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 ပးလိသည့ ်အဓိက သတင်းအချကအ်လက်များ 

• ကာင်းမွန်း သာ စီမအပ်ချုပ်မနှင့်ပတ်သက်၍ လူပဂ္ဂ လ်များ၊ လူမအဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

ယဉ် ကျးမဆိင်ရာများ အစရှိသည့်တိအ့ားလးတွင် တန်းတူညီတ ူ အသးချနိင် သာ 

တစ်ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက် မရှိသည့်အတွက ် ၎င်း၏ အဓိကစည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများြဖင့် နားလည် သဘာ ပါက်နိင်ရန ်ရိးရိးရှင်းရှင်းြဖစ်ပါသည်။ 

• စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် နိင်ငတစ်နိင်ငအတွက် စဉ်ဆက် 

မြပတ် REDD+ ကိ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စမည့် အဓိကလက္ခဏာရပ်များနှင့် REDD+ 

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များအား စီမအပ်ချုပ်ရန် သိမ့ဟတ် စီမခန ့ခွ်ရဲန် အ ရး ကီးပါသည။် 

• ထိ ရာက်သည့် စီမအပ်ချုပ်မဖွဲ စ့ည်းပ၏ ထူးြခား သာ လက္ခဏာရပ်များတွင် ယဘယျ 

အားြဖင့် တရားဥပ ဒစိးမိး စြခင်း ပါဝင်ပါသည်။ 

• ဆးြဖတ်ချက်ချသူများအ နြဖင့် ၎င်းတိ၏့ ဆာင်ရွက်မများအတွက် တာဝန်ယူ စရန ်

ပမှန်တ ့ြပန်မစနစ်နှင့် မ ကျနပ်ချက ် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်းစနစ ် အစရိှသည့် စနစ(်၂)ခမ ှ

တာဝန်ခမဆိင်ရာနည်းလမ်းများ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ချသူများ၏ တာဝန်ခစိတ်ကိ 

ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

ဤသင်ရိးညန်းတမ်းသည ်REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကာင်းမွန် သာ စီမအပ်ချုပ်မ၏ 

အ ရးပါမကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဤသငရိ်းညန်းတမ်းတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ ရှင်းလင်းချက်များပါဝင်ပါသည်- 

• UNFCCC REDD+ ဆးြဖတ်ချက်များအရ စီမအပ်ချုပ်မများ 

• REDD ၏ “+” လပ်ငန်းများအတွက် အင်အားစများ နှင့် အတားအဆီးများြဖစ် စ 

သည့် စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ အချက်အလက်များ 

• နိင်င၏ REDD+ နည်းဗျူဟာ၊ မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များအား အကျို းရှိရှိြဖင့် 

အာင်ြမင် စ စရန ် ကာင်းမွန်း သာ စီမအပ်ချုပ်မ 

• မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များအား စာင့်ကည့်စစ် ဆးရန် တာဝန်ခမဆိင်ရာ 

နည်းလမ်းများ  

• နိင်င တာ်၏ မဟာဗျူဟာ/လပ်ငန်းစီမချက်များ နှင့် မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွရန် စီမအပ်ချုပ်မ ခိင်မာ စြခင်း 

• စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်းများ 

• REDD+ ရပ ငွများ စီမခန ့ခ်ွဲြခင်း။ 

 

UNFCCC REDD+ ဆးြဖတ်ချက်များအရ စီမအပ်ချုပ်မများ 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက် 

စီမအပ်ချုပ်မဟူသည ် လူအမျိုးမျိုးအတွက် အဓိပ္ပာယ်အမျို းမျို းြဖစ်လာသည်။ စီမအပ်ချုပ်မ 

ဆိင်ရာ အယူအဆများသည် လူပဂ္ဂ လ်များနှင့် စီမအပ်ချုပ်သူများမ ှ ြပာဆိ ဆွး နွး 

ြပာင်းလဲဖန်တီးထားမတခြဖစ်သည်။ 

စီမအပခ်ျုပ်မနှင့် ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်မအား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိရန် များစွာကို းစား 

အားထတ်ခဲ့က သာ်လည်း  အ ရးကီး သာ ရ ထာင့်အမျို းမျို းနှင့် ြပာင်းလဲမများ 

အားလးအား အကျုးဝင် စသည့် တစ်ခတည်း ြပတ်ြပတ်သားသား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက် 

ြဖစ်ရန ် ခက်ခဲလှပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း စီမအပ်ချုပ်မကိ ယဘယျအားြဖင့် အဖွဲအ့စည်း 

များနှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းတွင်းရှိ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မည်က့ဲသိ ့ ဆးြဖတ်ချက် 

များ ချမတ်ှသည်၊ တာဝန်ခများ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ချသူများြဖစ်ပါက  မည်သိ ့တာဝန်ခ 

စသည် အစရှိသည်တိအ့ြပင် ဥပ ဒများနှင့် အြခားသတ်မှတ်ချက်များ၏ ြပန်လန်ှချိတဆ်က် 
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နမများကိ အကျုးဝင် စရန် ဖာ်ြပကပါသည်။ စီမအပ်ချုပ်မဟူ သာ စကားရပ်သည် 

အာက်ပါတိက့ိ ဖာ်ြပလျက်ရှိပါသည-် 

• လူမအဖွဲအ့စည်းများသည် မည်သိဖဲွ့ စ့ည်းထားသည်၊ မည်သိအ့တူတကွ နထိင်က 

သည်။ 

• မတူညီ သာ စိတ်ပါဝင်စားမနှင့် အယူအဆများကိ မည်သိ ့ ဆာင်ရွက်သည်၊ 

မည်သည့် စချိန်စနန်းနှင့် တန်ဖိးများြဖင့် အ ြခခသတ်မှတ်သည်။ 

• သဘာဝသယဇာတများခွဲ ဝြခင်းနှင့် ပတသ်က် ပီး မည်သိ ့ ဆာင်ရွက်သည်။ 

• လူအ့ဖွဲအ့စည်းတစ်ခရှိ အဖွဲ ဝ့င်များအားလးအတွက် ငိမ်းချမ်း ရးနှင့် အြပန်အလှန် 

အကျို း ကျးဇူးများ ရရှိ စရန်  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 

အဖွဲအ့စည်း ဆိင်ရာများနှင့် အ ြခအ နများြဖင့် မည်သိဘ့ာသာြပန်ဆ ိ ထည့်သွင်း 

ထားသည်။ 

စီမအပ်ချုပ်မသည ် အာက် ဖာ်ြပပါများကိလည်း အကျုးဝင် စပါသည်- 

• သဘာဝသယဇာတနှင့် သဘာဝသယဇာတ အသးြပုသူများအား အကျို းသက် ရာက ်

စ သာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်မများ ြပုလပ်ရန် မည်သူတွ့င် လပ်ကိင်ခွင့်အာဏာရှိ 

သည်။ ဆးြဖတ်ချက်များအား မည်သိခ့ျမှတ်သည်။ 

• လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် တာဝန ်

မည်သူတ့ွင်ရှိသည်။ ဆးြဖတ်ချက်များကိ မည်သိ ့ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

သည်။ 

• အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် မသည်သိ ့ ဆာင်ရွက်သည်။ မည်သူက 

တာဝန်ခသည ်သိမ့ဟတ် မည်သူအ့ား တာဝန်ခ စသည်။ 

UN စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက် လူခွ့င့်အ ရးလပ်ငန်းစဉ်များကိ  

အ ြခခသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ် နာက်ပိင်း ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး လပ်ငန်းစဉ်များအတွက် UN 

သည် ဒီမိက ရစီနည်းလမ်းြဖင့် စီမအပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကိ အ ြခခ ဆာင်ရွက်သည်။ 

လူပဂ္ဂ လ်များ အားလး၊ လူမအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ယဉ် ကျးမနယ်ပယ်များအတွက် တန်းတူ 

အသးြပုနိင်မည့် တစ်ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် မရိှ သာ်လည်း နိင်ငတွင်း 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အများနည်းလည်သ ဘာ ပါက်မနှင့် ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်မ 

တိသ့ည် ပိမိအ ရးကီးပါသည်။ ဒါ့ ကာင့် ကာင်းမွန် သာ စီမအပ်ချုပ်မဟူသည ်နားလည ်

ရန် ရိးရှင်းရမည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင် အဓိက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ- 

• Rule of law; 
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• ပငွ့်လငး်ြမင်သာြခင်းနှင့် 

သတငး်အချက်အလက် 

အလွယ်တကူရရိှနိင်ြခင်း တာဝန်ခမ 

• ရပိင်ခွင့်အ ပ  လးစားြခင်း 

• ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း/ပါဝင် ဆာင်ရွက် 

ြခင်း 

• လပ် ဆာင်ချက/်စွမ်း ဆာင်ချက ်

• အများသ ဘာတူညီချက်ကိ ရှ တ့န်း 

တင်ြခင်း 

• စွမ်း ဆာင်ရည် 

• အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး 

• အမျို းသား၊ အမျို းသမီးတန်းတူ 

အခွင့်အ ရးရရှိ ရး 

 

ြပန်လည်သးသပ်ချက် 
 

အစိးရ နှင့် စီမအပ်ချုပ်မ အဓိပ္ပာယ် မည်သိက့ွာြခားသလ?ဲ 

 

UNFCCC ြပဌားချက်ပါ စီမအပ်ချုပ်မ 

ဘာလီမှ ဝါ ဆာတွင ် ကျင်းပ သာ REDD+ ဆိင်ရာ 13 UNFCCC ဆးြဖတခ်ျက်များ 

အားလးတွင် စီမအပ်ချုပ်မ ဆိ သာ စကားရပ်ကိ ကမ်ကူးသ ဘာတူညီချက ် (ညီလာခ 

အာက်ရှိ ရရှည်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အထူးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ၏့ 

ရလဒ်) ဆးြဖတ်ချက် 1/CP.16 တွင်  

“ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများ၏ တာင်းဆိမများ....သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် အတန်းအစားကျဆင်း 

ြခင်းကိြဖစ် စသည့် အင်အားစများ၊ ြမယာအသးချပိင်ခွင့်ဆိင်ရာများ၊ သစ် တာဥပ ဒ 

စိးမိးမဆိင်ရာများ၊ အမျို းသမီးများ၏ အခန်းက ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းများ.... ဒသခ 

များ၊ တိင်းရင်းသားများ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အကျို းရှိရှိ ပူး ပါင်းပါဝင်မ၊ 

အြပည့်အဝ ပါဝင်မများကိ သချာ စြခင်း(စာပိဒ ်၇၂) 

“ဤဆးြဖတ်ချက်များ၏ စာပိဒ် ၇၀ တွင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လပ်ငန်းများက ိ

ရည်ညန်း ဖာ်ြပရတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ ကာကွယ်မဆိင်ရာများကိ ထာက်ပ့တိးြမင့်သင့်ပါ 

သည-် 

 (က) ..... အမျိုးသား ဥပ ဒနှင့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာများအား ဖာ်ြပလျက ်ပွင့်လင်းြမင်သာ 

ပီး အကျို းရှိ စမည့် အမျို းသားသစ် တာစီမအပ်ချုပ်မဖွဲ စ့ည်းပ{ နာက်ဆက်တွဲ ၁ အပိဒ် ၂ 

(ခ)}” 

Cancum Safeguard (၇)ချက်၏ ပထမ (၄)ချက်တွင် ကာင်းမွန် သာ စီမအပ်ချုပ်မ၏ 
အယူအဆများကိ အာက်ပါအတိင် ဖာ်ြပထားသည် 
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အမျို းသားသစ် တာစီမကိန်းများနှင့် နိင်ငတကာညီလာခများနှင့် ကိက်ညီြခင်း 

• ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်းနှင့် အကျို းရှိြခင်း  

• ဗဟသတနှင့်ပိင်ဆိင်မများအတွက် လးစားလိက်နာြခင်း 

• အြပည့်အဝနှင့်အကျို းရှိရှိ ပူး ပါင်းပါဝင် စြခင်း။ 

ထိြ့ပင် ကာင်းမွန် သာ စီမအပ်ချုပ်မ၏ အယူအဆများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည ်

အာက် ဖာ်ြပပါ ကျန် Cancum Safeguard (၃)ချက်ကိ လိက်နာရန်နှင့် ဖာ်ြပရန် 

လိအပ်ပါသည်-  

• ဇီဝမျို းစထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သဘာဝ တာများအား အြခား ြမအသချမ 

ြပာင်းလဲြခင်းမ ှကာကွယ်တားဆီးရန ်

• လူမ ရးနှင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ အကျို းရလဒ်များ သချာ စရန ် 

• ထတ်လတ်မများ ဝင် ရာက်လာမအား လျာ့ချြခင်းနှင့် အြပန်အလှန်ြဖစ် စမ 

များအား ဖာ်ြပရန်  

Safeguard အ ပ  ပိမိ လး လးနက်နက် ဆွး နွးချက်များကိ Safeguard Module 7 

တွင် တွရ့ှိနိင်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၁ သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ  

သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မအတွက် တရားဝင်သတ်မှတ်ထား သာ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် 

မရှိ သာ်လည်း ၎င်းတွင် စချိန်စနန်းများ၊ လပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဖွဲအ့စည်းများ နှင့် 

လူပဂ္ဂ လ်များအားလးပါဝင် ပီး သစ် တာများ(သစ် တာဥပ ဒ ဆိင်ရာများ အပါအဝင်)၊ 

ဥပ ဒများကိ ဖန်းတီး ပီး အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

လူသားများ၏ ြပန်လှန်သက် ရာက်မများက ိထိန်းချုပ်ထားသည်။ 
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ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်မနှင့် REDD+ 

ဖာ်ြပ ပီး အခန်းတွင် အဓိက ဖာ်ြပ ပီးြဖစ်သည့် စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များသည် နိင်ငတစ်နိင်ငအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် REDD+ ကိ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စမည့် 

အဓိကလက္ခဏာရပ်များနှင့် REDD+ ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များအား စီမအပ်ချုပ်ရန် 

သိမ့ဟတ် စီမခန ့ခွ်ရဲန် အ ရး ကီးပါသည။်  

ထိ ့ ကာင့် ကာင်မွန် သာစီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ အဆင့် 

အမျို းမျို း(တစ်ကမ္ဘာလး/နိင်ငတကာအဆင့်၊ နိင်င တာ်အဆင့်၊ ြပည်နယ်အဆင့်၊ ခရိင်၊ 

ရပရ်ာွအဆင့်)တိတွ့င် အသးြပုကသလိ REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် 

အဆင့်အမျို းမျို းတစ် လျာက်တွင်လည်း အတူပူးတွဲပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိပါသည်။ သိ ့ သာ ်

အကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပရလင် REDD+ အဆင့်များအားလးတွင် REDD+ အတွက ် ကာင်းမွန ်

သာ စီမအပ်ချုပ်မသည ် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များသည်  အာင် အာင်ြမင်ြမင် စီမ 

အပ်ချုပ်ရန်၊ ဆးြဖတ်ချက်ချမများတင်ွ အတူတက ွ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင ်

ရွက်လာ စ ရး အကူအညီများ ပးရန်၊ ဘက်လက်ိမမရိှပဲ မမတတရှိ စြခင်းနှင့် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာြခင်းများကိ အား ပးရန်နှင့် တရားစီရင် ရးများအတွက ်  သချာသည့်ပတ်ဝန်းကျင ်

များကိ ဖန်တီးနိင်ပါသည်။ 

 

ပ၁၂.၂ REDD+ တွင် ဖာ်ြပထား သာ အ ရးကီး သာ စီမအပ်ချုပ်မများ  

 
မူရင်း : UN-REDD Programme 

 

 

 

Participatory 
Governance 
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I. အကျို းရှိ သာ သစ် တာကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိးြခင်း လပ်ငန်းများ၊ စဉ်ဆက်မြပတ် 

သစ် တာ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်ြခင်းနှင့် သစ် တာကာဗွန်ပမာဏတိးပွား စြခင်းလပ်ငန်း 

များကိ တားဆီးြခင်း သိမ့ဟတ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းြခင်းကိြဖစ် စသည့် တန်ွးအားစများကိ ြဖစ် စသည့် အ ြခခအ ကာင်းရင်း 

များကိ သိရိှနားလည် စရန်- 

- ဥပမာအားြဖင့် အားနည်းသည့် တရားစီးရင် ရးဆိင်ရာများနှင့် 

တရားမဝင် သစ်ထတ်လပ်မက ိ ဦးတည် နသည့် လာဘ်စားမများက ိ

စီမအပ်ချုပ်မ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းြဖင့် ထတ် ဖာ်ြပသနိင်ြခင်း။ 

II. အာင်ြမင် ပီး အကျို းရှိ စမည့် အမျို းသား REDD+ မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒနှင့် 

ဆာင်ရွက်ချက်များ ဖွ ဖိ့ုးလာ စရန-် 

- ဥပမာအားြဖင့် တွန်းအားစများအား ဖာ်ြပနိင်ရန် စီမအပ်ချုပ်မ၏ 

အားနည်းချက်နှင့်အားသာချက်များသည် တိကျသည့် ကနဦး ဆာင်ရွက် 

ချက်များကိ ဘယ်လိသိရှိနိင်တာလဲ။ 

III. မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များကိဆန်းစစ်ရန်နှင့် အ ကာင်အထည ်

ဖာ် ဆာင်ရန-် 

- ဥပမာအားြဖင့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 

နိင်င တာ်အဆင့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ ပူး ပါင်းစွမ်းရည်နှင့် အဖွဲအ့စည်း 

အလိက် စွမ်း ဆာင်ရည်များအား ြမင့်တင်ြခင်း သိမ့ဟတ် REDD+ 

ဆိင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ၏ ထာဝစဉ်တည် မဲ စြခင်းနှင့် 

အကျို းရှိ စြခင်း၊ ဆန်းစစ်ရာတွင ် ပူး ပါင်းပါဝင် လာ စ ရးအတွက ်

ခွင့်ြပု ပးသကဲ့သိ ့ မာ်မှန်းချက်အရ မလပ်ကိင်နိင်သည့် လက်ရိှမူဝါဒနှင့် 

ဆာင်ရွက်ချက်များအား    ညိနင်းခွင့်ြပု ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

IV. အကာကွယ် ပးမများကိ ဖာ်ထတ် ပးြခင်းနှင့် လးစားလိက်နာြခင်းများက ိ

သချာ စရန် 

V. REDD+ ရပ ငွများကိ ပွင်းလင်းြမင်သာစွာြဖင့် တာဝန်သိစိတ်ြဖင့် စီမခန ့ခ်ွဲရန် 

သိမ့ဟတ် လာဘ်စားြခင်းကဲ့သိ ့ သာ လွန်ကဲ သာလွမ်းမိးမ၊ လိမ်လည်မ သိမ့ဟတ်  

အလွဲသးစားြပုမ အစရှိသည့် စွန ့်စားမမျို းများကိ ရှာင်ကဉ်ရန်  
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ြပန်လည်သးသပ်ချက် 
ကာင်းမွန် သာအစိးရ၏ အ ြခခစည်းမျဉ်းများ (ဗျူဟာများ၊ မူဝါဒနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ 

အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာမှ ရးဆွဲထား သာပစ နှင့် ရလဒ်အ ြခခသည့် 

ပး ချမစနစ်များကိ လက်ခရရှိ သာအခါ ရးဆွဲထား သာပစ) ကိ အ ြခခပီး REDD+ 

လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဆက်လက် ဆာင်ရက်ွရန် သင့်ရဲ အ့ဓိကပါဝင်ပတ်သက်မက ဘာလ?ဲ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလး အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ပူး ပါင်းပါဝင်လာ စရန် ဘယ်လိလပ် ဆာင ်

ချက် တွကိ ဆာင်ရွက်မှာလ?ဲ 

မူဝါဒအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ဝန်ကီးဌာနများအကား မူဝါဒအြငင်းပွားမများကိ 

ရှာင်ကဉ်ရန် ဘာ တွကိ အဓိကလပ် ဆာင်မှာလ?ဲ  

မူဝါဒ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် တစ်ဦးချင်းသီးြခား လွဲ ြပာင်းြခင်းတိတ့ွင် ထိခိက်နစ်နာမမြဖစ် စ 

ရန် REDD+ ကိ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက် စသည့်ပစြဖင့် ဘယ်လိ ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက် 

မလ?ဲ 
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ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၃  ပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ် နသည့် ြပဿနာရပ်များ 

ဤသင်ခန်းစာတွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များ၏ လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိ များစွာ သာ 
ြပဿနာများ ပါဝင်ပတ်သက်လာြခင်းကိ ရည်ညန်းသည်။ 

ြပည်သူလူထပူး ပါင်းပါဝင်မြဖင့် စီမအပ်ချုပ်ြခင်း 

စီမအပ်ချုပ်ြခင်းကိ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းသည်  အ ရးကီးသကဲ့သိ  ့ မတူညီသည့် 
နည်းဗျူဟာ အဆင့်ဆင့်တွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလးြဖင့် စ့စပ် ဆွး နွးြခင်း၊ 
ညိနင်း ဆွး နွးြခင်းနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းများ လိအပ်ပါသည်။ ြပည်သူလူထ 

ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည် ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်းနှင့် တရားစီရင်အပ်ချုပ်ရာတွင် 
လွယ်ကူ စြခင်းတိက့ိ အ ထာက်အကူြဖစ် ပီး စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စမည့် 
နည်းလမ်းများမှ တစ်ခအပါဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခနှစ် ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ၏့ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မ ညီလာခကတည်းက ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမစီးပွား ရး 
ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးကိ ဦးတည် ပီး နိင်ငတကာဥပ ဒ ရးရာများ တစ်သတ်မတ်တည်း 
ြဖစ် စခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမစီးပွား ရး ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးတွင်လည်း အစိးရ 

