
REDD+ ပညာ ရး- ဗဟသတစာ စာင ်

၁၀။ မက်လးများခွဲ ဝ ရးနည်းလမ်းများ 

မာတိကာ စာမျက်နှာ 

REDD+ ပညာ ရး- ဗဟသတစာ စာင ် ၁ 

မက်လးများခွဲ ဝ ရးနည်းလမ်းများ ၁ 

အဓိက သတင်းအချက်အလက်များ ၂ 

နဒိါနး် ၃ 

မက်လးများ ၃ 

UNFCCC ၏ မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် ၄ 

ထိ ရာက်မ ၆ 

အကျို းြဖစ်ထွန်းမ ၇ 

မတမ ၈ 

(၁) မက်လးများလက်ခရယူနိင်သည့် အရည်အချင်းြပည့်မီသမှူာ မည်သူနည်း။ ၁၀ 

(၂) မက်လးများ ခွဲ ဝြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် မည်သည့် 

အချက်အလက်များအ ပ  အ ြခခ၍ ချမှတ်သင့်သနည်း။ 
၁၀ 

REDD+ က ဆိင်ရာ မက်လးများ ြဖန ့် ဝ ပးရာတွင ်ပူး ပါင်းပါဝင်မ 

ဆာင်ရွက်မများ၏ အ ရးပါမ 
၁၅ 

REDD+ နှင့် သက်ဆိင်သည့် မက်လးများကိ ြဖန ့် ဝ ပး ရးအတွက ်

လက်ရှိကျင့်သးလျက်ရှိသည့်စနစ်များ 
၁၆ 

လိက်နာကျင့်သးြခင်းမြပုရမည့်အချက်များ ၁၆ 

လ့လာမများ ၁၇ 

လ့ကျင့်ခန်းများ ၁၇ 

 

 

 

 

 

 



    2 
 

အဓိက သတင်းအချက်အလက်များ 

• မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် (IAS)  ဆိသည်မှာ အမျို းသားအဆင့် REDD+ 

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမရှိ သာအြပုအမူများကိ အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

လိက်နာကျင့်သးလာ စ ရး အား ပး ဆာင်ရွက်သွားရန်အလိငှ့ာ နိင်ငတစ်နိင်ငမှ 

လိက်နာကျင့်သးနိင်သည့် လပ်ထးလပ်နည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ 

• နိင်ငတစ်နိင်ငချင်းအလိက် မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်နည်းလမ်းများ ရးဆဲွ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍UNFCCC ၏ ညန်ကားချက ် (သိ)့ သတ်မှတ်ချက် 

မရှိပါ။ 

• မက်လးများနှင့် ၎င်းကိခွဲ ဝ ပးသည့် စနစ်များသည် ထိ ရာက်ရမည်၊ အကျို းရှိရမည်၊ 

မတမရှိရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

• မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် (IAS) ပစသည ်အ ရးကီး သာ အ ကာင်းအရာ (၇) 

ချက်ကိ ြဖရှင်း ပးနိင်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ဤအခန်းတွင် အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်ဟ ခ သည့် မက်လးများ ခဲွ ဝ 

ပးသည့ ် နည်းလမ်းများကိ အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များအား 

အား ပးလ ့ ဆာ်သည့် ပစြဖင့် ဆွး နွးသွားမည်ြဖစ်သည်။ ဤအခန်းတွင် အာက်ပါအခန်း 

က များ ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါ သည-် 

• မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 

• မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်ကိ ကျင့်သးသည့်အခါ လိက်နာရမည့် အဓိက 

စည်းကမ်းများမှာ အဘယ်နည်း။ 

• မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်တွင ် ြဖရှင်းရမည့် ကိစ္စရပ်များ 

 

မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်(IAS) ဆိသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 

မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် (IAS) ဆိသည်မှာ အမျို းသားအဆင့် REDD+ ရည ်

ရွယ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမရိှ သာ အြပုအမူများကိ အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

လိက်နာကျင့်သးလာ စ ရး အား ပး ဆာင်ရွက်သွားရန်အလိငှ့ာ နိင်ငတစ်နိင်ငမှ လိက်နာ 

ကျင့်သးနိင်သည့်လပ်ထးလပ်နည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကိ “အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝ ပးသည့် 

စနစ်များ” သိ ့ “အကျို းအြမတ်ြဖန ့် ဝ ပးသည့်စနစ်များ” ဟလည်း ခ ပါသည်။ အလွန် 

ကွဲြပားသည့် အ ကာင်းအရာတစ်ခြဖစ် သာ “အကျို းအြမတ်များ (Multiple Benefits)” 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ် ပ လာနိင်သည့် အရပ်အ ထွးများကိ ရှာင်ကဉ်နိင်ရန်နှင့် စီမကိန်း 

အ ြခြပုနည်းလမ်းအား လက်ခကျင့်သးြခင်းအန္တရာယ်ကိ လာ့ချနိင်ရန်အလိငှ့ာ “မက်လး 

များခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်” ဆိသည့် ဝါဟာရမှာ အသင့် တာ်ဆးြဖစ်ပါသည်။ “အကျို း 

အြမတ်များ” ဟူသည့် ဝါဟာရမှာ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များအတွက ်

ဆလာဘ် ပးသည့် သ ဘာြဖစ် ပီး ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းများအတွက် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှ ပးြခင်းမျို းလည်း ြဖစ်ပါသည်။  

 

မက်လးများ 

REDD+ ကိစ္စရပ်များတင်ွ မက်လးဆိသည်မှာ အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ 

သီးသန ့်လပ် ဆာင်ချက်များကိ အား ပးရန်အတွက် ရးဆွဲထားသည့် မူဝါဒများနှင့် 

နည်းလမ်းများ (Policies and Measures) ပင် ြဖစ်ပါသည်။ မက်လးအမျို းမျို းရှိပါသည-် 
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• တိက်ရိက် ပးသည့် မက်လးများ (ဥပမာ- ငွ ပး ထာက်ပ့ြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်မ 

ဆိင်ရာ စီမခန ့ခဲွ်ြခင်း စသည်ြဖင့်) 

• မူဝါဒနှင့် စီမခန ့ခ်ွဲမဆိင်ရာ မက်လးများ (ဥပမာ- ရပိင်ခွင့်ရှင်းလင်း ပးြခင်း၊ သီးထပ ်

သီးညပ်စိက်ပျို းြခင်း) 

ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချရန်အလိငှ့ာ မက်လးများကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအြဖစ် 

မှတ်ယူနိင်ပါသည် (သိ)့ ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချြခင်းက ိ တိင်းတာ ပီး ရရှိလာသည့် 

ရလဒ်များက ိ အ ြခခ၍ ငွ ကးအ ထာက်အပ ့ ြပန်လည်ြဖန ့် ဝသည့် ပစြဖင့်လည်း 

အသးြပုနိင်သည်။ 

 

