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Key Messages 

• REDD + လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည ်သစ် တာ 

များအ ပ  ခိင်ခိင်မာမာ စွဲနစ်မ ၊ စိတပ်ါဝင်စားမ ၊ (သိမ့ဟတ်)  ရပိင်ခွင့်တိရိှ့ သာ 

တစ်သီးပဂ္ဂလြဖစ် စ (သိမ့ဟတ်) စသည့်အစအဖွဲလ့ိက်ြဖစ် စ ပါဝင် ဆာင်ရွက် 

သာ၊ REDD+လပ်ငန်းစဉ်များအ ပ  ကာင်းကျို း သာ်လည်း ကာင်း၊ ဆိးကျို း 

သာ်လည်း ကာင်း  အကျို းသက် ရာက်မ ရှိနိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

• ဆက်စပ်ပတ်သတ်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်မ၏ အ ရးပါမသည် ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ 

ရာသီဥတဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCC) ၏ အမျို းမျို း သာ ဆးြဖတ်ချက်များတွင ်

ဖာ်ြပပါရှိ ပီးြဖစ်သည်။   

• ဆက်စပ်ပတ်သတ်သူများပူး ပါင်းပါဝင်မသည် လြခုမစနစ်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပု ပီး 

ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် နိင်ငတစ်နိင်င၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှ ပီး ထိ ရာက် သာ 

လြခုမစနစ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန်  အတူတကွ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ လပ်ငန်းစဉ်များ 

အတွက် အ ြခအ နများကိ ဖန်တီး ပးြခင်းမှတဆင့်  အ ြခခအတ်ြမစ်ချရမည် 

ြဖစ်သည်။   

• ဆက်စပ်ပတ်သတ်သူများပူး ပါင်းပါဝင်မ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အသးဝင ်

သာအချက်အလက်များ များစွာရှိပါသည်။ 

• လွတ်လပ်စွာကို တင်အ ကာင်းကား သ ဘာတူညီမရယူြခင်း (FPIC)  သည ်

ထိ ရာက် သာ ဆက်စပ်ပတ်သတ်သူများပူး ပါင်းပါဝင်မနှင့် တွဆ့ညိနင်းမများ၏ 

အဓိကအချက်ြဖစ်သည်။ 
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ဆက်စပ်ပါဝင်သူများနှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်း၊ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း 

နိဒါန်း  

ဤသင်ခန်းစာသည် REDD + လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်သမူျား၏ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်ပတ်သက်မ၏အ ရးပါပနှင့် ဆက်စပ်ပါဝင်သူများ၏ပူး ပါင်းပါဝင်ပတ်သက်မ အခန်း 

က ကိ ြမင့်တင်ရန် တင် လျာက်အချက်များက ိ ဖာ်ြပပါသည်။ 

ဤသင်ခန်းစာတွင် အာက်ပါအချက်များကိ ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များပါ တင်ြပသည်။ 

 REDD+ နှင့် ဆက်စပ် န သာ  ဆက်စပ်ပါဝင်သူများ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်မှာ 

အဘယ်နည်း။  

 REDD+ တွင် ဆက်စပ်ပါဝင်သမူျား၏ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မအတွက ်အ ြခခ 

အ ကာင်းအရာများမှာ မည်သည်တိြ့ဖစ်ပါသလဲ။  

 REDD+ လပ်ရှားမလပ်ငန်းများတွင ်ဆက်စပ်ပါဝင်သူများသည် မည်က့ဲသိ ့ပူး ပါင်း 

ပါဝင်ပတ်သက်ကသနည်း။ 

 REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်လွတ်လပ်စွာ ကိုတင်အ ကာင်း 

ကား သ ဘာတူညီချက်ရယူြခင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်မှာ အဘယ်နည်း။  

 REDD+ နှင့် ဆိင်ရာလပ်ငန်းများတွင် နစ်နာမ၊ မ ကျနပ်မများက ိ ြပန်လည ်

ြဖ လ ာ့သည့ ်လပ်ငန်းစဉ်များမှာ မညသ်ညတ်ိြ့ဖစ်ပါသလ။ဲ 

 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ဆိသည်မှာ မည်သူြဖစ်ပါသလဲ။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

ဆိသည်မှာ ဘာြဖစ်ပါသလဲ။ 

REDD+ အခန်းက တွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဆိသည်မှာ − သစ် တာများအ ပ  

ခိင်ခိင်မာမာ စဲွနစ်မ ၊ စိတ်ပါဝင်စားမ (သိမ့ဟတ်) ရပိင်ခွင့်တိရှ့ိ သာ တစ်ဉီးချင်းစီ သာ် 

လည်း ကာင်း၊ အပ်စလိက် သာ်လည်း ကာင်း သစ် တာများအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မ 

ရှိနိင် သာ၊ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်သူများြဖစ်သည်။  

 ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှာ  နိင်ငတစ်ခနှင့်တစ်ခ ြပာင်းလဲမရှိနိင် သာ ကာင့် ြပည့်စစွာ 

ဖာ်ြပမထားနိင် သာ်လည်း အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာစာရင်းများသည ် ဆက်စပ်ပတ် 

သက်သူများ အစနမူနာများ ြဖစ်သည်။  
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• သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ  

- REDD+ ရလဒ်များ အာင်ြမင် အာင ် ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ယကည် 

ချက်ရိှသူ၊ အစိးရဌာနများတွင် အချက်အချာကျ သာ အဖွဲအ့စည်း ြဖစ်သည်။ ညီလာခ 

၏လမ်းညန်ချက်များက ိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် သချာသ ူ  

- REDD+ တွင် နည်းပညာသာမက မူဝါဒနှင့်ဆက်စပ် န သာ အချက်များလည်း 

ပါဝင်ရန် လိအပ်သည်။ နိင်ငအဆင့် (သိ)့ ြပည်နယ်နှင့် တိင်းအဆင့်များ က စမှ 

stakeholder များ၏ စဉ်ဆက်မြပတ် သာ REDD+ လပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများသည ်

လိအပ်သည်။ အြခား သာဝန်ကီးအဖွဲ မ့ျား ဉပမာ ဘ ာ ရး၊ စီမကိန်း၊ စိက်ပျို း ရး၊ 

ြမအရင်းအြမစ်များ (သိ)့ သစ် တာ က တိ၏့  ပူး ပါင်းပါဝင်မ၊ ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ၊ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့် 

စီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဝန်းကီးဌာန၊ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့် ဆည် ြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန၊  

 

• ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းများ  

- စိက်ပျို း ရး၊ သစ်လပ်ငန်း၊ သတ္တ ုတူး ဖာ် ရ:၊ အ ြခခအ ဆာက်အအနှင့် 

သစ် တာကာဗွန် အစရှိသည့်က များ၊ ယင်းက များအနက် ြမအသးချမ နှင့် 

ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း ြဖစ်စဉ်အ ပ  အကျို းသက် ရာက်မ အများ ဆး 

ြဖစ် စနိင်သည့ ်က  

 

• မို ြ့ပလူမ ရးအသင်းအဖွဲ မ့ျား 

- ကလသမဂ္ဂ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်အရ မို ြ့ပလူမ ရးအသင်းအဖွဲ မ့ျားသည် 

အကျို းအြမတ် မျာ်ကိးြခင်း၊ လမ်းမိးချုပ်ကိင်လိြခင်းကင်း သာ၊ အစိးရ 

မဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းြဖစ်သည်။  မို ြ့ပလူမ ရးအသင်းအဖွဲ မ့ျားသည် 

မျာ်မှန်းချက်၊ ယကည်ချက်များကိ အတူတကွ ဖာ်ဆိ သာ ြပည်သူလူထက ိ

စည်းရးသည်။ REDD+ လပ်ငန်းများသည် နိင်ငတစ်နိင်ငနှင့် ြပည်သူများ ပိင်ဆိင်မ 

ြဖစ်ရမည်။ မို ြ့ပလူမ ရးအသင်းအဖွဲ မ့ျားသည် အစိးရမူဝါဒနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များက ိ

အကျို းတူပူး ပါင်းပါဝင် ပီး တရားဝင် ြဖစ် စရန ် ထာက်ခချက် ပးသူ၊ REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များတွင် အကျို းတူ ပူး ပါင်း သူများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ 

ြပည်သူလူထနှင့် ပဂ္ဂလိက အဖွဲအ့စည်း စာင့်ကည့် လ့လာ သာ အဖွဲအ့စည်း။  
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• ဒသခတိင်းရင်းသားများ (အမျို းသမီး၊ အမျို းသား၊ လူငယ်များ) 

- ဒသခတိင်းရင်းသားများနှင့် ပတသ်က်၍ ကလသမဂ္ဂသည ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက် 

ထတ်ထားြခင်း၊ ဒသခတိင်းရင်းသားများအြဖစ ် သတ်မှတ်ရန်  စချိန် စညန်းများ 

စာရင်းြပုလပ်ထားြခင်း မရှိ ပ။ ဒသခတိင်းရင်းသားများ အြဖစ်သတ်မှတ်ရန် 

အ ြခခအ ကာင်းတရားမှာ ၎င်းတိ၏့ကိယ်ပိင် သတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည်။ ဒသခ 

တိင်းရင်းသားများတွင် ဘိးစဉ် ဘာင်ဆက ် နထိင်လာ သာနယ် ြမများ၊ ၎င်းတိပ့ိင် 

လယ် ြမများနှင့် သယဇာတများရှိ ကာင်း သမိင်းအ ထာက်အထားများ ရှိကသည်။ 

REDD+ သည ်သစ် တာများသည ် ဒသခတိင်းရင်းသားများအတွက် က မျို းစမှ 

တန်ဖိးရှိ ကာင်းနှင့် သစ် တာများ၏အခန်းက ကိ သတြိပုမိ စရန် အကျို းသက် 

ရာက်မရှိ စရမည်။  

 

• သစ် တာကိမှီခိ သာြပည်သူအစအဖွဲ မ့ျား 

- လွတ်လပ်စွာ ကိုတင်အ ကာင်းကား သ ဘာတူညီချက်ရယူြခင်း (FPIC) အ ပ  

UN-REED အစီအစဉ်၏ လမ်းညန်ချက်များအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထားသည်မှာ 

ဒသခတိင်းရင်းသားများအြဖစ် သတ်မှတ်ရန်  စချိန် စညန်းများနှင့် ကိက်ညီမမရှိ၊ 

သစ် တာများ အ ပ တည်မီှ၍ စီးပွါး ရး ဆာင်ရွက်သည်ြဖစ် စ၊ စီးပွား ရး နှင့် 

မသက်ဆိင်ဘဲ သစ် တာများ၏ ဂဟစနစ်အ ပ မှ အကျို းသက် ရာက်မ (ဥပမာ− 

သန ့ရ်ှင်း သာ ရ) ကိ အသးချသူများကိ သစ် တာကိမှီခိ သာ ြပည်သူအစအဖွဲ မ့ျား 

ဟ သတ်မှတ်သည်။ 

 

• ပိင်ဆိင်မနည်းပါးသူ  

- FAO ၏အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိချက်အရ ပိင်ဆိင်မနည်းပါးသည်ဆိသည်မှာ သစ် တာများ 

ကိ ပိင်ဆိင်သူ၊ စီမအပ်ချုပ်သူ၊ အသးြပုသူ (သိ)့ အရင်းအြမစ်အချို က့ိ ထာက်ပ့သူ 

များ အားလးကိ ခ သည်။ 

နာက်ဆး ဖာ်ြပခဲ့ သာအပ်စ (၄) ခနှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလများသည် REDD+ မှ အများဆး 

ရရိှရန် (သိ)့ ဆးရးရန် အလားအလာရှိသူများြဖစ်ကသည်။ 

Reflection Point 

မိမိတိင်းြပည်အ ြခအ နအရ Stakeholder အြဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိင်မည့် သစ် တာ 

များနှင့် ပတ်သက်သည့် အြခားအပ်စများ စဉ်းစားမိပါ သးသလား? 
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REDD+ တွင ် ဆက်စပ်ပတ်သကသ်ူများ၏ ပူး ပါင်းပါဝင်မအတွက် အ ြခခများက 

ဘာ တွလ?ဲ 

ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကွန်းဗင်းရှင်းက ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ 

ပူး ပါင်းပါဝင်မအ ကာင်း ဘာ တွ ြပာသလ ဲ? 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်မ၏ အ ရးပါပကိ ကလသမဂ္ဂရာသီဥတ 

ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကွန်းဗင်းရှင်း (UNFCCC) ၏ ဆးြဖတခ်ျက်များ ြဖစ်သည့် 

ကိပင် ဟဂင် တွင် ချမှတ်ခ့ဲ သာ (4/CP.15 (2009) ဆးြဖတ်ချက်၊  Cancun တငွ ်

ချမှတ်ခဲ့ သာ 1/CP.16 (2010 ) ဆးြဖတ်ချက်၊ Durban တွင် ချမှတ်ခ့ဲ သာ 12/CP.17 

(2011) ဆးြဖတ်ချက်နှင့် ဝါ စာတွင်ချမှတ်ခဲ့ သာ 15/CP.19(2013) ဆးြဖတ်ချက်များ 

အတွင်း စွဲနစ်စွာ ဖာ်ြပခဲ့ ပီး ြဖစ်သည်။ အထးူသြဖင့် 1/CP.16 ဆးြဖတ်ချက်၏ အပိဒ်71 ကိ 

ကနက်နွသ် ဘာတူညီချက် (Cancum Agreement) ဟ သိကပီး REDD+ တည် ထာင ်

မည့်နိင်ငများတွင် ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များနှင့် ရလဒ်အ ြခြပု ငွ ပး ြခမစနစ ်  (သိ)့ 

ရလဒ်အ ြခြပု ငွ ကး ထာက်ပ့မစနစ်ြဖင့် စာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ရန ် မှာကားခဲ့ပါသည်။ 

REDD+ တည် ထာင်မည့်နိင်ငများတွင ် ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များမှာ 

• နငိင်အဆင့်မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ငန်းအ ကာင်ထည် ဆာင်ရွက်မ မူ ဘာင် 

(သင်ခန်းစာ ၄ တွင် ဆွး နွးပါမည်)  

• နိင်ငအဆင့် သစ် တာကာဗွန်ထတလ်ပ်မ ရည်ညန်းပမာဏအဆင့် (သင်ခန်းစာ ၆ 

တွင် ဆွး နွးပါမည်) 

• REDD+ ၏ ဆာင်ရွက်ချက ်၅ မျို းြဖစ် သာ စာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် အစီရင ်

ခြခင်းအတွက် ခိင်မာ ပီးပွင့်လင်းြမင်သာ သာ နိင်ငအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် 

လ့လာသည့်စနစ ် ( သင်ရိး (၅) တွင် ဆွး နွးပါမည်) 

• လြခုစိတ်ချရ သာ သတင်း ပးစနစ ်(သင်ရိး ၇ တွင် ဆွး နွးပါမည်) 
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Figure 11. 1 REDD + တည် ထာင်ရန်အတွက ်ကိုတင်ကင်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်းများပစ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: UN REDD Programme 

 

နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာ လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မမူ ဘာင ် 

(National Strategy of Action plan) 

ကလသမဂ္ဂရာသီဉတ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ Cancun 1/CP.16 ဆးြဖတ်ချက် 

တွင် ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများအဖဲွသိ့ ့ အာက်ပါအတင်ိး လမ်းညန်မှာကားထားပါသည်။  

နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာများနှင့် လပ်ငန်းအ ကာင်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ မူ ဘာင်များ 

