစ်သည်။ 

                                                                 
5 http://www.redd‐standards.org/  
6 http://www.climate‐standards.org/   
7 https://ic.fsc.org/  
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REDD+ ဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် ြဖစ် ပ လာနိင်သည့် လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

ထိခိက်မြပဿနာများက ိ လျာ့ချနိင် ပီး အကျို း ကျးဇူးများ တိးတက် စမည့ ် နိင်ငအဆင့် 

ချဉ်းကပ်မတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အဓိက အချက်(၃)ချက်ပါဝင်ပါသည်−  

(၁) မူဝါဒများ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (PLRs) ကိ REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ြခင်းကိ အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန် 

အတွက် ကန ့က်ူး ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများနှင့်အညီ သတ်မှတ် ရးဆွဲ 

ရမည်ြဖစ်သည်၊ 

(၂) အဖွဲ အ့စည်းများ - PLRs များ ရးဆွဲနိင်ရန်အတွက် အဖွဲအ့စည်းများ၏ 

ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်များ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်များကိ သတ်မှတ်ရမည ်

ြဖစ်သည်၊ 

(၃) သတင်းအချကအ်လက်စနစ်များ သည် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ အ ထာက်အကူြပုနိင်မည့် REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ ်

စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ မည်ကဲ့သိ ့ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်က ိ သတင်း 

အချက်အလက်များ ရယူစ ဆာင်း ပးပါသည်။  

 အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငသည ် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန ်

အာက် ဖာ်ြပပါ အမျို းမျို း သာ အ ကာင်းြပချက်များအတွက ် အကျို း ကျးဇူးရရှိနိင်မည့် 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ ရးဆွဲ ဖာ်ထတ်ရမည်ြဖစ်သည−်  

• REDD+ မှ ရရိှလာမည့် အကျို း ကျဇူးများ တိးတက်လာ စြခင်းနှင့် လူမ ရးနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ြပဿနာများက ိ လာ့ချနိင်မည့် UNFCCC ၏ REDD+ 

ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင ်

ရွက်မနှင့်  ရလဒ်အ ြခခသည့် ပး ချမများအတွက ် UNFCCC ၏ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မအစီအမ လိအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်း ပးရန် ကူညီနိင်ရမည ်

ြဖစ်သည်၊  

● ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများက ိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်နှင့် REDD+ 

ဆာင်ရွက်မများမှ ရရိှလာမည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများက ိရင်ဆိင် 

ြဖရှင်းနိင်ရန် ကူညီနိင်ရမည်ြဖစ်သည်၊ 
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● နိင်ငအဆင့်မူဝါဒများနှင့် နိင်ငတကာ မူ ဘာင်များ/သ ဘာတူညီချက်များနှင့် 

အညီ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကိ သတ်မှတ် 

ဖာ်ထတ်နိင်ရန် ကူညီနိင်ရမည်ြဖစ်သည်၊  

● သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းြဖစ် စသည့် 

တွန်းအားများကိ ြဖရှင်းရာတွင ်အ ရးကီးသည့်  လူမစီးပွား ရးနှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆိင်ရာ အချက်အလက်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ် 

REDD+ ဆာင်ရွက်မများကိ ရးဆွဲ ဖာ်ထတ်နိင်ရမည်ြဖစ်သည်၊  

● နိင်င၏အ ြခအ နများနှင့် သင့် လျာ်သည့်  ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမ 

ဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်နှင့် နိင်ငအဆင့် စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွ ဖ့ို းမနှင့် အစိမ်း ရာင် ဖွ ဖ့ို းမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင်ရန် ကူည ီ

ထာက်ပ့နိင်ပါသည်၊   

● REDD+ ဆာင်ရွက်မများမှ ရရှိလာမည့် ရလဒ်များအတွက ် ပး ချမများ 

ထာက်ပ့ ပးြခင်းအားြဖင့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ 

လိအပ်ချက်များကိ ကူညီြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ပါသည်၊ 

● ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများသည် ြပဿနာများကိ လာ့ချ ပးနိင် သာ 

ကာင့် REDD+ မှ ရရှိလာမည့် ရလဒ်များအတွက် ပး ချမများ ထာက်ပ ့

ပးြခင်းအားြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမည့်သူများ၏ ယကည်မကိ တိးပွားလာ စရန ်

ကူညီ ပးနိင်ပါသည်၊ 

● ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ အသးြပုနိင်ရန် သ ဘာတူညီချက်များက ိ

သရပ်ြပ ဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် REDD+  ဆိင်ရာ ဒသတွင်း ယကည်မ နှင့် 

တရားဝင် ြဖစ် စမကိ တိးြမင့် စရန် ကူညီ ပးနိင်ပါသည်၊  

● သစ် တာက  သိမ့ဟတ် REDD+ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အြခားက များတွင ်

ကာကွယ် စာင့်ရှာက်မ အစီအမများ အသးြပုမကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ကူညီ ပး 

နိင်ပါသည်။  

နိင်ငအဆင့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ် 

မကိ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန် မည်ကဲ့သိ  ့ ဆာင်ရွက်မည်နည်း  

 နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မအတွက် အ သးစတ်ိ စီမချက ် မရှိပါ။ နိင်င၏ ကာကွယ ်

စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ အသးြပုြခင်းဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များအလိက် နိင်ငအဆင့် 
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အ ကာင်အထည် ဖာ်မသည ် ကွဲြပားလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ ် လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်မ 

စီမချက် ရးဆွဲြခင်း၊ အမျို းမျို း သာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ် ဖာ်ထတြ်ခင်းသည ်

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် စရန် နိင်င၏ စီမချက် ရးဆွဲြခင်းအတွက် အသးဝင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်မည့်နိင်ငများသည် ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များထဲမှ အဆိပါ အဆင့်များ 

သိမ့ဟတ် တစ်ခကိ ဆာင်ရွက်ရန် ဆးြဖတ်နိင်သည်။ အမျို းမျို း သာ အဆင့်တစ်ခချင်းကိ 

အာကပ်ါအတိင်း ဖာ်ြပနိင်ပါသည်။  
 

ပ (၇.၃) ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန်အတွက် အဆင့်များ 

 

ရင်းြမစ:် ၂၀၁၅ ခနှစ ် UN-REDD ၏ REDD+ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ 

Module ၂: ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် 

ချဉ်းကပ်မများ။ ဂျနီဗာ မိုတ့င်ွ ကျင်းပခဲ့သည့် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများတွင် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း 

နှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမ ှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းဆိင်ရာ ကလ 

သမဂ္ဂ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ် (UN-REDD) 

Define safeguard 
goals & scope

Revise existing 
(develop new) 

PLRs

Safeguards 
addressed

Assess existing 
policies, laws & 
regulations 
(PLRs)

Assess capacity 
to implement 

PLRs

Strengthen 
capacity to 

implement PLRs

Safeguards 
respected

Define SIS 
objectives

Determine 
information 
needs and 
structure 

(e.g. indicators)

Assess existing 
information 
systems and 
sources

Safeguard 
Information 
System

Summary of 
information

UNFCCC

Clarify Cancun 
safeguards in 
country context

Assess 
benefits and 
risks of PaMs

Country approach to safeguards
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(၁) ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်နှင့် နည်းလမ်းများ 
သတ်မှတ်ြခင်း  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များသည ် REDD+ အတွက် 

အသးြပုနိင်မည့် မည့်က့ဲသိ ့ သာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ မူ ဘာင်များအား ရွးချယ်ြခင်း 

အ ပ  မတူည်ပါသည်။ ထိအ့ြပင် UNFCCC ၏ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများနှင့် 

အညီ ရွးချယ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ကန ့က်ူး ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများသည် ရလဒ် 

အ ြခခသည့် ပး ချမများအတွက ် သင့် တာ် သာ အ ြခခ အစီအမများြဖစ်ပါသည်။ 

သိ ့ သာ ်အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငသည် အြခား များစွာ သာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည် (ဥပမာ 

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund ၏ အစိတ်အပိင်း 

တစ်ခြဖစ်သည့် ကမ္ဘာဘဏ်၏ အ ကာင်အထည် ဖာ်မဆိင်ရာ မူဝါဒများ)။ ကာကွယ ်

စာင့် ရှာက်မ အစီအမဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များ နှင့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းနှင့် 

ဖယ်ရှားမများ တိးတက် စြခင်းကဲ့သိ ့ သာ ရလဒ်အ ြခခသည့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် 

များတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ မာ်လင့်ချက်များကိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည ်

ြဖစ်သည်။ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ သတ်မှတ်ရာတွင ်

မည်ကဲ့သိ ့ သာ နိင်ငအဆင့်မူဝါဒများသည် REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမများ ဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှရရှိလာနိင်မည့် အကျို း ကျးဇူးများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရ 

လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များသည် 

စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနှင့် အစိမ်း ရာင်ဖွ ဖ့ို းမကိ တိးတက် စနိင်မည့် REDD+ 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတက်ွ နိင်င၏ ဘ ာ ရးအ ြခအ နနှင့် 

စွမ်း ဆာင်နိင်မ အ ြခအ နများကိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာ ့

ကလသမဂ္ဂရာသီ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ REDD+ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ရလဒ ်

အ ြခခသည့် ပး ချမများအတွက ်နိင်ငတကာ လိအပ်ချက်များအ ပ  ထည့်သွင်း စဉ်းစား 

ရန် သိမ့ဟတ် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနှင့် အစိမ်း ရာင်ဖွ ဖ့ို းမကိ အ ထာက်အကူြပု 

စမည့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့် နိင်င၏ မူဝါဒရည်မှန်းချက်များ 

နှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းတိ ့ပါဝင်ရလိမ့်ြဖစ်ပါသည်။  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ အသးချမဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ အဓိပ္ပါယ် 

ဖွင့်ဆိချက်သည ် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် နိင်င၏ မည်ကဲ့သိ ့ သာ 

