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REDD+ သင်ခန်းစာ - REDD+ ဆိင်ရာ ဂျာနယ်များကိ လ့လာ 

သင်ယူြခင်း 
 

မာတိကာ စာမျက်နှာ 

REDD+ အထူးဘာသာရပ် - သင်ယူြခင်းဂျာနယ် ၁ 

အဓိကအချက်အလက်များ ၂ 

နိဒါန်း ၃ 

စီးပွား ရးရာသစ်တစ်ခအတွက် စနမူနာ ၃ 

REDD+ နှင့် အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရး ၃ 

UNFCCC နှင့် ဆက်စပ်သည့် REDD+ ဆိင်ရာ ဘ ာ ရး ၇ 

တိက်ရိက်နှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စသည့် 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ အ ကာင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်သည့် REDD+ 

ဘ ာ ရး 

၁၀ 

ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ REDD+ ဘ ာ ရးအရွယ်အစား ၁၇ 

Case study လက် တွ ့ြဖစ်စဉ်များကိ လ့လာြခင်း ၂၈ 

Exercises လ့ကျင့်ခန်းများ ၃၂ 
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အဓိကအချက်အလက်များ 
 

• REDD+ ဆိသည်မှာ ဖွ ဖိ့ုးဆနိဲင်ငများအား ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လင့်မ 

အတိင်းအတာအတွက ် သစ် တာရည်ညန်းချက ် သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာ ဘးရန ်

အတားအဆီးများနှင့် သက်ဆိင်သည့် သစ် တာရည်ညန်း အတင်ိးအတာ နှင့် 

နင်းယှဉ်၍ ၎င်းတိ၏့ မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုထား သာ ဖန်လအိပ်ဓါတ် ငွ  ့

ထတ်လင့်မ လာ့ချြခင်း သိမ့ဟတ် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ဖယ်ရှား ပးြခင်းတိအ့တွက် 

ငွ ရး ကး ရးပိင်းဆိင်ရာ ဆလာဒ်အြဖစ် ပး သာ သ ဘာတရားတစ်ခ ြဖစ ်

ပါသည်။ 

• REDD+ သည ်စီးပွား ရးအကူးအ ြပာင်းနှင့်အတွက် တစ်သားတည်းကျ၍ ခဲွြခား၍ 

မရ သာ အစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ်သည့်အြပင် ၎င်း၏ ရလာဒ်အ ပ  အ ြခခ သာ 

ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာ ချဉ်းကပ်မသည် နိင်ငများအတွက ် ကာဗွန် ထတ်လတ်မ 

လျာ့နည်း သာ အ ြပာင်းအလဲဆီသိ ့ ရာက် အာင ်လပ် ဆာင်ရာတွင ်အ ထာက ်

အကူြပု သာ ြဖစ်စဉ်တစ်ခအြဖစ် လပ် ဆာင်နိင်စွမ်း ရှိပါသည်။ 

• ငွ ကး ထာက်ပ့မ နှင့် REDD+ ၏ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်တိက့ိ ခဲွြခား 

သိြမင်နိင်ရန် အ ရး ကီးပါသည။် 

• UN-REDD အစီအစဉ်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ လပ် ဖာ်ကိင်ဖက်နိင်ငများ 

အတွက် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန်အတွက် နှင့် 

အထူးသြဖင့် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများအတွက် ရလာဒ်အ ပ အ ြခခ သာ ငွ ကး ပး ချမ 

များ လက်ခရရှိနိင်ရန်တိအ့တွက် အာင်ြမင်စွာ ကူညီ ထာက်ပ့နိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ဒီသင်ရိးမှာ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်လိအပ်သည့် နိင်ငများတွင ် စီးပွား ရး 

အ ကာင်းအရာအြပင် ဘ ာ ရးအတက်ွအလားအလာရိှ သာ အရင်းအြမစ်များအပါအဝင် 

REDD+ ဘ ာ ရးအတွက် ပိ၍အ သးစိတ်သည့် အစိတ်အပိင်းများပါ ပါရှိပါသည်။ 

ဒီသင်ရိးမှာ အာက်ပါရှင်းလင်းချက်များပါဝင်ပါသည်- 

• နိင်င၏ ဆက်စပ်လမ်းြခု န သာ အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရးအ ြပာင်းအလဲ၏ အစိတ် 

အပိင်း အြဖစ် REDD+ 

• UNFCCC ၏အစိတ်အပိင်းဆိင်ရာ REDD+ ဘ ာ ရး 

• သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၏ စီးပွား ရးဆိင်ရာ အ ကာင်းချင်းရာများ 

• REDD+အတွက် ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်များနှင့် လိအပ်ချက် 

ကွက်လပ်များ 

• UN-REDD ငွ ကးပိင်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်၏ အ ြခခအ ဆာက်အအများ 

 

စီးပွား ရးသစ်တစခ်အတွက် စနမူနာ 

REDD+ ဆိသည်မှာ ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများအား ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လင့်မအတိင်းအတာ 

အတွက် သစ် တာရည်ညန်းချက ် သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာ ဘးရန်အတားအဆီးများနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် သစ် တာရည်ညန်းအတင်ိးအတာနှင့်နင်းယှဉ်၍ ၎င်းတိ၏့ မှန်ကန် ကာင်း 

အတည်ြပုထား သာ ဖန်လအိပ်ဓါတ် ငွထ့တ်လင့်မ လာ့ချြခင်း သိမ့ဟတ် ဖန်လအိမ် 

ဓါတ် ငွ ဖ့ယ်ရှား ပးြခင်းတိအ့တွက် ငွ ရး ကး ရးပိင်ဆိင်ရာ ဆလာဒ်အြဖစ် ပး သာ 

သ ဘာတရားတစ်ခြဖစ်ပါသည်။သိ ့ သာ် REDD+ အတွက် လက် တွက့ျကျ အလပ်ြဖစ ်

ဖိရ့န်အတွက ် REDD+ အား ကာဗွန်ထတ်လင့်မ လျာ့နည်းမ၊ အရင်းအြမစ်များကိ 

ထိ ရာက်စွာအသးချ ပီး တရားမတ သာစီးပွား ရးများဆီသိ ့ နိင်ငတစ်နိင်င၏ ပိမိ 

ကျယ်ြပန် ့ သာ အစီအစဉ်များအတွင်း ခိင် မဲစွာ ြမုပ်ထားဖိရ့န် အ ရးကီးပါသည်။ 

 

REDD+ နှင့် အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရး 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ယိယွင်းလာမများသည် အစိးရအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

ကမ္ပဏီများနှင့် စားသးသူများအား ၎င်းတိ ့ဆးြဖတ်ချက်ချပချနည်းများကိ ြပာင်းလဲ စရန ် 

စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းမနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်းတိအ့ကား သဟဇာတ 
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ြဖစ် စြခင်းအားြဖင့် တွန်းအား ပးလျက်ရှိပါသည်။ သဘာဝသယဇာတများ ထတ်ယူမနှင့် 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မနှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ဆးရးမကိြဖစ် စ သာ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းမတိက့ိ 

အ ြခခ သာ မကုစဖူးဟ အမည်တွင် လာက် အာင် ဆိးရွားလှသည့်  ၂၀ ရာစ၏ 

စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းမသည် ြမနှင့် ရသယဇာတများကိ မှန်ကန် သာနညး်လမ်းြဖင့် အကျိုးရိှရိှ 

အသးချ သာ ကမ္ဘာ့စီးပွား ရးစနမူနာတစ်ခဆီသိ ့ ြပာင်းလဲရန် လိအပ် န ပီြဖစ်ပါသည်။ 

ဒီ ြပာင်းလဲမသည ် “ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆိင်ရာ အ ကာင်းအရာများကိ သိသာထင်ရှား 

စွာ လျာ့ချ ပး ပီး လူသားအရင်းအြမစ်နှင့် လူမ ရးမ ြခများက ိ တိးတက်လာ စ သာ 

စီးပာွး ရးတစ်ရပ်” ဟ UNEP မှ “အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရး” ဟ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထားသည့် 

ြပာငး်လဲမတစ်ဆီသိ ့ ချဉ်းကပ်ပါဝင် ပတ်သက် နပါလိမ့်မည်။ ပိမိကျယ်ြပန် ့ သာ 

ြမအသးချမအခန်း က တစ်ရပ် (သစ် တာ၊ စိက်ပျို း ရးနှင့် အြခားက များအပါအဝင်) 

အ နြဖင့် အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရးတစ်ခဆီသိ ့ ြပာင်းလဲရာတွင ်အကူအညီြဖစ် စရန်အတွက် 

သစ် တာြပုန်းတီးမနန်း၊ သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းမတိက့ိ လာ့ချရန်အတွက ်

စီးပာွး ရးရာကိစ္စရပ်များကိ လ ့ ဆာ်ရန်နှင့် ထာဝစဉ်တည်တ့ သာ သစ် တာစီမ 

အပ်ချုပ်မနှင့် ကာဗွန်စပ်ယူသည့် သစ် တာအရင်းအြမစ်များ တိးြမင့်ရန်အတွက် သိသာ 

ထင်ရှား သာ အရင်းအနှီးလိအပ်ပါသည်။ 
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အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့် အ ကာင်းတရားများ၊ ြဖရှင်းရန်လိအပ်သည့် အချက်အလက ်