ရးဆွဲြပဌာန်းြခင်း၊ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် အာင်ြပုလပ်ရာတွင် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်း 

ြခင်း နှင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိြဖစ် စ သာ တွန်းအားများ (ဖန်တီး သာ အ ကာင်း 

တရားများ)၊ ြမယာပိင်ဆိင်မဆိင်ရာအချက်များ၊ သစ် တာလမ်းမိးမဆိင်ရာ အချက်များ၊ 

ကျား၊မ ဆိင်ရာ စဉ်းစားစရာအချက်များနှင့် လြခုမှူစနစ်များကိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန်၊ 

သက်ဆိင်ရာဆက်စပ်ပါဝင်သူများ ၊ ဌာ နတိင်းရင်းသားများနှင့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျားမှ 

နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာနှင့် 
လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် 
ဖာ် ဆာင်ရွက်မ မူ ဘာင် 

ချမှတ်ြခင်း 

 

နိင်ငအဆင့် သစ် တာ 
စာင့် ကည့် လ့လာသည့် 
စနစ် ချမှတ်ြခင်း 

 

 

လြခုစိတ်ချရ သာ 
သတင်း ပးစနစ် 
ဖာ် ဆာင်ြခင်း 

နိင်ငအဆင့် 
သစ် တာကာဗွန ်

ထတ်လပ်မ နှင့ ်ရည်ညန်း 
ပမာဏ သတ်မှတ်ြခင်း 
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ြပည့်ြပည့်ဝဝနှင့် ထိ ရာက်မှူရှိ သာ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းြဖစ် စရန် ဤဆးြဖတ်ချက်၏ 

နာက်ဆက်တွဲ(၁) ၊ စာပိဒ်၂ တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

စိတခ်ျလြခုမှူ စနစမ်ျား 

ကလသမဂ္ဂရာသီဉတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ 1/CP.16 Cancun 

ဆးြဖတ်ချက ် နာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင် အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

• လြခုမှူစနစ ် (ခ) သည ် ပွင့်လင်းြမင်သာ ပီး အကျို းသက် ရာက်မှူ ရှိ သာ နိင်င၏ 

သစ် တာအပ်ချုပ်မ ဖွဲ စ့ည်းပ၏အ ရးပါပကိ သတိြပုရမည်။ ဤ နရာတွင ်  တရား 

ဉပ ဒနှင့် အချုပ်ြခာအာဏာက ိထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 
 

• လြခုမှူစနစ ် (ဂ) သည ်     ဒသခတိင်းရင်းသားများ နှင့် ဒသခအစအဖွဲ ဝ့င်များ၏ 

အခငွ့်အ ရးနှင့် အသိဉာဏ်ကိ လးစားမထားရန် ြပဌာန်းထားပါသည်။ ဤ နရာတွင ် 

သက်ဆိင်ရာ နိင်ငတကာတာဝန်ရှိသူများ၊ နိင်င တာ်၏အ ြခအ နနှင့် ဉပ ဒများကိ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ကလသမဂ္ဂအ ထွ ထွညီလာခမှ ဒသခတိင်းရင်းသားများ 

၏ အခွင့်အ ရးနှင့်ပတ်သက်သည့် ကလသမဂ္ဂ ကညာစာတမ်းကိ ချမှတ်ခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ 
 

• လြခုမှူစနစ ် (ဃ) သည ် Cancun ဆးြဖတ်ချက်၏ စာပိဒ် ၇၀ နှင့် ၇၂ များတွင ်

ဖာ်ြပထား သာ သက်ဆိင်ရာဆက်စပ်ပါဝင်သူများ၊ ဌာ နတိင်းရင်းသားများ နှင့် 

ဒသခအစအဖွဲ မ့ျားမှ ြပည့်ြပည့်ဝဝနှင့် ထိ ရာက်မှူ ရှိ သာ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း ြဖစ် စ 

ရန ်ဟူ သာအချက်ကိ အဓိကထားပါသည်။  
 

• လြခုမှူစနစ ် (င) သည ်  သဘာဝ တာများနှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရး 

ဆာင်ရွက်ချက်များ တသမတ်တည်းြဖစ် စရန် ြပဌာန်းသတမှ်တပ်ါသည။် ဤဆးြဖတ် 

ချက်၏ စာပိဒ် ၇၀ တွင် ဖာ်ြပထား သာ ဆာင်ရွက်ချက်များသည် သဘာဝ တာများ 

ြပာငး်လဲြခင်းအတွက် အသးမြပု သာ်လည်း သဘာဝ တာများကာကွယ်ြခင်းနှင့် 

ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်းများ၊ ဂဟစနစ်နှင့် လိက် လျညီ ထွ သာလပ်ငန်းများ နှင့်  

အြခား သာ လူမ ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ အကျို းြဖစ်ထွန်း စ သာလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အခွင့်အ ရး ပးရန် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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တွန်းအားများတွင ် ပဂ္ဂလိကက များနှင့ ် အြခားဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်ြခင်း 

ကလသမဂ္ဂရာသီဥတဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ဆးြဖတ်ချက် 15/CP. 19 - Warsaw 

တိက်တွန်းအား ပး သာ ပါတီများ၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပဂ္ဂလိကက များသည ်သစ် တာ 

ြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ သာ တွန်းအားများ လာ ့

ချရန် ဆာင်ရွက်ရန် တိက်တွန်းအား ပး သာ အားလး သာပါတီများ၊ နှီးနွယ်ဆက်စပ ်

န သာ အဖွဲအ့စည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကက များနှင့် အြခား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား 

၎င်းတိ၏့ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖစ် စ သာ 

တွန်းအားများ လာ့ချရန ် ဆာင်ရွက် န သာလပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန်၊ ရရှိ 

လာ သာ ရလဒ်များအား မ ဝရန ် တိက့ိ ကလသမဂ္ဂရာသီဥတဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

(UNFCCC) ၏ ဝက်ဘ်ဆိက်စာမျက်နှာတွင် လညး် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

လြခုမသတင်း ပးစနစ် 

ကလသမဂ္ဂရာသီဥတဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ဆးြဖတ်ချက် 12/CP. 17 - Durban 

လြခုမသတင်း ပးစနစ်အရ ရးဆွဲထား သာ ဤသတင်း ပးစနစ ် အကျဉ်းချုပ်တွင် 

နိင်င တာ်အ ြခအ နက ိထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့် ကာင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ နိင်င တာ်၏ 

တရားဥပ ဒြပဌာန်းြခင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက် သာ နိင်ငတကာ တာဝန်သစိိတနှ်င့် သ ဘာ 

တူညီချက်များ၊ ကျား/မ ခွဲြခားြခင်းဆိင်ရာ အ လးထားရမည့် အချက်များကိ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရန်လည်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎င်းအြပင် 

(၁) နာက်ဆက်တွဲ (၁) ဆးြဖတ်ချက ်1/CP. 16 တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာ လမ်းညန်ချက်များ 

အား တသားတည်းြဖစ် စရမည်။ 

(၂)  နှီးနွယ်ဆက်စပ် န သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား အချိန်မှန်တစ်ခအတွင်း 

ခတ်နှင့်အည ီ မွမ်းမြခင်းြဖင့် ရရှိလာ သာသတင်းများကိ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ စရန ်

ထာက်ပ့ ပးရမည်။ 

(၃) အချိန် ကျာ်လွန်သွားြခင်းများအတွက ် ပိမိ ကာင်းမွန် အာင ် ြပုြပင်မများအတွက ်

ခွင့်ြပုရန် ပွင့်လင်းြမင်သာ ပီး လိက် လျာညီ ထွြဖစ်ရမည်။ 

(၄)  လြခုမစနစ်အားလးကိ မည်ကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်မည်ဟူသည့် သတင်းအချက်အလက် 

များကိ ပပ့းိ ပးရမည်။ 
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(၅) နိင်င တာ်အဆင့်တွင် တိင်းြပည်ကချမှတ်ထားချက်များအတိင်း တည် ထာင ်

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၆) ရိှ ပီး သာ စနစ်အ ပ  လိက် လျာညီ ထွြဖစ် အာင ်တည် ဆာက်ပါ။ 

 

စာင့် ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း 

ဆးြဖတ်ချက ်4/CP. 15 – Copenhagen 

ဒသခတိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ြပည်သူအစအဖွဲ မ့ျား၏ ြပည့်ဝ ပီး ထိ ရာက် သာ 

ဆးွ နးွတိင်ပင်၍ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ၎င်းတိ၏့ အသိဉာဏ်များနှင့်အည ီ

စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း တိအ့တွက် လိအပ်ချက်များကိ သတိြပုရန် 

ဤဆးြဖတ်ချက်၏ အစတွင် ချမှတ်ထားပါသည်။  

 

သိမှတ်ရန်အချက် 

သင၏်နငိင်တွင် အထက်ပါအချက်များရှိပါသလား။ ခိင်မာ တာင့်တင်း သာ ဆက်စပ ်

ပတ်သကသူ်များ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းအ ပ  အ ြခခ သာ အထက်ပါအချက်များ 

သည ်အတိင်းအတာမည်မပါဝင်သနည်း။ 

 

 

၁၁.၂။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများတိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင် စြခင်းက သည ်

REDD+ တွင် အဘယ့် ကာင့် အ ရးပါသနည်း။ 

ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ ရာသီဉတဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ အ ထွ ထွ ဆွး နွးဆးြဖတ်ချက်များ 

တွင် REDD+ သည ် ရပ် ထွး ကာင်း၊ ရ ထာင့်မျို းစနှင့် တွ က့ုရ ကာင်း၊ သစ် တာ 

က အြပင် အြခားက မျို းစနှင့် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ရိးရှင်းစွာ ဖာ်ြပရပါလင် REDD+ ၏သဘာဝသည်လူမှူ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

စွန ့်စားမှူများ၏ ဆန ့်ကျင်ဘက်များြဖစ် သာ အာက်ပါတိက့ိ ပိမိဆိးရွား စသည်။ 

• သဘာဝ တာများကိ စိက်ခင်းများအြဖစ်သိ ့ ြပာင်းလဲြခင်း။ 

• ညီမမမရှိ သာ အကျို းအြမတ် ခွဲ ဝမှူ ကိ ဦးတည်ြခင်း။ 
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• ြမယာ စျးကစားြခင်း၊ ြမယာလယူြခင်း၊ ြမယာဆိင်ရာအြငင်းပွားမများ ြဖစ် စ 

ြခင်း။ 

• နိင်ငတကာ ငွ ကးရန်ပ ငွများကိ သိမ်းဆည်းနိင်သည့် အ ရးကီးအချက်များကိ 

ပ့ပိး ပးြခင်း။ 

• မူလရှိ ပီး သာ မညီမမကိပိမိဆိးရွား စြခင်း ( ဥပမာ ကျား/ မ ဆိင်ရာ)  

ဒသခတိင်းရင်းသား လူမျို းစများနှင့် သစ် တာကိမှီခိသည့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျား 

အထူးသြဖင့်  

• ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းမှ ဖယ်ထတ်ြခင်း။ 

• ဒသရိးရာထးတမ်းစဉ်လာအရ အပ်ချုပ် သာ ြမယာများမ ှ ဖယ်ထတြ်ခင်းနှင့် 

မိရိးဖလာြဖစ် သာ သစ် တာအ ြခခအသက် မွးဝမ်း ကာင်း အလပ်အကိင်များနှင့် 

ဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာများအား လိက်ပါ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်း။ 
 

ထိ ့ ကာင့် REDD+ ဖာ် ဆာင်နိင်ရန်နှင့် အမျို းသားဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ရည်မှန်းချက် 

များကိ ဖာ် ဆာင်နိင် စ သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအမျို းမျို းနှင့် အချိန်မ ရွးတွင် မတူည ီ

သာ အ ကာင်းအရာများနှင့် တွဆ့ ဆွး နွးရန် လိအပ်ပါသည်။ ဤသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

သည ် အာက်ပါအခွင့်အလမ်းများကိ ဦးတည် စနိင်ပါသည်။  

• သစ် တာစီမအပ်ချုပ်ြခင်း၊ အစိးရ၏စီမခန ့်ခွဲမှူ နှင့်ဉပ ဒ၊ စည်းကမ်းအတိင်း 

လိက်နာ စြခင်းတိက့ိ တိးတက် စပါသည်။  

• စစ်မှန်၍ ညီမ သာ တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းများ အတွက် 

ဖန်တီး ပးနိင်ြခင်း။ 

• မိရိးဖလာအသက် မွးဝမ်း ကာင်းလပ်ငန်းများကိ ပိမိအားြဖည့် ပးြခင်းြဖင့် ဒသခ 

တိင်းရင်းသားလူမျို းစများ (အမျို းသမီး၊ အမျို းသား၊ လူငယ်အပါအဝင်) နှင့် 

သစ် တာမီှခိသည့် အစအဖွဲ မ့ျားအတွက် အရင်းအြမစ်များ ထတ်လပ် ပးြခင်းြဖင့် 

အစားအစာလ လာက်မှူ (စားနပ်ရိက္ခာဖူလမှူ ) တိးြမင့် စြခင်း။ 

• ပဂ္ဂလိကက များတွင ် ဆာင်ရွက်ရမည့်ပစများ ပ ဖာ် ပးြခင်းနှင့် ြပည်သနှူင့် 

ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ဖာ်ထတ် ပးြခင်းြဖင့် REDD+ ၏ 

အကျို းရလဒ်များရရှိရန် ြဖန ့် ဝ ပးနိင်သည်။  

• ဌာ နတိင်းရင်းသားများနှင့် ဌာ နတိင်းရင်းသားများမဟတ် သာ သစ် တာက ိ

မှီခိသည့်အစအဖွဲ မ့ျားမှ သဘာဝအရင်းအြမစ်များကိ စီမအပ်ချုပ်သည့် အသိပညာ 

ဗဟသတများကိ ပါင်းစပ် ပးြခင်း။  
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အချုပ်အားြဖင့်ဆိ သာ် REDD+တွင် ြပည့်ဝ၍ ထိ ရာက်မရှိ ပီး ညီမ သာ ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူများ၏ညိနင်းပါဝင်မသည် အာက်ပါတိက့ိ တးိတက် စပါသည်။  

• ဆက်စပ်ပတ်သက်မ၊ REDD+ ၏ ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်း လပ်ငန်းများနှင့် 

တည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်းများ တရားဝင်ြဖစ် စမများ တိးတက် စြခင်း။ 

• ပိင်ဆိင်မ၊ REDD+ မဟာဗျူဟာများ ရးဆွဲြခင်းအတွက ် လက်ခနိင်ရန် 

အခွင့်အ ရးများ တိးြမင့်လာြခင်း။ 

• တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခမ သစ် တာဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မှူ တိးြမင့်လာ စြခင်း။  

• ဆက်ဆ ရး  အြပုသ ဘာ ဆာင် သာ ရှာင်ရန်အချက်များ၊ အြငင်းပွားမှူ များက ိ

စီမအပ်ချုပ်ြခင်း၊ ဆက်ဆ ရးအသစ ်တည် ထာင်ြခင်း။ 

• ဆန်းသစ် ြပာင်းလဲြခင်း  ဆန်းသစ် သာနည်းလမ်းများကိ တွန်းအား ပးြခင်း။ 

 

တွ: တာစဉ်းစားရန်အချက် 

- ဆးြဖတ်ချက်များချမှတ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်တွင် ဌာနတင်ိးရင်းသားများ ပါဝင်ြခင်းသည် 