ရွးချယ်မများအ ပ တွင် မူတည်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငသည် 
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စိက်ပျို း ြမချဲ ထ့ွင်ြခင်းနှင့် ဇီဝစွမ်းအင် က့ဲသိ ့ သာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ 

အတန်းအစားကျဆင်းမကိ ြဖစ် စသည့် တွန်းအားများပါဝင်သည့် သစ် တာက ဆိင်ရာ 

REDD+ မဟာဗျူဟာများကိ သတ်မှတ်ရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  လ လာက် သာ 

စွမ်း ဆာင်ရည်များနှင့် အရင်းအြမစ်များရရှိနိင်မည်ဆိလင ် REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ ရလဒ်အ ြခခသည့် ပး ချမများအတွက ် တိကျ သာ 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များထက ် ပိမိကျယ်ြပန ့် သာ နည်းလမ်းများတွင် အသးချရလိမ့်မည် 

ြဖစ်သည်။ နိင်ငအ နြဖင့် သစ် တာက ဆိင်ရာ နိင်ငတကာရင်းနှီးြမုပ်နှမများက ိ

ဆွဲ ဆာင်နိင်ရန်နှင့် မူဝါဒရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင်ရန်  ဆာင်ရွက်ရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်နှင့် နည်းလမ်း သတ်မှတ်ရာ 

တွင် ဆက်စပ်ပက်သက်သူများပါဝင်သည့် ဆွး နွးညိနင်းမများက ိ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် 

သည်။  အဆိပါ ဆွး နွးညိနင်မ လပ်ငန်းစဉ်များသည ် နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာ/စီမချက် 

များ (NS/AP) ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မအတွက် အဆင့်တစ်ခချင်းကိ သတင်းအချက်အလက ်

ထာက်ပ့ ပးြခင်းနှင့် ဆာင်ရွက် ပီးသည့် အဆင့်များကိ ြပန်လည်စစ် ဆးြခင်းအားြဖင့် 

အြပန်အလှန် အကျို းသက် ရာက် စနိင်ပါသည်။  

အ လးထားစဉ်းစားရန်အချက ် 

သင့်နိင်ငတွင် မည်သည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များနှင့် 

နည်းလမ်းများကိ သတ်မှတ်ရမည်နည်း။  

(၂) ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် တစ်နိင်ငနှင့်တစ်နိင်င 

ကွဲြပားနိင် သာ်လည်း အာက် ဖာ်ြပပါ အဓိက အဆင့်(၃)ဆင့် ပါဝင်သင့်ပါသည−်  

(က) ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ နိင်င၏ မူ ဘာင်အတွင်းမှ 

သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း၊  

(ခ) လက်ရိှ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများဆိင်ရာ မူဝါဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ 

နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ (PLRs)8 နှင့် ကိက်ညီမရှိြခင်း၊  

                                                                 
8 Note  that  PLRs  are  largely  thought of  as national  state  legislation, but  could  also  encompass  subnational 
ordinance  in  large  federal  countries where  each  state  has  some  autonomy  to  legislate  for  its  jurisdiction.  
There  can  be  non‐state  PLRs  too;  the  private  sector  typically  operates  by  individual  corporate  social 
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(ဂ) REDD+ ဆာင်ရွက်မများမ ှရရှိလာမည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများက ိ

ရင်ဆိင်နိင်ရန် လက်ရိှ PLRs များအား ြပန်လည်ြပင်ဆင် ရးဆွဲြခင်းနှင့် လိအပ ်

ပါ က အသစ် ရးဆဲွြခင်း။  

 ပထမအဆင့်သည ် နိင်င၏ အ ြခအ နများအရ ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ (၇) မျိုး နှင့် ကိက်ညီရမည်ြဖစ် ပီး ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ တစ်ခ 

ချင်းတွင် REDD+ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ရရှိလာမည့် အဓိကအကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာ 

များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။ အဆိပါ ဆာင်ရွက်ချက်ကိ NS/AP အတွက ်

REDD+ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ရရှိလာမည့် အကျို း ကျးဇူးနှင့်ြပဿနာများက ိအကဲြဖတ်မည့် 

ကမ်းကျင် ပညာရှင်တစ်ဦးမှ သတင်း ပးပိရ့မည်ြဖစ်သည်။ အဆိပါ သတင်း ပးပိခ့ျက ်

များသည် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများအား မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်သညက်ိ 

စိစစ်ြခင်းမြပုမီ REDD+ စီမချက်များ အဆိြပုြခင်း သိမ့ဟတ် မဟာဗျူဟာများအ ပ  

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချို  ့ သတ်မှတ်ရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ကန ့်ကူးကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မ အစီအမများဆိင်ရာ ကျယ်ြပန ့် သာ အ ြခခမူများကိ နိင်င၏ အနာဂတ ်

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမ သတင်းအချက်အလက်စနစ်တွင် ပါဝင်သည့် စများ၊ 

အညန်းများ သိမ့ဟတ် ဖာ်ြပချက်များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန်အတွက် အသးြပုရလိမ့်မည်ြဖစ ်

သည်။ (ဇယား ၇(၄) တွင်ကည့်ပါ)   ဇယား (၁၀) သည် နိင်ငတကာ တရားဝင် ဆာင်ရွက ်

ချက်များအ ပ  အ ြခခ၍ ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများကိ အာင်ြမင် စ 

မည့် အဓိက အချက်များ၏ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခကိ ပးလိမ့်မည်ြဖစ် ပီး နိင်ငအ ြခအ န 

များအရ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမတစ်ခချင်း၏ တိကျ သာ ဖာ်ြပချက်များက ိ

ပးလိမ့်မည ်ြဖစ်သည်။  

   

                                                                                                                                                                                                       
responsibility policies,  as well  as  collective  industry best‐practice  standards.    Indigenous peoples’  and  local 
communities cultural norms could also contribute to addressing and respecting safeguards, in addition to PLRs 
codified by government.    
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ဇယား၇(၄) ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်

မူ ဘာင်များ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ 

ြဖစ်နိင်သည့် အဓိကအချက်များ 

 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ (က) − REDD+ 

ဆာင်ရွက်မများ ပီးြပည့် 

စြခင်း သိမ့ဟတ် နိင်င 

အဆင့် သစ် တာက  

ဆိင်ရာ အစီအစဉ်များ၊ 

နိင်ငတကာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

များ နှင့် သ ဘာတူည ီ

ချက်များ နှင့် သင့် လျာ ်

ကိက်ညီမ  

 

• ရာသီဥတဆိင်ရာ နိင်ငတကာ ကတိကဝတ်များနှင့် ကိက်ညီမ− 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့ချြခင်းနှင့် လိက် လျာညီ ထွြခင်း 

မဟာဗျူဟာများ ပါဝင်သည့် နိင်ငအဆင့် ရာသီဥတဆိင်ရာ 

မူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ 

• ထာင်စနှစ်ရည်မှန်းချက်များနှင့် ၂၀၁၅ ခနှစ်အလွန် စဉ်ဆက် 

မြပတ် ဖွ ့ဖိုးမ ရည်မှန်းချက်များ၊ နိင်ငအဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ 

လာ့ချြခင်း မဟာဗျူဟာများ အာင်ြမင် စြခင်း၊ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ နိင်ငတကာကတိကဝတ်များနှင့် 

ကိက်ညီမ− နိင်ငအဆင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ကာကွယ်ြခင်း 

ဆိင်ရာ မူဝါဒများ (နိင်ငအဆင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများဆိင်ရာ 

မဟာဗျူဟာများနှင့် စီမချက်များ) နှင့် အြခား ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

သဘာဝသယဇာတ အရင်းအြမစ်များ စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ 

မူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ 

• နိင်ငတကာ လူအ့ခွင့်အ ရးများ(treaties9 and ILO 169) 

ပါဝင်သည့် နိင်ငတကာဥပ ဒများနှင့်အညီ နိင်င၏ လူအ့ခွင့် 

အ ရးများဆိင်ရာ တာဝန်များ နှင့်ကိက်ညီမ 

• နိင်ငအဆင့် သစ် တာက ဆိင်ရာ အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက် 

များနှင့် ကိက်ညီြပည့်စမ 

• နိင်ငတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်သ ဘာတူညီချက်များ နှင့်အညီ 

REDD+၊ နိင်ငအဆင့် သစ် တာက ဆိင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် 

                                                                 
9 These include the following: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1969), International 
Covenant on Civil and Political Rights (1976), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976), Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1981), Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (1987), Convention on the Rights of the Child (1990), International Convention on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of Their Families (2003), International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance (2010), Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2008).   
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ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ 

ြဖစ်နိင်သည့် အဓိကအချက်များ 

 

နိင်ငအဆင့် မူဝါဒများအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်မည့် အဂျင်စီများနှင့်အဖွဲ အ့စည်းများ 

• အြခားနိင်ငတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်သ ဘာတူညီချက်များ 

နှင့် ကိက်ညီမ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ
အစီအမ(ခ) − ပွင့်လင်း 
ြမငသ်ာ၍ ထိ ရာက်မ 
ရှိ သာ အမျိုးသား 
သစ် တာ စီမအပ်ချုပ်မ 
ဖွဲ စ့ည်းပ များ  
 

• သတင်းအချက်အလက် ရယူစ ဆာင်းြခင်း 

• တာဝန်ခမ 

• ြမပိင်ဆိင်ခွင့် 

• တရားဥပ ဒစိးမိးမ 

• အခွင့်အ ရးချိုး ဖာက်မများအတွက် ကာင်းမွန်ထိ ရာက် 

သာ ြဖရှင်းမများ ထာက်ပ့ ပးနိင်မည့် လပ်ထးလပ်နည်း 

များ ပါဝင်သည့် ဖွဲ စ့ည်းပ နှင့် အြငင်းပွားမများ ြဖရှင်းနိင်ရန် 

• ကျားမတန်းတူညီမ ြခင်း 

• ထင်သာြမင်သာရှိ၍ ထိ ရာက် သာ သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ 

တည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်းများအတွက် နိင်ငအဆင့်/ ဒသအဆင့် 