UNFCCC ၏ မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် 

မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့် နည်းလမ်းများ ရးဆွဲအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငများအတွက် UNFCCC ၏ညန်ကားချက ် (သိ)့ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ 

အဖဲွဝ့င်များညီလာခ (COP) ၏ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ခသာလင် မက်လးများ ခဲွ ဝြခင်းနှင့် 

သက်ဆိင်ပါသည-် 

၁/အခန်း (၁၆)၊ နာက်ဆက်တွဲ (၁) ၊အပိဒ် (၂-င) 

 “ဤဆးြဖတ်ချက်၏ အပိဒ် (၇၀) တွင် ညန်းဆိသည့် လပ်ငန်းများ (ဆိလိသည်မှာ 

REDD+ လပ်ငန်း (၅) မျိုး) တွင် သဘာဝ တာများ အြခား ြမအသးချမပစသိ ့ ြပာင်းလ ဲ

ရန်မဟတ်ဘ ဲ သဘာဝ တာများနှင့် ၎င်းတိ၏့ ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများက ိ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ရာတွင် ကူညီပ့ပိး ပးရန်နှင့် အြခား သာ လူမ ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိင်ရာ အကျိုးအြမတ်များ တိးပွားလာ စရန်အတွက် အသးြပုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။” 

 ဆိလိသည်မှာ အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား မက်လးများ ပးရာတွင ်

ရလဒ်များက ိ အ ြခြပု၍ ငွ ကးအ ထာက်အပ့များ ပးသွားြခင်းမျို း မဟတ်ပါ။ 

သိ ့ သာ်လည်း နိင်ငအများစမှာ အဆိပါနည်းကိ ယတ္တ ိရှိသည့်နည်းလမ်းအြဖစ ် သတ်မှတ ်

ကျင့်သးလျက်ရှိ ပီး မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့် စနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညန်ကားချက်များ 

ရးဆဲွရန် လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။  

 PAM များ အားလးကိ အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား မက်လး ပးြခင်းနှင့် 

ဆက်စပ်ရန် မလိအပ်ပါ။ အမှန်တကယ်တင်ွ “ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မက်လး ပးြခင်း” ကိ 

ရှာင်ရှားြခင်း (သိ)့ သစ် တာများအား ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ရပ်တန ့် စမည့် တိက်ရိက်ကူညီ 
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ပးြခင်းြဖင့် အချို ့ သာ PAM များသည် ထိ ရာက်မရှိနိင်ပါသည်။ ၎င်းကိ အခနး် (၉): 

REDD+ ငွ ကးအ ထာက်အပ့အခန်း တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အဖဲွဝ့င်များညီလာခမှ လမ်းညန်ချက်များ ထတြ်ပန်ထားြခင်းမရိှ သာ်လညး် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမ မရိှ သာ (သိ)့ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချြခင်းတွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိ သာ 

အဖွဲအ့စည်းများအား မက်လးများကိ ခွဲ ဝ ပးြခင်းတိသ့ည် Cancun လူမဘဝလြခု ရး 

အစီအမများ (Cancun safeguards) ကိ လးစားလိက်နာြခင်းမရှိဘ ဲ  ရာသီဥတ ညီညတ ်

မတ ရးဆိင်ရာရန်ပ ငွ (Green Climate Fund) စသည့် အလှူ ရှင်များအတွက်လည်း 

ကျနပဖ်ယ်ွရာ မဟတ် ပ။ လြခု ရးအစီအမများ (safeguards) နှင့် သက်ဆိင် သာ 

သတင်းအချက်အလက်များကိ အခန်း (၇) : အစီအမများအခန်းတွင် တွရိှ့နိင်ပါသည်။ 

အကြပုချက် 

REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမရိှ သာ အြပုအမူများကိ အကျို းဆက်စပ် 
ပတ်သကသူ်များ လိက်နာကျင့်သးလာ စ ရး အား ပး ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ငွ ကးပ့ပိးမ 
ထက် မည်သည့် နည်းလမ်းများသည ်ထိ ရာက်မရှိသည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆသနည်း။ 
 

 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အတွက ်မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် (IAS) ၏ ယဘယျအချက် 

အလက်များ 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အတွက် မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်သည ်- 

• ထိ ရာက်မရှိ သာ : သစ် တာများမှ ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချရန်နှင့် ကာဗွန် 

စပ်ယူမကိ အများဆးပမာဏထိ တိးြမင့်ရန်အတွက် မက်လးများ အသးြပုြခင်း၊ 

• အကျိုးရှိ သာ : မက်လးများသည် ကာဗွန်ထတ်လပ်မကိ လာ့ချနိင်(ကာဗွန်စပ်ယူမ 

တိးြမင့်နိင်) သက့ဲသိ ့ ကန်ကျစရိတ်များကိလည်း နည်းပါး စပါ သည ် (ရပိင်ခွင့် 

အ ြခြပုနည်းလမ်းများနှင့် တစသ်တမှ်တတ်ည်း ြဖစ်သည်နှင့်အည)ီ 

• မတမရှိ သာ : ထိခိကန်စ်နာသမူျား၏ အကျို းအတွက ် မက်လးများကိ မတစွာ 

ခွဲ ဝရမည်။ 

မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်တွင် အဆိပါဝိ သသလက္ခဏာများ ပါရှိ စ ရး 

သချာ စသည့် နည်းလမ်းများတွင် အာက်ပါအခန်းက များ ပါဝင်ပါသည်။ Cancun 

လြခု ရးအစီအမများကိ လးစားလိက်နာ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရိှသည့် နိင်ငများကိ 
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ကူညီ ထာက်ပ့သည့်အ နြဖင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အတွက် မက်လးများခွဲ ပးသည့် 

စနစ်သည်- 

• သက်ဆိင်ရာအကျို ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလး အြပည့်အဝ ပူး ပါင်းပါဝင်မကိ 

သချာ စရမည်။ (ဆးြဖတ်ချက် ၁/ CP ၁၆၊ နာက်ဆက်တွဲ (၁)၊ စာပိဒ် (၂-ဃ) 

• ပငွ့်လင်းြမင်သာမရိှ ပီး ထိ ရာက်မရှိ သာ အမျိုးသားအဆင့် သစ် တာစီမခန ့ခ်ွဲမ 

ဆိင်ရာ ဖွဲ စ့ည်းပများ အား ကာင်း စရမည်။ (ဆးြဖတ်ချက ် ၁/ CP ၁၆၊ 

နာက်ဆက်တွဲ (၁)၊ စာပိဒ် (၂-ခ) 

• ဒသခြပည်သူလူထ အဖဲွဝ့င်များနှင့် ဌာ နတိင်းရင်းသားများ၏ ရပိင်ခွင့်များနှင့် 

အသိပညာ ဗဟသတများကိ လးစားရမည်။ (ဆးြဖတ်ချက ် ၁/ CP ၁၆၊ 

နာက်ဆက်တွဲ (၁)၊ စာပိဒ် (၂-ခ) 