များနှင့် အ သးစိတ် ဆွး နွးချက်များအား ြပုစ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

UNFCCC လမ်းစဉ်အရ REDD+ ရန်ပ ငွ ကး 

ဝါ ဆာတွင်ကျင်းပသည့် COP 19 တွင် ဆးြဖတ်ချက(်၇)ခ ချမှတ်ခ့ဲ ပီး “REDD+ အတွက ်

ဝါ ဆာ ဘာင်” ဟ ကိးကားခဲ့ကသည်။ ဝါ ဆာ ဘာင်တွင် အဖွဲအ့စည်းပိင်းဆိင်ရာ 

စီစဉ်မများအပါအဝင် လပ်ငန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအတွက ် အ ထာက်အပ့များ 

တိးြမင့်မအ ပ  ဆးြဖတ်ချက်တစ်ခပါဝင်ပါသည်။ ရလာဒ်အ ပ ြခခသည့် ဘ ရးနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် အြမင်ရ ထာင့်များအ ပ  ဆးြဖတ်ချက်တစ်ခအား ပထမဦးစွာ 

ချမှတ်ခဲ့ကသည်။ UNFCCC သည် ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများအတက်ွ ရလာဒ်အ ပ ြခခသည့် 

ငွ ပး ချမများနှင့် ရလာဒ်အ ပ ြခခသည့် ဘ ရးတိအ့တွက် ရာင်ြပန်ဟပ် စသည့် 

၎င်းတိ၏့ REDD+ လပ်ငန်းများ၏ ရလာဒ်များ ရရိှ စရန် ြဖစ်စဉ်များ ချမှတ်ထားပါသည်။ 

ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် လပ် ဆာင်မများကိ UNFCCC တွင် အကိမ်များစွာ 

ကိးကားခ့ဲပါသည်။ ဥပမာ- 

• 1/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်နပါတ်စဉ် (၁၆)၊ စာပိဒ်အမှတ ် (၇၃)တွင် ရလာဒ်အ ပ  

အ ြခခသည့် လပ် ဆာင်မများကိ အြပည့်အဝ တိင်းတာသင့် ကာင်း၊ မှတ်တမ်းတင ်

သင့် ကာင်းနှင့် စိစစ်အတည်ြပုသင့် ကာင်း၊ 

• 1/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်နပါတ်စဉ် (၁၇)၊ စာပိဒ်အမှတ ် (၇၇)တွင် ရလာဒ်အ ပ  

အ ြခခသည့် လပ် ဆာင်မများ အြပည့်အဝ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအတွက် 

ဘ ာ ရး ဆိင်ရာ ြဖစ်နိင်သည့်နည်းလမ်းများ စူစမ်း ဖာ်ထတ်ရန ် ညီလာခ အာက်ရှိ 

ရရှည်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည့်အလပ်အဖွဲ ။့ 

• 2/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်နပါတ်စဉ် (၁၇)၊ စာပိဒ်အမှတ ် (၆၄)တွင် ဖွ ဖိ့ုးဆနိဲင်ငများ 

အတွက် ရလာဒ်အ ပ ြခခသည့် ဘ ာ ငွ ကးလက်ခရရှိဖိရ့န်အတွက ် 1/CP ရိှ 

ဆးြဖတ်ချက်နပါတ်စဉ် (၁၆)၊ စာပိဒ်အမှတ ် (၇၃ နှင့် ၇၇) တိရိှ့ ရလာဒ်အ ပ  

အ ြခခသည့် လပ် ဆာင်မများအား တာဝန်ယူလက်ခ ဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ မ့ျား 

အ နြဖင့် ဖာ်ြပပါလပ် ဆာင်မများအား အြပည့်အဝ တိင်းတာမှတ်တမ်းတင်၍ 

မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုသင့်ပါသည်။ 

• 9/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်နပါတ်စဉ် (၁၉)တွင် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများ၏ တိးတက်မအ နြဖင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ြဖစ်စဉ်များအတွက ် လ လာက်၍ ခန်မှ့န်းနိင်သည့် 
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အ ထာက်အပ့တိ၏့ ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် မတည်မလပ်ငန်းများဆီသိ ့ ရာက်ရိှ 

နိင် ရး။ 

 

ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် ငွ ကး ပး ချမများနှင့်ပတ်သက်၍ အာက်ပါဥပမာများ 

ရှိပါသည-် 

• 9/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉)တွင် 2/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်နပါတ်စဉ် (၁၇)၊ 

စာပိဒ်အမှတ ် (၆၄)အား ရည်ညန်းသည့် လပ် ဆာင်မများ အြပည့်အဝ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ြခင်းအတွက ် ဖွ ဖိုးဆဲနိင်ငများအတွက် ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် ဘ ာ ငွ ကး 

အ နြဖင့် ကွဲြပားြခားနား သာ အရင်းအြမစ်များအပါအဝင် အများသး၊ ပဂ္ဂလိက၊ 

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်ြခင်းနှင့် အများပါဝင်ြခင်း အစရိှသည့် အရင်းအြမစ်များဆီမှ 

နာက်ထပ် ရရှိနိင်ပါသည်။ 

• 9/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉)တွင်  အဆိပါလပ် ဆာင်ချက်များအား 13/CP ရိှ 

ဆးြဖတ်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉) နှင့်  and 14/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉)တိန့ှင့် 

အညီ အြပည့်အဝ တိင်းတာသင့်၍ ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများအ နြဖင့် 1/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက ်

အမှတ်စဉ် (၁၆)၊ စာပိဒ်အမှတ် (၇၁)အား အ ြခခ၍ 12/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်အမှတ်စဉ် 

(၁၇) နှင့် 11/CP ရိှ ဆးြဖတ်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉)တိန့ှင့်အည ီလိအပ်ချက်များအားလး 

ရှိသင့်ပါသည်။ 

နိင်ငများအတွက ် REDD+ ဘ ာ ငွ ကးအား “နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် ၎င်းတိ၏့ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မကိ အမှန်တကယ် လာ့ချနိင်မ သိမ့ဟတ် သင့် တာ် သာ လြခုစိတ်ချ 

ရမစနန်းများ အသးြပုြခင်းြဖင့် UNFCCC ြဖစ်စဉ်အရ အတည်ြပု ပီးြဖစ်သည့် 

သစ် တာကာဗွန် ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းတိအ့ား အာင် အာင်ြမင်ြမင် အ ကာင်အထည ်

ဖာ်နိင်ြခင်း” ဟ ရည်ညန်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိနိင်ပါသည်။ 

 

၈: မူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများ (PAMs) 

REDD+  ရလာဒ်များ ရရှိရန်အတွက် မူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများ ပါင်းစပ်ရန ်

လိအပ်ပါသည်။ RBF အား အမှန်တကယ် ထတလ်င့်မ လ ာ့ချြခင်းအတက်ွ ြပုလပ် နစဉ် 

တွင် PAMs အားလးအ နြဖင့် ထတ်လင့်မ လာ့ချြခင်းအား တိက်ရိက်ရရှိနိင်မည် 

မဟတ်ပါ။ ဥပမာ - အပ်ချုပ်မဖဲွ စ့ည်းပ ကာင်းတစ်ခရှိြခင်းနှင့် နိင်ငအဆင့် REDD+ 

ရနပ် ငွ သိမ့ဟတ် အြခား အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ ယန္တယားသည် PAMs ကိယ်တိင် 
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ထတ်လင့်မ လာ့ချြခင်း (ER) ကိ မရရှိနိင်ပါ။ ထိ ့ ကာင် ့ ငွ ပး ချမတိသ့ည်လည်း 

အတူတူပင်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အ ထာက်အကူြဖစ် စသည့် အချက်အလက်မသာ 

ြဖစ်ပါသည်။ နာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိ သင်ခန်းစာ(၈)ရိှ မူဝါဒများနှင့် 

အတိင်းအတာစနန်းများတွင် လ့လာ တွ ရိှ့နိင်ပါသည်။ 

ရာင်ြပန်ဟပ်မအဓိက သာ့ချက် 

သင့်အ နြဖင့် ထတ်လင့်မ လာ့ချြခင်း (ER) အား တိက်ရိက် ဦးတည်နိင်စွမ်းမရှိသည့် 

မဝူါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများ (PAMs) ကိ တွ က့ည့်နိင်မလား?  