တရားဥပ ဒ၊ မူဝါဒ နှင့် မူ ဘာင် ပါင်းစပ် ဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

• အကျင့်ပျက်ြခစားမ တိက်ဖျက်ြခင်း 

• အဖွဲ အ့စည်းဆိင်ရာ အာဏာ ပးအပ်ရန် သယဇာတ ခွဲ ဝမ/ 

စွမ်း ဆာင်ရည် 

• ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းဆိင်ရာ အစီအစဉ်များတွင် ပူး ပါင်း 

ပါဝင် စြခင်း  
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ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ 

ြဖစ်နိင်သည့် အဓိကအချက်များ 

 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ
အစီအမ(ဂ)− နိင်ငတကာ 
တာဝန်ဝတ္တ ရားများ၊ နိင်င 
အ ြခအ နများ၊ ဥပ ဒ 
များနှင့်သင် လျာ်သည့် 
တိင်းရင်းသား လူမျိုးစ 
များနှင့် ဒသခ အစအဖွဲ  ့
များ၏ ဗဟသတနှင့် 
အခွင့်အ ရးများကိ 
လးစားရပါမည်။ 

 

• တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများနှင့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျားဆိင်ရာ 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိြခင်း/သတ်မှတ်ြခင်း 

• ၎င်းတိ၏့ ဆန္ဒသ ဘာထားမပါသည့် ြပန်လည် နရာချထားမ 

နှင့်/သိမ့ဟတ် စီးပွား ရး ြပန်လည်အစားထိးမအတွက် 

လျာ် ကး ပးြခင်းဆိင်ရာ အခွင့်အ ရး 

• သင့် တာ် သာအချိန်တွင် အကျိုးအြမတ်များ ခွဲ ဝြခင်းဆိင်ရာ 

အခွင့်အ ရး 

• ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းဆိင်ရာ အ ြခအ နများတွင် ပူး ပါင်း 

ပါဝင်မဆိင်ရာ အခွင့်အ ရး 

• လွတ်လပ်စွာ ကိုတင်အ ကာင်း ကားဆန္ဒသ ဘာထားရယူြခင်း 

(FPIC) 

• တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ နှင့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျား၏ ရိးရာ 

အသိပညာဗဟသတများ၊ ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ အ မွအနှစ်များ၊ 

ဉာဏ်ပညာဆိင်ရာ စွမ်းရည်များကိ အသိအမှတ်ြပုြခင်းနှင့် 

ကာကွယ်ြခင်း 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ
အစီအမ(ဃ) – REDD+ 
လပ်ငန်းများတွင ်
သက်ဆိင်ရာ အကျိုးဆက် 
စပ်ခစား ခွင့်ရှိသူများ 
(အထူးသြဖင့် တိင်းရင်း 
သားလူမျိုးစများ နှင့် 
ဒသခြပည်သူများ) ၏ 
အြပည့်အဝ၊ ထထိိ ရာက ်
ရာက ်ပူး ပါင်းပါဝင်မ 
ရှိ စရ ပါမည်။ 

 

• သက်ဆိင်ရာဆက်စပ်ပက်သက်သူများ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း 

− REDD+ ဆာင်ရွက်မများတွင် အကျိုးသက် ရာက် စနိင် 

သည့် ဆက်စပ်ပက်သက်သူများ 

• သက်ဆိင်ရာ ဆက်စပ်ပက်သက်သူများ ကိယ်စားြပုသည့် 

အဖွဲ အ့စည်းများ၏ တာဝန်ခမနှင့် တရားဝင်ြဖစ် စြခင်း 

• ပူး ပါင်းပါဝင် စြခင်းအစီအစဉ်များတွင် ပူး ပါင်းပါဝင်ရန် 

လပ်ငန်းစဉ်များ သိမ့ဟတ် ကားခများ 

• ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ နစ်နာ စသည့် 

အ ကာင်းအရာနှင့် တြ့ပန်ချက် 

• သတင်းအချက်စ ဆာင်းြခင်း၊ ညိနင်းြခင်းနှင့်ပူး ပါင်းပါဝင် 

ြခင်း (FPIC အပါအဝင်)  ကဲ့သိ ့ သာ အခွင့်အ ရးများဆိင်ရာ 
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ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ 

ြဖစ်နိင်သည့် အဓိကအချက်များ 

 

လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း နှင့် အသိအမှတ် 

ြပုြခင်း 

• ထင်သာြမင်သာရှိ ပီး လွယ်ကူစွာ ရရှိနိင်သည့် REDD+ ဆိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ  

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ

အစီအမ (င) − သဘာဝ 

တာများနှင့် ဇီဝမျိုးစ 

မျိုးကွဲများကိ ထိန်းသိမ်း 

ြခငး်၊ လူမ ရးနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

အကျိုး ကျးဇူးများ 

တိးပွားြခင်းတိ ့ြဖစ် စ 

ရပါမည်။ 

• သဘာဝ တာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိြခင်းနှင့် သဘာဝ တာ ြပန ့်နှ  ့

ပါက် ရာက်မကိ နားလည်သ ဘာ ပါက် စြခင်း 

• ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများနှင့်သစ် တာ ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများ 

အ ပ  REDD+ ဆိင်ရာ မူဝါဒများ၏ သက် ရာက်မ အလား 

အလာကိ နားလည်မ 

• သဘာဝသစ် တာများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း − 

သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း သိမ့ဟတ် သစ် တာ 

စိက်ခင်းများအြဖစ် ြပာင်းလဲမကိ ရှာင်ရှားြခင်း 

• REDD+ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ ပစနှင့် 

တည် နရာ သတ်မှတ်ြခင်းမှ တဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမ ရးဆိင်ရာ အကျိုး ကျးဇူးများကိ တိးတက် စ သာ 

လပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း  

• သစ် တာြပင်ပရှိ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ
အစီအမ (စ) − နာက်ြပန ်
လှည့်ြခင်းအန္တရာယ်ကိ 
ရင်ဆိင်နိင် အာင် ဆာင ်
ရွက်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

  

● ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်း လပ်ငန်းများအတွက ် နာက်ြပန် 

လှည့်ြခင်း အန္တရာယ်များကိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း 

● နာက်ြပန်လှည့်ြခင်း အန္တရာယ်များဆိင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်များ ထာက်ပ့ ပးရန်နှင့် ဖာ်ထတ်ရန ် နိင်ငအဆင့် 

သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း စနစ်ကိ ပစ ရးဆွဲ ဖာ်ထတ ်

ရမည်။  

● REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတွက ် ြဖစ်နိင်သည့် ကိးကား 

ချက်များသည ် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ြခင်း မရိှ 

သည့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း ြဖစ် စသည့် တွန်းအားများကိ 
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ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမ 

ြဖစ်နိင်သည့် အဓိကအချက်များ 

 

ဖာ်ထတ် ပးနိင်မည့် အ ကာင်းြပချက ် တစ်ခကိ ပးသည်။ 

အဆိပါအချက်သည် REDD+ အာင်ြမင်မများသည် ကီးမား 

သည့် နာက်ြပန်လှည့်ြခင်း အန္တရာယ်ကိ ြဖစ်နိင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ
အစီအမ(ဆ) − ကာဗွန ်
ထတ်လတ်မ နရာ 
ရ ့ ြပာင်းြခင်းကိ လျာ ့
ပါး အာင် ဆာင်ရွက်က 
ရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

 

● သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းြဖစ် စသည့် သွယ်ဝိကသ်ည့် တွန်းအား 

များ နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် နရာများတင်ွ သစ် တာ ြပုန်းတီး 

ြခင်းကိ ြဖစ် စသည့် အဓိက တွန်းအားများထက ် ြမအသးချမ 

ြပာင်းလဲြခင်းကိ ရင်ဆိင်ရန် လပ်ငန်းများ 

● ဒသအဆင့် သိမ့ဟတ် နိင်ငအဆင့် REDD+ ဆာင်ရွက်မများမ ှ

ကာဗွန်ထတ်လတ်မများအား နရာ ရ ့ ြပာင်းမ လာ့ချရန ်

လပ်ငန်းများ (ဥပမာ REDD+စီမကိန်း နယ်နမိတ်များကိ ြဖတ်၍)  

● နိင်ငအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီးအဆင့် နှင့် ဒသအဆင့် ကာဗွန် 

ထတ်လတ်မ နရာ ရ ့ ြပာင်းမများအ ပ  သတင်းအချက်အလက် 

များ ထာက်ပ့ ပးနိင်ရန်နှင့် ဖာ်ထတ်ရန ်နိင်ငအဆင့် သစ် တာ 

စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်များ ရးဆဲွြခင်း 

● မထိ ရာက် သာ REDD+ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ြခင်းက့ဲသိ ့ သာ ကာဗွန်ထတလ်တမ် နရာ ရ ့ ြပာင်းြခင်း 

သိမ့ဟတ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းမြဖစ် စသည့် တွန်းအားများအား ရင်ဆိင်နိင်ရန် ရးဆွဲ 

ထားြခင်းမရှိသည့် REDD+ လပ်ငန်းများအတွက ် ြဖစ်နိင်မည့် 

အ ကာင်းြပချက်များအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း 

● ထတ်လတ်မများအား နရာ ရ ့ ြပာင်းမက ိြဖစ် စသည့် အန္တရာယ် 

များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် REDD+ လပ်ငန်းများ ရွးချယ ်

ြခင်းနှင့် ရးဆွဲြခင်း 
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ဆက်စပ်ပက်သက်သူများပါဝင်သည့် အတည်ြပုြခင်းဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ ကျင်းပ 

ြခင်းြဖင့် REDD+ မှ ရရှိလာမည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့်ြပဿနာများအား ြဖရှင်းရန် 

အတွက် လက်ရိှ PLRs များအား အကဲြဖတ်မတစ်ခကိ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။  အဆိပါ 

အကဲြဖတ်မသည ် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမများကိ ပိမိ ကာင်းမွန်စွာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် PLRs မူ ဘာင်များ 