ပိမိ ကာင်းမွန် သာ ဆးြဖတ်ချက်များကိ ြဖစ် စသည်ဟ သင်ထင်ပါသလား။ 

- နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မအတွက ် ဌာန 

တိင်းရင်းသားများ၏ လိအပ်ချက်နှင့် အခွင့်အ ရးများ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အ ရး ကီး 

သည်ဟ အဘယ် ကာင့် သင်ထင်ပါသလဲ။ 

 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ တိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် နိင်င တာ်အဆင့်မဟာဗျူဟာ (သိ ့ ) 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း မူ ဘာင ်

ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ၏ ရာသီဉတဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းတင်ွ နိင်ငများသည ်မဟာဗျူဟာ 

နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းမူ ဘာင်ကိ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန် ဖန်လအိမ် 

ဓာတ် ငွမ့ျားကိ ထတ်လတ်မ မည်သိ ့ လ ာ့ချမည်နည်း။ (သိ)့ သစ် တာကာဗွန် မည်မ  

ြဖစ် စသနည်း။ မည်မထိန်းသိမ်းနိင်သနည်း။  (သိ)့ စဉ်ဆက်မြပတ် စီမခန ့ခ်ွဲနိင်သနည်း - 

စသည့်အချက်များ လိအပ်ပါသည်။ 

ဤသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာင်ြမင်မှူ ရရှိနိင် စရန် နိင်င တာ်အဆင့် မူဝါဒများ 

ြပန်လည်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ သစ် တာများြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား လျာ့ကျြခင်း 

တိတွ့င် အဓိကတွန်းအားများကိ ြဖစ် စ သာ အ ကာင်းအရာများသည ် မရှိမြဖစ်လိအပ် 
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ပါသည်။ ြပည့်ဝ ပီး ထိ ရာက်သည့် ပူး ပါင်းပါဝင်မှူ မျို းြဖစ်ရမည်။ ဒသအတွင်း 

ဆာင်ရွက်မများကိ ထာက်ပ့ ပးရမည်။ ြပညသ်လူထူနှင့် ပဂ္ဂလိက ဆာင်ရွက်သူများနှင့် 

မူဝါဒနှင့် စီမချက်များ၏ အဆက်အစပ်ရှိမှူ ကိ သချာ အာင ်လပ် ဆာင်ရမည်။  

ထိ ့ ကာင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများတွင်အဓိက အချက်များက ဘာ တွလ?ဲ  

နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာတစ်ခ (သိမ့ဟတ်) အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်မူ ဘာင်သည်  

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ြပည့်စ ပီး ထိ ရာက်မရှိသည့်၊ ညီမ သာ ပူး ပါင်းပါဝင်မြဖင့် 

ဆာင်ရွက်မမဟတ်ပါက မဖွ ဖ့ို းမတိးတက်နိင်ပါ။ ဥပမာ- 

• REDD+ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများအတွက် နိင်ငပိင်သည် အနည်းဆးြဖစ် သာ 

ကာင့် ကားဝင်စွက်ဖက်ြခင်းကိ ထိန်းထားနိင်ရမည်။ 

• သစ် တာများြပုန်းတီးြခင်းကိ ြဖစ် စ သာတွန်းအားများက ိ မှန်ကန်တိကျစွာ 

ခွဲြခား ဖာ်ထတ်ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

•  နစ်နာဆးရးမများအတွက် စွန ့်စားမများတိးလာြခင်း၊ အဆက်မြပတ် တည် ထာင ်

ြခင်းများ၏ သက် ရာက်မ 

• ဌာ နတိင်းရင်းသားများနှင့် သစ် တာအ ြခခ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ လယ် ြမများ၊ 

နယ် ြမများ၊ သဘာဝသယဇာတ အရင်းအြမစ်များနှင့် လပ် ဆာင်ချက်များဆိင်ရာ 

အခွင့်အ ရးများအ ပ  ဆန ့က်ျင်အကျို းသက် ရာက်မများ၊ 

• မိရိးဖလာ စီမခန ့ခ်ွဲအပ်ချုပ်မနှင့် အသိပညာဆိင်ရာ အ လ့အကျင့်များမ ှ အကျို း 

အြမတ် ဆးရးြခင်း။ 

• ပဂ္ဂလိကက များ၏အြပုအမူများနှင့် ြပာင်းလဲမအတွက ် အဟန ့်အတားများ၊ 

ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွ မ့ျားကိ ထတ်လတ်မ လာ့ချရန် အကျို းရှိ သာ ကန ့သ်တ်ချက ်

များကိ  နားလည်မမရှိြခင်း။ 

 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ တွဆ့ညိနင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် REDD+ လြခုမှူ စနစ် 

ဤ ဖာ်ြပချက်ပါြဖစ်နိင် ြခများကိ စိတ်မှာမှတ် ပီး၊ နိင်င၏ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ 

တည် ထာင်ရာတွင ်စွန ့်စားမှူများ လာ့နည်း စရန ် နှင့် အကျို းအြမတ်များ စရန် ရည်ရွယ် 

၍ REDD+ လြခုမှူစနစ်ကိလမ်းမိး သာ Cancun သ ဘာတူညီချက်များက ိ ပ ဖာ် 

ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ တွဆ့ညိနိင်းပါဝင်ြခင်းသည ် လြခုမစနစ ်

အ ြခခအတ်ြမစ်ြဖစ်သည်။ လြခုမှူစနစ ် (ဃ) တွင် သက်ဆိင်ရာဆက်စပ်ပါဝင်သမူျား၊ 

ဌာ နတိင်းရင်းသားများ နှင့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျားမှ အထူးသြဖင့် အသဉိာဏဆိ်င်ရာ မူပိင် 
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ခွင့်တွင် ြပည့်ြပည့်ဝဝနှင့် ထိ ရာက်မှူရိှ သာ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းကိ ဖာ်ြပ ပီး လြခုမှူစနစ ်

(ခ) နှင့် (ဂ)  တွင်လည်း ဖာ်ြပထားသည်။ ပိ၍ အ ရးကီးသည်မှာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ 

များ တွဆ့ညိနင်းပါဝင်ြခင်းသည ်ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းစဉ်များအတွက် 

အ ြခအ နဖန်တီး ပးြခင်းြဖင့် နိင်ငတစ်နိင်င၏ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန် တာဝန်ခ သာ၊ 

ပွင့်လင်း၍ ထိ ရာက်မှူ ရှိ သာ လြခုမှူစနစ်သိ ့ဦးတည်ချက်ကိ ခိင်မာ စမည်ြဖစ်သည်။ 

Box ၁၁.၃ သည ် လြခုမှူစနစ ် (၇) ခကိ အကျဉ်းချုး တင်ြပထားပါသည်။ နိင်င 

၏လြခုမစနစ်သိ ့ ချဉ်းကပ်ရန်အတွက ် REDD ၏ လြခုစိတ်ရချမနှင့် UN-REDD ၏ 

သ ဘာထားအ ပ  မူတည် သာ ဖွဲ စ့ည်းပဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ (၇) 

သင်ခန်းစာတွင် ဖာ်ြပထား သာ လြခုစိတ်ရချမစနစ် ခါင်းစဉ်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

၁၁.၃ သင်ခန်းစာ( ၇ ) မှစိတခ်ျလြခုမှူ စနစ ်ဖွဲ စ့ည်းပကိ ြပန်လည်သးသပ်တင်ြပြခင်း။ 
 

UN-REDD မှအဆိြပုတင်သွင်း သာ ဤ ဖွဲ စ့ည်းပသည ်ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတဆိင် 

ရာ ဆးြဖတ်ချက်များအ ပ မူတည်၍ ဖွဲ စ့ည်းထား ပီးနိင်ငများအ နြဖင့် ဤ သ ဘာတူညီ 

ချက်များကိ မည်သိတ့န ့ြ်ပန်ရန်ဆးြဖတ်ရာတွင် အကူအညီ ထာက်ပ့ ပးရန ် ရည်ရွယ်ပါ 

သည်။   

ဤ ဖွဲ စ့ည်းပသည ်ပထမဦးစွာ REDD+ လြခုမှူစနစ်ကိ တည် ထာင်မည့်နိင်ငတစ်ခသည် 

ဘယ်လိတူညီမှူ ရှိရမလ ဲ ဆိတဲ့သတ်မှတ်ချက်များက ိ ကူညီချမှတ် ပးသည်။ UN- REDD 

အစီအစဉ်၏အြဖစ်တွင် တိင်းြပည်များအတွက ် ၎င်း တိ၏့ရည်ရွယ်သင့် သာရလဒ်များက ိ

ပိမနားလည်နိင် စရန် ကူညီနိင်သည်။ ၎င်း ၏အစိတအ်ပိင်း (၂) ခအြဖစ် စဉ်းစားနိင်သည်။ 

REDD+ မှလူမူ ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ စွန်စားမှူ များ လျာ့ကျ စ ပီး 

အကျို း ကျးဇူးများ ပိမိ ကာင်းမွန်ြဖစ်ထွန်းလာ စသည်။ 

 (၁) သက်ဆိင်ရာမူဝါဒ၊ ဥပ ဒနှင့်စည်းမျဉ်းများ (PRLS) သတမှ်တြ်ခင်းြဖင့် လြခုမှူစနစ ်

ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ ဤ မူဝါဒ၊ ဥပ ဒနှင့် စည်းမျဉ်းများသည ်

လြခုမှူစနစ်၏ မာတိကာများြဖစ်ကသည်။ တစ်နည်းဆိရပါလင် REDD+ 

လပ်ရှားမှူ များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ချက်များ 

ြဖစ်သည်။ 

(၂) လြခုမှူသတင်း ပးစနစ်(SIS) ဤ နရာတွင် လြခုမှူသတင်း ပးစနစ် ဆိသည်မှာ 

REDD+ လပ်ရှားမှူ များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတင်ွ REDD+  လြခုမှူစနစ်များ 
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ကိ မည်သိ ့အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် ရွက်သည့် သတင်းအချက်လက်များ စစည်း 

ြခငး်နှင့် ထာက်ပ့ြခင်းဟ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ် ပါသည်။ 

အထက် ဖာ်ြပပါ အဓိကအချက် (၂) ချက ်နှင့် ၎င်းတိကိ့ ထာက်ပ့ ပးြခင်းတိသ့ည ်လြခုမှူ 

စနစ်ကိ ထိ ရာက်သည့်ချဉ်းကပ်နည်းများ ရးဆွဲအ ကာင်ထည် ဖာ်ရာတွင ် လိအပ် သာ 

အမျို းမျို း သာ သမရိးကျနှင့် သမရိးကျမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများ၊ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 

ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများြဖစ်သည်။ အဖွဲအ့စည်းများသည် REDD+ လြခုမှူစနစ်များ 

ကိ ချဉ်းကပ်နည်းများ၏ သင့်တင့်၍ ထိ ရာက် သာ ဒီဇိင်းများကိ သချာ အာင်လပ်ြခင်း၊ 

မူဝါဒများ၊ ဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် လြခုမူသတင်း ပး 

စနစ် လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိတ့ွင် အဓိက အခန်းက မှ ပါဝင်သည်။ 

လပ်ငန်းစဉ်နှင့် လပ် ဆာင်ချက်များသည် သမရိးကျြဖစ် သာ မူဝါဒ၊ ဥပ ဒနှင့် စည်းမျဉ်း 

များတွင်မပါဝင် သာ ရှူ ထာင့် (က ) များ ဥပမာ- ဆွး နွးတိင်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

မဟာဗျူဟာများအားအကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် သတင်းြဖန ့ခ်ျီြခင်း နှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း အစရှိသည ်

တိ ့ ပါဝင်သည်။ အချက်အလက်စစည်းြခင်းနှင့် ရလဒ်များအား ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းသည ်

လြခုမှူစနစ်ကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပါဝင်ရမည ် ြဖစ်သည်။  ( ဥပမာ- သဘာဝ တာများကိ 

အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ြမပဆွဲြခင်း )  

လြခုမှူစနစ်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် နိင်င တာ်အဆင့်ချဉ်းကပ်နည်းများ၏ ြဖစ်နိင် ြခ 

ရှိ သာ အြခား သာဥပမာမှာ  နိင်င တာ်အဆင့်နစ်နာချက/် မ ကျနပ်ချက်များကိ 

လာက်လဲချက် ပးသည့်နည်းစဉ် ြဖစ်သည်။  ဖွဲ စ့ည်းပ၏ ဒတိယအပိင်းသည် ဖွ ဖ့ို းဆ ဲ

နိင်ငများတွင ် လြခုမှူစနစ် ဆာင်ရက်ွရန်၊ အဓိကစဉ်းစားဆင်ြခင်ရန် အချက်များနှင့် 

အဆင့်များကိ သတ်မှတ်ရန်ကူညီသည်။ 
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Figure 11.4 သတိ ပးစာ - လြခုမစနစ် (၇) ချက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: UNFCCC 1/CP. 16 Appendix (Cancun) 

Cancun လြခုမှူစနစ ် (၇) ချက်ကိ သချာ စရန် အဓိကအ ရးကီးသည့် ကနဦးအဆင့် 

တစ်ခမှာ မိမိတိင်းြပည်အ ြခ နတွင် ၎င်းအချက်များကိရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ရန်ြဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ နိင်ငတစ်ခသည် လြခုမှူစနစ်များကိ တည် ထာင် ပီး ြဖစ်ခဲ့ပါလျင် အဓိပ္ပါယ ်

သတ်မှတ်ချက်များအတွက ် ကူညီ ပးနိင် သာ လြခုမှူစနစ်တစ်ခတိင်းကိ အဓိက အစိတ် 

အပိင်းများ၊ အခန်းက များ (သိ)့ ဆက်စပ်နှီးနွယ် သာကိစ္စရပ်များ အြဖစ်သိ ့ထပ်မခွဲရန် 

လိအပ်ပါသည်။ 

အာက်တွင် ဖာ်ြပထားသည့် အ ရးကီးသည့် အချက်များသည ် ဆက်စပ်ပတ်သတ်သူများ 

တွဆ့ညိနင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အထးူသြဖင့် ဆက်စပ် နသည်။   

(က) မူဝါဒ 
ပါင်းစည်းမ 

(နိင်င တာ်အဆင့် 
နှင့် 

နိင်ငတကာအဆင့်) (ခ) ပွင့်လင်းြမင် 
သာ ပီး ထိ ရာက် 
သာ သစ် တာ 

အပ်ချုပ်မ ဖဲွ စ့ည်းပ 
 

(ဆ) ဖန်လအိမ် 
ဓာတ် ငွ  ့ထတ် 

လတ်မ လာ့ချ ရး 
လပ်ငန်းစဉမ်ျား 

(ဂ) ဒသခ 
ြပည်သူအစအဖွဲ ဝ့င် 
များ၏ အသိဉာဏ် 
နှင့် အခွင့်အ ရးများ 
အား လးစားမရှိရန် 

(စ) စွန ့်စားမ များကိ 
ြဖ လာ့ 

ပးြခင်းဆိင်ရာ 
လပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

ကန်ကွန် 
လြခုမစနစ ်
(COP. 16, 

2010) 

(ဃ) ဆက်စပ် 
ပါဝင်သူများ၏ 
ြပည့်ဝ၍ထိ ရာက် 

သာ 
ပူး ပါင်းပါဝင်မ 

(င) သဘာဝ 
တာများနှင့် 
ဇီဝမျို းစ 

မျို းကွမဲျားကိ 
ထိန်းသိမ်းြခင်း 
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လြခုမှူစနစ ် (ခ) သည ် ရှင်းလင်း၍ထိ ရာက် သာ နိင်င တာ်၏ သစ် တာအပ်ချုပ်မှူ 

