
REDD+ ပညာရှင်များအဖွဲ -့ သင်ကား ရးဂျာနယ ်

၈. REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ 

   မာတိကာ စာမျက်နှာ 

REDD+ ပညာရှင်များအဖွဲ -့ သင်ကား ရးဂျာနယ် ၁ 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ 

၁ 

အဓိကအချက်အလက်များ ၃ 

နဒိါနး် ၅ 

ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ 

၅ 

ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မအတွက ်ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ 

၆ 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ: ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ 

ညန်ကားချက ်

၇ 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ 

ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ 

၈ 

 သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း 

တွန်းအားများကိ သတ်မှတ်ြခင်း 

၉ 

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ ၁၀ 

ချဉး်ကပမ် ၁၂ 

ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းကိ 

အ ထာက်အကူြပုရန် လပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

အခက်အခဲအတားအဆီးများနှင့် တွန်းအားများကိ ခွဲြခားစိတ်ြဖာြခင်း 

၁၅ 

အြခားလပ်ငန်းစဉ်များ ၁၇ 

နိင်ငအဆင့် REDD+ ဆိင်ရာ သင့် လျာ်သည့် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း 

၂၂ 
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REDD+ နှင့် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း အစီအစဉ်နှင့် 

အခွင့်အလမ်းဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာများက ိစဉ်းစားဆင်ြခင်ြခင်းများ 

၂၃ 

ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ဘ ာ ရး မဟာဗျူဟာ ၂၄ 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ တွန်းအားများ သတ်မှတ်ြခင်း ၃၈ 

ပဂ္ဂလိကကိယ်စားလှယ်များ ကာင့် သစ် တာဆးရးမြဖစ် ပ ြခင်းကိ 

ြပာင်းလဲရန်အတွက် နိင်င တာ်အစိးရမှ လပ် ဆာင်မများ 

၄၇ 

မက်လး ပး၍ ြပာင်းလဲြခင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အခွန် တာ်ဆိင်ရာမူဝါဒများ ၄၉ 

လူသကန်ပစ္စည်း အ ြခခအတ်ြမစ်များ ၅၃ 

ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများက ိအကဲြဖတ်ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း ၅၄ 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ မူ ဘာင်များ၏ အကျို း 

ရလဒ်များ 

၅၄ 

ကိယ်စားအညန်းကိန်းများအသးြပုြခင်း ၅၇ 

ကွင်းဆင်း လ့လာြခင်း ၅၉ 

လ့ကျင့်ခန်းများ ၆၃ 
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အဓိကအချက်အလက်များ 

• ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများက ိ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

ရကွြ်ခင်း လမ်းညန်ချက်နှင့် ရာသီဥတ ြပင်းလဲြခင်းကိ လျာ့ကျ စမည့် လထအတွင်း 

ကာဗနွ် ထတ်လတ်မနှင့် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ ့ လျာ့ချြခင်းကိ အစိးရမှ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်/ 

သိမ့ဟတ် အစိးရမှ ဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းကမ်းများြဖင့် တရားဝင် ြပဌာန်းထားြခင်းြဖစ်သည ်

ဟ နားလည်သ ဘာ ပါက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

• ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမက ိ လျာခ့ျြခင်းနှင့် လိက် လျာညီ ထွရှိ စမည့် လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စမည့် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ပ ထွက်လာ 

စရန်နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ်နိင်ငအသီးသီး၏အ ြခအ န 

နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်များအလိက ် REDD+ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင ်

ရွက်လျက်ရှိသည့် နိင်ငအားလးတွင် ၎င်းတိ၏့ဓ လ့ထးတမ်းများကိ မူဝါဒနှင့်ဥပ ဒများ 

တွင် ထည့်သွင်းသင့် ကာင်း ကလသမဂ္ဂ ရာသဦတ ြပာင်းလြဲခင်းဆင်ိရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

အ နြဖင့် ြပဌာန်းထားပါသည်။  

• REDD+ ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ရးဆွဲရာတွင် REDD+ ဆိင်ရာ လပ်ငန်း စဉ် 

(၅) ခလး (သိမဟတ)် အချို လ့ပ်ငန်းစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် 

ရန် အတွက ်အ ထာက်အပ့ြဖစ် စရန်နှင့် လမ်းညန် ပးနိင်ရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

• ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ရးဆွဲရာတွင် နိင်ငအလိက် ကွဲြပားြခားနားသည့် ပစများရှိနိင် ပီး 

နငိင်၏အ ြခအ နအ ပ  မူတည်၍ သတမှ်တထ်ားရိှသည့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် 

သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း တွန်းအားများအ ပ  အ ြခခ၍ ချဉ်းကပ်မနည်း 

လမ်းများကိ ချမှတ်ရပါမည်။  

• ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

လျာ့ချနိင်မည့်အလားအလာမှ ခန ့မှ်န်းကန်ကျစရိတ်များနှင့် (အမျို းမျို း သာ) အကျို း 

ကျးဇူးများ၊ တည်ဆဲမူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများ၊ အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ ဦးစား ပးမများနှင့် 

လက်ခနိင်မများ စသည့် ကွဲြပားြခားနားသည့် ရ ့ ထာင့်မျို းစပါဝင်နိင် ပီး ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ ဒီဇိင်း ရးဆွဲရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်သမူျားမှ ထိထိ ရာက် ရာက်နှင့် နာလည ်

သ ဘာ ပါက်စွာ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ရန် မရှိမြဖစ ်လိအပ်ပါသည်။ 

• ကွဲြပားြခားနား သာ မဟာဗျူဟာများက ိထည့်သွင်းစဉ်းစာြခင်း- ဦးစား ပး REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များ၊ ြမမျက်နှာသွင်ြပင်ဆိင်ရာ ဧရိယာများနှင့် သစ် တာြပုန်တီးြခင်းနှင့် 

သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် တွန်းအားများသည် မဟာ 
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ဗျူဟာတစ်ရပ် ြဖစ် ပ လာ အာင ် ပ့ပိး ပးနိင် ပီး ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများကိ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက်လာ စမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

• REDD+ ငွ ကးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာသည ် REDD+ အ ပ  နိင်င၏အြမင်နှင့် 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ရွးချယ်မ အ ပ တွင် မူတည်ပါသည်။ အထးူသြဖင့် သစ် တာ 

ြပုန်တီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် တွန်းအား 

များသည် သ ဘာသဘာဝအရ စီးပွား ရးတွက် ချကိက်ပါသည်။ 

• ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ရးဆွဲရာတွင် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းက ိ

တိင်းတာနိင်ရန်နှင့်/ သိမ့ဟတ် ရည်ညန်း ပမာဏ အဆင့်ထက ် လျာ့ချနိင်ရန် အဓိက 

ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိ၍ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ဤဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ရးဆွဲြခင်းလပ်ငန်းစဉ်သည် REDD+ အ ကာင်အထည ်

ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိင်ငများအ နြဖင့် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ြခင်းနှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းကိ မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်မည်က ိ ရှာ ဖွ လ့လာြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ ဤသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လက်ရိှ ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများကိ ထပ်မြဖည့်စွက်ြခင်းနှင့် 

လပ်ငန်းစဉ်(၃): သစ် တာြပုန်တီးနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်း စသည့် တွန်းအား 

များ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် လပ်ငန်းစဉ်(၄): နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာ/ လပ်ငန်းစီမချက်များ 

ရးဆွဲြခင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ဤက တွင် ရှင်းလင်းတင်ြပမည့်အ ကာင်းအရာများအ နြဖင့်- 

• ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်းဗင်းရှင်း၏ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ  

• REDD+ ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ 

• နိင်ငအလိက် သင် လျာ်သည့် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ြခင်းနှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း 

• ပဂ္ဂလိက က  ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

• ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ 

 

ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများ 

ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများက ိ အစိးရမှ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်/ သိမ့ဟတ် အစိးရမှ 

တရားဝင် ြပဌာန်းထားသည့် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ြဖစ်သည်ဟ နားလည်သ ဘာ ပါက်ရ 

မည ် ြဖစ်ပါသည်။ REDD+ ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များနှင် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ြပဌာန်း 

သတ်မှတ်ရာတွင ်REDD+ ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ (ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းများ 

နှင့်/သိမ့ဟတ် ဖယ်ရှားြခင်းများ) အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် လမ်းညန ်

ပးနိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် နိင်ငများအ နြဖင့် အြခားရည်ရွယ်ချက်များ          

( ကျးလက် ဒသ ဘက်စဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးနှင့် က အလိက် ြပုြပင် ြပာင်းလဲြခင်းများ 

စသည်) နှင့်လည်း ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ 
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ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ 

ဆာင်ရွက်မအတွက် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ 

ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းတွင် REDD+ နှင့်စပ်လျဉ်း 

၍ ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ြပဌာန်းနိင်ရန် ကိးကားချက်များစွာ ရှိပါသည်။ “ကမ္ဘာ့ရာသီဥတ 

စနစ်ကိ လူသားတိက့ နှာင့်ယှက်ဟန ့်တားြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်း” ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်နှင့် 

အညီ လထအတွင်းမှ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ ကိ့ လာ့ချရန် အဖွဲအ့စည်းများမှ ကွန်းဗင်းရှင်း 

ကိ အသိ ပးြခင်း ြပုလပ်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤက့ဲသိအ့သိ ပးြခင်းသည် နိင်ငများ၏ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မကိ အမှန် 

တကယ် လာ့ချရန ် လိအပ်မည်ြဖစ် ပီး အစိးရအ နြဖင့် အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

အတွက် နိင်င၏အ ြခအ နနှင့် သင့် လျာ် သာ မူဝါဒ၊ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ လပ်ထး 

လပ်နည်းအသစ်များနှင့် မက်လး ပးစနစ်များက ိအသးြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ မာ်မှန်းထား 

သည့် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အည ီ ကွန်းဗင်းရှင်းအ နြဖင့် စည်းမျဉ်းကမ်းများကိ အာက်ပါ 

အတိင်း အဆိြပုထားပါသည-် 

၃. အဖွဲအ့စည်းများသည် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ ကာင့် ြဖစ် ပ လာမည့် မလ ိ

လားသည့် အကျို းသက် ရာက်မများက ိ လျာ့ချရန်နှင့် ရာသဦတ ြပာင်းလ ဲ

မကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်အ ကာင်းအရင်းများကိ ကိုတင် မ ာ်လင့်၍ လျာ့ချ 

ြခင်း(သိ)့ ကာကွယ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန ် ဥပ ဒများကိ ကိုတင်သတိထား၍ 

ြပဌာန်းသင့်ပါသည်။ ြပင်းထန် သာ (သိ)့ နဂိမူလအတိင်းြပန်မြဖစ်နိင် သာ 

ပျက်စီးမကိ ြဖစ် ပ စသည့် ဘးအန္တရယ်များ၏ခိမ်း ြခာက်မများနှင့် 

သိပ္ပပညာရပ်ဆိင်ရာ အားနည်မများကိ ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ြပဌာန်း 

သတ်မှတ်ြခင်းကိ ရွဆ့ိင်းရန်အတွက် အ ကာင်းြပချက်တစ်ရပ် အ နြဖင့် 

အသးမြပုသင့်ပါ။ ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများကိ ြပဌာန်း သတ်မှတ် ဆာင်ရွက် 

ြခင်းြဖင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့ချြခင်းက ိ အကျို းအြမတ်ရှိစွာ ဆာင ်

ရွက်နိင်မည်ြဖစ် ပီး ကန်ကျစရိတ ်အနည်းဆးြဖင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင ်အကျိုး 

ကျးဇူးများ ရရှိနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤလပ်ငန်းစဉ်ကိ အာင်ြမင်စာွ 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ရာတငွ ်

ကွဲြပား သာ လူမစီးပွား ရးဆိင်ရာ ကိစ္စများ၊ ပီးြပည့်စြခင်း၊ အရင်းြမစ်များ 

အားလးကိ လမ်းြခုနိင်ြခင်း၊ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ သိ လာှင်ြခင်းနှင့် လိက် 
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လျာညီ ထ ွ ြဖစ် စြခင်း၊ စီးပွား ရး က အားလး ပါဝင် စြခင်း တိကိ့ 

ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကွန်းဗင်းရှင်းအ နြဖင့် ကတိကဝတ်ဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိ လက်မှတ ်

ရးထိးထားသည့် ဖွ ဖိုးဆဲနှင့် ဖွ ဖိ့ုး ပီး နိင်ငများအားလးတွင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စီစဉ် 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကတိကဝတ ် (၁) တွင် အဖွဲအ့စည်းအားလးအ နြဖင့် လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ရန် အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပထားပါသည-် 

  ဇီဝြဒပ်ထ၊ သစ် တာများနှင့် ပင်လယ်သမဒ္ဒရာများ နည်းတူ အြခားနယ် 

ြမများ၊ ကမ်းရိးတန်းနှင့် အ ဝါ ဂဟစနစ်များအပါအဝင် မှန်လအိမ် 

ဓါတ် ငွ သိ့ လှာင်မ နရာများကိ မွန်ထရီရယ် သ ဘာတူညီချက်အရ ထိန်း 

ချုပ်ြခင်းမြပုပဲ သင် လျာ် သာ ရရှည်တည်တ့ စမည့် စီမအပ်ချုပ်မကိ 

ြမင့်တင်ရန်နှင့် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မနှင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းများကိ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ြမင့်တင်ရန်၊  

ကွန်းဗင်းရှင်း၏ အဆိပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ကတိကဝတ်များသည ် နိင်ငအ 

သီးသီး၏ အ ြခအ နနှင့် စွမ်း ဆာင်နိင်မများအရ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့ချြခင်းနှင့် 

လိက် လျာညီ ထွမရှိ ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်အတွက ်

နိင်ငများအားလးအ နြဖင့် ဥပ ဒများနှင့်မူဝါဒများက ိ ြပဌာန်းနိင်ရန်နှင့် အ ကာင်အထည် 

ဖာ ် ဆာင်ရွက်နိင်အတွက ် ြဖစ်ပါသည်။ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့သိ လှာင်ြခင်းကဲ့သိ ့ သာ သစ် 

တာများ ရရှည်တည်တ့ စရန် စီမအပ်ချုပ်မလပ်ငန်းများကိလည်း  ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒ 

များ ရးဆွဲြပဌာန်းရာတွင ်ပါဝင်သင့်ပါသည်။ 

 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ - 

ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ လမ်းညန်ချက ်

REDD+ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများသည် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် (၅) ခ သိမ့ဟတ် 

အချို  ့လပ်ငန်းစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတက်ွ အ ထာက်အပ့နှင ်

လမ်းညန်မြပုနိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယခင် ဖာ်ြပ ပီးသည့်အတင်ိး REDD+ လပ်ငန်းစဉ် 

(၅) ခ မှာ- 

• သစ် တာြပုန်တီးြခင်းမ ှကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်း 

• သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတလ်တမ် လျာ့ချြခင်း 

• သစ် တာကာဗွန်အရင်းြမစ်များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း 
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• သစ် တာများ ရရှည်တည်တ့ စရန် စီမအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် 

• သစ် တာကာဗွန် စျးကွက ်ဖွ ဖို းတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

Cancun COP 16 ညီလာခတွင် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများမှ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

“အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် ကာလတွင် နိင်ငအဆင့် ြပဌာန်သတ်မှတ်ထားသည့် 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ၊ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည့် နိင်ငဆင့် 

မဟာဗျူဟာ/လပ်ငန်းစီမချက်များ၊ နည်းပညာဖလှယ် ရးနှင့် ဖွ ဖို းတိးတက် ရးနှင့် ရလဒ် 

အ ြခြပု သရပ်ြပလပ်ငန်းများအ ပ  အ ြခခ၍ REDD+ ဆိင်ရာ နိင်ငအဆင့် 

မဟာဗျူဟာ/ လပ်ငန်းစီမချက်များ ရးဆဲွြခင်း၊ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်း 

သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်သင့် ကာင်းနှင့် ရလဒ် 

အ ြခြပုလပ်ငန်းများြဖစ် သာ တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်းများ ပါဝင် 

သင့် ကာင်းကိ ဆးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ (ဆးြဖတ်ချက ်၁/CP.၁၆၊ အပိဒ် ၇၃) 

 အဓိပ္ပယ်မှာ REDD+ ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်းကာလ (အဆင့်၁) တွင် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ 

အ နြဖင့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားရှိြခင်းြဖင့် REDD+ အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကာလ (အဆင့်၂) တွင် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ 

ပညာရှင်များအဖွဲအ့ နြဖင့် “လပ်ငန်းစဉ်” သည် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် (၅) ခကိ 

ရည်ရယွ် ပးီ “လပ်ငန်းများ” သိမ့ဟတ် “ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများ” သိမ့ဟတ် ဥပ ဒများ 

နှင့် မူဝါဒများကိ နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

ရွက်ြခင်းကာလတွင် ဆာင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် နိင်ငတစ်နိင်င 

သည ်သဘာဝ သစ် တာဧရိယာများအတင်ွး စီးပွားြဖစ် စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ကိ ဥပ ဒအရ ကာကွယ်တားြမစ ် ပိတ်ပင်ြခင်းကိ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ဤဝင် ရာက်စွက်ဖက် ဆာင်ရွက်မသည ် “သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှသစ် တာကာဗွန်ထတ ်

လတ်မ လျာ့ချြခင်း” ၏ REDD+ လပ်ငန်းြဖစ် သာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့ ် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း တွန်းအားများကိ 

သတ်မှတ်ြခင်း 

တွန်းအားများသည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း 

ကိ ြဖစ် ပ စသည့် ြဖစ်စဉ်များ ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါြဖစ်စဉ်များ (အတိ ကာက်အ နြဖင့် 

DDFD) ကိ အာက်ပါအတိင်းခွဲြခားနိင်ပါသည-် 

(၁) တိက်ရိက်ြဖစ် ပ စသည့်တွန်းအားများ(ြဖစ်စဉ်ကာလနီးကပ်သည့် အ ကာင်း 

အရင်းများ) စိက်ပျို း ြမချဲ ထ့ွင်ြခင်း၊ အ ြခခအ ဆာက်အဦများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

ြခင်း၊ တာမီး လာင်ြခင်း နှင့် သစ်ထတ်ယူြခင်းစသည်များနှင့် 

(၂) သွယ်ဝိက်၍ ြဖစ် ပ စသည့ ် တွန်းအားများ (အ ြခခကျသည့် အ ကာင်း 

အရင်းများ (သိ)့ မာင်းနှင်အားများ) သည် နိင်ငတကာရှိ တွန်းအားများ 

(ဥပမာ- ပစ္စည်းတစ်ခ၏ ဝယ်လိအား၊ လူသးကန် ပစ္စည်းတန်းဖိြ့မင့်တက်မ)၊ 

နိင်ငအဆင့် အ ကာင်းအချက်များ (ဥပမာ- လူဦး ရ တိးပွားြခင်း၊ ြပည်တွင်း 

ဝယ်လိအား၊ နိင်င၏ မူဝါဒနှင့် အပ်ချုပ်မစနစ်) နှင့် ဒသအ ြခအ နများ 

(ဥပမာ- အိမ် ထာင်စပစများ ြပာင်းလဲလာြခင်း) နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် 

အရာများကိ တိက်ရိက်(သိ)့ သွယ်ဝိက၍် တာဝန်ရှိသူများအြဖစ် လူ(သိ)့ ဥပ ဒဆိင်ရာ အခွင့် 

အ ရးအြဖစ် အပ်စ(များ) ခွဲြခားနိင်ပါသည်။ 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

အတွက် နိင်ငများအ နြဖင့် တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တွန်းအားများကိ 

သ ဘာ ပါက်ရန်နှင့် သတ်မှတ်နိင်ရန် ရှာ ဖွသင့်သက့ဲသိ ့ သစ် တာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် 

ြခင်း၊ သစ် တာကာဗွန်အရင်းအြမစ်များတိးတက်ြခင်းနှင့် ရရှည်တည်တ့ စမည့် သစ် တာ 

စီမအပ်ချုပ်မများကိ (အတားအဆီးြဖစ် စသည့်) ြပာင်းလဲမများက ိ ရှာ ဖွသ့င့်ပါသည။် 

ဆကစ်ပပ်တ်သက်သူများအ နြဖင့် အဆိပါတွန်းအားများကိ သိရှိသ ဘာ ပါက်နားလည ်

ပီး သင့် လျာ်သည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ဒီဇိင်း ရးဆွဲနိင်ရန်အတွက် ၎င်းတိ၏့ 

သ ဘာတူညီမရယူရပါမည်။ တွန်းအားများ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း အ သးစိတ် ဆွး နွးချက် 

များကိ လပ်ငန်းစဉ်(၃) သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း 

ကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်တွန်းအားများ တွင် ကည့်ရန့ိင်ပါသည်။ 
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စဉ်းစားရန်အချက် 
သင့်နိင်ငတွင် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ 

ြဖစ် ပ စသည့် အဓိက သက် ရာက် စ သာအရာ တွက ဘာ တွလ?ဲ 

 

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

 အမျို းမျို း သာ တိက်ရိက်နှင့် အ ြခခကျသည့် တွန်းအားများ၊ သက် ရာက် စ သာ 

အရာများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ြဖစ်စဉ်များက ိ သတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက် ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများကိ နိင်ငအလိက် ကွဲြပား သာ ပစများြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ ဥပမာ အ နြဖင့် 

ပ ၈.၁ တွင် REDD+ ဆိင်ရာဆက်စပ်မနှင့် REDD+ မူဝါနှင့်ဥပ ဒများ စာရင်းပစကိ 

ဖာ်ြပထားပါသည်။ (အမှန်ြခစ် ၂ ခသည် တည် မဲြခင်း နှင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

တိက်ရိက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ညန်ြပ ပီး အမှန်ြခစ် (၁) ခသည် 

တိက်ရိက် ဆာင်ရွက်နိင်မအားနည်းြခင်းကိ ညန်ြပပါသည်။) ဇယားတွင် ဖာ်ြပသည့် 

အတိင်း ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများနှင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်(၅)ခတိ ့ အသီးသီးဆက်စပ်မ 

သည ်အ ြခအ န (ဥပမာအားြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိြဖစ် ပ စသည့် တွန်းအားများ 

နှင့် “+” လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ရန် အတားအဆီးများနှင့် မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မနည်းလမ်းများနှင့်ဆပ်စပ်မ) အ ပ တွင် မူတည်ပါသည်။ 

ယခ ြပသထားသည့် ပစမှာ နမူနာအြဖစ် သိရှိနိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ပစ ၈.၁ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများစာရင်း 
   REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ 

သစ် တာြပုန်း 

တီးြခင်းမှ 

ကာဗွန်ထတ် 

လတ်မကိ 

လျာ့ချြခင်း 

သစ် တာအတန်း 

အစားကျဆင်းြခင်းမှ 

ကာဗွန်ထတ် 

လတ်မကိ 

လျာ့ချြခင်း 

ကာကွယ် 

ထိန်းသိမ်းြခင်း 

ရရှည်တည် 

တ စမည့် 

သစ် တာ 

စီမအပ်ချုပ် 

လပ်ကိင်မ 

ဖွ ဖ့ိုးတိး 

တက် စြခင်း 

မီးကာကွယ်ြခင်းရန်ပ ငွ ✔  ✔✔  ✔       

သစ် တာြပန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်း အတွက် ငွ ကးခွင့်ြပုချက်နှင့/်သိ ့

ြမသန ့်ရှင်းမဆိင်ရာ အခွန်အခ 

( ငွ ကးဆိင်ရာမူ ဘာင်) 

✔✔  ✔✔  ✔       

ရရှည်တည်တ့ စသည့် ဇီဝစွမ်းအင်အစီအစဉ်အား 

အ ကာင် အထည် ဖာ်ြခင်း 
✔  ✔✔  ✔  ✔  ✔ 

သဘာဝနယ် ြမကွန်ယက်များ တာင့်တင်းခိင်မာ 

စြခင်းနှင့် စီမ အပ်ချုပ်မ 
✔  ✔  ✔✔  ✔    



11 

ဖွံ ဖိုးတိးတက် စြခင်း( ဒသခြပည်သူများပါဝင်သည့် 

စီမ အပ်ချုပ်မစနစ်အပါအဝင်) 

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ပ့ိင်သစ် တာများ ဖွ ဖ့ိုးတိး 

တက် စရန ် ထာက်ပ့ြခင်း 
✔  ✔  ✔  ✔✔  ✔ 

သစ် တာကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မနှင့် 

အတူ သစ် တာဥပ ဒများ သက် ရာက်မရှိ စြခင်း 
✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 

ြမအသးချမထိန်းသိမ်းြခင်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ြခင်း 
✔  ✔  ✔✔     

ြမအတန်းအစားကျဆင်းသည့် နရာတွင ်သစ် တာ 

ြပန်လည်တည် ထာင်ြခင်းနှင့် သစ် တာြပန်လည် စိက် 

ပျိုးြခင်း 

         ✔  ✔✔ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မအတွက် 

ပး ချမနှင့/် သိမ့ဟတ ်အြခားမက်လး ပး အစီအစဉ် 

များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 

 ြမအသးချမနှင့ ် ြမပိင်ဆိင်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ယာ ကျား၊ မိန်းမတန်းတူညီမမနှင့် ဌာ နတိင်းရင်း 

သားတိ၏့ ြမပိင်ဆိင်ခွင့်အပါ အဝင် ြမငှားရမ်းမ 

ဆိင်ရာလြခုမ တိးတက် ကာင်းမွန် စြခင်း 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 

သစ် ထာက်ခချက်နှင့်/သိ ့သစ်ထတ်ယူမ ကာင့်ထိခိက ်

များမကိ လျာ့ချြခင်းများကိ ထာက်ပ့ ပးြခင်း 
   ✔     ✔✔    

အ ြခခအ ဆာက်အဉီများဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ(ဥပမာ- 

လမး်) အပါအဝင် နိင်ငအဆင့်၊ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အဆင့် နှင့် ဒသအဆင့် ြမအသးချမ အစီ 

အစဉ် ရးဆွဲမ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 

မွးြမူ ရးလပ်ငန်းနှင့်/သိ ့ ရရှည်တည်တ့သည့် စီးပွား 

ရးဖွ ဖ့ိုးတိးတက် စရန်နှင့် အလပ်အကိင် ရရှိရန ်

အတွက် အ သးစား ချ ငွစနစ်များ တိးတက် ထာက် 

ပ့ြခင်း 

✔✔  ✔✔  ✔       

ရင်းြမစ်။ ကမ္ဘာကလသမဂ္ဂ REDD အစီအစဉ် 

 သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းနှင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်

တွန်းအားများကိ တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်၍ ြဖစ် ပ စသည့ ်တွန်းအားများဟ ခွဲြခားသည့် 

နည်းတူ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ြခင်းကိ တိက်ရိက်နှင့် ဝင် ရာက်စွက် 

ဖက်နိင်သည့် နည်းလမ်းများဟ ခွဲြခားနိင်ပါသည်။ 

• တိက်ရိက်စွက်ဖက်ြခင်းများသည် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းနှင့် လထ 

အတွင်းမှ ကာဗွန်များဖယ်ရှားြခင်းများကိ အာင်ြမင် စရန် အဓိကထားပါသည်။ 

• ဝင် ရာက်စွက်ဖက်နိင်မများသည် ထိ ရာက်အကျို းရှိသည့် တိက်ရိက်ဝင် ရာက် 

စွက်ဖက်မများအတွက် သင့် လာ်သည့် မူ ဘာင်များက ိ ရးဆွဲ ဖာ်ထတ်ြခင်းက ိ
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အဓိက ထားပါသည်။ ဆိလိသည်မှာ တိက်ရိက်ဝင် ရာက် စွက်ဖက်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်နိင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ နများ ဖန်တီးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဝင ်

ရာက်စွက်ဖက်နိင်မ နည်းလမ်းများတွင် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ြမအသး 

ချမ အစီအစဉ်များချမှတ်ြခင်း၊ စီးပွား ရးတည် ငိမ် စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် 

အစိးရ အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ 

 တိက်ရိက်နှင့် ဝင် ရာက်စွက်ဖက်နိင်သည့် နည်းလမ်းများအကား အချိန်ကာလသည ်

ခန ့မ်ှန်းနိင်ြခင်းမရှိပါ။ သိ ့ သာ် REDD+ ရလဒ်များဆိင်ရာ မူ ဘာင် ရးဆွဲချိန်တွင် 

အကျို းဆက်စပ်သူများအ နြဖင့် ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများကိ နားလည်နိင် စရန် အကူအည ီ

ြဖစ် စမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

စဉ်းစားရန် အချက် 
 အထက်ပါမူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများစာရင်းတွင ် သင့်နိင်င၌ မည်သည့် မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒ 

များက ပိမိအသးဝင်မည်ဟထင်ပါသလ?ဲ အြခားပါဝင်သည့် အ ကာင်းအရာများ 

ရှိပါသလား? 