 

ထိ ရာက်မ 

သ ဘာဆန္ဒရှိသည့် ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ထိထိ ရာက် ရာက် လပ် ဆာင်ရန်နှင့် 

ရလဒ် ကာင်းများ ရရှည်တည်တ့ စရန် (သိ)့ အဆိပါလပ်ငန်းများကိ ထိန်းသိမ်းရန် 

အတွက် မက်လးများကိ အသင့် တာ်ဆးအချိန်တွင် သင့် တာ်သည့်ပမာဏ၊ သင့် တာ်သည့် 

ပစြဖင့် အ ထာက်အပ့ ပးနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ မက်လးများအား ပးအပ်သည့်အချိန်၊ 

ပမာဏနှင့် ပစကိ ရှင်းလင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိရန်နှင့် လက်ခမည့်သူနှင့် ထာက်ပ့သူ 

နှစ်ဦးလးမှ နားလည်သ ဘာ ပါက်ရန်၊ သ ဘာတူညီရန် လိအပ်ပါသည်။ ဤ ဆွး နွး 

ညိနင်းမ လပ်ငန်းစဉ်သည ် ကိုတင်အသိ ပးထား သာ ဒသခြပည်သူများ၏ လွတ်လပ ်

သာ သ ဘာဆန္ဒြဖင့် ထတ် ဖာ် ြပာကားသည့် သ ဘာတူညီချက ် (FPIC) ကိ ယကည် 

လက်ခလာ စရန ် ဆာင်ရွက်ရသည့် လပ်ငန်းစဉ်နှင့် အလားသ ာန်တူ ပီး အဆိပါ 

အ ကာင်းအရာကိ အခန်း (၁၁) : ြပည်သူလူထ အသိပညာ ပးြခင်းနှင့် အကျိုး 

ဆက်စပ်သူများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း အခန်းတွင် အ သးစိတ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

သင့် တာ်သည့်အချိန် 

အချို ့ သာ မက်လးများကိ ရလဒ်များမရရိှခင်ကပင် အရင်းအနှီးအ နြဖင့် စိတ်ဓာတ် 

တက်ကလာ စရန် ထာက်ပ့ ပးနိင် ပီး အချိုက့ိ လပ်ငန်းများ အာင်ြမင်မအတွက ်

ဆလာဘ်အြဖစ် ပးနိင်သည်။ ရလဒ်အ ြခြပု ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်းများမှာ ရလဒ်များ 

အတည်ြပု ပီးမှသာ ပးအပ်ြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ် ကနဦး ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းများ လိအပ ်
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လျက်ရိှ ပီး တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကန်ကျစရိတ်များကိ ရလဒ်အ ြခြပု ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်း 

များမှ ြပန်လည် ပးအပ်နိင်ပါသည်။ ဂျာမနီနိင်င၏REDD+ အစပိင်း ဆာင်ရွက်သူများ 

အစီအစဉ် (REM) က့ဲသိ ့ သာ အချို ့ သာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သ ဘာတူညီမများသည ်ရရှိခဲ့သည့် 

ရလဒ်များအတွက ် ထာက်ပ့မများ ပးအပ်နိင်ပါသည်။ 

 

သင့် တာ်သည့် ပမာဏ 

သ ဘာဆန္ဒရှိသည့် လပ်ငန်းများကိ လ ့ ဆာ်အား ပးရန်အတွက ် သင့် တာ်သည့် 

ထာက်ပ့မပမာဏ ပးအပ်ရန် လိအပ်ပါသည်။ အခွင့်အလမ်းဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်များကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းသည် ကူညီ ထာက်ပ့ရာ ရာက် ပီး မက်လး ပးသည့် ပမာဏက ိ

သတ်မှတ်ရာတွင ် ရိးရှင်းသည့် တွက်ချက်မများက့ဲသိ ့ မထင်ြမင်သင့ပ်ါ။ ငွသား ပးသည့် 

မက်လးများသည ် ငွ ကးဆိင်ရာ ထာက်ပ့ြခင်းကိ ြပည့်စ စပါသည်။ အချို ့ သာ မက်လး 

များမှာ ငွသားမဟတ် သာ်လည်း လ လာက်မရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် တိးချဲ ပ့ညာ ပး 

အစီအစဉ်များ လွယ်ကူစာွ ရရှိလာြခင်း (သိ)့ လပ်ပိင်ခွင့် ပိမိ သချာ စြခင်း။ 

 

သင့် တာ်သည့် ပစ 

မက်လး ပးသည့် ပစကိ ရှင်းလင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိရန်နှင့် လက်ခမည့်သူနှင့် 

ထာက်ပ့သူ နှစ်ဦးလးမှ နားလည်သ ဘာ ပါက်ရန်နှင့် သ ဘာတူညီရန ် လိအပ်ပါသည်။ 

အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ နှစ်သက်မရှိရမည်ြဖစ် ပီး ၎င်းတိန့ှစ်သက်သည့် ပစနှင့် 

ကိက်ညီမမရှိပါ က ထိ ရာက်မအားနည်း စနိင်ပါသည်။ ဥပမာ- ဗီယက်နမ်နိင်င ၊ Lam 

Dong ြပည်နယ်ရိှ အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား လ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ြခင်းမှ ထတ် ဖာ ်

ြပသလျက်ရှိသည်မှာ ငွသားနှင့် ငွသားမဟတ်သည့် မက်လးများကိ ရာ နှာ ပးြခင်း 

သည ် အဓိကြဖစ်သကဲ့သိ ့ ငွသားမဟတ်သည့် မက်လးများကိလည်းလက်ခ ကာင်း 

လ့လာ တွ ရိှ့ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

အကျိုးြဖစ်ထွန်းမ 

အမျို းသားအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသားအဆင့် သစ် တာများ 

စာင့်ကည့်စစ် ဆးသည့်စနစ် (National Forest Management Systems) NFMS ကိ 

အခန်း (၅) : အမျိုးသားအဆင့် သစ် တာများ စာင့်ကည့်စစ် ဆးသည့်စနစ်များတွင ်

ဆွး နွးသွားမည်) နှင့် ကန်ကျမရှိ သာ သတင်းအချက်အလက်လြခု ရးအစီအမများ 
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(Safeguards Information Systems) (SIS ကိ အခန်း (၇) : လြခု ရးအစီအမတွင် 

ဆွး နွးသွားမည်ြဖစ်သည)် က့ဲသိ ့ သာ လပ်ငန်းအစိတ်အပိင်းအချို  ့ ပါဝင်ပါသည်။ 

ကာဗွန်ထတ်လတ်မ လာ့ချသည့် ပမာဏအ ပ  မှီခိမမရှိြခင်း ကာင့် ြပာင်းလဲမမရှိ သာ 

အဆိ ပါ ကန်ကျစရိတ်များသည် ရလဒ်အ ြခြပု ငွ ကး ထာက်ပ့မများအတွင်း ပါဝင်ရန် 

လိအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် မက်လးများ ပးရာတင်ွ အသးြပု သာ ရလဒ်များအ ြခြပု 