ဖွဲ စ့ည်းပ၏ အ ရးပါပ ကိ ဖာ်ြပထားသည်။ ဤတင်ွ နှီးနွယ် သာစပ်ဆက်ပတ်သက်သူများ 

တွဆ့ညိနင်း ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိစ္စများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတိမ့ှာ - 

• ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအကား မတစွာသတင်းရယူြခင်းနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်း။ 

• အမျို းသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် လူငယ်များအတွက ် တရားမတမနှင့် ထိ ရာက် သာ 

ကစားချက်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရး။ 

• တ ့ြပန်ချက်၊ သတိမထားမိြခင်း၊ တာဝန်ခမှူများအတက်ွ စနစ်များ၊  

လြခုမစနစ် (ဂ) သည် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျား၏ ဗဟသတများနှင့် အသိဉာဏ်ဆိင်ရာ မူပိင်ခွင့် 

များကိ လးစားမှူရှိရန်၊ ဆက်စပ် သာနိင်ငတကာ တာဝန်သိစိတ်များကိ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရန် သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားသည်။ ဤက တွင ် နှီးနွယ် သာ သက်ဆိင်ရာ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူး ပါင်း တွဆ့မကိစ္စများတွင် အာက်ပါအချက်များ ပါဝင် 

သည်။ 

• အသိဉာဏ်ဆိင်ရာမူပိင်ခွင့်နှင့် ဒသခအစအဖွဲ မ့ျားအား အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

• ယဉ် ကျးမဆိင်ရာအ မွအနှစ်များနှင့် အသိပညာ၊ ဗဟသတများကိ လးစားြခင်း၊ 

• ြမအသးချမများ အပ်ချုပ်မနယ် ြမများနှင့် သယဇာတအရင်းအြမစ်များ ဆိင်ရာ 

အခွင့်အ ရးများ၊ ကိယ်ပိင်ဆးြဖတ်ြခင်း၊ လျာ် ကး ပးြခင်း၊ အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝ 

ပးြခင်း၊ လွတ်လပ်စွာကို တင်အသိ ပး ဆန္ဒသ ဘာထား ရယူြခင်း (FPIC  ကိပိ၍ 

အ သးစိတ် ဖာ်ြပပါမည်။) 

လြခုမှူစနစ ် (ဃ) တွင် သက်ဆိင်ရာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ြပည့်စ၍ အကျို းရှိ သာ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ၊ အထူးသြဖင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ရာ၌ အသိဉာဏ ်

ဆိင်ရာ မူပိင်ခွင့်နှင့် ဒသခြပည်သူ အစအဖွဲ မ့ျားဆိင်ရာများတွင် အဓိကထား၍ ဆွး နွး 

ထားပါသည်။ ဤအ ကာင်းအရာနှင့်ပတသ်က်၍ နှီးနွယ် သာ သက်ဆိင်ရာ ဆက်စပ ်

ပတ်သက်သူများ၏ ပူး ပါင်းပါဝင် တွဆ့မှူ  အချက်များတွင် အာက်ပါအချက်များ ပါဝင် 

သည်။  

• ကိယ်စားလှယ်အဖွဲအ့စည်းများတရားဝင်ြဖစ် စြခင်းနှင့် တာဝန်ယူမှူ ရှိ စြခင်း။ 

• ဆွး နွးတိင်ပင်ြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် အများသ ဘာတူဆးြဖတ်ြခင်းများ 

အတွက် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ 

• နစ်နာမ၊ မ ကျနပ်မများက ိတိင်ကားသည့်စနစ်များနှင့် မတမရိှြခင်းက ိအကဲြဖတ် 

ဆာင်ရွက်ရန်။ 



18 
 

Reflection Point (အဓိကမှတ်သားရန်အချက်များ) 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်ြခင်း၊ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း ကာင်းမွန် စ 

ရန်၊ လြခုမှူစနစ်နှင့် လြခုမှူသတင်း ပးစနစ်တိ၏့ အ ရးကီ: သာအခန်းက မှာ 

မည်သည်တိြ့ဖစ်ပါသလဲ။ 

 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း နှင့် REDD+ တည် ထာင်ြခင်းအဆင့်  

သင်ခန်းစာ (၂) တွင် REDD+ နှင့် ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ 

ကွန်းဗင်းရှင်း (UNFCCC) တိက့ိ နားလည် စြခင်း ပီး ကလသမဂ္ဂ ရာသီဥတ ြပာင်းလ ဲ

ြခင်းဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ကန်ကွန်ဆးြဖတ်ချက် 1/CP.16 တွင် “ပါတီအဖွဲအ့စည်းများမှ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ လပ် ဆာင်မများသည် (…….) အဆင့်တွင် ပီးစီး အာင် ဆာင်ရွက် 

သင့်သည်ဟ ထာက်ခ ပးထားသည်။ သတိ ပးစာအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရမည့် အဆင့်များက ိ

ပ ၁၁.၅ တွင် ဖာ်ြပထားသည်။  

ပ ၁၁.၅ REDD + လပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များ 

အဆင့် ( ၁ ) - ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့် 

 

 

 

အဆင့် ( ၂ ) - အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

 

 

အဆင့် ( ၃ ) - ရလဒ်အ ြခြပုလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

    

 

 

Source: UN REDD Programme 

REDD + အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတွက ်သက်ဆိင်ရာ 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာ များ (သိ)့ 

လပ်ငန်းစဉ်များ ပ ဖာ်ြခင်း၊ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ 

အဆင့်(၁)တွင် အဆိြပုထား သာ နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာ  များ၊ 
မူဝါဒနှင့်မူ ဘာင်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆင်ရွက် ြခင်း၊ 
ဤအဆင့်တင်ွရလဒ်အ ြခြပုြပသြခင်းများ၊ စွမ်း ဆာင်ရည ်
ြမင့်တင်ြခင်း၊နည်းပညာဖွ ဖ့ို းတိးတက် စြခင်းတိ ့လိအပ်ပါသည်။ 

ရလဒ်အ ြခြပု REDD + လပ်ငန်းများကိ နိင်ငအဆင့်တွင် 

တည် ထာင်ြခင်း၊ ရလဒ်များသည် တိင်းတာြခင်း၊ အစီရင်ခြခင်း နှင့် 

အတည်ြပုြခင်းများ အြပည့်အဝ ဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်ရမည်။ 
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ဆက်စပသူများပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် REDD+ ၏ အဆင့် (၃) ဆင့်လးအား 

အာင်ြမင် စရန ် အ ြခခအကျဆး အချက်ြဖစ်ပါသည်။ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ြခင်းအဆင့်တွင်၊ နိင်င တာ်အဆင့်နှင့် ဒသအဆင့် (၂) မျို းလးတွင် ကိုတင ်

ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့်တွင် ဆက်စပ်သူများပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း စဉ်ဆက်မြပတ် စရန် အတွက် 

ထာက်ပ့ သာအ ြခအ နများ ဖန်တီး ပးရန ် ဆက်စပ်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည် 

အ ရးကးီပါသည်။  

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် အဆင့် (၃)ဆင့်လးတွင် ဆက်စပ် 

သူများနငှ့် ဆွး နွးတိင်ပင်ြခင်းသည ် အာက်ပါအချက်များကိ ဦးတည်ပါသည်။  

• လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မသဘာဝအရ အခွင့်အ ရးများကိ စာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ြခင်း 

• သတင်းအချက်အလက်ြဖန ့်ြဖူးြခင်းများကိ စာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ြခင်း။  

• ကိယ်စားြပု သာအဖဲွအ့စည်းများကိ တရားဥပ ဒနှင့်် လျာ်ညီ စြခင်း။ 

• ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်ရန် စွမ်းရည်တိက့ိ စာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ြခင်း 

• ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်းအတွက ်နည်းစနစ်များတရားမတမှူ ရှိြခင်း နှင့် 

•  မ ကျနပ်ချက်များကိ တိင်ကားနိင်သည့်စနစ်များကိ အကဲြဖတ်ြခင်း။ 

ဒသခတိင်းရင်းသားများနှင့် ြပည်သူအစအဖွဲ မ့ျား၏ သီးြခားတည်ရှိ န သာ အခွင့်အ ရး 

များနှင့် ပတ်သက်၍ အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။  

• လယ် ြမများ၊ နယ် ြမပိင်ဆိင်မနှင့် သယဇာတအရင်းအြမစ်များ  

• ကိယ်ပိင်ဆးြဖတ်ခွင်  

• လျာ် ကး ပး လျာ်ြခင်း 

• အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝြခင်း 

• ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း  

• လွတ်လပ်စွာကို တင်အ ကာင်းကား သ ဘာတူညီချက်ရရိှြခင်း 

အာက်ပါအချက်များသည ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် အလားအလာရိှ သာ 

အ ြခအ နမျို းတိက့ိ ဖန်တီး ပးရာအချက်များြဖစ်သည်။  

• REDD+ ကီးကပ်မှူ ကာ်တ ီ (သိ)့ ၎င်းနှင့်ညီမ သာ အဖွဲအ့စည်း၏ ကိယ်စားြပု 

ြခင်း မှ တဆင့်  

• က စမှဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အစအဖဲွမ့ျားကားတင်ွလညး် ကာင်း၊ ၎င်း အဖွဲ  ့

အစည်းအချင်းချင်းတွင်လည်း ကာင်း ညိနင်းတိင်ပင် ဆွး နွးြခင်းနှင့် ကိယ်စားြပု 
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ြခင်း အတွက် မူလရှိ ပီးြဖစ် သာ (သိ)့ မိရိးဖလာထးတမ်းစဉ်လာများက ိ အင်အား 

ခိင်မာ အာင်ြဖည့်တင်းြခင်း  

• သစ် တာကိမှီခိ န သာ ဒသခအစအဖွဲ မ့ျားနှင့် မို ြ့ပအဖဲွစ့ည်းများသည် 

အသိဉာဏ်ဆိင်ရာမူပိင်ခွင့်များတွင် မိမိကိယ်ပိင်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်နိင်ရန် အတွက် 

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း။ 

• သရပ်ြပလပ်ငန်းများကိ တည် ထာင်ရန်နှင့် စာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ရန ် အမျို းသမီး၊ 

အမျို းသားနှင့် လူငယ်အပါအဝင် ဒသခတိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ြပည်သူအစ 

အဖွဲ မ့ျား၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း  

• ဒသခတိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် မို ြ့ပအဖဲွအ့စည်းများကိ ၎င်းတိ၏့ ကိယ်ပိင် 

လပ်ငန်းစဉ်များ ပစချမှတ်နိင်ရန်နှင့် စီမအပ်ချုပ်နိင်ရန် ရပ ငွချထား ပးရမည်။ 

• REDD+ ထူ ထာင် ရးအတွက ်အဆိြပုတင်ြပထား သာ မူဝါဒနှင့်လပ်ငန်းစဉ်များ 

ကိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အကဲြဖတ်မမဟာဗျူဟာ ကိ 

ဖာ် ဆာင်ရမည်။ 

• အစိးရဌာနများ၊ ဒသခတိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ဒသခတိင်းရင်းသား မဟတ ်

သာ သစ် တာမှီခိသည့် အစအဖွဲအ့စည်းများအကား- ြမအသးချမနှင့် နယ်နိမိတ ်

သတ်မှတ်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။  

 

၁၁.၆ ညိနင်း ဆွး နွးြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် ဆက်စပ်သူများ၏ ညိနင်းပါဝင် 

ဆာင်ရွက်မ တိ၏့ ကွဲြပားြခားနားချက်က ဘာ တွလ ဲ

ဆက်စပ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ဆွ နွးတိင်ပင်ြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းသည် ပူး ပါင်း 

ပါဝင်ြခင်းအဆင့် ဆးြဖတ်ချက်များချမှတ်ြခင်း၊ ပိင်ဆိင်မနှင့် လပ်ငန်းအ ကာင်ထည ်

ဖာ်ြခင်းများအဆင့်ြမင့် စရန် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းလမ်းများြဖစ်သည်။ 

ညိနင်း ဆွး နွးြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းသည် နရာချင်းဖလှယ်၍ ရနိင် သာ နရာများ 

တွင် အသးြပု လ့ရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အြမင်များဖလှယ်ြခင်းဟ အဓိပ္ပါယ ်

ဖာ် ဆာင်သည့်လပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းလမ်းများြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက် ဝမ ြခင်း 

ထက် ပူး ပါင်းပါဝင်မှူ သည ် အဆင့်ြမင့်ပါသည်။ ြပည့်ဝ၍ အကျို းရှိ သာ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်မှူ သည ်အခွင့်အလမ်းများကိတိးြခင်းနှင့် သွယ်ဝိက်ပါဝင် ပီး တိက်ရိက် ဆးြဖတ်ချက် 

များ ပါဝင်သည်။ 
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ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းအတွက် အသးဝင် သာ လက်နက်များ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ အသးဝင် သာ 

လက်နက်အများအြပားရှိပါသည်။ဤအခန်းတွင် ၎င်းအချက်များကိ ကည့်ြမင်နိင်သည်။ 

 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ြမပဆွဲမှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် စမ်းစစ်ြခင်း  

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ြမပဆဲွ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် စမ်းစစ်ြခင်းသည ် အသး       

ဝင် သာ လက်နက်တစ်ခြဖစ် ပီး မည်သူက REDD+ ဆက်စပ် န၍ တိင်ပင် ဆွး နွးသင့် 

သည်ဟ သတ်မှတ်ရာတွင်အသးြပုနိင်သည်။ 

၎င်းသည်များ သာအားြဖင့် စိတ်ဝင်စားမှူ နှင့် လမ်းမိးမှူ ဟူသည် အပိင်း (၂) ခအား 

စဉ်းစားပါသည်။ မိမိဆန္ဒရှိ သာ အကျို းရလဒ်အ ပ မူတည်၍ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

အား ြမပခွဲမှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် စမ်းစစ်ြခင်းတိက့ိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် (သိ)့ အကျဉ်းချုး 

၍ လိအပ်သလိ ဖာ် ဆာင်နိင်ပါသည်။ အဆင့်အားလးရှိ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား 

သတ်မှတ်ရက်တွင် သးနိင်ပါသည်။ 

ြမပဆွဲမှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် စမ်းစစ်ြခင်းတိမှ့ တွရ့ှိချက်များက ိ အာက်ပါအတိင်းအသး 

ြပုနိင်ပါသည်။ 

• တွဆ့ ဆွး နွးရန်လိအပ်သည့် အဓိက အစိးရဝန်ကီးဌာနများကိ သတ်မှတ်ရန်  

• အြခားဆက်စပ်ပတ်သက်မှူ များနှင့် ကိယ်စားလှယ်အဖွဲအ့စည်းများ သတ်မှတ်ရန် 

အချက်များ ဖာ် ဆာင်ရန်အတွက ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်သည့် အစအီမများ 

• ဒသခြပည်သူတိ၏့ရပိင်ခွင့်များ ခိင်မာ တာင့်တင်းလာ စရန် နည်းလမ်းများ 

ခန ့မ်ှန်းြခင်း 

• အကြပု ဆွး နွးြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းစီမချက်များ ပ ထွက်လာ စြခင်း 

 

ကျား/မဆိင်ရာဆန်းစစ်သးသပ်ြခင်း 

ကျား/မဆိင်ရာ ဆန်းစစ်သးသပ်ြခင်းကိ (ဆက်စပ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အပ်စလိက် 

ဆန်းစစ်သးသပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လူမစီးပွား ရး လ့လာမ တစိတ်တပိင်းအြဖစ် သိမ့ဟတ် 