 

ချဉ်းကပ်မ 

 အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများအ နနှင့် ၎င်းတိန့ိင်ငများ၏အ ြခအ နနှင့် ကိက်ညီသည့် သစ် တာ 

ြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းတိ ့ြဖစ် ပ စသည့် တွန်းအားများကိ 

သတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက ် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများအ နြဖင့် ချဉ်းကပ်မ နည်းလမ်းများကိ ချမှတ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငအချိုအ့ နြဖင့် လက်လှမ်းမှီ သာ လပ်ငန်းများက ိ  လွယ ်

ကူစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန်နှင့် ရလဒ်များ လျင်ြမန်စွာ ရရှိနိင်ရန် သတ်မှတ်နိင ်

သာ်လည်း “+” လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ အတားအဆီးနှင့် သစ် တာ 

ြပုန်းတီးြခင်း နှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်တိက်ရိက်နှင့် 

အ ြခခကျသည့် တွန်းအားများ၏ များြပားမနှင့် တန ့ြ်ပန်မများ အပါအဝင် အ ကာင်းအရာ 

အများစမှာ ရပ် ထွးလျက ်ရှိနိင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့ ်အကျို း သက် ရာက်မရိှသည့် REDD+ 

မဟာဗျူဟာများ ရးဆွဲရာတွင် နိင်ငများအ နြဖင့် REDD+ နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ (ဟာကွက်များြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ မကိက်ညီမများကိ ရှာင်ရှား 

ြခငး်နငှ့် တည်ဆဲမူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများကိ ြပန်လည်သက် ရာက် စြခင်း) ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 



တိက်ရိက

သွားရန်

တိင်း ဒ

ဆာင်ရွ

အမျို းမျိ

များနှင့်

များ၊ 

၎င်းတိနိ့

အ နြဖ

ကစိ္စရပ်

နိင်မည့်

နိင်ရန်အ

ရင်းြမစ်

နိင်ငတ

သစ် တ

အဓိက 

လပ်ငန်

နိ

ကနှ်င့် အ

န် ရည်ရွယ်၍

အလားတူ 

ဒသကီး အ

ရွက်ရန ် လိ

မျိုး သာ ဆ

 သစ် တာ

စိတ်ဝင်စား

နိင်င၏ အ

ြဖင့် အာက်

ပ်များနှင့် မူဝ

ည အစိးရအဖဲွ

အတွက ် ဆ

စ်။ အမျ

ကွန်ဂိဒီမိက

တစ်နိင်င ြဖစ်

တာြပုန်းတးီ

 အ ရး ကီ

နးများ အက

င်ငအဆင့် 

ြခခကျသည

၍ ဥပ ဒမျာ

 REDD+

အဆင့်၊ ဒ

လိအပ်ပါသည

ဆက်စပ်ပတ်

ာြပုန်းတီးြခ

းသူအသီးသီ

အ ြခအ နအ

က် ြခအဆင့်မ

ဝါဒနှင့် ဥပ

ဖဲွအ့စညး်မျာ

ဆာင်ရွက်သ

ပ ၈

မျိုးသားသစ်

ကရစ်တစ်သ

စ်ပါသည်။ သ

းမ အ ရး

ကးသည့ ် န

ကျို းရှိရှိ ထိ

တိင်း ဒသ

ြပည်နယ်အ

ည့် တွန်းအာ

ားနှင့် မူဝါဒ
+ အ ကာ

ဒသအဆင့်မ

ည်။ (ပ-၈.၂

တသ်က်သူမျာ

ြခင်းနှင့် သစ

သီးနှင့် အ

အ ပ မူတည

မှ မ ဆာင်

ပ ဒများ ြပ

ား အဆင့်ဆ

င့်ပါသည်။ 

၈.၂: REDD

စ် တာ ကာ်

သမ္မတနိင်ငသ

သစ် တာြပ

ကီး နရာမ

နရာများတွင်

ရာက်စွာ 

သကီး/ 

အဆင့် 
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ားများနှင့်အ

များြပဌာန်း

ကာင်အထည်

မှ အစိးရအ

၂) အဆိပါ

ား၊ ဆးြဖတ

စ် တာအတ

ကာင်အထ

ည၍် (ဆလိိ

င်ရွက်နိင်သ

ပဌာန်းရာတွ

ဆင့်မှတဆင့်

 

D+ အ ကာ

ာမ်စ်ရှင်(CO

သည ် သစ်

ုန်းတီးမသ

များ စစည်

င် ြပည်နယ်

ဆာင်ရွက်

ဦးစား ပး 

ဧရိယာများ

အတားအဆီး

းသတ်မှတနိ်

ဖာ်ရာတင်ွ

အဖွဲအ့စညး်

အစိးရဌာန

တ်ချက် ပးနိ

တန်းအစားက

ထည် ဖာ်နိင်

လသိည်မှာ- 

ည့ ် အချို ြ့ပ

တင် အာက်

င့် ဥပ ဒမျာ

ာင်အထည်

ONAFOR

စ် တာဖးလ

သည ် နိင်ငအ

ညး်ပါဝင်ပါသ

ယ် (၂) ခအ

က်ရန် ဆးြဖ

 

း 

းများကိ ဦး

နိင်ရန် လိအ

င် နိင်ငအ

းများအားလ

န အဖွဲအ့စည

နိင်သူများ၊ 

ကျဆင်းြခင်

စွမ်းရှိသူမျာ

 အစိးရဖဲွ စ့

ြပဿနာရပ်မ

က ြခအဆင့်က

ားနှင့် မူဝါဒမ

ဖာ်ြခင်းပစ

R) 

လမ်းမ ဧရိ

အဆင့်အရ န

သည်။ ကန်ွ

အား ပါင်း

ြဖတ်ခဲ့ပါသည

ဒသအဆင့်

စား ပး သ

အပ်ပါသည်။

အဆင့်၊ ြပ

လး ပူး ပါ

ညး်အဆင့်ဆ

သဇာအာဏ

းကိ ြဖစ် ပ

ား ပါဝင်ပ

စည်းပ)၊ နိ

များ သတ်

ကိ ကူညီ ထ

များ ရးဆွဲ 

 

ရိယာများြပ

နည်းပါး သ

န်ဂိနိင်င အ

းစည်း၍ R

ည။် အလာ

 

သတ်မှတ ်

။ 

ည်နယ်/ 

င်းပါဝင် 

ဆင့်တွင် 

ဏာရိှသူ 

ပ စသ ူ

ပါသည်။ 

နိင်ငများ 

တမှ်တ်ရန် 

ထာက်ပ့ 

 ြပဌာန်း 

 

ြပားသည့် 

သာ်လည်း 

အ နြဖင့် 

REDD+ 

ာ ပါင်းစ 



ပူး ပါင်

ချမ အ

လိအပ်

သည့် အ

ခဲ့ပါသည

ဆာင်ရွ

အချက်

အတူ 

ရင်းြမစ်

သစ် တ

အာဂျင်

များတငွ

ခ

င်းပါဝင်မြဖင်

အစီအစဉ်၊ စိ

သာ ညန်က

အစီအစဉ်မျာ

ည။် နိင်င

ရွက်နိင်ရန် 

အလက်မျာ

ပ ၈.၃ ကန်ွ

 REDD+ ဆ

စ်။ ရင်း
ဒီမိဂ

အာဂျင်တီး

တာဖးလမ်းမ

တီးနားနိင်င

င် တည်ရိှပ

ချဉ်းကပ်မအဓိကနည်း

လမး်(၂)သွယ် 

င့် ြပန်လည်

စိက်ပျိုး ရး

ကားမများ 

ားကိ ထာ

အဆင့်အ န

 (ဥပမာ- 

ားကိ ပ့ပိးနိင်

န်ဂိနိင်င နိင်

ဆိင်ရာ အစီ

း်နှီးြမုပ်နှမအ
ဂိရက်တစ ်သ

နားနိင်ငသ

မနည်းပါး ပီ

ငတွင ်သစ်

ပါသည်။ အ

နိင်ငအ

အစီအ

နိင်ငအဆ

စွက်ဖကွ

မူဝါဒ

ြပုြပင် ြပ

စ ပါင်း

သည့အ်

ပါ

မဟာဗျူဟ

နိင်ငအဆ

မဟာဗျူဟ

အ ကာင်

ဆာင

ည်ြပုြပင်ြခင်း

း) ကိ နိင်

 ြပုလပ်ြခင်

ာက်ပ့ြခင်း (

နြဖင့် ပူး

နည်းပညာ

င်ခဲ့ပါသည။်

ငလက် အ

စီအစဉ်များနှ

အ ကာ

အစီအစဉ် ၂
သမ္မတနိင်င

သည ် အ

ပီး ြပည် ထ

စ တာြပုန်း

အ စာပိင်း 

အဆင့် 

အစဉ်များ 

ဆင့်ကားဝင် 

က်မနှင့်အတူ 

ဒများနှင့် 

ြပာင်းလဲမများ 

ဆာင်ရွက် 

အစီအစဉ် 

အထက် အာက် 

ါင်းစပ် ဆာင်ရွက်မ 

ဟာဧရိယာ တွင် 

ဆင့် REDD+ 

ဟာ မ တိင ်၇ခ 

ငအ်ထည် ဖာ် 

ငရ်ကွ်ြခင်း 
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းများ ( ြမငှ

ငအဆင့် အ

င်းနှင့် တင်ိး

(ပ ၈.၃ ၏ 

ပါင်း ဆာ

ာ၊ အ ထာ

။  

အာကန်ယ်ပယ

နှင့် ြပန်လည

ာင်အထည်

၂၀၁၃-၂၀၁
င 

တာ်အသင

ထာင်စအစိး

တီးမ အ ရ

 REDD+

အစအီစဉ်(၁) စိက်ပျို

အစအီစဉ်(၂) ရရညှ်

အစအီစဉ်(၃) ဗဟိချ

အစအီစဉ်(၄) ြမအသ

အစအီစဉ်(၅) ြမငာှ

အစီအစဉ်(၆) မိသား

အစီအစဉ် ၄ ဇန(်က

အစီအစဉ် ၅ ဇန(်ခ

ငှားရမ်းမူ) န

အ ကာင်အ

း ဒသကီး/

 ဇန်များကိ 

ာင်ရွက်မနှင့်

ာက်အကူ ပ

ယ်များ စစည

ည်ြပုြပင်ြခင်

ဖာ်ြခင်း 

၁၆ နိင်ငအဆ

င့်ကီးမားသ

းရစနစ်ကျင့်

ရး ကီး နရာ
+ ကိုတင်ြ

ဆ

ုး ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနှင်

ညတ်ည်တ့သည့ ်ကကိးိထ

ုပ်ကိင်မမရှိ သာ ရရညှ်

သးချမအစီအစဉ် 

ားရမ်းမြပုြပင် ြပာင်းလြဲ

းစအစီအစဉ် 

က) 

ခ) 

နှင့် အစီအစ

အထည် ဖာ် 

/ ြပည်နယ်အ

 ကိးကား၍

င် ကဦးလ

ပစ္စည်းများန

ညး်၍ ဝင် ရ

င်းများ ပါင်

အဆင့် RED

သည့ ် နိင

င့်သးသည့် 

ာများမှာ ြ

ြပင်ဆင်ြခင်

ဆာင်ရွက်နိင်မများ 

င့် သစ် တာများ 

ထတ်လပ်မ 

ညတ်ည်တ့သည့ ်သစ် တာ

ြခင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်မများ 

စိက်ပျို း ရး၊ စွမ်း

စီမအပ်ချုပ်မ၊ လူ

ြမအသးချမအစီအစဉ်

စီမအပ်ချုပ်မ၊ လ

ြမအသးချမအစီအစ

စိက်ပျို း ရး၊ စွမ်းအ

စဉ်များ ( ြ

 ဆာင်ရွက

အဆင့် ဆ

၍) များ ဆ

လပ်ငန်းအမျိ

နှင့် ကန်ိးဂ

ရာက်စွက်ဖ

င်းစပ်၍ RE

DD+ ရန်ပ

င်ငတစ်နိင်င

နိင်ငြဖစ်ပ

ြမာက်ပိင်းြပ

င်း ဒီဇိင်းအ

တိက်ရိင် ဆာင်ရွက်

မများ 

တာလပ်ငန်း 

တိက်ရိင် ဆာင်ရွက်

မများ 

အင်၊ သစ် တာ 

လဦူး ရစာရင်း 

ဉမ်ျား၊ ငှားရမ်းြခင်း 

လူဦး ရစာရင်း 

ဉ်များ၊ ငှားရမ်းြခင်း 

အင်၊ သစ် တာ 

ြမအသး 

ကနိ်င်ရန် 

ဆာင်ရွက် 

ဆာင်ရွက ်

ုးမျိုးကိ 

ဂဏာန်း 

က်မနှင့် 

EDD+   

 
ငွကွန်ဂိ 

ငြဖစ် ပီး 

ပါသည်။ 

ြပည်နယ် 

အ နြဖင့ ် 

က်
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အာဂျင်တီးနားနိင်ငသည ် ြပည်နယ် (၂) ခကိ စ ပါင်း၍ အကျို းသက် ရာက်မရှိသည့် 

REDD+ လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရန် ဆးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ြပည်နယ် တရားဥပ ဒ ဘာင ်

အတွင်းမှ REDD+  လပ်ငန်းအများစကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် မ ာ်မှန်း၍ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ နည်းပညာများ နိင်ငအဆင့်မူဝါဒ မူ ဘာင်များမ ှ

တဆင့် နိင်ငအဆင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများနှင့် ကိက်ညီသည့် ဦးစား ပးြပည်နယ်များကိ 

နိင်ငအဆင့်တွင် အဓိကက  အ နြဖင့် သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဥပ ဒများနှင့ ်မူဝါဒများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့်  ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း လပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း 

အတားအဆီးများနှင့် တွန်းအားများ ခွဲြခားသတ်မှတြ်ခင်း 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ အရည်အ သွး 

နှင့် အ ရအတွက်ဆိင်ရာ အကဲြဖတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဆက်စပ်သည့်အ ကာင်းအရာများ၊ 

ကိစ္စရပ်များ၊ ြဖစ်စဉ်များ တည် နရာများနှင့် ၎င်းတိ၏့ REDD+ ဆိင်ရာ ဆက်စပ်မများ 

သည ် အဆိပါကိစ္စရပ်များအား ြဖရှင်းရန် သင့် လျာ်မ အရှိဆးလပ်ငန်းစဉ်များကိ 

သတ်မှတ်ရန် အဓိက သာ့ချက်ြဖစ်ပါသည်။ အ ကာင်းအရာတစ်ခတည်းက ိ စဉ်းစားြခင်း 

က့ဲသိ ့ သာ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ လ့လာသး 

သပ်ြခင်းထက ်အချိန်နှင့်အမ  ြဖစ် ပ နသည့် အ ြခအ နများ၊ တွန်းအားများနှင့် အတား 

အဆီးများပါဝင် နမကဲ့သိ ့ ထပ်ကာတလဲလ ဲ ြဖစ် ပ နသည့ ် ြဖစ်စဉ်များကိ ရှာ ဖွသင့်ပါ 

သည်။ အချိန်နှင့်အမ  လက်ရှိအ တွအ့ကုနှင့် သတင်းအချက်၊ နားလည်သ ဘာ 

ပါက်မများကိ တည် ဆာက်ရန်လည်း လိအပ်ပါသည်။ ရှာ ဖွ တွရ့ှိမများက ိ ကာင်းစွာ 

နားလည်သ ဘာ ပါက် စရန်နှင့် ပီးြပည့်စစွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ် ကွဲြပား သာ 

က အသီးသီးမှ လူမအဖွဲအ့စည်း၊ ပဂ္ဂလိက က ၊ ြပည်တွင်းအစိးရ မဟတ် သာ အဖွဲ  ့

အစည်း စသည်တိက့ိ ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာြခင်း ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ သတ်မှတ်ရန ်

နရာ ဒသနှင့် လူမစီးပွား ရးဆိင်ရာ အချက်များကိ လ့လာြခင်းများသည ် အဓိက 

သာ့ချက ် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ လ့လာမမှ လူဦး ရတိးတက်မ၊ ထင်း လာင်စာအသးြပုမ၊ 

သစ် တာ ဆိင်ရာမူဝါဒများနှင့် ြမငှားရမ်းမဆိင်ရာ စနစ်များ၊ အ သးစားစိက်ပျို း ရး 

လပင်နး်ချဲ ထ့င်ွမ၊ ပဲနှင့် ဆီအန်းထတ်လပ် ြခင်းက့ဲသိ ့ သာ ကီးမားသည့် စိက်ပျို း ရး 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မများ၊ ဆည်များ၊ လမ်း၊ မို ြ့ပများတည် ထာင်ြခင်း၊ သတ္တ ု တူး 
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ဖာ်ြခင်းနှင့် လာင်စာဆီနှင့် ဓါတ် ငွ ဖွ့ ဖိ့ုးလာမ အစိးရခွင့်ြပုချက်များနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည် 

အားနည်းြခင်းနှင့် အဂတိလိက်စားြခင်း အပါအဝင် အပ်ချုပ်မစနစ် မ အာင်ြမင်မများစသည့် 

ကျယ်ြပန ့် သာ တွန်းအားများကိ အကဲြဖတ်နိင်ပါသည်။  

တိက်ရိက်သက်ဆိင်သည့် တွန်းအားများအ ပ တွင် ကီးမား သာ လမ်းမိးမနှင့် အ           

ြခခကျသည့် တွန်းအားများ (ဥပမာ- အပ်ချုပ်မစနစ်) ၏ တန ့်ြပန်မများကိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ 

ရာတွင် လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်နိင်သည့် တိက်ရိက်သက်ဆိင်သည့် တွန်းအားများကိ 

သတ်မတ်ှရန်နှင့် ြပည့်စလ လာက်၍ သက် ရာက်မရှိသည့် ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများကိသာ 

ဒီဇိင်း ရးဆွဲရမည် ြဖစ်ပါသည်။ တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်သက်ဆိင်သည့် တွန်းအားများ 

အကား တန ့်ြပန်မများကိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ လ့လာရာတွင ် ချဉ်းကပ်မ အတိင်းအတာကိ 

သိရိှရန်လိအပ်ပါသည် (ဥပမာ- ထင်း လာင်စာထတ်လပ်မအဆင့်ဆင့်၊ ြမရာခဲွ ဝြခင်း ဆိင် 

ရာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းအဆင့်ဆင့်၊ ငွ ကးဆိင်ရာ မူ ဘာင)်။ ြဖည့်စွက်အကဲြဖတ် 

ြခင်းများတွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် 

ရန်အတွက ်အတားအဆီးများကိ နားလည ်သ ဘာ ပါက်၍ “+” လပ်ငန်းစဉ်များ  (ကာ 

ကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ တိးတက် ကာင်းမွန် စြခင်းနှင့် သစ် တာများ ရရှည် တည်တ့ စ 

သည့် စီမအပ်ချုပ်မစနစ်) အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်မူဝါဒများကိ အသိ ပးရန် 

လိအပ်ပါသည်။ 

တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်သက်ဆိင်သည့် တွန်းအားများကိ နရာ ဒသအ ပ  

မူတည်၍ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ လ့လာရန ် လိအပ်သကဲ့သိ ့ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ 

အတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် အ ကာင်းအရာအမျို းမျို းနှင့် လမ်းမိးမများ 

(ဥပမာ- နိင်င ရးနှင့် ဓ လ့ထးစအရ အပ်ချုပ်မများ၊ စီးပွား ရးများ) ြဖစ်ပွား စသည့် နရာ 

အနီးအ ဝးအလိက် လ့လာရန်လိအပ်ပါသည်။ ကာဗွန်ထတ်လတ်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အမျို းမျို း သာ တိက်ရိက်သက်ဆိင်သည့် တွန်းအား၏ ပမာဏကိ တွက်ချက်သင့်သည့် 

အြပင် ြဖစ်နိင် ချနှင့် အ ရအတွက်ကိ သတမှ်တသ်င့်ပါသည်။ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် 

သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ တိက်ရိက်ြဖစ် ပ စြခင်း(နှင့်/ သိ ့“+”လပ်ငန်းစဉ ်

များ၏အတားအဆီးများ) သည် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် (၅) ခနှင့် မည်က့ဲသိ ့ ဆက်စပ်မ 

ရှိသည်ကိ သိြမင်ြခင်းများသည် အဆိပါ တွန်းအားများကိ ြပာင်းလဲြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် 

မာ်လင့်နိင်မနှင့် အနာဂတ်အစီအစဉ်များအတွက ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းများ အကျို း 

ဆကအ်ြဖစ် အသးဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ တွန်းအားများကိ ခွဲြခားစိတ်ြဖာြခင်း အ သးစိတ် 
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အချက်အလက်များကိ အခန်း (၃) သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်း တွန်းအားများတွင် လ့လာနိင်ပါသည်။ 

 

အြခားခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းလပ်ငန်း 

ဆးြဖတ်ချက-် ထာက်ပ့ ပးသည့်အရာများ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ကန ့်သတ်ချက်များ၊ စိတ်ဝင်စားသူများအကား ပဋိပက္ခ 

ရှိြခင်းနှင့် အ သးစိတ် ရွးချယ်မများ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ သတင်းအချက်အလက်ရရှိမ 

ကန ့သ်တ်ချက်များ ကာင့် REDD+ ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းရာတွင ်

ပါဝင်သူများအ နြဖင့် စိန် ခ မများနှင့် ရင်ဆိင်ရနိင်ပါသည်။ ညန်ကားချက်နှင့် ဆာင်ရွက် 

မည့်နည်းလမ်းများသည် REDD+ ဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်မည့်သူများအတွက်  

အမျို းမျို း သာ ကန ့သ်တ်ချက်များနှင့် တိးပွားမများ ရှိနိင်ပါသည်။ ဤအရာများသည် ဆး 

ြဖတ်ချကခ်ျမှတ်ြခင်းနှင့် စိန် ခ မ အမျို းမျို းနှင့်အတ ူြဖစ် ပ လာမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆးြဖတ်ချက်များတွင်ပါဝင်နိင်သည့်အရာများမှာ- 

• REDD+ (နှင့် ပိမိကျယ်ြပန ့စ်ွာ အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရး)ကိ နိင်ငဖွ ဖိ့ုးမ ရည်ရွယ် 

ချက်များနှင့်  ဘယ်လိစစည်းတွဲဖက ် ဆာင်ရွက်မည်လဲ 

• ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့်ပစ 

• အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ သက် ရာက်မ 

အတိင်းအတာကိ သတ်မှတ်ြခင်း။(ဥပမာ- လမ်းြခုနိင်မည့် ဧရိယာအရွယ်အစား) 

• အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် ဦးစား ပး နရာများသတ်မှတ်ြခင်း 

 ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း- ထာက်ပ့ ပးမည့်အရာများအ နြဖင့် ပစအမျို းမျို းရှိနိင် ပီး 

ထင်သာြမင်သာသည့် ဆးြဖတ်ချက်များနှင့် ရပ် ထွးသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ညန်ကားချက်ထတ်ြပန်ြခင်းမှ နည်းပညာများ အသးြပုပအဆင့်ဆင့်ထိ ရှိနိင်ပါသည်။ 

 ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း- ထာက်ပ့ ပးမည့်အရာများ၏ ဥပမာ အ ြမာက်အများ 

ရိှ ပီး အဆိပါဥပမာများကိ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းအတွက် အသးဝင်နိင် 

မည ်ြဖစ်ပါသည်။ ပါဝင်သည့် ဥပမာများမှာ- 

• IDRISI ဆဲလ်ဗား ြမယာ ြပာင်းလဲမ ပစ (LCM) 

• အဖိးတန်သစ် တာထိန်းသမ်ိးကာကွယ်ြခင်း (HCVF) ဆာင်ရွက်နိင်မည့် 

အရာများ 
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• ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ REDD+ ဆိင်ရာ ခန ့မ်ှတ်းကန်ကျစရိတ ်

• ကလသမဂ္ဂ REDD ဆိင်ရာ အကျို းအြမတ်နှင့် ထိခိက်မများ (BeRT) 

 

လပ်ငန်းစဉ် (၄) နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာများနှင့ ် လပ်ငန်းစီမချက်များသည ် ခွဲြခမ်း 

စိတြ်ဖာမနည်းလမ်းများကိ အသးြပုရန ် အ သးစိတ် ဆွး နွးရာတွင ် အ ထာက်အက ူ

ပးပါသည်။ 

 

နရာ ဒသဆိင်ရာ ြမပ ရးဆွဲြခင်း 

 ြမပများကိ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အ ထာက ်

အကူြပု ပစ္စည်းအြဖစ် အသးြပုနိင်ပါသည်။ ြမပများသည ် အစီအစဉ် ရးဆွဲသူများနှင့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား အာက်ပါအချက်များကိ ထာက်ပ့ ပးနိင်ပါသည-် 

• REDD+ အစီအစဉ် ရးဆဲွရာတင်ွ ပိမိနားလည်သ ဘာ ပါက် စရန် (ဥပမာ- 

သစ် တာဖးလမ်းမ ြမပများ၊ ြမအသးချမ၊ လက်ရိှ/ စီစဉ် ရးဆွဲထားသည့် အ ြခခ 

အ ဆာက်အဦဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မနှင့် လူဦး ရပျနှ့ ့ နထိင်မ 

• REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များအတွက ်ဦးစား ပး နရာများနှင့် ကွဲြပားသည့် ြမအသးချ 

မများအတွက ်သင် လျာ်သည့် နရာများက ိခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ပးြခင်း 

• ြပည်နယ်အဆင့် စီမချက်များ ရးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းရမည့် အချက်များကိ ထာက် 

ပ့ ပးြခင်း။ 

 ဥပမာ လာင်စာဆီနှင့် ဓါတ် ငွ မ့ျား လ့လာစစ် ဆးနိင်ြခင်းနှင့် လူဦး ရ 

တိးတက်မ စသည်ြဖင့် နရာသတ်မှတ်ရန် ဖိအားများရှိသည့် နရာများတင်ွ REDD+ ကိ 

လက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် နရာသတမှ်တရ်န် ကူညီ ပးမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပ ၈-၄ REDD+ အစီအစဉ် ရးဆွဲရန်အတွက ် ြမအသးချမ ပစအမျို းမျို းအတကွ်   