ငွ ကး ထာက်ပ့သည့် ပမာဏက ိကန ့သ်တ်နိင်သည့်အတွက် မက်လးများ ခဲွ ဝ ပးသည့် 

စနစ်သည် ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာ အကျို းြဖစ်ထွန်းရန် လိအပ်ပါသည်။ ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာ 

အဖွဲအ့စည်းများကိ ဝန် ဆာင်မ ပးသူများအြဖစ် မှတ်ယူ၍ ငွ ကးပိင်းဆိင်ရာ အကျိုး 

ြဖစ်ထွန်းမကိ တိးြမင့်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- အ မဇရန်ပ ငွအဖွဲသ့ည် မက်လးများ 

ခွဲ ပး ဝသည့်စနစ်ကိ စီမခန ့ခ်ွဲ ရးအတွက် ဘရာဇီးဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်ကိ အသးချပါသည်။ 

နာက်ဆးရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်သိ ့ မ ရာက်မီ အဖွဲအ့စည်းများစွာသိ ့ ရန်ပ ငွ 

လဲ ြပာင်းြခင်းမျို းကိ ရှာင်ကဉ်ြခင်းြဖင့် စီမခန ့ခဲွ်မစရိတ်ကိ လာ့ချနိင်ပါသည ် (ဥပမာ-

နိင်ငအဆင့်မှ ြပည်နယ်/ခရိင်/ ဒသအဆင့်များသိ ့ ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းြခင်း။) ရန်ပ ငွ 

လဲ ြပာင်းြခင်းသည ် အကျင့်ပျက်မအန္တရာယ်ကိ တိးပွားလာ စပါသည်။ အဆိပါစနစ်သည ်

အစီရင်ခတင်ြပြခင်း၊ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းနှင့် ြဖန ့် ဝြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များအကား 

ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အဖွဲအ့စည်းပိင်းဆိင်ရာ ထိ ရာက်မရိှရန် လိအပ်ပါသည်။ 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ကိ ရာက်ရှိ ပီးမက်လးများ ြဖန ့် ဝလျက်ရှိသည်ဟ အစီရင်ခစာ 

တစ် စာင် တွင် ဖာ်ြပထားရိှပါ က အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သမူျားအ နြဖင့် ညိနင်းမများ 

ဆက်လက်လပ် ဆာင်ရန်အလိငှ့ာ အဆိပါမက်လးကိ ချက်ချင်းလက်ခရန် လိအပ်ပါသည်။  

 

မတမ 

စနစ်သည် မတစွာ မက်လး ပးရန် လိအပ်ပါသည်။ ထိသိ့ ့နင်းယှဉ်လပ် ဆာင်ြခင်းများနှင့် 

ရရှိလာသည့် ရလဒ်များသည ် နင်းယှဉ်စရာ မက်လးများ၊ လမူ ရးအ ြခအ နများကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမမရှိြခင်း ၊ လူမျို းစအမည်၊ ကျား/မ တန်းတူညီမ  အခွင့်အ ရးရရိှြခင်း 

(သိ)့ အြခား သာ လူမ ရးဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိပါ လက်ခစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ 

မတမမရိှပါက လူမ ရးဆိင်ရာ တင်းမာမများ ပိမိတိးပွားလာမည်ြဖစ် ပီး အကျို းဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူများအကား ဆွး နွးညိနင်းမများ ရပ်ဆိင်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ အကျို းဆက ်

အ နြဖင့် ပွင့လ်င်းြမင်သာမရိှရန် လိအပ်လာ ပီး အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့်  
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ညိနင်း သ ဘာတူညီ ပီးြဖစ် သာ မက်လးများသည ် ြပည်သူလူထ သိရှိနားလည်နိင်သည ်

များ ြဖစ်သင့်ပါသည်။  

မတမရှိြခင်းကိ နည်းအမျို းမျို းြဖင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိနိင်ပါသည်: 

• “ရပိင်ခွင့်များ” ပ  အ ြခခ၍ (သိ ့ သာ ်မည်သည့်ရပိင်ခွင့်များြဖစ်သည်ကိ ) 

• မဝူါဒများနှင့် နည်းလမ်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ ကန်ကျသည့် 

စရိတ်များ ပ  အ ြခခ၍  

• ရရှိသည့် ရလဒ်များ ပ  အ ြခခ၍ (သိ ့ သာ ် ကွဲြပားြခားနားမရှိ ပီး မက်လးများ 

ခွဲ ဝရာတွင် သင့် တာ်သည့်စနန်းြဖင့် တိင်းတာရန)် 

အမျို းသမီးများနှင့် အမျို းသားများသည ် သစ် တာသယဇာတများကိ ထတ်ယူသးစွဲ 

ကပီး စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက ် REDD+ ဆိင်ရာ 

အကျို းအြမတ်များကိ သတ်မှတ်ခဲွ ဝရာတင်ွ ကျား/မ တန်းတူညီမ  အခွင့်အ ရးရရှိ ရးကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အ ရးကီးသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ြမယာပိင်ဆိင်ခွင့်ကဲ့သိ ့ သာ ဓ လ ့

ထးတမ်းစဉ်လာနှင့်သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် အခွင့်အ ရး 

နည်းပါးြခင်း (သိ)့ ရိးရာဓ လ့အရ အ ရးမပါဟ သတ်မှတ်ြခင်းခရလျက်ရှိပါသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် တရားဥပ ဒဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိ မတစွာ 

မရရိှြခင်း (သိ)့ အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် 

အမျို းသမီးများ ပါဝင်ခွင့်မရှိြခင်းများကိ ြဖစ် ပ စပါသည်။ အမျို းသမီးများသည ်

ြမယာနှင့် သစ်ပင်အ ပ  ရပိင်ခွင့်အားနည်းြခင်း (သိ)့ ဘဏ်စာရင်းမရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် 

REDD+ဆိင်ရာ အကျိုးအြမတ်များ အ ပ  ခစားခွင့်မရှိပါ။ 

အဆိပါလပ်ငန်းများကိ လမ်းညန်မြပုရာတင်ွ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စနိင်မည့် မးခွန်းအချို  ့

မှာ- 

• ြမယာပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် သယဇာတသးစဲွမစနစ်များသည် ကျား/မ တန်းတူညီမအခွင့် 

အ ရးရရှိ ရးနှင့်အည ီြဖစ်ပါသလား။ 

• အဖွဲအ့စည်းများသိ ့ (သိ)့ အဖွဲအ့စည်းများအကား ငွ ကးလဲ ြပာင်းြခင်းများသည ်

ပငွ့်လင်းြမင်သာမ ရှိပါသလား။ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ/ လူမ ရးဆိင်ရာ အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းလပ်ငန်းများတွင် 