နှင့် ြပည်သူလူထတက်ကစွာ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းသည် လိလားသည်သာမက ထာဝစဉ် 
ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မဆိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များရရှိ စရန် အမှန်တကယ်လည်း လိအပ်ပါ 
သည်။ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား အစိးရ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအ့စည်း၊ ပဂ္ဂလိက၊ လမူ 
အဖွဲအ့စည်းများနှင့် အမှန်တကယ်စားသးသူ(အသးြပုသူ)များနှင့် နိင်ငတကာ ငွ ကးနှင့် 
သက်ဆိင်တိင် သာ အဖဲွအ့စည်းများက့ဲသိ ့ သာ ြပင်ပမှအဖဲွ မ့ျားဟူ၍ အပ်စဖွဲ ခ့ွဲြခား 
နငိသ်ည်။ သူတိအ့ားလးသည် ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်ပိင်ဆိင်ထားသူများ (ဥပမာအားြဖင့် ပိင်ဆိင ်
သူများ၊ အမျို းသမီး၊ ဒသခလူမျို းများ နှင့် လူမျို းနွယ်စများ၊ အပ်စလိက် သိမ့ဟတ် 
တစ်ဦးချင်း)ြဖစ်ကပီး ဆးြဖတ်ချက် တစ်စတရာ ကာင့် ထိခိက်ပျက်စီးနိင်မည့် ြမယာများ 
နှင့် သယဇာတများကိ ရိးရာအရ သိမ့ဟတ် ဥပ ဒအရ ပိင်ဆိင်ထားသူများြဖစ်သည်။ 
REDD+ ဆးြဖတ်ချက်ချရာတွင် ပီးြပည့်စ ပီး အကျို းရှိသည့် ဒသခလူမျို းများနှင့် 
တိင်းရင်းသား လူမျို းများ၏ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းကိ အဓိက အ ြခခထားရမည်။ ၎င်းသည် 
ြပည်သူလူထပူး ပါင်းပါဝင် သာ စီမအပ်ချုပ်မအတွက် ဦးစား ပး ြဖရှင်းရမည့် ြပဿနာရပ် 
ြဖစ်သင့်သည်။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သမူျား စ့စပ်ညိနင်းြခင်းကိ အ ြခခသည့် ဆွး နွးမများ 
ကိ ပိမိ လ့လာလိပါက Module 11: Public Participation and Stakeholder 
Engagement တွင် လ့လာနိင်ပါသည်။ 
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ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၃  ပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ် နသည့် ြပဿနာရပ်များ 

ကျား/မ တန်းတူညီမ ြခင်း 

REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကာင်မွန် သာစီမအပ်ချုပ်မ နည်းလမ်းများ၏ လပ်ငန်းစဉ ်
အဆင့်ဆင့်တွင် ကျား/မ က ကိအား ပးြခင်း ဆာင်ရွက်ရနိင်သည်။ အဆိပါ 
ဆာင်ရွက်ချက်များတွင ် တွန်းအားစများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျား/မ က ကိ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ 
ကျား/မ ကွာဟချက်၊ ဥပ ဒ မညီမမများ၊ ဆးြဖတ်ချက်ချမများ၊ ဒသဆိင်ရာ လပ်ကိင် 
နည်းများနှင့် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ များနှင့်ပတ်သက် ပီး ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းများ ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊  အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်လူရွယ်များ တက်ကစာြဖင့် တန်းတူပါဝင် စြခင်း၊ အြခား 
ြပင်ပအဖဲွအ့စည်းများြဖင့် စ့စပ် ဆွး နွးြခင်း၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ ကျင်းပြခင်း၊ 
သငတ်နး်များ ဖွင့်လှစ်သင်ကားြခင်း အစရှိသည်တိ ့ ြပုလပ် ပးြခင်း၊ REDD+ 
မဟာဗျူဟာများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းတိတ့ွင် ကျား/မ တန်းတ ူ
ညီမ ြခင်းနှင့် အမျို းသမီးများ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပးြခင်းများနှင့် ကျား/မ 
က ဦးစား ပးသည့် လပ်ငန်းများ (ဥပမာအားြဖင့် ကျား/မ နှင့်သက်ဆိင် သာ ဆန်းစစ် 
ရမည်များနှင့် ကျား/မ သ ဘာတူညီမမရှိသည့် အချက်အလက်များကိ အသးြပုြခင်း)အား 
ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် တင်ြပြခင်းများကိ ဆာင်ရွက် ပးြခင်းတိပ့ါဝင်ပါသည်။ REDD+ 
လပ်ငန်းစဉ်များအားလးနှင့်ပတ်သက် ပီး စီမချက် ရးဆွဲြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ ်
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် တင်ြပြခင်းများတွင ် ကျား/မက  ကမ်းကျင် 
ပညာရှင်ထမှ အဆိပါ လပ်ငန်းများနှင့် ပတသ်က်၍ အကဉာဏ်များရရှိနိင်ပါသည်။  
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ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၃  ပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ် နသည့် ြပဿနာရပ်များ 

သတင်းအချကအ်လက်များ လွယ်ကူစွာရရှိ စြခင်း 

အစိးရနငှ့် တိင်းရင်းသား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကျို းရှိသည့် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း 
ြဖစ် စသည် သာမက သတင်းအချက်အလက်များ အြပန်အလှန်ရရှိနိင်ြခင်းနှင့် အလွယ်တက ူ
ရရှိ စြခင်းြဖင့် အကျို းရှိ သာ ပါဝင်ဆက်နွယ် နသည့် အဖွဲအ့စည်းများမှ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း 
ကိ ခငိမ်ာ စပါသည်။ နိင်င တာ်အဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာ၏ ဖွ ဖ့ို း ရး၊ ပစ ရးဆွဲြခင်း၊ 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့် ဆန်းစစ်ြခင်းများ အစရှိသည့် ဘက် ပါင်းစက စသည ်
အချင်းချင်း ဆက်နွယ်ပါသည်။ 

ဥပ ဒမူ ဘာင်များ 

ထိ ရာက်သည့် ဥပ ဒနှင့် လပ်ထးလပ်နည်း မူ ဘာင်များသည် REDD+ လပ်ငန်းများ 
အာင် အာင်ြမင်ြမင် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတင်ွ အဓိကအချက်ြဖစ်သည်။ ဥပ ဒ 
မူ ဘာင်များ၏ဖန်တီးြခင်းသည ် REDD+ ရည်ရွယ်ချက်များကိ ထာက်ပ ပး ပီး 
နိင်ငတကာ အြမင်နှင့်နည်းလမ်းများနှင့် ကိက်ညီ သာ REDD+ ၏ လအိပ်ချက်များ 
ဖာ်ြပလျက် ရှိပါသည်။ 

ဥပမာ ထိ ရာက် ပီး ရှင်းလင်းသည့် ြမယာပိင်ဆိင်မဆိင်ရာ တရားဥပ ဒများနှင့် သဘာဝ 
သယဇာတပိင်ဆိင်မဆိင်ရာ တရားဥပ ဒများသည ် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ်သည့် 
အဆင့်တွင် သစ် တာသယဇာတများ ပ  အားထားမ လျာ့ချ စြခင်းနှင့် အန္တရာယ်ကျ ရာက် 
နိင်မများ လျာ့ချြခင်းများအတွက ် ကူညီ ပးပါသည်။ REDD+ ကိုတင်ြပင်ဆင်သည့် 
အဆင့်တွင် နိင်ငများအ နြဖင့် တည်ရိှ ပီး မူဝါဒ၊ ဥပ ဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ 
လိက်နာြခင်း သိမ့ဟတ် အ ြခခတည် ဆာက်ြခင်းများ လပ်ရမည်။ သိမှ့သာ REDD+ ကိ 
အ ထာက်အပ့ ြဖစ် စမည့် နိင်င တာ်အဆင့် ခရိင်အဆင့် ဥပ ဒမူ ဘာင်များက ိ
တည် ဆာက်နိင်မည်။  
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ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၄  စီမအပ်ချုပ်မ အြမင်များမှ အခက်အခဲအတားအဆီးများနှင့် 

တွန်းအားစများအား နားလည် စြခင်း  

- စီမအပ်ချုပ်မမှာ  သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် အတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ လွယ်ကူ 

ချာ မွ ့ စဖိ ့လိအပ်ချက်များက ဘာ တလွ?ဲ ကာဗွန်သိ လှာင်ထားမ ြမင့်တင်ြခင်း၊ 

စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း တွရှိ အတားအဆီး တွ 

ကိ ဘယ်လိဖန်တီးမှာလ?ဲ 

- ကာင်းမွန် သာ သစ် တာများ ကာကွယ်ြခင်းနည်းလမ်းများနှင့် ြမယာအသးချမ 

စီမချက်များ ရးဆွဲြခင်းကိ စီမအပ်ချုပ်မအ ထာက်အပ့များြဖင့် ဘာ တွ ဆာင်ရွက ်

မှာလ?ဲ 

- ဖာ်ြပပါ စီမအပ်ချုပ်မအချက်အလက်များ ဘယ်လိပါဝင် နတာလဲ? 

 
 

“+” လပ်ငန်းများရဲ  ့မ မာ်လင့် သာ တွန်းအားစများနှင့် အခက်အခဲအတားအဆီး 
များနှင့်ဆိင် သာ စမီအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ အချက်အလက်များ  

အခန်း (၃) တွင် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ 

ဆွး နွးခဲ့ ပီးသကဲ့သိ ့ ထိ ရာက် ပီးအကျို းရှိသည့် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

ရွက် ရးအတွက ် ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်းသည ် အင်အားကီးမားသည့် ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း 

အ ြခခ ကာင်းများ လိအပ်ပါသည်။ အဆိပါ အ ြခခ ကာင်းများကိ နိင်ငများမှ ၎င်းတိ ့

အြမငြ်ဖင့် REDD+ အတွက် တည် ဆာင်နိင် ပီး အဆိပါ အြမင်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အ ရးကီးသည့် လမ်း ကာင်းရှိလိမ့်မည်ြဖစ် ပီး အဆိပါလမ်း ကာင်း 

ြဖင့် မဟာဗျူဟာ ဆးြဖတ်ချက်များကိ ချမှတ်သည်။ 

REDD+ လပ်ငန်းများ အကျို းရှိရှိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် အလိငှ့ာ နိင်င 

များသည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း၏ တိက်ရိက်နှင့် 

သွယ်ဝိက်တွန်းအားစများကိ ဖာ်ထတ် ပီး နားလည် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ ၎င်းနိင်ငများ 

သည ် ကွဲြပားြခားနား သာ တွန်းအားစများကိ နားလည်သ ဘာ ပါက်သင့် ပီး သစ် တာ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ ကာဗွန်ပမာဏတိးြမင့် စြခင်းနှင့် သစ် တာများအား စဉ်ဆက် 

မြပတ်အပ်ချုပ်ြခင်းကိလည်း နားလည်သ ဘာ ပါက်ရမည်။ 
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သွယ်ဝိက်တွန်းအားစများကိ (ဆက်စပ် သာ အ ကာင်းတရားများ သိမ့ဟတ် တွန်းအား 

ပးမများ) နိင်ငတကာ တွန်းအားစများ( ဈးကွက်၊ ကန်ပစ္စည်းတန်ဖိး)၊ နိင်ငတွင်းအ ြခ 

အ န(လူဦး ရတိးနန်း၊ ြပည်တွင်း ဈးကွက်၊ နိင်င တာ်မူဝါဒများ၊ ဘ ာ ရးမူ ဘာင်များ 

နှင့် စီမအပ်ချုပ်မများ)နှင့် ဒသအ ြခအ န(အိမ် ထာင်စ နထိင်မပစ ြပာင်းလဲြခင်း)တိြ့ဖင့် 

ဆက်စပ်နိင်သည်။ 

ထိနည်းတူစွာ REDD+ ရဲ  ့“+”လပ်ငန်းများ(သစ် တာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သစ် တာ 

ကာဗွန်ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်သစ် တာအပ်ချုပ်ြခင်း)၏ အတားအဆီးများသည် 

၎ငး်လပင်န်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အမျို းမျို း သာ အခက်အခဲများ 

ကိ ဆိလိသည်။ အတားအဆီးများသည် အမျို းမျို းကွဲြပားနိင် ပီး ပူး ပါင်းပါဝင်မမရှိြခင်းနှင့် 

လာဘ်စားြခင်း၊ မသင့် တာ်သည့် ဥပ ဒမူ ဘာင်များ၊ လက်ရှိဥပ ဒများ တရားဥပ ဒ 

စိးမိးမမရှိြခင်း အစရှိသည့် စီမအပ်ချုပ်မ ည့ဖျင်းြခင်း ပါဝင်သည်။  

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိြဖစ် စသည့် အမျို းမျို း 

သာ ဖန်တီးမများအား ခွဲြခားစိတ်ြဖာြခင်းသည ် တွန်းအားစများများနှင့် အတားအဆီး 

များအား အတွင်းကျကျ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၏ အဓိကလည်း ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

အတူညီသည့် ဆးြဖတ်ချက်ချသူများနှင့် အြခားလွမ်းမိးထားသူများ(ခွဲြခားအပ်ချုပ်ြခင်းြဖင့် 

အာဏာပိင်များ)၊ တွန်းအားစများအား အကျို းသက် ရာက် စသည့် တရားဝင် သိမ့ဟတ် 

တရားမဝင်နည်းလမ်းများ၊ ၎င်းတိ၏့ မက်လးများနှင့် လက်ရှိကျင့်သးလျက်ရှိသည့် 

နည်းလမ်းများအား ြပာင်းလဲရန ်အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ြပုစထားရန ်အ ရး ကီး 

သည်။ အဆိပါ ြပုစထားမများကိ နာက်ဆက်တွဲ(၁)-အဖွဲအ့စည်းများနှင့်ဆက်စပ်လပ်ငန်း 

များ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းတွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

တွန်းအားစများနှင့် အခက်အခဲအတားအဆီးများကိ လ့လာဆန်းစစ်ရန် လပ်ငန်းများက ိ

ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ကျား/မက ဆိင်ရာ အြပုအမူများြဖင့်လည်း ဆာင်ရွက ်

ရန် လိအပ်ပါသည်။ သိမှ့သာ ကျယ်ြပန ့် သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလးမှ ပိင်ဆိင်မများ 

တိတိကျကျပါဝင် စရန ် သချာမည်ြဖစ်သည်။ အဆိပါ လလ့ာဆန်းစစ်မတင်ွ ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူအားလး၏ ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်များကိ လးဝနားလည်သ ဘာ ပါက်ြခင်း၊ သတင်း 

အချက်အလက်များ အလွယ်တကူစီးဆင်း စြခင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလး၏ နစ့ဉ ်

နထိင်မပစများပါဝင် ပီး ၎င်းတိသ့ည် REDD+  စီမအပ်ချုပ်မဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် 

အ ရးပါသည်။ ပူး ပါင်းပါဝင်မမရှိြခင်းသည် ကျား/မ အြမင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမမရှိြခင်းကိ 
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အကျို းသက် ရာက် စ ပီး နာက်သင်ခန်းစာတွင် အ သးစိတ် ဆွး နွးသွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

တွန်းအားစများနှင့် အတားအဆီးအခက်အခဲများ၏ စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာများကိ နားလည ်

စရန် နိင်ငတကာ လူ နမပစများ၊ လက်ရှိကျင့်သး နသည့်နည်းလမ်းများ၏ အကျိုးဆက် 

များနှင့် အနာဂတ် အကျို းဆက်နှင့် အန္တရာယ်များအစရှိသည့် နိင်ငတကာ သင်ခန်းစာ 

များနှင့် ပိင်ဆိင်မများက နားလည် စရန ် ကူညီ ပးမည်။ ဥပမာ စီမအပ်ချုပ်မနှင့် 

ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် မ မာ်မှန်းထားသည့် တွန်းအားစများနှင့် အတားအဆီးအခက်အခဲ 

များကိ ဆက်လက် ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

 

ပူး ပါင်းပါဝင်မ မရှိြခင်း  

UNFCCC ြပဌာန်းစာအပ်သည ် သက်ဆိင်ရာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ (အဓိကအားြဖင့် 

တိင်းရင်းသားမျို းနွယ်စများနှင့် ဒသခြပည်သူအဖွဲ မ့ျား)၏ အြပည့်အဝအကျိုးရိှရိှ ပူး ပါင်း 

ပါဝင်မ လိအပ် ကာင်းနှင့် ၎င်းတိသ့ည် သစ် တာများနှင့်ပတ်သက်၍ အသးြပုမနှင့် 

ပိင်ဆိင်မများအတွက ် နားလည်မအားနည်း ပီး ဆးြဖတ်ချက်ချသည့် လပ်ငန်းစဉ်များတွင ်

လည်း ချန်လှပ်ထားြခင်းမျို းမြဖစ်ရ အာင် ၎င်းတိ၏့ပူး ပါင်းပါဝင်ဖိ လိအပ် ကာင်း 

ြပာကားထားသည်။ REDD+ ဆးြဖတ်ချက်များသည ်အဆိပါအပ်စများ အြပည့်အဝပါဝင် 

လာ အာင် ဦးစား ပး ဆာင်ရွက် ပီး ဒသခတိင်းရင်းသာများအတွက် ရပိင်ခွင့်များဆိင်ရာ 

UN ကညာစာတမ်းကိလည်း ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတွင် ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်များနှင့်ပတ်သက ်

ပီး FPIC ဆိင်ရာ ရည်ညန်းချက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းမှ လူသားတိင်း၏ 

ရပိင်ခွင့်များအတွက် အဓိကအယူအဆနှင့် သ ဘာထားများ(ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၅) နှင့် 

ကာင်းမွန် သာအစိးရ၏ သွင်ြပင်လက္ခဏာများ(အစိးရနှင့်နိင်ငသားများအကား အြပန် 

အလှန် ဆ့စပ် ဆွး နွးမ၊ တရားဝင်ပိင်ဆိင်မများအရ ကျား/မတန်းတူညီမ ရးဆိင်ရာများ၊ 

၎င်းတိ၏့ စိတ်ပါဝင်စားမ)ကိ ထင်ဟပ်လာ စပါသည်။ သိ ့ သာ ် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းြဖင့် 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့်သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းြဖစ် စသည့် ြဖစ်ရပ်များ 

(လာဘ်စားြခင်း၊ တရားမဝင် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း၊ သစ် တာပိင်ဆိင်မနှင့် ဆိင်ရာ 

ဆိင်ခွင့်များ)ကိ နားလည်လာ စပါသည်။ ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Module 11: 
Public Awareness and Stakeholder Engagement. တွင် အ သးစိတ ်

လ့လာနိင်ပါသည်။ 
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ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၅ လူသားတိ၏့ ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်များကိ အ ြခခသည့်နည်းလမ်း  

လူသားတိင်း၏ ရပိင်ခွင့်များကိ ချဉ်းကပ်သည့်နည်းလမ်းသည် လပ်ထးလပ်နည်းများအရ 
ရပိင်မနှင့် ပိင်ဆိင်မအရ ရပိင်ခွင့်များြဖင့် လူသားတိင်း၏ ရပိင်ခွင့်ဆိင်ရာများနှင့်ပတ်သက်၍ 
အြပည့်အဝ ပျာ်ရင်မများ ခစားရ စရန ် အဓိကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ အသးြပုသည့် 
နည်းလမ်းတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ 

လပ်ထးလပ်နည်းများအရ ရပိင်ခွင့်များတွင် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့်၊ သတင်းအချက် 
အလက်များ လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းခွင့်၊ ကိယ်စားြပုခွင့် အစရှိသြဖင့် ပါဝင်ပါသည်။ 

ပိင်ဆိင်မအရ ရပိင်ခွင့်များအရ ြမယာအသးြပုမဆိင်ရာ ရပိင်ခွင့်နှင့် သဘာဝသယဇာတ 
များဆိင်ရာ ရပိင်ခွင့့်် အစရှိသည်တိပ့ါဝင်ပါသည်။ 

အထက်ပါရပိင်ခွင့်များ ဆးရးြခင်းသည် ‘+’ လပ်ငန်းများနှင့် တွန်းအားစများကိ အကျို း 
သက် ရာက် စနိင်သည့် စီမအပ်ချုပ်မ အားနည်းြခင်းများြဖစ်သည်။ 
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REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူး ပါင်းပါဝင်မမရှြိခင်း ဥပမာအ နြဖင့် နီ ပါနိင်င၏ 
ြဖစ်ရပ ် များတွင် တွရ့ှိနိင်ပါသည်။ အဓိကတွန်းအားစ(၄)ခြဖစ်သည့် တရားမဝင်သစ် 
ထတ်ြခင်း၊ ကျူး ကျာ် နထိင်ြခင်း၊ လာင်စာလိအပ်ချက်နှင့် လမ်း ဖာက်လပ်ြခင်းတိအ့ား 
တိးပွား စသည့် အချက်အလက်များအား နိင်င တာ်အဆင့် လ့လာဆန်းစစ်ရပါမည်ဟ 
ပထမ ဥပမာ ပးထားပါသည်။(ပ ၁၂.၆) 

 

ပ ၁၂.၆ နီ ပါနိင်င၏ ပူး ပါင်းပါဝင်မအားြခင်း  

 

Source: www.tinyurl.com/nepal-drivers-redd 

 

ဒတိယဥပမာအ နြဖင့် Malawi တွင် ရိးရာအာဏာပိင်သည ်ဓ လ့ထးတန်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ 

အာက်မ ှ သစ် တာကို းဝိင်းများအား ကာကွယ်ရန်ြပဌာန်းြခင်းကိ အစိးရဌာနဆိင်ရာများ 

အ နြဖင့် လက်မခြခင်းကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ၎င်းသည် လာဘ် ပးလာဘ်ယူြခင်းနှင့် DDFD 

များတွင် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်းတိ ့ ကာင့် အဆိပါ အစိးရဌာနများနှင့် ရိးရာ ဒသအားဏာပိင ်

များအကား ပဋိပက္ခများြဖစ်ရန် ဦးတည် နပါသည်။ 

 

ကျား/မ အခန်းက ဆိင်ရာအြမင်များ  

UNFCC ြပဌာန်းချက်ပါ ဆးြဖတ်ချက ် 1/CP.16, အပိဒ် ၇၂ အရ နိင်င တာ်အဆင့် 

REDD+ မဟာဗျူဟာများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ကျား/မ အခန်းက  

ကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဖာ်ြပရန် လိအပ်ပါသည်(ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၇ Gender Terms)။ 

တွန်းအားစများအား ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း၊ အဆိပါ တွန်းအားစများအား ဖာ်ြပရန် စီမ 

အပ်ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များအား လ့လာဆန်းစစ်ရာတွင ်ကျား/မ မတူညီသည့် 



Journal 12 – Good Governance 

  19 

အခန်းက များ၊ လပ် ဆာင်ချက်များနှင့် အြမင်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ 

အမျို းသား(ကျား)၊ အမျိုးသမီး(မ)နှင့် လူငယ်လူရွယ်များပါဝင် သာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သ ူ

များအားလး၏ အြမင်၊ လပ် ဆာင်ချက်နှင့် အခန်းက အားလးကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ရမည်ဟ ဆိလိပါသည်။ သစ် တာများအား အဓိက အသးြပုသူများမှာ အမျို းသမီးများ 

ြဖစ်သည့်အတွက ်၎င်းတိသ့ည် အ ရးကီး သာက မ ှပါဝင်ပါသည်။ 
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ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၇  ကျား/မဆိင်ရာ အသးအနန်းများ 

ကျား/မ တန်းတူညီမ ြခင်း။  အမျို းသား၊ အမျို းသမီး၊ မိန်းမပျိုနှင့် ယာက်ျားပျို  

တိ၏့ တူညီ သာ ရပိင်ခွင့်၊ တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် အခွင့်အ ရးများ။ တန်းတူညီမ ြခင်း 