ြမပ ရးဆွဲြခင်း။ 

 
ရင်းြမစ်။  ကလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်- ကမ္ဘာ့ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် 

က:ီကပ်စစ် ဆးြခင်းစင်တာ 
 
 REDD+ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် နရာကိ ြမပများ အကူအညီြဖင့် 

သတ်မှတ် ပးြခင်းြဖင့် လူမ ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို း ကျးဇူးများကိ 

တိးတက်ရရှိ စပါသည်။ (ဥပမာ- ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ ြမင့်တင်မည့် နရာ) 

အ ရးကီးသည့် အချက်များမှာ ြမပအသီးသီးသည် ဘာကိရည်ရွယ်၍ သတ်မှတ်သည်ကိ 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန် ြဖစ်ပါသည်။ ( ြမပအသးြပုသူများနှင့် ဆွး နွးညိနင်း ဆာင်ရွက ်

ရန်လိအပ်ြခင်း) အလားတူ ဆက်စပ်ပတသ်က်သမူျားနှင့် သွား ရာက် လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း  

နိင်င၏သစ် တာအဓိပ္ပယ်သတ်မတှ်ြခငး်အရ 

အာက်ပါ ြမြပငဖ်းလမး်မခွဲြခားြခငး်( တာင်

ပ နှင့ ် ြမနိမ့် သစ် တာ၊ ရွက်အပပ်တိန်ငှ့် 

ရွက်အပပ်ငွ့်၊ ဒီ ရ တာ၊ ထူထပ် သာ တာ 

နငှ့်ြခုဖတ် တာ) ပါဝင် သာ သဘာဝ 

သစ် တာ များကိသတမ်တှြ်ခင်း 
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နှင့် တရားဝင်ရလဒ်များရရိှရန်အတွက်  ပျန့ှ ့ နထိင်မပစအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရိှရန် 

ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

များြပား သာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတြ်ခင်း- ထာက်ပ့ ပးသည့် အရာများသည် နရာ 

ဒသ အလိက် ရးဆွဲထားသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ ပီး REDD+ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိက သာ့ချက်ြဖစ်ပါသည်။ လူဦး ရတိးတက်မနှင့် အမျို းမျို း သာ 

ြမအသးချမ က များ၏ ဖိအားများ (ဥပမာ- စိက်ပျို း ရးနှင့် သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း) တွင် 

နရာ ဒသဆိင်ရာ အစီအစဉ် ရးဆွဲြခင်းသည ်သစ် တာများအပါအဝင် သဘာဝသယဇာတ 

များနှင့် အသးြပုရန် ြမရရှိနိင်မများအတွက် အသးဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

REDD+ ဆိင်ရာ ြမအသးချမအစီအစဉ် ရးဆွဲရာတွင် ြမကိ အလှည့်ကျ အသးြပု 

နိင်ရန်အတွက် (ကန ့သ်တ်ချက်ရှိသည့် သယဇာတများတွင)် အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်နိင်ရန် 

အကူအညီ ပးြခင်းနှင့် REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များကိ စီမအပ်ချုပ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်င 

အဆင့် ဦးစား ပး ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မများ အာင်ြမင် စရန်အတွက် သဘာဝသယဇာတ အရင်း 

အြမစ်များနှင့် ြမကိ အကျိုးအရိှဆး အသးြပုနိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် 

အကျို း ကျးဇူးများ တိးတက်ရရှိ စရန်နှင့် ထိခိက်မများ လျာ့နည်း စရန် REDD+ 

လပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ကန်ကျစရိတ်များအတွက ် ဦးစား ပး နရာများ 

သတ်မှတ်ြခင်းကိ ကူညီ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ 

 

စဉ်းစားရန်အချက် 
ြမပများကိသာ အသးြပုြခင်းြဖင့် အကျို းသက် ရာက်မရှိသည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒ 

များကိ ြပဌာန်းသတ်မှတ်နိင်မည်ဟ သင်ယူဆပါသလား? ဘာ ကာင့်လ?ဲ/ ဘာ ကာင့် 

မဟတ်တာလ?ဲ 

 

စီးပွား ရးဆိင်ရာနည်းလမ်းများ 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း- ထာက်ပ့ ပးသည့် အရာများသည ်

လည်း အ ရးပါပါသည်။ ၎င်းတိတွ့င် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းအတွက ် ခန ့မ်ှန်း 

ကန်ကျစရိတ် တွက်ချက်မမှ နရာ ဒသခွဲြခားဆန်းစစ်ြခင်းများ စစည်းထားသည့် ပိမိ 

ရပ် ထွး စသည့် ချဉ်းကပ်ြခင်း နည်းလမ်းအထိ ပါဝင်ပါသည်။ စီးပွား ရးဆိင်ရာ နည်းလမ်း 

များသည် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၏ကန်ကျစရိတ်များကိ ဆန်းစစ်ြခင်း  

(အခွင့်အ ရး၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မနှင့် အ ရာင်းအဝယ်ြပုလပ်ြခင်းကန်ကျစရိတ်များ) 
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နှင့် ရရှိသည့် အကျို း ကျးဇူးများ၏ တန်ဖိးကိ ခန ့မ်ှန်းြခင်းများအတွက် အကူအည ီ

ပးပါသည်။ နိင်ငအဆင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ဖွ ဖိ့ုးတးိတက်ရန်နှင့် အမျို းမျို း သာ 

ြဖစ်စဉ်များအတွက် အနာဂတ်အကျို း ကျးဇူးနှင့် ကန်ကျစရိတ်များ အ သးစိတ ်

လ့လာြခင်း ဆာင်ရွက်စဉ် REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များကိ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်မည့် 

အ သးစိတ် လ့လာစစ် ဆးြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် စီမချက် ရးဆဲွချိန်တွင် အလပ်အကိင် 

အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိင်ပါသည်။ 

 REDD+ အကျို းအြမတ်ကန်ကျစရိတ်ဆိင်ရာ အမျို းမျို း သာ ငွစာရင်းဆိင်ရာ ပစ 

ဇယားများရှိ ပီး အချို မှ့ာ ကန်ကျစရိတမ်ျားသာပါဝင်သက့ဲသိ ့ (ဥပမာ- အခွင့်အ ရး၊ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မနှင့် အ ရာင်းအဝယ်ြပုလပ်ြခင်း) အချို မှ့ာ များြပား သာ အကျိုး 

အြမတ်များြဖစ်ပါသည်။ ဤအရာများသည် ကျယ်ြပန ့်စွာ လ့လာဆန်းစစ်ရန်အတွက ်

အသးဝင်ပါသည်။ REDD+ အကျို းအြမတ်နှင့် ကန်ကျစရိတတ်က်ွချက်ရန် ပထဝီဝင် 

သတင်းအချက်အလက်စနစ်သည် လက်ရိှအချိန်တွင် ကလသမဂ္ဂ REDD+ အစီအစဉ် 

အာက်တွင ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး ကလသမဂ္ဂ REDD+ အစီအစဉ် 

အ နြဖင့် ရရှိနိင်မည့်အကျို း ကျးဇူးနှင့် အ ြခခကျသည့် ကန်ကျစရိတ် ြပာင်းလဲြခင်း 

အားြဖင့် REDD+ ဆိင်ရာ ဒသအလိက် စီးပွား ရးအ ြခအ နကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 သယဇာတအရင်းအြမစ်များနှင့် နည်းလမ်းများကိ ရွးချယ်ရာတွင် အာက်ပါ 

မးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လျက်ရိှပါသည်- 

• ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းရာတွင ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာ၌ စညန်းများ 

အားလးနှင့် ရွးချယ်မများကိ နည်းလမ်း/ သယဇာတအရင်းအြမစ်များမှ လမ်းြခုနိင် 

မည်လား? (မဟတ်လင ်နည်းလမ်း/သယဇာတအရင်းအြမစ်များကိ အြခားအရာများ 

နှင့် ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်နိင်မည်လား?) 

• နရာ ဒသအဆင့်အလိက ် ရးဆဲွထား သာ နည်းလမ်းများသည ်အဆိပါ နရာများ 

တွင် အသးြပုနိင်မည်လား? 

• နည်းလမ်းများကိ အသးြပုရာတွင ်အချိန်၊ ကမ်းကျင်ပညာရှင်၊ နည်းပညာစွမ်းရည ်

နှင့် ငွ ကးလိအပ်ချက ်မည်သည့်အတိင်းအတာထိရိှမည်လဲ? 

• အကျို း ကာင်းဆီ လာ်သည့် ရလဒ်များ ရရိှရန် နည်းလမ်းများ အသးြပုရန်အတွက် 

ကိန်းဂဏန်း သတင်းအချက်များ လ လာက်မ ရှိပါသလား? 
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• နည်းလမ်းများကိ အသးြပု၍ ရရှိသည့် အြခားနည်းလမ်းများနှင့် ပါင်းစပ်ထားသည့် 

သတင်းအချက်အလက်စစည်းထားရှိမ/ခင်းကျင်းမများကိ အစိးရအ နြဖင့် ြမ 

အသးချမအစီအစဉ်နှင့်/(သိ)့ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းတွင် အသးြပုနိင်ပါမည်လား? 

• မူဝါဒဆိင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူနှင့် စိတ်ဝင်စားသူ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထမ ှ

ရရှိသည့် အကျို း ကျးဇူးရရှိနိင်သည့် ဦးစား ပးလပ်ငန်းများနှင့် နရာများကိ 

နည်းလမ်းများအသးြပုရာတွင ်သင့် လာ်စွာ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပနိင်မည်လား? 

• မဟတ်ခဲ့လင ် အဆိပါဦးစား ပးလပ်ငန်းများကိ သင့် လာ်စွာ ထည့်သွင်းနိင်သည့် 

အြခားစီးပွား ရး သိမ့ဟတ် စီးပွား ရးမဟတ်သည့် နည်းလမ်းများရှိနိင်မည်လား? 

 

နိင်ငအဆင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း- သင့် လျာ်သည့် REDD+ 

ဥပ ဒများနှင့ ်မူဝါဒများ 

တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်သက်ဆိင်သည့် တွန်အားများ၏ကွဲြပားမကိ စဉ်းစားရာတွင ်

REDD+ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ရန ် များြပား ပီး ကွဲြပားမ ရိှနိင်ပါ 

သည်။ မဟာဗျူဟာ/ လပ်ငန်းစီမချက် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း၏ အစိတ်အပိင်းနှင့် လ့လာ 

ဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ငန်းများကဲ့သိ ့ အမျို းမျို း သာ မဟာဗျူဟာများက ိ စဉ်းစားြခင်းသည ်

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများနှင့် ဆက်စပ်ပတသ်က်မအရိှဆး ရွးချယ်ြခင်းနှင့် မူ ဘာင်သတ်မှတ ်

ြခင်းများတွင် ကူညီ ပးနိင်ပါသည်။ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ရာတငွ ်

REDD+ ကိ နိင်ငများ၏ အြမင်နှင့် အ ကာင်းဆးဆက်စပ်လျက်ရိှ ပီး ဦးစား ပးREDD+ 

လပ်ငန်းများ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ REDD+ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် အဆင့်နှင့် 

ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်မည့် တွန်းအားများနှင့် ဆာင်ရွက်မည့် နရာကိ သတမှ်တြ်ခင်းများ 

လည်း ပါဝင်နိင်ပါသည်။ ဤစဉ်းစား တွး ခ မများသည ် အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည်

ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အကျို းအြမတ်နှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ လူမဘဝဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

စြခင်း၊ ဒီဇိင်း ရးဆဲွြခင်းနှင့် ညိနင်း ဆွး နွးြခင်း၊ မဟာဗျူဟာ ရးဆွဲြခင်းတိ ့ ဆာင ်

ရကွရ်ာတွင် ကူညီပ့ပိးနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။  

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတမှ်တရ်န် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း ဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ကွဲြပားမများစွာ ပါဝင်နိင် ပီး တက်နိင်သည့် လျာ့ချြခင်းမှ အကျိုးအြမတ်(များ) 

ခန ့မ်ှန်းြခင်း၊ တည်ဆဲ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ၊ ဦးစား ပးမူဝါဒများနှင့် လက်ခနိင်မအထ ိ

ကွဲြပားစွာ ပါဝင်နိင်ပါသည်။ ထိအ့ြပင် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ရးဆွဲြခင်းနှင့် ြပဌာန်း 

သတ်မှတ်ရာတွင ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထမှ ဆန ့်ကျင်မများနှင့် ရင်ဆိင်ရနိင်ပါသည်။ 
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ထိအရာသည ် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ရးဆွဲစဉ်တွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ 

နားလည်သ ဘာ ပါက်မနှင့် ထိ ရာက်မများ တိးတက်ြခင်းရှိမသည ် အ ရးကီး ကာင်း 

မီး မာင်းထိးြပ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 

REDD+ နှင့် ဥပ ဒများနှင့ ် မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် အဆင့်နှင့် 

အခွင့်အလမ်းအ ပ  တွင ်စဉ်းစားသးသပ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်မည့် မဟာဗျူဟာ 

 လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာ၌ REDD+ ဆိင်ရာ ရရှည် မ ာ်မှန်း၍       

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိင်ငနှင့် ကွဲြပား သာနိင်င ရး၊ လူမစီးပွား ရးနှင့် နည်းပညာဆိင် 

ရာကိ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရာတွင် (လပ်ငန်းစဉ် (၄) နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာများနှင့် 

လပ်ငန်းစီမချက်များ) အ စာပိင်းကာလ အစပျို းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိင်ငများ 

အ နြဖင့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဆာင်ရွက်မည့်အဆင့်နှင့် 

အခွင့်အလမ်း ပ တွင ် မူတည်၍ ကိက်ညီသင့် တာ်မည့် မဟာဗျူဟာ ရွးချယ်မကိ 

ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ 

 အြခားအရာများအကား ( ငွ ရး ကး ရး၊ အဖွဲအ့စည်းနှင့် ဥပ ဒ ဘာင်အတွင်းမှ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း အစီအစဉ်အပါအဝင်) အခွင့်အလမ်းနှင့် ဆာင်ရွက် 

မည့်အဆင့်ကိ စဉ်းစားသးသပ်ရာတွင် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများအ ပ  ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် 

ြခင်းအတွက် ထိခိက်မများရှိနိင်ပါသည်။ 

 REDD+ ၏ အခွင့်အလမ်းများကိ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိရာတွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် 

(၅) ခ (သိ)့ လပ်ငန်းစဉ်များ ပူး ပါင်းအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန်အတွက် အဆိပါလပ်ငန်း 

စဉ်များအ ပ  ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

 အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် အဆင့်ကိ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိရာတွင် နိင်ငအဆင့် 

(သိမ့ဟတ်) ြပည်နယ်အဆင့် (သိမ့ဟတ်) နိင်ငအဆင့်နှင့် ြပည်နယ်အဆင့်များ ပါင်းစပ်၍ 

REDD+ ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းမည့် အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်း၊ REDD+ 

ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ၏ မဟာဗျူဟာများက ိစိစစ်ြခင်းနှင့် ဆွး နွးညိနင်းြခင်း 

များ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

 

REDD+ ဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ 

 REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခွင့်အလမ်းများသည် နိင်ငမှ ရွးချယ် ဆာင်ရွက် 

မည့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ် (၅) ခ (သိမ့ဟတ်) လပ်ငန်းများ ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် 
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ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ REDD+ ဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းအ ပ  ထာက်ပ့မည့် 

အချက်အလက်အမျို းမျို းအပါအဝင် REDD+ ဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတသ်က်၍ ပိမိသိရှိ 

နိင် စရန်အတွက် အခန်း (၄) နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာများနှင့်/ လပ်ငန်းစီမချက်များကိ ကိး 

ကားရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 REDD+ ဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတသ်က်၍ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင ်ဆက်စပ် 

မအရှိဆးတွန်းအားများနှင့်/(သိ)့ အတားအဆီးများသတမှ်တရ်န် အ ရး ကီး သာ ထိခိက်မ 

များရှိနငိ် သာ်လည်း နာက်ပိင်းအကျို းဆက်အ နြဖင့် အဆိပါအတားအဆီးနှင့် တန်ွးအား 

များသတ်မှတ်ရန်အတွက ် သင့် လျာ်သည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ြပဌာန်းသတ်နိင် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဥပမာအားြဖင့် နိင်ငတစ်နိင်ငသည ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှ သစ် တာကာဗွန် 

ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းလပ်ငန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် ဆးြဖတ်ရာတွင် ထိ 

လပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တွန်းအားများကိ ဦးစား ပးချင်လိမ့်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအ ကာင်းအရာတွင ် (၎င်းနိင်ငတွင ် အဆိပါတွန်းအားများ၏ ထင်ရှားမ) သစ် တာ 

ြပုန်းတီးြခင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ကီးမား သာ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းချဲထ့င်ွမကိ 

သစ် တာမဟတ် သာ ြမနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းသည့် နရာကိ ဆာင်ရွက် 

နိင်ရန် ကို းစားလမ်းညွန် ပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ြမအသးချမ 

အစီအစဉ်ကိ (၁) နည်းဥပ ဒများ (ဥပမာ- မူလသစ် တာနယ် ြမအတင်ွး စီးပွားြဖစ် 

စိက်ပျို း ြမချဲ ထ့ွင်မကိ ဥပ ဒြဖင့် တားြမစ်ြခင်း၊ ကာင်းကင် ဂို လ်တ အ ြခြပု 

ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ပါင်းစပ်ြခင်းနှင့် ဥပ ဒသက် ရာက်မရှိ စြခင်းနှင့် (၂) မက်လး 

များ ပးြခင်း (ဥပမာ- ြမပိင်ဆိင်ခွင့်များ၊ အ ြခခအ ဆာက်အဦဖွ ဖ့ိုးတိးတက်ြခင်း (သိ)့ 

အခွန်ြဖတ် တာက်ြခင်းများ)ြဖင့် ပါင်းစပ်၍ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဤကိစ္စရပ်တွင် ဥပ ဒအရ စက်မလပ်ငန်းသး ( ရွးချယ်ြခင်း) သစ်ထတ်လပ်ြခင်းကိ 

သစ် တာြပုန်းတီး စြခင်းထက ် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်း စြခင်း တွန်းအားအြဖစ် 

မဟာဗျူဟာမသတ်မှတ်နိင်ပါ။ သိ ့ သာ ် နိင်ငတစ်ခအ နြဖင့် သစ် တာအတန်းအစားကျ 

ဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းနှင့် ရရှည်တည်တ့ စသည့် သစ် တာများ စီမ 

အပခ်ျုပြ်ခင်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ဆးြဖတ်ခ့ဲလ င် သစ် တားအတန်းအစားကျဆင်း     

စသည့်တွန်းအားများ သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတလ်တမ် လျာ့ချ 

ြခငး်နငှ့် ရရှည်တည်တ့ စသည့် သစ် တာများ စီမအပ်ချုပ်ြခင်းကိ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ရန ် ဆးြဖတ်ခဲ့လင ် သစ် တားအတန်းအစားကျဆင်း စသည့် အဆိပါ တွန်းအား 
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များနှင့် စပ်ဆက်မရှိနိင် ပီး နိင်ငအ နြဖင့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းအတွက ် ြဖစ်နိင်  

ချများက ိစဉ်းစားရမည်ြဖစ်သကဲ့သိ ့ကန်ကျစရိတ်များနှင့် (များြပား သာ) အကျို း ကျးဇူး 

များနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှသည့် ဥပမာ- သစ်ထတ်မ ကာင့် ြဖစ် ပ နိင်သည့် ထိခိက်မများက ိ

လျာ့ချနိင်သည့် နည်းပညာများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်း 

အစီအစဉ်များကိ ပ့ပိးနိင်ရန် နည်းဥပ ဒနှင့် မက်လးများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ပ ၈.၅ REDD+ နှင့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ ဆာင်ရွက်မည့် 

အဆင့်နှင့် အခွင့်အလမ်းများအ ပ  မဟာဗျူဟာများက ိစဉ်းစားသးသပ်ြခင်းများ 

 
 

စဉ်းစားရန်အချက် 
 သင့်နိင်ငအ နြဖင့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ်

အခွင့်အလမ်းများကိ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပီး ပီလား? ဘာ ကာင့်လဲဆိတာ သင်သိ 

ပါသလား? 

 

 

Scope 

Driver/s 

PAMs 

Scale? 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမှ 
ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ လျာ့ချြခင်း 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့်ဆက်စပ် 

လျက်ရိှသည့် ဦးစား ပးတွန်းအားများ 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းများ ကာင့် သစ် တာြပုန်းတီးမကိ ကာကွယ်ရန ်
အတွက် စိက်ပျိုး ြမချဲ ထ့ွင်ြခင်းအား သစ် တာမဟတ်သည့် ြမနှင့်/(သိ)့ 
သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းသည့် နရာများတွင် အာက်ပါနည်းလမ်း 

များကိ ပါင်းစပ်၍ သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 
(၁) နည်းဥပ ဒများ 

(၂) မက်လးများ 

ကီးမာ သာစိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းများကိ နိင်ငအဆင့် 

အစပျိုးကိင်တွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

အခွင့်အလမ်း 

တွန်းအား 

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများ 

ဆာင်ရွက်မည့်အဆင့်? 
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ဆာင်ရွက်မည့် အဆင့် 

 ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းအ နြဖင့် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ 

ကိ သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏ/ သစ် တာရည်ညန်းပမာဏ အဆင့် 

သတ်မှတ်ြခင်းကိ စတင်နိင်ရန်နှင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် အစီရင်ခတင်ြပြခင်းများကိ 

ြပည်နယ်အဆင့်တွင် ကားြဖတ်ကာလအြဖစ ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ် ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲ 

ြခင်းများကိ ခွင့်ြပုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ (ဆးြဖတ်ချက ် 1CP/16 71b and c) အဆိပါ 

ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် အဆင့်ကိ ပထဝီဝင်ဆိင်ရာ 

ဧရိယာကိ အ ြခခ ရည်ညန်းပါသည။် အဆိပါဧရိယာတွင် နိင်ငအ နြဖင့် REDD+ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်  ရလဒ်အ ြခြပု ပး ချြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရန် 

တာဝန်ရှိပါသည်။ မည်သိပ့င်ြဖစ် စ နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာ/လပ်ငန်းစီမချက်တစ်ခကိ 

ရးဆွဲသင့်သကဲ့သိ ့ သတင်းအချက်အလက် လြခုမစနစ်ကိလည်း အသးြပုသင့်ပါသည်။ 

(ဆးြဖတ်ချက ် 1CP/16 71a and b) ဆးြဖတခ်ျက်ချမှတရ်န်အတက်ွ အချက်အလက် 

အမျို းမျို း ပါဝင်သည့် REDD+ ဆိင်ရာ အဆင့်နှင့် ပတသ်က်၍ ပိမိသိရှိနိင်ရန်အတွက် 

အခန်း (၄) နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာများနှင့ ်လပ်ငန်းစီမချက်များကိ ကိးကားနိင်ပါသည်။ 

• နိင်ငအများစတွင် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ အနည်းဆး အဓိက 

ဧရိယာတစ်ခ (သိ)့ အများစကိ အဓိကထား ဆာင်ရွက်လိကပါသည်။ ဥပမာ- သစ်              

တာြပုန်းတီးြခင်း နှင့်/(သိ)့ သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်း ြဖစ်ပွားသည့် 

အဓိက အ ရးကီး နရာများ (သိမ့ဟတ်)  “+” လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ရန ်

သင့် လျာ်သည့် နရာများြဖစ်ပါသည်။ ဦးစား ပး နရာများနှင့် အဆင့်ကိ ဆးြဖတ် 

ရာတွင် ဦးစား ပး နရာများနှင့် အဆင့်များသည် အဓိကြပဿနာရပ်များ 

စသည်ြဖင့် လမ်းမိးနိင်သကဲ့သိ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများနှင့် သွယ်ဝိကပ်တ်သက် 

နိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရန် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တွန်းအားများမှာ- 

(၁) ဆာင်ရွက်မည့် အ ကာင်းအရာများ 

(၂) လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် လိအပ်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် 

(၃) အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာမှ ရရှိသည့် ကန်ကျစရိတ်နှင့် အကျို း ကျးဇူး 

အဆိပါအချက်သည် နိင်ငတစ်ခနှင့် တစ်ခ များစွာကွဲြပားမများလည်း 

ရှိနိင်ပါသည်။ 

 ထိ ့ ကာင့် အစပျို း ဆာင်ရွက်သည့် ကာလတွင် ဆာင်ရွက်မည့်အဆင့်ကိ စစ်မှန် 

သည့် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းများကိ ကွဲြပားသည့် နရာများတွင ် အချိန်နှင့်တ ြပးညီ 
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ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ်လည်း ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ြပဌာန်းသတ်မှတ်နိင်ရန် လ လာက ်

သည့် သတင်း အချက်အလက်များရရှိရန်အတွက် လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် ညိနင်း 

ဆွး နွးြခင်းများ (ဥပမာ- လ့လာသည့် ပထဝီဝင်ဆိင်ရာ အ ြခအ နနှင့် ပစ) ကိ 

ပ့ပိးကူညီနိင်ရန် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်စဉ် ဆးြဖတ်ချက်များကိ စာစီးစွာ စဉ်းစား 

သးသပ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့ ် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်

တွန်းအားများအ ပ  မဟာဗျူဟာများ စဉ်းစားသးသပ်ြခင်း 

 သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် 

တွန်းအားများအ ပ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ထိထက် ပိမိနက်ရင်း 

သည့် အဓိကြပဿနာရပ်များ(ဥပမာ- ထင်း လာင်စာထတ်လပ်မ အဆင့်ဆင့်) နှင့်/(သိ)့ 

ပထဝီဝင်ဆိင်ရာ ဧရိယာများကိသတ်မှတ်ရန ် လိအပ်သလိ နိင်ငအ နြဖင့် တိက်ရိက် 

သက်ဆိင်သည့် တွန်းအား(များ)အ ပ  မဟာဗျူဟာများ ဦးစား ပးသတ်မှတ်ရန် စဉ်းစား 

နိင်ပါသည်။ ထိက့ဲသိ ့ ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အြခား သာ အ ကာင်းအရာများက ိ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း/သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း(သိ)့ “+” လပ်ငန်း 

စဉ်များမ ှ လထအတွင်းမှ ကာဗွန်ဖယ်ရှားြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်မည့် တိက်ရိက် 

သက်ဆိင်သည့် ထင်ရှားသည့် တွန်းအားအသီးသီး 

• ဆာင်ရွက်မည့် အဆင့်နှင့် အခွင့်အလမ်း 

• နိင်င ရးဆိင်ရာ ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်မများ 

• တွန်းအားများကိ ကိင်တွယ်နိင်မည့် စွမ်းရည ် (နည်းပညာစွမ်းရည်၊ နိင်င ရးဆိင်ရာ      

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လိအပ်ချက်၊ ဆာင်ရွက်မည့်သူများပါဝင်မ) 

• အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် ကန်ကျစရိတ် 

•  REDD+ လြခုမစနစ်များ အစပျိုး ဆာင်ရွက်နိင်မ 

• ရွးချယ်ထားသည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ အ ြခခ၍ ကာဗွန်နှင့် မသက်ဆိင် 