 

ရန်ပ ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်း နှင့် ဘ ာ ရး 

“ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ြခင်း” နှင့် “ဘ ာ ငွြဖစ်စဉ်”တိအ့ကား ခဲွြခားသြိမင်ရန် အ ရး ကီး 

ပါသည်။ 

 

REDD+ ငွ ကး ထာက်ပ့မ 

“ ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်း” ကိ ငွ ကးြပန်ဆပ်ရန် မလိအပ်ြခင်းနှင့် ယဘူယျအားြဖင့် 

ြပန်လည်မရရှိနိင် သာ ဘ ာ ငွဟ ြပာဆိ ကာင်း ြပာဆိနိင်ပါသည်။ ဤြဖစ်စဉ်တွင ်

သီးြခားလပ် ဆာင်မတစ်ခအတွက် ငွ ကးြဖစ် ပ လာ စမ၊ သိမ့ဟတ် ပိ၍မှန်ကန်စာွ 

ြပာရလင် ငွ ကးြမုပ်နှရန်အတွက ်မက်လးြဖစ် ပ လာ စမသည ်စီးပွား ရးအရ ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမ သိမ့ဟတ် အများနည်းတူ အစဉ်အလာကိလိက် သာ အြခား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှ 

ပများအတွက ်အကူအညီြဖစ်နိင်ပါသည်။ ဥပမာ - အကယ်၍ ကာဗွန်ကမ်းခင်း စျး (ဥပမာ - 

ကာဗွန်တစ်တန်လင ် အ မရိကန် ဒ လာ ၃ ဒ လာ၊ တန် ပါင်း ၂၀၀,၀၀၀ တန် အထ)ိ 

အား အစြပုရန် ြဖစ်စဉ်တစ်ခရှိလာလင ်၎င်းြဖစ်စဉ်သည ်သစ် တာကမ္ပဏီများနှင့် သူတိ၏့ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအား ၎င်းတိ၏့ စီးပွား ရးလပ်ငန်းစဉ်များက ိသစ် တာကာဗွန်အ နြဖင့် 

ဝင် ငွလမ်း ကာင်းများထဲမှ အထင်အရှားတစ်ခအြဖစ် ြပာင်းလဲဖိရ့န် မက်လးြဖစ် ကာင်း 

ြဖစ်လာနိင်ပါသည်။ ကမ္ပဏီများအ နြဖင့် ကာဗွန်များက ိအလားအလာရိှ သာ ဝယ်သူများ 

ထ ကမ်းခင်း စျးထက်ပိ သာ စျးနန်းြဖင့် ရာင်းကလင် (ဥပမာ - ကာဗွန်တစ်တန်လင ်

အ မရိကန် ဒ လာ ၇ ဒ လာနန်း) ကမ်းခင်း စျးအ နြဖင့် အလပ်ြဖစ်မည်မဟတ်ပါ။ 

သိ ့ သာ်လည်း ကမ္ပဏီများအ နြဖင့် ကာဗွန်များကိ အာင်ြမင်စွာ ရာင်းမထွက်ပါက 

ကမ်းခင်း စျးြဖင့်သာ entity ဆီသိ ့ထာဝစဉ်တည်တ့ သာ သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မအတွက ်
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သစ် တာကာဗွန်များမှ အနိမ့်ဆးဝင် ငွစီး ကာင်းအြဖစ် ရာင်းချကလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် ဤဥပမာတွင် ကာဗွန်နှင့်ပတ်သက်၍ ကမ်းခင်း စျးအား “REDD+ ဘ ာ င ွ

ကး” ဟ ရည်ညန်းရပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ထိသိ ့ သာြဖစ်စဉ်ကိ “ရန်ပင ွ

ေ ထာက်ပ့ြခင်း” ဟ ခ ဆိနိင်ပါသည်။ အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် ထာဝစဉ်တည်တ့ သာ 

သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မကမ္ပဏီမှ လက်ခရရိှ သာ မည်သိ ့ သာ ငွ ကးမျို းကိမဆိ ြပန်လည ်

ပးဆပ်ရန် မလိ သာ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

REDD+ ငွ ကး ထာက်ပ့မ 

တြခားတစ်ဖက်တွင်လည်း “ ငွ ကး ထာက်ပ့မ”သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် ရှင်းလင်း 

ြမင်သာ သာ ငွ ကးပမာဏ (ဥပမာ - တစ်ခခအတွက ် လာင်း ကးကဲ့သိ)့ ရ အာင် 

ြပုလပ်ြခင်းကိလည်း ဆိလိပါသည်။ ငွ ကး ထာက်ပ့မ အဓိကအမျို းအစားနှစ်မျို းမှာ 

အ ကး (တစ်ခါတစ်ရ ချး ငွဟလည်း သးပါသည်) နှင့် ရှယ်ယာတန်ဖိးရင်းနှီးြမုပ်နှမတိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ ကမ္ပဏီတစ်ခအား ထာဝစဉ်တည်တ့ သာ 

သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မအစိတ်အပိင်းအြဖစ် ၎င်း၏ လပ်ငန်းကီးထွားလာ စရန်အတွက ်

ချး ငွ ထာက်ပ့ ပးသည် ့ကမ္ပဏီတစ်ခအ နြဖင့် ြပန်လည်ဆပ် ငွအား အတိးနှင့်ြပန်လည ်

ရရှိနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤြဖစ်စဉ်တွင် “REDD+ ငွ ကး ထာက်ပ့မ” သည ်

အမှန်တကယ် ထာက်ပ့မြဖစ်ပါသည်။ အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ်  ငွလး ငွရင်းအား ဘဏ်သိ ့

ြပန်လည် ပး ဆာင်ရ သာ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းြဖစ် စသည့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ အ ကာင်းအရာများ ရှာ ဖွြခင်းနှင့် 

REDD+ ဘ ာ ငွြဖစ်စဉ ်

ဤက့ဲသိလ့ပ် ဆာင်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ သစ် တာများအ ပ ထားရှိသည့် ဖိအားများကိ 

ပိ စနိင် သာ သိမ့ဟတ် လာ့ချ ပးနိင် သာ တိက်ရိက် သာ်လည်း ကာင်း၊ သွယ်ဝိက်၍ 

သာ်လည်း ကာင်း၊ စီးပွား ရးအရလည်း ကာင်း ဘ ာ ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာ ြပင်ပ  

မက်လးများနှင့် မက်လးမဟတ်သည့်အားနည်းချက်အမျို းမျို းတိအ့ား နားလည်ထားရန ်

လိအပ်ပါသည်။သင်ခန်းစာ(၃)၊ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းအား ြဖစ် စ သာ အ ကာင်းအရာများ ခါင်းစဉ်တွင် နာက်ထပ် ဆွး နွး 

ချက်များကိ လ့လာသိရှိနိင်ပါသည်။ ပ ၉.၃ တွင် ြမင် တွရ့သည့်အတင်ိး  အဆိပါ 

သစ် တာအ ပ ဖိအားများကိ သစ် တာထိန်းသိမ်းရန် သိမ့ဟတ် ကာရှည်တည်တ့စွာ 
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( ရာင်ြပန်ဟပ်သည့် အချက်) 

လည်ပတ် နသည့် ရသသရာမှလွဲ၍ စီးပွား ရးတန်ဖိး ပးမထား သာ ဂဟ ဗဒစနစ် 

များမှ ထာက်ပ့သည့် အြခားဝန် ဆာင်မများသည ်အဘယ်နည်း? 
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အဆင့်(၃): သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင် ့ တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းအား သက် ရာက်မ 

ရှိ သာ အြပင်ပိင်းအချက်အလက်များ 

အကယ်၍ သစ် တာကာဗွန်အတွက ် စျးနန်း သိမ့ဟတ် တန်ဖိးတစ်ခရှိသည့် 

တိင် အာင်အြပင် မူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများအား သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် 

တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းြဖစ် စသည့် အ ကာင်းတရားများကိ ကိင်တွယ် ြဖရှင်း 

သည့် နိင်ငများအ နြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်သည့်တိင် သက် ရာက်မအတွက် ခက်ခဲ ပီး 

သိသာထင်ရှား သာနည်းလမ်းြဖင့် သစ် တာများက ိ ထိခိက် စသည့် အြပင်ပိင်း 

အချက်အလက်များကိ သတိမူရန် အ ရး ကီးပါသည။် 

ယှဉ်ကည့်၍ရသည့် ဥပမာနှစ်ခတွင် အာက်ပါတိပ့ါဝင်ပါသည်- 

I. ပပဲပ်က့ဲသိ ့ သာ စိက်ပျို း ရးသီးနှထွက်ကန်များ၏ စျးနန်းများကျဆင်းသည့်အခါ 

လယ်သမားများအ နြဖင့် ၎င်းတိ၏့ သီးနှ စျးနန်းများကျဆင်းရာမှ ဝင် ငွများ 

လျာ့ပါးလာြခင်း ကာင့် သစ် တာများဆီသိ ့သွား ရာက်မပိမိနည်းပါး စပါသည်။ 

II. အလားတူပင ် အကယ်၍ စားအန်းဆီ၊ ပဲပပ်နှင့် အြခားသီးနှများ၏ စျးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာလင် လယ်သများများအ နြဖင့် ၎င်းတိ၏့ သီးနှ စျးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာရာမှ ဝင် ငွများတိးပွားလာြခင်း ကာင့် သစ် တာ ြမများတွင ်

ြမ နရာ ပိမိရှင်းလင်း စပါသည်။ (ပ ၉.၆တွင် ြပသထားသည့်အတင်ိး) 