အား ကာင်း စရန်၊ လိအပ်ချက်များကိြဖည့်စွက်ရန် သိမ့ဟတ် ြပန်လည် ြဖရှင်းနိင်ရန် 

အတွက် အားနည်းချက်များ၊ လိအပ်ချက်များနှင့် မဆီ လျာ်မများက ိသတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ရ 

လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အဆိပါ အကဲြဖတ်မအ ပ  အ ြခခ၍ လက်ရိှ နည်းဥပ ဒများကိ 

ြပင်ဆင်ရန် သိမ့ဟတ် PLRs မူ ဘာင ်ပိမိအား ကာင်း စရန ်သိမ့ဟတ် PLRs အသးြပုမ 

ကိ အ ထာက်အကူြပု စရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်(မူကမ်း)များအား ထပ်မ အသစ် 

ရးဆွဲရမည ် ြဖစ်သည်။ အဆိပါ လပ်ငန်းစဉ်များသည် အချိန်ြဖုန်းြခင်းသာြဖစ် ပီး လက်ရိှ 

ဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ်သည့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ လပ်ငန်းစဉ်များအား ဆာင်ရွက်ရန် အကဉာဏ ်

ကာင်းတစ်ခ ြဖစ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

အ လးထားစဉ်းစားရန်အချက ် 

နငိင်အဆင့်မဟာဗျူဟာ/လပ်ငန်းစီမချက်တွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များမှ ရရှိလာနိင် 

သည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ထိခိက်မြပဿနာများကိ ြဖရှင်းနိင်မည့် သင့်နိင်င၏ အဓိက 

PLR များသည် ဘာ တွလဲ။ 

(၃) ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများအား လစားလိက်နာြခင်း 

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများအား လးစားလိက်နာြခင်းသည ်နိင်င၏ အ ြခ 

အ န အ ပ တွင် မူတည်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ပ ၇.၁ တွင် ဖာ်ြပထားသည့် နိင်ငအဆင့် 

ချဉး်ကပမ် ပစ တစ်ခတွင် (က) လက် တွ  ့ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် PLRs အား 

မည်ကဲ့သိ ့ ကာင်းစွာ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်မည်နည်း နှင့် (ခ) PLRs အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ြခင်းမှ ရရှိလာမည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများကိ သရပ်ြပ 

ြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ REDD+ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ရာတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာ ြပဿနာများက ိ လာ့ချရန်၊ စီမအပ်ချုပ်ရန်၊ 

ဖယ်ရှားရန် နှင့် လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ အကျို း ကျးဇူးများ တိးတက် စရန်အတွက် 

PLRs ကိ သတ်မှတ်သလား။ အဆိပါ နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မပစတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ လးစားလိက်နာရလိမ့်မည်ြဖစ်သည−် 
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 (က) PLRs အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့် ပးအပ်ြခင်း၊ 

နည်းလမ်းများ နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်များ နှင့် 

(ခ) PLRs  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မကိ တိးတက် ကာင်းမွန် စရန် အဆိပါ 

အဖွဲအ့စည်းများအား အား ကာင်း စြခင်း 

 နိင်ငအဆင့်နှင့်တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့် PLRs များ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ရန် အစိးရ အဖဲွအ့စည်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်များကိ အကဲြဖတ်ြခင်းသည ် REDD+ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှ ရရှိလာမည့် လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

အကျို း ကျးဇူးများဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စ ဆာင်ြခင်း ပါဝင်ရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

 အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်များ အကဲြဖတ်ြခင်းသည ်ကာကွယ် စာင့် ရှာက ်

မ အစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် PLRs များသတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းထက် စိန် ခ မများ ပိမိ 

တွရ့လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် အတိတ်ကာလ အကဲြဖတ်မများသည ် REDD+ ဆိင်ရာ 

ရလဒ် ြခခသည့် ပး ချမများကိ အ ထာက်အပ့ ပးနိင်မည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမများအား လးစားလိက်နာမကိ သရပ်ြပ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

အ လးထားစဉ်းစားရန်အချက ် 

အတိတ်ကာလ အ လးထားစဉ်းစားရန်အချက်များမ ှ PLR (၂) ခ သိမ့ဟတ် (၃) ခ ကိ 

ရွးချယ်ပါ။ အဆိပါ PLR များကိ မည်ကဲ့သိ ့အ ကာင်အထည် ဖာ်မည်နည်း။ လက် တွ  ့

ဆာင်ရွက်နိင်ပါသလား။  

(၄) ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ 

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် စြခင်းသည ်ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမ သတင်းအချက်အလက်စနစ်တစ်ခ 

ဖွ ဖ့ို း တိးတက်မ ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ရပ် ထွးသည့် ခါင်းစဉ်ကိ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း 

ဆွး နွးထားပါသည်။  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် စရန် REDD+ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများဆိင်ရာ နိင်င၏ ရည်မှန်း 

ချက်များနှင့် နည်းလမ်းများ သာမက အဆင့်အလိက် ရလဒ်များအ ပ  ဆာင်ရွက်မည့် 

နရာ၊ အ ဆာက်အဦးများ အဆင်သင့်ြဖစ်ြခင်းအ ပ တင်ွလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရ 
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မည်ြဖစ်သည်။ ဆက်စပ်ပက်သက်သူများပါဝင်သည့် ဆွး နွးညိနင်းမ လပ်ငန်းစဉ်များသည် 

အ ရးကီးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ  

 ၂၀၁၀ ခနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၆ ကိမ် ြမာက ်အစည်းအ ဝးအရ ရလဒ် ြခခသည့် 

ပး ချမအတွက် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် SIS တစ်ခတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ 

အဓိက အချက် (၄) ချက ်ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်− 

● နိင်ငအဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာ သိမ့ဟတ် စီမချက်၊  

● နိင်ငအဆင့် သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မသတ်မှတ်ြခင်းဆိင်ရာ ရည်ညန်းပမာဏ 

နှင့်/သိမ့ဟတ် ရည်ညန်းပမာဏသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

● နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ် နှင့်  

● REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတင်ွ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမများအား မည်ကဲ့သိ ့ လးစားလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် သတင်းအချက်အလက် 

များ ထာက်ပ့မ ပစ။  

 

 ဒါဘန် မိုတွ့င် ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၇ ကိမ် ြမာက ် အစည်းအ ဝးနှင့် ဝါ ဆာမိုတ့ငွ ်

ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၉ ကိမ် ြမာက ်အစည်းအ ဝးတွင ် အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များပါဝင်သည့် 

SIS လမ်းညန်မ ပစတစ်ခကိ အတည်ြပု ရးဆွဲခဲ့သည−်  

● ကန ့က်ူး လမ်းညန်ချက်နှင့် ကိက်ညီမ၊ 

● လွယ်ကူစွာ ရရှိနိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ− ဆက်စပ်ပက်သက်သူများအားလး 

မှ ထင်သာြမင်သာရှိ၍ ကိက်ညီမရှိ သာ သတင်းအချက်အလက်များ ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊  

● အချိန်နှင့်တ ြပးည ီ တိးတက် စြခင်း− အချိန်နှင့်တ ြပးည ီ တိးတက် စရန်အတွက် 

ထငသ်ာြမင်သာရိှ၍ သင့်တင် လျာက်ပတ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ 

● အြပည့်အစပါဝင် စြခင်း− ကန ့က်ူး ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ အားလးကိ 

မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည့်နှင့် လးစားလိက်နာရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊ 

● နိင်ငမှ ဆာင်ရွက်ြခင်း(country driven) − နိင်ငမှ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် 

နိင်ငအဆင့် အ ကာင်အထည် ဖာြ်ခင်း 
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● လက်ရှိစနစ်များအားအသးချြခင်း− သင့် တာ် သာ စနစ်များြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

 SIS ကိ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများကိ ဆာင်ရွက်ရမည့်နှင့် လးစားလိက်နာရမည့် 

နည်းလမ်းများအ ပ  သတင်းအချက်အလက် ထာက်ပ့ ပးနိင်ရန် လက်ရိှ သတင်းအချက ်

အလက်စနစ်များအ ပ  အ ြခခ၍ တည် ဆာက်ရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ၁၉ 

ကိမ် ြမာက ် အစည်းအ ဝးဆြဖတ်ချက် (၁၁) အရ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် 

နိင်ငများ၏ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်များသည ်SIS တည် ထာင် 

ရန်အတွက ်သတင်းအချက်အလက်များကိ ထာက်ပ့ ပးရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ သတင်းအချက်အလက်စနစ် ဖွ ့ဖိုးမဆိင်ရာ အဆင့်များ  

 SIS ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် REDD+ အ ကာင်အထည် 

ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ မည်ကဲ့သိ  ့ ဆာင်ရွက် 

ရမည် နှင့် လးစားလိက်နာရမည်ကိ UNFCCC ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ သတင်း 

အချက်အလက်များ ထာက်ပ့ ပးြခင်းြဖင့် SIS တည် ထာင်ရန်အတွက် အမျိုးမျိုး သာ 

သတင်း အချက်အလက်များကိ လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သစ် တာက နှင့် အြခား ြမ 

အသးချမဆိင်ရာ က များတွင် ပတဝ်န်းကျင်နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် 

ြပဿနာများကိ မည်က့ဲသိ ့ စီမအပ်ချုပ်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် 

အာက် ဖာ်ြပပါ အြခားရည်ရွယ်ချက်များပါဝင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည−် 

● REDD+ ဆိင်ရာ ရလဒ်အ ြခခသည့် ပး ချမအတက်ွ ရန်ပ ငွ ရရှိြခင်း− REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများသည် ြပဿနာများ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း/ အကျို း 

ကျးဇူးများ တိးတက် စြခင်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ထာက်ပ့ 

ပးြခင်းအားြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမကိ ရရှိနိင်ပါသည်။  

● နိင်ငအဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာ သိမ့ဟတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မ စီမချက ်