သည့် အကျို းအြမတ်များ ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်မများသည် ဆွး နွးြခင်းများနှင့် နာက်ဆက်တွဲ အကျို းဆက် 

အြဖစ် ညိနင်းတိင်ပင်နိင်မ အကျို းရလဒ်များနှင့် သယဇာတအရင်းအြမစ်များ နှင့်ဆက်စပ် 

သည့် တွန်းအားများနှင့်/ (သိ)့ အတားအဆီးများနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့် ပထဝီဝင် 
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ဆိင်ရာ ဧရိယာများကိ နိင်ငအ နြဖင့် ညန်ကားရန် အသးဝင်နိင်ပါသည်။ မည်သိပ့င်ြဖစ် စ 

နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် ကျယ်ြပန ့် သာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် မူ ဘာင ်

တစ်ခ ရးဆွဲနိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ြပည့်စ သာ တွန်းအားများအားလးကိ ရှာ ဖွရန ် ဆးြဖတ် 

နိင်ပါသည်။ ကျယ်ြပန ့်စွာ ရးဆွဲထားသည့် မူ ဘာင်သည ် နာက်ပိင်း အဆင့်များတွင် 

အကျဉ်းချုးလာလိမ့်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ ဤ နာက်ပိင်းအဆင့်သည ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အစီအစဉ် 

နငှ့်ဆကစ်ပ်လျက်ရိှ ပီး နိင်ငအဆင့်တွင် ငွ ကးဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်များကိ လြခုစိတ်ချ 

စြခင်း (သိ)့ ြပည်နယ်အဆင့်တွင် ဦးစား ပးပထဝီဝင်ဆိင်ရာ ဧရိယာများ သတ်မှတ် 

နိင်ြခင်းများြဖစ်ပါသည်။ တွန်းအားများ သတ်မှတ်ရန် ြဖစ်နိင် ချကိခန ့်မှန်းြခင်း ဆာင်ရွက ်

စဉ်ကာလတွင ် ဈးကွက်သက် ရာက်မ (ဥပမာ-နိင်ငတကာကန်ပစ္စည်း ဈးကွက်) 

သိမ့ဟတ် တွန်းအားများသတ်မှတ်ရန် နိင်င ရး ဆိင်ရာရင်းနှီးြမုပ်နှမလိအပ်ချက် (ဥပမာ- 

ဥပ ဒ (သိ)့ ငွ ကးဆိင်ရာ မူ ဘာင်ြပင်ဆင် ြခင်း) အပါအဝင်  အ ကာင်းအချက်များစွာ 

အတွက်  အ ြခခကျသည့် တွန်အားများကိ သတ်မှတ်ရန် ြဖစ်နိင် ချ(သိ)့ အကျို း 

သက် ရာက်မ မရိှနိင်ြခင်းကိ နိင်ငများအ နြဖင့် ရှာ ဖွနိင်ပါသည်။ ဤအရာသည် 

ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တိက်ရိက်သက်ဆိင် သာ တွန်းအားကိ သတ်မှတ်ရန် နိင်င၏ 

စွမ်း ဆာင်ရည်ကိ အကန ့်အသတ်ြဖစ် စပါသည်။ ဤအရာသည ်အ ြခခကျသည့် တွန်းအား 

များနှင့် ၎င်းတိန့ှင့်တိက်ရိက် သက်ဆိင်သည့် တွန်းအားများ ချိတ်ဆက်မကိ လ လာက်စွာ 

နားလည်ရန ်အ ရးကီး ကာင်းကိ ထင်ရှား စပါသည။်  

 သင့် လျာ် ပီး သက် ရာက်မရိှသည့် နည်းပညာဆိင်ရာ ြဖရှင်းမများကိ အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန် (ဆိလိသည်မှာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ) (သိ)့ ြပာင်းလဲမများြဖင့် 

တွန်းအားတစ်ခကိ ြဖရှင်းရန်နှင့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ သတမှ်တရ်န်နှင့် ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သည့် ကန်ကျစရိတ်များကိ ထိ ရာက်မရိှ စရန် နိင်င၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ကိ 

ထပ်မစဉ်းစားရ မည်ြဖစ်ပါသည်။ အချုပ်အားြဖင့် ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းနှင့်/(သိ)့ 

လထအတွင်းမှ ကာဗွန်ဖယ်ရှားြခင်းများကိ တိးြမင့် စသည့် အထင်ရှားဆးြဖစ်သည့် 

တွန်းအား (များ) သည ်မဟာဗျူဟာသတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက ်အမဲတမ်းမြဖစ်နိင်ပါ။ အဆိပါ 

တွန်းအား (များ) ကိ နိင်င ရးနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် ပိမိ ကာင်းမွန်ချိန်ြဖစ်သည့် 

နာကပ်ငိး်အဆင့်၌ သတ်မှတ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ပါက ပိမိသက် ရာက်မ ရှိ စနိင်မည ် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 
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 တွန်းအားများကိ ရွးချယ်ရာတွင် လိမ္မာပါးနပ်စွာ တစ်ဆင့်ချင်း ချဉ်းကပ် ဆာင်ရွက် 

ြခင်းကိ ရရှည်တည်တ့ စသည့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မြဖစ်စဉ် အစိတ်အပိင်းအြဖစ် REDD+ 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် ြမင့်မား သာ အြမင်ြဖင့် စြပပစကိစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ 

  

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများအတွက ်များြပား သာ ရ ထာင့်မှ ရွးချယ်ြခင်း 

 အမျို းမျို း သာ မဟာဗျူဟာများကိ စဉ်းစားရာတွင ်ယခင်က ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း 

(REDD+ ဦးစား ပးလပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပထဝီဝင်ဆိင်ရာ ဧရိယာများနှင့် သစ် တာြပုန်းတီး 

ြခငး်နငှ့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်း စသည့ ် တွန်းအားများ) က မဟာဗျူဟာ ရးဆွဲ 

ရန် လွယ်ကူ စနိင် ပီး ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ်နိင်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ ပ 

၈.၆ တွင် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ရန်အတွက ်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတငွ ်

မကန်ဆးနိင်သည့် ရ ထာင့်များစာရင်းကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 ြပာင်းလဲမသီအိရီ ရးဆွဲြခင်းသည် နာက်တဆင့်အတွက ် အသးဝင်နိင်ပါသည်။ 

ြပာင်းလဲမသီအိရီသည ် ၎င်း၏ ရရှည်ရည်မှန်းချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များက ိ

အာင်ြမင်နိင် စရန် မည်က့ဲသိ ့ ကားဝင်စွက်ဖက်မ ြပုလပ်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခ (သိ)့ 

ယူဆချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ ြပာင်းလဲမသီအိရီက မာ်မှန်းသည့် ြပာင်းလဲမြဖစ်စဉ်၊ 

လိအပ် သာ ကိုတင်သ ဘာထားအမျိုးမျိုးနှင့် အကျိုးအြပစ် ယူဆချက်များကိ 

ရှင်းြပပါသည်။ REDD+ အစီအစဉ်တွင် မာ်မှန်းသည့် ကာဗွန်ရလဒ်(သက် ရာက်မ)နှင့် 

အြခားရရှိနိင်သည့် ရလဒ်များရရှိ အာင် အမျို းမျို း သာဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ (ထည့်သွင်း 

ြခင်း) ကိ အတူတကွ မည်သိ ့ သတ်မှတ်မည်ကိ လ့လာအကဲြဖတ်ြခင်းများပါဝင်ပါသည်။ 

ြပာင်းလဲြခင်းသီအိရီသည ် ြပာင်းလဲမ၊ အ ြခခကျသည့် ယူဆချက်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ 

သည့် ထိခိက်နိင်မများအတွက် ရပ် ထွးသည့် ကားဝင်စွက်ဖက်မကွန်ယက်ကိ ဆာင်ရွက် 

ရန် လိအပ်သည်အခါ ဆက်စပ်မရှိ စရန် ကူညီနိင်ပါသည်။ ြပာင်းလဲြခင်းသီအိရီကိ 

ဖာ်ထတ်ြခင်းအားြဖင့် ဆာင်ရွက်သမူျားအ နြဖင့် မဟာဗျူဟာနှင့် အလိလိ တတ်သ ိ

နားလည်မများ အတွက် ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် သတင်းအချက ် အလက်များကိ 

ပိမိ ပးပိနိ့င်မည်ြဖစ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာနှင့် နားလည်သ ဘာ ပါက်မများက ိတိးတက်မ 

ရရှိနိင် ပီး ဆွး နွးညိနင်းြခင်းနှင့် လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ ထပ်မ ဆာင်ရွက ်

ြခင်းြဖင့် အချိန်နှင့်တ ြပးညီြပင်ဆင်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။  

 REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင် စရန ် ဆက်စပ်မရှိနိင်သည့် ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများမှ နိင်ငများအ နြဖင့် ဦးစား ပး ရွးချယ်ြခင်းများကိ ရရှိနိင်ပါသည်။ ဦးစား ပး       
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ရွးချယ်ြခင်းများသည် အ ကာင်းအချက်များစွာအ ပ  အ ြခခလျက်ရှိ ပီး အာက်ပါ  

အချက်များပါဝင်ပါသည်-  

• သက်ဆိင်ရာနိင်ငအ ပ မူတည်၍ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ၏ ြဖစ်နိင် ချရှိသည့် 

လျာ့ချမ 

• ထိ ရာက်မနှင့် အကျို းသက် ရာက်မရှိသည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန် စွမ်း ဆာင်ရည် (နိင်ငအဆင့်နှင့် ြပည်နယ်အဆင့်များ) 

•  ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ အားလး စစည်း ြပဌာန်းချက်သတ်မှတ်ြခင်းြဖင့် ရရှိလာ 

သည့် အကျို း ကျးဇူးကိ တိင်းတာရန ်သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်၏ 

စွမ်း ဆာင်ရည် 

• အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အချို ့ သာ သီးြခား 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ (ဥပမာ- မျိုးဆက်ြခင်း) ကိ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ 

စွမ်းရည် 

•  ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများဆိင်ရာ အကျိုးအြမတ်(များ)နှင့် ြဖစ်နိင် ချရှိသည့် ဆးရး 

မများ 

• နိင်ငအဆင့် (နှင့်/(သိ)့ ြပည်နယ်အဆင့်) ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဆိင်ရာ ဦးစား ပးများနှင့် 

အစီအစဉ်များကိက်ညီမ 

•  လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန ်နိင်င ရးအရ လက်ခနိင်မ/ ထာက်ပ့မ 

• တည်ဆဲသစ် တာမူဝါဒများနှင့် စီမချက်များနှင့် အြခားတည်ဆ ဲ REDD နှင့် 

ဆက်စပ်သည့် မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများ၏ သ ဘာသဘာဝနှင့် အခွင့်အလမ်းများ 

•  ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများြပဌာန်းသတ်မှတ်ရန် (နိင်ငအဆင့်/နှစ်ဦးနှစ်ဘက်သ ဘာ 

တူညီမ/  ဘက် ပါင်းစ) ရန်ပ ငွ ရရိှနိင်မ 

• ြဖစ်နိင် ချရှိသည့် လြခုမစနစ်များ အစပျိုး ဆာင်ရွက်မ 
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ပ ၈.၆ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ဆးြဖတခ်ျက်ချမှတရ်ာတင်ွ စဉ်းစားသးသပ်သည့် 

ရ ့ ထာင့်များ 

 

ရင်းြမစ်။ ကလသမဂ္ဂဆိင်ရာ REDD အစီအစဉ် 

REDD+ လပ်ငန်းများ၏ အကျို းအြမတ်များနှင့် ကန်ကျစရိတ်နှင့် ၎င်းတိနှ့င့် 

ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ထိခိက်နိင်မများကိ အကဲြဖတ် လ့လာသင့်ပါသည်။ (လြခုမစနစ်များ 

ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ဆကစ်ပ်လျက်) ြဖစ်နိင် ချရိှသည့် လျာ့ချြခင်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

လူမစီးပွား ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အြမင်များက ိ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများြပဌာန်းသတ်မှတ်ြခင်းနည်းလမ်းများကိ လက်ရှိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဖွ ဖ့ို း ရး 

လပ်ငန်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် မူ ဘာင်များနှင့် ကိက်ညီနိင် စရန်အတွက် စဉ်းစားသင့်ပါသည။် 

REDD+ နှင့်မသက်ဆိင်သည့် အရင်းအြမစ်များ (ဆိလိသည်မှာ နိင်င တာ်ရန်ပ ငွ၊ 

တရားဝင် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဆိင်ရာ အ ထာက်အပ့၊ ပဂ္ဂလိကက ) မှ REDD+ ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမအတွက ် အ ထာက်အကူြပုရန် နိင်င ရးအရ လက္ခနိင်မနှင့် အခွင့်အ ရးများက ိ

လမ်းမိးနိင်ရန်အတွက် ြဖစ်နိင်သည့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများကိ ရှာ ဖွရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ၏ ဆက်စပ်မများကိ သီးြခားစီ အကဲြဖတ်ထားရန် မလ ိ

အပ်ပါ။ သိ ့ သာ ် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ အစား တိက်ရိက်နှင့် သွယ်ဝိက်သက်ဆိင်သည့် 

မူဝါဒနှင့်
ဥပ ဒများ
အတွက်
စညန်းများ

အခွင့်အလမ်းနှင့်
အ ကာင်အထည်
ဖာ်မည့်အဆင့်

ငွ ကးဆိင်ရာ
အခွင့်အလမ်း
များ(REDD+ 

(သိ)့အြခား

နိင်ငအဆင့်
ဦးစား ပးများ

မူဝါဒ
တည် ငိမ်မ

ကန်ကျြခင်း
အကျိုးသက်

ရာက်မတည်ဆဲဥပ ဒ
များနှင့်
မူဝါဒများ

လူမ ရး
စီးပွား ရး
နိင်င ရးနှင့်
အပ်ချုပ်မစနစ်
အတားအဆီး/ 
ဆန ့်ကျင်မများ

ကာဗွန်မဟတ်
သည့်/ များြပား

သာ
အကျိုးအြမတ်

များ

ကာဗွန်
အကျိုးအြမတ်

များ

ကိန်းဂဏန်း
အချက်အလက်

ရရှိနိင်မ
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တွန်းအားများ ကိ သတ်မှတ်ရန် အချိန်အပိင်းအြခားအလိက်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် REDD+ 

လပ်ငန်းများ ၏ အဆင် ြပစွာဖွဲ စ့ည်းမကိ ကည့်ရရ့မည ် ြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်နိင် ချရှိသည့် 

(သိ)့ လိအပ်သည့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မနှင့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

သည့် နိင်ငအဆင့်နှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့်နှင့် ဒသအဆင့်များအကား အကျို း 

သက် ရာက်မရိှသည့် ကူညီ ထာက်ပ့မများက ိ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ- တိင်း ဒသ 

ကီး/ြပည်နယ် အဆင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် လပ်ငန်းများကိ ထာက်ပ့ရန် မူဝါဒ (သိ)့ 

နည်းဥပ ဒ ြပင်ဆင်မများ) 

 

ပူး ပါင်းပါဝင် ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းနှင့် ရွးချယ်မနည်းလမ်း 

 REDD+ လပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှသည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ၏ 

အခွင့်အလမ်းနှင့် ဆာင်ရွက်မည့် အဆင့်ကိ သတမှ်တခ်ျိန်တင်ွ နိင်ငများအ နြဖင့် လူမအဖဲွ  ့

အစည်း၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၊ ဒသခြပည်သူအဖွဲအ့စည်းနှင့် ဖယ်ကျဉ်ြခင်းခရသည့်အဖဲွ  ့

များ (ဥပမာ- ဌာ နတိင်းရင်းသားများ၊ အမျို းသမီးများနှင့် လူငယ်များ) ပူး ပါင်းပါဝင် 

ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းများနှင့် တန်းတူညီမရှိ စရန်အတွက ်လိအပ်ချက်များကိစဉ်းစားရန ်

အ ရးကးီပါသည်။ လ လာက်သည့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မမရှိပါက REDD+ ဥပ ဒ 

များနှင့် မူဝါဒများ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ဦးစား ပးနှင့် သတ်မှတ်ြခင်း 

များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်စိန် ခ မများနှင့် တွ က့ုနိင်ပါသည်။  

ဖယ်ကျဉ်ြခင်းခရသည့် အဖွဲ မ့ျားအပါအဝင် အဓိပ္ပါယ်ရှိ သာ ြမင့်တင်ြခင်းနှင် 

ကျားမတန်းတူညီမမဆိင်ရာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွက်မသည ် အထူး 

သြဖင့် တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့်တွင် REDD+ လပ်ငန်းများ1 ရရှည်တည်တ ့

စြခင်းနှင့် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ထိ ရာက်စွာ သက် ရာက်မ 

ရှိသည့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းများကိ လွယ်ကူ စပါသည်။ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သည့် 

နည်းလမ်းများအတွက ်အြခား ရွးချယ်ပိင်ခွင် အခွင့်အ ရးများအကားတင်ွ ြပာင်းလဲြခင်း 

သီအိရီ တည် ဆာက်ြခင်းသည ် ရရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်သိ ့ ဘယ်လိ ရာက်ရှိ အာင ်

ဆာင်ရွက်မည်နှင့် တိးတက်မများကိ ဘယ်လိတိင်းတာမည်ဆိသည့် အများအားြဖင့် 

နားလည် စနိင်မည့် အြမင်ကိ ဖန်တီးရန် အဆင် ြပလွယ်ကူသည့် နည်းလမ်း ြဖစ်ပါသည်။ 

                                                            
1 ကလသမဂ္ဂ၏ကျားမတန်းတူညီမ  အဓိကက အတွက် စီးပွား ရးဆိင်ရာအ ြခအ န REDD+(၂၀၁၁)နှင့် ကလသမဂ္ဂ 
REDD၏ ကျားမတန်းတူညီမမဆိင်ရာ လ ့ ဆာ်မ REDD+ (၂၀၁၃) 
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နိင်ငများအ နြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပူး ပါင်းပါဝင်မအဆင့်နှင့် အဆိပါ 

လပ်ငန်းကိ အကျို းရှိစွာ ဆာင်ရွက်နိင်မနှင့် အကျို းအြမတ်နှင့် ကန်ကျစရိတ်တိအ့ား 

ဟန်ချက်ညီမ စရန် အ လးထား ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သလိ ြမင့်မား သာ မာ်မှန်းချက် 

များ၏ ထိခိက်နိင်မ (ဥပမာ- အချိုဧ့ရိယာများတွင် REDD+ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအားလးြပု 

လပရ်န ် မစဉ်းစားသင့်ပါ) ကိ သတိရိှရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 

သက်ဆိင်သည့် အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကိ သင့် လျာ်စွာ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် သည့် 

လမ်း ကာင်းများမ ှ လ လာက်မရှိသည့်အဆင့်တွင် အချိန်နှင့်တ ြပးညီပါဝင်နိင်ရန ်

မရှိမြဖစ်လိအပ်ပါသည်။ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့် REDD+ လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရန် ဒီဇိင်း ရးဆွဲစဉ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် ဧရိယာများရှိ ဖယ်ကျဉ်ြခင်း 

ခရသည့် အဖွဲ မ့ျားနှင့် ဒသခြပည်သူအ့ဖွဲ အ့စည်းများ၏ တိးြမင့်ပါဝင် ဆာင်ရွက်မများ 

မရှိမြဖစ်ပါဝင်ရန်လိအပ်လိမ့်မည်ပါသည်။ဤနည်းအားြဖင့် ြပည်သူများအားလး(၎င်းတိ၏့ 

REDD+ နှင့်ပတ်သက်၍ စတင်နားလည်သ ဘာ ပါက်ြခင်းဟ မယူဆပဲ) က ဆွး နွးြခင်း 

များနှင့် ြပဿနာရပ်များက ိ တရားဝင် ြဖရှင်းြခင်းြဖင့် တက်က လးနက်စွာ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာဆးြဖတ်ချက်များက ိ ချမှတ်ရာတွင် အကျို းဆက်စပ် 

ပတ်သကသူ်များနှင့် တိက်ရိက်မသက်ဆိင်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ၎င်းတိပ့ါဝင် ဆာင် 

ရွက်ြခင်းအားြဖင့် ရပ် ထွးြခင်းနှင့် အစစ်အမှန် မဟတ်သည့် မာ်မှန်းချက်များက ိ

ြဖစ် ပ စနိင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ပိမိဆက်စပ်သည့် ၎င်းတိက့ိ ကိယ်စားြပုသည့် 

လးနက်စွာ စိတ်ဝင်စားမရှိ သာ လူမအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ပျက်စီး 

ရာပျက်စီး ကာင်းလည်းမရှိ ပ။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွက်မသည ်လိအပ ်

သာ ဆာင်ရွက်မတစ်ခြဖစ် ပီး နိင်င၏အ ြခအ န ပ မူတည်၍ ဖွဲ စ့ည်းပ၊ လက် တွက့ျမ 

နှင့် ထင်သာြမင်သာရှိ အာင် ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ထိအ့တူ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ 

ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက် ချမှတြ်ခင်းများ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ လပ်ပိင်ခွင့်ရှိသာ 

က အသီးသီးမှ အစိးရကိယ်စားလှယ်များနှင့် တရားဝင်တက်ကစွာ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်သလိ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ အတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ 

ြဖစ် ပ စသည့် တွန်းအားများနှင့် တိက်ရိက်ပတ်သက်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

(ဥပမာ - စက်မသီးနှ၊ ပဂ္ဂလိကက စသည့်) နှင့်လည်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် (သိမ့ဟတ်) 

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများြပဌာန်း ရးဆွဲရာတွင ် လွယ်ကူ စရန် ရွ ့ ြပာင်းနိင်သည့် သယဇာတ 

အရင်းအြမစ်များကိ အ ထာက်အကူြပုနိင်မည့်သူများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် အ ရး 

ကီးပါသည်။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညန်ကားချက်များ 
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ကိ အခန်း (၁၁) ြပည်သူလူထတက်ကစွာ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

ပါဝင် ဆာင်ရွက်မ တွင် ကည့်ရန့ိင်ပါသည်။ 

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများ အ ကာင်အထည် ဖာရ်န် ငွ ကးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာ 

REDD+ ဆာင်ရွက်ရန် ငွ ကးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာများသည ်နိင်င၏ REDD+ 

အ ပ အြမင်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ရွးချယ်ြပဌာန်းနိင်မအ ပ တွင် 

လမ်းမိးနိင်ပါသည်။ ငွ ကးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာများတွင ်ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်း 

သတ်မှတ်ရန် ရန်ပ ငွ အရင်းအြမစ်များကိ အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် သတ်မှတ်ြခင်းများပါဝင်သလိ 

ရလဒ်အ ြခြပု ဝင် ဆာင်ခအတွက် လြခုသည့် ငွ ကးဆိင်ရာ ကတိကဝတ်များလည်း 

ပါဝင်ပါသည်။ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများြပဌာန်းရန်အတွက ်နိင်ငတကာ ငွ ကးအ ထာက ်

အပ့ များကိ ပဂ္ဂလိက (သိ)့ ြပည်သူပိင်အရင်းအြမစ်များမှ ရရှိနိင်ပါသည်။ ၎င်းတိမ့ှာ- 

• နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သ ဘာတူညီမများ 

• ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကာဗွန်ရန်ပ ငွအပါအဝင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ်များ 

• အစိမ်း ရာင် ရာသီဥတဆိင်ရာ ရန်ပ ငွ(REDD+ရလဒ်များဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်ခ) 

• ပဂ္ဂလိက အရင်းအြမစ်များ (မသတမှ်တရ် သးသည့် ယန္တရားြဖစ် သာ်လည်း) 

ထပ် လာင်း၍ နိင်ငအ ြခအ နအ ပ တွင်မူတည၍် ြပည်တွင်း ငွ ကး အ ထာက ်

အပ့သည်လည်း ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ရးဆွဲြပဌာန်းရန် အ ရးပါ ပီး နိင်ငရှိ ပိင်ဆိင်မရှိ 

သူများနငှ့် ရှရှည်တည်တသည့် REDD+ ကိ ရရှည် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ထာက်ပ့ 

ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ REDD+ရည်ရွယခ်ျက်များနှင့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ် 

မတ်ှြခငး်များကိ နိင်ငအဆင့်ဦးစား ပးများနှင့် တည်ဆဲအစီအစဉ်များနှင့် ညီညွတ်စွာစ ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဤလပ်ငန်းစဉ်ကိ လွယ်ကူ စနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မက္ကဆီကိနိင်ငတွင် 

REDD+ သည ်နိင်ငအဆင့် ကျးလက် ဒသဘက်စဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ရး ရညရွ်ယ်ချက်နှင့် 

အစီအစဉ်ကိ အာင်ြမင် စရန ် ထပ်မရရှိသည့် အခွင့်အ ရးတစ်ရပ်အြဖစ် တွ ့ြမင်နိင်ပါ 

သည်။ REDD+ ကိ မက္ကဆီကိနိင်င၏ ြပည်နယ် (၃) ခတွင် အစပျိုး ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည။် 

 ြပည်တွင်း(သိ)့ နိင်ငတကာမှ ရရှိသည့် REDD+ ဆိင်ရာ ငွ ကး အ ထာက်အပ့ 

သည ်သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်တွန်းအားများကိ     ငွ ကး ထာက်ပ့မ 

နှင့် ယှဉ် ပို င်နိင်ြခင်းမရှိ ပ။ (ဥပမာ- စိက်ပျို း ရးအတွက် ခွင့်ြပု င ွ (သိ)့ တိက်ရိက် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ) ဤကိစ္စရပ်များတင်ွ ချို းြခမကိ တွန်းအား(များ)နှင့် တိက်ရိက်ယှဉ် 

ပို င်ြခင်းထက ် က အလိက် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်/(သိ)့ ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် မူဝါဒများ 
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ာသဦတရနပ် ငွ/နစှဦ်းနစှ် 
သ ဘာတူညီမ/စ ပါင်းပါဝငမ်

ဖို းတိးတက်မဆိင်ရာ 
တရားဝင် ထာကပ့်မ 

နိင်င တာ်ရန်ပ င ွ

ပဂ္ဂလိကက  

ပါင်းပါဝင်သည့် REDD
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

35 

တွက် ကညီူ

တည်တ့ စြ

မများရရှိရန်

 ထာက်ပ့ြ

+ နှင့် သဟဇ

ကးအ ထာ

 

မ ရင်းနှီးြမု
ညီ ထွရှိ အာ

ငွ ကးဆိ

ကာလတွင် ဦ

ည။်(ဆိလိသ

ြပဌာန်း 

ကန်ကျစရ

လပ်နိင်ြခင်း၊

ည-် 

 

) 

D+ 

ရန် REDD

ြခင်းနှစ်ခလ

န် ကျယ်

ြခင်းများပါဝ

ဇာတြဖစသ်

ာက်အပ့ အရ

ြမုပ်နှမ နိင်င
ာင်ြပင်ဆင်ြ

ဆင်ရာ အစီအ

ဦးစား ပး

သည်မှာ ငွ

သတ်မှတြ်ခ

ရိတ်များအ

 ဤအရာသ

နိင်င

ရလ

D+ ရန်ပ ငွ

လးအတွက် 

ယ်ြပန ့်သည့် 

ဝင်နိင်ပါသ

သည့် ဖွ ဖ့ို းတ

ရင်းအြမစ်မျ

င်အဆင့် R
ြ်ခင်း 

အစဉ်သည ်

ရွးချယ်ြခင်

ကးအရမ

ြခင်းကိ ဖယ

ပ မူတည်

သည ် အာ

အဆင့် ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ
မဟာဗျူဟာ 

နိင်ငအဆင့် 
REDD+ 

 