အြပင်ပိင်းအချက်အလက်များမှာ ငွလဲလှယ်နန်းများ၊ အချုပ်အချာအာဏာအရ 

အ ကးစနစ်နန်းထားများနှင့် အ ကး၊ ကန်ပစ္စည်းအ ပျာ့စားများနှင့် လာင်စာ 

စျးနန်းများ၏ နိင်ငတကာ စျးကွက ် စသည်တိြ့ဖစ်ကပါသည်။ ဤအချက်အလက်များ 

သည ်နိင်ငတကာမှ နားလည်ထားရမည့် အ ကာင်းအရာများြဖစ်ပါသည်။ 

အချို ့ သာအြပင်ပိင်းအချက်အလက်များကိ အစိးရများမှ တစ်စိတ်တစ် ဒအားြဖင့် လမ်းမိး 

ထားနိင်ပါသည်။ (ဗဟိဘဏ်၏ ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာ မူဝါဒ ကာင့် သက် ရာက်မရိှ သာ 

ငွ ကးလဲလှယ်နန်းကဲ့သိပ့င်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - အကယ်၍ ကန်ပစ္စည်း အ ပျာ့စား 

ထတ်လပ်သည့် နိင်ငတစ်နိင်င၏ ငွ ကးတန်ဖိးသည ် အ ရးပါ သာ စားသးသနိူင်င 

တစ်နငိင်၏ ငွ ကးတန်ဖိးအား ဆန်က့ျင်၍ ကျဆင်းလာလင ် ထတ်ကန်ပိ ့ ဆာင်ရန် 

စျးချို လာသည့်အတွက ် သစ် တာများအ ပ  ဖိအားပိမိများြပား လာနိင်ပါသည်။ 

အလားတူပင ် အကယ်၍ ကန်ပစ္စည်းအ ပျာ့စားထတ်လပ်သည့်နိင်ငတစ်နိင်င၏ ငွ ကး 

တန်ဖိးသည် တိးတက်လာ သာ စီးပွား ရးဦး မာ့မ ကာင့် နှစ်လိဖွယ်ြဖစ်လာလင ်
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စားသးသူနိင်ငများအတွက ် သီးနှများဝယ်ယူရာတွင် စျးနန်းြမင့်တက်လာမ ကာင့် 

သစ် တာများအ ပ တွင ်ထားရိှသည့်ဖိအားများကိ လျာ့ကျ စနိင်ပါသည်။  

သီးနှ စျးနန်းများသည ် ဘရာဇီးအ မဇန် ဒသတွင် သစ် တာြပုန်းတီးမနန်းများနှင့် 

အ ပါင်းသ ဘာဆန်သည့် ဆက်သွယ်ချက်ရှိပါသည်။ ဆိလိသည်မှာ သီးနှ စျးနန်းြမင့် လ 

သစ် တာြပုန်းတီးမနန်းြမင့် လြဖစ်၍ သီးနှ စျးနန်းကျ လ သစ် တာြပုန်းတီးနန်း 

ကျဆင်း လြဖစ်ပါသည်။ ဆန်က့ျင့်ဖက်အားြဖင့် ၎င်းဆက်သွယ်ချက်သည် တိရ စ္ဆာန် 

မွးြမူ ရးကဲ့သိ ့ သာ စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများက တွင် ရှင်းလင်းမ အနည်းငယ ်

သာ တွရ့ပါသည်။ 

FIGURE 9.6 DEFORESTATION RATES COMPARED WITH WHEAT PRICES IN 

LEGAL AMAZON 

 
Source: Assuncao et al., 2012 1 

 

( ရာင်ြပန်ဟပ်သည့်အချက်) 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းအား ြဖစ် စနိင် သာစီးပွား ရးဆိင်ရာ အ ကာင်းအရာ အတိင်း 

အတာ တစ်ခစီကိ အာရစိက် ထာက်ြပ လ့ရှိသည့် မူဝါဒ သိမ့ဟတ် အတင်ိးအတာ စနန်း 

တစ်ခကိ တွးကည့်ပါ။ 

 

                                                            
1 http://climatepolicyinitiative.org/wp‐content/uploads/2012/03/Deforestation‐Prices‐or‐Policies‐Working‐Paper.pdf 
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ဤသင်ခန်းစာတွင် စီးပွား ရးရာနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာအချက်အလက်များသည် သစ် တာ 

ြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းအား မည်ကဲ့သိလ့မ်းမိးသည်ကိ 

အကမ်းြဖင့် တင်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည။် နာက်လာမည် ့ သင်ခန်းစာသည် REDD+ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအတွက် မူဝါဒများနှင့် အတင်ိးအတာစနန်းများသည် မည်ကဲ့သိ ့

ငွ ကးမတည်သည ်ဆိသည်ကိအ လးထား ဆွး နွးသွားမှာြဖစ်ပါသည်။ 

 

(REDD+ ဘ ာြဖစ်စဉ်အတွက်ကမ္ဘာလးဆိင်ရာအရွယ်အစား) 

UNEP သည ်နိင်ငတကာအရင်းအြမစ် ဆွး နွးပွဲမှ အစီရင်ခစာတစ် စာင်တွင် တစ်နှစ်လင ်

အ မရကိန် ဒ လာ၃၀ဘီလီယန်ခန်ကိ့ ၂၀၂၀ မှ ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် ငွ ကး 

ပး ချမများအတွက ်လိအပ်သည်ဟ တွက်ချက်ထားပါသည်။ 

တစ်စတစ်စည်းတည်းြဖစ်သည့် ဂတိတရားများနှင့် ြပည်သလူထူနှင့် ပဂ္ဂလိက အခန်းက  

နှစ်ခလးမှရင်းနှီးြမုပ်နှမများသည ် ၂၀၀၆ ခနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခနှစ်အတွင်း ကာလအတွက ်

အ မရိကန် ဒ လာ၉.၈ဘီလီယန်ထက်ပိပါသည်။ ဤပမာဏမှာ UNEP မှ သတ်မှတ် သာ 

တစ်နှစ်လင ် အ မရိကန် ဒ လာ ၃၀ ဘီလီယန် အာက်တွင် ရှိပါသည်။ နာ် ဝနိင်င၊ 

အ မရိကန်နိင်င၊ ဂျပန်နိင်ငနှင့် ယူ ကနိင်ငတိအ့ နြဖင့် စစ ပါင်း ထာက်ပ့ ကး ငွ၏ 

၇၅% အား ထာက်ပ့ခ့ဲပါသည်။ ၈၉% သာ ထာက်ပ့ ကး ငွသည ် ြပည်သူလူထ 

အရင်းအြမစ်ထမှ ဆင်းသက်၍ ကျန် ၁၁% သည် ထာက်ပ့ရန်တည် ထာင်ထား သာ 

အဖွဲအ့စည်းများအပါအဝင် ပဂ္ဂလိကအခန်းက မှရရိှပါသည။် 

ပ ၉.၇ သည ် အာက်ပါအ ကာင်းအရာများအကားတွင ် ထာက်ပ့ထားသည့် ငွ ကး 

ထာက်ပ့မပစ၏ ြခုငသးသပ်ချက်အား ြပသထားြခင်းြဖစ်ပါသည်- 

I. အများဆိင်ရာ အခန်းက  

II. နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆိင်ရာ အခန်းက  

III. ပဂ္ဂလိကအခန်းက နှင့် 

IV. မသိရ သာ အခန်းက  
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ဘ ာ ငွ ကး ပါင်း၏ ၄၃% နှင့် ၃၇% တိနှ့င့်ညမီ သာ အ မရိကန် ဒ လာ ၄၃၃ 

မလီီယန ် နှင့် အ မရိကန် ဒ လာ ၃၉ မီလီယန်အား နိင်ငတွင်းအြဖစ် အသီးသီး နရာချ 

ထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်ငတွင်း ငွ ကး ထာက်ပ့မအ နြဖင့် REDD+ သည် ရည်ရွယ်ထား သာ နိင်ငဆိင်ရာ 

ဆးြဖတ်ချက်ချ သာ အကူအညီများ (အိင်အန်ဒီစီ) အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအတွက ်

ထာကပ်ရ့န် အလားအလာရိှပါသည်။ သစ် တာက သည် ၎င်း၏ ြပည်တွင်းအားြဖင့် 

လည်း ကာင်း နိင်ငတကာအားြဖင့်လည်း ကာင်း ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မအား 

သိသာထင်ရှားစွာ လာ့ချ ပးနိင် သာ ကာင့် ချီလီနိင်င(အိင်အန်ဒီစ)ီ၏ အ ရးပါ သာ 

အပိင်းတစ်ပိင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိအ့တွက် ကာင့်လည်း ချီလီနိင်ငအ နြဖင့် အထးူသြဖင့် 

အမျိုးသားသစ် တာက  ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် စိက်ပျို း ရးဝန်ကီးဌာနသည ်

ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွထ့တ်လတ်မ လာ့ချမည့်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သစ် တာက ဆိင်ရာ 

အစီအစဉ်များအား အရှိန်ြမင့်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရန် ဆးြဖတ် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် အပင်အရင်းအြမစ်များအတွက် အမျို းသားနည်းဗျူဟာအား 

အဆိပါရည်ရွယ်ချက်အတွက် ချမှတ် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆင်သင့်ြဖစ် အာင် ြပင်ဆင်ြခင်းမှ လက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းဆီသိ:့ REDD+ 

ဘ ာ ငွ ကးအစီအစဉ်တစ်ခ တည် ဆာက်ြခင်း 

REDD+ အတွက ် ဘ ာ ငွ ကးအစီအစဉ်တစ်ခသည ် အဆင်သင့်ြဖစ် အာင ်

ြပငဆ်ငြ်ခင်းမှ လက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းဆီသိ ့ အ ရွတ့ွင် အဓိကြဖစ်စဉ်တစ်ခ 