တိးတက် စြခင်း− သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း 

ြဖစ် စသည့် တွန်းအားများကိ ြဖရှင်းနိင်ရန်အတွက် စီမချက်များ ရးဆွဲနိင်ရန် 

သတင်းအချက်အလက်များ ထာက်ပ့ြခင်း၊ 

● REDD+ တရားဝင်ြဖစ်မ တိးတက် စြခင်း− ထင်သာြမင်သာရှိြခင်း၊ ဆက်စပ ်

ပက်သက်သူများပါဝင်သည့် ညိနင်း ဆွး နွးမများနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင် စမများ 
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တိးတက် စြခင်း နှင့် ဒသဆိင်ရာ ဆက်စပ်ပက်သက်သူများအား သတင်းအချက် 

အလက်များ ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊ 

● မူဝါဒများ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း− နိင်ငအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီးအဆင့် သိမ့ဟတ် 

ဒသအဆင့် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းအတွက ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ 

ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အသးြပုြခင်း၊  
 

 အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငများအ နြဖင့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ 

သတင်းအချက်အလက်စနစ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စြခင်းနှင့် SIS အတွက် သင့် လျာ် သာ 

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အည ီ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရမည ်ြဖစ်သည်။  

သတင်းအချက်အလက်လိအပ်ချက်များနှင့် ဖွ စ့ည်းပ သတ်မှတ်ြခင်း− ကန ့်ကူးကာကွယ် 

 စာင့် ရှာက်မအစီအမများအား နိင်ငအဆင့် သတ်မှတ်ရာတွင် အဓိက အချက် 

များအား သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း နှင့် သတင်းအချက်များ စ ဆာင်းြခင်း၊ သတင်း 

အချက်စနစ် တည် ဆာက်ြခင်းဆိင်ရာ မူ ဘာင်တစ်ခအ ပ  ဆးြဖတ်မ ပါဝင်ရလိမ့်မည် 

ြဖစ်သည်။ အဆိပါ အဆင့်တွင် အာင် ဖာ်ြပပါ အဆင့်ခွဲများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ရမည်ြဖစ်သည်−  

(၁) သတင်းအချကအ်လက် လိအပ်ချက်များ – ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ 

ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် သင့် တာ်သည့် PLRs များကိ သရပ်ြပ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

လးစားလိက်နာရန်အတွက ် အြပည့်အဝ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် REDD+ 

လပ်ငန်းများမှ ရရိှလာမည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများအတွက ်မည်သည့် 

တိကျသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ လအိပ်သညကိ် သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ ်

သည်။  

(၂) သတင်းအချကအ်လက် ဖွဲ စ့ည်းပ – SIS တွင် မညက့ဲ်သိ ့ သာ သတင်းအချက် 

အလက်များ ပါဝင်ရမည်နည်း။  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက် လိအပ်ချက် 

များကိ REDD+ လပ်ငန်းများမှ ရရှိလာမည့် အကျို း ကျးဇူးများ ပိမိရရှိ စရန် နှင့် ြဖရှင်း 

ရမည့် ြပဿနာများအား လာ့ချရန် လိအပ်သည့် PRLs များနှင့်အတ ူသတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ရ 

လိမ့်မည ်ြဖစ်သည်။  
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 သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက် လိအပ်ချက်များအ ပ  

အ ြခခ၍ လက်ရိှ သတင်းအချက်အလက် ရင်းြမစ်များကိ အကဲြဖတ်ရလိမ့်မည်ြဖစ် ပီး 

လိအပ်ပါက ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများအား သရပ်ြပ ဆာင်ရွက်ရန် နှင့် 

လးစားလိက်နာရန် သတင်းအချက်အလက် လိအပ်ချက်များအား ထာက်ပ့ ပးနိင်ရန် 

အတွက် သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကိ စ ဆာင်းရလိမ့်ြဖစ်သည်။  

 သတင်းအချက်အလက် ဖွဲ စ့ည်းပသည ် အာက် ဖာ်ြပပါ အ ရး ကီးသည့် အချက် 

အလကမ်ျားအ ပ တွင် မူတည်လိမ့်မည်ြဖစ်သည−်  

● အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငမှ ရွးချယ်ထားသည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမများ အသးချြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများ၊  

● REDD+  ဆိင်ရာ နိင်ငအဆင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်၊ 

● SIS ၏ တိကျ သာ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အမျို းမျို း သာ သတင်းအချက်အလက် 

အသးြပုသူများ နှင့်  

● အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် အရင်းအြမစ်များ။  
 

SIS တွင် သတင်းအချက်အလက် ဖွဲ စ့ည်းပ တည် ထာင်ရန ်လိအပ်သည့် အ ြခခ ရွးချက်မ 

(၂) ခ− 

(၁) မူဝါဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ြမြပင် ပ တွင် အ ကာင် 

အထည် ဖာ်မများမှတဆင့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ တစ်ခချင်း၏ အဓိက 

အချက်များကိ မည်က့ဲသိ ့ သာ ဆာင်ရွက်မည ် နှင့် လးစားလိက်နာမည်ကိ 

ဖာ်ြပချက ်သိမ့ဟတ်  

(၂) အ ြခခမူများ၊ စများနှင့် အညန်းများ၏ ဖွဲ စ့ည်းပ။ 

 UNFCCC ၏ အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် မလအိပ် သာ်လညး် အ ကာင ်

အထည် ဖာ်မည့် အချို ့ သာ နိင်ငများသည် ၎င်းတိ၏့ SIS တွင် သတင်းအချက်အလက် 

ဖွဲ စ့ည်းပ တည် ထာင်ရန ် အာက် ဖာ်ြပပါ ကီးစဉ်ငယ်လိက်ပစကိ ရွးချယ်ရမည်ြဖစ ်

သည−် 

● အ ြခခမူများ (P) – ရည်ရွယ်ချက်၏ ကျယ်ြပန ့်သည့် ထတ်ြပန်ချက်များ။ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငများသည် နိင်ငအဆင့် REDD+ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 
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အစီအမများဆိင်ရာ အ ြခခမူများအြဖစ် ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမ 

များကိ အတည်ြပုရန် ရွးချယ်သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

● စသတ်မှတ်ချက ် (C) – အ ြခခမူများ သတ်မှတ်ရန် ပိမိတိကျသည့် ထတ်ြပန ်

ချက်များ။ ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့်ရှာက်မ အစီအမများ၏ အဆင့်သည် ကာကွယ ်

စာင့် ရှာက်မအစီအမ တစ်ခချင်းအတွက် စများကိ သတ်မှတ်ရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

● အညန်းများ (I) – အချိန်နှင့်အမ  သရပ်ြပ ဆာင်ရွက်ရန် သတင်းအချက်အလက် 

အ သးစိတ်။ မည်သည့် နရာတွင်မဆိ အညန်းများသတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းကိ 

လက်ရိှ သတင်းအချက်အလက်အရင်းအြမစ်မျာအ ပ  အ ြခခရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများအား လးစားလိက်နာရန်အတွက ် သရပ်ြပ 

ဆာင်ရွက်ရန် အညန်းများကိ ထင်ရှားသည့် သတင်းအချက်အလက် လိအပ်သည့် 

နရာတွင် စဉ်းစားဆးြဖတ်ရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ ် အချို ့ သာ အ ကာင ်

အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငများအ နြဖင့် SIS အတွက် များြပားသည့် အညန်းများ 

သတ်မှတ် ရွးချယ်ြခင်းသည် အသးဝင်ပါသည်။ သိ ့ သာ ် အဆိပါ အညန်းများကိ 

ဆန ့က်ျင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ စ ဆာင်းရန ် အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ 

ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့် နှင့် ရန်ပ ငွ လိအပ်ချက်များ ကာင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ြဖစ် စရန် 

အတွက် သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

လးထားစဉ်းစားရန်အချက ်

သင့်နငိင်၏ SIS တွင် သတင်းအချက်အလက်များကိ မည်ကဲ့သိ ့သတ်မှတ်ဖွဲ စ့ည်းမည်နည်း။  
 

ကာကွယ် စာင့်ရှာက်မ အစီအမများအတွက် လက်ရှိ သတင်းအချက်အလက် ရင်းြမစ်များ 
နှင့် စနစ်များကိ အကဲြဖတ်ြခင်း 

 နိင်င၏ လက်ရှိ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်မများကိ အ ကာင်း 

ဆး အသးြပုနိင်ရန် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်နိင်ငများသည် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမများအတွက် လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိင်ရန် လက်ရိှ စနစ်များ 

အ ပ တွင် တည် ဆာက်ရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင ်

ပါဝင်သည့် အဖွဲ အ့စည်းများ၏ အခွင့်အာဏာများနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများသည ် SIS 

တည် ဆာက်ရန် စနစ်များနှင့် အရင်းအြမစ်များကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ရန ် ကူညီနိင်မည ်

ြဖစ်သည်။ အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများအတွက် 
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PRLs များကိ အကဲြဖတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် အဆိပါ အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ အခွင့် 

အာဏာများနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိ ဖာ်ထတ်ရန ် ကူညီနိင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သတင်း 

အချက်အလက် စနစ်များနှင့် အရင်းအြမစ်များကိ အကဲြဖတ်ြခင်းသည ် လက်ရိှ သတင်း 

အချက်အလက်များကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတြ်ခင်း သာမက သတင်းအချက်အလက် အသစ် 

များ (ဥပမာ အညန်းအသစ်များ) ဖာ်ထတ်နိင်ရန် လက်ရှိစနစ်များကိ ြပုြပင် ြပာင်းလဲြခင်း 

အားြဖင့် သတင်းအချက်အလက် လိအပ်ချက်များကိ ြဖရှင်းနိင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် သတင်းအချက်အလက် ရင်းြမစ ်

(သိမ့ဟတ် စနစ်) တစ်ခသည ် SIS အတွက် လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