လဒ်အ ြခြပု ဝန် ဆာငခ်များ 

ငွကိ အသးြ

ပိမိ အကျို

ငွ ကး

သည်။ 

တးိတက်မအ

များ 

REDD+ မူ

 ရည်ရွယ်ချ

င်းများ ဆ

အာင်ြမင်နိ

ယ်ထတ်ြခင်

ည၍ မဟာ

က်ပါတိက့ိ 

မ 

 

ြပုနိင်ပါ 

ုးရှိ သာ 

းဆိင်ရာ 

အတွက ် 

မူ ဘာင် 

ျက် (၂) 

ဆာင်ရွက ်

နိင် သာ 

း (သိ)့ 

ာဗျူဟာ 

 ြပုလပ ်

အ ကာင်းဆ
ဖွ ဖိုးတိးတက်မ

 

ဆး 
မများ 



36 

• နိင်ငအ နြဖင့် ဆးရးနိင်သည့် အသးစရိတ်ဆိင်ရာ အချိန်သတ်မှတ်ြခင်း 

နှင့် ပကတိအ ြခအ နကိ တိင်းတာြခင်း  

• ငွ ကးအ ထာက်အပ့အရင်းအြမစ်များကိ သတ်မှတ်ရန် 

• အကျို းအြမတ်ရှိသည့် ြမအသးချမ လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဖန်တီးရန ်

မဟာဗျူဟာ ရွးချယ်ြခင်းက ိ ဒီဇိင်းြပန်လည် ရးဆဲွရန် (REDD+ ဆိင်ရာ 

ြမအသးချမလပ်ငန်း အကျိုးရိှ စရန် အခွန် တာ်ဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ 

ြပုြပင်မွမ်းမြခင်းစသည်) 

• မဟာဗျူဟာ ရွးချယ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် သင့် လျာ်သည့် ရန်ပ ငွ 

လမ်း ကာင်းများ အစီအစဉ်အတွက် နိင်ငအဆင့် ငွ ကးဆိင်ရာ 

စီမအပ်ချုပ်မ ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းကိ ကူညီရန်  

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များအတွက ် အ သးစိတ် ဆွး နွးချက်များကိ အခန်း(၉) 

REDD+ ရန်ပ ငွ တွင် ကည့်ရန့ိင်ပါသည်။ 

 

ဥပ ဒများနှင့ ်မူဝါဒများ ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် လြခုမစနစ်များကိ ချိတ်ဆကြ်ခင်း 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် လြခုမစနစ်/လြခုမ သတင်း 

အချကအ်လက်စနစ်များတွင် တူညီ သာဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ကွဲြပား သာ ဆက်စပ် 

ပတ်သကသူ်များ ပါဝင်နိင် သာ်လည်း အကိမ်ကိမ်တ ့ြပန်မနှင့် စ ပါင်းတ ့ြပန်မများကိ 

သချာ စသင့်ပါသည်။ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ရွးချယ်ြပဌာန်းသတ်မှတ်ြခင်းြဖင့် လြခုမ 

စနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိမိအ ြခခကျ ပီး ြပတသ်ား သာ ဆွး နွးညိနင်းြခင်းများကိ 

ဆာင်ရွက် ပးနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိ ရာက်သည့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် REDD+ ဆိင်ရာမူဝါဒနှင့် 

ဥပ ဒများကိ ဒီဇိင်း ရးဆွဲရာတွင် ဆက်စပ်ပတသ်က်သမူျားမှ အကျို း ကျးဇူး အမျို းမျို က ိ

ရရိှရန် ြဖစ်နိင် ချများရှိပါသည်။ ဤသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သစ် တာမူဝါဒများ၊ ြမငှား 

ရမ်းမ၊ စီမခန ့ခဲွ်ြခင်းနှင့် စီမအပ်ချုပ်မ၊ သစ် တာသယဇာတ အသးြပုမနှင့် အခွင့်အ ရး 

များနှင့် ရန်ပ ငွဖွဲ စ့ည်းပများနှင့်အတူ ြဖစ် ပ နိင်သည့် ြပဿနာရပ်များနှင့် ကျား/မတန်းတ ူ

အခွင့်အ ရးမညီမမများကိ ြဖရှင်းြခင်းများ ပါဝင်နိင်ပါသည်။ အြပန်အလှန်အားြဖင့် 

လြခုမစနစ်များဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ဒီဇိင်း ရးဆဲွရာတင်ွ လ လာက် သာ 

အစီအစဉ် (သိမ့ဟတ်) စဉ်းစား သးသပ်ြခင်းမရှိပါက လက္ခနိင်မနှင့် အကျို း ကျးဇူးများ 

လျာ့နည်းြခင်းနှင့် ထိခိက်နိင်မ များြပားြခင်း ရလဒ်များရရှိနိင်ပါသည်။ 
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 ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ ရွးချယ်ရာတွင် အဆိပါ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ 

ြပဌာန်းမည့် တည် နရာနှင့် ၎င်းတိ၏့ အမှန်တကယ် ဆာင်ရွက်နိင်မည့် ဒီဇိင်းသည ်

REDD+ လြခုမစနစ်များ သတ်မှတ်ြပဌာန်းနိင်ရန်နှင့် အ လးထား ဆာင်ရွက်နိင်မည့်  

လမ်း ကာင်းများက ိလမ်းမိးနိင်ပါသည်။ ဥပမာ မည်က့ဲသိ ့ သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

ပါဝင် ဆာင်ရွက်သင့်သည်နှင့် ကျား/မ တန်းတူညီမမနှင့် ပတသ်က်၍ ဘယ်လိ ယူဆချက် 

များနှင့် စဉ်းစားသးသပ်မည)် ထိ ့ ကာင့ ်လူမ ရးဆိင်ရာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာနှင့် 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ အကျို းအြမတ်များနှင့် ကွဲြပား သာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းြခင်း 

မှ ထိခကိနိ်င်မများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့ ် အသိအြမင်များ တိးပွားလာြခင်းသည ် REDD+ 

အစီအစဉ်အတွက် အ ရးပါလိမ့်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကလသမဂ္ဂဆိင်ရာ REDD+ အစီအစဉ်၏ နိင်ငအဆင့် လြခုမစနစ်များ 

ချဉ်ကပ်မသည ်လူမ ရးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ထိခိက်နိင်မများကိ လျာ့ကျ စရန်နှင့် 

အကျို း ကျးဇူးများ ရရိှနိင်ရန် နိင်ငများအ နြဖင့် ကလသမဂ္ဂရာသဦတ ြပာင်းလဲြခင်း 

ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) ၏ ညန်ကားချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ (ဥပမာ- နိင်ငအဆင့် လြခုမစနစ်များ ချဉ်ကပ်မနညး်လမ်း မှတဆင့်) 

ချဉ်းကပ်မနည်းလမ်းသည် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများအ နြဖင့် ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း 

ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၏ ဆးြဖတ်ချက်များကိ နားလည် စရန်နှင့် ၎င်းတိ၏့ အ သးစိတ် 

အချက်အလက်များနှင့် ဘယ်လိ ဆက်စပ်မရှိသည်ကိ နားလည် စရန ် ကူညီပါသည။် 

(ဥပမာ- ဆက်စပ်သည့် မူဝါဒများ၊ ဥပ ဒများနှင့် နည်းဥပ ဒများကိ ြပန်လည် သးသပ်ြခင်း) 

ချဉး်ကပမ် နည်းလမ်းသည ် ြဖစ်နိင် ချရှိသည့် လမူ ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

ထိခိက်နိင်မများနှင့် အဆိြပု REDD+ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ၏ အကျို း ကျးဇူးများကိ 

သတ်မတ်ှနိင်ရန် ကူညီပါသည်။ (ဥပမာ- အကျိုးအြပစ်နည်းလမ်းများ ကိ အသးြပုြခင်း) 

 ချဉ်းကပ်မနည်းလမ်းများသည် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မနှင့် ကျား/မတန်းတူညီမမ 

ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းနှင့်  ရွးချယ်ြခင်းကိ ြမင့်တင် 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်နှင့် အား ပးအား ြမာက်ြပုနိင်ပါသည်။ ချဉ်းကပ်မနည်းလမ်းများတွင ်

ပါဝင် သည်များမှာ- 

• အဖွဲအ့စည်းများတွင် ကျား/မပါဝင် ဆာင်ရွက်သည့်အဆင့်အတန်းကိ သတ်မှတ်ြခင်း 

ဥပမာ- သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ      

စသည့် တွန်းအား၏ ကျား/မတန်းတူညီမမဆိင်ရာ ရ ့ ထာင့်များ 

• တည်ဆဲ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 
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(၁) အချို ့ သာ အဖွဲအ့စည်းများ၏ ရပိင်ခွင့်များကိကန ့်သတ်ြခင်း(သိ)့ဖယ်ရှားြခင်း 

(၂) REDD+ တွင် ကျားမတန်းတူညီမမဆိင်ရာ သ ဘာထား 

(၃) ကျား/မတန်းတူညီမမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငများ၏ တည်ဆဲမူဝါဒများနှင့် 

ကိက်ညီမ 

• မူဝါဒချမှတ်ြခင်းကိ လမ်းမိးရန် အမျို းသမီးများအ နြဖင့် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် 

ြခငး်နှင့် ၎င်း၏ အခွင့်အ ရးများကိ ဖန်တီးြခင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် တက်ကစွာ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ဥပမာ- ခွဲတမ်းစနစ်တည် ထာင်ြခင်း) 

• ဒီဇိင်း ရးဆွဲရာတွင် အမျို းသမီးများနှင့် အမျို းသားများ၏ ကူညီ ဆာင်ရွက်မများနှင့် 

ကန ့သ်တ်ချက်များနှင့် အသိအြမင်တိးတက် စရန်နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်တိးတက် 

စရန် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ/ အ ကာင်းအချက်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ဖာ်ြပ 

ြခင်း 

• အမျို းသမီးများ၏ အခွင့်အ ရး၊ လူငယ်နှင့် ကျားမတန်းတူညီမမဆိင်ရာ ြပဿနာ 

များအတွက် အစိးရဝန် ကီးဌာနများမှ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပူး ပါင်းပါဝင် 

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များတင်ွ အမျို းသမီး 

များနှင့် ဌာ နတိင်းရင်းသားများ ပူး ပါင်းပါဝင်မကိ ြမင့်တင်ြခင်း 

• သစ် တာသယဇာတအ ပ မှီခိြခင်းနှင့် ြမငှားရမ်းမ မူဝါဒများတွင် အမျို းသား၊ 

အမျို းသမီးတိ၏့ အခွင့်အ ရးများကိ အသိအမှတ်ြပုြခင်း  

လြခုမစနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိမိသိရှိလိပါက အခန်း (၇) လြခုမစနစ်များတွင် 

ကည့်ရန့ိင်ပါသည်။ 

 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ တွန်းအားများ သတ်မှတ်ြခင်း 

 သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် 

များြပားသည့် တိက်ရိက်နှင့် အ ြခခကျသည့် တွန်းအားများသည် သ ဘာသဘာဝအရ 

စီးပွား ရးနှင့် သက်ဆိင်ပါသည်။ အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် သစ် တာများမှ ြမအသးချမ 

(ထတ်လပ်မ) အြခားပစသိ ့ ြပာင်းလဲရန် စီးပွား ရးအရ ဆာင်ရွက် သာ ကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ မည်သိပ့င်ြဖစ် စ ဤြဖစ်စဉ်သည် တစ်ခါတရ၌ သစ် တာများ ြပာင်းလဲြခင်း 

ကိ ြဖစ် ပ စသည့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ မက်လးများကိ အစိးရက ထာက်ပ့ ပးြခင်းြဖင့် 

တွန်းအား ပးြခင်း ြဖစ် ပ စပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် သစ် တာများအ ပ ဖိအားများ 

တိးပွား စသည့် စိက်ခင်းအသစ်များ(သိ)့ ထာက်ပ့မ လျာ့ချြခင်း (သိ)့ အခွန်ဆိင်းင့ြခင်း 
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များ (သိ)့ သက်သာ သာနန်းြဖင့် ငွ ချးြခင်းများအတွက ်လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းများြဖစ်ပါ 

သည်။ ဤအပိင်းသည် ပထမဦးစွာ ပဂ္ဂလိကအခန်းက ၏ ပါဝင်မကိ ရှာ ဖွြခင်းနှင့် 

၎င်း နာက်တွင် အစိးရအ နြဖင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ မက်လး ပးြခင်း ပစများ ြပာင်းလဲ၍ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ တွန်းအား ပးသည့ ်ပဂ္ဂလိကကိယ်စားလှယ်များ၏ ဆာင်ရွက်မ 

များကိ ြပာင်းလဲရန် မက်လး ပး ဆာင်ရွက်မများြဖစ်ပါသည်။ 

 

ပဂ္ဂလိကအခန်းက  

 ပဂ္ဂလိကပိင် များြပား သာ ကမ္ပဏီများသည် သစ် တာများအ ပ တိက်ရိက ်ထိခိက် 

မ (သိ)့ ၎င်းတိ၏့ ထာက်ပ့မအဆင့်ဆင့်မှတစ်ဆင့် သွယ်ဝိက၍် ထိခိက်မများရှိနိင်ပါသည်။ 

ဆီအန်းနှင့် ပဲ က့ဲသိ ့ သာ စိက်ပျို း ရးထတ်ကန်ပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်းသည ် သစ် တာ 

ြပုန်းတီးမကိ ြဖစ် ပ စသည့ ် တွန်းအားများအကား ပိမိ ပ လွင်ထင်ရှားပါသည်။ 

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမ၏ ၈၀% မှာ ဆီအန်းနှင့် ပဲ အမျို းမျို းထတ်လပ်မ 

ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ (Geist and Lambin, 20022, Gibbs etal. 20103, Kissinger et 

al., 20124) ထာက်ပ့မအဆင့်ဆင့်၏ ထတ်လပ်မအဆးမှာ စိက်ပျို း ရး ကမ္ပဏီများမ ှ

ဆီအန်း၊ ပဲ၊ ရာဘာ၊ ကာ်ဖီ၊ ကိကိး၊ က၊ ရလပ်ငန်း၊ နွား မွးြမူြခင်း (သိ)့ 

အြခားထတ်လပ်မများ၊ သစ်လပ်ငန်းကမ္ပဏမီျားမှ သစ်ထတ်ယူြခင်းနှင့် သတ္တ ုတွင်းကမ္ပဏီ 

များမှ ၎င်းတိ၏့ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများ အတွက် သစ် တာများက ိရှင်းလင်းြခင်းများ 

ြဖစ်ပါသည်။ ထိြ့ပင် ထာက်ပ့မလပ်ငန်းစဉ်တစ် လာက်တွင် ထတ်လပ်ြခင်းများမ ှ

စာသးသူထသိ ့ ရာင်းချသည်အထ ိ ရာင်းဝယ်သူများ၊ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သူများ၊ 

ထတ်လပ်သူများနှင့် လက်လီ ရာင်းချသမူျား ပါဝင်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထာက်ပ့မလပ်ငန်းစဉ်တစ် လာက်တွင ် ဘဏ်များနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများမ ှ

အ ကး ထာက်ပ့ြခင်း၊ အစရှယ်ယာတန်ဖိးနှင့် ရင်းနှီးမတည် ငွဆိင်ရာ အြခားပစများနှင့် 

                                                            
2 Geist,H., Lambin,E., 2002. အပူပိင်းသစ် တာများြပုန်းတီးမကိ ြဖစ် ပ စသည့် အ ြခခကျသည့် တွန်းအားများနှင့် 
အ ကာင်းအချက်များကိ ခန ့မ်ှန်းြခင်းBioscience, 52(2):pp143-150. http://bioscience-oxfordjournals.org/content/52/2/ 
143.full  တွင်ရယူနိင်ပါသည်။ 
 
3 Gibbs, H.KRuesch, A.S, Achard, F Clayton, m., Holmgren, P., Ramankutty, N., Foley, J.A, 2010. အပူပိင်းသစ် 
တာများသည် ၁၉၈၀နှင့် ၁၉၉၀ြပည့်နှစ်များတွင ် .စိက်ပျိုး ြမအသစ်များ၏ အရင်းခများြဖစ်သည်. PNAS, 107(38):pp 1-6 

http://www.pnas.org/ content/ 107/ 38/ 16732.short 
4 Kissinger, G., Herold, M., de Sy, V., 2012. သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စ 
သည့် တွန်းအားများ REDD+နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပ်ချုပ်သူများအတွက် ဆန်းစစ် လ့လာချက်အစီရင်ခစာ. Lexeme Consulting. 
Vancouver, Canada. http://unfccc.int/files/land use and climate change/redd/ submissions/ application/ pdf/ 
redd/ 20121129 uk cornelius.pdf တွင်ရယူနိင်ပါသည်။ 
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ရှယ်ယာတန်ဖိးများ၊ အာမခ ကမ္ပဏီများမ ှ ကွဲြပား သာ အာမခ ပးသည့် ပစြဖင့် 

ထာက်ပ့ြခင်းများ စသည် ့ ကွဲြပားြခားနားသည့် ငွ ကး ထာက်ပ့မ အဖွဲအ့စည်းများ 

ရှိပါသည်။ ပဲစိက်ပျို းြခင်း ထာက်ပ့မ အဆင့်ဆင့် ဥပမာကိ ပ ၈.၈ တွင် ကည့်ပါ။ 

ပ (၈.၈) ပဲစိက်ပျို းြခင်းအတွက် ထာက်ပ့မ အဆင့်ဆင့် 

 
 
 

    

• Monsanto, Dupont& 
Syngena ကမ္ပဏီများ 
မှလမ်းမိးထားပါသည်။ 

• ကွဲြပားမ များြပားစွာရှ ိ
မိသားစတစ်ပိင်တစ်နိင် 
စိက်ပျိုးြခင်းနှင့် 
စိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း 
အ မရိကန်တွင် စိက်ပျိုး 
သည့်အရွယ်အစားမှာ 
ပျမ်းမ  ၃၁၄ ဧက ရှိပါ 
သည်။ 

• ကမ္ပဏီ၄ခမ ှ လမ်းမိး 
ဆာင်ရွက် 

ADM, Cargill, 
Bunge& Louis 
Dreyfus 

• ပဲအမျိုးမျိုး၏၈၅%ကိ 
ကိတ်ခွဲြခင်းနှင့် အတူ 
ကျန်ပဲအမျိုးမျိုး ကိ 
အစားအစာထတ် 
လပ်သည့် စက်ရများ မ ှ
အသးြပု 

• အဓိကအားြဖင့် 
မွးြမူ ရးအစားအစာ
နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် 
ဆီအြဖစ် အသးြပု 

 

ပဲထတ်လပမ် စက်ရများ၏အဓိကဦးတည်ချက်များ 

 

ရန်ပ ငွရရှိရန် ငွ ချးြခင်းအစီအစဉ် အတွက် 
အလားအလာရှိသည့် နရာများ 

• အဓိကကမ္ပဏီ၄ခ ကိလမ်းမိးထားသည် 
• ကမ္ပဏီအများစကိ စ ပါင်းထားပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 
ထတ်လပ်မအဆင့်ဆင့်၏အြခားအစိတ ်အပိင်းများကိ 
ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ဥပမာ ရာင်းဝယ်သူများက 
သစ် စ့နှင့် ချး ငွကိ စိက်ပျို း သူများကိ 
ထာက်ပ့ြခင်း။ 

• ပထဝီဝင်ဆိင်ရာြခားနားမများ 
• ပဂ္ဂလိကစီးပွား ရး လပ်ငန်းများသည် အာရှနှင့် 
လက်တင်အ မရကိတငွ ်တည်ရှိပါသည်။ 

• ြပည်သူပိင်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများသည် အ မရိကန် 
နှင့် အ မရိကတွင် တည်ရှိပါသည်။ 

 

• ဘဏ်များအ နြဖင့်- 
• ချး ငွ ထာက်ပ့နိင်ြခင်း 
• ငွစစာချုပ်နှင့် မတည် ငွ ပးအပ်ရန်အာ မခသူများ 
• သ တသန ထာက်ပ့သူများ 

• ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ နြဖင့်- 
• အစရှယ်ယာြမုပ်နှသူများမ ှတက်ကမ ရှိနိင်ြခင်း   (အစရှယ် 
ယာများဆက်လက်ထားရိှရန် စိတ်ပိင်းြဖတ်ြခင်း 
စသည်)(သိမ့ဟတ်) စိတ်ဝင်စားမရှိြခင်း 

• ငွစစာချုပ်/အ ကးများကိစစည်း၍ ကိင် ဆာင်သူများ 
• အာမခသမူျားအ နြဖင့-် 
• စီးပွား ရးဆိင်ရာ၊ ဈးကွက်ဆိင်ရာနှင့််နိင်င ရး ဆးရးမ 
များကိ ကာမိ စရန ် ထာက်ပ့သူများ 

 

ရင်းြမစ်။ ကမ္ဘာ့ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ရန်ပ ငွ အဖွဲ  ့

အထူးသြဖင့် ပဲထတ်လပ်မ လပ်ငန်းစဉ်တွင် ရာင်းဝယ်သူများအ နြဖင့် ကီးမား 

သာ စျးကွက်ရှယ်ယာအတွက် အဓိကကမ္ပဏီကီး (၄) ခကိ စစည်းထားပါသည်။ 

ဤကမ္ပဏီများသည် စြပအတိင်း ပါင်းစပ်ထားရှိ ပီး ဤကဲ့သိ ့ ပါင်းစပ်ထားြခင်းမှာ ၎င်းတိ ့

အ နြဖင့် အ ပ ပိင်း (ထတ်လပ်မ) နှင့် အာက် ြခ (ြဖန ့ြ်ဖူးမနှင့် လက်လီ ရာင်းချမ) (၂) 

မျို းစလးတွင် ပါဝင်သည့် ထာက်ပ့မလပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၏ အစိတ်အပိင်းများကိ 

သစ် စ့ထတ်လပ်ြခင်း  စိက်ပျို းသူများ  ရာင်းဝယ်ြခင်း  ကိတ်ခဲွြခင်း  ပဲမန ့်/ဆီ/အစားအစာ 
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ထိန်းချုပ်ရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ရာင်းဝယ်သူများမ ှ စိက်ပျို းသူများကိ သစ် စ့နှင့် 

ချး ငွများ မကာမကာ ထာက်ပ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းအြပင် စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာ ထတ်လပ်မလပ်ငန်းစဉ်တွင ် မို ြ့ပကျယ်ြပန ့လ်ာ သကဲ့ 

သိ ့ သတ္တ ုတွင်းနှင့် အ ြခခအ ဆာက်အဦတည် ဆာက်သည့် ကမ္ပဏီများသည ် အြခား 

အ ရး ကီး သာ ကိစ္စရပ်များြဖစ် သာ်လည်း သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိြဖစ် ပ စသည့် 

တွန်းအားအြဖစ် ပ လွင်မ နည်းပါးပါသည်။ (စီးပွားြဖစ်) သစ်ထတ်ယူြခင်းနှင့် သစ် 

လပင်နး် ဆာင်ရွက်မများသည် အပူပိင်း ဒသ(ဆန် သာ)အာရှနှင့်လက်တင်အ မရိကတွင် 

စစ ပါင်း သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း၏၇၀% ကျာ်ရှိပါသည်။ ထင်း လာင်စာ 

စ ဆာင်းြခင်း၊ မီး သွးထတ်လပ်ြခင်းနှင့် သစ် တာများအတွင်း ပမာဏအနည်းငယ်သာရှိ 

သည့် မွးြမူ ရးလပ်ငန်းအတွက ် စားကျက်ချြခင်းများသည ်အာဖရိကရှိ နရာ တာ် တာ ်

များများတွင် သစ် တာအတန်း အစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် အ ရးကီးဆး 

တွန်းအားများ ြဖစ်ပါသည်။ (Kissinger, ၂၀၁၂) အဆင့်တိင်းတွင် ြပည်သပိူင် (သိ)့ 

ပဂ္ဂလိကပင်ိ ဆာင်ရွက်သူများသည ် နိင်ငအဆင့် အဖွဲအ့စည်းအမျို းမျို းမှ ဒသအဆင့် 

အ သးစား ကမ္ပဏီများအထိ ရှိနိင်ပါသည်။ 

 

ငွ ကးလည်ပတ်မ က ကိ အ ထာက်အကူြပုြခင်း 

ငွ ကးဆိင်ရာကားခများ (ဘဏ်များ၊ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ) သည ်

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ တွန်းအား ပးသည့ ်

ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ ထာက်ပ့မလပ်ငန်းစဉ်များ၏ အများစကိ လညပ်တ် 

နငိ် စသည့်အတွက် ခက်ခဲကပ်တည်းမကိ ြဖစ် စပါသည်။ ထတ်လပ်မလပ်ငန်း တာ် တာ ်

များများသည ် စိက်ပျို းြခင်း၊ ရိတ်သိမ်းြခင်း (သိ)့ ရာင်းဝယ်နိင်သည့် ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်ြခင်း စသည့် ြမအသးချမများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ ပီး အမဲတမ်းလိလိ တစ်ခ(သိ)့ 

တစ်ခထက်ပိသည့် ငွ ကးဆိင်ရာအ ရာင်းအဝယ်ြပုလပ်ြခင်းကိ လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

ငွစစာချုပ်နှင့် မတည် ငွအတွက ် အာမခသူများ (အ ကး(သိ)့ ရှယ်ယာ လြခုမ 

များအတွက် အာမခြခင်း) က့ဲသိ ့ ချး ငွ ထာက်ပ့ြခင်းအတွက ် ဘဏ်များ အ နြဖင့် 

အ ရး ကီး သာ အစိတ်အပိင်းအြဖစ် ပါဝင်ပါသည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ နြဖင့် 

ပဂ္ဂလိကပင်ိ ကမ္ပဏီများ (စီးပွား ရး လပ်ငန်းအတွက် ပဂ္ဂလကိရှယ်ယာများဝယ်ယူြခင်း) 

(သိ)့ ြပည်သူပိင် ကမ္ပဏီများ (ကမ္ပဏီ လပ်ငန်းများအတွက ်အစရှယ်ယာများဝယ်ယူြခင်း) 

တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှနိင်ပါသည်။ ငွစစာချုပ်များသည ် အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမပစြဖစ် ပီး 
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ကမ္ပဏီများကိ ပမှန်အားြဖင့် အချိန်ကာလရှည်ကာစွာ ဘဏ်များထက် ချိုသာ သာ 

အတိးနန်းြဖင့် ငွ ချးရန် ခွင့်ြပုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အာမခသူများအ နြဖင့် ထတ်လပ်သူ၊ 

ြဖန ့်ြဖူးသူနှင့် လက်လီ ရာင်းချသူများက ိ လ လာက်သည့် အာမခချက် အမျိုးမျိုးြဖင့ ်

ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ 

Box (၈.၉) ကန် ချာပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ 

ထိခိက်နိင်မဆိင်ရာ မူဝါဒများ 

ဘဏ်များနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ နြဖင့် ဖာက်သည်များမှ စည်းကမ်းနှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ချး ငွ(သိ)့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ ထာက်ပ့ ပးြခင်းြဖင့် သစ် တာ 