ကျား/မ တန်းတူညီမအခွင့်အ ရးရရှိ ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အား ကာင်းသည့် 

အမျို းသားအဆင့်ဥပ ဒ ရှိပါသလား။ 
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• ပဋိပက္ခနှင့် မ ကျနပ်မများကိ ြဖရှင်းရာတွင် လွယ်ကူအဆင် ြပ၍ သင့်တင်မတ 

သာ စနစ်ရှိပါသလား။ 

အကြပုချက် 

အမျို းသမီးများသည် အမျို းသားများကဲ့သိ ့သယဇာတအသးြပုမအ ပ  ဥပ ဒ ကာင်းအရ 

တူညီမရှိ သာ ရပိင်ခွင့်ရှိပါသလား။ 

သင်၏နိင်ငအတွက် အထက်ပါ မးခွန်း (၅) ခကိ ြဖဆိပါ။ အမျို းသမီးများသည် REDD+ 

ဆိင်ရာ အကျို းအြမတ်များကိ သာတူညီမရရှိနိင်သည်ဟ ထင်ြမင်ပါသလား။ 
 

 

အကျိုးအြမတ်ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်ပစ 

အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့် စည်းမျဉ်းများအရ အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝ ပးသည့် စနစ်ပစ 

သည ် အာက်တွင်စာရင်းြပုစထားသည့် အ ရးကီးအချက် (၇) ချက်ကိ ြဖရှင်းသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁) မက်လးများ လက်ခရန် အရည်အချင်းြပည့်မီသူမှာ မည်သူနည်း။ 

အဆိပါ မးခွန်းကိ ြဖဆိရန်အတွက် ကန်ကျစရိတ်ကျခသးစွဲသူများ၊ သစ် တာများ 

အ ပ  ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်ရှိသူများနှင့် ရလဒ်များကိ ြဖန ့် ဝ ပးလျက်ရှိသည့်သူများအကား 

ညီမမရှိ စ ရး လပ် ဆာင်သွားရန် လိအပ်ပါသည်။ ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်များအ ပ  အ ြခခ၍ 

အရည်အချင်းကိ သတ်မှတ်မည်ဆိပါက ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အစီရင်ခတင်ြပြခင်းသည ်အမျို းသားအဆင့်ြဖစ် ပီး နိင်င၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ ြဖစ်သည့် 

အတွက် ကာင့် UNFCCC သည ်ကာဗွန်ဆိင်ရာဆိင်ခွင့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များကိ 

ဖာ်ြပရန ်လိအပ်ြခင်းမရှိဟ နားလည်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဗီယက်နမ်တွင် သစ် တာ “ပိင်ဆိင်သူများ” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတန်းအစား (၇) မျိုး 

ရှိပါသည်။ တပ်မ တာ်မှလွဲ၍ ကျန်အားလးသည ် ထာက်ပ့မများ လက်ခရန်အတက်ွ 

သင့် လျာ်သည်ဟ ယူဆနိင်ပါသည်။ 

(၂) မက်လးများ ခွဲ ဝြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတခ်ျကခ်ျမှတရ်ာတငွ ် မည်သည့် အချက် 

အလက်များအ ပ  အ ြခခ၍ ချမှတ်သင့်သနည်း။ 

သီအိရီအရ ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချြခင်း/ ကာဗွန်စပ်ယူမ တိးပွားလာ စြခင်း ပ  

အ ြခခနိင်ပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း မက်လးများ ခဲွ ဝ ပးရန်အတက်ွ ကာဗွန်ထတ်လပ်မ 
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လာ့ချြခင်း/ ကာဗွန်စပ်ယူမ တိးပွားလာ စြခင်းကိ သင့် တာ်သည့် စနန်းြဖင့် တိင်းတာရန ်

မှာ ကန်ကျစရိတ်ြမင့်မားနိင်ပါသည်။ ဆိလိသည်မှာ ကန်ကျစရိတ်သည ် လက်ခရရှိမည့် 

ရလဒအ် ြခခ ပး ချမများထက ်ပိများနိင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် အြခား သာ နည်းလမ်းြဖင့် 

တိင်းတာရန ် လိအပ်ပါမည်။ အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် သွင်းအားစများအ ပ အ ြခခ၍ 

တိင်းတာြခင်းသည ် ပိမိလွယ်ကူ စမည်ြဖစ် ပီး ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချြခင်း/ ကာဗွန ်

စပ်ယူမ တိးပွားလာ စြခင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဟ ယူဆနိင်ပါသည။် 

 

(၃) သွင်းအားစ (သိ)့ ရလဒ်များ ပ အ ြခခ၍ ဆးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်ရန်အတွက် လိအပ် 

သည့်အချက်အလက်ကိ မည်သိစ့ ဆာင်းမည်၊ ဆန်းစစ် လ့လာမည်၊ မ ဝမည်နည်း။ 

 အကျို းြဖစ်ထွန်းမ တိးြမင့်နိင်ရန်အလိငှ့ာ အချက်အလက်စ ဆာင်းြခင်း၊ လ့လာ 

ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ရလဒ်များြဖန ့် ဝြခင်းများအတွက ်ကန်ကျစရိတ်များကိ လျာ့နည်းနိင်သမ  

လျာ့နည်း အာင ် ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ အချက်အလက် ကာက်ခရာတွင် ဒသခများ၏ 

ပူး ပါင်းပါဝင်မကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ အချို ့ သာ အချက်အလက် 

ကာက်ခသည့် ပစများအတွက် ရတ်တရက ်စစ် ဆးြခင်းများ ြပုလပ်၍ ကိယ်တိင်အစီရင်ခ 

တင်ြပြခင်းသည ် အထိ ရာက်ဆးြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ- လွင်တီး ခါင်တွင် စိက်ပျို း 

ထား သာဧရိယာ (သိ)့ ပတ္တ ရာင်လှည့်သည့် အချိန်အတွက ် ဒသခြပည်သူများ ကိယ်တိင် 

အစီရင်ခတင်ြပနိင်ပါသည်။ သိ ့ သာ ်အစီရင်ခတင်ြပသည့် အချက်အလက်များ မှန်ကန်မ ရိှ/ 

မရှိကိ သစ် တာအာဏာပိင်များမှ စစ် ဆးရန်တာဝန်ရှိသည်။ 

 

(၄) ကာက်ခရရှိ သာ၊ ဆန်းစစ် လ့လာထား သာ အချက်အလက်များအ ပ  အ ြခခ၍ 

ဆးြဖတ်ချက်ကိ မည်သူချမှတ်မည်နည်း။ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှရန်နှင့် အကျင့်ပျက်ြခစားြခင်းများကိ ရှာင်ရှားရန်အလိင့ှာ 

မက်လးများ လက်ခရရိှရန် သင့် လျာ်သည့် အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ  ဆးြဖတ် 