သီးြခားဆန်းစစ ် သးသပ်မအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ထားရှိ သာ) အမျို းမျို း သာ REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသည် နိင်ငအဆင့် 

မူဝါဒနည်းဥပ ဒများ၊ မဟာဗျူဟာများ သတမှ်တသ်ည့် လပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း စနစ် 
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ကျကျ လပ် ဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကဲ့သိ ့ ခန ့မ်ှန်းချက်သည် ဆက်စပ ်

ပတ်သကသူ်များ (အမျို းသမီး၊ အမျို းသားနှင့် လူငယ်များ အပါအဝင်) အပ်စတစ်စချင်းစီ၏ 

လူမစီးပွား ရးနှင့် မူဝါဒပိင်းဆိင်ရာ အ ြခအ နများအတွင်းမှ ရပိင်ခွင့်၊ အခွင့်အလမ်း၊ 

လိအပ်ချက်နှင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခန်းက များကိလည်း လ့လာ ဆန်းစစ်မည ်

ြဖစ်ပါသည်။  

အဓပိ္ပာယအ်တိမ်အနက်နှင့် ရ ထာင့် ပ မူတည်၍ အမျိုးသားနှင့် အမျို းသမီးကား အခွင့် 

အာဏာရရှိမနှင့် သယဇာတအရင်းအြမစ်များ ထိန်းချုပ်နိင်မတွင် ကျား/မဆိင်ရာ ကွဲြပားမ 

များ၊ တိတိကျကျရိှ သာ မည်သည့်နည်းဗျူဟာ သိမ့ဟတ် ကားဝင်စွတဖ်တမ်များ 

သက် ရာက် နသည့် ဧရိယာများရှိ အမျို းသားနှင့် အမျို းသမီးများ လက် တွရ့င်ဆိင် 

နရသာ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် မူဝါဒပိင်းဆိင်ရာ မညီမ ြခင်း? ကွာြခားချက ်များကိလည်း 

သတ်မှတ်ရာတွင ်ကူညီ ပးနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 ၁၁.၇  REDD+ အ ပ  ကျား/မဆိင်ရာ  တ ့ြပန်မ 

မည်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အဖွဲအ့ချင်းချင်း စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကျား/မ 

ဆိင်ရာ တ ့ြပန်မသည ် လွန်စာွအ ရးပါသည်။ အမျို းသားနှင့် အမျို းသမီးများ၏ 

အဓိကအခန်းက ၊ ရပိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ၊ သစ် တာနှင့် ပတ်သက်သည် 

အသိပညာဗဟသတများသည ် ၎င်းတိ၏့ အ တွအ့ကုများကိ ကွဲြပားြခားနားစွာ 

ပ ဖာ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အကြပု ဆွး နွးြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက ်ချမှတ်ြခင်း အ ြခအ န 

(ဥပမာအားြဖင့် စာတတ် ြမာက်မနန်းနိမ့်ကျြခင်း၊ တွဆ့စည်း ဝးြခင်း၊ လွတ်လပ်စွာ 

ြပာဆိနိင်ြခင်းစွမ်းရည်) များတွင် တန်းတူညီမ  ပူး ပါင်းပါဝင်နိင်ရန်အတွက် လူမ 

စီးပွား ရး၊ မူဝါဒပိင်းနှင့် ယဉ် ကျးမအဟန ့အ်တားများသည ်အမျို းသမီးများ၊ လူငယ်များ 

နှင့် အြခား သာ အစွန်း ရာက်အဖွဲများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ကိ ကန ့သ်တ်နိင်သည်။ ထိ ့ ကာင့် 

REDD+၏ လပ်ငန်းစဉ်တိင်းတွင် အမျို းမျို း သာ ဆက်စပ်ပတသ်က်သအူဖဲွ မ့ျားမှ 

အမျို းသား၊ အမျို းသမီးနှင့် လူငယ်များ ညီတူညီမ  ညိနင်း ဆာင်ရွက်မ၊ တက်ကစွာ 

ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် စရသာမက ၎င်းတိ ့ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ရာက်ရှိနိင် စ ရး 

အတွက် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အချင်းချင်း စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် တိတိကျကျနှင့် 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆာင်ရွက်ချက်များ ြဖစ် စရန်လိအပ်ပါသည်။ တက်တက်ကကနှင့် 

ရရည်ှတည်တ့သည့် စ့စပ်ညိနင်းမမှတစ်ဆင့် ရှ ဆ့က်၍နိင်ငအဆင့် REDD+ 
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လပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမကိန်းများတွင် ပါဝင်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ အသိပညာ 

ဖလှယ်ြခင်းနှင် ညိနင်း ဆွး နွးြခင်း တိပ့ါဝင်သည့် စညီစည်း ဝးနှင့် အကြပု 

သးသပ်ြခင်းများကိ တက် ရာက်နိင်ရန်အတွက် မတသည့် အခွင့်အ ရးများ လိအပ်ပါသည်။ 

REDD+ အ ပ  ကျား/မဆိင်ရာ တ ့ြပန်မ၏ UN-REDD လမ်းညန် ကာက်နတ်ချက်မ ှ

ထိထိ ရာက် ရာက်နှင့် အရည်အ သွးမှီ REDD နည်းဗျူဟာများကိ အ ကာင်ထည် ဖာ ်

နိင် ရးအတွက် ကျား/မဆိင်ရာ တ ့ြပန်မြဖစ်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ တန်းတူညီမ  

ပါဝင်ြခင်းနှင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းတိသ့ည ် လွန်စာွမှ အ ရးပါ 

လှ သာ အချက်အလက်များပင်ြဖစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ြပာရမည်ဆိလင ် ရရှည ်

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မကိရရှိရန် အထူးသြဖင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင် လပ် ဆာင ်

ချက်များ၏ အဆင့်တိင်းတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျို းသမီး၏ ဦးစား ပးမ၊ လပ်ငန်း 

အ တွအ့ကုနှင့် အြမင်များကိအဓိပ္ပာယ်ကျကျ ဖမ်းယူရရှိြခင်းသည ် အာင်ြမင်ရန်အတွက ်

အဓိကအ ထာက်အကူြပု အချက်ြဖစ် ကာင်း ခွဲြခားသတ်မှတ ် ဖာ်ြပထား လသည်။ 

 

 

CBNA (စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းအတွက် လိအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ြခင်း) 

-  CBNA သည ် တစ်ခချင်း REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်မ 

အဓိကကျ သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သမူျား ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းနှင့် ဌာနအဖွဲအ့စည်း 

များ၏ ကမ်းကျင်မ၊ အသိပညာနှင့် စွမ်းရည ်များကိ ဖာ်ထတ်မှသာ ရည်ရွယ်ချက ် 

-  CBNA အား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ရွးချယ်သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ခွဲြခားြခင်းနှင့် ကျားမ 

စီစစ်ြခင်းတိမှ့ ဆက်စပ်သူအဖွဲ မ့ျားအား အင်အားကီးငယ်ခွဲြခားရရှိချက်များ အ ပ  

တည် ဆာက်ရန် 

-  CBNA မှ ရလဒ်များသည ် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ၊ မည့်သည့်အချိန်၊ 

မည်မ  လိအပ်ချက်များ ရွးချယ်ြခင်းအတွက် ကာင်းမွန် သာ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက် 

ချက်ြဖစ်သည်။ 
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Box 11.8 ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မည့် ဆက်စပ်ပတ်သကသ်ူများ၏ အရညအ် သွး/ 

လပ်ကိင်နိင်ရည်များ အကဲြဖတ်နိင်ရန် စဉ်းစားရမည့်အချက်များ 

-  REDD ၏ အဆင့်တိင်းတွင် မည်သည့်ဗဟသတ အသအိြမင် ကမ်းကျင်မနှင့် 

စွမ်း ဆာင်ရည် လိအပ်ချက် များ၊ အမျို းအစားများ လိအပ်သလ ဲ

-  ကွဲြပား သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအဖွဲတ့ိင်းတွင် မည်သည့်ဗဟသတ အသိအြမင် 

ကမ်းကျင်မနှင့် စွမ်းရည်များ ရှိသလ ဲ (ဥပမာ၊ တိင်းရင်းသားများ၏ သဘာဝ အရင်း 

အြမစ်များကိ စီမအပ်ချုပ်ရန်အတက်ွ ရိးရာအသိ ရှိသလဲ၊ REDD+ အစီအစဉ်တွင် 

မည်သည့် နရာနှင့်မည်မ ပါင်းစပ်နိင်မလဲ) 

- ကွဲြပား သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအဖွဲ မ့ျားအတွက် အသိအြမင်နှင့် ကမ်းကျင်မနှင့် 

စွမ်း ဆာင်ရည် တည် ထာင်ြခင်းအတွက် သင့် လျာ် သာ နည်းလမ်းနှင့်အကျို းရှိမည့် 

နည်းလမ်းများ  

 

ဆက်သွယ်ြခင်းနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ဆက်သွယ် ရးနှင့်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၏ ကွဲြပားြခားနားမက ိ သချာနားလည်ရန ်

အတွက် အ ရးကီးသည်။ ပ 11.9 တွင် ၎င်းလပ် ဆာင်ချက(်၂)မျို း၏ စ့စပ်ညိနင်းရန် 

ြဖစ်နိင် ြခများကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ပ 11.9 ပူး ပါင်းပါဝင်မအဆင့်ငါးမျို း 

ပူး ပါင်းပါဝင်မ 

အဆင့်ြမင့် 
တွဆ့ရန်/ အမျိုးအစား ရှင်းလင်းချက် ( ဖာ်ြပချက)် 

 - လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာ 
လွဲ ြပာင်း ြခင်း 

လိ သာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း၊ 

အရင်းအြမစ်၊ လပ် ဆာင်ချက်များ 

ကိ ထိန်းချုပ် လွဲ ြပာင်းြခင်း 

 - ပူး ပါင်းဆးြဖတ်ချက်ချြခင်း ဆးြဖတ်ချက်တစ်ခ၏ ပါ သာ 

အရာများက ိ ပူး ပါင်းပါဝင် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ထိန်းချုပ်ြခင်း 

 - အတူတကွပူးတွဲ ဆာင်ရွက် 

ြခင်း 

ဆးြဖတ်ချက ် ချမှတ်ြခင်းအတွက် 

လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ်သူမရှိလဲ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 - ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း သတင်းအချက်အလက်များနှင့် 

အြမင်များ ဖလှယ်ြခင်းကိ နှစ်ဦး 

နှစ်ဖက် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

နိမ့် - သတင်းအချက်အလက် 
ြဖန ့် ဝြခင်း 

သတင်းအချက်အလက်များအား 

နည်းလမ်း တစ်ခတည်ြဖင့် ြဖန ့် ဝ 

ြခင်း 

 

 သတိြပုရန် အ ရး ကီး သာအချက်မှာ နားလည်သ ဘာ ပါက်မတိြ့မင့ရ်န်နှင့် 

သတင်းအချက်အလက်ြဖန ့် ဝြခင်းသည ်ညိနင်း ပါင်းစပ်ြခင်းမဟတ်ပါ၊ သိ ့ သာ ်၎င်းသည် 

ဆကသွ်ယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း တစ်စိတ်တစ်ပိင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် REDD+ ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း အဆင့်တွင် အ ရးကီး သာ 

အချက်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆကသွ်ယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း မဟာဗျူဟာရှင်းလင်းရာတွင ် ဆာင်ရွက်သင့် သာ အချက်များ 

မှာ - 

-   ထွက် ပ လာမည့ ်ထိြဖစ်ရပ်များ ဖာ်ထတ်ြခင်း/ ရွးချယ် 

-   ကွဲြပား သာ ရည်ရွယ်ထားရှိမများနှင့် ချဉ်းကပ်မည့်နည်းလမ်း ဖာ်ထတ်ြခင်း/ ရွးချယ် 
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-   ကွဲြပား သာရည်ရွယ်ထားသူများ အဓိက ပးချင် သာအချက်နှင့် လိက် လျာညီ ထ ွ

ရှိ စရန် ရွးချယ်ြခင်း 

-  ဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရပ်သများနှင့် ရပ်ပကားချပ်များ 

လိက် လျာညီ ထ ွရိှ စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

၁၁.၁၀   ဆက်သွယ်မ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် စရန်အတွက် စဉ်းစားစရာအချို  ့

-  ကွဲြပား သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်မအဖဲွ မှ့ာ တိင်းရင်းသားများနှင့် သစ် တာကိ မှီခိ နသူ 

တစ်ဦးြခင်းစီ၏ အသိပညာရှိမအဆင့်မည်မရှိသည ်

-  REDD နှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူလူထများ၏ အသိနှင့် နားလည်နိင်မ ဝမ်း ရးနှင့် 

ပတ်သက် သာ သတင်းအချက်များ 

-  ၎င်းသတင်း အချက်အလက် စစည်းထားမထက် လျာ့မနှင့် ရှ ့ နာက်သင့် လျာ်

 မှန်ကန် သာြပုအမ ူများပါဝင်ြခင်း 

- လကရ်ှိသတင်းအချက်အလက်များသည် ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများအတွက် အ ထာက ်

အပ့ ရရှိပါသည်။  

 

 

 ြပန်လည်သးသပ် ရမည့်အချကမ်ျား 

 သင်၏အဖဲွအ့စည်းတွင် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်မ မဟာဗျူဟာ ချမှတ် 

တည် ဆာက် ပီး ပီ၊ မည်သူသည ်မဟာဗျူဟာအတွက် အဓိကကျသည်။  
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၁၁.၁၁  ညိနင်း ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် သ ဘာတူညီမ အ ြခခ 

သ ဘာတရားများ 

 ညိနင်း ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် သ ဘာတူညီမအ ြခခ သ ဘာတရား 

များသည် အကျို းရှိ သာ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူအဖွဲ စ့ိစစ်မတွင် ညိနင်း ပါင်းစပ်မ၊ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်မနှင့် သ ဘာတူည ီချက်များလိအပ်ပါသည်။ ၎င်းအချက်တစ်ခစီသည် အ ရးကီး သာ 

အ ြခခသ ဘာတရားများြဖစ်သည်။ 

 

ညိနင်း ပါင်းစပ်ြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းအစီအစဉ် ရးဆွဲြခင်း 

ညိနင်း ပါင်းစပ်ြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း အစီအစဉ် ရးဆွဲြခင်းအား ဆက်စပ် 

အဖွဲအ့စည်း ဖာ်ထတ်ြခင်းနှင့် စီစစ်ြခင်း ၊ ကျားမခွဲြခားြခင်းနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည ်

ြမင့်တင်ြခင်းတိမှ့ ရရှိ သာရလဒ်များက ိ ပူး ပါင်း၍ အာက်ပါအချက်များ ပါဝင် အာင ်

ရးဆွဲရပါမည်။  

-  စ့စပ်ညိနင်းမအတွက် မျာ်မှန်းရလဒ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကိ စိစစ်ြခင်း 

-  ဆက်စပ်အဖွဲအ့မျို းမျို းအတွက် ခွဲြခားြခင်း၊ တာဝန်သတ်မှတြ်ခင်း 

-  ပါင်းစပ်ညိနင်းရန်အတွက် ချဉ်းကပ်မည့်နည်းလမ်းနှင့် လပ် ဆာင်မများ သတ်မှတ် 

ရန်  

 