ြဖစ် ပ စပါသည်။ ယခသင်ခန်းစာသည ် ပ ၉.၈ တွင် ြပထားသည့်အတိင်း ဘ ာ 

ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်းနှင့် လက် တွ  ့ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းကားအား အကမ်းဖျဉ်း 

တင်ြပထားသည့်အြပင် နိင်ငအဆင့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၏ “ဘာ ကာင့်”၊ 

“ဘာလဲ” နှင့် “ဘယ်လိ” အစရိှသည့် အယူအဆများအား မိတဆ်က် ပးထားပါသည်။ 

နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် ၎င်းအချက်အ ပ တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအပ်သည့် 

အ ရး ကီး သာ ြဖစ်စဉ်များတွင ် အာက်ပါတိ ့ပါဝင်ပါသည်- 

• REDD+ ရလာဒ်များ ရရိှရန်အတက်ွ တိက်ရိက် သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိက်၍ သစ် တာ 

ြပုန်းတီးြခင်းအားြဖစ် စ သာ အ ကာင်းအရာများကိ ကိင်တွယ် ြဖရှင်းြခင်းအ ပ  

အ ြခခ၍ မည်က့ဲသိ ့ သာ မူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများကိ ဦးစား ပး 

ရမည်နည်း၊ 
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• ၎င်းမူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအတကွ ်

ဘ ာ ငွ ကးလိအပ်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း? အချို ့ သာ မူဝါဒများနှင့် 

အတိင်းအတာစနန်းများသည် ဘ ာ ရးလပ်ထးလပ်နည်း အ ြပာင်းအလမဲျား 

က့ဲသိ ့ သာ ကိုတင်သွင်း ဆာင်ရသည့် အရင်းအနှီးမျို း မလအိပ်နိင်ပါ။ အြခား သာ 

လပ် ဆာင်မများ အ နြဖင့်ဆိလင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ အဖွဲ င့ယ်များအား 

တစ်ဟက်တာ တွင် ထွက်နန်းပိြမင့် သာ (ဥပမာ - စားအန်းဆီပင်များကဲ့သိ ့ သာ 

သီးနှပင်များကိ ဖယ်ရှား၍ ြပန်လည်စိက်ပျို းရန် ကိုတင်သွင်း ဆာင်ရသည့် 

အရင်းအနှီးမျို း လိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ထာက်ပ့ ငွ ကး အ မရိကန် ဒ လာ ၈.၁ ဘီလီယန်အနက်မှ သစ် တာ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအစီအစဉ်အြဖစ် ထာက်ပ့ ငွအ မရိကန် ဒ လာ ၇၈၅ မီလယီန်သည ်

ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် လပ် ဆာင်မများရှိသည့် နိင်ငများအား ငွ ကးအားြဖင့် 

ထာက်ပ့သည့် ဝန် ဆာင်မအတွက ်ဥပမာတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ 

• မဝူါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများမှ ရည်ရွယ်ထား သာ ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် 

လာ့ချြခင်း သိမ့ဟတ် သစ် တာကာဗွန်ဖယ်ရှားြခင်းများ ရရှိမည်ဟယူဆြခင်းြဖင့် 

ကန်ကျစရိတ်များ ကာမိရန်အတွက ် REDD+ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ 

လည်ပတ်ြခင်း ြဖစ်နိင် ြခနှင့် ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ 

REDD+ အရင်းအြမစ်များအား ရရှိနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

• REDD+ ငွ ကး ထာက်ပ့မအား လမ်းဖွင့် ပးနိင်ရန် မညက့ဲ်သိ ့ သာ 

အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ၊ ဥပ ဒ ရးရာနှင့် အြခားအစီအစဉ်များ လိအပ်ပါသလ?ဲ 

ရာင်ြပန်ဟပ်သည့်အချက် 

နိင်ငများအ နြဖင့် ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် ငွ ကး ပး ချမများ ရရှိရန်အတွက် 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန် လိအပ် သာ အဆင်သင့်ြပင်ထားရမည့် ြဖစ်စဉ် ၄ ခကိ 

သင်မှတ်မိပါသလား? 
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FIGURE 9.8 STEPS TO KEEP IN MIND WHEN MOVING FROM REDD+ READINESS 

TO IMPLEMENTATION 

 
Source: UN-REDD Programme 

FIGURE 9.9 CONNECTING FINANCIAL NEEDS TO IMPLEMENT PAMS WITH 

POTENTIAL SOURCES OF FUNDING AND ARRANGEMENTS 

 

Source: UN-REDD Programme 
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ပ ၉.၉ တွင် ငွ ကး ထာက်ပ့မများ ြဖစ် ပ လာ စရန်အတွက် လိအပ် သာ အစီအစဉ်များ 

အပါအဝင် အလားအလာရှိ သာ ငွ ကး ထာက်ပ့မအရင်းအြမစ်များပါရှိ သာ မူဝါဒများ 

နှင့် အတိင်းအတာစနန်းများအား အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ငွ ကး ထာက်ပ့မ 

အချိတ်အဆက်ြဖစ်စဉ်အား သရပ် ဖာ်ထားပါသည်။ ပ ၉.၁၀ တွင်လည်း ကွဲြပားြခားနား 

သာ မူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများ၏ “ လာချမအလားအလာ” (ဥပမာ - 

ကာဗွန်ဒိင် အာက်ဆိဒ် တန် ပါင်း ဘယ် လာက်က ိ မ သချာ သာ အ ြခအ နတွင် နိင်င 

တစ်နိင်ငအ နြဖင့် လာ့ချမည်နည်း) ဆိသည်ကိ ဖာ်ြပ ပးထားပါသည်။ 

ပ ၉.၁၀ တွင် ဖာ်ြပထားသည် ့ အလားအလာရိှ သာ မူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာ 

စနန်းများ၏ ပစများသည် သရပ်ြပသက်သက်မသာြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက် ဖာ်ြပမည့် 

ဆွး နွးချက်များသည် နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ရွးချယ်မည့် 

မူဝါဒ သိမ့ဟတ် အတိင်းအတာစနန်းတစ်ခအြဖစ် အရားမဝင် သစ် တာြပုန်းတီးမအား 

တာ်လှန်ြခင်း၏ ဥပမာအ ပ တွင် အဓိက ဆွး နွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကျစရိတ် 

ရ ထာင့်မှကည့်မည်ဆိပါက တရားမဝင်သစ် တာြပုန်းတီးမြဖစ် စသည့် အ ကာင်းအရာ 

များကိ လာ့ချရန် သစ် တာအလပ်သမားများ ငှားရမ်းြခင်းပါဝင်နိင်ပါသည်။ ၎င်းအချင်း 

အရာ ကိယ်တိင်သည်ပင် အစိးရအတွက် ကန်ကျစရိတ်ြဖစ် နပါသည်။ သစ်စက်ရအား 

တရားဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်ြခင်းဆီသိ ့သယ် ဆာင်ြခင်းသည ်  တရားမဝင် သစ် တာြပုန်းတီး 

ြခင်း ကန်ကျစရိတ်များအား တစ်စိတ်တစ် ဒသအားြဖင့် ကာမိ စပါသည်။ ကန်ကျစရိတ ်

များ ( ငွအားြဖင့်) နှင့် အကျို း ကျးဇူးများ ( လာ့ချြခင်းအလားအလာ)တိအ့ား မူဝါဒများ 

နှင့် အတိင်းအတာစနန်းများအတွက် ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်နိင်ရန်အတွက် အကမ်းဖျဉ်း 

တွက်ချက်မအ နြဖင့်ပင်လင် အြခား သာ မူဝါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများအတွက် 

အစြပုနိင်ပါသည်။ နာက်ဆးအ နြဖင့် ကန်ကျစရိတမ်ျားနှင့် ကာဗွန်အကျို း ကျးဇူးများ 

အြပင် ကာဗွန်မဟတ် သာ ဂဟ ဗဒစနစ် အကျို း ကျးဇူးများအား ြမင့်တင်ြခင်းအား 

အ ထာကအ်ကူြပုမည်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ရာင်ြပန်ဟပ်သည့်အချက် 

သင့်နိင်ငတွင် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် သိမ့ဟတ် အ ကာင်အထည် ဖာ် န သာ 

မဝူါဒများနှင့် အတိင်းအတာစနန်းများသည် ပ ၉.၁၀ တွင် ဘာ တလွ?ဲ  
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FIGURE 9.10 THE POTENTIAL OF POLICIES TO REDUCE FOREST-CARBON 

EMISSIONS. 