ချက်များကိ ချမှတ်နိင်မည်မဟတ်ပါ။ ထိ ့ ကာင့် ဆးြဖတခ်ျက်ချမှတရ်န် ကာ်မတ ီ (သိ)့ 

အဖွဲတ့စ်ခခရှိပါက ကာ်မတ ီ (သိ)့ အဖွဲ ဝ့င်များ (၎င်းတိမ့ှ ကိယ်စားြပုသည့် အဖွဲ  ့

အစည်းများ) သည ်မက်လးများ ရရှိခစားခွင့်မရှိပါ။  
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(၅) မက်လးအမျိုးအစား ( ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်း၊ ငွ ကးမဟတ်သည့် အရာများ) ကိ 

မည်သိ ့ဆးြဖတမ်ည်နည်း။ 

အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည ် ၎င်းတိသ့ ဘာထားဆန္ဒနှင့် ကိက်ညီမရှိသည့် 

မက်လးများအ ပ  တန ့်ြပန်မ ကာင်းများ ရှိသည့်အတွက် ကာင့် ပိမိ အကျို းြဖစ်ထွန်း စရန် 

အလိငှ့ာ ၎င်းတိန့ှစ်သက်သ ဘာကျသည့် မက်လးများကိ ညန်ြပနိင်ပါလမ့်ိမည။် တူညီသည့် 

အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကား မက်လးအမျို းအစားမှာ တစ်သတမှ်တတ်ည်း 

ြဖစ်သင့်ပါသည်။ ထာက်ပ့မည့် မက်လးများစာရင်း (မက်လးများ ထာက်ပ့ ပးနိင်မည့် 

အ ြခအ နများ) ကိ ထိန်းသိမ်းထားနိင်ရန် မှတ်တမ်းတစ်ခလိအပ်ပါမည်။ စစ် ဆးြခင်းနှင့် 

အတည်ြပုြခင်း လပ်ငန်းများအတွက ် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ကိယ်တိင်မှ          

မှတ်တမ်းကိ ရရှိနိင်ပါသည်။  

 

(၆) မက်လးများကိ မည်သိြ့ဖန ့် ဝမည်နညး်။ 

 ၎ငး်သည် မက်လး၏ သဘာဝ ပ  မူတည်ပါမည်။ ပိမိ အကျို းြဖစ်ထွန်း စရန် 

အလိငှ့ာ ငွ ကး ထာက်ပ့မများအတက်ွ လက်ရှိနည်းလမ်းများကိ အသးြပုနိင်ပါသည်။ 

ဥပမာ- နိင်ငအများစမှာ ကျန်းမာ ရးနှင့် ပညာ ရးက များအလိက ် ငွ ကးလဲ ြပာင်း 

ပးမများအ ပ  အ တွအ့ကုရိှပါသည။် REDD+ သးီသန ့ရ်န်ပ ငွတင်ွ ပစတစ်ခတည်း 

(default) ရွးချယ်မများ မြဖစ်သင့်ပါ။  

 အြခား သာမက်လးများမှာ မတူကွဲြပားသည့် နည်းလမ်းအမျို းမျို း လိအပ်ပါ 

လိမ့်မည်။ နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာ အ ထာက်အပ့ ပးသည့် မက်လးများ (သီးထပ်သီးညပ် 

စိက်ပျို းြခင်းနှင့် အြခား သာ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပစများ) ကိ အစိးရ (သိ)့ အစိးရ 

မဟတ ် သာအဖွဲ အ့စည်းများမ ှကမ်းကျင်ပညာရှင်များမှတစ်ဆင့် ြဖန ့် ဝရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အကြပုချက် 

သင၏်နငိင်တွင် မက်လးများြဖန ့် ဝြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ရိှ မည်သည့်နည်းလမ်းများ 

ရှိပါသနည်း။  
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(၇) စနစ်ကိ မည်သိ ့ စာင့်ကည့်စစ် ဆးမည်နည်း။ 

မက်လးများ ြဖန ့် ဝြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစပျို း လပ် ဆာင် နြခင်းများက ိ

စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်းသည် NFMS (အခန်း-၅ တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာ) ၏ 

အစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ လက်ခရရှိသူများ၏ လပ် ဆာင်မများကိ အကဲြဖတ်ရာတွင ်

အသးြပုမည့်အရာများကိ NFMS အြဖစ် စစည်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ မက်လးများ 

ြဖန ့် ဝြခင်းကိ စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း (မှတတ်မ်းတင်ွ မှတသ်ားထားသည့် အ ြခအ န 

များအရ) သည ်REDD+ စီမခန ့ခ်ွဲမမဟာဗျူဟာ၏ အခန်းက ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ပ ၁၀.၁ ၊ အာက် ဖာ်ြပပါပသည ်မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် (IAS) ယူဆချကတ်စ်ရပ် 

ြဖစ် ပီး ဇယား ၁၀.၂ သည ်အထက်တွင် ဆွး နွးခဲ့သည့် အချက် (၇) ချက်ထဲမှ တစ်ချက် 

ချင်းစီကိ အဆိပါယူဆချက်စနစ်တွင် မည်သိ ့ ြဖရှင်းမည်ကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ပ ၁၀.၁ IAS စနစ်တစ်ခ၏ ဖွဲ စ့ည်းပနမူနာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇစ်ြမစ်- UN-REDD အစီအစဉ် 

 

 

မက်လးများ 
ခွဲ ဝ ပးြခင်း 

RBPs များ နိင်ငအတွင်းသိ ့
ကူး ြပာင်းြခင်း 

ရန်ပ ငွစီမခန ့်ခဲွသူအား 
ညန်ကားြခင်း 

ငွ ကး ထာက်ပ့ ပး 

သည့် ရင်းြမစ်များ 

(ဥပမာ-GCF) 

BUR နည်းပညာ 

ဆိင်ရာ 

နာက်ဆက်တွဲ 

အမျိုးသားအဆင့် 

REDD+ ရန်ပ င ွစီမ 

ခန ့ခ်ွဲ ပးသ ူ

REDD+ စီမခန ့ခ်ွဲမဗဟိအဖွဲ သ့ည် 

မက်လးများခွဲ ဝ ပးရာတွင ်

ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပးသည်။ 

NFMS  

PAM 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း  

အချက်အလက်၊ 

MRV အချက်အလက်။ 

 

သက်ဆိင်သူ (၁) 

သည ်PAM (၁) ကိ 

ဆာင်ရွက်သည်။ 

သက်ဆိင်သူ (၂) 

သည ်PAM (၂) ကိ 

ဆာင်ရွက်သည်။ 

သက်ဆိင်သူ (၃) 

သည ်PAM (၃) ကိ 

ဆာင်ရွက်သည်။ 

အမျိုးသားအဆင့် REDD+ 

မဟာဗျူဟာသည ်PAMs ကိ 

အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ် ပးသည်။ 

REDD+ အဖွဲ အ့စည်းသည် 

စီမကိန်းများ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွ

က်ရာတွင ်ကူညီ ပးသည်။ 
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ဇယား ၁၀.၂ မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် (IAS) ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (၇) ချက်နှင့် 
ပ ၁၀.၁ တွင် ၎င်းတိက့ိ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်း 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
ဥပမာအားြဖင့် ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်သည့် 