ြပုန်းတီးမကိ အ ြခအ နတစ်ခအထိ လျာ့ချနိင်မည့် အနိမ့်ဆးစသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

ကန် ချာပစ္စည်းများထိခိက်နိင်မဆိင်ရာ မူဝါဒများအ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတွက ် စီးပွား 

ရးကိစ္စရပ်များကိ အစြပု ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ သိ ့ သာ ် တိကျခိင်မာ သာ ထိခိင်နိင်မ 

စြပပစများမရှိပါက တိးပွားလာသည့် ဘဏ်များနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ နြဖင့်  

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် (သိ)့ လူမ ရးဆိင်ရာ လပ် ဆာင်မများနှင့် ဖာက်သည်များနှင့် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့်ကမ္ပဏီများမှ စသတ်မှတ်ချက်များအတွက ် လိအပ်သည့် မူဝါဒများ 

ရးဆွဲြပဌာန်းနိင်ရန် ကားခအဆင့်များစွာကိ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သစ် တာများ 

နှင့် REDD+ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကာ်ပိ ရးရှင်းမှ ဆာင်ရွက်သည့် သစ် တာြပုန်းတီး 

ြခင်း(သိ)့ သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိြဖစ် ပ စသည့် အန္တရာယ်အများဆး 

လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ငွ ကးရင်းနှီးြမုပ်နှမ လျာ့ချနိင်ရန်အတွက် အဆိပါမူဝါဒများကိ 

သတ်မှတ်ြပဌာန်းရန ် ရည်ရွယ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မူဝါဒများသည ် ပိမိ၍ ရရှည်တည ်

တ့ စသည့် လပ်ငန်းများနှင့် ထာက်ပ့မလပ်ငန်းစဉ်များက ိ ဆာင်ရွက်ရန် ဥပမာအားြဖင့် 

ကန် ချာပစ္စည်းများအတွက် ရရှည်တည်တ့မကိ ထာက်ခချက် ပးနိင်မည့် စသတ် 

မှတ်ချက်များကိ အသးြပု၍ ဖာက်သည်များက ိ စည်းရးလ ့ ဆာ်နိင်ရန်အတွက်လည်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ကလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအစီအစဉ်၏ အစပျို း ငွ ကးစီမခန ့ခ်ွဲမြဖစ်သည့် 

မူလရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ ကညာြခင်း(NCD)နှင့် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ လမ်းြခုနိင်မအစီအစဉ် 

တွင် ချး ငွဆိင်ရာ ထိခိက်နိင်မကိဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ငွစစာချုပ်များနှင့် ရှယ်ယာတန်ဖိး 

များကိ တန်ဖိးြဖတ်ြခင်းတွင် အဓိကကျသည့် မူလရင်းနှီးမတည် ငွအညန်းကိန်းများကိ 

စ ပါင်းနိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ လက်ရိှအချိန်၌ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများမှ 

အမ ဆာင်အရာရှိချုပ်(CEO) (၄၀၀) ကျာ်မှ လက်မှတ် ရးထိးထားရှိ ပီး ငွ ကး ထာက ်
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ပ့ြခင်း မရှိသည့်အဖွဲအ့စည်းများ (၃၀) ကျာ်မ ှ ထာက်ခခဲ့ပါသည်။ ကန် ချာပစ္စည်းများ 

ထိခိက်နိင်မဆိင်ရာ မူဝါဒများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန် ငွ ကးအ ထာက်အပ့ဆိင်ရာ အဖွဲ  ့

အစည်းများကိ အား ပးအား ြမာက်ြပုြခင်းကိ အဓိကထား၍ ရှ ့ ြပးစီမကိန်းတစ်ခ ဆာင ်

ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ကလသမဂ္ဂ ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာအစီအစဉ်မှ အဆင်သင့်ြဖစ် သာ5) 

ဤ စီမကိန်း အ နြဖင့် အာက်ပါတိက့ိ လွမ်းြခုနိင်မည်မဟတ်ပါ-  

• ငွ ကး ထာက်ပ့သည့်အဖွဲအ့စည်းများ၏ ၄၇% က အား ပးမည့်(သိ)့ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မ တန်ဖိးြမင့်မားသည့် ဧရိယာများတွင ် ြမအသးချမ 

ြပာင်းလဲြခင်းကိ ရှာင်ရှားရန ်လိအပ်သည့် ကမ္ပဏီများနှင့် ဒသခအဖွဲအ့စည်း 

များ၏ အခွင့်အ ရးများကိ အ လးထားရန် လိအပ်သည့်ကမ္ပဏီများကိ 

အကဲြဖတ်ြခင်း ဆာင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

• ငွ ကး ထာက်ပ့သည့်အဖွဲအ့စည်းများ၏ ၁၃% က ရရှည်တည်တ့ စသည့် 

ထတ်လပ်မနှင့် ရာင်းဝယ်မများက ိ ြမင့်တင် ပးရန်ရည်ရွယ်၍ ငွ ကးဆိင်ရာ 

ထတ်လပ်မများနှင့် ဝန် ဆာင်မများဖွ ဖ့ို းတိးတက်မကိ တန်ဖိးြဖတ်ြခင်း ဆာင် 

ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

• ငွ ကး ထာက်ပ့သည့်အဖွဲအ့စည်း ၃၀၏ ၃၇%  က ကန် ချာပစ္စည်းများ ထ ိ

ခိက်နိင်မဆိင်ရာမူဝါဒများကိ ဥပ ဒဆိင်ရာခွင့်ြပုချက်များက ိ ကိးကား၍ ြပန ်

လည်သးသပ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ငွ ကးအ ထာက်အပ့ ပးသည့် အချို  ့

သာ အဖဲွအ့စည်းများတွင် ြပည်သူပိင်က ထက် ဖာက်သည်များနှင့် သ ဘာ 

တူညီမများတွင် ဤလိအပ်ချက် ပါဝင်ပါသည်။ ငွ ကးဆိင်ရာ ရာင်းဝယ် ဖာက ်

ကားြခင်း ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန်အတွက ် ြပည်သူများ၏လိအပ်ချက်များက ိ ဖွင့်လှစ် 

ြပသြခင်းသည ်အထူးသြဖင့် နည်းဥပ ဒသက် ရာက်မ အားနည်းသည့်နိင်ငများ 

တွင် ငွ ကး ချးငှားသူများ(သိ)့ ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့်ကမ္ပဏီများကိ အ ရးပါ 

သာ သတိ ပးြခင်းများအတက်ွ ထာက်ပ့ ပးနိင်ပါသည်။ 

• နိင်ငတကာ ငွ ကးရန်ပ ငွ ကာ်ပိ ရးရှင်း (IEC) ၊ ဒတ်ဒ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး 

အတွက် ဘဏ်များြဖစ် သာ FMO၊ HSBC နှင့် Sumitomo Mitsu 

ရန်ပ ငွအဖဲွ မ့ျားသည် မကာခဏ အထူးအခွင့်အ ရးတစ်ရပ်အ နြဖင့် ရရှည ်

တည်တ့သည့် ကန်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် သးစွဲြခင်းသိ ့ ြပာင်းလဲြခင်းက ိ

                                                            
5 UNEP,2015 အဆင့်သင့်ြဖစ် သာ “ကန် ချာပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဘဏ်နှင့်ရင်းနှီးြမုပ်နှ သူများထိခိက်နိင်မဆိင်ရာမူဝါဒများ- 
စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ ကာင့ ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းြဖစ် ပ ြခင်းကိ 
အကဲြဖတ်ြခင်းမူ ဘာင်။ ကလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအစီအစဉ”် 
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ထာက်ပ့ရန်အတွက ်ထတ်လပ်မများနှင့် ဝန် ဆာင်မများကိ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ 

စရန် ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

အာင်ြမင်သည့် REDD+ ရလဒ်များမှတစ်ဆင့် ဘဏ်နှင့်ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ ထိခိက ်

နိင်မဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ အကျို းသက် ရာက်မရှိ စရန် သချာသည့်အနိမ့်ဆးစသတ်မှတ် 

ချက်များကိ စက်ရများအားလးတွင် သက် ရာက်မရိှ စရန်နှင့် အာက် ြခအဆင့်တွင် 

အဆင် ြပစွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ်အစိးရအ နြဖင့် တရားဝင်ညန်ကား ပးရန်လိအပ ်

မည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားအ ရးကီးသည့ ် စဉ်းစားရန်အချက်မှာ အဆိပါဥပ ဒများကိ 

နိင်ငများတွင ် သက် ရာက်မရှိ စရန်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါနိင်ငများတင်ွ ထတ်လပ်သူများ 

(နှင့်ြဖန ့ြ်ဖူးသ)ူ များသည် အ ကးရရိှရန် တရားဝင် ဈးကွက်တွင ် အ ပ တွင်မူတည်ပါ 

သည်။ နိင်ငများအတွင်းရှိ ကန် ချာပစ္စည်းများထတ်လပ်သူများအ နြဖင့် မိသားစဝင် (သိ)့ 

ဒသခြပည်သူအဖွဲအ့စည်းရန်ပ ငွများအပါအဝင် အစဉ်အလာမဟတ်သည့် ဈးကွက်များ 

မှ ရင်းနှီးမတည် ငွရရှိရန် အခွင့်အ ရးများရှိ ပီး အကျိုးသက် ရာက်မမှာ ပိမိ၍ ကန ့သ်တ် 

ချက်များရှိနိင်ပါသည်။ 

 

ခိင်မာသည့်စီးပွား ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ြခင်း 

လက်ရှိအချိန်တွင် ြပည်သူပိင်(သိ)့ ပဂ္ဂလကိပိင် ခိင်မာသည့် ငွ ကးဆိင်ရာကိစ္စရပ ်

များ မရှိ သး သာ်လည်း ထာက်ပ့ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် တ လျာက်ရိှ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြဖန ့် 

ြဖူးြခင်း နှင့် လက်လီ ရာင်းချြခင်း နည်းလမ်းများြဖင့် သစ် တာအ ပ  ထိခိက်မများမ ှ

အခွန် တာ်ရရှိမမှာ ြပတ် တာက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိန့ည်းအတူ လက်ရှိအချိန်တွင် 

ရင်းနှီးမတည် ငွခွဲ ဝရန ် ငွ ကး ထာက်ပ့သည့် အဖွဲအ့စည်းများ အတွက် မက်လးများမှာ 

အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ြပည်သူပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိက ဖာက်သည်များ (သိ)့ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ ကမ္ပဏီများကိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ (သိ)့ လူမ ရးဆိင်ရာ 

ရရည်ှတည်တ့သည့်ပစြဖင့် လ ဆာ်ြခင်း ဆာင်ရွက်နိင် ပီး၊ သစ် တာကာဗွန်ထတ်လတ်မ 

များကိ လျာ့ချနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် ပ စသည့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ တွန်းအားများကိ သတ်မှတ်နိင်ရန ်

အတွက် စီးပွား ရးအရ(သိ)့ နည်းဥပ ဒအရ ဤအရာကိ ြပာင်းလနိဲင်ရန်အတကွ ်

ဘယ်လိမက်လးများကိ ထာက်ပ့ ပးရမညကိ် ရှာ ဖွရန် အ ရး ကီးပါသည။် ဤကဲ့သိ ့

ဆာင်ရွက်ရာတွင ် သစ်များကိ တရားမဝင်ထတ်လပ်ြခင်းကိ ခွင့်ြပုြခင်း မြပု စသည့် 
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သစ်များ ရရှည်တည်တ့ စမည့် စီမအပ်ချုပ်မစနစ်ကိ လ ဆာ်ြခင်းမှ အ ရးကီး သာ 

ဝယ်ယူသူများ စျးကွက်သိဝ့င် ရာက်ြခင်းအထ ိ ရိှနိင်ပါသည်။ (ဥ ရာပတွင် FLEGT ကိ 

အာင်ြမင် အာင် ဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ် ချက်ထားရှိြခင်းစသည်) 

စားသးသူများသည်လည်း အ ရးပါ သာ ဆာင်ရွက်သူများြဖစ်ပါသည်။ အစိးရမှ 

ရရှည်တည်တ့သည့်စားသးမ (ဥပမာ-အခွန် ကာက်ခမရပ်ဆိင်းြခင်းများ (သိ)့ ငွ ကး 

ခွင့်ြပုြခင်း) ြဖစ် ပ စရန် လ ့ ဆာ်ြခင်း ဆာင်ရွက်သကဲ့သိ ့ စားသးသူများ၏ အသိ 

အြမင်များကိ တိးတက် စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အကျို း ကျးဇူးများ ပိမိ ပီး ရရှိနိင ် 

ပါသည်။ စားသးသူများအ နြဖင့် ၎င်းတိ၏့ စားသးမပစကိ (ပိမိ) ရရှည်တည်တ့သည့် 

ပစြဖင့် ထတ်လပ်သည့် ထတ်ကန်များက ိ ပိမိဝယ်ယူြခင်းသိ ့ ြပာင်းလဲြခင်းြဖင့် 

ထာက်ပ့ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များကိ ပိမိ၍ ရရှည်တည်တ့ စရန်အတွက ် အ ရးကီး သာ 

က မှပါဝင်ပါသည်။ 

လက်ရှိအချိန်တွင် ပဂ္ဂလိကက အ နြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ 

အတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ ကိြဖစ် ပ စသည့် အဓိကတွန်းအား 

ြဖစ် ပီး ထိအရာသည်လည်း ြပဿနာကိ တစိတ်တပိင်းသာ ြဖရှင်းနိင်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် 

ပဂ္ဂလိက က အ နြဖင့် အဓိက နရာ (၃) ခတွင် REDD+ ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာ 

တွင် ကူညီ ပးနိင်ပါသည်။ (Henderon etal, ၂၀၁၃6) 

• ြပုြပင်မွမ်းမြခင်း။ အကျို းရှိစွာ ဆာင်ရွက်နိင်မ၊ ထတ်လပ်နိင်မနှင့် 

အကျို းအြမတ်ကိ တိးြမင့်နိင် ပီး သယဇာတ အရင်းအြမစ်များ ကန်ဆးြခင်းနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် အရည်အ သွးကျဆင်း စ သာ ထတလ်ပ်မကိ တားဆီး 

ရန် စနစ်သစ်များတွင် ဗဟသတ၊ နည်းပညာများနှင့် လပ် ဆာင်မများက ိ

၎င်းတိ၏့ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် စ ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း  

• ရင်းနှီးြမုပ်နှမ။ လက်ရှိစီးပွား ရးအ ြခအ နအရ ၂၀၃၀ ခနှစ်တင်ွ ကမ္ဘာလး 

ဆိင်ရာ သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့်ညီမရန်နှင့် ၂၀၅၀ ခနှစ်တင်ွ သစ် တာများလည် 

တည် ထာင်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်စိက်ပျို းြခင်းမှ ၁၄၀% တးိတက်လာ စရန်တစ်နှစ ်

ပျမ်းမ  ြဖည့်စွက်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အ မရိကန် ဒ လာ (၄၀) ဘီလီယ လိအပ်လိမ့် 

မည ် ြဖစ်ပါ ကာင်း ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်၏ 

အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရး အစီရင်ခစာတွင် အကြပုတင်ြပထားပါသည်။ လက်ရိှ 
                                                            
6 Henderson, I., Coello, J., Fischer, R., Mulder, I., Christophersen, T., 2013. REDD+ဆိင်ရာ ပဂ္ဂလိကက - 
ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများအတွက် ရွးချယ်မများနှင့် ကတိကဝတ်များ 
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အချိန်တွင် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ နိင်ငများ၏ ငွ ကးဆိင်ရာ ကပ်တည်းမ ကာင့် 

ငွ ကး ထာက်ပ့မ အခက်အခဲများ ရှိလာနိင် ပီး ဤလိအပ်ချက်ကိ 

ြဖည့်ဆည်းနိင်ရန်အတွက် ပဂ္ဂလိကက ရင်းနှီးမတည် ငွများ မြဖစ်အ နလိအပ ်

လာလိမ့်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

• အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ နယ် ြမကီးမားကျယ်ြပန ့စ်ွာ အသးြပု 

သူများအ နြဖင့် အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရးသိ ့ ြပာင်းလဲရန ် အာက် ြခ လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မများတွင် ပဂ္ဂလိကက များ ပိမိပါဝင်ရန်လိအပ်မည ်ြဖစ်ပါ သည်။ 

လက်ရှိအ ြခအ နကိ ြပာင်းလဲနိင်ရန်နှင့် အဓိကြပဿနာရပ်များက ိ သတ်မှတ် 

နိင်ရန်အတွက် ပဂ္ဂလိကအခန်းက ၏ ဆာင်ရွက်နိင်မများကိ ပိတ်ပင်တားဆီးြခင်း 

မြပုရန် လိအပ်ပါသည်။ စျးကွက်ဆိင်ရာ အချက်ြပသတင်း ပးြခင်းများကိ 

ဘ ာ ငွသးစွဲခွင့်၊ အခွန် ကာက်ြခင်း၊ ကန် စျးနန်းများြမင့်တက်ြခင်း၊ နည်းဥပ ဒနှင့် 

အကျို းအြမတ်ရရှိရန် မကာခဏ သစ် တာြပုန်းတီးမကိြဖစ် ပ စသည့် ြမငှားရမ်းမ 

ဆိင်ရာ ြပဿနာရပ်များက လမ်းမိးနိင်ပါသည်။ (TEEB,20107) ဘးကင်းလြခု စသည့် 

ပစသစ်တွင် အကျိုးရိှမ၊ ထိ ရာက်မနှင့် တန်းတူညီမရရှိရန်အတွက် ြပည်သူပိင်က ၊ 

ပဂ္ဂလိကပိင်က နှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းများအကား နီးကပ်စွာ အတူတက ွ ပူး ပါင်းပါဝင် 

ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါသည်။ (Henderson et al.,2013) သိ ့ သာ်အထက် ဖာ်ြပပါ 

ြပဿနာရပ်အချို ကိ့ သတ်မှတ်ခဲ့လင ်အစိးရမှ စီးပွား ရးနှင့် နည်းဥပ ဒအရ မှန်ကန် သာ 

မက်လး ပးြခင်းများကိ မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒအမျို းမျို းကိ အသးြပု၍ တရားဝင်ြပဌာန်း 

သတ်မှတ် ပးြခင်းြဖင့် ပဂ္ဂလိကက အ နြဖင့် ြပဿနာရပ်များကိတစ်စိတ်တစ်ပိင်း 

ြဖရှင်း ပးနိင်ပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကက များ၏ ြမအသးချမအ ပ  ထိခိက်မကိ ြပာင်းလဲရန်အတွက် 

ဝင် ရာက်စွက်ဖက်ြခင်းများ ဆာင်ရက်ွရာတင်ွ မူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းမှ 

ငွ ကး ဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ဥပ ဒအသစ်ြပဌာန်းမ၊ တိကျသည့် ဥပ ဒသက် ရာက်မနှင့် 

ထာက်ခချက် ပးြခင်းအစီအစဉ် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မနှင့် အြခား သာ သ ဘာသဘာဝ 

အ လာက ်ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများကိ ဖန်တးီြခင်း အထိရှိနိင်ပါသည်။  ဤဝင် ရာက်စွက ်

ဖက်မများသည ် ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ စျးနန်းြမင့်တက်မနှင့် အသအိြမင် နိးကားမများ၏ 

                                                            
7 TEEB.2010. ဂဟစနစ်များနှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ဘာဂ ဗဒ- TEEB၏ ချဉ်းကပမ်၊ အဆးသတ်မများနှင့် ထာက်ခချက ်
များကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း hppt://www.Teebweb.org/publication/mainstreaming-the-economics-of-nature-a-
synthesis-of-theapproach-conclusion-and-recommendations-of-teeb/တွင်ရယူနိင်ပါသည်။ 
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ြပာင်းလဲသည့် အဆင့်များ အ ပ မူတည်၍ လမ်းမိးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤအြဖစ်အပျက်ကိ 

ြပုလပ်ရန်မှာ အစိးရအ နြဖင့် အဓိကကျပါသည်။ 

စဉ်းစားရန်အချက် 

သင့်နိင်ငအ နြဖင့် REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များကိ ပဂ္ဂလိကက အ နြဖင့် မည်ကဲ့သိ ့

ပ့ပိးကူညီနိင်မည်လ?ဲ 

 

သစ် တာြပုန်းတီးမကိ တွန်းအား ပးသည့် ပဂ္ဂလိကကိယ်စားလှယ်များ၏ အြပုအမူကိ 

ြပာင်းလဲရန်အတွက် လ ့ ဆာ်ရန ်အစိးရမှ ဝင် ရာက်စွကဖ်က်မများ 

ပဂ္ဂလိကက ၏ ြပုမူ ဆာင်ရွက်မများက ိ လမ်းမိးရန်အတွက် အာက်ပါတိက့ိ 

ပါင်းစပ်၍ ြပည်သူပိင်က အ နြဖင့် ဝင် ရာက်စွက်ဖက ် ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါသည်။ 

• (စီးပွား ရး)မက်လး ပးြခင်းများ 

• ထိခိက်နိင်မကိ လျာ့ချသည့် နည်းလမ်းများ 

• ြပုမူ ဆာင်ရွက်မများ၏ အနိမ့်ဆးစသတ်မှတ်ချက်များ 

• ဥပ ဒများနှင့် နည်းဥပ ဒများနှင့်  

• လပ်ပိင်ခွင့် အ ြခအ နများ 

 စီးပွား ရးဆိင်ရာ မက်လးများ ပးြခင်း (သိ)့ မက်လးများမ ပးြခင်းများကိ ြပုမူ 

ဆာင်ရွက်မကိ ညန်ကားနိင်ရန်အတွက ် အသးြပုနိင် သာ်လည်း ြပုမူ ဆာင်ရွက်သူကိ 

လမ်းမိးနိင်ရန်အတွက် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတြ်ခင်းကိ ချန်လှပ်ထားရပါမည်။ ဤကိစ္စတွင် 

အာက် ဖာ်ြပပါတိ ့ပါဝင် သာ်လည်း ကန ့သ်တ်ထားြခင်းမရှိပါ- 

(၁) ြမအသးချမအ ပ  ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် အခွင့်အ ရးများ အာမခြခင်းနှင့် 

ြမငှားရမ်းမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းမရှိ စရန် စသည့် ငွ ကးနှင့် 

မသက်ဆိင်သည့် မက်လး ပးြခင်းများနှင့်/(သိမ့ဟတ်) 

(၂) ငွ ကးဆိင်ရာမက်လးများ ပးြခင်းက ိ နိင်င တာ် ထာက်ပ့ ငွစသည်ြဖင့် 

ကိုတင် ငွပစြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင် ပီး အဆိပါ ငွ ကးဆိင်ရာ မက်လး ပး 

ြခင်းကိ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ 

လျာ့ချ စရန် ကမ္ပဏီများနှင့် ရင်းနှီြမုပ်နသူများ၏ ြပုမူ ဆာင်ရွက်မကိ 

ြပာင်းလဲရန်အတွက် အခွန် တာ် ကာက်ခမ ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ခွင့်ြပု ငွ 
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ထတ် ပးြခင်း (သိ)့ ဂဟစနစ်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မများအတက်ွ ပး ချရ ငွ 

(ခွဲ ဝ ပးြခင်း)ကိ မက်လး ပးြခင်းအြဖစ် ဆာင်ရွက်နိင် ပီး ပဂ္ဂလကိ 

က အ နြဖင့် REDD+ ရလဒ်များရရှိ အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့လင ် နိင်င 

အဆင့် (ြပည်နယ်အဆင့်) ရလဒ်အ ြခြပု ဝန် ဆာင်ခအြဖစ ် ထာက်ပ့ ပးရ 

မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ထိခိက်နိင်မကိ လျာ့ချနိင်သည့်အရာများက ိ ထိခိက်မြဖစ် ပ နိင်သည့် လပ်ငန်းစဉ် 

များတွင် လျာ့ချရန ် (သိ)့ ခွဲ ဝ ပးရန်အတွက ် အသးြပုနိင်ပါသည်။ ဥပမာအ နြဖင့် 

လျာ့ချနိင်သည့်အရာများမှာ ငွ ကး၊ စီးပွား ရးနှင့် နိင်င ရး ကာင့် ထိခိက်မအတွက် 

အာမခ ကး၊ အာမခချက်များနှင့် အြခား သာ ထိခိက်နိင်မများကိ လျာ့ချနိင်မည့် အရာ 

များ ပါဝင်နိင်ပါသည်။ 

 ြပုမူ ဆာင်ရွက်ချက်အတွက ်အနိမ့်ဆးစများကိ ရရှည်တည်တ့မ မရှိသည့် လပ်ငန်း 

များ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သစ် တာများအ ပ  (သိသာ 

ထင်ရှားသည့်) ထိခိက်မများ ြဖစ် ပ လာမည့် အခွင့်အ ရးများကိ လျာ့ချရန် သချာသည့် 

အနိမ့်ဆးစသတ်မှတ်ချက်များကိ စည်းကမ်းတကျ သတ်မှတ်နိင် စရန်အတွက် သစ် တာ 

ဥပ ဒများမှ တရားဝင်ြပဌာန်းသည့် ထာက်ခချက်စသတ်မှတ်မများထိ အမျို းမျို း သာ 

မက်လးများ ပးြခင်း ပစများကိ အစိးရအ နြဖင့် ြပည်သူပိင်က ၊ ပဂ္ဂလိက က များကိ 

လ ့ ဆာ်ရန်အသးြပုနိင်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် တိက်ရိက်ညန်ကားသည့် စည်းကမ်းချက်များက ိ

လိက်နာရန် လိအပ်မများအတွက် အစိးရအ နြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးမကိ ြဖစ် ပ စသည့ ်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မကိ ရင်းနှီးမတည် ငွ မ ပးအပ်ြခင်းစသည့် စွမ်း ဆာင်ရည်မျို း ရှိရ 

ပါမည်။ ဥပမာ-ဘရားဇီးနိင်ငတွင် ဘရားဇီးနိင်ငဗဟိဘဏအ်ဖဲွ မှ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းများကိလိက်နာ စြခင်းနှင့်အတူ ဘရားဇီး ဒသ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ 

ြပန်လည်ထွက် ပ လာ ရးအတွက ် ဒသခ ငွ ချးသူများနှင့် သ ဘာတူညီချက်တစ်ရပ် 

ထားရှိနိင်ရန်အတွက ် မူဝါဒတစ်ရပ်ကိ ၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် ြပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ 

မူဝါဒသည ် မွးြမူ ရလပ်ငန်းရှင်များ၏ ဆာင်ရွက်မများအ ပ  အဓိက ထိခိက်သက ်

ရာက်မ ရှိခဲ့ ပီး (ဥပမာ-၎င်းတိအ့ နြဖင့် ငွ ကး ချးငှားသးခွင့်မရြခင်း) ရလဒ်အ နြဖင့် 

၂၇၀၀ စတရန်း ကီလိမီတာရိှသည့်သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ ကာကွယ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤက့ဲသိ ့ ကာကွယ်နိင် ြခင်းသည ် လ့လာစဉ်ကာလအတွင်း သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၏ 

၁၅% ကိ လျာ့ချြခင်းနှင့် ညီမပါသည်။ (Assuncao et al., 2013) 
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 ဆာင်ရွက်နိင်မအ ြခအ နများ။ ရရှည်တွင် နိင်င ရး၊ ဥပ ဒြပု ရး၊ စီးပွား ရးနှင့် 