အားလးကိ ထာက်ပ့ ပးနိင်လိမ့်မည ်မဟတ်ပါ။  
 

သတင်းအချက်အလက်စနစ်များနှင့် အရင်းအြမစ်များဆိင်ရာ ဥပမာများသည ် SIS တွင ်

ပါဝင်ရန် ထာက်ပ့ ပးနိင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည။် သိ ့ သာ ် အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များအား 

ထည့်သွင်းစဉ်စားရန ်လိအပ်ပါသည်−  

● နိင်ငလူဦး ရ  

● နိင်ငအဆင့်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာမစနစ်များ  

● အြခား နိင်ငတကာကွန်ဗင်းရှင်းများ၏ နိင်ငအဆင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင ်

ရွက်ြခင်းကိ အ ထာက်အပ့ ပးမည့် စနစ်များ (ဥပမာ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ အချက်အလက် 

များဆိင်ရာ စင်တာများနှင့် ကွန်ယက်များ)  

● လူ နမဘဝ အဆင့်အတန်း တိင်းတာမဆိင်ရာ လ့လာမများ (LSMS) 

● စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာနှင့်စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာ ရာင်းဝယ်မ စနန်းများ (စာရင်း 

စစ်ြခင်း အစီရင်ခစာ အပါအဝင်)  

● သစ် တာဥပ ဒ အား ကာင်း စြခင်း၊ အပ်ချုပ်မနှင့် ရာင်းဝယ်မ(FLEGT)၊ မိမ ိ

ဆန္ဒသ ဘာအရ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ သ ဘာတူညီချက်များ(VPA)၊ တရားဝင် 

သစ် အာမခမဆိင်ရာ စနစ်များ (TLAS)  

● နစ်နာမများကိ ြပန်လည်ြပုြပင် ပးြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များ10 

● Cadastral databases; 

● စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ (SFM) အတွက် သတင်းအချက ်

အလက်အရင်းအြမစ်များ  
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● စီမကိန်းများ မှတ်ပတင်များ (ဥပမာ သစ် တာအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မယူနစ်များ 

ပါဝင်သည့် စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာများ စီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မကိ တိးချဲ ြ့ခင်း)  

လက်ရှိသတင်းအချက်အရင်းအြမစ်များနှင့်စနစ်များ အကဲြဖတ်ရာတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ 

အဓိက အချက် (၂) ချက ်လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည−် 

(က) နိင်င၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင်နိင်ရန် SIS တည် ထာင်ရန်အတွက ် 

မည်သည့် လပ်ငန်းများ လိအပ်သနည်း။   

(ခ) မည်သည့် အဖွဲအ့စည်းများသည် အဆိပါ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ရန်  လ လာက်သနည်း။  

 အဆိပါ အချက်(၂) ချက်မှ တစ်ချက်ချင်းကိ အာက်ပါအတင်ိး အ သးစိတ် ဖာ်ြပနိင ်

ပါသည်− 

(က) နိင်င၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင်နိင်ရန် SIS တည် ထာင်ရန်အတွက ် 

မည်သည့် လပ်ငန်းများ လိအပ်သနည်း။ ကာင်းမွန်ထိ ရာက်သည့် SIS 

ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် အာက် ဖာ်ြပပါ အဓိကလပ်ငန်းများကိ လပ် ဆာင်ရလိမ့် 

မည်ြဖစ်သည−် သတင်းအချက်အလက်စ ဆာင်းြခင်း၊ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း၊ ခဲွြခမ်း 

စိတ်ြဖာြခင်း၊ နားလည်သ ဘာ ပါက် စြခင်း၊ အရည်အ သွး အာမခချက်ရှိြခင်း 

နှင့် အတည်ြပုြခင်း၊ ြဖန ့် ဝြခင်း။ PRLs နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက ်

မ အစီအမများ အကဲြဖတ်ြခင်းသည ် မည်သည့် အစိးရ အဖွဲအ့စည်းများ (နှင့် 

ြဖစ်နိင်လင် အစိးရ မဟတ်သည့် အဖွဲအ့စည်း) ကိ SIS ၏ လပ်ငန်းများ (နှင့် 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ ်

ြပင်ဆင်ြခင်း) ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် 

ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့် ပးအပ်ြခင်းကိ ဆးြဖတ် ပနိင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အရပ်ဘက် 

အဖွဲအ့စည်းများ၊ တိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ အခန်း 

က ၊ ပဂ္ဂလိကအခန်းက − အစိးရအဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်နှင့် 

စွမ်း ဆာင်ရည်များ ြပည့်စ စြခင်းသည ် SIS တစ်ခ အတွင်းမှ တာဝန်ဝတ္တ ရား 

များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက် 

တစ်ခြဖစ်ပါသည်။   
 

SIS တစ်ခတွင် ပါဝင်သည့် အဓိက လပ်ငန်းများမှာ− 
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● သတင်းအချက်အလက်စ ဆာင်းြခင်းနှင့် စီမအပ်ချုပ်ြခင်း− SIS တွင် မည်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်သည်၊ မည်သည့် နရာမှ လာသည့် သတင်းအချက် 

အလက်များနှင့် မည်ကဲ့သိ ့ အတူတက ွ ယူ ဆာင်သည်ကိ ထည့်သွင်းဆးြဖတ်ြခင်း။ 

သတင်းအချက်အလက်စ ဆာင်းြခင်းနှင့် စီမအပ်ချုပ်ြခင်း နည်းလမ်းများ ဖာ်ထတ် 

သတ်မှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရွးချယ်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်အသစ်နှင့် စ ဆာငး် 

ြခငး်နှင့် စီမအပ်ချုပ်ြခင်း နည်းလမ်းများ ပါဝင်ရန် လက်ရှိ စနစ်များကိ ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်ြခင်း၏ ကာင်းကျို းများနှင့်ဆိးကျို းများကိ အကဲြဖတ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်။  

● သတင်းအချက်အလက်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းနှင့် နားလည်သ ဘာ ပါက် စြခင်း− 

သတင်းအချက်အလက်များကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပြခင်း၊ အထူးသြဖင့် မူလ/ နာက်ထပ် 

အချက်အလက်များသည ် SIS တည် ဆာက်ရန် အ ရးကီးပါသည်။ အမျိုးမျိုး သာ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းနှင့် နားလည်သ ဘာ ပါက် စြခင်းသည် ကမ္ဘာကလသမဂ္ဂ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ ကွန်ဗင်းရှင်းသိ ့ တင်ြပရမည့် သတင်းအချက်အလက် 

အနှစ်ချုပ် ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက် SIS ၏ အမျို းမျို း သာ ရည်ရွယ်ချက်များက ိ

ြဖည့်ဆည်း ပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည။် 

● သတင်းအချက်အလက် အရည်အ သွးထိန်းချုပ်ြခင်းနှင့် သချာ စြခင်း− SIS 

လပ်ငန်းများ ရွးချယ်နိင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက် စစ် ဆးြခင်းနှင့် 

အတည်ြပုြခင်း လပ်ငန်း (၂) ခကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ ်SIS 

၏ အရည်အ သွးကိ သတိထားရလိမ့်မည်ြဖစ် ပီး အရည်အ သွးထိန်းချုပ်ြခင်းနှင့် 

သချာ စြခင်း လပ်ငန်းများ ပါဝင်ြခင်းသည ် သတင်းအချက်အလက် ခိင်မာမကိ 

တိးတက် စနိင်ပါသည်။  

● သတင်းအချက်အလက်ြဖန ့် ဝြခင်းနှင့် အသးြပုြခင်း− ခဲွြခမ်းစတိြ်ဖာြခင်းနှင့် 

နားလည်သ ဘာ ပါက် စြခင်းကိ တစ်ကိမ် ဆာင်ရွက်ထားသည့် သတင်းအချက ်

အလက်များကိ SIS ရည်ရွယ်ချက်များတွင ် ဖာ်ြပထားသည့ ် အမျို းမျို း သာ နိင်င 

တကာ (ဥပမာ အလှူ ရှင်များ) နှင့် ြပည်တွင်း (ဥပမာ ဒသခြပည်သူများ) ပဂ္ဂုလ ်

များမှ ဆက်သွယ် အသးြပုမည်ြဖစ်သည်။  

● သတင်းအချက်အလက် ြဖန ့် ဝြခင်းတွင် အမျို းမျို း သာ အသးြပုသူများအတွက် 

သတင်းအချက်အလက်များ ပးပိနိ့င်ရန် နည်းပညာဆိင်ရာ ြဖရှင်းမများ ပါဝင်ရ 

မည်ြဖစ်သည်။    
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အရပ်ဘက်အဖွဲအ့စည်းများ၊ တိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ အခန်း 

က  နှင့် ပဂ္ဂလိက အခန်းက − အစိးရအဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်နှင့် 

စွမ်း ဆာင်ရည်များြပည့်စ စြခင်းကိ SIS တစ်ခအတင်ွးမှ တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိ

ဆာင်ရွက်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များတွင ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ ပဂ္ဂလိက 

သစ် တာနင့်ှ စိက်ပျို း ြမ ပိင်ဆိင်သူများ၊ တိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ဒသခ 

ြပည်သူများသည် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ရရှိလာမည့် အကျို း 

အြမတ်များအ ပ  သတင်းအချက်အလက် ြဖန ့် ဝြခင်း သိမဟတ် အတည်ြပုရလိမ့်ြဖစ် 

သည်။ သစ် တာနှင့် စိက်ပျို း ရးထတ်ကန်များ စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှိ စရန် လပ် ဆာင်မ 

များကိ စစ် ဆးသည့် တတိယအဖွဲအ့စည်းသည ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ 

ဆာင်ရွက်မအ ပ  သတင်းအချက်အလက်များကိ ထာက်ပ့ ပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

(ခ) မည်သည့် အဖဲွအ့စည်းဆိင်ရာ ဖွဲ စ့ည်းပများသည် အဆိပါ လပ်ငန်းများ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန ် လ လာက်သနည်း။ လက်ရိှ  PLR မူ ဘာင်သည ်SIS 