နည်းလမ်း 
၁။   မက်လးများလက်ခရန် အရည်အချင်း 

ြပည့်မသူီမှာ မည်သူနည်း။ 
REDD+ အဖွဲအ့စည်းမှ အ ထာက်အပ့ ပး 
သည့် စီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 
ြခင်းသည ်PAMs လပ်ငန်းစဉ်များတင်ွ 
အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကိ ပူး ပါင်း 
ပါဝင်လာ စရန် သတမှ်တ် ပးရာ ရာက် 
ပါသည်။ 

၂။   မက်လးများခွဲ ဝြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် မည်သည့် 
အချက်အလက်များအ ပ  အ ြခခ၍ 
ချမှတ်သင့်သနည်း။ 

NFMS အချက်အလက်ကိ REDD+ စီမခန ့် 
ခဲွမအဖဲွသိ့ ့တင်ြပြခင်း။ 

၃။  သွင်းအားစ (သိ)့ ရလဒ်များ ပ အ ြခခ 
၍ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန်အတွက ်လိ 
အပ်သည့် အချက်အလက်ကိ မည်သိ ့
စ ဆာင်းမည်၊ ဆန်းစစ် လ့လာမည်၊ 
မ ဝမည်နည်း။ 

NFMS အတွက် တာဝန်ရှိ သာ အဖွဲအ့စည်း 
များ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ကာက်ခရရှိ သာ၊ ဆန်းစစ် လ့လာ 
ထား သာ အချက်အလက်များအ ပ  
အ ြခခ၍ ဆးြဖတ်ချက်ကိ မည်သ ူ
ချမှတ်မည်နည်း။ 

REDD+  စီမခန ့ခွ်မဲအဖဲွ  ့

၅။  မက်လးအမျို းအစား ( ငွ ကး ထာက်ပ ့
ြခင်း၊ ငွ ကးမဟတ်သည့် အရာများ) 
ကိ မည်သိ ့ဆးြဖတ်မည်နည်း။ 

REDD+ အဖွဲအ့စည်းသည် စီမကိန်းအ 
ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင ်အ ထာက်အပ့ 
ပးြခင်း။ 

၆။  မက်လးများကိ မည်သိြ့ဖန ့် ဝမည်နည်း။ အမျို းသားအဆင့် REDD+ ရန်ပ ငွ 
စီမခန ့ခ်ွဲ ရးမှူ းသည် မက်လး ပးရမည့် 
စီမကိန်းလပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည ်
ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ အဖွဲအ့စည်း 
များသိ ့ရန်ပ ငွ ြဖန ့် ဝ ပးပါသည်။  

၇။  စနစ်ကိ မည်သိ ့ စာင့်ကည့်စစ် ဆးမည ်
နည်း။ 

REDD+ အဖွဲ အ့စည်း၊ REDD+ စီမခန ့ခွ်မဲ 
အဖွဲ နှ့င့် အမျိုးသားအဆင့် REDD+ ရန်ပ ငွ 
စီမခန ့ခ်ွဲ ရးမှူ းထ အစီရင်ခစာ ပးပိြ့ခင်း။ 



    15 
 

REDD+ က ဆိင်ရာ မက်လးများြဖန ့် ဝ ပးသည့် စနစ်ပစတွင် ပူး ပါင်းပါဝင်မဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းစဉ်များ၏ အ ရးပါမ 

 ထိ ရာက်မ၊ အကျို းရှိမနှင့် မတမရှိ ပီး အထက်တွင် ဆွး နွးခဲ့သည့် စည်းကမ်းချက် 

(၇) ချက်နှင့် ကိက်ညီမ ရှိ စနိင် လာက်သည့် မက်လးများ ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ် ပစသည ်

အကျို းဆက်စပ်ပတ်သက်သူများစွာနှင့် ဆွး နွးညိနင်းမများ ြပုလပ်ရန်လိအပ်သည့် ရပ ်

ထွးသည့် လပ်ငန်းစဉ်တစ်ခြဖစ်ပါသည်။ အာက် ဖာ်ြပပါ ပ ၁၀.၃ သည် ပူး ပါင်း 

ပါဝင်မရိှ သာ လပ်ငန်းစဉ်တစ်ခကိ ဖာ်ြပပါသည်။ လပ်ငန်းစဉ်သည ် အကျို းဆက်စပ် 

ပတ်သကသူ်များစွာတွင် အ ဘာထားအမျို းမျို းရှိသည်ကိ သိရှိ ပီး နာက ်အသိပညာနိးကား 

စ ရးနှင့် သင်တန်းများ ပိခ့ျြခင်းမှတစ်ဆင့် သ ဘာထားအြမင်များ တူညီလာရန်နှင့် 

အဆိပါမတူကွဲြပားမများကိ နားလညရ်န်နှင့် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့် ဆွး နွးညိနင်း 

မများအတွက ် သ ဘာထားအြမင်များ တည် ဆာက်ရန ် လိအပ်ပါသည်။ ပူး ပါင်း ဆာင် 

ရကွြ်ခငး် လပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကိ အခန်း ၁၁ : ြပည်သူလူထ 

အသိပညာ ပးြခင်းနှင့် အကျိုးဆက်ပတ်သက်သူများနှင့် ဆွး နွးညိနင်းြခင်းအခန်း 

အာက်တွင ် တွရ့ှိနိင်ပါသည်။ 

ပ ၁၀.၃ မက်လး ပးရန ်စီစဉ် ရးဆွဲြခင်းနည်းလမ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အကျိုးအြမတ်များကိ 

ဆာင်ရွက်သူအသီးသီးမှ 

အမျို းမျို းလက်ခရရှိသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် 

ဆာင်ရွက်သူများ/ ြမအသး

ချမလပ်ငန်းများနှင့ ်ပိင်ဆိင် 

ခွင့်များကိ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့ ်

ြမပြဖင့် ဖာ်ြပြခင်း 

ထိ ့ နာက် စီမကိန်းတွင် 

ပါဝင်သည့် အဖွဲအ့သီးသီး၏ 

အခန်းက ကိ 

သတ်မှတ်ြခင်း 

သတမှ်တ်ပစများအတိင်း သင် 

တန်းပိခ့ျြခင်း၊ စွမ်း ဆာငရ်ည် 

ြမင့်တင်ြခင်း (သိ)့ 

သတင်းအချက်ဆက်သွယ်ြခင်း/ပ

ညာ ပးြခင်း 

ဆက်သွယ် ရးအတွက် 

သတင်းအချက်လက်များကိ 

လွယ်ကူ စြခင်း 

အကျိုးအြမတ်အ ပ တွင ်

အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ

များ၏ သ ဘာထားများကိ 

နား ထာင်ြခင်း 

မည်သည်ကိ ဦးတည်သနည်း။ 

အမျိုးမျိုး သာ အကျိုး ကျးဇူးများ၊ 

မက်လးများ (သိ)့ ဆာင်ရွက်သူ 

များအတွက် ပး လျာ်ြခင်း 

 