 

Source: UN-REDD Programme 

 

REDD+ ၏ ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်များနှင့် ထာက်ပ့ ငွ ကးများ 

လည်ပတ်ဖိရ့န် ဗိသကာပညာရပ် 

ယခင် ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း ယခအချိန်ထိ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆိင်ရာနှင့် အများဆိင်ရာ ထာက်ပ့ 

ငွ ကးအရင်းအြမစ်သည် REDD+ ထာက်ပ့ ငွ ကးအတွက ် အကီးမားဆး 

အစိတ်အပိင်းအြဖစ် ထာက်ပ့ ပးထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ အစိမ်း ရာင်ရာသီဥတ ထာက်ပ့ 

ရန်ပ ငွကိ နာင်လာမည့်နှစ်များအတွင်း REDD+ အပါအဝင် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း 

ထာက်ပ့ရန်ပ ငွအတွက ် အ ရးကီး သာ အရင်းအြမစ်အြဖစ် မာ်လင့်ရပါသည်။ ၂၀၁၄ 

ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၂၀ ရက် နတွ့င် အ မရိကန် ဒ လာ ၉.၃ ဘီလီယန်အား အစိးရ 

အသီးသီးမှ ထာက်ပ့ ကး ငွအြဖစ ်ဂတိြပုခ့ဲပါသည်။ အြခားအ ရးကီး သာ ထာက်ပ့ င ွ

အရင်းအြမစ်သည် အစိးရမှ စျးကွက်သစ်ယန္တရားများ ဖန်တီးြခင်းအားြဖင့် ပဂ္ဂလိက 

ထာက်ပ့ ငွ ကးလမ်း ကာင်းဖွင့်ရန် မက်လးတည် ဆာက်ပအ ပ  မူတည်၍ ပဂ္ဂလိက 

အခန်းက မှ ရရှိနိင်ပါသည်။ ပ ၉.၁၁ တွင် REDD+ ထာက်ပ့ ငွ ကး တည် ဆာက်ပ 

အ ပ  အြမင်အား ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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FIGURE 9.11 OVERVIEW OF POTENTIAL PUBLIC AND PRIVATE SOURCES OF 

REDD+ FINANCE FOR INVESTMENT IN PAMS AND FOR RESULTS-BASED 

PAYMENTS (UNDER THE UNFCCC) 

 
Source: UN-REDD Programme 

အစိမ်း ရာင်ရာသီဥတ ထာက်ပ့ ငွ ကးနှင့် REDD ဆိင်ရာ စာစီးစွာလပ်ရှားသူများ 

အစီအစဉ်အား အ သးစိတ်သိရိှ စရန်နှင့် REDD+ အတွက် ထာက်ပ့ ငွ ကးဆိင်ရာ 

အစီအစဉ်များတည် ဆာက် သာအခါ နိင်ငများအ နြဖင့် ထင်ြမင်ယူဆချက်များချမှတ်သည့် 

အဆင့်မ ရာက်မီ ဖဲွ စ့ညး်ထားသည့် ဖွဲ စ့ည်းပများကိ သိရှိ စရန်အလိငှ့ာ ပ ၉.၁၂ တွင် 

ဆွး နွး ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ပ ၉.၁၂၊ အစိမ်း ရာင် ရာသီဥတ ထာက်ပ့ရန်ပ ငွနှင့် REDD စာစီးစွာ လပ်ရှားသူများ 
 

အစိမ်း ရာင် ရာသီဥတ ထာက်ပ့ရန်ပ ငွ 

GCF အား ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချ ရး စီမကိန်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် လပ် ဆာင်မ 

များအတွက် အရင်းအြမစ်များ ရရှိလည်ပတ်နိင် စရန်အတွက ် ဖန်တီးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ယခအချိန်အထိ  အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀ ဘီလီယန်ခန်အ့ား စည်းရးဖိရ့န် စီမ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ြမအသးချမသည် ဖန်လအိမ်ဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လတ်မ လာ့ချရန်အတွက ်

လာ့ချမယန္တရားအြဖစ် ဖန်တီး ပီးြဖစ်သည့် အခွင့်အလမ်း(၄)ခအနက်မှ တစ်ခ 

အပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ရလာဒ်အ ပ အ ြခခသည့် ပး ချမများအတွက ် အယူအဆ 

တည် ဆာက်ပသည ် UNFCCC ဝါ ဆာဖဲွစ့ည်းပ သိမ့ဟတ် REDD+ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစာအပ်အ ပ တွင ်အ ြခခထားပါသည်။ 

GCF သည ် UNFCCC ဆိင်ရာ ငွ ကး ထာက်ပ့မယန္တရား၏ လည်ပတ် နသည့် 

ြဖစ်စဉ်တစ်ခြဖစ်ပါသည်။ လက်ခနိင်ငများအ နြဖင့် ထာက်ပ့ ကးအဆိြပုလာများကိ 

NDA ကိ ြဖတ်လက်တင်ြပနိင်ပါသည်။ လက်ခနိင်ငများကိ ၎င်းတိ ့ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ြခင်းအ ြခအ နများသည ်အတိင်းအတာတစ်ခအထိ အာင်ြမင် နသမနှင့် နိင်ငအဆင့် 

နှင့် ဒသအဆင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းြဖစ်စဉ်များတွင် တိက်ရိက်ခွင့်ြပု ပးနိင်ပါသည်။  

GCF ထာက်ပ့ ငွ ကးများက ိ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပုခထားရ သာ အများဆိင်ရာ 

ဖွ ဖ့ို းမဘဏ် (ဥပမာ - အာဖရိကဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဘဏ် နှင့်အြခားဘဏမ်ျား) နှင့် UN 

အဖွဲအ့စည်းများ (ဥပမာ - UNDP)က့ဲသိ ့ သာ အများဆိင်ရာ အ ကာင်အထည် ဖာ်သည့် 

အဖွဲအ့စည်းများကိြဖတ်လက် ရရှိနိင်ပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကအခန်းက ဝန် ဆာင်မအား ပဂ္ဂလိကအခန်းက လပ် ဆာင်မများအတွက ်GCF 

မှ တိက်ရိက် သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိက် သာနည်းအားြဖင့် အစြပုနိင်ပါသည်။ ပဂ္ဂလိက 

အခန်းက  လပ် ဆာင်မများ ြဖစ် စနိင် သာ NDA သည် ပဂ္ဂလိကအခန်းက  

စိတ်ဝင်စားမများ အ နြဖင့် အမျို းသားရာသီဥတ မူဝါများနှင့် ချိန်ညိ စနိင်ရန်အတွက ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဂျာမနီ REDD စာစီးစွာလပ်ရှားသူများအစီအစဉ်အား စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မနှင့် 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ (BMZ) အတွက် ဂျာမနီနိင်င ဗဟိအစိးရဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနြဖင့် 

ဖွဲ စ့ည်းထား၍ KfW ဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်နှင့် GIZ တိမှ့ အ ကာင်အထည် ဖာ်ပါသည်။ REM 
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အစီအစဉ်သည ် သစ် တာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းအား တိးြမင့် ပး၍ သရပ်ြပထားသည့် 

ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းအတွက ် လပ် ဆာင်မှ အ ြခြပု ပး ချမများ အရှိန်အဟန် 

ြမင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်အြပင် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လာ့ချရန်အတွက ် လွတ်လပ် 

သာ ဆာင်ရွက်မများ ရိှထား ပီး သာ နိင်ငများအတွက ် ထာက်ပ့ ကးရရှိနိင် ရးအတွက ်

ကူညီ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ 

၎င်းအရာသည ် “ စာစီးစွာလပ်ရှားသူများ”အတွက် ငွ ကး ထာက်ပ့မဆိင်ရာ REDD+ 

စာစီးစွာ ဆာင်ရွက်မများအား အ ထာက်အပ့ ပးြခင်းအားြဖင့် ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ြခင်း 

ကွက်လပ်များက ိ ပိတ်ဆိရ့န် ကူညီရန်အတွက ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ REM သည် နိင်င 

အဆင့်နှင့် ဒသအဆင့်အတိင်းအတာရှိသည့် ထတ်လတ်မ လျာ့ချြခင်း လပ် ဆာင်မများ 

အတွက် ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ အကျုးဝင်သည့် စနန်းများထဲမှတစ်ခသည် ဒသအဆင့် 

ချဉ်းကပ်မကိ နိင်ငအဆင့်နည်းဗျူဟာများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်၍ ဆက်စပ် 

ထတ်လတ်မများနှင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း လာ့ချရန ် မူဝါဒများနှင့် ချိန်ညြိခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းတွင် ရလာဒ်အ ပ ြခခသည့် ပး ချမများအြပင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် ပး ချမ 

ဆိင်ရာြဖစ်နိင် ချ သိမ့ဟတ် အရင်းအနှီးလိအပ်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အ ထာက်အပ့ 

ရရှိ ပီးြဖစ်သည့် နိင်ငနှင့်အဖွဲအ့စည်းတစ်ချို တ့ွင် အာက်ပါတိပ့ါဝင်ပါသည်။ 

• ဧကအ ြခအ န ပး ချမသည ် ၂၀၁၂ တွင် အတည်ြပုထားသည့် ထတ်လတ်မ 

လာ့ချြခင်းများအတွက ် ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ဧကအ နြဖင့် နာင(်၄) နှစ်တွင် 8 

MTCO2 လာ့ချရန်အတွက ်ဆက်လက်အ ထာက်အပ့ရရှိနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်၊ 

• ကိလမ်ဘီယာနှင့် အီ ကွ ဒါနိင်ငများအ နြဖင့် သ ဘာတူညီမရယူြခင်း 

ြဖစ်စဉ်ြဖစ်သည့် COP 20 တွင် ရညရွ်ယ်ြခင်းစာတင်ွ လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ပါသည်။ 