ပူး ပါင်းပါဝင်မ 

 ပူး ပါင်းပါဝင်မသည် ဆက်စပ်သူအဖွဲအ့ားလးကိယ်စားြပုရန်နှင့် ၎င်းတိ၏့ ထင်ြမင် 

ယူဆချက၊် အကညဏ်များကိ လွတ်လပ်စွာ ြဖဆိခွင့်ြပုရပါမည်။ ပါင်းစပ်ညိနင်းမ 

အစီအစဉ်တွင် နိင်ငအဆင့်၊ ြပည်နယ်တိင်း ဒသကီးအဆင့်နှင့် မို န့ယ် ကျးရွားအဆင့်မှ 

ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများ ပါဝင်သင့်သည်။ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူ အဖွဲ ခွ့ဲအားလးကိ 

အသိအမှတ်ြပုရမည်။ တိင်းရင်းသား လူမျို းစမှာ (သစ် တာအ ပ  မှီခိ နသူများ၊ 

အားနည်း သာ အဖွဲ မ့ျား (ဥပမာ၊ အမျို းသမီး၊ လူငယ်၊ ဆင်းရဲသားနှင့်လူနည်းစ 

တိင်းရင်းသားများ)၏ ြပာဆိမများ လိက်နာ (အ လးထား) ဆာင်ရွက်ရမည်။ ညိနင်း 

ပါင်းစပ်မကိ UNREDD အစီအစဉ်မှ ချမှတ်ထား သာ FPIC အရ လပ် ဆာင်ရမည်။ 
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နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်မ 

 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်မသည ် ကွဲြပား သာ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများသည် အြခား 

အဖွဲ မ့ျား၏ စိတ်ဝင်စားမများ၊ ထင်ြမင်ယူဆချက်များနှင့် လိအပ်ချက်များကိ နား ထာင ်

လိစိတ ် ရှိရမည်။ ၎င်းတိသ့ည် အြခားအဖွဲ၏့ ထင်ြမင်ယူဆချက်များကိ လက်ခရန် 

မလိအပ်ပါ။ သိ ့ သာ ်ကဲွြပား သာအြမင်များကိ သိရှိထားရန်နှင့် စာရင်းြပုစထားရမည်။ 

 

တာဝန်ခွဲ ဝြခင်း 

 တာဝန်ခွဲ ဝြခင်းသည ် ရရှည်တည်တ့ သာ ဆးြဖတ်ချက်များရရှိရန်နှင့် ဖွ ဖ့ို းမနှင့် 

သချာမ ရိှ စရန် အဓိကအချက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အတူတကွ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း၊ 

နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မ ရှိြခင်း၊ ဆန္ဒရှိမကိ ဦးစား ပးြခင်းနှင့် ြပသနာများ ြဖရှင်း 

ရန်အတွက ် တစ်ခတည်း သာ အစားထိးမြဖစ်သည်။ သ ဘာတူညီချက်များသည ် အလးစ 

နားလည် ပးမ အ ပ တွင် အ ြခခသည်။ 

 

ြခုင ြဖရှင်းြခင်း 

ြခုင ြဖရှင်းြခင်းသည ် မတူညီ သာ စိတ်ဝင်စားမ၊ ထင်ြမင်ယူဆချက်နှင့် မတူည ီ

သာ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများ လိအပ်ချက်များကိ ညိနင်း ပါင်းစပ်မ ရလဒ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိ ြဖရှင်းချက်များသည် ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူအဖွဲတ့စ်ခြခင်းစီ၏ ဆန္ဒအရ တာဝန ်

ခွဲ ဝြခင်း နှင့် လပ် ဆာင်ရမည့်လပ်ငန်းများ သချာစွာ ချမှတ်ထားြခင်းအ ပ  အ ြခခ 

သည်။ ြဖရှင်းချက်များသည ် စီမချက် ရးဆွဲြခင်း၊ ကျားမတန်းတ ူအခွင့်အ ရးချမှတ်ြခင်း 

အစီအစဉမ်ျားသည် ရရှည်တည်တ့ရန ်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ပ 11.12  ညိနိင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်မ အဆင့်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပါင်းစပ်ညိနင်းရန်အတွက် အ ရးကီး သာ အချက်အလက်များထတ်နတ်ြခင်း 

 ပထမအဆင့်တွင် လိအပ် သာအချက်အလက်များရရှိရန် အဓိက အချက်အလက်များ 

ကိ ကျယက်ျယ် ြပန ့်ြပန ့ခ်ျမှတ်ထားရန်နှင့် RPP အစိတ်အပိင်းများ (သိ)့ UN REDD 

အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိင်းများနှင့် ဆက်စပ်မရိှရန် လိအပ်ပါသည်။  

 

ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများကိ စီစစ်ြခင်း 

 ပါင်းစပ်ညိနင်းမ ရးဆွဲသူသည် ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများကိ ရွးချယ်ရာတွင ်

သစ် တာ လပ်ငန်း များတွင် ဆက်စပ်သူ(သိ)့ စိတ်ဝင်စားသူများကိ စိစစ် ရွးချယ်ရမည်။  

သိမှ့သာ REDD လပ် ဆာင် ချက်များတွင ်အကျို းရှိမည်ြဖစ်သည်။ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူ 

ဖာ်ထတ်ြခင်းနှင့် ကျားမ စိစစ်ခွဲြခားြခင်း အထက်ပါ အချက်များအတက်ွ အ ရးပါ သာ 

tools များဖစ်ပါသည်။ ဆက်စပ် ပါတ်သက်သအဖဲွမှ့ူးကိ ရွးချယ်ြခင်းတွင် အြမင်ရှင်းရန် 

တွက ် အလွန်အ ရး ကီးပါသည်။ သိမှ့သာ စိတ်ဝင်စား သာအဖွဲ မ့ျား အားလးပါဝင်လာ ပီး 

လိအပ် သာ  ရလဒ်များ 

ခွဲြခားြခင်း 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ 

များအား 

အစီစဉ်ချမှတ်နိင်ရန် 

ခွဲြခားြခင်း 

လပ် ဆာင်နိင်ရန ်

အတကွ် 

စ့စပ်ညိနိင်မ၏ 

ပသနာများ 

ဖ ထတ်ြခင်း 

စ့စပ်ညိနိင်မ၏ 

အတွက် စွမ်း ဆာင်ရည် 

တည် ဆာက်ြခင်း 

ဆာင်ရွက်မည့် 

နည်းလမ်းများ 

ရးချယ်ြခင်း 

စ့စပ်ညိနိင်မ၏ 

အတွက် 

အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြခင်း 

စ့စပ်ညိနိင်မ၏ 

တည် ဆာက်ြခင်း 

ရရှိလာ သာရလဒ်များ 

စိစစ်၍  ြဖန ့် ဝြခင်း 
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ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူအားလးမှ ညီမ သာ အခွင့်အ ရးရရှိလာမည်။ သစ် တာအ ပ  

မှီခိ သာ ကျးလက်အဖဲွမ့ျား၊ အမျို းသမီးများနှင့် အ ြခခလူတန်းစားအဖွဲအ့ား ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရန် လိအပ်ပါသည်။ ဆက်စပ်ပါတ်သက် အဖွဲအ့စည်း၏ ကိယ်စားလှယ်များကိ 

စိစစ်ြခင်းနှင့် ထိသူတိ၏့ လပ်ပိင်ခွင့်များကိလည်း လ့လာထားရမည်။ 

 

ဆွး နွးညိနင်း ပါင်းစပ်ြခင်းမှ ထကွ် ပ လာမည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် စဉ်းစားြခင်း၊ 

ကာင်းမွန် သာ ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်းနှင့် လပ် ဆာင်ချက်အစီအစဉ်သည် ရှင်လင်း 

သာ ဥပ ဒ၊ တိကျ သာရည်ရွယ်ချက်များရိှမှသာ စဉ်းစားဆးြဖတ်ထား သာ အချက်များ 

ထွက် ပ  လာမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းအချက် များသည် REDD+ လပ် ဆာင်ချက်များအတွက ်

အသးဝင် မည်ြဖစ်သည်။  

 

စ့စပ်ညိနိင်မ၏ အတွက် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြခင်း 

အထူးသြဖင့် မည်သည့်  ညိနိင်း ဆာင်ရွက်မမဆိ အ သးစိတ်စီမ ဆာင်ရွက်ထား သာ 

လပ် ဆာင်မများ ြဖစ်သင့်သည်။ ဆက်စပ်ပတသ်က်သမူျား အားလးသည် ညိနိင်း 

ဆာင်ရွက်မများကိ မည်သိ ့ စီမခန ့ခ်ွဲရမည်၊ ရလဒ်များက ိ မည်သိအ့သးချရမည ် စသည့် 

အြပင်  ကွဲြပား သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သမူျား အခွင့်အ ရးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရာများ 

အားလးကိ သိထားသင့်သည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြခင်းများကိ ဆက်စပ်ပတ်သက် 

သူများအားလး နားလည ်လက်ခထားသင့်သည်။ 

 

ညိနင်းတိင်ပင်ြခင်းနှင့်နည်းစနစ်များ ရွးချယ်ြခင်း 

 ညိနင်း ပါင်းစပ်မပိမိအကျို းရှိ စရန် နရာ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ လိအပ် သာ ငွ ကး 

ထာကပ်မ့နှင့် လူသားအရင်းအြမစ်နှင့် ကမ်းကျင် သာ ပါင်းစပ်ညိနင်းသူများ ပါဝင် 

ရမည်။ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများကိ သိရိှရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းနည်းစနစ်တွင ် အာက် ြခမ ှ

အထက် ပူး ပါင်း ပါဝင်မကိ ခွင့်ြပုအသးချနိင်ြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ 

အားလးရရှိရန်နှင့် မှန်ကန်စွာ ရရှိရန် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ၊ သတင်းအချက ် အလက်

ကာက်ယူြခင်းများ၊ အဓိကကျ သာသူများနှင့် ဆွး နွးြခင်းြဖင့် အတည်ြပုချက်ရယူရမည့် 

ပါင်းစပ်ညိနင်း အစည်းအ ဝးအတွက် ရွးချယ်ထား သာ နည်းစနစ်များနှင့် အချိန်များ 

အားလးသည် ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများ၏ ရိးရာဓ လ့ထးစများက ိ လးစားလိက်နာ 

ရမည်။  
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ပါင်းစပ်ညိနင်းမတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှာ စွမ်း ဆာင်ရည်ြပည့်ဝရန်နှင့် ထိ ရာက ်

မ ရှိရန်အတွက် သချာ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ပါင်းစပ်ညိနင်းမတွင် အချို ဆ့က်စပ်ပါတ်သက်သူများသည် ကိစ္စရပ်များကိ နားလည်ရန်နှင့် 

လ လာက် သာ အရည်အချင်းများ ပိင်ဆိင်ရန်အတွက် စွမ်း ဆာင်ရည ် ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် 

သငတ်နး်များ ပိခ့ျရန် လိအပ်သည်။ 

 

ညိနင်း ပါင်းစပ်မစီမခန ့်ခွဲြခင်း 

 ပါင်းစပ်ညိနင်းမကိ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများ၏ သ ဘာတူညီချက်နှင့် ဆွး နွး 

ချက်များမှ သ ဘာတူညီချက်နှင့်  ဆွး နွးချက်များမှ သ ဘာတူညီမနှင့် သွဖီချက်များကိ 

ပါင်းစပ် ညိနင်းရန် ကျင်းပသင့်သည်။ ပါင်းစပ်ညိနင်းမ ရးဆွဲသူသည ် ဆက်စပ် 

ပါတ်သက်သူများအတွင်း အင်အားမရန်၊ ကျား/မ ညီမရန်အချက်ကိ နားလည်ရန်နှင့် 

ပါင်းစပ်ညိနင်း နစဉ် ထွက် ပ လာမည့် ကိစ္စရပ်များကိ ြပန်လည် ြဖရှင်းနိင်ရန် 

ြပင်ဆင်ထားရမည်။ 

 

အကဲြဖတ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ြဖန ့် ဝြခင်းရလဒ ်

 ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်းရလဒ်အားလး၏ တွရ့ှိချက်များက ိ စိစစ်ြခင်း၊ အစီရင်ခြခင်း 

နှင့် ဆွး နွးြခင်းများကိ စိစစ်၍ ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူ ကိယ်စားလှယ်များနှင့် ြပန်လည ်

စိစစ် လပ် ဆာင်သင့်သည်။ ဆးြဖတခ်ျက်ချမှတြ်ခင်းအဆင့်တင်ွ ြပန်လည်တ ့ြပန် လာ သာ 

သတင်းအချက်အလက်များသည် အ ရး ကီးပါသည်။ ပါင်းစပ်ညိနင်းမအဆး၊ ညိနင်း 

ပါင်းစပ်ြခင်း အဆင့်မှ ရရှိလာ သာ ြပန်လည်ထတ်နတ်ချက်များက ိ REDD+ အစီအစဉ် 

များတွင် ထည့်သွင်း ပါင်းစပ်ရမည်။ 
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ပ ၁၁.၁၄ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း(သိမ့ဟတ်) ဆွး နွးညိနင်းြခင်းလပ်ငန်းစဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကာင်းစွာကိုတင်အသိ ပး၍ သ ဘာထားဆန္ဒရယူြခင်း 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့် ညိနင်းတိင်ပင်ြခင်း လပ်ငန်းများ 

ထိ ရာက်မ ရှိ စရန် အ ရး ကီး သာ့ချက်သည် ကာင်းစွာကို တင်အသိ ပး၍ သ ဘာ 

ထား ဆန္ဒရယူြခင်း (FPIC) ြဖစ်သည်။ FPIC သည် ဒသခတိင်းရင်းသား လူမျိုးစများ၏ 

လိအပ်သည့်အတိင်း ပီး ြမာက် စ သာ အခွင့်အ ရးများ ဥပမာ- ပိင်ဆိင်မ၊ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်ြခင်း၊ ခွဲြခားသိြမင်နိင်မမရှိြခင်း၊ ကိယ်ပိင်ဆးြဖတ်နိင်ြခင်း၊ ဓ လ့ထးစ၊ အစားအစာ၊ 

ကျန်းမာ ရးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့် ဖိအား ပး၍ နရာသစ်သိ ့ ရ ့ ြပာင်း စြခင်း စသည်တိန့ှင့် 

ပတ်သက်သည့် အခွင့်အ ရးများကိ ထာက်ပ့ ပးနိင် သာ စနန်းတစ်ခ ြဖစ်သည်။ 

စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ဓ လ့ထးစများဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးများ ကာ်မတီသည ် နိင်ငများ 

သည ် မည်သည့်လပ်ငန်းများတွင်မဆိ ဒသခတိင်းရင်းသားတိ၏့ ကာင်းစွာ ကိုတင ်

အသိ ပး၍ သ ဘာထားဆန္ဒရယူြခင်းက ိ လးစားရန် လိအပ် ကာင်း ဖာ်ြပထားခဲ့သည်။ 

ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း၏ရည်
ရွယ်ချက် 

   

 
အကဉာဏ်များ စစည်းြခင်း 

စွမ်း ဆာငရ်ည် 
ြမင့်တင်ြခင်း 

ဆးြဖတ်ချက် 
ချြခင်း 

 

ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း 
အမျိုးအစားများ 

ဆက်စပပ်တသ်က်သူ များ 
အား သတင်း ပးြခငး် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူများ 

ဆွး နွးညနိင်းြခင်

အ သးစိတ်အချက်
အလကမ်ျားအ ပ  
သ ဘာတူညီမရယူ

ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူများ 

ပူး ပါင်းပါဝင်းြခင်း 

ဆက်စပ်ပတ် 
သက်သူများ 

အား 
သတင်း ပးြခငး် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူများ အား 

သတင်း ပးြခင်း 

ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူများ အား 

သတင်း ပးြခင်း 

ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူများ အား 

သတင်း ပးြခင်း 

နိးကား အာင်
လ ့ ဆာြ်ခင်း 

အဆိြပုမူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာများ 
အတွက် တ ့ြပန်ချက် 