သ ဘာထားများကိ ပိမိနား 

လည် စ ရး ဆွး နွးြခင်း 

နည်းလမ်းများြဖင့် ကူညီ 

ထာက်ပ့ြခင်း 
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REDD+ နှင့် သက်ဆိင်သည့် မက်လးများကိ ြဖန ့် ဝ ရးအတွက် လက်ရှိကျင့်သးလျက် 

ရှိသည့် စနစ်များ 

အြငင်းပွားမများ များြပား စကာမူ မိမိသ ဘာအ လျာက် ရာင်းဝယ်သည့် 

ဈးကွက ် (Voluntary Market) စီမကိန်းများတွင် REDD+ အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝ ပးသည့် 

စနစ် နမူနာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မအတွက ် အခ 

ကး ငွ ပး ချသည့်စနစ ်(PES) နှင့် ရရှညတ်ည်တ့ သာ သစ် တာစီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ 

(SFM) စနစ်များတွင် သက်ဆိင်ရာ နမူနာများစွာ ရှိပါသည်။ 

နမူနာများစွာတွင ် ယခင် ဖာ်ြပခဲ့သည့် အဓိကအချက် (၇) ချက်ထဲမှ အချက်များ 

လစ်ဟင်းမရှိသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့်- 

• မက်လးများ၏ သ ဘာသဘာဝတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ လပ်ငန်းစဉ်များ 

အားနည်းြခင်း - မက်လးများကိ အစိးရမှ သတ်မှတ်ြခင်း (နှင့် ငွ ကး ထာက်ပ့မ 

ပ အ ြခခြခင်း) 

• လပ်ငန်းများအ ပ  စာင့် ကည့်စစ် ဆးမ အားနည်းြခင်း (သိ)့ မရိှြခင်း 

• မတမအားနည်းြခင်း 

• ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် နားမလည်ြခင်း 

 

လိက်နာကျင့်သးြခင်းမြပုရမည့်အချကမ်ျား 

REDD+ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ အ စာပိင်းလပ် ဆာင်မများမှ 

ရရိှခ့ဲသည့် သင်ခန်းစာများအ ပ  ဆန်းစစ်ြခင်းမှ မက်လးများခွဲ ဝြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဖာ်ညန်းချက ်(၄) ချက ်ပါဝင်ပါသည်- 

• သချာစွာ အကဲြဖတ်ဆန်းစစြ်ခင်းနှင့် နားလည်ြခင်းမရှိဘ ဲ အဓိကအကျို းဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူများနှင့် နိင်င ရး ခါင်း ဆာင်များအား အြပုအမူများ ြပာင်းလဲရန် 

အတွက်တွန်းအား ပးြခင်းမျို းကိ မမှတ်ယူရန်၊ 

• စွမ်း ဆာင်မအားနည်းသည့် နိင်ငများ၊ တရားစီရင်ပိင်ခွင့်များ (သိ)့ ဒသခြပည်သူ 

များအား ရလဒ်အ ြခြပု ငွး ကး ထာက်ပ့မများ မလပ် ဆာင်ရန်နှင့် ထိသိ ့ ဆာင ်

ရက်ွြခင်းမျိုးကိ မာ်လင့်မထားရန်၊ 

• REDD+ ပး ချမများ (သိ)့ တစ်စတစ်စည်းတည်း ထာက်ပ့ြခင်းြဖစ်စဉ်များကိ 

ြပဿနာ ြဖရှင်းသည့် တစ်ခတည်း သာ နည်းလမ်းအြဖစ် မသတ်မှတ်ရန်၊ 
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• နိင်င ရး၊ အာဏာရှင်ဆန် သာ အပ်ချုပ်မများ ြပန်လည ် ပ ပါက်လာနိင်သည့် 

အ ြခအ နများ ကိုတင်စဉ်းစားထားရန်၊ 

 

လ့လာမများ 

လ့ကျင့်ခန်းများ 

၁။ အာကပ်ါ ဖာ်ြပချက်သည် မှန်သလား ၊ မှားသလား။ 

 မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်ကိ “အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်များ” သိ ့      

“ အကျို းအြမတ် ြဖန ့် ဝ ပးသည့်စနစ်များ” ဟလည်း ခ ဆိနိင်ပါသည်။ 

၂။ REDD+ ဆိင်ရာ မက်လးများခွဲ ဝ ပးသည့်စနစ်တစ်ခ၏ ဝိ သသလက္ခဏာများ 

(ကွင်းထဲတွင ် ဖာ်ြပထား သာ နပါတ်များမှာ အ ြဖတစ်ခချင်းစီ၏ စာလးများပင်ြဖစ်ပါ 

သည)်  

 

ကန ့လ်န ့ြ်ဖတ ်

 

၂-(၉) သစ် တာများမှ ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချရန်နှင့် သစ် တာများမှ ကာဗွန်စပ်ယူမ 

ပမာဏက ိ အများဆးအတိင်းအတာအထိ တိးြမင့်နိင်ရန် လပ် ဆာင်နိင်သည့် 

မက်လးများ 

၅-(၈) ဌာ နတိင်းရင်းသား လူနည်းစများနှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ ရပိင်ခွင့်များနှင့် 

အသိပညာဗဟသတများက ိ လးစားြခင်း 

 

ထက် အာက ်

၁-(၉) မက်လးများသည ်ကန်ကျစရိတ်များ လျာ့ချနိင်သကဲ့သိ ့(ရပိင်ခွင့်အ ြခြပုနည်းလမ်း 

များနှင့်အည)ီ ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချနိင်သည(်စပ်ယူမ တိးြမင့်နိင်သည်)။ 

၂-(၉) ထိခိက်ခစားရသူများ၏ အကျို းအတွက ် မက်လးများကိ မတသည့် နည်းလမ်းြဖင့် 

မ ဝရမည်။ 

၃-(၇) ပငွ့်လင်းြမင်သာမရိှ ပီး ထိ ရာက် သာ အမျို းသားအဆင့် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ။ 

၄-(၆) သက်ဆိင်သူအားလးမှ အင်တိက်အားတိက် ထိထိ ရာက် ရာက် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း။ 
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ကန ့လ်န ့ြ်ဖတအ် ြဖများ 

၂။ Effective (ထိ ရာက်မရှိ သာ) 

၃။ Engender (ဖန်တီးြဖစ် ပ စ သာ) 

ထက် အာကအ် ြဖများ 

၁။ Efficient (အကျိုးြဖစ်ထွန်း သာ) 

၂။ Equitable (မတမရှိ သာ) 

၃။ Empower (အခွင့်အာဏာ ပး သာ) 

၄။ Ensure ( သချာ စ သာ) 