ဆိသည ် အမျို းသားနှင့်အမျို းသမီး တန်းတူြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မဆိလိပါ သိ သာ ် တန်းတူ 

ညီမ ြခင်းဆိသည ် အမျို းသားများ/အမျို းသမီးများ၏ရပိင်ခွင့်၊ တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် 

အခွင့်အ ရးများ တိနှ့င့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတိအ့ား ယာက်ျား/မိန်းမအြဖစ် မွးဖွားြခင်း 

ပ တွင ်မမီခိပါ။ ကျား/မ တန်းတူညီမ ြခင်းသည ်၎င်းတိ၏့ လိအပ်ချက်၊ စိတ်ပါဝင်စားမ 

အလိက် မတူညီ သာ အမျို းသားအပ်စနှင့် အမျို းသမီးအပ်စတိတွင် စဉ်းစား တွး တာ 

ြခငး်နငှ့် မှတ်သားြခင်းတိက့ိ ညန်းဆိသည်။ ကျား/မ တန်းတူညီမ ြခင်းသည ်အမျိုးသမီး 

များ၏ ြပဿနာမဟတ် သာ်လည်း အမျို းသားများကဲ့သိ ့သမီးများကိ အြပည့်အဝ စ့စပ် 

ဆွး နွးြခင်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။  

Source: UN Women Concepts and Definitions on Gender Mainstreaming, 
available at 
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm 

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများက  ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း။  နိင်င တာ်အဆင့်၊ ြပည ်
နယ်/တိငး်အဆင့်၊ မို န့ယ်အဆင့် အစရှိသည့် အဆင့်အသီးသီးရှိ နယ်ပယ်အားလးတွင ်
မည်သည့် စီမချက ် နှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များတွင်မဆိ ကျား/မအခန်းက အတကွ် 
အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင် ရွက်ြခင်းကိ ြပုလပ်သင့်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျား/မ 
တန်းတူပါဝင် ပီး ၎င်းတိ၏့ အကျို းခစားခွင့်များနှင့်ပတ်သက်၍  ဘက်လိက်မမရှိ စဘဲ 
တန်းတူခစားခွင့် စရန် စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် မူဝါဒ ရးရာများအားလးရှိ မူဝါဒများနှင့် 
အစီအစဉ်များအား ပစများ ရးဆွဲြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာင့် 
ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်းတိတ့ွင် ၎င်းတိ၏့ အ တွအ့ကုများနှင့်ပတ်သတ်မ 
များအား ဘက် ပါင်းစြဖင့် ပါဝင် ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ်ြခင်းအတက်ွ မဟာဗျူဟာ 
တစ်ခြဖစ်ပါသည်။ ကျား/မတန်းတူအခွင့်အ ရးများ ရရှိ ရးသည် အဓိက ရည်မှန်းချက ်
ြဖစ်သည်။ 

Source: United Nations Economic and Social Council Agreed Conclusions, 
1997/2, available at 
http://www.un.org/womenwatch/osagi/intergovernmentalmandates.htm#ec
osoc 
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တွန်းအားစများနှင့် အခက်အခဲအတားအဆီးများကိ နားလည်ရန် ကျား/မ အြမင်သည် 

ဘာ ကာင့်အ ရး ကီးသည်ဆိသည့ ်အ ကာင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ 

ပထမအ နြဖင့် ကျား/မအြမင်မရှိြခင်းသည ် သစ် တာြပန်လည်တည် ထာင်စိက်ပျို းြခင်း 

သိမ့ဟတ် ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ြခင်းတွင် အခက်အခဲတစ်ခြဖစ်သည်ကိ ဥပမာအ နြဖင့် 

ြပသလျက်ရှိသည်။  

• ဥပမာ Kenya နိင်ငတွင် ထင်း လာင်စာစိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း ပ ရာဂျက ်

စီမချက် ရးဆွဲြခင်းတွင် ဒသခ ယာက်ျားများပါဝင် ပီး အမျို းသမီးများသည ်

သူတိရ့ိးရာအရ ပျို းပင်များအား ရ လာင်းြခင်းလပ်ငန်းအား လပ်ကိင် ဆာင်ရွက ်

ပါ မည်။ ပျို းပင်များ ြဖန ့် ဝ ပီး နာက ် အမျို းသားများသည် အမျိုးသမီးများအား 

ပ ရာဂျက်အတွက်လိအပ်သည့် ရစ ဆာင်းသည့် အလပ်ကိ ထပ် ပါင်းလပ်ကိင် စ 

ပါသည်။ ထိြ့ပင် အမျို းသမီးများသည် အပင်များအား ပစဖန်တီးစိက်ပျို းရန် 

စိတ်မဝင်းစားကပါ။ အမျို းသမီးများအား အပင်စိက်ပျို းရန် ဆွး နွးညိနင်းရန် 

ကျဆးြခင်းသည ်သူတိ၏့ပါဝင်မကိ လစ်လျူရရာ သက် ရာက်ပါသည်။ အအားသင့် 

စရာ မရှိပါ။  လပ်ငန်း အာင်ြမင်ရန် သူတိသ့ည် စိတ်မဝင်စားနှင့် ပျိုးပင်များသည ်

ရြပတ်သြဖင့် သဆးခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ သိ ့ သာ ် ပ ရာဂျက် ဒတိယ 

အဆင့်တွင် အမျို းသမီးများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမကိ သူတိန့ှစ်သက်သည့် အပင်များအား 

ထာက်ပ့ ပးြခင်းြဖင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာပါသည်။ ထိ ့ နာက်တွင ် သူတိသ့ည် 

ကူညီဖိ ့သ ဘာတူ ပီး ပ ရာဂျက်လည်း အာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။  

အြပန်အလှန်အားြဖင့် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ ဒသခအဖွဲအ့စည်းများတွင ်

အမျို းသမီး ပါဝင်မများြပားြခင်းသည ်သစ် တာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ တိးတက်ဖွ ဖ့ို း 

စပါသည်။ ရိးရာသစ် တာသစ်ပင် ရာ နှာ စိက်ပျို းသစ်စနစ်နှင့် အပင်စိက်ပျို းြခင်းကဲ့သိ ့

သာ အမျိုးသမီးများ၏ ဓ လ့စရိက်များသည ် သစ် တာြပန်လည်ြပုစပျို း ထာင်းြခင်း 

သိမ့ဟတ် သစ် တာထာဝစဉ ် စီမအပ်ချုပ်ြခင်းများကိ တားဆီးမများအား ကူညီ ြဖရှင်း 

ပးနိင်ပါသည်။ 

ဒတိယအ နြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်း 

(သစ် တာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၏ အတားအဆီးများ) ကိြဖစ် စသည့် တွန်းအားစများ 

အား ဒသခြပည်သူများနှင့် ဌာ န တိင်းရင်းသားများအတွင်းရှိ အထးူသြဖင့် အမျို းသမီးနှင့် 

လူငယ်လူရွယ်များ၏ သစ် တာကင်းလှည့်စစ် ဆးြခင်းနှင့် စာင့်ကည့်စစ်ြခင်း၊  သစ် တာ 
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ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် ထင်း လာင်စာများ စ ဆာင်းြခင်းတိမှ့ ထာက်ပ ပး သာ သတင်း 

အချကအ်လက်များြဖင့် ပိမိရရှိ စပါသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် အဆိပါအပ်စများသည ် ဒသခများဝန်းကျင်ရှိ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် 

အတန်းအစားကျဆင်းြခင်း၏ တွန်းအားစများအား လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းတွင် အသိပညာ 

နှင့်ဗဟသတအရင်းအြမစ်များြဖစ်သကဲ့သိ ့ ြဖရှင်းရမည့်နည်းလမ်းများအား ဆန်းစစ် လ့ 

လာရာ အရင်းအြမစ်တစ်ခလည်းြဖစ်သည်။ 

အမျို းသားအမျို းသမီးများ၏ အတူညီ သာအခန်းက များကိ နားလည်သ ဘာ ပါက် 

ြခင်းသည ် ြပဿနာရပ်များအား ပိမိတိကျသည့် လ့လာဆန်းစစ်မ (မည်သူ တွက သစ် တာ 

ြပုန်းတီးမကိ ြဖစ် စတာလဲ၊ ဘာ ကာင့်လဲ၊ ဘယ် နရာမှာလဲ၊ ဘယ်လြိဖစ်တာလ)ဲကိ 

ြဖစ် စ ပီး ြဖစ်နိင်သည့် ြဖရှင်းနည်းလမ်းများကိ လ့လာရာတွင် အကူအညီြဖစ် စပါသည်။ 

စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ ကားဝင်စွက်များအား ဖာ်ထတရ်ာတင်ွ အကူအညီြဖစ် စနိင် ပီး 

နိင်င တာ်အဆင့်နှင့် ဒသအဆင့်များတွင် သင့် လျာ် ပီး အသးကျ စပါသည်။ 
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နာကဆ်း နြဖင့် အထူးသြဖင့် သစ် တာက တွင် လူမအဖွဲအ့စည်း များစွာအတွင်းရှိ 

အမျို းသမီးများနှင့် ြပင်ပအပ်စများ (ဆင်းရဲသားများ၊ လူငယ်များ၊ အားသာသူများ) သည ်

အဆိပါ အမျို းမျို း သာ လူမ ရး၊ စီးပွား ရး၊ ယဉ် ကျးမမတူညီမများနှင့် တရားစီရင် ရး 

ဆိင်ရာ အဟန ့အ်တားများသည် အ တွအ့ကုများြဖစ် စ ပီး ၎င်းတိအ့ရည်အချင်းများြဖင့် 

REDD+ လပ်ငန်းများတွင ် ပူး ပါင်းပါဝင်ြခင်း၊ အကျို း ကျးဇူးများ ရရှိ စြခင်းများ 

ြဖစ် စပါသည်။ အထူးသြဖင့် မတူညီမများသည ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဥပ ဒဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းစဉ်များ (သစ် တာနှင့် ြမယာ ြမပိင်ဆိင်မဆိင်ရာ အားနည်းချက်များ ကာင့် 

REDD+ အကျို း ကျးဇူးများမှ ချန်လှပ်ထားြခင်း၊ ရပ ငွဆိင်ရာ ဖွဲ စ့ည်းထားရှိမများနှင့် 

အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝမဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ချက်ချမများတွင် မပါဝင် သာ ဥပ ဒဆိင်ရာများ)အား 

မတူညီသည့် အခွင့်အလန်းများကိ ဦးတည် နပါသည်။ အမျို းသမီးများသည ်အမျို းသားများ 

ထက် သစ် တာအား ပိမိမှီခိ နသကဲ့သိ ့အမျို းသမီးများသည ်မျို းစ သာ စီးပွား ရးဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများြဖစ်သည့် မိသားစအသက်ရှင်ရပ်တည် ရးတွင် ဆာင်ရွက်ရပါသည်။ထိ ့ ကာင့်  

REDD+ စီမအပ်ချုပ်မစနစ်နှင့် လပ်ငန်းများအား မူဝါဒနှင့်လက် တွန့ယ်ပယ်များတွင ်

ကျား/မအခန်းက နှင့် ကျား/မညီမမများပါဝင်သည့် ကို းစားလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန်  

အ ရးကးီပါသည်။ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်များအတက်ွ ရရှညအ် ထာက်အပ့များ 

တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် ထာဝစဉ်တိးတက် စ ရးတိက့ိ အကျိုးအြမတ် မမတတ ခွဲ ဝရန ်

အရည်အ သွးများနှင့် ဆက်စပ် ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

ရှင်းလင်းချက် ၁၂.၈  ကျား/မက  နှင့် ြမယာအသးချပိင်ခွင့် 
 

ြမယာအသးချပိင်ခွင့်နှင့်ဆက်စပ်၍ အမျို းသမီးများသည ် ထင်း၊ သစ်မဟတ်သည့် 
သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများအား အသးြပုနိင် သာ်လညး် ြမကိပမှန်ထိန်းချုပ်နိင်ြခင်း 
မရှိပါ။ Mawli နိင်င၏ ၂၀၁၅ ခနှစ ်REDD+ အတွက် အမျို းသမီးများထည့်သွင်းစဉ်း 
စားြခင်းနည်း သာ စီမအပ်ချုပ်မကိ စ့စပ်ညိနင်း ဆွး နွးပွဲအစီရင်ခစာအရ ၎င်းတိ၏့ 
ြပဿနာရပ်များအား တွန်းအား ပးသကဲ့သိြ့ဖစ်ပါသည်။ ကျား/မ အဆင့်တယူူဆထား 
သာ်လည်း ပမှန်အားြဖင့် လက်ခနိင်ြခင်းမရှိကပါ။ မိသားစလိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်း 
ပးရန် အမျို းသားများသည ် အြခား ဒသများသိသ့ွား ရာက်၍ ပိမိ ကာင်းမွန် သာ 
စီးပွား ရးအခွင့်အလန်းများရှာ ဖွရန် ထက်ွခွာလင် ၎င်းတိအ့လပ်များအား ချန်ထားခ့ဲရ 
သည်။ ဘယ်လိြဖစ်မလ?ဲ နိင်င တာ်အဆင့် ြပန်လည်စိက်ပျို းြခင်းအစီအစဉ်များအား 
ထိနည်းတူ အသးြပုသည်။ အမျို းသားများ တြခား ဒသသွားချိန်ကာြမင့် ပီး အမျို းသမီး 
များမှ တည် မဲ န စ ရး ပိမိတက်ကသည့်လပ် ဆာင်မများရှိကသည်။ 
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ဗီယက်နမ်နိင်င၏ UN-REDD ပရိဂရမ်ဆိင်ရာ ကျား/မ ဆန်းစစ်ချက်များအရ ကျား/မ 

ဆက်စပ်မများအား ြပာင်းလဲရန်နှင့် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် ကာကွယ်ြခင်းတိတ့ွင် 

အမျို းသမီးများအားအခန်းက အား ချီးြမင့် ပးြခင်း၊ ထာက်ပ့ ပးြခင်းနှင့် အသိအမှတ ်

ြပုြခင်းတိြ့ဖင့် အမျို းသမီးများ၏ လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာများ လဲ ြပာင်း ပးရန်တိက့ိ မှတ်သား 

ရပါသည်။ ထိြ့ပင် ဆန်းစစ် လ့လာမများတွင် လိအပ်ချက်များအား ဖာ်ထတ်ရန ်အမျို းသမီး 

ဒက္ခသည်များမရှိ စ ရး သ ဘာတရားများကိအ ြခခ သာ မဟာဗျူဟာများက ိ အ ြခခ 

သင့် ကာင်း၊ သိ ့ သာ ်သစ် တာသယဇာတများအား စီမခန ့ခ်ွဲသူ နှင့် ဦး ဆာင်မြပုသူအြဖစ် 

အခိင်အမာပါဝင်လာြခင်း ကာင့် အင်အားကီးသူများအြဖစ် ြပာင်းလဲလာသည်။ 

 

ြပန်လည်သးသပ်ချက်  
 

ကျား/မ မညီမ ြခင်းသည ် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် အတန်းအစား ကျဆင်းြခင်းကိ 

တိက်ရိက်ြဖစ် စတယ်လိ ့သင်ယူဆပါသလား? သိမ့ဟတ် အမျို းသမီးများ ပူး ပါင်းပါဝင်မ 

ြမင့်မားလားြခင်းသည ် သစ် တာကာဗွန်သိ လှာင်ထားမ သိမ့ဟတ် သစ် တာစီမ 

အပ်ချုပ်မနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမများအား တိးတက်ြမင့်မားလာ စရန ် အကူအညီများ 

ြဖစ် စပါသည်။ 

ဥပ ဒအကျိုးသက် ရာက်မ စွမ်းရည်အားနည်းြခင်းနှင့် လာဘ် ပးလာဘ်ယူြပုြခင်း ကာင့် 
ရရှည ်တည်တ့မမရှိ သာ သိမ့ဟတ် တရားမဝင် သစ်ထတ်ြခင်းများြဖစပ်ွား စြခင်း 

ယျဘယျအားြဖင့် ထိ ရာက် သာစီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာဖွဲ စ့ည်ပများ၏ လက္ခဏာများတွင ်
ဥပ ဒ အကျို းသက် ရာက်မ ပါဝင်သည်။ ဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မ မရှိြခင်းသည ်
စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ အ ကာင်းအရင်းများ ကာင့်ြဖစ်သည်။ ဥပမာအား 
ြဖင့် တရားမဝင်သစ ် ထတ်သူများနှင့် သစ် တာအပ်ချုပ်သူများအကား ဥပ ဒချိုး ဖာက်မ 
များနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် အစိးရတာဝန်ရှိ 
သူများ၏ တိက်ရိက်ပါဝင်ပတ်သက်မတိသ့ည် တရားမဝင်သစ် တာလပ်ငန်းများ ြဖစ်ပွား စ 
သည့် အ ကာင်းအရင်းဟ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၂၀၁၄ ခနှစ်၊ အင်ဒိနီးရှား သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ ညန်းကိန်းများတင်ြပချက်တွင် 
စစမ်း ဖာ်ထတ်နိင်သည့ ်အမအ ရအတွက်နည်းပါးမနှင့် နင်းယှဉ်လ င် တရားရးတွင် ဖိင်တဲွ 
ထားသည့် သစ် တာမများတွင ် တိးတက်မအနည်းငယ်ရှိ သာ်လည်း လိလားနှစ်သက်ဖွယ် 
မရှိ သာနန်းြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးမကိ ြဖစ် စသည့် ဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မစွမ်းရည ်
နည်းပါးမနှင့် ဆက်လက်၍ လာဘ်စားမတိအ့ကား ဆက်သွယ်မရှိ နဆဲြဖစ်သည်။ 
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• ဥပမာ၊ ကင်ညာနိင်ငတွင ် 2013 REDD+ Corruption Risk Assessment 

သည ် သမိင်းတစ် လာက်တင်ွ သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 

ကျဆင်းမကိ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စသည့် လာဘ်စားမတိက့ိ မည်ကဲ့သည့်စီမရ 

မည်ဆိသည်ကိ ဖာ်ြပ ထားသည်- 

– သစ် တာထိန်းသိမ်း ရး နှင့် “ကျူး ကျာ်အ ြခချ နထိင်သူများ”ဟ သတ ်

မှတ်ထားသည့် ဒသခလူများအား နရာ ရ ့ ြပာင်း ပးြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ 

ကင်ညာ သစ် တာဌာန၏ အခက်အခဲများ 

– နိင်င တာ်အစိးရ၏ကည့်ရ စာင့် ရှာက်ရန်အတွက်အသးြပုသည့် ြမြပငမ်ျား 

အြဖစ် အစအဖွဲ ပ့ိင်သစ် တာ ြမများအသးြပုြခင်းဆိင်ရာ ရင်းနှီးစွန ့်စားရမ 

များ 

• ြပင်းထန်မမရှိဘဲ၊ ဂရမမူဘ ဲ ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို းသက် ရာက်မကိ 

ကန ့သ်တ ်တားြမစ်ြခင်းမြပုဘ ဲ ဇီဝ လာင်စာ၊ ဆီ သိမ့ဟတ် သတ္တ ုတူး ဖာ်သည့် 

ကမ္ပဏီများကိ သစ် တာဧရိယာများတွင ် နရာချထား ပးြခင်း(သစ် တာြပုန်း 

တီးမကိ ြဖစ် စသည့်)တွင် လာဘ်စားမများ တွ က့ုရြခင်း 

• တရားမဝင်သစ်ထတ်သူများ နှင့် သစ် တာအပ်ချုပ်သူများအကား ဥပ ဒချိုး 

ဖာက်မများနှင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်းြခင်းကိ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စ 

သည့် အစိးရတာဝန်ရှိသူများ၏ တိက်ရိက်ပါဝင်ပတ်သက်မ  

• မီး သွးမူလဇစ်ြမစ်ကိ စစ် ဆးရန် Charcoal Producer Associations 

(CPA)s ၏ စွမ်း ဆာင်ရည် မရှိြခင်းနှင့် ၎င်းတိ၏့ ရန်ပ ငွအတွက် လိင်စင်ထတ ်

ပးရာတွင ်မှားယွင်းသည့်စာရွက်စားတမ်းများ လက်ခြခင်း 

• ပနားမားနိင်ငတွင် သစ် တာအပ်ချုပ်သည့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ အားနည်းမ နှင့် 

ဌာနများ၊ ဌာနအဖွဲအ့စည်းများဆိင်ရာ ဗျူရိက ရစီ ဆာင်ရွက်မ၊ ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမ အားနည်းြခင်းနှင့် လာဘ်စားမတိအ့ကား ပဋိပက္ခများသည ်စီးပွားြဖစ် 

ထင်းထတ်ြခင်းြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးမ၏အ ြခခတွန်းအားများအြဖစ ်သတ်မှတ ်

ထားသည်။ 

• နီ ပါနိင်ငတွင် ပ(၁၂.၉)တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

အားနည်းြခင်း၊ လာဘ်စားြခင်းနှင့် ဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မအားနည်းြခင်း 

တိက့ိ တိက်ရိက်တွန်းအား ြဖစ် စသည့်အ ကာင်းအရင်းများအြဖစ် ဖာ်ြပထား 

သည်။ 
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ပ(၁၂.၉) တွန်းအားများနှင့်ဆက်နွယ် နသည့် လာဘ်စားမနင့် ဥပ ဒအကျိုးသက် ရာက်မ 
ဆိင်ရာ နိင်ငတစန်ိင်င၏ ဥပမာများ 

သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းြဖစ် စသည့်တွန်းအားများ၏ မူဝါဒ၊ စမီအပ်ချုပ်မနှင့် ပိင်ဆိင်ခွင့်ဆိင်ရာ 