လူမ ရးဆိင်ရာ ဖွဲ စ့ည်းပများကိ ထိခိက်နိင်မများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အ ြခခကျသည့် 

တွန်းအားများအြဖစ် သတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက ် ပိမိအ ြခခကျသည့် ဖွဲ စ့ည်းပများအြဖစ် 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲြခင်းများကိ နိင်င တာ်အစိးရကသာ ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မဟာဗျူဟာထက်သင့် လျာ်သည့် ဖွဲ စ့ည်းပကိ ရရိှနိင်ရန် ဖွဲ စ့ည်းပဆိင်ရာ ြပာင်းလဲမနှင့် 

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ သ တသနတင်ွ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် အ ြခခအ ဆာက်အဦ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ၊ အစိးရဌာနများနှင့်ကိယ်စားလှယ်အဖွဲအ့စည်းများအကား ပူး ပါင်း ဆာင် 

ရွက်မ ြမင့်တင်ြခင်း၊ အကျို းသက် ရာက်မရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ ဖန်တီး 

ြခငး်နငှ့် ပညာ ရးရင်းနီးြမုပ်နှမ၊ ဥပ ဒမူ ဘာင ် ကာင်းမွန်မ၊ အစီရင်ခစာတင်ြပြခင်းနှင့် 

မူ ဘာင်များ ရးဆဲွြခင်းြဖင့် ထင်သာြမင်သာရှိ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဥပ ဒသက် ရာက်မ 

ရှိ စြခင်း၊ ခိင်မာသည့် နိင်င ရးလက္ခဏာများ ပ ပါက်လာနိင်မနှင့် အကျိုးဆက်စပ် 

ပတ်သကသူ်များ ဆွး နွးညိနင်းြခင်းများ ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများတွင ် ပါဝင်လာနိင်ပါ 

သည်။ 

 

မက်လး ပးပစ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ဘ ာ ရးမူဝါဒများ 

 စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းများသည် သစ် တာများအတင်ွး ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်တက ်

သည့် သ ဘာသဘာဝရှိ သာ ကာင့် စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းဖွ ဖ့ို း ရးအတွက ် ထာက်ပ့ ပး 

သည့် မက်လး ပးြခင်းများနှင့် ဘ ာ ရးမူဝါဒများသည ်သစ် တာများက ိ ြပာင်းလဲ စရန် 

အဓိက အ ြခခကျသည့် တွန်းအားအြဖစ် မကာခဏ ြဖစ် ပ တတ်ပါသည်။ စိက်ပျို း ရး 

လပ်ငန်းများကိ REDD+ တွင် ထည့်သွင်း၍ ဒီဇိင်း ရးဆွဲထားမမရှိြခင်းနှင့် သစ် တာများအ

ပ  ၎င်းတိ၏့ ထိခိက်မကိ သ ဘာ ပါက်နားလည်ရန် အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။ 

အဆိပါဘ ာ ရး မူဝါဒများနှင့် REDD+ အကား ရပ် ထွးမများနှင့် ြဖည့်စွက်ချက်များက ိ

သတ်မတ်ှနိင်ရန် အတွက် ြပန်လည်သးသပ်ြခင်းနှင့်၎င်းတိက့ိ ကာင်းစွာနားလည ်သ ဘာ 

ပါက်ရန ်လိအပ်ပါသည်။  

ြပည်သူဘ့ ာဆိင်ရာ မက်လး ပးြခင်းများမှ ထာက်ပ့ရန် (သိ)့ REDD+ 

နှင့် ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်နှင့်တန်ဖိးကီးမားသည့် ြမယာများကိ ရရှည်တည်တ့ စရန ်

စီမအပ်ချုပ်ြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ် မတလွယ်ကူသည့် ြပည်သူဘ့ ာမက်လး ပး 

ြခင်းများကိ အပ်ချုပ်သူများအ နြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ ဤကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

ြပည်သူများ၏ အကျို းအြမတ်နှင့်ဆးရးမများကိ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်လက်ရှိမက်လး ပးြခင်း 
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များကိ သးသပ်ြခင်းနှင့် ထိခိက်နိင်မ လျာ့နည်း၍ ြပည်သူများအကျို းအြမတ်ရရှိနိင်သည့် 

မက်လး ပးြခင်းများကိ ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းများ ပါဝင်သင့်ပါသည်။ နိင်ငတကာက့ဲသိ ့ ပဂ္ိဂက 

ရန်ပ ငွနှင့် အြခားအ ြခခကျသည့် တွန်းအားများနှင့် ြပည်သူဘ ာဆိင်ရာ မူဝါဒနှင့် 

မက်လး ပးြခင်းများကိ နင်းယှဉ်၍ မည်သည့်အတိင်းအတာထိ လမ်းမိးရမည်ကိ အကဲ 

ြဖတ်ရန်နှင့် နိင်င ရးဆိင်ရာ စီးပွား ရးနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ဥပ ဒများက ိ

ြပင်ဆင်နိင်ရန် အတွက ် လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တည်ရှိ န သာ က များအကား ရပ် ထွးမများနှင့် ြမအသးချမယှဉ် ပိုင်မများနှင့် 

ပဂ္ဂလိကက သိ ့ မှန်ကန် သာ သတိ ပးချက်များ ပးပိနိ့င်ရန်အတွက် အပ်ချုပ်သူများ 

အ နြဖင့် ၎င်း၏ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့် မက်လး ပးြခင်းများ မည်ကဲ့သိ ့

ကျာ်လား ဆာင်ရွက်မည်ကိ ၎င်းတိန့ိင်ငအ ြခအ နအ ပ မူတည်၍ အပ်ချုပ်သူများမှ 

သတ်မှတ်နိင်ပါသည်။ လူမစီးပွား ရးဆိင်ရာ ဘးထွက်ဆိးကျို းများ လျာ့ချြခင်းအ နြဖင့် 

ဂရတစိက် ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် စီမအပ်ချုပ်ရန် လိအပ်သည့် ရရှည်တည်တ့မမရိှသည့် 

ြမအသးချမအတွက် မက်လး ပးြခင်းများကိ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

လ့လာဆန်းစစ်ချက်များမှ ညန်ြပသည့် လက်ရှိအချိန်ထ ိ အပ်ချုပ်သူများအ နြဖင့် 

မကာခဏ ဆးရးမများ ြဖစ် ပ လျက်ရှိသည့် ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်းမှ ြဖစ် ပ သည့် 

စီးပာွး ရးယိ ပါက်များကိ မည်ကဲ့သိထ့ိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်ကိ အပ်ချုပ်သူများ 

အ နြဖင့် စဉ်းစားသးသပ်နိင်ရန် လိအပ်ပါသည်။ အ သးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းများ၊ တန်ဖိးြမင့် ပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်း၊ အ သးစားအိမ်တွင်းသီးနှ ထတ်လပ် 

မများ တိးတက် စရန် နည်းပညာ ထာက်ပ့ရန် ရန်ပ ငွနှင့် အြခားလက်ရှိ ရန်ပ ငွ 

ထာကပ်လ့ျက်ရိှ၍ ဦးစား ပးလပ်ငန်းများကိ ချး ငွထတ် ပးြခင်းြဖင့် က များ၏ 

စွမ်း ဆာင်ရည်ကိ တည် ဆာက်ရန် အပ်ချုပ်သူများအ နြဖင့် အခွန် တာ် ငွများက ိ

ကာင်းစွာအသးြပု နိင်ပါသည်။ အစိးရအ နြဖင့် (စိက်ပျို းြခင်းလပ်ငန်း) လိင်စင်များကိ 

ထိန်းချုပ်ခဲ့လင ် အကျို းသက် ရာက်မရှိနိင် ပီး သစ် တာဆးရးြခင်းကိ တွန်းအား ပးသည့ ်

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းအ ပ  ထိ ရာက်စွာ သက် ရာက်မရှိမည်ြဖစ် ပီး အ ြပာင်း 

အလဲအ နြဖင့် မည်သည့်ခွင့်ြပု ငွကိမဆိ ခွင့်ြပုြခင်း (သိ)့ အြခားနည်းလမ်းများြဖင့် 

ငွ ကား ထာက်ပ့ြခင်းများသည် ြပန်လည်၍ ငွ ကးအကျို းအြမတ်မရရှိနိင်ြခင်း၊ ကီးမား 

သာ အကျိုး ကျးဇူးမရရိှနိင်ြခင်းနှင့် စိက်ပျို း ြမချဲ ထ့ွင်ြခင်းလပ်ငန်းများ ဆီအန်း၊ က ဲနွား 

(သိ)့ ထတ်လပ်မအြခားပစများတွင ် ထပ်မရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း မြပုလပ်နိင်ြခင်းများ ြဖစ် ပ  

လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။  
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ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မစီမချက် (မဟာဗျူဟာ၊ က  အ ြခြပု 

အစီအစဉ်များ၊ နှစ်စီမချက်များ (သိ)့  ြဖစ်နိင်ပါက ရရှည်စီမချက်များ) တွင် ဘ ာ ရး 

ဆိင်ရာ  မက်လး ပးြခင်း ဆာင်ရွက်မည့် ပစကိ ြပင်ဆင်ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း (သိ)့ ြပန်လည ်

သးသပ်စဉ်းစားြခင်းနှင့် ကာဗွန်တိးတက် ထတ်လတ်မက ိ လျာ့ချရန် က များ ပါင်းစပ်၍ 

ကာင်းမွန်သည့်မူဝါဒကိ ြပဌာန်း သတ်မှတ်နိင်ရန် နိင်ငများအ နြဖင့် အဆိပါ အချက်များ 

ကိ အသးြပုရန် ရှာ ဖွသင့်ပါသည်။ 

Box (8.10) တွင် decision tree အချုပ်ကိ တွရိှ့နိင် ပီး နိင်ငများ၏ 

ြပန်လည်ဒီဇိင်း ရးဆွဲြခင်း (သိ)့ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ ဘ ရးဆိင်ရာ မက်လး ပးြခင်း 

များ ရွးချယ်ြခင်းများ ကိ လ့လာဆန်းစစ်ရာတွင ်ကူညီညန်ကား ပးနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Box (8.10) စိက်ပျို း ရးထတ်ကန်များ နှင့် REDD+ အတွက် ဘ ာ ရးမက်လး 

ပးြခင်းများအကားြဖည့်စွက်ြခင်းများကိ ရှာ ဖွြခင်း decision tree 

သတင်းအချကအ်လက်စ ဆာင်းြခင်း 

လက်ရှိအချိန်တွင် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျြခင်းကိ ြဖစ် 

ပ စသည့် မူလအရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့် တိက်ရိက်နှင့်သွယ်ဝိက်၍ သက်ဆိင်သည့် 

တွန်းအားများက ဘာ တွလ?ဲ အတတိက်ာလမှတန်ွးအားသက် ရာက်မနှင့် အနာဂတတွ်င် 

ြဖစ် ပ လာနိင်မည့် တွန်းအားသက် ရာက်မ တကွ ဘယ်လိကွဲြပားလိမ့်မလဲ? 

တွန်းအားများအ ပ  လမ်းမိးမရှိသည့် လက်ရှိမူဝါဒများနှင့်ဘ ာ ရးဆိင်ရာ 

မက်လး ပးြခင်းများက ဘာ တွလဲ? ဆန ့က်ျင်ဘက်အ နြဖင့် ရရှည်တညတ်သ့ည့် ြမယာ 

စီမခန ့ခ်ွဲမဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ မက်လးများက ဘာ တွလ?ဲ 

 

မဟာဗျူဟာဆိင်ရာ အကဲြဖတ်ြခင်း 

 တွန်းအားများနှင့်ပတ်သက်သည့် လပ်ငန်းစဉ်များအ ပ  အြခား စျးကွက်နှင့်       

ငွ ကးဆိင်ရာသက် ရာက်မအားများက ဘာ တွလ?ဲ အစိးရမှလပ် ဆာင်နိင်မည့် အင်အား 

(သိ)့ လမ်းမိးမများက ဘာ တွလ?ဲ ဘယ်လိမက်လး တွက ဘယ်အဆင့် ( ဒသအဆင့်၊ 

နိင်ငအဆင့် နိင်ငတကာအဆင့်) တွမှာ လည်ပတ် ဆာင်ရွက်နိင်မှာလ?ဲ ဘယ်လိအ ကာင်း 

ဆး နည်းလမ်း တွက ြပည်သူများ၏ ထိခိက်နိင်မကိ လျာ့ချနိင် ပီး အကျို းအြမတ်များစွာ 

ရရှိနိင်သည့် အရာများနှင့် ပဂ္ဂလိကရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြမင့်တက် စသည့်အရာများကိ (ဥပမာ-
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မက်လးများ (“မန်လာဥနီ”)၊ နည်းဥပ ဒများ (“တတ် ချာင်း”) (သိ)့ နှစ်ခစလး) 

ထိခိက်သက် ရာက်မရှိလ?ဲ 

 ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ မ့ျား ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်း/ REDD+ ရည်မှန်းချက ်ပန်းတိင် 

များနှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မများအစီအစဉ်များလိ ဆက်စပ်နင်းယှဉ် ပါင်းစပ်သည့်အခါ 

ဘယ် နရာ တွမှာ ရပ် ထွးမရှိသလ?ဲ ၎င်းတိအ့ချင်းချင်း ြပည့်စ အာင် ဆာင်ရွက်နိင်မည့် 

နရာက ဘယ် နရာလ?ဲ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မကိ ဘယ်လိြမင့်တင်နိင်မလ?ဲ  

ဘ ာ ရး မက်လးများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ြပည်သူများ၏ အကျို းအြမတ်နှင့် 

ထိခိက်နိင်မများက ဘာ တွလ?ဲ မက်လး ပးြခင်းများ(ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ၊ စီးပွား ရး 

ဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ    အြမင်များအပါအဝင်)နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ြပင်ပ (သိ)့ ရ  ့

ဆိင်းနိင်သည့် ကန်ကျစရိတ်များက ဘာ တွလ?ဲ  

ြဖရှင်းရန်အချက်များသတ်မှတ်ြခင်း 

 အ ြခခဦးစား ပးအ ကာင်းအရာ တွက ဘာ တွလဲ၊ မည်သိ ့ သာမက်လး ပးြခင်း 

များကိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် လိအပ်သလ?ဲ မက်လးများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ထတ်ကန ်

ပစ္စည်းများကိ ြပန်လည်သးသပ်ရန် ပိမိသင့် လျာ်မရှိပါသလား (သိ)့ ကာဗွန်ထတ်လတမ် 

လျာ့ကျ စသည့် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်များနှင့် ဘ ာ 

ရး ဆိင်ရာမူဝါဒများကိ ဘယ်လိကိက်ညီ အာင် ဆာင်ရွက်မည်က ိရှာ ဖွရန် ပိမိသင့် လျာ ်

မ ရှိပါသလား? ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအစီအစဉ်များနှင့် ဘယ်လိဆက်စပ် နလဲနှင့် မူဝါဒနှင့် 

မက်လး ပးြခင်းများကိ ပိမိညီညွတ်မရှိ စရန် အဆိပါစီမချက်များက ဘယ်လိ ဆာင်ရွက် 

နိင်မှာလဲ? မည်သည့်ဘ ာ ရးဆိင်ရာ မက်လး ပးြခင်းက ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအတွက ်

အဆင် ြပဆးနှင့် မည်သည့်အရာ တွက ရန်ပ ငွတိးတက် ရရှိ စမည်နည်း? 

 ြဖစ်နိင်သည့်လမ်းစဉ်များအ ပ  မူတည်၍ မက်လး ပးြခင်းများကိ ြပာင်းလဲြပင ်

ဆင်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ၊ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရးဆိင်ရာ ထိခိက်မများက 

ဘာ တွလဲ? ကာလတိထိခိက်မများနှင့် ရရှည်ထိခိက်မများ ဘယ်လိကွဲြပားြခားနားသလ?ဲ 

ကျးလက် ဒသြပည်သူများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအတွက် ထိခိက်မများက ိဘယ်လိ 

လျာ့ချမလ?ဲ 

  တည်ဆဲဥပ ဒနှင့် အသစ်ြပဌာန်းသည့်ဥပ ဒ များကိ မည်က့ဲသိ ့အကျို းသက် ရာက ်

မနှင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ ရှိ စမည်လ?ဲ ငွ ကးဆိင်ရာ မက်လးများနှင့် တိးတက်ထတ ်
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လပ်မလပ်ငန်းကိ ဘယ်လိချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်မည်လဲ? ၎င်းတိက့ိ နရာ ဒသအလက်ိ 

သက် ရာက်မရိှ စမည်လား? မည်သည့်အရာများက သစ် တာများအ ပ  အကီးမားဆး 

သက် ရာက်မ ရှိ စသလ?ဲ 

 

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများ 

 ဦးစား ပးနည်းလမ်းများ (သိ)့ အနာဂတ်လပ်ငန်းစဉ်များကိ သတ်မှတ်ရာတွင် 

မည်သည့်ဝန်ကီးဌာနများ/ ဌာနများက ြပဿနာအချိုက့ ိ ြဖရှင်းရန်လိအပ်မည်လဲနှင့် 

မည်သည့်ဝန်ကီးဌာန/ဌာနက ဦး ဆာင်၍ ဆာင်ရွက်မည်လဲ? ဘယ်သူ တွက 

အဓိကကျသည့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏လိအပ်ချက်များကိ ဦး ဆာင် ြဖရှင်းမည်လ?ဲ 

မက်လး ပးြခင်းများ (ဥပမာ-ဥပ ဒြပုြခင်း၊ ဘဏ်များဖွ ဖ့ို း စရန် ြပန်လည် ြဖရှင်းြခင်း၊ 

ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန၏ ဥပ ဒြပုစြခင်းစသည)် ကိ ြပန်လည်သးသပ်ရန်လိအပ်သည့် 

ယန္တရား တွက ဘာ တွလ?ဲ ဥပ ဒများကိ ဆက်စပ်မနှင့်ြဖည့်စွက်မများ ြပုလပ်ရန် ဆက် 

လက် ဆာင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ် တွက ဘာလ ဲ (ဥပမာ- နရာ ဒသအလိက ် ဦးစား ပး 

သတ်မှတ်ြခင်း (သိ)့ မက်လး ပးြခင်းဆိင်ရာ အခက်အခဲများစသည်)? 

 

ကန်ပစ္စည်းဆိင်ရာအ ြခခအတ်ြမစ်များ 

 နိင်ငအဆင့်ကန်ပစ္စည်းဆိင်ရာ အ ြခခအတ်ြမစ်သည် ရွးချယ်ထား သာ ကန် 

ပစ္စည်းများအတွက် နိင်င၏ ရရညှတ်ည်တသ့ည့် ဦးစား ပးများနှင့် မူဝါဒများကိ 

သတ်မတ်ှရန်နှင့် ရရှည်တည်တ့သည့် ထတ်လပ်မများကိြမင့တ်င်ရန် အစိးရအ နြဖင့် 

ြပည်သူပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိကက များကိ စစည်းနိင်ရန်နှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် 

ယန္တရားတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ အ ြခခအတ်ြမစ်တစ်ခကိ ရရှည်ဖန်တီး၍ ြပညသ်ပိူင်က နှင့် 

ပဂ္ဂလိက က များအ နြဖင့် ညီညွတ်မတစွာ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ပိင်ဆိင်သူများကိ 

ပါဝင် စြခင်းနှင့် ထတ်လပ်မြမင့်မား ပီး စရန်နှင့် ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်မကိ ဆန ့က်ျင်ထိခိက် 

စမများကိ လျာ့ချနိင်ရန်အတွက ် ခိင်မာသည့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ ပူး ပါင်း၍ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် စြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ နိင်ငတကာအ ြခခ အတ်ြမစ်များချမှတ်ြခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပမာများအ နြဖင့် နိင်င၏ အ ြခခအတ်ြမစ ်ကန်ပစ္စည်းများဖွ ဖ့ို း စရန ်

ပဲအမျို းမျို းထတ်လပ်ြခင်းဆိင်ရာ စားပဲွဝိင်း ဆွး နွးြခင်း (RTRS8)နှင့် ရရှည်တည်တ ့

                                                            
8 http://www.responsiblesoy.org/ 
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သည့် ဆီအန်းစိက်ပျို းြခင်း(RSPO) ဆိင်ရာ စားပွဲဝိင်း ဆွး နွးြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 အ ြခခအတ်ြမစ်များက ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ တိးြမင့် စရန် အခွင့်အလမ်းများကိ 

ပး သာ်လည်း ဥပ ဒြပု ရးအတွက ် အစားထိးနိင်ြခင်းမရှိပါ။  အစိးရအ နြဖင့် စဉ်းစား 

သးသပ်ြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အ ြခခအတ်ြမစ်အဖွဲတ့ွင် ပါဝင်သူများက ထာက်ခ 

ချက်များ ပးြခင်းြဖင့် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပု ရးတင်ွ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းအ နြဖင့် 

ဆးြဖတ်ချက်များ ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ နိင်ငအဆင့် အ ြခခအတ်ြမစ် 

အဖဲွတ့င်ွ ဝန်ထမ်းများအ နြဖင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်းနှင့် 

နည်းပညာဆိင်ရာ အက ပးြခင်းများ ြပုလပ်သင့်ပါသည်။ နိင်ငအဆင့် အ ြခခ အတ် 

ြမစ်များချမှတ်ရာတွင ် အာက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ အ ြခခသင့်ပါသည-် 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ- ဘက်လိက်မမရှိြခင်း၊ လပ်ပိင်ခွင့် ပးြခင်းနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်း 

များပါဝင်ြခင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလး၊ ခိင်မာ သာ ပါင်းစပ်ညိနင်းမနှင့် 

ရပ် ထွးမများက ိ ြဖရှင်းြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စဉ်းစားရန်အချက် 

 သင့်နိင်ငတွင် ကန်ပစ္စည်းဆိင်ရာ အ ြခခအတ်ြမစ်အသးြပုရာတွင် စိန် ခ မ (သိ)့ 

ြပဿနာတစ်ခခနှင့် ဆက်စပ် နသညဟ် သင်ထင်ပါသလား? 

 

မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ြခင်းအတွက ်ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအတွက ်ရလဒ်မူ ဘာင ်

 REDD+ လပ်ငန်းစဉ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းများသည ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိ သာ 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများြဖစ် ပီး ရည်ညန်းသတ်မှတ်ချက်အ ပ မှီတည်၍ မှန်လအိမ် 

ဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်း နှင့်/(သိ)့ ဖယ်ရှားြခင်းကိ တင်ိးတာနိင်ရန် ရည်ရွယ် 

ပါသည်။ ရလဒ်များကိ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ်နှင့် ညီမသည့် တန် (tCO2e) ြဖင့် ဖာ်ြပ၍ 

နိင်ငများက ရလဒ်အ ြခြပု ဝန် ဆာင်ခများက ိ တာင်းခရန ် တိင်းတာရရှိသည့် ရလဒ် 

များကိ ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းသိ ့ အစီရင်ခ တင်ြပြခင်းြဖစ် 

ပါသည်။ ဤအ ြခခကျ သာ ရည်ရွယ်ချက်ကိ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတ်မှတ ်

ရန် ဆာင်ရွက် နသည့် နိင်ငများအ နြဖင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။  
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 အချို ့ သာ REDD+ လပ်ငန်းများသည် ကာဗွန်ရလဒ်များကိ တိက်ရိက် 

တိင်းတာြခင်း ဆာင်ရွက်နိင် ပီး အြခား REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များမှာ ယခင်က ဆာင်ရွက် 

သူများမှ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန်အတွက ် ဆာင်ရွက်နိင်မည့်အ ြခအ နများကိ ဖန်တီး 

ပးရလိမ့်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်နယ်အဆင့်တွင်ြဖစ် စ(သိမ့ဟတ်) နိင်ငအဆင့်တွင်ြဖစ် စ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်းများသည် အမျို းမျို း သာ  REDD+ ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများ၏ သက် ရာက်မများ၏ရလဒ ် ြဖစ်သက့ဲသိ ့ ြပင်ပမှ သက် ရာက်မများ ဥပမာ 

REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စျးကွက်ဆိင်ရာ သက် ရာက်မများနှင့် သင့် လာ်မ 

မရှိသည့် မူဝါဒများနှင့် အစီအစဉ်များ၏ ရလဒ် ြဖစ်လိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သစ် တာများမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ ရည်ညန်းပမာဏ/ သစ် တာရည်ညန်းပမာဏ 

(Cancun သ ဘာတူညီချက်ပါ REDD+ လြခုမစနစ်များကိ ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် ထာက်ပ့ 

ြခင်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ) အ ပ မီှတည်၍ ကာဗွန်နှင့် ပတ်သက ်

သည့် ရလဒ်များ(ထိခိက်မ) ကိသာ ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းသိ ့

အစီရင်ခတင် ြပရန်လိအပ်ပါသည်။ သိ ့ သာ ် ၎င်းတိ၏့ အကျို းသက် ရာက်မနှင့် 

ထိ ရာက်မများကိ ကီးကပ်စစ် ဆးနိင်ရန်အတွက် ရလဒ်အဆင့်ဆင့်မှ လိအပ် သာ 

ထိခိက်မတ လျာက ် (ပ၈.၁၁)  REDD+ ဆိင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒများကိ ြပဌာန်းြခင်းနှင့် 

သက် ရာက်မရှိြခင်းကိ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းကိ နိင်ငများအ နြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

အတွက် အဆိပါရလဒ်များသည ် အသးဝင်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ခိင်မာ၍ ကျို း ကာင်း 

ဆီ လာ်သည့် ရလဒ်အဆင့်ဆင့် (ထည့်သွင်းြခင်းများ၊ ရလဒ်များ၊ အကျို း ကျးဇူးများ၊ 

ထိခိက်မ) နှင့် ဆက်စပ်သည့် ရလဒ်များမူ ဘာင ် (စညန်းများ၊ ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ြခင်းများ၊ 

ယူဆချက်များနှင့် ထိခိက်နိင်မများ) ကိ ဖွ ဖိ့ုးလာ စရန်နှင့် သတ်မှတ်နိင်ရန် အ သးစိတ ်

ဖာ်ြပထား သာ ြပာင်းလဲမသီအိရီက ကူညီ ပးနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 



ပ ၈.၁

ရင်းြမစ်

မည်ကဲ့သ

ရလဒ်မျ

ကာင်း

(သိ)့ အ

ကျးဇူး

သည့် 

အြမတ်

များနှင့်

၏ အတ

လည်း ရ

 