မဟာဗျူဟာများ 
တိးတက် 
ကာင်းမွန်ြခင်း 

 
အကဉာဏ်များ စစည်းြခင်း 

 
အကဉာဏ်များ စစည်းြခင်း 

အသးြပု သာ ကိရိယာများနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

 

မာ်မှန်းရလဒ် 
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FPIC သည ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းမှ ကာဗွန် 

ထတ်လပ်မ လျာ့ချြခင်း (REDD+) လပ်ငန်းများတွင ် လည်း ကာင်း (သိ)့ ဒသခ 

တိင်းရင်းသားများ၏ ြမယာများ၊ ပိင်နက်များနှင့် လပ်ကိင်စား သာက်ရာ အသက် မွး 

ဝမး် ကျာင်းလပ်ငန်းများ အ ပ အကျို းသက် ရာက်မရှိနိင်မည့် မူဝါဒများ ရးဆိင်ရာ 

တွင်လည်း ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းစဉ်တစ်ခြဖစ်သည်။ အများသ ဘာတူ ဆးြဖတ်ချက ်

ပးြခင်း ကိ ထာက်ခပါသည် (သိ)့ မ ထာက်ခပါ ဟ ဆးြဖတ် ပးနိင်သည့် အ ြခအ နကိ 

ဆိလိပါသည်။ အဆိပါ ဆးြဖတ်ချက်သည် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ဒသခြပည်သူများအကား 

ဆွး နွးဆးြဖတ်ချက်များမှ ရလဒ်များအ ပ  အ ြခခသည့် စ ပါင်းဆးြဖတ်ချက်ြဖစ်သည်။ 

အများသ ဘာတူဆးြဖတ်ချက်ချရာတွင ်

• တိင်းရင်းသားလူမျို းစာများသည် ၎င်းတိ၏့ ဆးြဖတ်ချက်များကိ အြခား သာ အဖွဲ  ့

အစည်းများ၏ အကပ်ကိင်မ၊ ခိမ်း ြခာက်မနှင့် ကို းကိင်ချယ်လှယ်မများမှ 

ကင်းလွတ်စွာ ချမှတ်နိင်ရမည်။  

• လပ်ငန်းတစ်ခမစတင်မ ီ (သိမ့ဟတ်) မည်သည့် ခွင့်ြပုမိန ့် တစ်စတစ်ရာမချမီ 

တိင်းရင်းသားလူမျို းစများအကား သ ဘာတူညီမ ရှာ ဖွရန်၊ ဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်ရန ်

လ လာက် သာ အချိန်ကာလတစ်ခယူ၍ ကိုတင်စဉ်းစား ဆးြဖတ်နိင် ရမည်။ 

• ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက် ပးနိင်ရန်အတွက် လပ်ငန်း 

စဉနှ်င့် စပ်လျဉ်း သာ အ ကာင်းအရာများ အချက်အလက်များကိ တိင်းရင်းသား 

လူမျို းစ များက ြပည့်စစွာ နားလည်သ ဘာ ပါက် ပီး ြဖစ်ရမည်။ 

 

FPIC ကိ ဘယ်အခါမ လိအပ်သလ ဲ

လိအပ် သာ ဆွး နွးညိနင်းတိင်ပင်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များ၏ အဓိကလက္ခဏာသည ်

တင်ြပသည့် အ ကာင်းအရာနှင့် အခွင့်အ ရးများအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မ အတိင်း 

အတာပမာဏအ ပ  အ ြခခ၍ ြပာင်းလဲနိင်သည်။ ဤ နရာတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

နှင့် ဆွး နွးညိနင်းတိင်ပင်ြခင်း လိအပ် သာ ကိစ္စရပ်တိင်း (သိမ့ဟတ်) မည်သည့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထမှြဖစ် စ သ ဘာထားရယူရန် လိအပ်သည့် ကိစ္စရပ်တိင်းတွင ်

FPIC ကိ လိက်နာသင့်သည်။ 

ကလသမဂ္ဂ၏ ဒသခဌာ နတိင်းရင်းသားလူမျို းစများ၏ အခွင့်အ ရး ကညာစာတမ်း 

(UNDRIP) တွင် နိင်ငအသီးသီးသည် ဒသခတိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အ ရးကိ 

အသိအမတ်ှြပုရန် ကျာ ထာက် နာက်ခြပုထားပါသည်။ ကလသမဂ္ဂ၏ REDD+ အစီ 
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အစဉ် (UNU-REDD) တွင် တိင်းရင်းသားလူမျို းစများနှင့် ပတ်သက်သည့် အများ 

သ ဘာတူဆးြဖတ်ချက်ြပုြခင်းကိစ္စရပ်များတွင် REDD+ ဆာင်ရွက် န သာ နိင်ငများ 

သည ် ဆွး နွး/တိင်ပင်/ညိနင်း ပီး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် တိင်းရင်းသား လူမျို းစများနှင့် 

ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင ် ၎င်းတိ၏့ လွတ်လပ်စွာ ကိုတင်အသိ ပး သ ဘာထား 

တူညီမများ ရရှိရန်လိအပ်ပါသည်။ 

• ၎င်းတိ၏့ ကိယ်ပိင် ြမများမှ တိင်းရင်းသားလူမျို းစများအား ြပန်လည် နရာချထား 

ြခင်း ကိစ္စ 

• ယဉ် ကျးမ ဓ လ့ထးစ၊ ဘာသာ ရး၊ ကိးကွယ်မဆိင်ရာ အသိဉာဏ်ပညာ ဆိင်ရာ 

ပိင် ဆိင်ခွင့်များ ရယူြခင်းကိစ္စ 

• ပျက်စီးဆးရးမများ၊ အလပ်အကိင်များ၊ နိင်င တာ်ဘ ာအြဖစ ် သိမ်းယူြခင်းနှင့် 

၎င်းတိ ့ပိင်ဆိင်သည့် လယ် ြမများ၊ နယ် ြမများနှင့် သယဇာတများ ချမှတ်ြခင်း 

• ဥပ ဒများကိ အတည်ြပုြခင်းနှင့် ပီးစီး အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ 

တိင်းတာမများ 

• ဒသခြပည်သူလူထ၏ ဘိးစဉ် ဘာင်ဆက် နလာ သာနယ်နိမိတ်များ၊  လပ်ကိင် 

စား သာက် န သာ လယ် ြမများနှင့် သယဇာတများကိ အကျို းသက် ရာက်မ 

တစ်စတစ်ရာြဖစ် စ သာ မည်သည့်စီမကိန်းများမဆိ (ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း၊ ရအရင်းအြမစ်နှင့် အြခားသယဇာတများ 

အသးချြခင်း (သိ)့ ထတ်ယူြခင်း) 

သက်ဆိင်ရာ ကလသမဂ္ဂ၏ စာင့်ကည့် လ့လာ သာ အဖွဲ အ့စည်းများြဖစ် သာ 

မို ြ့ပနှင့် နိင်င ရးဆိင်ရာအခွင့်အ ရးများနှင့် ပတ်သက်သည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပဋိဉာဉ် 

စာချုပ ်(ICCRR-1976)၊  စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ  အြပည်ြပညဆိ်င်ရာ 

ပဋိဉာဉ်စာချုပ် (ICESCR-1966)၊ လူမျို းအချင်းချင်း ပစအမျို းမျို းြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆမ 

ပ ပျာက် စ ရး ညီလာခ (CERD-1965) များတွင်  တိင်းရင်းသားလူမျို းစများကိ ၎င်းတိ ့

၏ လွတ်လပ်စွာ အများသ ဘာတူဆးြဖတ်ချက ်ချြခင်းများနှင့် ပတသ်က်၍  အခိင်အမာရပ် 

တည် ပးရမည်ြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပထားသည်။  
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ဇယား ၁၁.၁၅ FPIC လိအပ်မည့် လပ်ငန်းစဉ်များအတက်ွ အ သးစိတ်စာရင်း 

စဉ ်  သ ဘာတ/ူမတူ 

၁ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းသည ် ဒသခ 

ဌာ နတိင်းရင်းသားများသည် ၎င်းတိပ့ိင်လယ် ြမများမှ ဖယ် ပး 

ြခင်း၊ ြပန်လည် နရာချထားြခင်းများ ပါဝင် သာ လပ်ငန်း များ 

ပါဝင်ပါသလား။ 

 

၂ ဆာင်ရွက်မည့် (သိ)့ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်လပ်ငန်းသည် 

ဒသခဌာ နတိင်းရင်းသားများနှင့် သစ် တာအ ြခြပု နထိင ်

သည့် အစအဖွဲ မ့ျားသည် ၎င်းတိပ့ိင်ဆိင် သာ ယဉ် ကျးမများ၊ 

အသိဉာဏ်ဆိင်ရာ ပိင်ဆိင်မများ၊ ဘာသာ ရးဆိင်ရာ ပိင်ဆိင်မ 

များ ပျက်ဆီးြခင်း၊ ဖယ် ပးရြခင်းများ ပါဝင်မလား။ 

 

၃။  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းသည ် ဒသခ 

တိင်းရင်းသားများနှင့် သစ် တာမှီခိသည့် အစအဖွဲများ၏ 

အခွင့်အ ရးများ လယ် ြမ၊ နယ်နိမိတနှ်င့် အြခား သာ သဘာဝ 

အရင်းအြမစ်များကိ ထိခိက်နိင်မည့် ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ 

ပါဝင်သလား 

 

၄ ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းများတွင် သတ္ထ ုတးူ ဖာ်ြခင်းနှင့် ဆီ (သိ)့ 

သဘာဝဓါတ် ငွထ့တ်ယူြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ပါဝင်သလား 

 

၅ ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစဉ်များသည ် ဒသခတိင်းရင်းသားများ 

ပိင်ဆိင်သည့် လယ် ြမ၊ နယ်နိမိတ်များမှ သစ်ထတယူ်ြခင်းများ 

ပါဝင်သလား 

 

၆ ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစဉ်များသည ် ဒသခတိင်းရင်းသားများ 

နှင့် သစ် တာမှီခိသည့် အစအဖွဲ မ့ျား၏ လယ် ြမ၊ နယ်နိမိတ် 

အတွင်း စိက်ပျို း ရး စက်မလပ်ငန်းအတက်ွ စိက်ခင်းများ ဖွ ဖိ့ုး 

ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် ပါဝင် 

 

၇ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းသည ် ဒသခ 

ဌာ နတိင်းရင်းသားများ၏ ဘိးစဉ် ဘာင်ဆက ် နထိင ်

လာ သာ၊ လပ်ကိင်စား သာက်လာ သာ ြမများ နှင့် သယဇာတ 

အရင်းအြမစ်များဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးများကိ ထိခိက် စနိင် သာ 
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ဆးြဖတ်ချက ်တစတရာ ပါဝင်သလား 

၈ ဒသခဌာ န တိင်းရင်းသားများနှင့် ြပည်သူအစအဖွဲ မ့ျား၏ မိရိး 

ဖလားဗဟသတများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မများနှင့် အ လ့အထများ 

ကိ စာင့်ကည်ဆန်းစစ် သာ လပ်ငန်းများပါဝင်သလား 

 

၉ ဒသခဌာ နတိင်းရင်းသားများနှင့် သစ် တာအမှီြပု နထိင်သူ 

ြပည်သူအစအဖွဲ မ့ျားအ နြဖင့် ဓ လ့ထးစအရ အသးြပု န သာ 

မိရိးဖလာပိင်ဆိင်မြဖစ် သာ ြမ ပ တွင် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ 

သယဇာတအရင်းအြမစ်များကိ စီးပွား ရးအရ အသးြပုမည့် 

လပ် ငန်းစဉ်များ ပါဝင်ပါသလား 

 

၁၀ ဒသခတိင်းရင်းသားများ ပိင်ဆိင် သာ လယ် ြမ၊ နယ်နိမိတ်နှင့် 

သဘာဝအရင်းအြမစ်များမှ ြဖစ်ထွန်းလာ သာ အကျိုးအြမတ် 

များ ြဖစ်ပါက အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝမ သ ဘာတူညီချင်ဆိင်ရာ 

ဆးြဖတ် ချက်များ ပါဝင်သလား။ 

 

၁၁ ဒသခတိင်းရင်းသားများနှင့် သစ် တာမီှခိ န သာ ြပည်သူအစ 

အဖွဲ မ့ျားသည ်၎င်းတိ၏့ လယ် ြမများ (သိ)့ ယဉ် ကျးမများနှင့် 

ဆက်စက်မများအ ပ  ဆိးကျို းသက် ရာက်မများ ပါဝင်သလား 

 

Source: UN-REDD Programme Guideline on FPIC (pg. 26-27) 

အချိန်ကာြမင့်မနှင့် ငွ ကးကန်ကျမကိထိ ရာက် စမည့် လပ် ဆာင်ချက်များြဖင့် 

ြပဿနာရပ်များကိ ြဖရှင်း ဖာ်ထတ်ြခင်း။ 

လပင်နး်စဉ်များ ကာင်းမွန်စွာလည်ပတ် န သာ GRMs သည် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မမတိင်ခင် 

အလားအလာရှိ သာ ြပဿနာရပ်များကိ ငွ ကးြမင့်မားစွာကန်ကျမနှင့် အချိန်ကာြမင့်မကိ 

မြဖစ် ပ စဘ ဲကူညီ ြဖရှင်း ပးနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

နည်းစနစ်ကျကျ ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်း။  

GRMမှ ရရိှလာ သာသတင်းအချက်အလက်များသည ် ြပဿနာအ ကာင်းရင်းများကိ 

ထင်ရှား စြခင်း၊ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် သာ စွမ်း ဆာင်ြမင်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများ 

နှင့်ဆက်စပ်သည့် နည်းစနစ်ကျကျ ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များကိလည်း ကူညီ ဖာ်ထတ ်

ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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REDD+ ရလဒ်များကိ တိးြမင့်ြခင်း။  

ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များကိအချိန်နှင့် တစ် ြပးညီ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်သွားမမှ တစ်ဆင့် 

GRMs သည ် REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များကိသတ်မှတ်အချိန်အလိက် ြပည့်မီ အာင် ကူည ီ

ထာက်ပ့ ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

REDD+ နိင်ငများ၏ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်နိင်မစွမ်းရည် တိးြမင့်ြခင်း။  

ထိ ရာက် သာ GRMs သည် REDD+အပ်ချူပ်မနှင့် ထူးြခား သာလပ်ငန်းစဉ်များအတွက် 

အြပုသ ဘာ ဆာင် သာ သက် ရာက်မြဖစ်သည့်အြပင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ 

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်နိင်မကိလည်း တိးြမင့် ပးနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များကိ ြဖရှင်းြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ဆိသည်မှာ ဘာလဲနှင့ ် ၎င်း၏ 

ရည်မှန်းချက်များက ဘာ တွလဲ။ 

အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်။ 

ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များက ိ ြဖရှင်းြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ဆိသည်မှာ အြပင်မှ ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူများ၏ လပ်ငန်းစဉ်၊ ဆာင်ရွက်ချက်၊ မူဝါဒများမှ သက် ရာက်မများက ိ

လက်ခရရှိ ပီး ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန်အတွက် နိင်ငအဆင့် အစိးရအဖွဲအ့စည်းများမှ 

တည် ထာင်ထားရှိ သာ သယဇာတနှင့် အဖွဲအ့စည်းအလိက် လည်ပတ် သာစနစ်တစ်ခပင် 

ြဖစ်သည်။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ လပ် ဆာင်ချက်များသည် ၎င်းနည်းစနစ်အတိင်းပင ်