အ ြခခအ ကာင်းအရင်းများ 

 တရားမဝင ်

သစ်ထတ်ြခင်း 

ကျူး ကျာ ်

ြခငး် 

ထင်းစ ဆာင်း 

ြခငး် 

လမ်းများ ဖာက်လပ် 

ြခငး် 

ပငွ့်လငး်ြမင်သာမ 

အားနည်းြခင်းနှင့် 

လာဘ် ပးလာဘ ်

ယူြပုြခင်း 

လာဘ် ပးလာဘ ်

ယူြပုြခင်းသည ်

အဖွဲအ့ားလးတွင် 

ကန်ကျသည့် 

အတိး နန်းများကိ 

ကာမိ စရန် 

အလွန်အက သ့စ် 

ခတ်လှဲမကိ ြဖစ် စ 

ပီး တာဝန်ရိှသူ 

များသည် ဂရမမူ 

ဘဲ နြခင်း၊ 

လာဘ်ထးိြခင်း 

သည် ြမယာ 

ကာ်မရှင်မှ 

ြမယာခွဲ ဝ 

မများကိ 

ြဖစ် စ ပီး၊ 

ြမယာရာဇ 

ဝတြ်ပုြခင်း 

သည် ြမကိ 

ခွင့်ြပု၍အကျို း 

အြမတ်အား 

ကားြဖတ် 

ရယူြခင်း၊ 

ထင်းစြခင်းနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် 

လာဘ် ပး 

လာဘ်ယူြပု 

သည့်တာဝန်ရှိ 

ပဂ္ဂ လ်များမှ 

စက်ရ၊ 

ဟိတယ်၊ 

စီးပွား ရးလပ်

ငန်းများအား 

ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ြပုြခင်း၊ 

လာဘ် ပးလာဘ်ယ ူ

ြပုြခင်းသည ်အလပ် 

သမားအသးြပုမမှ 

စက်ရ ကီးများအား 

အသးြပုြခင်းကိ 

အား ပး ပီး၊ သတင်း 

အချက်အလက်မရိှ 

ြခင်းသည် စာင့်ကည့် 

လ့လာမ နှင့် အများ 

ြပည်သူများ မှစစ် ဆး 

နိင်မကိ ကင်းမဲ့ စ 

ြခင်း၊ 

ဥပ ဒအကျိုးသက် 

ရာက်မ အား 

နည်းြခင်း 

ဥပ ဒချို း ဖာက်မ 

သည ်သစ် တာ 

ဦးစီးဌာနမှ 

စွမ်း ဆာင်ရည် 

အားနည်းသည့် 

ဝန်ထမ်းများ၏ 

အသက်ကိ ခိမ်း 

ြခာက် စြခင်း၊ 

နိင်င ရးအရ 

ကားဝင်မ၊ တရား 

နိင်င ရးပါတီ 

များမှ ကျာ 

ထာက် နာက ်

ခြပုထားသည့်

တရားမဝင် 

အ ြခချ နထိင် 

သူများအား 

စာင့်ကည့်၊ 

စစ် ဆးနိင်ရန် 

ခရိင်သစ် တာ 

ရရှည်တည ်

တ့မမရှိ သာ 

သစ်ထတ်လပ်

မများကိ 

စစ် ဆးရန် 

ခရိင်သစ် တာ 

အရာရှိများ၏ 

စွမ်း ဆာင် 

ရည ်အားနည်း 

ြခင်း၊ 

ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ 

အကျို းသက် ရာက်မ 

ကိ ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် 

အြခားပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိင်ရာစနန်းများ၏ 

အကျို းသက် ရာက်မ 

အားနည်းြခင်း 
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သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းြဖစ် စသည့်တွန်းအားများ၏ မူဝါဒ၊ စမီအပ်ချုပ်မနှင့် ပိင်ဆိင်ခွင့်ဆိင်ရာ 

အ ြခခအ ကာင်းအရင်းများ 

 တရားမဝင ်

သစ်ထတ်ြခင်း 

ကျူး ကျာ ်

ြခငး် 

ထင်းစ ဆာင်း 

ြခငး် 

လမ်းများ ဖာက်လပ် 

ြခငး် 

စီရင်မအားနည်း 

ြခင်းသည ်ြပစ်ဒဏ် 

မှတ် လွတ် ြမာက ်

စြခင်း၊ 

အရာရှိများ၏ 

စွမ်း ဆာင်ရည် 

အားနည်းြခင်း၊ 

ရငး်မြ စ်: www.tinyurl.com/nepal‐drivers‐redd 

၎င်းကိစ္စရပ်များကိ တိးချဲ ပ့ညာ ပးမအားနည်းြခင်း(ရန်ပ ငွနှင့် လူသားစွမ်း ဆာင်ရည် 
အားနည်းြခင်း ကာင့်)မှ ြဖစ်ပွား စ ပီး၊ အကျို းသက် ရာက်မမရှိသည့် ဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများကိြဖစ် စြခင်းနှင့် တရားမဝင် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များအတွက် အခွင့်အ 
လမ်းများကိ ြဖစ် စသည်။ 
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ြမယာပိင်ဆိင်ခွင့်အားနည်းြခင်း 

လပ်ထလပ်နည်းပိင်းဆိင်ရာ 
ပိင်ဆိင်ခွင့်(box.12.5) များအြပင် 
တွန်းအားများကိ ဆန်းစစ် လ့လာ 
ရာတွင် ပိင်ဆိင်ခွင့်များကဲ့သိ ့ သာ 
အရာဝတ္တ ုများပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ ထည့ ်
သွင်းစဉ်းစားရန် အ ရး ကီးသည်။ 
UNFCC ဆးြဖတ်ချက်များတွင ်
နိင်ငတစ်နိင်င၏ မဟာဗျူဟာများ 
နှင့် လပ်ငန်းစီမချက်များ ရးဆွဲ 
ြခင်း (အဆင့် ၁) နှင့် အ ကာင ်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 
(အဆင့် ၂) တိ ့ ဆာင်ရွက်ရာ၌ 
ြမယာပိင်ဆိင်ခွင့်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်
များကိရည်ညန်း ဖာ်ြပရန် တာင်း 
ဆိထားပါသည်။ 

လြခုစိတ်ချရ သာ ြမယာလပ ်
ပိင်ခွင့်သည် ပိင်ဆိင်ခွင့်အြမင်ကိ 
ဖနတီ်း ပးနိင် ပီး သစ် တာများ 
ကာကယွရ်န်နှင့် ရရှည်တည်တ ့
သာ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင ်မက်လးကိ ြဖစ ်
စသည်။ ဆန ့က်ျင်ဘက် 
တွးကည့်မည်ဆိပါက လြခု 
စိတ်ချရမမရှိ သာ ြမယာ 
လပ်ပိင်ခွင့်သည် အားနည်း သာ 
အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မကိ ြဖစ် စ ပီး 
သယဇာတအရင်းအြမစ်များကိ 
လည်း လျာ့နည်းဆးရး စသည်။ 

ရှင်းလင်း ပီး အကျိုးသက် ရာက်မ 
ရှိသည့် ရပိင်ခွင့်များသည ် ြပင်ပစွက်ဖက်မကိ ြပန်လညတ် ့ြပန်နိင်ရန် လပ်ပိင်ခွင့်ရရှိသူ 

BOX 12.10  ဆန္ဒအ လျာက်လမ်းညန်ချက်များ 

UN-REDD သည် ၎င်း၏အဖဲွဝ့င်နိင်ငများအား  ြမယာ၊ 
သားငါးနှင့် သစ် တာဆိင်ရာ တာဝန်ရှိသည့် စီမအပ်ချုပ်မ 
(VGGT) နှင့်သက်ဆိင်သည့် ဆန္ဒအ လျာက်လမ်းညန် 
ချက်များကိ လိက်နာရန်အား ပးသည်။ VGGT သည ်
၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မလတွင ် နိင်င ပါင်း (၁၃၀) ကျာ်မ ှ
ထာက်ခထားသည့် နိင်ငတကာလက်ခထားသည့်စများ 
ပါဝင်သည့်စနစ်တစ်ခြဖစ် ပီး REDD+ ရိှ ပိင်ဆိင်ခွင့် 
ဆိင်ရာ စနစ်များကိ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းနှင့် အသွင် 
ြပာင်းလဲ ပး ြခင်းအတွက် စဉ်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကိ 
ထတ် ပးသည်။ 

၎င်းနိင်ငတကာလက်ခထားသည့်စာတမ်းသည် ပိင်ဆိင်မ 
ဆိင်ရာ ကာင်းမွန်သည့်စီမအပ်ချုပ်မ ဆာင်ရွက်ရန် 
နိင်ငများအတွက ်အမှတအ်သားများနှင့် အြမင်တိက့ိ 
ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ VGGT သည်- 

• တရားဝင်ြပုလပ်ထားသည့် ပိင်ဆိင်ခွင့်များနှင့် 
၎င်းတိက့ိ ပိင်ဆိသည့်သူများအား အသိအမှတ်ြပု 
လးစားလိက်နာရန်၊ 

• ခိမ်း ြခာက်မကု နရ သည့် တရားဝင်ပိင်ဆိင်ခွင့့်် 
များကိ လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ ပးရန်၊ 

• တရားဝင်ြပုလပ်ထားသည့်ပိင်ဆိင်ခွင့်များက ိ
တိးြမင့် ပးရန်နှင့် ထာက်ပ့ ပးရန်၊ 

• ပိင်ဆိင်ခွင့်ဆိင်ရာ ဖာက်ဖျက်မများရှိသည့်အခါ 
တရာမျတမရိှ စ ရး ထာက်ပ့ ပးရန ်

• ပိင်ဆိင်ခွင့်အြငင်းပွားမများ၊ အကမ်းဖက် ပဋိပက္ခ 
များနှင့် လာဘ်စားမဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကိ 
တားဆီးရန် 
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များကိ ခွင့်ြပု ပးနိင် သာ သစ် တာအသးြပုခွင့်နှင့်သက်ဆိင်သည့် အဓိက 
အချက်တစ်ချက်ြဖစ်သည်။ လပ်ပိင်ခွင့်ရရှိသူများသည် တာဝန်၊ ဝတ္တ ရားများရှိ ပီး အချို ့ သာ 
တွန်းအားများကိ လာ့ချ ပးနိင် သာ ကာင့် ရှင်းလင်း ပီး လြခုစတိခ်ျမရိှသည့် ပိင်ဆိင်ခွင့် 
သည ်တာဝန်ယူမကိ တိးပွား စသည်။ 

ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိင်ငနှင့် ဂွာတီမာလာနိင်ငတိသ့ည် REDD+ အဆင်သင့်ြဖစ် စ ရး လပ်ငန်းစဉ် 
များ၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည့် ပိင်ဆိင်ခွင့်စနစ်များကိ အား ကာင်း စရန ်
လိအပ်ချက်ကိ အသိအမှတ် ြပုကသည်။ 

UN-REDD အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများတွင် သစ် တာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာအရ 
ပိင်ဆိင်ခွင့်များသည ် အ ရးပါ သာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်တစ်ခြဖစ်သည်။ 
ရာသီဥတဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် နှစ်ပတ်လညအ်သးြပု နမတိအ့ပါအတင်ွ တရားဝင်ဥပ ဒ 
လမ်း ကာင်း၏ အြပန်ဘက်ရှိ ကာလကာရှညသ်တမှ်တခ့ဲ်သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ 
တန်ဖိးြဖတ်မများ၊ ဓ လ့ထစများနှင့် ရိးရာအစဉ်အလာများအရ ဓ လ့ထးတမ်းဆိင်ရာ 
အသးြပုခွင့်များကိ ြမယာအသးြပုခွင့်၊ ထိန်းသိမ်းခွင့်နှင့် အသးြပုခွင့်တိအ့ြဖစ် မှတ်ယူနိင် 
သည်။ 

၎င်းရပိင်ခွင့်များသည် ရိးရာအစဉ်အလာအ ရ ြမယာစီမအပ်ချုပ်မ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 
ဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာနှင့်ဆိင်သည့် ဥပ ဒတိနှ့င့် ပါင်းစပ်ထား ပီး မည်သည့်ရပိင်ခွင့်များကိ 
မည်ကဲ့သိခဲွ့ ဝသတ်မှတ် ပး ပီး ကာကွယ် ပးမည်ဟ သတ်မှတ် ဖာ်ထတ် ပးပါသည်။ နိင်င 
အဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာ အာက်တွင ်ထည့်သွင်း ရးဆွဲထားသည့် သစ် တာ ြမအား 
ဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာအရ ပိင်ဆိင်ခွင့် သိမ့ဟတ် သိမ်းပိက်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပမာ၊ ဓ လ့ 
ထးတမ်းစဉ်လာအရ ပိင်ဆိင်သည့် ြမများတွင် သစ်ထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လယ်ယာစိက်ပျိုး 
ြခင်းတိ ့ခွင့်ြပုထားသည့် နရာများနှင့် တရားမဝင် သစ်ထတ်ြခင်းတိအ့ကား ြမ နရာထပ်မ 
ရှိ သာအခါ ဓ လ့ထးတမ်းအရ ြမယာလပ်ပိင်ခွင့်ရှိသူများအ နြဖင့် အြပည့်အဝ ပူး ပါင်း 
ပါ ဝင် ဆာင်ရွက်မ မရှိမြဖစ်လိအပ်သည်။ 

သီရလိကာနိင်ငတွင် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်တွင် ြဖစ် ပ နသည့် ကိစ္စရပ်များကိ ပိမိ 
နားလည်မရိှ စရန် ပထမအဆင့်အ နြဖင့် ဆက်ဆက်ပတ်သက်သူများသည် REDD+ ရှ ိ
အဆိြပု မဟာဗျူဟာများနှင့် ပိင်ဆိင်ခွင့်ရပ် ထွးမများအကား ချိတ်ဆက် နမများက ိ
စစ် ဆးမများ ြပုလပ်ကသည်။ 

က မ္ဘာဒီးယားနိင်ငတွင် REDD+ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် 
ပိင်ဆိင်ခွင့်ဟ ခ သည့် အစအဖွဲဆ့ိင်ရာပိင်ဆိင်ခွင့်များ ရးဆွဲချမှတ်ရာတွင် နည်းလမ်း 
တစ်ရပအ် နြဖင့် စမ်းသပ်ရာတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုထားသည်။ ၎င်းက့ဲသိ ့ အာက် ြခ 
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အဆင့်အ ြခြပုနည်းလမ်းများကိ ဝဘ်ဆိက် Server ပ တွင ်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် 
များ သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် အစအဖွဲ ဝ့င်များကိယ်တိင် ၎င်းတိ၏့ ပိင်ဆိင်ခွင့်များကိ 
သတ်မှတ် စြခင်းြဖင့် အသးြပုသည်။ REDD+ ဆိင်ရာမူဝါဒများနှင့်နည်းလမ်းများကိ 
ရးဆွဲရာတွင် သတင်းအချက်အလက် ပးနိင်ရန် ၎င်းတိ၏့ ြမရာပိင်ဆိင်ခွင့်စနစ်များအား 
အကဲြဖတ်မများ ဆာင်ရွက် နသည့် နိင်ငများစာရင်းအား နာက်ဆက်တွဲ(၁)ြဖင့် ဖာ်ြပ 
ထားသည်။ 

ြပန်လည်သးသပ်ချက် 

အားနည်းသည့်ပိင်ဆိင်ခွင့် သိမ့ဟတ် ဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာအရအသးြပုခွင့်များသည ်
မည်ကဲ့သိ ့ သာ သစ် တာြပုန်းတီးမ သိမ့ဟတ် အတန်းအစားကျဆင်း စမဆိင်ရာ 
တွန်းအားများကိ ပိမိြဖစ် စြခင်း သိမ့ဟတ် ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း၊ သစ် တာြပန်လည ်
ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ရရှည်တည်တ့သည့်အပ်ချုပ်မစနစ်ကိ အတားအဆီးြဖစ် စြခင်း 
ကဲ့သိ ့ဥပမာရိှပါသလား။  

 
ခွင့်ြပုမိန ့်ပါမစမ်ျားထတ် ပးရာတွင ်ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိြခင်း 

ပငွ့်လငး်ြမင်သာမမရိှြခင်းသည် သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်မနှင့် အလွဲသးစားြပုမများ 
ကိ ြဖစ်ပွား စနိင် ပီး ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ သိမ့ဟတ် တိးပွား ရးလပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အတားအဆီးများ၏ တွန်းအားများကိ ြဖစ် စသည်။ 

ဖိလစ်ပိင်နိင်ငတွင် REDD+ လပ်ငန်းတွင ် လာဘ်စားမြဖစ် စမများက ိ အကဲြဖတ် 
သးသပ်ချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ထား သာ စွန်းစားရမများသည် ဒသစီမအပ်ချုပ် ရးမှူ းများ၊ 
စည်ပငသ်ာယာ ရး ကာင်စီနှင့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်နှင့် ဒသအစိးရအဖွဲအ့စည်းများ 
မှ ခွင့်ြပုမိန ့်ပါမစ်များ တရားမဝင်ထတ် ပးမ (သယဇာတအရင်းအြမစ် သးစွဲခွင့်ပါမစ်များ၊ 
သစ်ခတ်လှဲခွင့်ပါမစ်များ နှင့် အ သးစားသတ္တ ုတးူ ဖာ်ြခင်း ပါမစ်များ)နှင့် ဆက်နွယ် န 
သည်။ ၎င်းပါမစ်ထတ် ပးြခင်းများသည ်တွန်းအားများကိ ြဖစ် စနိင်သည့်အ ကာင်းအရင်း 
များနှင့် အကျို းသက် ရာက်မများအြဖစ် မှတ်ယူနိင်သည်။ 

အလားတူစွာပင် အင်ဒိနီးရှားနိင်ငတွင် သစ် တာဟက်တာ(၅၂)သန်းအား လိင်စင်ချထား 
ပးရသာမက အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ အ ကာင်းြပချက်များအတွက် ကာင့် သစ် တာနှင့် 
ြမယာက တိမှ့ ကာဗွန်ထတ်လတ်မများက ိ ထိန်းချုပ်ရန် သစ် တာလိင်စင်ချ ပးြခင်း 
သည ်အဓိကအခန်းက  တစ်ရပ်ြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပထားသည်။ 
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ပထမဦးစွာ လိင်စင်ချ ပးြခင်းသည ် အချိန်ကာြမင့်မရှိ ပီး ကန်ကျစရိတ်(အချိန်နှင့် 
တရားဝင် နှင့် တရားမဝင် ပးသွင်းရမများ)များြပား သာ ကာင့် လိင်စင် လာက်ထား 
သည့် ပဂ္ဂ လ်များ သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများသည ် ၎င်းကန်ကျစရိတ်များ ကာမိ စရန်အတွက ်
ချမှတ်ထားသည့် စနန်းများ သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုဧရိယာြပင်ပတွင် ဆာင်ရွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ခွင့်ြပုထားသည့် လပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် သာကို ပမ်း ဆာင်ရွက်မမရှိဘဲ လက်ရိှလင်ိစင်ြဖင့် 
သစ် တာများအား အလွဲသးစားြပုြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ကသည်။ 

ဒတိယအချက်အ နြဖင့် ကာကွယ်ထားသည့် သစ် တာများ သိမ့ဟတ် ထိန်းသိမ်းထားသည့ ်
တာများတွင ် တရားမဝင် ပး ချမပစြဖင့် လိင်စင်များချ ပး သာ ကာင့် စည်းမျဉ်း၊ 
စည်းကမ်းများ ကိ ချို း ဖာက်မတိရ့ှိသည်။ 

အွန်လိင်းစနစ်သစ် တာပါမစ်ချထား ပးသည့်စနစ်ရှိ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား 
အ သးစိတ် လ့လာစိစစ်ကည့်မည်ဆိပါက (က) မသင့် လျာ် သာနည်းလမ်းြဖင့် ခွင့်ြပုမိန ့် 
ပါမစ်များထတ် ပးရာတွင ် အားနည်းမများ၊ ဥပမာအားြဖင့် ဧရိယာများြပားသည့် 
သစ် တာစိက်ခင်းတည် ထာင်ခွင့် ပါမစ်များ သိမ့ဟတ် မသင့် လျာ် သာဧရိယာများတွင ်
ခွင့်ြပုမိန ့်ပါမစ်ထတ် ပးြခင်းတိသ့ည ် သစ် တာြပုန်းတီးမကိ အကူအညီြဖစ် စြခင်း (ခ) 
စနစ်ကျသည့် အားသာချက်များ (နိင်ငအဆင့်တွင် အွန်လိင်း အလိအ လျာက်စနစ်များအား 
သးစွဲြခင်းသည ် မျက်နှာချင်းဆိင် တွဆ့မများအား လာ့ချ ပးနိင် ပီး လာဘ်ထိးရန ်
အခွင့်အလမ်းများကိလည်း လျာ့နည်း စ ပီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် တိင်း ဒသကီး နှင့် ခရိင် 
အဆင့်များအထိ သးစွဲသင့်သည်။ 
 
အားနည်း သာ၊ ြပည့်စမမရှိ သာ သိမ့ဟတ် ပဋိပက္ခြဖစ် စ သာ ဥပ ဒများ 

ထိ ရာက် သာစီမအပ်ချုပ်မသည် တွန်းအားများအား တိးပွား စြခင်းမရှိသည့် စီမအပ်ချုပ်မ 
နှင့် သစ် တာများအား ရရည်အသးြပုမတိနှ့င့်သက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်း၊ 
စည်းကမ်းများကိတိးပွား စြခင်းတိနှ့င့်ဆက်နွယ် နသည်။ ၎င်းသည် မတူညီသည့်က များ 
ဆိင်ရာ ဥပ ဒများအကား သစ် တာသစ်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကွက်လပ်များနှင့် တစ်ခနှင့် 
တစ်ခ ထပ် နသည့်ကိစ္စများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ပညာရပ် ဝါဟာရဆိင်ရာတွင ် ရှ ့ နာက ်
မညီညွတ်မများကိ ဖာ်ထတ်ြခင်း၏ အစြဖစ်နိင်သည်။  

သစ် တာများ၊ သစ် တာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ သစ်ပင်များ၊ သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း၊ 
ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများကဲ့သိ ့ သာ “+” လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များအား ြဖစ် စသည့် 
တွန်းအားများ သိမ့ဟတ် အတားအဆီးများကိ ြဖရှင်းရန် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ 
ထိခိက်နိင် ပီး ၎င်းပညာရပ်ဆိင်ရာ ဝါဟာရအသးြပုမများသည် သဟဇာတြဖစ် စရန ်
အ ရးကီးသည်။ ၎င်းအ ြခအ နကိ ြဖရှင်းနိင်ရန် ဥပ ဒြပဌာန်းသူများသည ် တည်ဆဲ 
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အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်များ သိမ့ဟတ် နိင်င့ဥပ ဒများတွင် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် 
အသစ်များကိ ထည့်သွင်းနိင်သည်။ 

ဥပမာ၊ 

• ြမန်မာနိင်ငတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

အာက်ရှိ သစ် တာဦးစီးဌာနသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့် သစ် တာ ြမ 

ြပင်ပရိှ သစ်ပင် ပါက် ရာက်သည့် ြမအား ကိုးြပင် တာအြဖစ် အဓိပ္ပာယ ်

သတ်မှတ် ပီး စိက်ပျို း ရးဦးစီးဌာနသည ်၎င်း ြမအား ြမလွတ်၊ ြမလပ်နှင့် ြမရိင်း 

အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

• မက္ကဆကိီနိင်ငတွင် သဘာဝ ဂဟစနစ်၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များြဖင့် အကျို း 

အြမတ်များနှင့် ၎င်းနယ် ြမတွင်အ ြခချသူများအကားဆက်နွယ်မကိ အ လးထား 

ဖာ်ြပရန ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မများဟ ဖာ်ြပသတ်မှတ်ထားသည်။ 