တည် ထာင်ရန ်လက်ရိှ  ပဂ္ဂလိက အဖွဲအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းများနှင့် ဆးြဖတ် 

ပိင်ခွင့်ကိ သတ်မှတ် ပးရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ SIS လပ်ငန်းများ တိးတက် 

ကာင်းမွန် စရန်အတွက် မည်သည့် အဖဲွအ့စည်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်များကိ 

အား ကာင်း စရန် မည်က့ဲသိ ့ ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့် ပးအပ်ြခင်းနှင့် ဆာင်ရွက်ရမည့် 

လပ်ငန်းများကိ စဉ်းစားဆးြဖတ်ရလိမ့်ြဖစ်သည်။     

နိင်ငအဆင့် SIS တစ်ခတွင် အမျို းမျို း သာ ဆက်စပ်ပက်သက်သည့် အဖွဲ အ့စည်းများမ ှ

သတင်းအချက်အလက်များ ရယူစ ဆာင်းနိင်ရန် အစိးရ ဆက်စပ်ဝန်ကးီဌာနများနှင့် ဦးစီး 

ဌာနများအကား ညီတူမတ ူတ ြပးည ီ နှင့် အထက် အာက ်စီမခန ့်ခွဲမများအတွက် သတင်း 

အချက်အလက်မ ဝြခင်း က့ဲသိ ့ သာ အဖွဲအ့စည်းအသစ်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့် 

မည်ြဖစ်သည်။  နာက်ဆးတွင် အစိးရမဟတသ်ည့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ အခန်းက ကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့်ြဖစ်သည်။ စက်ရဆိင်ရာ စများနှင့် လူမ ရး တာဝန်ဝတ္တ ရားများ 

ဆိင်ရာ မူဝါဒများ၊ တိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ မိရိးဖလာ 

သတ်မှတ်ချက်များသည် သတင်းအချက်အလက် ရင်းြမစ်များအြဖစ် SIS လပ်ငန်းများကိ 

ထာကပ့် ပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်စ ဆာင်းြခင်းနှင့် စီမအပ်ချုပ်ြခင်း 

အတွက် ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့် တိးြမင့်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်း သိမ့ဟတ် ဖန်တးီြခင်း နှင့် ပရိတိ ကာ 

များအြဖစ ် PRLs အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ဆက်စပ်သည့် အဖွဲ အ့စည်းများ၏ စွမ်း ဆာင် 

ရည်ကိ တိးတက် စလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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လးထားစဉ်းစားရန်အချက ် 

မည်သည့် လက်ရိှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များနှင့် အရင်းအြမစ်များသည် သင်၏ SIS 

အတွက် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများကိ မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် လးစား 

လိက်နာရန် လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ထာက်ပ့ ပးနိင်လိမ့်မည်နည်း။ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ်  

 REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းရာတွင ် ကန ့က်ူးကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မ အစီအမများအားလးကိ မည်က့ဲသိ ့ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် လးစားလိက်နာ စ 

ရန်အတွက ် သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ် ြပင်ဆင်ြခင်းသည ် UNFCCC ၏ ရလဒ် 

အ ြခခသည့် ပး ချမများအတွက ် လိအပ်သည့် ကာကွယ် စာင့်ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ 

အဓိက လိအပ်ချက် (၃) ခအနက်မှ တစ်ခြဖစ်ပါသည်။ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ 

သတင်း အချက်အလက် အနှစ်ချုပ်ကိ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ စတင်အ ကာင်အထည ်

ဖာ ် ဆာင်ရွက်ချိန်မှစ၍ ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမကွန်ဗင်းရှင်းသိ ့ နိင်ငအဆင့် 

ဆက်သွယ်မအြဖစ ်တင်ြပရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ (Decision 12, COP17)  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ သတင်းအချက်အလက် အနှစ်ချုပ်သည် PCI 

မူ ဘာင်အတွင်းမ ှ ရိးရှင်းသည့် အနှစ်ချုပ်ပစ တစ်ခ ြဖစ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက်မ အစီအမများကိ မည်က့ဲသိ ့စီစဉ် ဆာင်ရွက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ကိ ထင်သာ ြမင်သာရှိမ၊ ဆီ လျာ်မ၊ အားလးပါဝင်မနှင့် ထိ ရာက်မရှိ စမည့် နည်းလမ်းြဖင့် 

ထာက်ပ့ ပးရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်နိင်ငများသည် သတင်းအချက် 

အလက် အနှစ်ချုပ် ပါဝင်သည့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းစဉ်များအ ပ  

သတင်းအချက်အလက်များ ထာက်ပ့ ပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ထိြ့ပင် အာက် ဖာ်ြပပါ 

အချက်များ ပါဝင်ရန်လည်း တွန်းအား ပးရမည်ြဖစ်သည်−   

(က) ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် လးစားလိက်နာရန် နိင်င 

အ ြခအ နများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊  

(ခ) နိင်င အ ြခအ နများနှင့်အည ီ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ တစ်ခချင်း၏ 

ရှင်းလင်း ဖာ်ြပြခင်း၊  
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(ဂ) ၁၇ ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် ၁၂ အရ နိင်ငအ ြခအ နများနှင့် 

အညီ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် သတင်းအချက်အလက် 

စနစ် ပါဝင်သည့် လက်ရိှ စနစ်များနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဖာ်ြပြခင်း နှင့် 

(ဃ) နိင်ငအ ြခအ နများနှင့်အည ီ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ တစ်ခချင်းကိ 

မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည့် နှင့် လးစားလက်ိနာရမည့် သတင်းအချက ်

အလက်များ။  

 အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငများကိ သတင်းအချက်အလက်အနှစ်ချုပ်တွင ်

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ထာက်ပ့ ပးရန်နှင့် 

အချိန်နှင့် အမ  ထာက်ပ့ ပးသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ကာင်းမွန်တိးတက် စရန ်

တွန်းအား ပးရမည်ြဖစ်သည်။  

 ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်သည့် နိင်ငများအားလးသည် 

ကန ့က်ူး ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ၊ PRLs အကဲြဖတမ်နှင့် SIS ပါဝင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်အနှစ်ချုပ် ဖာ်ြပရန ် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်မည့် နိင်ငများသည ်REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် လူမ ရးနှင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများ တိးတက် စရန်နှင့် ြဖရှင်းရမည့် ြပဿနာများကိ 

လာ့ချနိင်ရန ် ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများအား မည်သိ ့ စီစဉ် ဆာင်ရွက ်

သည်ကိ အ ြခခ သိမ့ဟတ် အ သးစိတ် သတင်းအချက်အလက်အနှစ်ချုပ် တစ်ခ ထာက်ပ့ 

ပးရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ REDD+ ဆာင်ရွက်သည့် နိင်ငများသည် ကာကွယ် စာင့် ရှာက ်

မ အစီအမများဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ တင်ြပရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။  

 အကျဉ်းချုပ်တွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အဓိက သတင်းအချက်အလက် (၄) ခ ပါဝင်ရလိမ့် 

မည်ြဖစ် သည−် 

(၁) အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငသည ် REDD+ လပ်ငန်းများနှင့် ရရှိလာမည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများကိ ကန ့က်ူး 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများနှင့်အည ီမည်ကဲ့သိ ့ ဖာ်ထတ်မည်နည်း။  

(၂) အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငသည ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများက ိ

မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်မည်နည်း။ ဥပမာ REDD+ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ြခင်းမှ ရရှိလာမည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများကိ ကိင်တွယ် 
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ြဖရှင်းရန် သင့် လျာ်သည့် မူဝါဒများ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း။  

(၃) အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငသည ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများက ိ

မည်ကဲ့သိ ့ လးစား လိက်နာမည်နည်း။ ဥပမာ PRLs များနှင့်အညီ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ရရှိလာမည့် ရလဒ်မျာက ိမှတ်တမ်းတင်ြခင်း။  

(၄) ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်မကိ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း 

က့ဲသိ ့ သာ လပ်ငန်းစဉ်အ ပ တွင် သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မြဖည့်စွက် 

ြခင်း သိမ့ဟတ် နိင်ငအဆင့် SIS တည် ထာင်ရန်အတွက ် လပ်ငန်းစဉ်ဆိင်ရာ 

ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စမကိ ဖာ်ြပြခင်း။  

UN-REDD ၏ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိက်နာရမည့် 
နည်းလမ်းများ 
ယ 
UN-REDD PROGRAMME တွင် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် 
နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မကိ အ ထာက်အကူြပုနိင်မည့် နည်းလမ်း 
တစ်စ ရှိပါသည်။  

 

နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မအတွက် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လိက်နာရမည့်  နည်းလမ်း (CAST) 

 CAST သည် အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

မည့် နိင်ငများအား အ ထာက်အကူြပုရန်အတွက ် ဒီဇိင်း ရးဆွဲထားသည့် Excel အ ြခခ၊ 

သင့်တင် လျာက်ပတ်သည့် လပ်ငန်းစဉ်ဆိင်ရာ နည်းလမ်းတစ်ခြဖစ်ပါသည−် 

• ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မများ 

၏ အသးြပုမ နှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအတွက် အကဲြဖတ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရန်၊  

• REDD+ ဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်အစီအမများ နှင့် SIS လပ်ငန်းစဉ်များ 

၏ အကျို းဆက်များကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန်၊  

• ရရှိနိင်သည့် သတင်းအချက်အလက် အရင်းအြမစ်များအား ဖာ်ထတ်သတ်မှတ ်

ရန် နှင့် 

• အမျို းမျို း သာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမဆိင်ရာ ကနဦး ဆာင်ရွက်မများ 

အတွက် လပ်ငန်းစဉ်များကိ သတ်မှတ်ရန်။  
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CAST ကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများဆိင်ရာ စီမချက်တွင် အသးြပုနိင်ပါသည်။  

အကျိုး ကျးဇူးများနှင့်ြပဿနာများ ြဖရှင်းရာတွင် လိက်နာရမည့် နည်းလမ်း (BERT) 