 

နိင်ငများအ နြဖင့် REDD+ ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ ငွ ကးများ ရှာ ဖွရန်နှင့် စီမရန် 

ဆးြဖတ်ချက်ချ သာအခါတွင် အမျို းမျို း သာ အယူအဆများ ရင်ဆိင်ရ လရိှ့ပါသည်။ 

၎င်းတိမ့ှာ - 

I. ရှိနှင့် န ပီး သာ အစီအစဉ်များအသးြပုရန် သိမ့ဟတ် အသစ်ဖန်တီးရန်၊ 

II. အသစ်ဖန်တီးရန် သိမ့ဟတ် မည်က့ဲသိ ့ သာ ပစဖန်တီးမလဲ၊ 
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III. အစိးရများအ နြဖင့် ငွ ကးစနစ်၊ အပိ ငွ ကးစနစ်နှင့် စျးကွက်အ ပ  အ ြခခ 

သည့် အသးြပုဖွယ်များအား အသးြပုနိင်သလား သိမ့ဟတ် အဆိပါအချက်အလက် 

များအားလး ပါင်းစည်းထားြခင်းအား အသးြပုနိင်သလား။ 

 

၎င်းတိက့ိ အဆင့်(၃)ဆင့်ြဖင့် အာက်ပါအတိင်း ရှင်းလင်းထားပါသည်- 

အဆင့် ၁- နိင်ငတစ်နိင်ငသည် ဘာ တွလပ်အပ်သလဲ? 

• မည်ကဲ့သိ ့ သာ ရန်ပ ငွအရင်းအြမစ်များအား စည်းရးရန် မာ်လင့်ထားပါသလဲ၊ 

• ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ငွထတ် ပးြခင်းအမျို းအစားများသည ် ဘာ တွလ ဲ (ဆးရးမ 

တစ်ခခအတွက် ငွြပန်ထတ် ပးမည်လား မ ပးဘူးလား၊ ငွထတ် ပးြခင်းပမာဏ) 

• မည်သူ တွသည ်အကျိုးခစားသူ တွြဖစ်မလ ဲ(အိမ် ထာင်စများ၊ အဖွဲအ့စည်းများ၊ 

ကမ္ပဏီများ၊ အစိးရ၊ အစိးရမဟတ်သည့်အဖွဲအ့စည်းများ၊ အကူအညီ ပးသည့် 

အဖွဲအ့စည်းများ)၊ 

• ကားထဲမှဆက်သွယ် ပးသူ (ပွဲစား)များအတွက် လိအပ်ချက်ရှိမလား၊ 

• အ ထာက်အပ့ ပးရမည့် စီမကိန်းများသည ် ဘယ်လိပစလဲ (စွမ်း ဆာင်ရည ်

ြမင့်တင်ြခင်း၊ မူဝါဒများအသစ်ြပန်လည် ရးဆွဲြခင်း၊ အကျို းရှိသည့် လပ် ဆာင်မများ 

အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ၊ ကာဗွန်) 

 

အဆင့် ၂ - တည်ရှိဆဲအစီအစဉ်များအား အကဲြဖတ်မ 

• ြဖစ်နိင် ြခများအ နြဖင့် နိင်ငမူဝါဒများနှင့် မည်က့ဲသိ ့ ပါင်းစပ်နိင်မည်လ?ဲ 

• ၎င်းြဖစ်နိင် ြခများသည ်ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိရဲ လ့ား? 

• ရန်ပ ငွများ ဘယ်ကရလ?ဲ 

• ငွထတ် ပးနိင်ြခင်းအ ြခအ န (မည်သူက့ိလဲ၊ ဘယ် လာက်လဲ၊ မည်က့ဲသိ ့ သာ 

ပး ချမလ)ဲ? 

• လပ်ထးလပ်နည်းအဆင့်များသည် ဘယ်အတိင်းအတာအထ ိထိ ရာက်လဲ 

(ခက်ခဲရပ် ထွးမ၊ လပ်ထးလပ်နည်းပမာဏ၊ VfM)? 

• ြဖစ်နိင် ြခများသည ်ဘယ် လာက်ထ ိထိ ရာက်လဲ (ကိုတင်လျာထားြခင်း၊ 

ဆက်လက်လပ်ကိင်ြခင်း၊ နှစ်များ ငွ ကးများ၊ ြဖစ်စဉ်အကာအရ၊ အပိ ဆာင်းမ၊ 

တည် မဲမ)? 

• မ ဝရမည့် အကျို း ကျးဇူးများ  



9 .  REDD+  F i n ance  

28 
 

အဆင့် ၃ - ဖန်တီး၍ရနိင်သည့် အစီအစဉ်များအား အကဲြဖတ်မ 

• ဖာ်ြပထားသည် ့ြဖစ်နိင် ချများထဲမ ှအားနည်းချို ယွ့င်းချက်တစ်ခအတွက ်

ရှင်းလင်းချက်၊ 

• တည်ရှိဆဲြဖစ်နိင် ြခအား လက်ခနိင်သလား? 

• သိမ့ဟတ် ပီးြပည့်စသည့် ဖွဲ စ့ည်းပအသစ်တစ်ခ ဖန်တီးသင့်သလား? 

• ဆးြဖတ်ချက်အတွက် ကန်ကျစရိတ်/ အချိန်ကာလအတိင်းအတာများသည ်ဘာ တွလ?ဲ 

ပ ၉.၁၃ ပဂ္ဂလိကက ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် မက်လးများ ထာက်ပ့ြခင်း 

REDD+ ရလာဒ်များရရိှရန် အ ထာက်အကူြဖစ် စ ပီး ပဂ္ဂလိကရင်းနှီးြမုပ်နှမများအား 

ပမှန်စီးပွား ရးလပ် ဆာင်မများမှ ြပန်လညလ်မ်း ကာင်း ပးရန် အလွန်အ ရးကီး သာ 

ြဖစ်စဉ်အများအြပားရှိပါသည်- 

• ရှင်းလင်းြပတ်သား သာ မူ ဘာင:် နိင်ငတစ်နိင်င၏ မူ ဘာင်သည ် အဓိက 

အခနး်က များနှင့် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ တာဝန်များအတွက ် တိကျ 

ရှင်းလင်းရန် လိအပ်ပါသည်၊ 

• စီးပွား ရးမက်လးများ: သစ် တာများြပုန်းတီးြခင်းနှင့် ကာဗွန်များ များြပားစွာ 

ထတ်လတ်မများအား ကာကွယ်ရန်အတွက ် အခွန်အခြဖတ် တာက်ြခင်း၊ အ သးစား 

ထာက်ပ့ြခင်းများသိမ့ဟတ် ကာဗွန် ပး ချမ သိမ့ဟတ် ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မများ အတွက် ပး ချမများ လိအပ်ပါသည်၊ 

• အချိန်ကာလ : အချိန်ကာလကာြမင့်စွာ ရှ ့ နာက်ညီ သာ မူဝါဒများအား ပဂ္ဂလိက 

လပ်ငန်းများအား ြပာင်းလဲရင်းနှီးြမုပ်နှ စရန် အား ပးရန်အတွက် လိအပ်ပါသည်။ 

 

ြဖစ်စဉ် လ့လာမ 

တွ ့ကုရသည့် ြပဿနာ 

ြပည်နယ် နရာချထားမများအတွက ် အိန္ဒိယနိင်င၏ ငွ ကးလဲ ြပာင်းမ ဖာ်ြမူလာတွင ်

သစ် တာဖးလမ်းမပါဝင်ပါသည်။ 

အိန္ိဒယတွင် သစ် တာဧရိယာဟက်တာ ပါင်း ၆၉.၇ မီလီယန်ခန် ့ ရှိပါသည်။ အထူးသြဖင့် 

သစ်ထတ်ြခင်းမ ှ သစ် တာြခင်းများအ ပ တွင ် အ ရးကီး သာ ဖိအားများရှိပါသည်။ 

အိန္ဒယနိင်ငအ နြဖင့် REDD+အတွက် ြပင်ဆင် နြခင်းနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 
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အတွက် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းအတွက် အရင်းအြမစ်များရရှိရန် FCPF ပါဝင် 

ဆွး နွးြခင်းနှင့် UN-REDD အား ထည့်သွင်းစဉ်းစား နချိန်တွင် နိင်ငသည ် ၎င်းတိ၏့ 

အစိးရအချင်းချင်း ကူးလူးဆက်ဆမစနစ်အား အသစ်ြပန်လည် စီမြခင်းအားြဖင့် 

သစ် တာများအား ထိ ရာက်သည့် မူမမှန်သည့် မက်လးများအား တက်ိရိက်ထိ တွ နိ့င်ရန် 

လပ်ရှားနှင့် န ပီြဖစ်ပါသည်။ 

 
လပ် ဆာင်ချက် 

ငွ ကးဆိင်ရာ မက်လးအမျိုးအစားများနှင့် အ ထာက်အပ့ကွင်းဆက်ထဲမှ တစ် နရာ 

အိန္ဒယနိင်င၏ အစိးရအချင်းချင်း ငွ ကးလဲ ြပာင်းမစနစ်သည ် ဗဟိအစိးရမှ 

ြပည်နယမ်ျားထသိ ့ အခွန်အခများ ြပန်လည် ပး ဆာင်ရသည့် အသားတင်တိးတက်မများ 

အတွက် ကူညီြခင်းယန္တရားြဖစ်ပါသည်။ Panchayats နှင့် Gram Sabhas တွင်ကဲ့သိ ့

သစ် တာ ြမများအား များြပားစွာ အသးချ၍ ဒသအတိင်းအတာ စီမအပ်ချုပ် သာ ကာင့် 

ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာမူဝါဒများနှင့် ၎င်းအ ြခအ နများရိှ ဆးြဖတ်ချက်များသည် အ ရးကီး 