ယခအခါတွင် ၎င်းအြပင် သစ် တာ ရရှည်တည်တ့ဖွ ဖ့ို း ရး ဥပ ဒအရ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မများအား အသိအမှတ်ြပု န ပီြဖစ်သည်။ 

• ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိင်ငသည် the Law on Forestry, Protected Areas and Wildlife၊ 

the Agrarian Reform Law နှင့် the Law on the Protection of the Coffee 

Activity တိအ့ကား ြမအတန်းအစားခွဲြခားသတ်မှတ်မဆိင်ရာ ပဋိပက္ခများကိ 

ြဖရှင်းရန် ြပာင်းလဲမ မျို းစကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ 

• နီ ပါနိင်ငတွင် the Forest Act (1993) နှင့် the Local Self Governance Act 

(LSGA, 1999) တိအ့ကား ပဋိပက္ခများသည် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် သစ် တာ 

အတန်းအစားကျဆင်းြခင်းအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဆိးကျို းများကိ ြဖစ် စ 

သည်။ 

• LSGA သည ် ဒသခအစိးရများအား သစ် တာအပ်ချုပ်မစီမကိန်းများ ရးဆွဲြခင်း 

နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခွင့်နှင့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းအမျို းမျို းအား 

အခွန်စည်းကပ် ခွင့ြ်ပုထား ပီး Forest Act သည် ခရိင်သစ် တာအရာရှိ(DFO) 

များနှင့် ဒသခအဖွဲ  ့အစည်းများအား ၎င်းအခွင့်အ ရး အား ပးအပ်ထားသည်။ 
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နိင်ငအဆင့် REDD+ မဟာဗျူဟာနှင့ ်REDD+ မူဝါဒနှင့် နည်းလမ်းများကိ ရးဆွဲရန်နှင့် 
ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန် ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်မ 

အသးြပုနိင်မည့် မူဝါဒနှင့် နည်းလမ်းများ (PAMs) အား ရးဆွဲြခင်း 
 

PAMs နှင့် သက်ဆိင်သည့် အ ကာင်းအရာများအား Module 8:  Policies Actions and 
Measures တွင် အ သးစိတ် ဆွး နွးခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ လက် တွလ့ပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက ်
များအတွက် တွန်းအားများအား တိက်ရိက်နှင့် အ ြခခတွန်အားများအြဖစ် နှစ်မျို းခွဲြခား 
နိင် ပီး ၎င်းတိအ့ား တိက်ရိက်နှင့်ကားဝင် ြဖရှင်း ပးမအြဖစ ်ခွဲြခားရြမင်နိင်သည်။ ကားဝင ်
ြဖရှင်း ပးမတိသ့ည် စီမအပ်ချုပ်မအစီအစဉ်များနှင့် ဆက်နွယ် နသည့် စွမ်း ဆာင်ရည ်
ြမင်တင် ရး ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ ြမအသးချမစီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းကဲ့သိ ့ သာ အ ြခခ 
တွန်းအားများကိ အဓိကဦးတည်ချက်ထား၍ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ PAMs များ ဖာ် ဆာင်မဆိင်ရာ ဥပမာများ 

• သစ် တာဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မက ိ ခိင်မာအား ကာင်း စြခင်း(ဥပမာ- အကျိုး 

တူပူး ပါင်းကင်းလှည့်ြခင်း၊ စ ပါင်း ဆာင်ရွက်မ၏အကျို းရလဒ်ကိ ဖာ်ြပရန ် ပိမိ 

ကာင်းမွန် သာ သင်တန်းများ ပးြခင်း၊ နည်းစနစ်မှားသည့်လပ် ဆာင်ချက်များ 

စစမ်း တွ ရိှ့ရပါက ပိတ်ပင်တားြမစ်ြခင်း၊ သစ် တာလပ်ငန်းနှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန ်

နှင့် အပင်များက တိတွ့င် တားြမစ်ြခင်းများနှင့် တရားစွဲဆိြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက် 

တတ် စရန် အများြပည်သူများအား တရားဥပ ဒဆိင်ရာ သင်တန်းများ ပးြခင်း)၊ 

ဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မ ပးနိင်သည့် အဖွဲအ့စည်းများအကား ပူး ပါင်း ဆာင ်

ရွက်ြခင်း၊ 

• ဒသခတိင်းရင်းသားများ၏ ြမယာများနှင့် အမျို းသား၊ အမျို းသမီးတိ၏့ ြမယာ 

အသးြပု မ အခွင့်အ ရးများအပါအဝင် ြမယာလြခုမတိးတက် ကာင်းမွန် စြခင်း၊ 

• သစ် တာလိင်စင်များ သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုမိန ့်ပါမစ်များ ထတ် ပးသည့်အခါတွင ်အြခား 

မလိလားအပ်သည့် လမ်းမိးမများကိ လာ့ချရန် ပွင့်လင်းြမင်သာမ တးိတက် ကာင်း 

မွန် စြခင်း၊ 

ြပန်လည်သးသပ်ချက် 

မိမိတိန့ိင်ငရှိ စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ PAMs များ ဖာ် ဆာင်နိင်မ နှင့်ပတ်သက်၍ ဥပမာ 

တစ်ခ ပးပါ။ ၎င်းအ ကာင်းအရာသည ် တိက်ရိက်တွန်းအား တစ်ခထက်ပိ၍ အကျိုး 

သက် ရာက်မ ရှိနိင်သလား။ ၎င်း စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ PAMs များ ဖာ် ဆာင်နိင်မသည ်

မည်သည့်အကျို းအြမတ်များကိ ရရှိ စနိင်သနည်း။  
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အသးြပုနိင် သာ မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများကိ ဦးစား ပးသတ်မှတ်ြခင်း 

Module 8:  Policies Actions and Measures တွင် PAMs များ ရွးချယ်သတ်မှတ် 
သည့် လပ်ငန်းစဉ်အမျို းမျို းကိ ဖာ်ြပ ပးထားပါသည်။ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်တွင ်
ဝန်ကးီဌာနတစ်ခ သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းတစ်ခသည ် ဆးြဖတ်ချက်များအား ဘက်စ 
ထာင့်စမ ှ လ့လာဆန်းစစ်ရန်နှင့် ရွးချယ်မတစ်ခစီအတွက် စားပွဲ ပ တွင ် ညိနင်းအ ြဖ 
ရှာရန်နှင့် အကျို းအြမတ်နှင့် ရင်းနှီးစွန ့်စားရမ တိက့ိရှင်းလင်းစွာ အကဲြဖတ်သးသပ်ရန် 
အတွက် ရွးချယ်အမျို းမျို းအား တစ်ခနှင့်တစ်ခကိ ချိန်ညိရန် လိအပ်ပါသည်။ ၎င်း 
ဘက်စအြမင်များသည ် အာက် ဖာ်ြပပါစီမအပ်ချုပ်မကိ ရည်ညန်းပါသည်- 
 

• လာဘ်စားသူများ ရှိခဲ့လင် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အ နြဖင့် နိင်င ရးဆိင်ရာ ခနိင်ရည် 

ရိှ/မရိှ 

• တည်ဆဲဥပ ဒ သိမ့ဟတ် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် 

လက်သင့်ခနိင်မ သိမ့ဟတ် ထင်သာြမင်သာရှိမနှင့် အကျို းသက် ရာက်မ အားနည်း 

ြခင်းရှိလင် သီးြခား PAM  တစ်ခကိ ရွးချယ်သင့်သည်။ 

• ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်က တာ ့ PAM သည် ရှင်းလင်းတိကျသည့် 

တရားဝင် မူ ဘာင်တစ်ရပ်အ ပ တွင ် မူတည် နရမည် သိမ့ဟတ် ပထမဦးဆး 

ြဖရှင်းရမည့် ဥပ ဒ လွတ် ပါက်တစ်ခြဖစ်လာနိင်သည်။ 

အလပ်သမားများအားအသးြပုမနှင့် အြခားအ ကာင်းအရာများအား နင်းယှဉ်သိရှိနိင်ရန် 
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ မ့ျား၏ အသိပညာ၊ လပ်ငန်းကမ်းကျင်မနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင် 
ရွက်မ အဆင့်အတန်းမည်မရှိသည်ဆိသည်ကိ သိရိှရန် လိအပ်ပါသည်။ မူဝါဒပိင်းဆိင်ရာ 
ကျင့်သးမတိသ့ည် ဥပမာ ဆီအန်းစိက်ခင်းများ သိမ့ဟတ် သစ်ထတလ်ပ်မ က က့ဲသိ ့ သာ 
သစ် တာြပုန်းတီး စ သာ ငွ ကး ထာက်ပ့မများရှိသည့်အခါတွင် ပဋိပက္ခနှင့် သစ် တာ 
ြပုန်းတီးမကိ လာ့ချြခင်းအတွက ် ငွ ကး ထာက်ပ့ ပးမများကိလည်း ပးစွမ်းနိင်သည်။ 
၎င်းကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပါလမီန်က့ဲသိ ့ သာ နိင်င့အဖွဲ အ့စည်းများမှ ပါဝင် ဆာင ်
ရွက်မ ကင်းမဲ့ြခင်းြခင်းများလည်းရှိသည်။ 

REDD+  ပ ဖာ်ြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက် ပးြခင်းတိတ့ွင့် နိင်င ရးဆိင်ရာအဆးအြဖတ် ပး 
နိင်သူများအား ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက် စသည့် အ ကာင်းအရင်းများမှာ မည်သည့် 
အ ကာင်းအရာများ ြဖစ်သနည်း။  နားလည်လက်ခနိင် သာ အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်နှင့် 
လ့လာမများ(ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ပ ဖာ်ြခင်း၊ (ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ စ့စပ ်
ညိနင်းြခင်း သင်ခန်းစာတွင် ကည့်ပါ)၊ ကန်ကျစရိတ်နှင့်အကျို း ကျးဇူး လ့လာဆန်းစစ ်
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ချက်၊ လူမ ရးဆိင်ရာအကျို းသက် ရာက်မ အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်)သည် ဆးြဖတ်ချက် 
ချသူများအတွက် အ ရးပါသည်( ပ(၁၂.၉ တွင် ကည့်ပါ) 
 
မှန်ကန် သာအဖွဲ အ့စည်းများ/အများပါဝင် သာ ဆးြဖတ်ြခင်းတိြ့ဖင့် မဟာဗျူဟာဆိင်ရာ 
စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း 

သင့် လျာ် သာအဖွဲအ့စည်းများ(မို ြ့ပလူမအဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် ဝန်ကီးဌာနအမျို းမျို း)၏ 
မဟာဗျူဟာ ြမာက် စ့စပ်ညိနင်းသည် REDD+ မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများအား 
အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အဓိက သာ့ချက်ြဖစ်သည်။ ြပုလပ်သူများသည ် 
တွန်းအားများ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းလပ်ငန်းစဉ်တွင် တိင်ပင် ဆွး နွးခဲ့သူများနှင့် အတူတူ 
ပင်ြဖစ် ပီး ၎င်းတိ၏့ ပါဝင်မနှင့် သ ဘာတူညီချက်များသည ် ပိမိြမင့်တက်လာနိင်သည ်
သိမ့ဟတ် ပ ဖာ်ြခင်းနှင့် fine tuning လပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်းတိ၏့ အဖွဲအ့စည်းများအ ပ  
အကျို းသက် ရာက်မနှင့် နာက်ဆက်တွဲများကိြဖစ် ပ စနိင်သည့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက် 
ပစများအြဖစ ်
ဦးတည်သွားနိင် ပီး ၎င်းတိ၏့ 
ဆန ့က်ျင်ဘက် 
အ ကာင်းအရာများသည ်ပိမိ 
အား ကာင်းလာနိင်သည်။ 
၎င်းက့ဲသိ ့ စ့စပ်ညိနင်းမတိ ့
သည ် အချို ့ သာစီမအပ်ချုပ် 
မစည်းမျဉ်းတိအ့ ပ တွင် 
ခိင်မာအား ကာင်း စနိင ်
သည်။ 

• အ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ 

မူ ဘာင ် သတ်မှတ်ချက ်

ရှိရမည်။  သင့် လျာ် သာ 

ဥပ ဒ မူ ဘာင်များသည ်

ဌာနဆိင်ရာအချင်းချင်း 

ပူး ပါင်း ရးဆွဲသည့် မူဝါဒ 

များနှင့် သ ဘာတူညီချက ်

များ၊ အများြပည်သူဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်တိတ့င်ွ ဒသခ 

Box 12.11 လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူများ၏ လ့လာဆန်း 
စစ် ြခင်းအ ပ အ ြခခသည့် ဦးစား ပးလပ်ငန်းများ 

နိင်င Y  အ နြဖင့် ၎င်း၏ REDD+ မဟာဗျူဟာ၏ 
ပထမ ဆာင်ရွက်ချက်အ နြဖင့် နိင်ငရှိ တွန်းအားစများ 
၏အချက်တစ်ချက်ြဖစ်သည့် က ဲနွားများ မွးြမူြခင်း 
ကာင့် သစ် တာြပုန်းတီးမတစ်ခတည်းကိ အ လး 

ထား ဆာင်ရွက်ရန် ဆးြဖတ်ထားသည်။ မူဝါဒဆိင်ရာ 
ချမှတ်မများစွာသည် (က) အမဲသားထတ်လပ်မက ိ
အား ပး သာ အခွန်များနှင့် အ ထာက်အပ့များက ိ
ဖယ်ရှားြခင်း၊ (ခ) အဆင့်ြမင့် မွးြမူြခင်း၊ အစားအစာ၊ 
စားချက်နှင့် တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရး စသည့ ်ပိမိထိ ရာက ်
သည့် ထတလ်ပ်မကိ ြဖစ် စသည့် သင်တန်းနှင့် 
ငွ ကးအ ထာက်အပ့ ပးြခင်း၊ (ဂ) သစ် တာများ 
ရှင်းလင်းသးစွဲခွင့် ပးထားသည့် စိက်ပျို း မွးြမူ ရး 
သမားများအား လက်ရှိသးစွဲ နသည့် ြမများအား စွန ့် 
လတ် စြခင်းအားြဖင့် သစ် တာြပုန်းတီးြခင်းကိြဖစ် 
သည့် ြမယာလပ်ပိင်ခွင့် ပးသည့် စည်းမျဉ်းများအား 
ြပင်ဆင်ြခင်း၊ (ဃ) သစ် တာများအတင်ွး လမ်း ဖာက ်
ြခင်းနှင့် ြပုြပင် တည် ဆာက်ြခင်းတိက့ိ အား ပးမ 
မြပုြခင်း၊ 
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တိင်းရင်းသားများနှင့် မို ြ့ပ လူမအဖွဲအ့စည်းများ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မ နှင့် 

အများြပည်သူဆိင်ရာသတင်းအချက်များရရှိရန် ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည)်။ တစ်ချိန် 

တည်းမှာပင် ဥပ ဒ ကာင်းဆိင်ရာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ လိအပ်နိင် ပီး အထူးသြဖင့် လက်ရှိ 

ဥပ ဒ ဆိင်ရာမူ ဘာင်များသည ် အဖွဲအ့စည်းများအကား သ ဘာတူစာချုပ်များအရ 

ဌာနဆိင်ရာအဖွဲ စ့ည်းများအချင်းချင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မတွင် အတားအဆီး တစ်ရပ် 

ြဖစ်လာ သာခါတွင ် ြဖစ်သည်။ ဓ လ့ထးထမ်းဆိင်ရာ အခွင့်အဏာများနှင့် ဥပ ဒများက ိ

လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဗဟိအပ်ချုပ်မစနစ်ရှိ သာ သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ 

တွင် ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ တာဝန်ဝတ္တ ရားတိသ့တ်မှတ်ထားသည့် ဥပ ဒ 

ြပဌာနး်မနှင့် ညန်ကားချက်တိသ့ည ် သစ် တာများအ ပ  ထိ ရာက် သာ ဌာနဆိင်ရာ 

အဖွဲအ့စည်းများပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မရှိ ရးသည် အ ရးပါသည်။ 

• သတင်းအချက်အလက်များ လက်ခရယူြခင်း။ အ ရးပါသည့် မးခွန်းတစ်ရပ ်

က တာ့ ဆွး နွးဆးြဖတ်ချက်ချသည့်ကိစ္စရပ်တိတ့ွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

အ နြဖင့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လပ်ငန်းက မ်းကျင်မ၊ စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် 

အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ လက်ခသးစွဲနိင်မရှိမရှိပင်ြဖစ်သည်။ ဥပမာအ နြဖင့် 

သစ် တာများအ ပ  အကျို းသက် ရာက်မရှိနိင်သည့် အ ထာက်အပ့စာရင်းအင်း 

များကိ စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာတာဝန်ရှိသည့် ဝန်ကီးဌာနမှ သိရှိနိင် ပီး သစ် တာဦးစီး 

ဌာန/ဝန်ကီးဌာနနှင့် သတင်းအချက်အလက်မ ဝြခင်း မရှိပါက ငွ ကးဆိင်ရာ 

မက်လး ပးမတိသ့ည် ပိမိရပ် ထွးမကိ ြဖစ် စနိင်သည်။  

• ဌာနဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ စီစဉ် ဆာင်ရွက်မများ(ဥပ ဒ၊ တရား ရးနှင့် စီမ 

ခန ့ခဲွ်မ တိအ့ကား အြပန်အလှန်ဆက်နွယ်ပတ်သက်မသည် အ ရးပါသည်။ 

 
NS/ APs နှင့် PAMs များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး စီမအပ်ချုပ်မအား ကာင်း စရန ်
ြပုလပ်ြခင်း 

မဝူါဒများနှင့် နည်းလမ်းများအား ပ ဖာ်ြခင်းနှင့်ညိနင်းြပင်ဆင်ြခင်းြဖင့် အ ကာင်အထည် 
ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဌာနဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ ပိမိခိင်မာ အား ကာင်းလာ စရန် 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းထိ ရာက်မကိ ြမင့်တင်ရန် လိအပ်နိင်သည်။ ဆိလိသည်မှာ 
ထိ ရာက် သာ မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 
ြဖစ်သည်။ 
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REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲအ့စည်းများအတွက် အသိပညာများ 
သာမက လူသားအရင်းအြမစ်ဖွ ဖ့ိုး ရးနှင့် သင်တန်းများ ပးြခင်း စသည့် စွမ်း ဆာင်ရည ်
ြမင့်တင်ြခင်း 

အချို ့ သာ မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများသည် ြမြပင်အ ြခအ နကိသိရှိရန်ပိလိအပ်သည်။ 
ဥပမာ၊ အင်ဒိနီးရှားနိင်ငသည် နည်းလမ်း ပါင်းစြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ၎င်းနည်းလမ်းကိ 
အသးြပုမည့် တာကပ်အဆင့်မှ ဆးြဖတ်ချက်ချ ပးနိင်သည့် အဆင့်အထ ိ ဆက်စပ်ပတ် 
သက်သူများအား သင်တန်း ပးြခင်းတိြ့ဖင့် သစ် တာမများအား သစ် တာဥပ ဒအကျို း 
သက် ရာက်မြဖင့် ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာင်ြမင်သည့် နိင်ငတစ်နိင်ငြဖစ်သည်။ အြခားကိစ္စ 
ရပ်အ နြဖင့် REDD+ သစ် တာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ စာင့်ကပ်နိင်ရန် လက်ရှိ 
ဒသခအဖွဲအ့စည်းများ၏ စွမ်းရည်ကိြမင့်တင် ပးြခင်းသည ် ငွ ကးဆိင်ရာ ထိ ရာက်မ 
ရိှ ပီး ဥပ ဒအကျို းသက် ရာက်မနည်းလမ်းလည်း ြဖစ် ပသည်။ 
 
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မ စွမ်းရည်ြမင့်တင ်
ပးြခင်း 

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးြခင်းသည ် အာက်ပါအဆင့်အမျို းမျို းတွင် ြဖစ်နိင်သည-် 

I. လပ်ငန်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်။ ဆိလိသည်မှာ မူဝါဒများ၊ နည်းဗျူဟာများ၊ 

လပ်ငန်းအစ ီ အစဉ်များနှင့် စီမကိန်းများကိ ရးဆွဲြခင်း၊ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်သးသပ်ရန် အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စွမ်း ဆာင်ရည်များ လိအပ် 

သည်။ အြခားစကားရပ်အ နြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ ပီးစီး ရးအတကွ် 

ြပနလှ်န်ဖလှယ်နိင်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်များ လိအပ်သည်။ 

II. နည်းပညာရပ်ဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်များ။ ဆိလိသည်မှာ သီးြခားကမ်းကျင်သည့် 

ဧရိယာများနှင့် အ သးစိတ်သည့် အခန်းက  သိမ့ဟတ် အ ကာင်းအရာများအား 

ပါင်းစပ်ြခင်း ပင်ြဖစ်သည်။ 

III. ပါင်းစပ်မဆိင်ရာစွမ်း ဆာင်ရည်။ ဆိလိသည်မှာ ငွ ကး၊ ပဂ္ဂုလ် ရး၊ ကမ်းကျင်မ 

နှင့် ကိရိယာပစ္စည်းတိက့ိ ကျာ်လွန်၍ စ ပါင်း တွး ခ ကဆြခင်း၊ လိက် လျာ 

ညီ ထ ွစီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့လပ် ဆာင ်

နငိ် သာ ရှင်းလင်းသည့် အြမင်နှင့် မဟာဗျူဟာ ရှိြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဥပမာ 

ြပည်သူလထကိယ်စားလှယ်အဖွဲ  ့အစည်းများနှင့် ပဂ္ဂလကိအခန်းက တိပ့ါဝင်မြဖင့် 

ရင်းနှီးစွန်းစားမနှင့် ြပန်လည်ရရှိနိင်မတိက့ိ မ ဝခစားြခင်း၊ ချ ငွနှင့် အ ထာက် 

အပ့များ ပးြခင်း သိမ့ဟတ် လိအပ်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းစသည့် 
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အဖွဲအ့စည်းအမျို းအမျို းအကား ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် စဉ်ဆက်မြပတ် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ ြဖစ် စနိင်သည်။ ပူ ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းတွင် အဖွဲအ့စည်း 

တစ်ခမှတစ်ခသိ ့ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန ့် ဝြခင်း၊ ပဂ္ဂ ရးရာ အြမင်များ 

ဖလှယ်ြခင်း၊ အြခားဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် သ တသနဆိင်ရာ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အကျို းတူအ ထာက်အပ့ သိမ့ဟတ် ငွ ကးဆိင်ရာ 

အဆိြပုလာများတွင ် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လပ်ငန်းအဖွဲအ့စည်းများ 

ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ နားလည်မစာခန်လာ (MOU) ထိးြခင်းနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ 

နှင့်ပတ်သက်၍ ဖလှယ်ြခင်း၊ ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ထိန်း ကာင်း ပးြခင်းတိ ့

ပါဝင်သည်။ အဖွဲအ့စည်း၊ က များအကား ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မကိ 

ပိမိ ကာင်းမွန် စရန် အဖွဲ အ့စည်းအသစ်များ စီစဉ်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း လိအပ်မည်ြဖစ် 

သည်။ 

ြပနလ်ည်သးသပ်ချက် 
 

REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၌ သင့် လျာ် သာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း 

သိမ့ဟတ် ဥပ ဒဆိင်ရာမူ ဘာင်တစ်ခက ိ ချမှတ်ရာတွင် ၎င်းလပ်ငန်းအား အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မည့် အ ကာင်းဆးနည်းလမ်းမှာ မည်သည့်နည်းလမ်းြဖစ် 

သနည်း။ 

သီးြခားဝန်ကီးဌာနတစ်ခ သိမ့ဟတ် ဒသခတိင်းရင်းသားများ၏ အပ်စတစ်စ သိမ့ဟတ် 

မို ြ့ပလူမအဖွဲအ့စည်းတစ်ဖွဲ အ့တွက် ၎င်းတိအ့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်မည့် 

စွမ်း ဆာင်ရည် များနှင့် မတူညီသည့် မူဝါဒများနှင့်နည်းလမ်းများကိ ပ ဖာ်ရန် လိအပ်သည့် 

စွမ်း ဆာင်ရည်ကိ မည်ကဲ့သိထ့တ် ပးနိင်သည်ဆိသည်ကိ ဥပမာတစ်ရပ် ပးပါ။ 
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မူဝါဒများနှင့်နညး်လမ်းများကိ စာင့် ကည့်ရန ်တာဝန်သိမဆိင်ရာနည်းလမ်းယန္တရား 

တာဝန်သိမဆိင်ရာယန္တရား သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက် ပးသူများ၏ ၎င်းတိ ့ ဆာင်ရွက်မ 
များအတွက် တာဝန်ဝတ္တ ရားကိ အစွန်းတစ်ခစီမှာရှိ သာ ပမှန်တ ့ြပန် ပးသည့်စနစ်များနှင့် 
အစား ပး လျာ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင် ပးသည့်နည်းစနစ် စနစ(်၂)မျို းကဲ့သိ ့ သာ 
စနစ်များြဖင့် အ ထာက်အပ့ ပးနိင်သည်။ ရည်ရွယ်ထားသည့်ရလဒ်များအရ လပ်ကိင်မမရိှ 
ြခငး်နငှ့်/သိမ့ဟတ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအ ပ တွင် အနတ်သ ဘာ ဆာင်သည့် အကျိုး 
သက် ရာက်မရှိ စနိင်သည့် အရာများက ိ ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးသကဲ့သိ ့ PAMS အား 
စာင့်ကည့်ြခင်းဆိသည်မှာ တာဝန်သိမဆိင်ရာစနစ်များအတွက ်မရှိမြဖစ်အ ရးပါသည်။ 

ပမှန်တ ့ြပန်ချက် ပးသည့်စနစ်များ 

 ပမှန်တ ့ြပန်ချက် ပးသည့်စနစ်များကိ Text box (၂) တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း 
စာင့်ကည့်ြခင်းနှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မတိတ့ွင့် ကူညီ ပးရန် ပူး ပါင်းပါဝင်မြဖင့် လူမ ရး 
ဆိင်ရာ အကျို းသက် ရာက်မ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် မူဝါဒဆိင်ရာစစ် ဆးြခင်း သိမ့ဟတ် 
လူမ ရးဆိင်ရာစစ် ဆးြခင်း စကများြဖင့် ြပုလပ်နိင်သည် ပီး ၎င်းလပ်ငန်းစဉ်များမှြဖစ် ပ  
လာသည့် အကြပုချက်များကိ အစိးရနှင့်ြပည်သူများတွဲ၍ အချိန်မှန် တြပန်ချက်များ 
(အြပုသ ဘာ၊ အနတ်သ ဘာ) ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

REDD+ မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများသည ်လက် တွလ့ပ်ငန်းစဉ်နှင့် သစ် တာသယဇာတ 
များအသးြပုမတွင် အြပုသ ဘာ ဆာင်သည့် ြပာင်းလဲြခင်းများကိ ရှာ ဖွ ဆာင်ရွက် 
လိသည့်အခါ နိင်ငများအ နြဖင့် ၎င်း ြပာင်းလဲမများကိ စာင့်ကည့်ရန် လိအပ်မည်ြဖစ် 
သည်။ ဆိလိသည်မှာ ဥပ ဒဆိင်ရာ၊ စီမခန ့ခ်ွဲ ရးဆိင်ရာနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ 
သည ် မာ်လင့်ထားသည့် အကျို းအြမတ်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကိ ထတ် ပးလသိည့် 
အခါ  အကဲြဖတ်ြခင်း။ ၎င်းသည် အမျို းသားအဆင့် သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း 
မူ ဘာင၏် ရည်ရွယ်ချက်အတွက ် ြဖည့်စွက်ချက ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ လြခုစိတ်ချရမအစီအမ 
များ( အာက်တွင်ကည့်ပါ)သည ် တာဝန်သိမကိ ရရိှ စရန် အြခားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ြဖစ ်
သည်။ 

ဘာကိ စာင့် ကည့် လလ့ာမလဲ။ 

Module 8: Policies and Measures တွင် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများက ိ
ြခရာခြခင်းကိ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ PAMs အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများက ိ
ြခရာခြခင်းဆိသည်မှာ နိင်င တာ်အစိးရနှင့် အစိးရမဟတ် သာအဖဲွအ့စည်းများကိ ၎င်း 
တိ၏့ လပ် ဆာင်ချက်များက ိ ြခရာခရန် အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအရာများအပါအဝင် 
အခွင့်အာဏာများကိ လဲ ြပာင်း ပး လိမ့်မည်ြဖစ်သည် (Box 12.12 တွင်ကည့်ပါ)- 
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• ၎င်းတိ၏့ ဆက်စပ်ပတ်သက်မ။ PAMs ၏ ရည်ရွယ်ချက်များသည ် အ ကာင်း 

ကိစ္စအမျို းမျို း ကိ ြခုငမိြခင်းရိှ၊ မရိှ 

• ၎င်းတိ၏့ အသးဝင်မ။ ဝင် ရာက် ြဖရှင်းမသည ် မ ာ်လင့် သာရလဒ်များ ရရှိရန ်

စစ် ဆးရန်သာမဟတ်ဘဲ အနတ်သ ဘာ ဆာင်သည့် ဘးဘက်အကျိုးသက် ရာက် 

မများကိ စစ် ဆးရန်ပါပါဝင်သည်။ 

• ၎င်းတိ၏့ အတွင်းပိင်းချုပ်ကိင်မ။ ၎င်းသည် PAMs မှ ကွဲြပားြခားနား ပီး တူည ီ

သာ ရည်ရွယ်ချက်များ 

ြပည့်စ စရန် သိမ့ဟတ် 

လာ့ချရန်ြဖစ်သည်။ 

• ၎င်းတိ၏့ အြပင်ပိင်း 

ချုပ်ကိင်မ။ ၎င်းသည် 

PAMs ြဖစ် ပီး နိင်င 

တစ်နိင်င၏ နိင်ငအဆင့် 

မဟာဗျူဟာ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

ရးကိ အကူအညီ အ ထာက် 

အပ့ ြဖစ် စနိင်သည ်

သိမ့ဟတ် စီမအပ်ချုပ်မနှင့် 

ငွ ကးဆိင်ရာ နည်းလမ်း 

များပါဝင်သည့် အြခား သာ 

PAMs ြဖစ်နိင်သည်။ 

• ၎င်းတိ၏့ မဟာဗျူဟာ 

နည်းလမ်းဆိင်ရာ ဆက်စပ် 

နမ သိမ့ဟတ် အကျိုးရ 

လဒ်။ ၎င်းသည် ရလဒ်များ 

ြဖစ်နိင် ပီး PAM နှင့်သက ်

ဆိင်နိင်သည ် သိမ့ဟတ် ၎င်း 

တိသ့ည် သက်ဆိင် သာ 

တိက်ဆိင်မြဖစ်နိင်ပါသလား။ 

• ၎င်းတိ၏့ ကန်ကျစရိတ်ပတ ်

သက်၍ ထိ ရာက်မ။ ၎င်းတိ ့

Box  ၁၂.၁၂  မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများကိ 
စာင့် ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် NFMS တိအ့ကား 

ကွဲြပားမနှင့် ြပည့်စမ 

အများြပည်သဆိူင်ရာ မူဝါဒများတွင် စာင့်ကည့် 
လ့လာြခင်း ြပာင်းလဲမနှင့် အမျို းသား အဆင့် 
သစ် တာ စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းစနစ်တိအ့ကား 
ကွာြခားမရှိ သာ်လည်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက ်
တိသ့ည် ဆက်နွယ်မရှိနိင်သည်။ အြခားတစ်ဖက် 
တွင် NFMS သည် သရပ်ြပအဆင့် လပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်မ၏ အကျိုးသက် ရာက်မကိ 
စာင့်ကည့် လ့လာရန် သိမ့ဟတ် REDD+ 
မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများအား ထိ ရာက်စွာ 
ြဖင့် စာင့်ကည့် လ့လာရန ် (tCo2eq or 
biophysical proxies)၊ အြခားတစ်ဖက်တွင ်
မူဝါဒများအား စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းသည ်
၎င်းတိ၏့ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
အ နြဖင့် အားလးကိ ြခုင၍ ဖာ်ြပနိင် သာ 
စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း အ ကာင်းြဖစ်သည်။ 
လပ်ငန်းအ ကာင ် အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မနှင့် 
ထိ ရာက်မအကား ကွင်းဆက်တစ်ခ ချိတ်ဆက ်
ရန် ကို းပမ်းမ ဆာင်ရွက်သင့် သာ်လည်း ဒတိယ 
ဖာ်ြပချက်ရှိ ညန်းကိန်းများသည် ကာဗွန် 
အ ြခြပုချက်မဟတ်ပါ။ NFMS နှင့်ပတ်သက်၍ 
သတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစကိ Module 
(၅) တွနိ့င်သည။် 
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သည ် သ ဘာထားတိက်ဆိင်စွာြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ 

အြခား သာ PAMs နှင့် ကျို း ကာင်းဆီ လျာ်စွာ နင်းယှဉ်နိင်သည့် ကန်ကျစရိတ် 

များြဖစ်နိင်သလား။ ပးပိလ့ိ သာ ရလဒ်များအတွက ် ကို းပမ်းမများ (သွင်းအားစ 

များ၊ သယဇာတများ)ြဖစ်နိင်သလား။ 

• အချိန်နှင့်တ ြပးည ီ ၎င်းတိ၏့ ရရှည်တည်တ့မ။ ၎င်းသည် အစိးရအဖွဲ တ့ငွ် 

ရှင်သန်မ ြပာင်းလဲြခင်းများကိ ြဖစ် စနိင် သာ မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများ 

လ လာက်စွာ ြဖည့်ဆည်းထားသည်။ 

• ၎င်းတိ၏့ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရးအစိတ်အပိင်း။ ၎င်းတွင် ၎င်းတိက့ိ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် ဌာနဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်များကိ 

တိးပွား စရန ်ခွင့်ြပု နိင်သည့် PAMs များ ရှိသည်။ 

 
PAM ကိ ဘယ်သူ တွက စာင့် ကည့် လ့လာမလ ဲ

နိင်င၏ အ ြခအ န ပ မူတည်၍ PAMs ကိ စာင့်ကည့် လ့လာရန ် အာက် ဖာ်ြပပါ 
နည်းလမ်းများကိ အသးြပုနိင်သည်- 

• REDD+ အမျိုးသားအဆင့် ကီးကပ်မအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဘတ်အဖွဲ မ့ျား သိမ့ဟတ ်

အဂျင်စီများသည် PAMs ၏ ထိ ရာက်မကိ စာင့်ကည့် လ့လာရန ် အဓိက 

ဆာင်ရွက်ရ မည့်သူများြဖစ်သည်။ ၎င်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နသည့် အဖွဲ မ့ျားကိ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ မ့ျားြဖင့်ဖွဲ စ့ည်းထားသည့်၏ ပါင်းကူးဆက်စပ်အဖွဲ  ့

များ သိမ့ဟတ် အစိးရအဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများမ ှ

နိင်ငအဆင့် REDD+ ဆးြဖတ်ချက် ပး သည့်အဖွဲအ့စည်းများမှ လွတ်လပ်စွာ 

ထာက်ပ့ ပးနိင်သည်။ ဥပမာ လူမ ရးဆိင်ရာ စစမ်း စစ် ဆး ရးအဖဲွမ့ျား 

• အစိးရမပါဝင်သည့်အဖွဲအ့စည်းများြဖစသ်ည့် စာရင်းစစ်ချုပ်ရး(ဘရာဇီး) သိမ့ဟတ် 

လာဘ်စားမတိက်ဖျက် ရး အဂျင်စီများကဲ့သိ ့ သာ အဖွဲအ့စည်းများသည် PAMs 

လပ် ဆာင်မအ ပ  အြမင်အမျို းမျို းအား စာင့်ကည့် လလ့ာရာတင်ွ အ ရးပါ သာ 

အခန်းက တစ်ရပ် အြဖစ်ပါဝင်သည်။ 

• ပါလီမန်များသည် အြခားက တစ်ရပ်မှ မူဝါဒတစ်ခနှင့် တစ်ခအကား သဟဇာတ 

ြဖစ် စရန် အ ရးပါသည့် အခန်းက တစ်ရပ်အြဖစ်ပါဝင်သည်- 

 - ဥပ ဒ ြပဌာန်းသူအ နြဖင့် ပါလီမန်သည် ဥပ ဒြပဌာန်းြခင်းဆိင်ရာ ညိနင်း 
ဆွး နွးြခင်း အတည်ြပုလက်မှတ် ရးထိးြခင်းအတွက ် တာဝန်ရိှ ပီး ၎င်းသည် 
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REDD+ အစီအစဉ်ကိ စီမအပ်ချုပ်မအတွက ် အ ရးပါသည်။ ဥပမာ၊ ပါလီမန် 
သည ် ဆီအန်းစိက်ခင်းများ ကာင့် သစ် တာြပုန်းတီးမကိ ြဖစ် စြခင်းကိ 
လာ့ချရန် ကို းပမ်းမ၌ တစ်ဖက်တွင်လည်း ဆီအန်းက ကိ အ ထာက်အပ့များ 
ြဖစ်သည့် ရန်ပ ငွဆိင်ရာမက်လးများ ပးြခင်းနှင့်  တာဝန်မရှိ ကာင်း မှတယ် ူ
ထားကသည်။ 

 -  ြပည်သူက့ိယ်စားလှယ်များမှ တရားဝင် ရွး ကာက်တင် ြမာက် သာ ပါလီမန်ရိှ 
အမတ်များသည ် မတူညီ သာ လူမ ရးဆိင်ရာ အ ရးပါသူများ( ဒသခ 
တိင်းရင်းသားများ၊ ဒသခအဖွဲအ့စည်းများနှင့် မို ြ့ပလူမအဖွဲအ့စည်းများ) 
အတွက် အ ရးပါ သာ ဆွး နွးပွဲတစ်ရပ်ကိ စီစဉ် ထာက်ပ့ ပးနိင် ပီး ဥပ ဒ 
ြပုြခင်းနှင့် ရန်ပ ငွခွဲ ဝချထားြခင်းလပ်ငန်းစဉ်တိတ့ွင် ၎င်းတိ၏့ပါဝင်ပတ်သက်မ 
ကိ ရရှိ စနိင်သည်။ 

 -  ပါလီမန်များသည် ရန်ပ ငွနှင့် ဥပ ဒြပဌာန်းြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင် 
သည့် နိင်ငအဆင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်ကိ  ကီးကပ်ရန် အဓိကအခန်းက  
ရှိသည်။ နိင်င တာ်ရန်ပ ငွက ိ လက်ခြခင်းနှင့် စာင့်ကည့်ြခင်းြဖင့် ပါလီမန် 
များသည် စီမခန ့ခ်ွဲမအခွင့်အာဏာအ ပ  စစ် ဆးနိင်မရှိ ပီး နိင်င၏ REDD+ 
ရန်ပ ငွများက ိပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ ညီမမနှင့် တာဝန်ယူမဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်နိင်မ 
ကိ ကူညီနိင်သည်။ 

ြပန်လည်သးသပ်ချက် 

သင့်ရဲ န့ိင်င၏ စီမအပ်ချုပ်မဖွဲ စ့ည်းပက ိ ဖာ်ြပ၍ PAMs ကိ စာင့်ကည့် လ့လာရာတွင ်

မည်သူတွ့င် တာဝန်ရိှသည်ဟ ထင်ြမင်ပါသလဲ။ ၎င်းအား မည်သည့်နည်းလမ်းက ိ

အသးြပု၍ ထာက်ပ့ြခင်း သိမ့ဟတ် ြဖည့်စွက် ပးြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်သနည်း။ 

တာဝန်ယူမဆိင်ရာစနစ်များအတွက် REDD+ တွင် တရားစီရင် ရး၏ အခန်းက သည ်

မည့်သည့်အရာြဖစ်နိင်သနည်း။ 
  

PAMs ကိ ထိ ရာက်စွာ စာင့် ကည့် လ့လာြခင်းအတွက ် အ ြခအ န ကာင်းများ 
ဖန်တီး ပးြခင်း 

အထက်တွင် ဖာ်ြပ ပီးြဖစ်သည့်အတင်ိး PAMs ကိ ထိ ရာက်စွာ စာင့်ကည့်ြခင်းသည ်
အချိန်နှင့် သက်ဆိင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့် သင့် လျာ်သည့် ဥပ ဒဆိင်ရာမူ ဘာင ်
များ လက်ခအသးြပုနိင်သည့်အ ပ တွင်မူတည် ပီး ၎င်းသည် စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း 
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လပ်ငန်းစဉ်ကိ အ ထာက်အပ့ ပးနိင်ရန် မူဝါဒများနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ 
သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 
 
နစ်နာ စသည့်အ ကာင်းအရင်းနှင့် ြပန်လည်အစား ပး လျာ်သည့်စနစ် 

နစ်နာ စသည့်အ ကာင်းအရင်းနှင့်ြပန်လည်အစား ပး လျာ်သည့်စနစ်များ၊ ဆိလိသည်မှာ 
အမျို းသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် လူငယမ်ျားအပါအဝင် ြပင်ပဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအ ပ  
နိင်င တာ်အစိးရ၏ မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များမ ှ အကျို း 
သက် ရာက်မများကိ လက်ခ ြဖရှင်း ပးနိင်ရန် နိင်င တာ်အစိးရအဖွဲအ့စည်းများမှ 
ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် သင့်တင့်မတမရှိ သာ၊ ပွင်းလင်းြမင်သာမရှိ သာ၊ တာဝန်ယူမရိှ သာ 
အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာစနစ်များနှင့် အရင်းအြမစ်များြဖစ်သည်။ ၎င်းစနစ်များနှင့် လပ်ထးလပ ်
နည်းများြဖင့် ကိင်တွယ် ြဖရှင်းနိင်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက ်သူများသွင်းအားစကိ “နစ်နာ 
စသည့်အ ကာင်းအရင်း၊ ြပန်လည် ြပာဆိ ဆွး နွးြခင်းနှင့် အကြပုချက်များ” သိမ့ဟတ်  
အြခားအသးအနးများြဖင့် သးစွဲ ခ ဝ နိင်သည်။ 

GRMs သည ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအ ပ  အဖွဲအ့စည်းများမှ အကျိုးသက် ရာက ်
နငိသ်ည့် အ ကာင်းအရာနှင့် အ ြခအ နများရှိလင ် အားကိးအားထားြပုရာ နရာြဖစ ်
လာနိင်သည်။ GRMs သည် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ စ့စပ်ညိနင်းြခင်း သိမ့ဟတ ်
ထိ ရာက် သာ လြခုစတ်ိချရမအစအီမများြဖင့် တားဆီးကာကွယ် ပးနိင်ြခင်းမရှိသည့် 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့်သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စများကိ တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ပထမဦး 
ဆး သာ အ ကာင်းအရာြဖစ်သည်။ GRMs အ ကာင်း နှင့်ပတ်သက်၍ အ သးစတ်ိကိ 
Module 11: Public Awareness and Stakeholder Engagement တွင် ဆွး နွး 
ထားပါသည်။ 
 
လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ 

UNFCCC ဆးြဖတ်ချက် 1/CP.16, Annex I အပိဒ်(၂)အရ Cancun လြခုစိတ်ချရမ 
အစီအမများသည် REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ အစိးရ 
မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နိင်ငအဆင့်မဟာဗျူဟာ/လပ်ငန်းစီမချက်တွင် လပ်ငန်း ဆာင် 
ရွက်မည့်အစီအမများ၊ မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများ အသးြပုရာတွင်လည်း ကာင်း 
ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းများပါဝင် ပီး ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်မ 
အစီအစဉ်များကိ ဖာ်ြပ ပးပါသည်။ နိင်ငများအ နြဖင့် ၎င်းလြခုစိတ်ချရမအစီအမများကိ 
မည်ကဲ့သိ ့ ြဖရှင်းရန်နှင့် လးစားလိက်နာရန် သတ်မှတ်ထား ပီး (လြခုစိတ်ချရမအစီအမ 
များဆိင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်)နှင့် ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များ၏အကျဉ်းချုပ် 
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ကိ ရလဒ်အ ြခြပု ပး ချမများအတွက် သတ်မှတ် ပးရန် UNFCCC အ နြဖင့် လိအပ ်
သည်။ Module 7: Safeguards တွင်ကည့်ပါ။ 

လြခုစိတ်ချရမအစီအမများကိ ဆာင်ရွက်မည့် နိင်င၏နည်းလမ်းသည ် လြခုစတ်ိချရမ 
အစီအမများအား သတ်မှတ် ြဖရှင်းြခင်းနှင့် လးစားလက်ိနာြခင်းတိအ့တက်ွ မူ ဘာင ်
တစ်ခကိ နည်းလမ်းတစ်ရပ်အ နြဖင့် ထတ် ပး ပီး ၎င်းအ နြဖင့် တည်ဆဲစီမအပ်ချုပ်မ 
ဆိင်ရာအစီအစဉ်များရှိ နိင်င တာ ် မူဝါဒရည်မှန်းချက်၊ အ ြခခများနှင့် ညညီတ်ွ၍ 
သဟဇာတြဖစ် စရမည်။ အနည်းဆးအ နြဖင့် REDD+ လပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်ကိ အ ကာင ်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် သာအခါ REDD+ ဆာင်ရွက် နသည့်နိင်ငများအား Cancun 
လြခုစိတ်ချရမအစီအမများကိ တိးြမင့် ပးရန်နှင့် ထာက်ခ ပးရန ် တာင်းဆိထားသည်။ 
နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် အာက် ဖာ်ြပပါနည်းလမ်း(၃)ရပ်ြဖင့် လြခုစတ်ိချရ မအစီအမများ 
ကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည-် 