ကိယ်တွယ် ြဖရှင်းကပီး လပ်ငန်းစဉ်များကိ “ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များ”၊ “နစ်နာချက ်

များ”၊ “ြပန်လည်သးသပ်မများ” သိမ့ဟတ် အြခားအြခား သာတူညီ သာ အဓိပ္ပာယ် 

သတ်မှတ်ချက်များြဖင့်ပင ်လပ် ဆာင်ကသည်။ 

GRMs သည ် ြပဿနာရပ်များ ြဖရှင်းြခင်၊ ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အချက်အလက်များ 

ပူး ပါင်းရှာ ဖွြခင်းနှင့် ဆွး နွးြခင်းမှတဆင့် ကိစ္စရပ်များကိလွယ်ကူစွာ၊ထိ ရာက်စွာ၊ 

အရည်အချင်းြပည့်ဝစွာနှင့် ဟန်ချက်ညီညီပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်၍ ြဖရှင်းရန် ရည်ရွယ်ပါ 

သည်။ ယဘယျအားြဖင့် ၎င်းတိသ့ည် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ စ့စပ်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်းမျို း မဟတ်ဘဲ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပထမဦးဆး တ ့ြပန်ချက် 

တစ်မျိုးပင်ြဖစ်သည်။ GRMs သည ် ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များက ိ စီမအပ်ချုပ်နိင်ရန် 

အတွက် ဥပ ဒပိင်းဆိင်ရာလမ်း ကာင်းပစအြဖစ ် အစားထိး ပးရန် မဟတဘ် ဲ ထာက်ပ့ 

ပးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ (ဥပမာ - တရားစီရင်မစနစ်၊ အဖွဲအ့စည်းအလိက် စာရင်းစစ် 
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ယန္တရားစသည်ြဖင့်) ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ဥပ ဒ ကာင်းအရ နည်းလမ်းများ 

အပါအဝင် အြခား သာနည်းလမ်းပစများကိလည်းအသးြပုရန် ရွးချယ်က လ့ရှိသည်။ 

နိင်ငအဆင့် GRMs သည ် ဥပ ဒမူဝါဒပိင်းဆိင်ရာကိ ြပန်လည်ြပုြပင်အစားထိးြခင်း 

မဟတ် ကာင်းက ိ အ လးထားရန် အ ရးကီး ပသည်။ GRM တည်ရှိြခင်းသည ် အြခား 

မည်သည့် နိင်ငအဆင့် သိမ့ဟတ် ဒသအဆင့် စညီစည်း ဝးတွင် ြပည်သူလူထ၏ အခွင့်နှင့် 

စိတ်ပါဝင်စားမမှ ကာကွယ်မည်မဟတ်ပါ ချ။ ြပည်သလူထူဘက်မှလည်း တရားရး၊ 

စီမအပ်ချုပ်မလပ်ငန်း အဆင့်ဆင့် သိမ့ဟတ် အြခား သာတစ်ရားဝင် ြဖရှင်းြခင်း 

ယန္တရားမှတစ်ဆင့် ြဖရှင်းြခင်းမတိင်မီ GRMs ကိ အသးြပုရန် မလိအပ် ချ။ 

 

ရည်ရွယ်ချက်။ 

GRMsသည ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကို စ့ စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းမျို း မဟတ် 

သာ်လည်း အချို ့ သာဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပ တွင် စီမကိန်းတစ်ခသိမ့ဟတ် လပ်ငန်း 

အစီအစဉ်၏ အလားအလာရိှ သာသက် ရာက်မများ ကျ ရာက်လာြခင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက ်

သည့် အ ြခအ နများအတွက ် ပင်မအရင်းအြမစ်အြဖစ ် တည်ရိှ နြခင်း ြဖစ်သည်။ 

အားလး သာ ြပဿနာအ ကာင်းရပ် (အြပစ်အနာအဆာ)များကိ GRMမှတစ်ဆင့် 

ကိင်တွယ်မ ြဖရှင်းသင့် ချ။ ဥပမာအားြဖင့် စ ပါင်းကိင်တွယ် ြပဿနာ ြဖရှင်းြခင်းအတွက ်

GRMs ထက် အဖွဲအ့စည်းအလိက် တာဝန်ယူနားလည်မြဖစ်စဉ ် သိမ့ဟတ် စီမအပ်ချုပ်မ 

ပိင်းမှ လ့လာ ဖာ်ထတ်ြခင်းက ိကိယ်စားြပုသည့် မူဝါဒသိမ့ဟတ် ရပိင်ခွင့်၏ ဖာ်ထတ်မ 

သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၏ ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များြဖစ်သည်။ 

REDD+ နိင်ငများသည ် ၎င်းတိ၏့ လပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ဆက်စပ် နသူများနှင့် 

သစ် တာအ ပ မှီခိအားထား နသည့် ဒသခြပည်သူလူထအ ပ  ကျ ရာက်နိင် သာ 

အလားအလာရိှသည့် အန္တရာယ်များကိ သးသပ်ခန ့်မှန်းသည်ကိ အ ြခခသည့် GRMs 

အ ြခတည်ခိင်မာလာ စရန ် ရည် မ ာ်သည်။ GRMs ၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ဆက်စပ ်

ပတ်သကသူ်များအတွက် ထိ ရာက်ြမန်ဆန်သည့် အရင်းအြမစ်တစ်ခြဖစ်ရန် ရည်ရွယ်ထား 

ရှိ ပီးကတည်းက ၎င်းတိန့ှင့် အနီးကပ် အကြပု ဆွး နွး သာအခါတွင် GRM ကိ ပ ဖာ် 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

REDD+ လပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းတွင ် တိက်ရိက်ပါဝင် 

ပတ်သက် န သာ နိင်ငတကာပူး ပါင်းသူများသည ် GRM ကိ ပ ဖာ်ြခင်းနှင့် အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ြခင်းတွင်လည်း နီးကပ်စွာပါဝင်ကမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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 အချို ့ သာကိစ္စရပ်များတင်ွ လိအပ်ပါက GRM၏ မူကမ် ဘာင်အတွင်းမှ သိမ့ဟတ်/နှင့် 

၎င်းတိ၏့ မူပိင်ယန္တရားမှ တိက်ရိက်မှြဖစ် စ၊ နိင်ငတကာပူး ပါင်းသူများမ ှ ထာက်ပ့ သာ 

လပ်ငန်းရပ်များမှ ြဖစ် ပ လာ သာ ြပဿနာအ ကာင်းရပ်များက ိ ြဖရှင်းြခင်းတွင ်

တိက်ရိက် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းသည် သင့် လျာ်နိင် ပသည်။ 

 

ပနပါတ် (၁၁.၁၆) GRIEVANCE RESOLUTION MECHANISM 

တစ်ခတွင်ပါဝင် သာ အဆင့်များ 

၁။ နစ်နာမ/ မ ကျနပ်ချက်များတိင်တန်းြခင်းကိ လက်ခရရှိ ပီး စာရင်းသင်ွးြခင်း 

- E-mail, စာ, Fax, တယ်လီဖန်း 

- အစည်းအ ဝးြပုလပ်ြခင်း 

- ကိယ်တိင်လက် တွက့ျကျ လ့လာြခင်း 

- အြခားနည်းလမ်း 

၂။  လက်ခြပန်ကားသည်၊ အကဲြဖတ်သည်၊ သတ်မှတ် ပးသည ်

- နစ်နာမ/ မ ကျနပ်ချက်တိင်တန်းြခင်းကိ မည်သိလ့က်ခရရှိ ကာင်းကိ အသိအမှတ် 

ြပုြခင်း၊ သင့် လျာ်မ ရိှမရိှ အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် တ ့ြပန်မတစ်ခခ ပးနိင်ရန် အဖွဲ အ့စည်းမှ 

တာဝန်ခွဲ ဝချ ပးြခင်း 

၃။  တ ့ြပန်မ ပးြခင်း 

- အဖွဲအ့စည်းမှ တိက်ရိက်တ ့ြပန်မ 

- ပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် စ့စပ်ညိနင်းြခင်း 

- မတူညီ သာ နည်းလမ်းများကိအကိးအကားြပုလပ်ြခင်း 

- အရည်အချင်းမြပည့်ဝမများကိ ဆးြဖတ်ြခင်း 

၄။ တ ့ြပန်မကိလက်ခြခင်းရှိမရှိ 

- တ ့ြပန်မကိလက်ခသည ်
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 (က) လက်ခသည့်တ ့ြပန်မကိအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 

  (ခ) နစ်နာမ/ မ ကျနပ်ချက်တိင်တန်းြခင်းကိ အာင်ြမင်စွာ ြဖရှင်း ပီး အပီးသတ်ြခင်း 

  (ဂ) နစ်နာမ/ မ ကျနပ်ချက်တိင်တန်းြခင်းကိ ြဖရှင်းမမလပ်ြခင်း 

- တ ့ြပန်မက ိလက်မခြခင်း 

၆။ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း 

- နစ်နာသည့်ဝန်ထမ်းများသည် ချဉ်းကပ်သည့်နည်းလမ်းကိ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ 

နစ်နာမကိ အပီးသတ် စြခင်း 

၇။ နစ်နာမကိအပီးသတ်ြခင်း 

အဆင့်တစ်ခြခင်းစီအတွက် အ သးစိတရှ်င်းလင်းချက်များကိ UNDP တွင် သိနိင်ပါသည်။ 

တ ့ြပန်မရ ထာင့် 

 သင်၏တိင်းြပည်တွင် နစ်နာမများ/ တိင်တန်းချက်များအတွက ် ြဖရှင်း ပးသည့် 

နည်းစနစ်များ ရှိပါသလား။ ရှိခဲ့လျင ် ၎င်းသည်မည်သိလ့ပ် ဆာင်ပါသနည်း။ မရိှခဲပ့ါက 

ဘာ ကာင့်မရှိရပါသနည်း။ 

ပဂ္ဂလိကက နှင့် စ့စပ်ညိနင်းြခင်း 

 ပဂ္ဂလိကက နှင့် စ့စပ်ညိနင်းြခင်းသည် မတူညီ သာ နည်းလမ်းအမျို းမျို းနှင့် 

လပ် ဆာင်နိင်ပါသည်။ ၎င်းနည်းလမ်းများသည် အစိးရမှမူဝါဒများကိ ရွးချယ ်

လက်ခြခင်းနှင့် REDD+ ၏ရလာဒ်များက ိရရှိနိင်ရန်အတွက် ပဂ္ဂလိကအဖွဲအ့စည်းများ၏ 

ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်စွမ်းကိ ခွဲြခား ဖာ်ထတ်နိင်သည့် ပဂ္ဂလိကက ၏ လပ်ငန်းစဉ ်

များကိပါ သက် ရာက်မရှိပါသည်။ ပဂ္ဂလိကက နှင့် ပူး ပါင်း လပ် ဆာင်ရာတွင ်

ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန်လိအပ်သည့် လက် တွက့ျ သာ အချက်အလက်အချို  ့ရှိ နပါသည်။  

 “နားလည်မကွာဟချက်” တစ်ခသည ် ပဂ္ဂလိကက နှင့်ြပည်သူတိအ့ကား 

တူညီ သာကိစ္စရပ်များတွင် တည်ရှိနိင်ပါသည်။ အဆိပါ “နားလည်မကွာဟချက်”ကိ 

ပဂ္ဂလိက က နှင့်ြပည်သူတိ ့ကား ညိနင်းစည်း ဝးမြပုလပ်၍ ြဖရှင်းနိင် ပီး ၎င်းမှတဆင့် 

REDD+ အစီအစဉ်များ၊ မဟာဗျူဟာများ၏ တိးတက်မကိ အသိ ပးနိင်ပါသည်။ 

အဓိကကျ သာ စီးပွား ရးက များရှိ များစွာ သာ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းရှင်များသည ်
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REDD+ ၏ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ၎င်းတိ၏့လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ ပစများတွင် 

REDD+၏ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက် ပးသည့် အလားအလာတိနှ့င့် ပတသ်က်၍ 

နားလည်မ နည်းပါး န သးသည်။ 

           ပဂ္ဂလိကအခန်းက တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသူအချင်းချင်း စ့စပ်ညိနင်း ဆာင ်

ရွက်ြခင်းအားြဖင့် ထိအခန်းက တွင် အဓိကအ လးထား ဆာင်ရွက်ရမည့် အချက် များကိ 

နားလည်သ ဘာ ပါက် အာင် ကူညီ ပးနိင်မည်ြဖစ် ပီး ထိအခန်းက ပိမိရှင်သန်ရပ်တည် 

နိင် ရးအတွက် REDD+ ဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များမှ ကူညီ ဆာင်ရွက် နမများကိပါ 

ခွဲြခားသိြမင်နိင်ပါလိမ့်မည်။ 

ပဂ္ဂလိကအခန်းက မှ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များကိ အ ကာင်းဆး 

အ ထာက်အကူြပု ပးနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

REDD+ ၏ ရည်ရွယ်ချက်ရရိှရန် ကန်သွယ် ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ တိးြမင့် ပးြခင်း၊ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း (သိမ့ဟတ်) သစ် တာအတန်းစား ကျဆင်းြခင်းအတွက် ဆာင်ရွက် 

နသည့် လပ်ငန်းစဉ်များအတွက ် သတ်မှတ်ထားသည့် ငွ ကးလျာထားချက်များက ိ

လာ့ချြခင်း၊ 

ဒသခြပည်သူလူထနှင့် အဖွဲအ့စည်းကားသက် ရာက် နသည့် ကျား/မဆိင်ရာ တန်းတ ူ

အခွင့်အ ရး ရရှိနိင်ရန် ဖာ် ဆာင် န သာ REDD+ ဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်ကိ 

အဆးအြဖတ် ပးမည့် အကြပုသးသပ်ချက်များ၊ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မများနှင့် 

သ ဘာတူညီမများ ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ အရည်အ သွးနှင့် အဆင့်အတန်းကိ 

သိရှိနားလည်ရန် အ ရးကီးပါသည်။ 

နးကားတက်ကမတိးြမင့်ြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ မ ဝြခင်းသည ် အကြပု 

သးသပ် ပးြခင်းမဟတ် သာ်လည်း ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၏ တစ်စိတ်တစ် ဒသတွင် 

ပါဝင် ကာင်းကိ သိရှိထားရန ် အ ရး ကီးပါသည။် သိ ့ သာ ် ထိ ရာက်သည့် REDD+ 

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ရရိှရန် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည် အဓိကအချက်အချာ 

ကျပါသည်။ 

အကြပုသးသပ်ြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင်လပ် ဆာင်မကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ်REDD+ 

ဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်၌ ပါဝင် နသည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအချင်းချင်း စ့စပ်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် FCPF နှင့်UN-REDD ပူး ပါင်း ဆာင် 
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ရွက် နသည့်အစီစဉ်၏ လမ်းညန်ချက်များတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များကိ အကြပု 

ထားပါသည်။ 

အာက် ဖာ်ြပပါအချက်များမှာ 

လိလားသည့်ရလဒ်များကိသတ်မှတ်ြခင်း 

စ့စပ်ညိနင်းမကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ရလဒ်များကိသးသပ်ြခင်းနှင့် ြဖန ့် ဝြခင်း 

စ့စပ်ညိနင်းြခင်းဆိင်ရာအမျို းအမည်များကိသတ်မှတ်ြခင်း 

နည်းလမ်းများကိ ရွးချယ်ြခင်း 

စ့စပ်ညိနင်းမည့် စွမ်း ဆာင်ရည်ကိ သချာ စြခင်း 