လည်း 

သတ်မှတ

ရးဆဲွနိ

၁၁ ြပာင်းလ

စ်။ ကလ

ခိင်မာ သာ

သိ ့ အက ိ

များ တိးတက

းစွာ ဆာင်

အစားထိးရ

းများရရိှ စ

ဥပ ဒများန

အရှိဆး ဥပ

 မူဝါဒများ

တတ်ိနှင့် အ

ရရှိ စမည် 

ကလသမဂ္ဂ

ထပ်တလဲလ

တ်ရန် ဥပ

နိင်ြခင်း၊ သ

R

မူဝါဒနှ

ဥပ ဒမျ

လဲမ ဆင်ိရာ

လသမဂ္ဂ RE

ာရလဒ်မူ ဘ

ကျိုးသက် ရာ

က်ရရှိ စရန်

င်ရွက်နိင်မမ

ရန်လိအပ်သ

စရန် ြဖည့်စွ

နှင့် မူဝါဒမ

ပ ဒများနှင့်

 ြပဌာန်းသ

အနာဂတ ် (ရ

 ြဖစ်ပါသည်

ဂ္ဂရာသီဥတ

လ ဲလိအပ်သ

ဒများနှင့် မ

သင့် လျာ်မ

REDD+နိင်

င့် 

ျား 

RE

ရာ သီအိရီချဉ

ရလ

REDD ဆိင်ရ

ဘာင်တစ်ခသ

ရာက်မရိှစွာ 

န် (ကီးကပ်

မရှိသည့် ဥပ

သည့ ် ဥပ ဒ

စွက် ဝင် ရ

များကိ နိင်

င့် မူဝါဒများ

သတ်မှတမ်မျ

ရလဒ်များကိ

ည်။ 

ြပာင်းလဲမ

သလိ ဆာင

မူဝါဒများကိ

ရှိသည့ ် R

င်ငအဆင့် မ

အကျိုး 

ရလဒ်များ

EDD+ဆင်ိရ

ထိ
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ဉ်းကပ်မအ

လဒ်အဆင့်ဆ

ရ်ာ အစီအစ

သည ်နိင်ငမ

 အ ကာ

ပ်စစ် ဆးြခင

ပ ဒများနှင့်

ဒများနှင့် မူ

ရာက်စွက်ဖ

င်ငများအ န

အြဖစ် ြပဌာ

ျား၏ အက ိ

ကိ အ ြခြပု

ဆိင်ရာ ကွ

င်ရွက်ြခင်းြ

ကိ လိက် လ

REDD+ ဆ

မဟာဗျူဟာ

 က

ရာ ပတ်သက

ထနိ်းချုပ်မအ

ခွန် အ ြခခ

ဆင့် 

စဉ် 

များအ နြဖ

ာင်အထည်

င်း) အတက်ွ

 မူဝါဒများ 

မူဝါဒများ 

က်မများ 

နြဖင့် အက

ာန်းသတ်မှ

ကျိုး ကျးဇူးန

ု၍) ကိ အက

ကွန်ဗင်းရှင်း

ြဖင့် တန်ွးအ

လျာညီ ထရိှွ

ဆင်ိရာ မူဝ

ာ (သိ)့ လပ်

အကျိုး 

ကျးဇူးများ 

ကဆ်က်နွယ်

အဆင့် 

ခကျသည့် အ

င့် ဥပ ဒမျာ

ဖာ်မည်ကိ 

က် ကူညီနိင်ပ

 နှင့် ြပုြပင်

နည်းတူ လ

ဆာင်ရွက်

ကျို းသက် ရ

တ်နိင်မညြ်ဖ

နှင့် အကျို း

ကဲြဖတ်နိင်ရ

အ နြဖင့် 

အား/ အတာ

ရ စရန် နှင့်/

ဝါဒများကိ 

ပ်ငန်းစီမချက

 

ထ

ယ်မ 

အကျိုးအြပစ

ားနှင့် မူဝါဒ

 ကီးကပ

ပါသည်။ ထိ

ြပာင်းလြဲခ

လိအပ် သာ

ကရန် လိအပ

ရာက်မနှင့် 

ြဖစ်ပါသည်။

းသက် ရာက

ရန် အခွင့်အ

လိအပ်မ မ

ားအဆီးအသ

/(သိ)့ ဒီဇိင်

အကဲြဖတ်

က ်

ထိခိက်မ 

များ 

စ်များ 

 

ဒများက ိ

ပ်ရန်နှင့် 

ထိ ့ နာက ်

ြခင်းများ 

ာအကျိုး 

ပ်ချက်ရှိ 

အကျိုး 

။ ဥပ ဒ 

ကမ်များ 

အ ရးကိ 

မရှိ သာ ်

သစ်များ 

းအသစ် 

တြ်ခင်းက ိ
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ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငများအ နြဖင့် တွန်းအားများကိ အချိန်နှင့်တ ြပးညီကီးကပ်ရန် အ ရး 

ကီးပါသည်။  

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း ဆာင်ရွက် နစဉ် စမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် လ့ကျင့် 

သင်ကားြခင်းများသည် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း က  (၂) အတွက် 

အ ရးကးီပါသည်။ လိက် လျာညီ ထွရှိ စမည့် စီမအပ်ချုပ်မကိ ရရှိ စရန်၊ လ့လာရရှိ 

သည့် သင်ခန်းစာများကိ စစည်းရန်နှင့် အမဲတ စ ြပာင်းလဲ နသည့် နိင်င ရး၊ လူမ ရးနှင့် 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ လိက် လျာညီ ထွရှိ စရန ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် 

မူ ဘာင်အတွင်း ြပာင်းလဲြပင်လွယ်ြပုလပ်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်စဉ် ခိင်မာသည့် တ ့ြပန်မ 

ယန္တရားကိ တည် ဆာက်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

စဉ်းစားရန်အချက် 

ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများမှ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်း သတ်မှတ်ြခင်း ဆာင်ရွက်စဉ် 

အ ြခခကျသည့် ရည်ရွယ်ချက် (“ရည်ညန်းပမာဏ အ ပ မှီတည်၍ တင်ိးတာနိင်သည့် 

မှန်လအိမ် ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မများက ိ လျာ့ချြခင်းများနှင့်/(သိ)့ ဖယ်ရှာြခင်းများက ိ

ဆာင်ရွက်ြခင်း”) ကိ ထိန်းသိမ်းရန် ဘာ ကာင့် အ ရးကီးပါသလဲ? 
 

 

ကိယ်စားညန်းကိန်းများကိ အသးြပုြခင်း 

လပ် ဆာင်ချက်အတွက ်ရည်ညွန်းအမှတ်အြဖစ ်မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မများ/ 

ဖယ်ရှားြခင်းများကိ အသးြပုရာတွင ် လက် တွမ့ကျ သာ သက် သြပြခင်းများနှင့်/(သိ)့ 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ၏ အကျို းသက် ရာက်မရှိသည့် သင့် လျာ်သည့် အချက်အလက် 

များကိ မ ထာက်ပ့ ပးနိင်ြခင်းများ ရှိနိင်ပါသည်။ REDD+ ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မနယ်ပယ ်

ြပင်ပရိှ ြပင်ပသက် ရာက်မများကိ သတ်မှတ် ဖာ်ြပစဉ် တိကျ သာ လိအပ်သည့် အဆင့် 

နငှ့်အတူ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် နရာ၌ ကာဗွန် လျာ့ချနိင်မကိ တိက်ရိက် 

တိင်းတာရာတွင ် ကန်ကျစရိတ်များ သာ ကာင့် အတားအဆီးနှင့် အခက်အခဲများရှိနိင် 

ပါသည်။ 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်စဉ် ရလဒ်များကိ အာင်ြမင်စွာ 

ရရှိ စရန် တိက်ရိက်နှင့် ညန်ကားချက်ဆိင်ရာ လပ် ဆာင်ချက်စညန်းကိန်းများကိ ပိမိ 

အသးြပု၍ လပ် ဆာင်ချက်များက ိ အား ပးြခင်းနှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ လမ်း ကာင်းများ 
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ရရှိ စရန် အသးဝင်ပါသည်။ အချိန်နှင့်/(သိ)့ ငွ ကးအသးချြခင်းနညး်လမ်း၊ ရပ် ထွးမ 

နည်းပါးသည့် ရလဒ်နှင့်အည ီ တိးတက်မကိ တင်ိးတာြခင်းအတက်ွ ကိယ်စား ညန်းကိန်း 

များက အသးဝင်ပါသည်။ အပီးသတ်ကာဗွန်ထိခိက်မကိ တိက်ရိက်တိင်းတာနိင်ြခင်း 

မရှိ သာ်လည်း ကိယ်စားညန်းကိန်းများအ နြဖင့် လိအပ် သာ ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများ 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်များ ထာက်ပ့ ပးနိင်ြခင်း၊ ြပာင်းလ ဲ

ြခင်း သီအိရီအရ ထိခိက်မအားလးကိ ကူညီ ထာက်ပ့ ပးြခင်းများ ြပုလပ် ပးနိင်ပါသည်။ 

တိးတက်မနှင့် ထိခိက်မလမ်း ကာင်းများ ရှာ ဖွရန ် ဝင် ရာက်စွက်ဖက်မများက ိ

မြပုလပမ်ှီနှင့် ြပုလပ်စဉ်ကာလတွင ် ကိယ်စားညန်းကိန်းဆိင်ရာ ကိန်းဂဏန်းသတင်း 

အချက်အလက်များကိ စ ဆာင်းထားရှိသင့်ပါသည်။ 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ထာက်ပ့ကူညီမည့် ကိယ်စားညန်း 

ကိန်းများ၏ ဥပမာများတွင် အာက် ဖာ်ြပပါတိ ့ပါဝင်နိင်ပါသည်- 

• သစ်ထထည်များ၊ ထင်း လာင်စာ(သိ)့ သစ် တာဧရိယာမ ှထတ်ယူသည့် အြခား 

ထတ်လပ်မများ 

• သစ်များကိ ပိင်းြဖတ်ြခင်း/ သစ်ထတ်ြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 

သစ် တာနယ် ြမဧရိယာ 

• တရားမဝင်သစ်ထတ်ယူမဆိင်ရာ ထင်ရှားသည့် ြပစ်မအ ရအတွက ်

• အရည်အ သွးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ သစ်ပင်စိက်ပျို းထားသည့် ဟက်တာ 

ပမာဏ 

• သစ်ပင်များ စိက်ပျို း ပီး နာက်(သိ)့ ဓမ္မတာမျို းဆက်ြခင်း ထာက်ပ့ ပးသည့် 

ပင်ပျိုများ ယကည်စိတ်ချရသည့် အရွယ်သိ ့ ရာက်ရှိရှင်သန်သည့် သစ်ပင်အ ရ 

အတွက်  

• စွမ်းအင်ရရှိမ- ဇီဝ လာင်စာ (Biomass) အသးြပုသည့် မီးဖိများကိ လ လာက ်

စွာ ရရှိနိင်မများနှင့်အတူ ၎င်းတိက့ိထတ်လပ်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းနှင့် အသးြပုြခင်း  

• ဇီဝ လာင်စာအသးြပုြခင်းမှ ြပာင်းလဲ၍ အသးြပုသည့် စွမ်းအင်များနှင့် 

စွမ်းအင်များလွယ်ကူစွာရရှိရန် တိးတက်မ 

• သစ် တာြပုန်းတီးမမရှိြခင်း(Deforestation Free)မူဝါဒများအပါအဝင် ရရှည် 

တည်တ့သည့် စညန်းကိန်းများ အာက်တွင ် ပါဝင်သည့် ဆီအန်းစိက်ပျို းြခင်း 

ဟတ်တာ/ % ပမာဏ 
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• သဘာဝမျို းဆက်ြခင်း တိးတက်မကိ အကျို းသက် ရာက် စသည့် ယခင်နှစ်များ 

နှင့် နင်းယှဉ်ပါက မီး လာက်ကမ်းမမရှိသည့် ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ပိ့င် ြမ 

ဟတ်တာ ပမာဏ 

ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းရန်အတွက် သင့် လျာ်သည့် ကိယ်စားြပု ရည်ညန်း 

ကိန်းများ မသတ်မှတ်နိင်လ င် REDD+ မဟာဗျူဟာ၏ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်း/ 

ဖယ်ရှားြခင်းဆိင်ရာ ရလဒ်များအားလးအတွက် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းသတမှ်တ် 

ရန် မြဖစ်နိင်ပါ။ အဆိပါကိစ္စတွင် ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများတွင် REDD+ ရလဒ်အ ြခြပု 

ဝန် ဆာင်ခများအတွက ် ရင်းနီှးြမုပ်နှရာတင်ွ အကျို းအြမတ်ရလိမ့်မည/် မရလိမ့်မည်က ိ

သိရိှရန်အတက်ွ မြဖစ်နိင်ပါ။  

သယဇာတများ၏အကျို းအြမတ်ဆိင်ရာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအ ပ အ ြခခရန် ရည်ရွယ်၍ 

REDD+ မဟာဗျူဟာများကိ ရးဆွဲရာတွင် အဆိပါဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများကိ မပါဝင်ရန် 

(သိ)့ ဥပ ဒများနှင့် မူဝါဒများလျာထားသတ်မှတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ လျာ့ချရန်ြဖစ် 

ပါသည်။ သိ ့ သာ ်မည်သိပ့င်ြဖစ် စ နိင်ငများအ နြဖင့် လမူ ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်(သိ)့ စီးပွား 

ရးဆငိရ်ာ စညန်းများြဖင့် ၎င်းတိ၏့ သရပ်ြပအကျို းအြမတ်များအပါအဝင် အြခား 

အ ကာငး်အချက်များအတွက် REDD+ မဟာဗျူဟာများတွင ် အဆိပါ ဥပ ဒများနှင့် 

မူဝါဒများကိ ြပဌာန်းရန် ဆန္ဒရှိနိင်ပါသည်။  

 

စဉ်းစားရန်အချက် 
 ဖာ်ြပထားသည့ ် ကိယ်စားရည်ညန်းကိန်းများစားရင်းကိကည့်ရ၍့ မှန်လအမ်ိ 

ဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လတ်မက ိ တိင်းတာြခင်း ဆာင်ရွက်သကဲ့သိ ့ ယဘူယျအားြဖင့်နှင့် 

အထူးအားြဖင့် ကိယ်စားညန်းကိန်းများကိ အသးြပုရာတွင် အားနည်းချက/်စိန် ခ မ တစ်စ 

တစ်ရာက ိသင် တွ ရိှ့ပါသလား? 

 

ကွင်းဆင်း လ့လာြခင်း 

 ဘရားဇီးနိင်င၏ အ မဇန်ရန်ပ ငွသည်9 REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ဥပ ဒ 

များနှင့် မူဝါဒများ ြပဌာန်းနိင်ရန်အတွက် အ ရးပါ သာ ဥပမာတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ 

                                                            
9 အ သးစိတ်အချက်အလက်များကိ သိရှိလိပါက http://www.amazonfund.gov.br/.တွင ်ကည့်ရန့ိင်ပါ 
သည်။ 
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ခနှစ ် ဩဂတ်လ (၁)ရက် နတ့ွင် တရားဝင်ြပဌာန်းထားသည့် ဥပ ဒအမှတ ် ၆၅၂၇ တွင် 

ဖာ်ြပထားချက်အရ ကာကွယ်ြခင်း၊ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် သဲကန္တာရြဖစ်ထွန်းမတိက် 

ဖျက် ရးလပ်ငန်းများ သက် ရာက်မရှိ စရန်သကဲ့သိ ့အ မဇန် ဒသ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ 

ရှိသည့်  သစ် တာများက ိ ရရှည်တည်တ့စွာ အသးြပုနိင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိင်ရန် 

အတွက် ြပန်လည်မ ပးဆပ်ရသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများြဖစ် သာ လှူ ဒါန်း ထာက်ပ့မများ 

ြမင့်တက်လာ စရန် အ မဇန်ရန်ပ ငွကိ ဒီဇိင်း ရးဆွဲထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

စီမအပ်ချုပ်မ 

 အ မဇန်ရန်ပ ငွကိ ဘရားဇီးနိင်ငဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဘဏ်(BNDES)မှ စီမအပ်ချုပ် 

ပီး ရန်ပ ငွများကိ တိးပွား စြခင်း၊ ကန်ထရိက်များကိ အကူအညီ ပးြခင်းနှင့် အကျိုးသက ်

ရာကမ်များနှင့် ထာက်ပ့ ပးသည့် စီမကိန်းများကိ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းများ ဆာင်ရွက် 

ပါ သည်။ အ မဇန်ရန်ပ ငွတွင် လမ်းညန်မ ကာ်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ စ့ည်းထားရှိ ပီး အဆိပါ 

ကာ်မတီအ နြဖင့် ညန်ကားချက်များြပဌာန်း ကြငာြခင်းနှင့် ရရှိလာသည့် ရလဒ်များကိ 

ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း ဆာင်ရွက်ပါသည်။ အဆိပါရန်ပ ငွတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကီးဌာနက 

ခန ့အ်ပ်ထားသည့် နည်းပညာဆိင်ရာ ကာ်မတီတစ်ရပ်ရှိ ပီး အ မဇန်သစ် တာများ ြပုန်း 

တီးြခင်းမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ တိင်းတာ၍ ထာက်ခချက် ပးြခင်း ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

နည်းပညာ ကာ်မတီအ နြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးသည့် ဧရိယာများနှင့် တစ်ဟက်တာတွင် 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိတွက်ချက်ရန်အတွက ် ကာဗွန်ထတ်လတ်မများက ိ တွက်ချက်ရာတွင ်

အသးြပုသည့် နည်းပညာများကိ အသးြပု၍ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကီးဌာနက 

တင်ြပလာသည့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းမ ှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လျာ့ချနိင်မကိ တွက်ချက ်

ြခင်းများကိ အတည်ြပုြခင်း ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

 

ပိင်ဆိင်မများနှင့် ဝင် ငွ 

 အ မဇန်ရန်ပ ငွ၏ ပိင်ဆိင်မများသည ် လှူ ဒါန်း ထာက်ပ့ြခင်းနှင့် ငွ ကးရင်းနှီး 

ြမုပ်နှမများမှ ရရှိ သာ အကျို းအြမတ်များြဖစ်ပါသည်။ လျူဒါန်းသူများ၏အာမခရန်ပ 

ငွကိ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ြခင်းအား ဘရားဇီးနိင်ငဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဘဏ်မှ ကိင်တွယ်ထားရိှ 

ပါသည်။ အ မဇန်ရန်ပ ငွ၏ ဝင် ငွထွက် ငွစာရင်းက ိနှစ်စဉ်နှစ်ကန်တွင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

မြပုပဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းမှ အကျို းအြမတ်အားလးရရှိသည့် အကျို းအြမတ် ပ သည့်နှစ်တွင ်

လဲ ြပာင်းအသးြပုြခင်း ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 



61 

 

အဆိြပုဧရိယာနှင့် အကျိုး ကျးဇူး 

 အ မဇန်ရန်ပ ငွအား အာက် ဖာ်ြပပါဧရိယာများတွင ် ထာက်ပ့ ပးပါသည-် 

• ကို းြပင်ကာကွယ် တာများနှင့် သဘာဝနယ် ြမများစီမအပ်ချုပ်ြခင်း 

• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်း 

• ရရှည်တည်တ့ စသည့် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ 

• ရရှည်တည်တ့သည့် သစ် တာများအသးချြခင်းနှင့်အတူ စီးပွား ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်း 

များ ဖန်တီးြခင်း 

• ဂဟ ဗဒဆိင်ရာနှင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဇန်များသတ်မှတ်ြခင်း၊ ဒသဆိင်ရာ အစီ 

အစဉ်နှင့် စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းများကိ ထိန်းချုပ်ြခင်း 

• ဇီဝမျိုးဇမျိုးကွဲဆိင်ရာ ရရှည်တည်တသ့ည့် အသးြပုြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းကာကယွ ်

ြခင်း 

• သစ် တာြပုန်းတီးသည့် ဧရိယာများ ြပန်လည် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

• ၎င်းအြပင် အ မဇန်ရန်ပ ငွအ နြဖင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် သစ် တာြပုန်းတီး 

ြခင်းများ ထိန်းချုပ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ အြခား ဘရာဇီး ဒသ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ 

နှင့် အြခားအပူပိင်း ဒသနိင်ငများတွင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဆိင်ရာ 

စနစ်များကိလည်း ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ 
 

ထပ် လာင်း၍ မှန်လအိမ်ဓါတ် ငွ မ့ျားထတ်လတ်မကိ လျာ့ချရာတွင် လ့လာရန ်

အဆြိပုထားသည့် ဧရိယာများကိ ထာက်ပ့ရန်အတွက ် အ မဇန်ရန်ပ ငွကိ စ ပါင်း၍ 

စနစ်တကျထားရှိပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ကာကွယ်ြခင်း၊ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ လျာ့ချြခင်းအပါအဝင် အ ရးပါသည့် ဦးတည်ချက်များနှင့် 

အ မဇန် ဒသ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များရှိသည့် ဧရိယာတင်ွ ရရှည်တည်တ့ စသည့် 

သစ် တာအသးြပုြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့်  

ဦးတည်ချက်များကိ ပီး ြမာက် စရန် ကူညီ ထာက်ပ့ ပးမည ်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 

ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း 

 အ မဇန်ရန်ပ ငွတည် ထာင်ြခင်းကိ ထာက်ပ့ရန် (နှင့် ယဘူယျအားြဖင့် သစ် တာ 

လပ်ငန်းများကိ ပိမိ ကာင်းမွန်ရန် ကီးကပ်ြခင်း- အထးူသြဖင့် အ မဇန်ဧရိယာတငွ ်
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သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း-) ဘရားဇီးနိင်ငရိှ နယ် ြမဆိင်ရာ သ တသန အဂျင်စီမှ အ မဇိးနီး 

ယား သစ် တာ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းစနစ်ကိ တည် ထာင်ထားရှိ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 နယ် ြမဆိင်ရာ သ တသန အဂျင်စီ၏ နညး်ပညာရပ်များကိ ၎င်းတိ၏့ 

အ မဇိးနီးယားကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းစနစ်သိ ့ ထာက်ပ့ရန်နိင်ရန်အတွက ် အဆိပါ အဂျင် 

စီကိ အထက်တွင် ဖာ်ြပထားသည့် ကွဲြပား သာလပ်ငန်းများနှင့် ြဖည့်စွက်စီမကိန်းများ 

ြဖစ်သည့် ပိမိအကျို းသက် ရာက်မရှိသည့် သစ် တာထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ဥပ ဒသက် ရာက်မ 

ရှိ စရန် အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် သစ် တာဖးလွမ်းမကိ အချိန်နှင့်တ ြပးည ီ ကီးကပ် 

စစ် ဆးြခင်း (DETER)၊ သစ် တာြပုန်းတီးမကိ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ြခင်း(DEGRAD)၊ 

ရွးချယ်ြခင်းနည်းြဖင့် သစ်ထတ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များ (DETEX)နှင့် နှစ်စဉ်သစ် တာြပုန်း 

တီးမကိ ခန ့မ်ှန်းြခင်း (PRODES) များြဖင့်  ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည်။ ဘရာဇီးနိင်င၏စနစ ်

သည ် ကမ္ဘာ ပ တွင ် အကီးမားဆးနှင့် ခိင်မာဆး သာ သစ် တာကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း 

ယန္တရားစနစ ် တစ်ခြဖစ် ပီး ၂၀၀၄ခနှစ်မှ စ၍ အ မဇိးနီးယားတင်ွ ထပ်မ၍ အပ်ချုပ်မ 

ကင်းမဲ့သည့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိ ြဖစ် စသည့် လပ်ငန်းများကိ ကာကွယ်ရန် အ စာ 

ပိင်းကာလက တိင်းတာရရှိချက်များက ိအ ြခခ၍ လစဉ်သစ် တာဖးလမ်းမ ြပာင်းလဲြခင်း 

သတင်းအချက်အလက်များကိ ထာက်ပ့ ပးလျက် ရှိပါသည်။ အရင်းအြမစ်ရလဒ်များကိ 

ဖွင့် ပးသည့်အ နြဖင့် နယ် ြမဆိင်ရာ သ တသန အဂျင်စီ၏အချက်အလက်များကိ 

CDETER၊ DEGRAD၊ DETEX နှင့် PRODES စသည့်လပ်ငန်းများ စီမကိန်းများသိ ့

အခမဲ့ြဖန ့် ဝ ပးြခင်းများြပုလပ် ပးလျက်ရှိပါသည်။ ဤစနစ်တင်ွ လွတ်လပ်စွာရယူနိင် 

သည့် ဝက်ဆိဒ်တစ်ခ http:// www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php. ရိှ ပီး 

အဆိပါစနစ်ကိ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ြပုလပ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 အဆိပါ တစိတ်တပိင်းအကျို းသက် ရာက်မများ (အ မဇန်ရန်ပ ငွနှင့် ကီးကပ်စစ် 

ဆးြခင်းစနစ်များ) ဘရားဇီးနိင်ငအ နြဖင့် ၂၀၀၄ခနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ်သစ် တာ 

ြပုန်းတီးမနန်းကိ ထူးြခားစွာ လျာ့ချနိင်ခဲ့ပါသည်။ (ပ၈.၁၂ကိ ကည့်ပါ) 

 

ပ(၈.၁၂) အ မဇိးနီးယားတွင် တရားဝင် နှစ်စဉ်သစ် တာြပုန်းတီးမနန်း 



ရင်းြမစ်
 

လ့ကျ

၁။ အ

 

ကတကိ

၂။ RE

စကားလ

စ်။ နယ်

င့်ခန်းများ 

ြဖမှန်ကိ ရွ

မှန်လအိမ်ဓ

ကဝတမ်ျားနှ

• မူဝါဒသ

• ဥပ ဒသ

• နည်းဥပ

• လက် တ

• မက်လး

• အထက်

EDD+ လ

လးများကိ ရ

• သစ် တ

လတ်မက

• သစ် တ

ကာဗွန်

• သစ် တ

ထန်ိးသိ

ယ် ြမဆိင်ရာ

ရးပါ။ 

ဓါတ် ငွထ့တ

နင့် ဥပ ဒမျာ

သစ်များ 

သစ်များ 

ပ ဒသစ်မျာ

တွ ့ ဆာင်ရွ

း ပးစနစ်မျ

က်ပါအားလး

ပ်ငန်းစဉ် 

ရှာ ဖွပါ။ 

တာြပုန်းတးီ

ကိ လျာ့ချြ

တာအတန်းအ

ထတ်လတ်

တာကာဗွန်အ

သိမ်းကာကွယ

ာသ တသန

တ်လတ်မမျာ

ားနှင့် မူဝါဒ

ား 

ရက်ြခင်းမျာ

များ 

း 

(၅) ခကိ 

းြခင်းမှ ကာ

ြခင်း (D) 

အစားကျဆ

မကိ လျာ့ခ

အရင်းအြမစ်

ယ်ြခင်း (C)
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န အဂျင်စ(ီ၂

ား လျာ့ချရ

ဒများကိ အ

းနှင့် 

ဖာ်ြပထား

ာဗွန်ထတ ်

ဆင်းြခင်းမှ  

ချြခင်း(R) 

စ်များကိ  

) 

၂၀၁၅) 

ရန်နိင်င၏ 

အာက်ပါပစြ

းပါသည်။ ဂ
T E B 

N D L 

E K W 

M H E 

E Y X 

C A R 

N H O 

A B C 

H K H 

 ရှင်းလင်းစွ

ြဖင့် ဆာင်

ဂရစ်ကွက်တ
R N E H 

G L B W 

B C J R 

Q A M X 

Y E N A 

B O N I 

A L M S 

R B T Z 

G A O F 

စွာ ြပဆိထ

ရွက်နိင်ပါသ

တင်ွ ထင်ရှ
H E Z U

S Y Y E

K R H F

R Q O L

M R Z U

E K D F

A E J S

R T P N

V Z S N

 

ထား သာ 

သည်။ 

ရားသည့် 
U K D J G

E E H N G

F E I O M

L C N N Y

U E Z A M

F T H M S

S B S T S

N R X O R

N Y X G M

G 

G 

M 

Y 

M 

S 

S 

R 

M 



64 

• သစ် တာများက ိ ရရှည်တည်တ့ စရန်  

စီမအပ်ချုပ်ြခင်း (S) 

• သစ် တာကာဗွန်အရင်းအြမစ်များကိ 

 ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စြခင်း (E) 

 