I. REDD+ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် စာရွက် ပ တွင ်

ရးသား ဖာ်ြပထားသည့ ်မူဝါဒများ၊ ဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (PLR) 

သည ် Cancun လြခုစတ်ိချရမအစီအမများနှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စရမည်။ 

ဆိလိသည်မှာ လြခုစတ်ိချရမအစီအမများကိ မည်က့ဲသိ ့ ြဖရှင်းမလ။ဲ PLR တွင ်

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပးမဆိင်ရာ မူဝါဒများ၊ 

စက်မလပ်ငန်းဆိင်ရာစနန်းများနှင့် နိင်င၏ဥပ ဒဆိင်ရာစနစ်အရ ဒသခ တိင်းရင်း 

သားများနှင့် ဒသခအဖွဲအ့စည်းများ၏ ဓ လ့ထးထမ်းဆိင်ရာစများ ပါဝင်နိင်သည်။ 

II. ဌာနအဖွဲအ့စည်းများပူး ပါင်းစီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားရှိမ- သက်ဆိင်သည့် PLR ကိ 

လက် တွတ့ွင ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မနှင့် အကျို းရလဒ်များအား 

သရပ်ြပု ဆာင်ရွက်နိင်မတိက့ိရရှိ စရန် ၎င်းတိ၏့ သ ဘာတူညီချက်များ၊ လပ်ထး 

လပ်နည်းများနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်များ၊ ဆိလိသည်မှာ လြခုစိတ်ချရမ အစီအမ 

မည်မကိ လးစားလိက်နာသည်။ ၎င်းအစီ အစဉ်များအား အများြပည်သူ၊ ပဂ္ဂလကိ 

သိမ့ဟတ် မို ြ့ပလူမအဖွဲအ့စည်းများအတွင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် ပီး PLRs ကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွရန် နှင့် ပိမိတိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဒသခ 

တိင်းရင်းသားများနှင့် ဒသခအဖွဲအ့စည်းများအပါအဝင် နိင်ငသားများ၏ တစ်ဦး 

ချင်း စွမ်း ဆာင်ရည်တိးြမင့် စရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားရှိမများလည်း ပါဝင်သည်။ 

III. REDD+ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နစဉ်တစ် လာက်လး REDD+ လြခု 

စိတ်ချရမအစီအမများကိ မည်ကဲ့သိ ့ ြဖရှင်းမည်၊ လးစားလိက်နာမည်ဆိသည့် 
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အချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စ ဆာင်းရန်နှင့် ြပုလပ် ပး 

နိင်ရန် သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ 

သတင်းအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်အတွင် ထတ်ြပန်ထား သာ လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ 
အ ပ  Durban ဆးြဖတ်ချက်နှင့် ၎င်းအ ကင်းအရာတင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန် 
နှင့် အကိမ် ရအား ထတ်ြပန် ပး သာ UNFCCC Warsaw ၊ ဆိလိသည်မှာ လပ်ငန်း 
အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ြခင်းစတင် ပီး နာက်နှင့် နိင်ငအဆင့်ဆက်သွယ် ရးနှင့် တစ်ညီ 
တစ်ညွတ်တည်း(နှင့် UNFCCC REDD+ Web Platform ြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း) 
 
Cancun လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ၏ စည်းမျဉ်းများအတွင်း မူဝါဒနှင့်နည်းလမ်းများ၏ 
အကျိုးအြမတ်နှင့် ရင်းနှီး စွန်းစားရမတိအ့ ပ  အကဲြဖတ်သးသပ်ချက် 

အစိးရမှ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ် ပးသည့် မူဝါဒများနှင့်နည်းလမ်းများ၏ ရင်းနှီးစွန်းစားရမနှင့် 
အကျို း အြမတ်များအား အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်နှင့် ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ြခင်း(ဥပမာ UN-
REDD အကျို းအြမတ်နှင့် ရင်းနှီးစွန ့်စားရမ အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်မူ ဘာင်(BeRT) 
နည်းလမ်းကိ Module 7: Safeguards) ကိ ဆာင်ရွက်သင့် ပီး နိင်ငများအ နြဖင့် PLR 
ကိ ရည်ညန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ ရင်းနှီးစွန ့်စားရမများကိ လာ့ချ ပးြခင်း သိမ့ဟတ် အကျို း 
အြမတ်များအား တိးြမင့် ပးြခင်းတိနှ့င့် သက်ဆိင်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ပါဝင်သည်။ ၎င်း 
အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်သည် REDD+ မဟာဗျူဟာတင်ွပါဝင်သည့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက ်
ချက်များအ ပ  ကွက်လပ်များကိြဖည့်ဆည်း ပးနိင် ပီး ဆြဖတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ 
သတင်းအချက်အလက်များကိ ထတ်ြပန် ပး နိင်သည။်  

ဥပမာ၊ Cancun လြခုစိတ်ချရမအစီအမများသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ ထိ ရာက် သာ 
သစ် တာအပ်ချုပ်မနှင့် အချုပ်အြခာအာဏာတိအ့ ကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ 
ထားသည်။ နိင်ငတစ်နိင်ငရှိ လြခုစိတ်ချရမအစီအမများကိ လ့လာြခင်း သိမ့ဟတ် ခဲွြခား 
ြခင်းြပုလပ်ပါက အာက် ဖာ်ြပပါအ ကာင်းအရာများ ပါဝင်သည်ကိ တွရ့ှိနိင်သည-် 

• သတင်းအချက်အလက်များ လက်ခရရိှ 

ြခင်း 

• ကျား၊ မ အခွင့်အ ရး ညီမမ 

• တာဝန်ခမ • ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ ထိ ရာက်သည့် သစ် တာ 

စီမအပ်ချုပ်မအတွက် နိင်င/ ဒသ အဆင့် 

ဥပ ဒ၊ မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကိ 

ထတ်ြပန်ြခင်း 

• ြမယာလပ်ပိင်ခွင့် • လာဘ် ပးလာဘယူ်မများ 
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• အကျို းအြမတ်များအား ညီတူညီမ  

ခွဲ ဝြခင်း(လြခုစိတ်ချရမအစီ အမများ 

(ခ) နှင့် (ဃ) တိြ့ဖင့် ထပ်နိင်သည်။) 

• ဌာနဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများအချင်းချင်း 

သ ဘာတူညီချက်များက ိ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင် 

ရန် သယဇာတအရင်းအြမစ်များ ခွဲ ဝ ပးြခင်း 

နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးြခင်း 

• တရားဥပ ဒစိးမိးမ • ဆြဖတ်ချက် ပးသည့် လပ်ငန်းစဉ်များတွင် 

ပူး ပါင်း ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း (လြခုစတ်ိ 

ချရမအစီအမများ (ဂ) နှင့် (ဃ) တိြ့ဖင့် 

ထပ်နိင်သည်။) 

• အခွင့်အ ရးချို း ဖာက်မ များအတွက် 

ထိ ရာက်သည့် ြဖရှင်းမကိ ဆာင်ရွက ်

ပးြခင်းနှင့် အြငင်းပွားမများ ြဖရှင်း 

ပးြခင်း(နစ်နာဆးဆးရး မ ပး လျာ ်

စ ရးနည်းလမ်း) အပါအဝင် တရား 

မတမကိ လက်ခကျင့်သးြခင်း (လြခု 

စိတ်ချရမ အစီအမများ   (ဃ)တိြ့ဖင့် 

ထပ်နိင်သည်။) 

 

မူဝါဒများနှင့်နည်းလမ်းများကိ အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်သည ် အာက် ဖာ်ြပပါ မးခွန်းများက ိ
ပးစွမ်းနိင်သည-် 

• REDD+ လပ်ငန်းစီမချက်/PAMs သည် ဆက်နွယ်သည့် သတင်းအချက်အလက် 

များကိ အချိန်နှင့်တ ြပးညီ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထသိ ့ သင့် လျာ်သည့်ပစ၊ 

ဘာသာစကားတိြ့ဖင့် ပးနိင်မ ရိှ/မရိှ (ဆိလိသည်မှာ ရန်ပ ငွဆိင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်၊ ဆးြဖတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ စျး ပို င်စနစ်နှင့် 

အြခားစည်းရးသည့် လပ်ငန်းစဉ်များ) 

• လက်ရိှ တည်ဆဲသစ် တာအဖဲွအ့စည်းဆိင်ရာ ဆးြဖတ်ချက် ပးမပစများအား 

ရှင်းလင်း တိကျစွာြဖင့်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အခန်းက ၊ တာဝန်ဝတ္တ ရားတိြ့ဖင့် 

အသစ် သိမ့ဟတ် တိးြမင့် စရန် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ြခင်းရှိ၊မရှိ 

• ရှင်းလင်းတိကျ၍ တိင်းတာရနိင် သာ အချိန်ကန်သက်သာသည့် ရည်မှန်းချက်များ 

ကိ ရရှိ ရး စာင့်ကည့် လ့နိင်ြခင်းရှိ၊ မရိှ 
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• အကျို းသက် ရာက်မရှိ သာ ဥပ ဒ/စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများြဖင့် မူ ဘာင်ချမှတ် 

နငိမ်နှင့် ဥပ ဒြပဌာန်းနိင်မရှိမရှိ၊ ၎င်းအြပင် သင့် လျာ် သာ ပိတ်ပင်တားြမစ်မ 

များကိ ဆာင်ရွက်နိင် ြခင်းရှိ၊ မရိှ 

• စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၊ တားြမစ်ြခင်းနှင့် ပိတ်ပင်ြခင်းနည်းလမ်းများြဖင့် လာဘ် ပး 

လာဘ်ယူကိစ္စရပ်များအား တိက်ဖျက်ရန် လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ ဆာင်ရွက် ပး 

နိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ 

• ထိ ရာက်စွာအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်သင့် လျာ် သာ စွမ်း ဆာင်ရည် 

များ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ြခင်း ရှိ၊မရှိ(တစ်ဦးတစ် ယာက်ချင်း၊ အဖွဲအ့စည်း၊ စ ပါင်း 

နှင့် ရန်ပ ငွ ဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည)် 

• ကျား၊ မ တန်းတူညီမမနှင့် အမျို းသမီးများ/ မိန်းက လးများအ ပ  ဆိးကျို း 

သက် ရာက်မ ရိှ၊ မရိှ 

• ပ ဖာ်ြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အခွင့်အလမ်းနှင့် အကျို း 

အြမတ်များ လက်ခရယူြခင်းတိတ့င်ွ အမျို းသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်များ၏ 

စွမ်းရည်များကိ အကျိုး သက် ရာက်မ ညီတညူမီ ြခင်းရိှ၊ မရိှ 

တစ်ချနိတ်ည်းမှာပင် တည်ဆဲမူဝါဒများ၊ ဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား 
ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိအပ်လိမ့်မည်ြဖစ် ပီး လိအပ်ချက်များကိ 
ဆန်းစစ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဥပမာ၊ လြခုစိတ်ချရမအစီအမများအတွက် 
အာက်ပါ မးခွန်းများ တည်ရိှ နဆဲြဖစ်သည်- 

• လက်ရိှ PLRs သိမ့ဟတ် အြခားနည်းလမ်းများသည် REDD+ လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တ ြပးညီ အသးြပုနိင် သာ သတင်း 

အချက်အလက်များကိ လက်ခအသးြပုနိင် ရး ထတ်ြပန် ပးရန်၊ အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ 

ဆးြဖတ်ချက်ချ ရး ဖွဲ စ့ည်းပအား တည် ထာင်ရန်နှင့် REDD+ လပ်ငန်းများ၏ 

ထိ ရာက်မကိ အကဲြဖတ်ရန်၊ 

- ဥပမာ၊ ခွင့်ြပု သာသစ်ထထည်နှင့် စာရင်းစစ် ပီး အမှန်တကယ် ရာင်းချရသည့် 
သစ်ထထည်တိအ့ကား ြခားနားမကိ စာင့်ကည့် လလ့ာြခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် 
သတင်း အချက်အလက်ထတ်ြပန် ပးြခင်း၊ ၎င်းသည ် တရားမဝင်သစ်ထတလ်ပ် 
ြခင်းြဖင့် သစ် တာအတန်းအစားကျဆင်း စြခင်းကိြဖစ် စသည့် အ ကာင်းအ 
ရင်းများကိ စစ် ဆး ထာက်ြပနိင်ြခင်း သိမ့ဟတ် လက်ရှိရှင်းလင်း ပီး လက် တွ  ့
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ဆန် သာ သစ် တာအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များက ိ
ရရှိနိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ 

• ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကိ ကိယ်စားြပု သာ အဖွဲအ့စည်းများ၏ တာဝန်ယူမရရှိ 

စရန် နည်းလမ်းများပါဝင်မရှိ၊ မရိှ 

 - ဥပမာ၊ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒသခဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ 
ယကည်မနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မကိ တိးြမင့် စရန်ကူညီ ပးသည့် 
အမျို းသား၊ အမျိုးသမီးများ အပါအဝင် ဒသခြပည်သူများအစအဖွဲ၏့ 
သစ် တာြပန်လည်ြပုစပျို း ထာင် စိက်ပျို းြခင်း 

• REDD+ လပ်ငန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အခွင့်အာဏာအလွဲ 

သးမများကိ တားဆီးြခင်း၊ စစမ်းြခင်းနှင့် ပိတပ်င်တားြမစ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက် 

နိင်ြခင်းရှိ၊ မရိှ 

 - ဥပမာ၊ တရားမဝင်သစ်ထတ်လပ်မအပါအဝင် သစ် တာမများကိ တိက်ဖျက်ရာ 
တွင် ဘက် ပါင်းစမှ ဆာင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းကိ အသးြပုြခင်း၊ သစ် တာမ 
များ ြဖရှင်း တိက်ဖျက်သည့်အခါ အားလးပူး ပါင်းမြဖင့် ြဖရှင်းြခင်းစနစ်ြဖစ် 
သည့် အင်ဒိနီးရှားနိင်ငတွင် ဥပ ဒများစွာက ိ အသးြပုြခင်းြဖင့် တရားမဝင ်
သစ်ထတ်လပ်ြခင်းကိ ြဖရှင်းြခင်း၊(anti-money laundering legislation, 
သစ် တာဥပ ဒြပဌာန်းြခင်းနှင့် လာဘ် ပးလာဘ်ယူမ တိက်ဖျက် ရး ဥပ ဒ) 

 

လြခုစိတ်ချရမအစီအမများရရှိ စရန ် နိင်င၏နည်းလမ်းအ နြဖင့်  ကာင်းမွန် သာ 
စီမအပ်ချုပ်မ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းဆိင်ရာ နိင်ငများ၏ ဥပမာများ 

• ဖိလစ်ပိင်နိင်င၏ REDD+ လာဘ်စားမဆိင်ရာ အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်တွင် အဓိက 

စွန ့်စားရမ နှစ်ခရိှ ပီး ၎င်းတိသ့ည် ဒသအာဏာပိင်များ၊ မို ့ တာ် ကာင်စီနှင့် 

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များနှင့် ဒသအစိးရအဖွဲအ့စစည်းများမှ တရားမဝင် 

ခွင့်ြပုမိန ့်ပါမစ်များ (သယဇာတ အရင်းအြမစ်များထတ်ယူသးစွဲခွင့်ြပုမိန ့်၊ cutting 

permits၊ အ သးစားသတ္တ ုတးူ ဖာ်ြခင်း ခွင့်ြပုမိန ့်) ထတ် ပးြခင်းနှင့်ဆက်နွယ် န 

သည်။ ၎င်းအ ကာင်းအရာများသည ် တွန်းအားများ ြဖစ် ပ စသည့်အ ပ တွင ်

ြဖစ် စနိင်သည့်အ ကာင်းအရာများနှင့် အကျို းသက် ရာက်မများ ြဖစ်နိင် ပီး လက်ရိှ 

အချိန်တွင် နိင်င၏လြခုစိတ်ချရမအစီအမများဆိင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပ ဒများနှင့် 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရးဆွဲရာတွင ်ထည့်သွင်း ရးဆွဲထားသည်။ 



Journal 12 – Good Governance 

  49 

• ဘူတန်နိင်ငတွင် REDD+ လာဘ်စားမဆိင်ရာ အကဲြဖတ်သးသပ်ချက်သည် နိင်င၏ 

Cancun လြခုစိတ်ချရမအစီအမများကိ ကိ ဖာ် ဆာင်ရာတွင ်သတင်းအချက်များ 

ပးနိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖာ် ဆာင်ြခင်းြဖစ် ပီး၊ အထးူသြဖင့် လြခုစတ်ိချရမ အစီအမ 

များ (၂(ခ))တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အချက်က ိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ် ပီး ၎င်း 

သည ် စီးပွားြဖစ်သစ်ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ကျးလက် ဒသသစ် ထာက်ပ့ ရးတိတ့ွင် 

စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များ၊ တရားမဝင်သစ်ထတ်လပ်မ 

များနှင့် သစ် တာမများ၊ ဗဟိချုပ်ကိင်မနှင့် အစအဖဲွပိ့င်သစ် တာတည် ထာင်ြခင်း 

တိနှ့င့် ဆက်နွယ် နသည်။ 

• နိင်ဂျီးရီးယားနိင်ငတွင် ခိင်မာသည့် စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက် 

အလက်များနှင့် လြခုစတ်ိချရမအစီအမများဆိင်ရာ သတင်းအချက်စနစ်(SIS) 

ရးဆွဲရာတွင် နိင်င၏လပ်ငန်း စီမချက်တိအ့ကား ဆက်နွယ်မနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်းမ 

တိက့ိ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထ  SIS ကိ ရးဆွဲြခင်းနှင့် ရရှိြခင်းတိ ့ နှင့်ပတ ်

သက်၍ သတင်းအချက်အလက် ပး ပီး အ လးထား၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရှိ ပီး 

၎င်းမှတစ်ဆင့် နိင်ငအဆင့် SIS ရးဆွဲရာတွင ် သက်ဆိင်သည့် အစိတ်အပိင်းများ 

နှင့်ဆက်နွယ် နသည့် စီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မအြဖစ်သိ ့ ဖန်တီးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

နိင်ဂျီးရီးယားနိင်ငအ နြဖင့် စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာစိန် ခ မ (၄)ခကိ ဦးစား ပး၍ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ တွဆ့ ဆွး နွးပွဲ ဆာင်ရွက် နသည်- REDD+ ဆက်စပ ်

ပတ်သက်သူများအား ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် ရး သတင်း 

ပးြခင်း၊ REDD+  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဒသအဖဲွအ့စည်းများ 

ပူး ပါင်းဆာင်ရွက်ြခင်း၊  REDD+ လပ်ငန်းစဉ်အတွက် မူဝါဒနှင့် ဥပ ဒမူ ဘာင ်

များနှင့် သဟဇာတြဖစ် စြခင်း၊ REDD+ လပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရန်ပ ငွဆိင်ရာ ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမနှင့် တာဝန်ယူမ။ 

• ဗီယက်နမ်နိင်ငတွင် PLR လိအပ်ချက်ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းကိ REDD+ လြခု 

စိတ်ချရမ အစီအမများနှင့်ပတ်သက်၍ ရွးချယ်မများ၊ ဦးစား ပးအ ကာင်းအရာ 

များ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အကြပုချက်များကိ ထာက်ပ့ ပးရန ် စီစဉ် ဆာင်ရွက ်

ထားသည်။ PLRs  (၆၀) ခခန ့် သည် Cancun လြခုစိတ်ချရမအစီအမများအား 

ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်စီစဉ်ထားရှိ သာ်လည်း လက် တွ  ့

တွင် စာရွက်စာတမ်းအဆင့်သာရှိ ပီး အကဲြဖတ် လ့လာနိင်ြခင်းမရှိ သး ပ။ ဥပမာ 

အားြဖင့် လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ(ခ)ကိ လိက်နာ၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် 

ထိ ရာက် သာ သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မစနစ်၊ နိင်ငအဆင့် ဥပ ဒ ြပဌာန်းြခင်းနှင့် 
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အချုပ်အြခာအာဏာတိက့ိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် သတင်းအချက်အလက် 

လက်ခရရှိြခင်း၌ လိအပ်ချက်ကွက်လပ်ရှိ န ပီး ၎င်းကွက်လပ်အား ြဖည့်ဆည်းနိင်ရန် 

LEP No. 55/2014/QH13 နှင့် ၂၀၁၃ ဥပ ဒကမ်းတိနှ့င့်ပတသ်က်သည့် သတင်း 

အချက်အလက် များကိ သးစွဲြခင်းြဖင့် ကွက်လပ်ကိ ြဖည့်စွက်နိင်သည်။ 

ြပန်လည်သးသပ်ချက် 

လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ(ခ)တွင် ဖာ်ြပထားသည့် အချက်များ(ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် 

ထိ ရာက်သည့် စီမအပ်ချုပ်မ) တိနှ့င့ပ်တ်သက်၍ သင့်ရဲ န့ိင်ငတွင် ကာင်းမွန် သာ 

အပ်ချုပ်မသိမ့ဟတ် သီးြခားကိစ္စရပ်များ၏ မည်သည့်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကိ ဖာ်ြပ 

ဆွး နွးလိသနည်း။ 

သင့်ရဲ န့ိင်ငရှိ လက်ရှိစီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်သည် REDD+  

စိတ်ချရမ အစီအမများဆိင်ရာစနစ်အတွက် တန်ဖိးရှိ သာသတင်းအချက်အလက်များက ိ 

ထတ်ြပန် ပး နိင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ထတ်ြပန်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းစနစ်တွင ်

မည့်သည့် ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများပါဝင်နိင်သနည်း။ 

 
REDD+ ရန်ပ ငွများအား ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ ညီမမနှင့် တာဝန်ယူမတိြ့ဖင့ ် စမီ 
အပ်ချုပ်ြခင်း 

ရန်ပ ငွများအ ပ  မာ်မှန်းချက်များအား အပ်ချုပ်ြခင်းြဖင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် 
ပတ်သက်သည့် ပဋိပက္ခြဖစ်နိင် ြခများကိ လာ့ချရန် REDD+ ရန်ပ ငွများအား စီမ 
ခန ့ခဲွ်ြခင်း ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် တာဝန်ယူမတိြ့ဖင့် စွန ့်စားရင်းနှီးြခင်းနှင့် အခွင့်အလမ်း 
များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဥပမာ၊ ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ ပးသူများ၏ ယကည်မတိ 
တိးပွား စြခင်းနှင့် ၎င်းမှတစ်ဆင့် ငွ ကးထိန်းချုပ်မအတွက် အလာအလာက ိ ြဖစ် စနိင် 
သည်။ 