ပါသည်။ အိန္ဒယနိင်င၏ အစိးရအချင်းချင်း ငွ ကးလဲ ြပာင်းမစနစ်တွင် သဘာဝသယ 

ဇာတ အရင်းအြမစ်ဆိင်ရာ ငွ ကးပါဝင်ပတ်သက်မများနှင့် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မများ 

အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မပါဝင်ခဲ့ပါ။ 

 
ကားဝင်စွက်ဖကြ်ခင်းအတွက် အ ကာင်းြပချက ်

အိန္ဒယနိင်င၏ ၁၄ ကိမ် ြမာက ် ငွ ကး ကာ်မရှင်မှ ြပည်နယ်နှင့် ဒသဆိင်ရာအစိးရများ 

တန်ဖိးနှိမ် ပီး သစ် တာများအား မှားယွင်းစွာအပ်ချုပ်ခဲ့ သာ မူမမှန်မ ရရာသည့် 

မက်လးများကိ ဖာ်ထတ်ခဲ့၍ သစ် တာများမှ ရရှိ သာ ဝင် ငွများကျဆင်းြခင်းသည် 

အမျို းသားသစ် တာမူဝါဒအ ကာင်အထည် ဖာ်သည့်အတွက ် အချို ့ သာ ြပည်နယ်များ 

အတွက် ြပဿနာတစ်ခြဖစ်ခဲ့သည်ဟ တွရိှ့ခ့ဲပါသည။် 

 

မတူညီ သာလပ်ငန်းများ ယှဉ် ပိုင်လပ်ကိင်ြခင်းအား အကဲြဖတြ်ခင်း 

ကာ်မရငှ်အ နြဖင့် ဂဟ ဗဒစနစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရရှညတ်ည်တ့ သာ စီးပွား ရး 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနှင့် ရှ ့ နာက်ညီသည့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမများအား ချိန်ညိ၍ စီမ 

အပ်ချုပ်မအတွက ် လိအပ်ချက်အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည့်အတွက ် အာက်ပါအတိင်း 

ကာက်ချက်ချခဲ့ပါသည-် 
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ြပည်နယ် နရာချထားမများအတွက ် အိန္ဒိယနိင်င၏ ငွ ကးလဲ ြပာင်းမ ဖာ်ြမူလာတွင ်

သစ် တာဖးလမ်းမပါဝင်ပါသည်။ 

“သစ် တာများနှင့် ၎င်းတိမ့ှ ထွက် ပ လာ သာ အြပင်ပိင်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များသည ်
ဝင် ငွရရှိနိင်မများနှင့် ြပည်နယ်များ၏ အသးစရိတ်လိအပ်ချက်များကိ ထိခိက် စပါသည်။ 
ကန်ပ်တိအ့ နြဖင့် သစ် တာထဲတွင် နထိင်ကသည့် ြပည်သူများအတွက ် လိအပ်ချက် 
အတိင်းအတာတစ်ခအထိ ထည့်သွင်စဉ်းစားရန် လိအပ်သည်ဟ မှတ်ယူခဲ့ကသည်။ 
တစ်ချနိတ်ည်းမှာပင် တည်ဆဲမူဝါဒအညန်းများ ကာင့် ဝင် ငွကျဆင်းမကိ အ လျာ်ြပန် ပး 
ရန် မြဖစ်မ နလိအပ်ပါသည်။ ကန်ပ်တိအ့ြမင်တွင် သစ် တာများ၊ ကမ္ဘာ့ြပည်သူများ 
ဝန် ဆာင်မပစ္စည်းများအား အ နှာင့်အယှက်အဟန်အ့တားများအြဖစ် မြမင်သင့် သာ်လည်း 
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် နိင်င့အရင်းအြမစ်အြဖစ်နှင့် တာပျက်များနှင့် သစ် တာဖးလမ်းမ 
နိမ့်ကျသည့် နရာများတွင် စိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်းအပါအဝင် ချဲ ထ့ွင်ရမည့် ြပည့်ဝ သာ 
အလားအလာများအြဖစ ် ြမင်သင့်ပါသည်။ အစိမ်း ရာင်အ ပ ယလာထိန်းသိမ်းြခင်းသည ်
နိင်ငအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အတိင်းအတာများအ ပ  ထားရှိရမည့် နိင်ငတကာ 
တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ကျပွန် စမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ပ်တိအ့ နြဖင့် ြပည်နယ်များသည ်
နိင်ငအဆင့် ကို းပမ်းအားထတ်မများအား ကူညီနိင်စွမ်းရှိရမည်ဟ မှတ်ယူထားသည့် 
အား လျာ်စွာ ၎င်းခယူချက်အတိင်း ရှ ဆ့က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ငွ ကးဆိင်ရာမက်လးများအား နာက်ြပန်လှည့်သည့် လပ် ဆာင်မ 

အိန္ဒယနိင်ငသည ်ကိစ္စရပ်နှစ်ခ လပ် ဆာင်ခဲ့ပါသည:် 

1) ြပည်နယ်များအတွက ်ချမှတထ်ား သာ ဝင် ငွအား ၁၀% တးိြမင့်ြခင်းနှင့်  

2) ြပည်နယ်များဆီသိ ့ ရာက်ရှိသည့် ဝင် ငွ ဖာ်ြမူလာချမှတ်ရာတွင ်သစ် တာ 

ဖးလမ်းမအား ၇.၅% ချမှတ်ြခင်း။ 
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The criteria and weights in the new allocation formula are as follows:  

India’s intergovernmental fiscal transfer: formula for state allocations 

includes forest cover  

Table 1: Criteria and Weights  

Criteria Weight % 

Population 17.5 

Demographic 

Change 

10 

Income 

Distance 

50 

Area 15 

Forest Cover 7.5 

 

ထိ ရာက်မ 

သစ် တာဖးလမ်းမအတွက ် နရာချထားမည် ့ ရာခိင်နန်းအား အိန္ဒယြပည်နယ်များအတွက် 

တစ်နှစ်လင ် အ မရိကန် ဒ လာ ၆ဘီလီယန် ပးပိရ့န်အတွက် မာ်လင့်ရပါသည်။ 

၎ငး်သည် တစ်နှစ်လင ် တစ်ဟက်တာ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၂၀ အကမ်းဖျဉ်းရှာ ဖွနိင်၍ 

စိက်ပျို း ရးမှ ရရှိ သာ ဝင် ငွများနှင့် အပို င်ြဖစ်လာသည့်အတွက ်သစ် တာမျာ ခတ်ထငွ ်

ရှင်းလင်းရန်မလိပဲ စိက်ပျို း ရးထွက်ကန်များကီးထွားရန ် ကို းစား နသည့် ြပည်နယ်များ 

အား စီးပွား ရးအရ လက်ခ၍ရ သာ အ ထာက်အပ့ ပး နြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

အရင်းအြမစ:် Kissinger, G. forthcoming 
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လ့ကျင့်ခန်းများ 

၁. အာက်ပါ စီးပွား ရးဆိင်ရာ အချက်အလက်များသည် (၁) ကာဗွန် စျးနန်း၊ 

(၂)တိက်ရိက် သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိက၍် ြဖစ် စ သာ အ ကာင်းအရာများ သိမ့ဟတ် (၃) 

အြပင်ပိင်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များ 

• သစ် တာ ြမကာကွယ်သည့် ဥပ ဒ 

• နငိင်တကာ စျးကွက်တွင် ဂျု၊ ြပာင်း အစရှိသည်တိ၏့ စျးနန်း ြပာင်းလဲြခင်းများ 

• သစ် တာများသည ် ကာက်ပဲသီးနှများအား ဓါတ် ြမသဇာြဖစ် စသည့် 

တိရ စ္ဆာန်များအတွက ် အိမ်ကဲ့သိြ့ဖစ် န သာ်လည်း ၎င်းဝန် ဆာင်မအတွက် တန်ဖိး 

သတ်မှတ်ရန် အခက်အခဲ။ 

၂. အာက်ပါ ရန်ပ ငွအရင်းအြမစ်များသည် ပဂ္ဂလိက သိမ့ဟတ် ြပည်သူဆိင်ရာလား၊ 

ြပည်တွင်းအတိင်းအတာ သိမ့ဟတ် နိင်ငတကာအတိင်းအတာလားဆိတာ သတ်မှတ်ပါ 

• ဂျာမနီနိင်င REM အစီအစဉ် 

• သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ ရန်ပ ငွ 

• နိင်ငတကာ ကာဗွန် စျးကွက်များ 

• အစိမ်း ရာင်စီးပွား ရးတွင် ဒသဆိင်ရာ ကမ္ပဏီများ၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 