 BeRT ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် အ ကာင်အထည ်

ဖာ်မည့် နိင်ငများအား အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန် ဒီဇိင်း ရးဆွဲထားပါသည်− 

• ကန ့က်ူး ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများနှင့်အည ီ REDD+ ဆာင်ရွက်မ 

များမှ ြဖစ် ပ လာနိင်မည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့်ြပဿနာများက ိ ဖာ်ထတ ်

သတ်မှတ်ရန်၊ 

• ြပဿနာများအား ြဖရှင်းနိင်ရန် သိမ့ဟတ် အကျို း ကျးဇူးများ တိးတက်ရရှိရန် 

နိင်င၏ လက်ရှိမူဝါဒများ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ(PLRs) 

ကိ မည်ကဲ့သိ ့သတ်မှတ်ြပင်ဆင်ရန်၊ 

• REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကန ့်ကူး ကာကွယ် စာင့် 

ရှာက်မ အစီအမများနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် PLR မူ ဘာင်၏ ကဲွလွဲ 

ချက်များကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန်၊  

• REDD+ NS/AP များတွင် ပါဝင်ရမည့် လပ်ငန်းများ ဆးြဖတ်နိင်ရန်အတွက် 

REDD+ စီမကိန်းများ၏ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများဆိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်များအား အသးြပုရန် နှင့် 

• လက်ရိှ PLR များနှင့်အညီ ကာကွယ် စာင် ရှာက်မ အစအီမများအား မည်ကဲ့သိ ့

ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် လးစားလိက်နာရန်အတွက ် သတင်းအချက်အလက်အနှစ် 

ချုပ်တွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များအား ထာက်ပ့ ပးရန်။ 

 BeRT သည ်Excel အ ြခခပီး အဂလိပ်၊ ြပင်သစ်နှင့် စပိန်ဘာသာြဖင့် ဖာ်ြပနိင်ပါ 

သည်။ ၎င်းတွင် ဘာသာရပ ်သးခပါဝင်ပါသည်။ (ဇယား ၇(၅)) 
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ဇယား ၇(၅)  BERT ၏ ဘာသာရပ ်(၃) ခ 

ဘာသာရပ ်

(၁) 

ရည်ရွယ်ချက−် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နိင်ငတွင် UNFCCC မှ 

သတ်မှတ်ထားသည့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် (၅) မျို းကိ မည်ကဲ့သိ ့

အ ကာင်အထည် ဖာမ်ည်ကိ ကိုတင ် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် 

သည်။  

ရလဒ်− REDD+ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မ ဇယား  

ဘာသာရပ ်

(၂) 

ရည်ရွယ်ချက−် ဘာသာရပ ် (၁) တွင် ပါဝင်သည့် REDD+ လပ်ငန်းများ 

မှ ရရှိလာနိင်မည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများက ိ ဖာ်ထတ ်

သတ်မှတ်ြခင်း။  

ရလဒ်− အရည်အ သးွမီသည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများ 

အကဲြဖတ်မကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းအတွက ် ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် 

ရှာက်မ အစီအမ တစ်ခချင်းမှ ရရှိနိင်မည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် 

ြပဿနာများဆိင်ရာ ဇယား။  

ဘာသာရပ ်

(၃) 

ရည်ရွယ်ချက−် အကျို း ကျးဇူးများနှင့်ြပဿနာများကိ ြဖရှင်းရန ်

လက်ရိှ PRLs များကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

အစီအမများနှင့် မကိက်ညီသည့် PRLs များရှိ လိအပ်ချက်များကိ 

သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း။  

ရလဒ်− အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများက ိ မည်ကဲ့သိ ့ ြဖရှင်း 

သည်ကိ အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် PRLs များရှိ လိအပ်ချက်များကိ ဖာ်ထတ ်

ြခင်းအတွက ် ကန ့က်ူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက် 

ရန် လက်ရိှ PRLs များ၏ ဇယား။  
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ြဖစရ်ပအ် ြခခ လ့လာြခင်း (Case Study) 

ကွန်ဂိဒီမိကရတစ်သမ္မတနိင်င − ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် နိင်င 
အဆင့် ချဉး်ကပ်မ  

အချက်အလက် 

ကွန်ဂိဒီမိကရက်တစ်သမ္မတနိင်ငသည် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ ဆာင်ရွက်ရန် 

နိင်ငအဆင့် ချဉ်းကပ်မ အဆင့် သိ ့ ရာက်ရှိ န ပီြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခနှစ်မှစ၍ ကန ့က်ူး 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများနှင့်အည ီREDD+ အတွက် နိင်ငအဆင့် စများ မူကမ်း 

ကိ အမျို းမျို း သာ လ့လာမများ၊ south-south exchanges များ၊ ပဂ္ဂလိက ညိနင်း 

ဆွး နွးမများနှင့် အလပ်ရ ဆွး နွးမများ ကျင်းပ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ရးဆွဲ ပီးြဖစ် 

ပါသည်။ REDD+ မှ ရရှိလာမည့် လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် 

ြဖစ်လာမည့် ြပဿနာများကိ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းအတွက ် နိင်ငအဆင့် ကာ်မတီ၏ 

တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိသတ်မှတ် ဖာ်ထတ် ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ကာ်မတီသည ်အစိးရ၊ 

အရပ်ဘက်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် နည်းပညာနှင့်ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့သည့် ပဂ္ဂ လ်များပါဝင်သည့် 

ပဂ္ဂလိက အဖွဲအ့စည်းများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည်။  

လပ် ဆာင်မများ  

၂၀၁၂ ခနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခနှစ်တိတွ့င် ကွန်ဂိဒီမိကရက်တစ်သမ္မတနိင်ငသည ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမ ရးဆိင်ရာ အကဲြဖတ်မ မဟာဗျူဟာ(SESA)ကိ ရးဆွဲနိင်ခဲ့ပါသည်။ SESA ၏ 

ရလဒ်သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆာင်ရွက်မ လပ်ထးလပ်နည်းများြဖစ်သည့် နိင်ငအဆင့် 

စများနှင့်အည ီ Forest Carbon Partnership Fund (FCPF) မှ ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့သည့် 

REDD+ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်လာမည့်ြပဿနာများ စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ 

မူ ဘာင်များကိ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်နိင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

အကျိုးသက် ရာက်မ  

နိင်ငအဆင့် စများနှင့် SESA မူ ဘာင်များ စမ်းသပ်ြခင်းနှင့် အတညြ်ပုြခင်း အဆင့်ကိ 

၂၀၁၅ ခနှစ် ဇွန်လတွင် ဆာင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ရးဆွဲထားပါသည်။ အဆိပါ စမ်းသပ်မ 

တွင် အဓိက ရည်ရွယ်ချက ်(၂) ချက်ရှိပါသည−် အညန်းများနှင့်အည ီသတင်းအချက်အလက် 

စ ဆာင်းြခင်းအားြဖင့် နိင်ငအဆင့် စများနှင့် SESA များ အသးြပုမကိ စာင့်ကည့် 

လ့လာရန ် နိင်ငအဆင့် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ အသင်း၏ စွမ်း ဆာင်ရည ် တးိတက် 
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စြခင်း နှင့် ြမြပင်တွင် ရရှိနိင်သည့် သတင်းအချက်အလက် ရင်းြမစ်များနှင့် စွမ်း ဆာင် 

ရည်များဆိင်ရာ အကန ့်အသတ်များအတွင်းမှ အညန်းများကိ သတ်မှတ်ရန် လိအပ်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ  သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်းအားြဖင့် REDD+ လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရန် SESA မူ ဘာင်နှင့် နိင်ငအဆင့် စနန်းများ အသးြပုြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

တစ်ကိမ်တည်းြဖင့် အဆိပါ စမ်းသပ်မကိ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ဆးြဖတ်ချက်ကိ 

စနန်းများအ ပ  ြခခ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။  

လက်ရှိအချိန်တွင် ကွန်ဂိဒီမိကရက်တစ်သမ္မတနိင်င၏ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများ 

သတငး်အချက်အလက် စနစ် ပစသည ် ဖွ ဖ့ို း ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း စနစ်ကိ နိင်ငအဆင့် 

REDD+ မဟာဗျူဟာက့ဲသိ ့ သာ လက်ရိှ နိင်ငအဆင့် စနစ်များအ ပ  အ ြခခ ရးဆွဲရ 

လိမ်မည်ြဖစ် ပီး REDD+ စီမကိန်းများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း နိင်ငအဆင့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမများက ိ မည်ကဲ့သိ ့

ဆာင်ရွက်မည်က ိ နိင်ငအဆင့် သတင်းအချက်အလက် စ ကး သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ရန ်

အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့် အညန်းများအ ပ  အ ြခခ၍ ရးဆွဲရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။   

လ့ကျင့်ခန်းများ  

၁။ သင့် တာ် သာ ရလဒ်အ ြခခသည့် ပး ချမများအတွက ် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများတွင် 

ဆာင်ရွက်ရမည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မအစီအမ (၃) မျို းကိ ဖာ်ြပပါ။  

(က) 

(ခ) 

(ဂ) 
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၂။ REDD+ ဆာင်ရွက်မများမှ ရရှိနိင်မည့် အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများက ိ

သတ်မှတ် ဖာ်ထတ်ြခင်း။  

REDD+ ဆာင်ရွက်မများ၏ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများကိ ဥပမာ ပး၍ 

ဖာ်ြပပါ။  

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်: 

 

ရရှိမည့် အကျို း ကျးဇူးများ  ြဖစ် ပ နိင်သည့် ြပဿနာများ  

 

 

 

 

 

REDD+ ဆာင်ရွက်မများ၏ အကျို း ကျးဇူးများနှင့် ြပဿနာများကိ ဥပမာ ပး၍ 

ဖာ်ြပပါ။  

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်  

 

ရရှိမည့် အကျို း ကျးဇူးများ  ြဖစ် ပ နိင်သည့် ြပဿနာများ  

 

 

 

 

 

 

 