REDD+ လပ်ငန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အကျို းသက် ရာက်မ ရှိနိင ်
သာ မူဝါဒများနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်းြဖင့် သင့် လျာ ်
သာ ဥပ ဒဆိင်ရာမူ ဘာင်များသည် သစ် တာြပုန်းတီးမနှင့် သစ် တာအတန်းအစား 
ကျဆင်းြခင်းကိ ြဖရှင်းနိင်ရန် ရန်ပ ငွဆိင်ရာမက်လးများကိ ဖန်တီး ပးနိင်သည်။ 

REDD+ ရန်ပ ငွစီမခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉ်တွင် ကာင်းမွန် သာအ လ့အကျင့်များအား ဖာ်ြပ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

• ယကည်စိတ်ချရမ အနည်းဆး သာစနန်းများအား ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာြဖင့် 

ရန်ပ ငွအား စီမခန ့ခ်ွဲြခင်း(လိ ငွြပမများက ိ ြဖရှင်းြခင်းအတွက် အကဲြဖတ်သးသပ် 

ချက်များနှင့် လပ်ထး လပ်နည်းများအတွက် စများ) 

• ရန်ပ ငွစာရင်းများ၊ ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ ပးသူများ၏ အကူအညီများနှင့် အသးစရိတ် 

များကိ အများြပည်သူများ အချိန်နှင့်တ ြပးည ီ သရိှိနိင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။ 

အထူးသြဖင့် ထတ် ပး ငွများနှင့် ပး ချမများ၏ ညိနင်း ြဖရှင်းြခင်းကိ လွယ်ကူစွာ 

ဆးြဖတ်နိင်ရန် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်လ လာက်စွာရရှိသည်။ 

• ရည်ရွယ်ထားသည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထသိ ့ သတင်းအချက်အလက်များ 

ရာက်ရှိနိင်ရန် အများြပည်သူများ လက်ခနိင် သာ သတင်းအချက်အလက် 

အသးြပုမကိ စာင့်ကည့် လ့လာရမည်။ 

 
REDD+ ရန်ပ ငွများအား စီမအပ်ချုပ်ရန ်ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက ်
ပးြခင်း 

• စာရွက်စာတမ်းများအား သတမှ်တသ်ည့်ရက်တင်ွ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ြဖန ့်ဝြခင်း 

နှင့် သင့် လျာ် သာဘာသာစကားြဖင့် အများြပည်သဖူတရ်နိင်ရန် စီစဉ်ရမည်ြဖစ် ပီး 

မို ြ့ပလူမ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပွင့်လင်း သာ ဆွး နွးပွဲကျင်းပ၍ သတင်းအချက ်

အလက်များအား ပမှန် ရယူရမည်ြဖစ်သည်။ 

• ကိယ်စားလှယ်ြဖင့် ရန်ပ ငွထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် မို ြ့ပလူမအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

ဒသခတိင်းရင်းသားများနှင့် ဒသခြပည်သူအဖွဲအ့စည်းများမှ အြခား သာ 

တာဝန်ယူမ နည်းလမ်းြဖင့် ဆးြဖတ်ချက်ချသည့်ကိစ္စတွင် ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ ပးသ ူ

နှင့် လက်ခသည့်နိင်ငများအကား အခွင့်အဏာကိ ညမီ စရနရမညြ်ဖစ် ပီး မို ြ့ပလူမ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပွင့်လင်း သာ ဆွး နွးပွဲကျင်းပ၍ သတင်းအချက်အလက်များ 

အား ပမှန်ရယူရမည်ြဖစ်သည်။  

• စီမအပ်ချုပ်မအဖဲွတွ့င် တစ်သးီပဂ္ဂလလမ်းမိးမနှင့် သင့် လျာ် သာ ဖာ်ထတ်ြပသမ 

လိအပ်ြခင်းြဖင့် စီးပွား ရးအကျို းအြမတ်ရရှိ စသည့် ၎င်းတိ၏့ မိသားစဝင်များနှင့် 

ဥပ ဒ ချိုး ဖာက်မများကိ မဲ ပးဆးြဖတ်ရန်နှင့်ပိတ်ပင်ြခင်းမှ ရှာင်ရှားမများက ိ

တားဆီးရန်နှင့် တူညီ သာဌာနတစ်ခမ ှ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် အခန်းက ကိ 

ရရှိ စသည့် ပါဝင်သူများအကား ပဋိပက္ခများကိ တားဆီးရန် ရန်ပ ငွများသည် 
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ဥပ ဒ ကာင်းအရ ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူများနှင့်ပတ်သက်၍ 

ပဋိပက္ခများကိ ြဖရှင်းနိင်သည့် ရှင်းလင်းတိကျသည့် ညန်ကားချက်များရှိရမည်။ 

 
လစ်လျူရြခင်း၊  အ ကာင်းြပချက် ပးြခင်းနှင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း 

• လာဘ်စားမများအတွက ် ရင်းနှီးစွန ့်စားရမများကိ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်ြခင်းနှင့် 

စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းအတွက ် တာဝန်ဝတ္တ ရားများသည ် ရှင်းလင်းမရှိ ပီး 

ြပန်လည် ပးဆပ်ရမကိ ကာက်ရွ ့ြခင်းမရှိဘ ဲ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စွမ်း ဆာင်ရည်များ 

ကိ ထတ် ပးရမည်။ 

• တရားဝင်လွတ်လပ်သည့်စစ် ဆး ရးအဖဲွအ့စည်းသည် ရန်ပ ငွအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ 

အ ပ  လစ်လျူရနိင်ရမည်ြဖစ် ပီး လမ်ိလညမ်၊ အလဲွသးမနှင့် အြခားလာဘ်စားမ 

အ လ့အကျင့်များအား အခိင်အမာ ကိင်တွယ် ြဖရှင်းရမည်။ 

• အတွင်း၊အြပင်လွတ်လပ်သည့်ရန်ပ ငွဆိင်ရာ၊ လပ် ဆာင်မနှင့်အကျို းသက် ရာက်မ 

ဆိင်ရာ စာရင်းစစ်များသည ်ပမှန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

• တားဆီးကာကွယ် ရးစနစ်များ(စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း နှင့် 

ဂရတစိက် စာင့်ကည့် လ့လာြခင်း အပါအဝင်)ကိ အ လးထားရမည်ြဖစ် ပီး 

တရားမတမရှိစွာနှင့် သင့် လျာ်စွာ ပိတ်ပင်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

• အ ကာင်းြပချက် ပးြခင်းနှင့် ြပန်လည် ြဖရှင်းြခင်းစနစ်များသည် လက်ခကျင့်သးရ 

မည်ြဖစ် ပီး အစအဖွဲလ့ိက် သာ်လည်း ကာင်း၊ တစ်ဦးတစ် ယာက်ချင်း သာ်လည်း 

ကာင်း အသးြပုနိင်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

ညီမမ 

• REDD+  အကျိုးအြမတ်ဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များသည ် ဓ လ့ထးထမ်းအရ 

ြမယာနှင့် ြမ ပ သယဇာတများပိင်ဆိင်မမရှိ သာ သိမ့ဟတ် ြမယာမရှိ သာ 

ဒသခတိင်းရင်းသားများ၊ အစအဖွဲ မ့ျား၊ အမျို းသမီးများ သိမ့ဟတ် လူငယ်များ 

ပါဝင်ရမည်ြဖစ် ပီး၊ သယဇာတများအ ပ  ရယူအသးြပုပိင်ခွင့်ရရှိ၍ သစ် တာ 

အပ်ချုပ်မနှင့် အသးြပုမတွင် တိက်ရိက်သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိကပ်ါဝင်သည့် အခန်းက  

ရရှိနိင်ရမည်။ ဗီယက်နမ်နိင်င၏ REDD+ ကျား၊ မ ဆိင်ရာ ဆန်းစစ် လ့လာမသည ်

ရန်ပ ငွပစ၊ စီမအပ်ချုပ်မနှင့် အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မတင်ွ ညမီမရိှ ကွက်လပ်ြဖစ် နမကိ 

အထက်တွင် ဖာ်ြပခဲ့ ပီးသည့်အတိင်း ရည်ညန်းြပဆိသည်။ 
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• သစ် တာထိန်းသိမ်း ရးနှင့် REDD+ လပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူများ 

အား ညီမ သာ အကျို းအြမတ် ဝမ ြခင်းြဖင့် ဆချီးြမင့် ပးသည်(ယခ ဖာ်ြပလိသည့် 

အကျို းအြမတ်ဆိသည်မှာ ငွ ကး နှင့် ငွ ကးမဟတ်သည့် အကျို းအြမတ်များက ိ

ဆိလိြခင်းြဖစ် ပီး ကနဦးကိုတင် ပး ချမများ၊ အဆင့်လိက် ပး ချမများ၊ အခွန်အခ 

များ၊ ဌာနဆိင်ရာစွမ်း ဆာင်ရည်ြမင်တင်ြခင်း၊ ပညာ ရးနှင့် သင်တန်း ပးြခင်း 

များြဖစ်သည)်။ UN-REDD  Vietnam Programme Gender Analysis(2013) 

တွင် အမျို းသမီးများသည ် ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများအတွက ် ပး ချမနှင့် အစအဖဲွ  ့

ပငိသ်စ် တာလပ်ငန်း စီမကိန်းများမှ အကျို းအြမတ်များလက်ခရရှိနိင်ရန် ရန်းကန် 

ရသည်ကိ တွရိှ့ရ ပီး၊ ၎င်းတိ ့၏ ြမယာပိင်ဆိင်ခွင့် ကင်းမဲ့မသည် တာဝန်ယူရမ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိင်းြဖစ်နိင်သည်။ 

 
နိင်ငများြဖင့် ဥပမာ ပးြခင်း 

နိင်ငအဆင့် REDD+ ရန်ပ ငွများစွာသည် REDD+ ရန်ပ ငွလက်ခရန် အတွက် ပစမျိုးစ 
ရွးချယ်၍ REDD+ ရန်ပ ငွစီမအပ်ချုပ်မစနစ်များကိ ပစ ဖာ်၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် 
တာဝန်ယူမ အ ပ  ပါင်းစပ်ထည့်သွင်းရမည်။ ဥပမာ- 

• သတင်းအချက်အလက်များ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၊ သတင်း ပးပိြ့ခင်း 

နှင့် အလွဲသးမများကိ ပိတ်ပင်ြခင်းစသည့် နည်းလမ်းများစွာပါဝင်သည့် REDD+ 

ရနပ် ငွ လပ်ငန်းသးလက်စဲွတင်ွ DRC ကိ ပါင်းထည့်ရမည်။ ဥပမာ၊ နည်းပညာ 

ကာ်မတီသည ် မို ြ့ပလူမအဖွဲအ့စည်းများရှိကမ်းကျင်သူများအပါအဝင် အကဉာဏ်၊ 

အကြပုချက်များကိ တင်သွင်း၍ အဆိြပုလာ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းကိ 

လ ို ဝှ့က်ကစည်မများကိ ဖယ်ရှားနိင်ရန် အမည်မသိသည့်ဆန်းစစ်သည့်  အဖွဲ မ့ျား 

ြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် တတိယအဖွဲအ့စည်းမှ ရန်ပ ငွဆိင်ရာဆန်းစစ်ြခင်းတိြ့ဖင့် 

အဖွဲ နှ့စ်ဖွဲ မှ့ ဆာင်ရွက်သင့် ပီး က ပါင်းစမ ှအ ကာင်းြပချက်များစွာြဖင့် ဆာင ်

ရွက်သည့် နည်းလမ်းကိ ထူ ထာင်သင့်သည်။ 

• Brazil' Amazon Fund သည် ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် တာဝန်ယူမြမင့်မားသည့် 

စနန်းများရှိသည်ဟ ယူဆနိင်သည်။  The Brazilian Economic and Social 

Development Bank သည ် ရန်ပ ငွစီမခန ့ခ်ွဲမ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မားစွာြဖင့် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် တာဝန်ယူမြမင့်မားသည့် စနန်းများရရှိရန် ရန်ပ ငွများ စီမ 

အပ်ချုပ်မရှိသြဖင့် ယကည်စိတ်ချရသည်။ ငွ ပး ချမတွင်လည်း အလွန်ြမင့်မား 

သည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကိ တွန့ိင်သည်။ လ့လာသူများအ နြဖင့် ၎င်းခိင်မာသည့် 
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ယကည်စိတ်ချရမစနန်းသည ်အဖွဲအ့စည်းငယ်များအ နြဖင့် ရန်ပ ငွလက်ခသးစွဲရန ်

ပိ၍ ခက်ခဲ စ ကာင်း မှတ်ချက်ြပုထားသည်။ မို ြ့ပလူမကိယ်စားလှယ်များသည် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများညန်ကားမ ကာ်မတီ(COFA)တွင် တက်ကစွာ ပါဝင် ပီး 

၎င်းတွင် ဖက်ဒရယ်နှင့် ြပည်နယ်ကိယ်စားလှယ်များြဖင့် ပါင်းစပ်ပါဝင်ကသည်။ 

စာင့်ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမသည် စီမကိန်းအဆိြပုလာများ 

ဆန်းစစ်ရာတွင် အသးြပု သည့် နည်းလမ်း(၈)ခမှ တစ်ခြဖစ်သည်။ လက်ခထားသည့် 

Application များ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ နှင့် ရန်ပ ငွြဖည့်ဆည်းထားသည့် စီမကိန်း 

များသည် အချိန်နှင့် အမ  ကီးမားကျယ်ြပန ့လ်ာ ပီး ၎င်းသည် COFA ၏ လမ်းညန်မ 

ရလဒ်ြဖစ်သည်။ 

• Congo Basin Forest Fund သည် ဒသခွဲအဆင့်နှင့် ဒသတွင်းအဆင့ ်

အဖွဲအ့စည်းများကိ ကပ်တည်းသည့် ရန်ပ ငွလြခုစိတ်ချရမအစီအမများြဖင့် 

ပါင်းစပ်ထား သာ ရန်ပ ငွသးစွဲခွင့်ြပုထားသည်။ ၎င်းသည် နိင်ငအဆင့်တွင ်

ရန်ပ ငွအလွဲသးမကိ လာ့ချနိင်သည့် ထိ ရာက်သည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

 

သီးြခား လ့လာမ 

လ့ကျင့်ခန်း 

၁။ ဘယ်ဘက်ရှိ ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်မ၏ အဓိကအစိတ်အပိင်းများကိ REDD+ 
၏ လြခုစိတ်ချရမ အစီအမ(၇)ခြဖင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ 

ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်မစည်းမျဉ်း လြခုစိတ်ချရမအစီအမများ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် သတင်းအချက ်

အလက်များလက်ခသးစွဲနိင်ြခင်း 

(က) မူဝါဒပိင်ဆိင်ရာ ချိန်ညမိ (နိင်ငအဆင့်၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဆင့်) 

တာဝန်ယူမ (ခ) ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ ထိ ရာက်သည့် 

သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မ 

အခွင့်အ ရးများကိ လးစားလိက်နာြခင်း (ဂ) ဒသခတိင်းရင်းသားများနှင့် ဒသခ 

အဖွဲအ့စည်းများ၏အသိပညာ၊ အခွင့်အ ရး 

ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း (ဃ) ဆက်နွယ်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သ ူ

များ၊ အထူးသြဖင့် IP နှင့် ဒသခအဖွဲ  ့

အစည်းများ၏တက်ကြပည့်ဝသည့်ပူး ပါင်း 

ပါဝင် ဆာင်ရွက်မ 
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တရားဥပ ဒစိးမိးမ (င) သဘာဝ တာ၊ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ၊ လူမ ရး 

နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အကျို းအြမတ်များ 

ကျား၊ မ ညီမမ (စ)ဆိးကျို းများြဖစ် ပ လာနိင်မကိ ြဖရှင်းမ 

အကြပုချက်များကိ တြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း (ဆ)ကာဗွန်ထတ်လင့်မ နရာ ရ ့ ြပာင်း 

ဆာင်ရွက်မ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း  

စွမ်း ဆာင်ရည်  

၂။  အာက် ဖာ်ြပပါစကားလးများသည ် ကာင်းမွန် သာစီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ၏ 
အဓိက စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၏ စကားလးအချို ြ့ဖစ် ပီး ၎င်းစကားလးများအား 
စီစဉ်မကျ ရာ မထား သည်။ ၎င်းစကားလးများအား အမှန်ြပန်စီပါ။ 

ATACBICUONITLY A_(_)_ _ N_ _ _ _ _ _ _ _ 

WFOR LU ELA  _U_ _ _ F _ (_) _ 

CANITPROIPIAT (_)_ _ T_ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ 

ECPRREOFMNA  _E_ _ _ _ _(_) _ C _ 

FRTHEER PSI SCTORG _ _ S _ _ (_) _ _ O _ _ _ _ _ _ S 

QGNYEE EDRAUILT _ _ _ D_ _ _ _(_) L _ _ _ 

UCOT-TTNNAITPOI _ _ (_) _ _ OR _ _ _ _ _ _ _ 

RPEYTRAACNNS _ _ _N _ _A _ _ _ _ (_) 

Answer:............................. 

Annex 1: ကိရိယာများနှင့် နည်းလမ်းများ 
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ပ (၁၂.၂) တွင် ဖာ်ြပထားသည့် အ ကာင်းအရာတစ်ခစီနှင့် ပတသ်က်၍ အစိတ်အပိင်း 
တစ်ခစီအား မည်က့ဲသိ ့အကဲြဖတ်သးသပ်ရန် အသးဝင် သာနည်းစနစ်များကိ အသးြပုနိင် 
သည်။ ဥပမာအားြဖင့်-  

ကိရိယာများ 

နှင့် 

နည်းလမ်းများ 

ဥပမာများ 

(နိင်င)  

၂၀၁၅ခနှစ်၊ 

မလမတိင်

မ ီ ဆာင ်

ရကွခ်ဲ့သည့် 

အလပ်ကိ 

ရည်ညန်း 

သည်။ 

ရရှည်တည်တ့ သာ/ လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စ သာ 

စီမအပ်ချုပ်

မ ကာင့် 

ြဖစ် စ 

သည့် 

တွန်းအား 

များအား 

ဆန်းစစ် 

လ့လာ 

ြခင်း 

PAMs 

အား 

ရးဆွဲ 

ြခင်း 

PAMs အား 

အ ကာင ်

အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက် 

ြခင်း 

PAMs 

အား စာင့် 

ကည့် 

လ့လာ 

ြခင်း 

လြခုစိတ်

ချ 

ရမအစီအ

မ များ 

သတ်မှတ် 

ြခင်း 

လြခုစိတ်

ချ ရမ 

အစီအမ 

များအား 

လးစား 

လိက်နာ 

ြခင်း 

 EDD+ 

ရန်ပ ငွ 

များအား 

စီမ 

အပ်ချုပ် 

ြခင်း 

အဖွဲ အ့စည်းနှင့် 

နာက်ဆက်တွဲ 

ကိစ္စရပ်များ 

ဆန်းစစ်ြခင်း 

အာဂျင်တီး 

နား၊ 

အိင်ဗရီကိစ့်

၊ဟွန်ဒူး 

ရပ်စ်၊ 

ပနားမား၊ 

ပါရာ ဂွး၊ 

       

အများပါဝင်သ

ည့် စမီအပခ်ျုပ် 

မစနစ်အား 

အကဲြဖတ်ြခင်း 

နိင်ဂျီးရီး 

ရား၊ဗီယက်

နမ်၊ 

အင်ဒိနီး 

ရှား 

       

လာဘ်စားမ 

ဆိင်ရာအကဲ 

ြဖတ်ြခင်း 

ကင်ညာ၊ 

ဘူတန်၊ 

ဖိလစ်ပိင်၊ 

နီ ပါ၊      

ပီရူး 

 

       

  PAMs 

အတွက် 

လူမ ရး 

ဆိင်ရာ 

စစ် ဆးြခင်း 

ရှ ့ ြပး 

ဆာင်ရွက် 

နိင်မ 

မရှိ သး 

       

ကျား၊ မ ခွဲြခား 

ဆက်ဆမ 

ဆန်းစစ ်

ပါပူအာ 

နယူး ဂီန၊ီ        
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ကိရိယာများ 

နှင့် 

နည်းလမ်းများ 

ဥပမာများ 

(နိင်င)  

၂၀၁၅ခနှစ်၊ 

မလမတိင်

မ ီ ဆာင ်

ရကွခ်ဲ့သည့် 

အလပ်ကိ 

ရည်ညန်း 

သည်။ 

ရရှည်တည်တ့ သာ/ လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စ သာ 

စီမအပ်ချုပ်

မ ကာင့် 

ြဖစ် စ 

သည့် 

တွန်းအား 

များအား 

ဆန်းစစ် 

လ့လာ 

ြခင်း 

PAMs 

အား 

ရးဆွဲ 

ြခင်း 

PAMs အား 

အ ကာင ်

အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက် 

ြခင်း 

PAMs 

အား စာင့် 

ကည့် 

လ့လာ 

ြခင်း 

လြခုစိတ်

ချ 

ရမအစီအ

မ များ 

သတ်မှတ် 

ြခင်း 

လြခုစိတ်

ချ ရမ 

အစီအမ 

များအား 

လးစား 

လိက်နာ 

ြခင်း 

 EDD+ 

ရန်ပ ငွ 

များအား 

စီမ 

အပ်ချုပ် 

ြခင်း 

လ့လာြခင်း ဗီယက်နမ်၊ 

သီရိလကာ၊ 

က မ္ဘာဒီး 

ယား၊  

ဥပ ဒဆိင်ရာ 

အကဲြဖတ်မ 

များ  

မက္က စီကိ၊ 

ကင်ညာ        

ပိင်ဆိင်အသး 

ြပု ခွင့် 

အကဲြဖတ်မ 

ပါကစ္စတန်၊ 

တူနီးရှား၊ 

မာလာဝီ၊ 

ဘီနင်၊ 

ဗီယက်နမ်၊ 

သီရိလကာ  

       

လက်ရှိ 

GRMs 

များအား 

အကဲြဖတ်မ 

ဆူရီနမ်၊ 

က မ္ဘာဒီး 

ယား၊ 

ပနားမား၊ 

ပါရာ ဂ,ွ   

       

CAST ကာ်စတာ

ရ ီကာ၊ 

မက္က စီကိ၊ 

ဗီယက်နမ်၊ 

ဇမ်ဘီယာ၊  

       

BeRT ကွန်ဂိ၊ ပီရူး        

 


