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REDD+ သတင္းလႊာ 

အမွတ္ ၃ ၊ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆  

REDD+ ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြ၊ဲ ဓါတ္ပံု- ေအာင္ၾကည္ 

By Min Soe, Stakeholder Engagement Officer 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူမ်ား 
ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ 
အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြကဲုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပရာ 
အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၁၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာ UN-REDD အစီအစဥ္အဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ တုိင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ 
ပတ္သတ္သူအစုအဖြဲ႕ ၁၄ ဖြ႕ဲႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၇ 
ရက္ေန႔အတြင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီး၊ ၎တို႔၏ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္ 
ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ၁) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ REDD+ လုပ္ 
ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစေရး၊ အား 
လုံးပါ၀င္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံအေတြ႕အၾကဳံမ်ားနွင့္ (UNFCCC) ႏုိင္ငံ 
တကာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ထည့္သြင္းကာ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူ 
မ်ားႏွင့္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာအျမင္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ ၂) အားလံုး 
ပါ၀င္ကာ စီမံခန္႔ခြအုဲပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားအတုိင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပၚအေျခခံကာ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူမ်ား 
ႏွင့္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းစံနစ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ၃) သေဘာထား 
မ်ားကို လြတ္လပ္စြာတင္ျပမႈ၊ ရုပ္သိမ္းမႈတုိ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ဘေဘာတူ 
ညီမႈလုိအပ္ပါက ေဆြးေႏြး ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အၾကံေပးပညာရွင္ Mr. Lawrence Lachmansigh ၏ အကူ 
အညီျဖင့္ UN-REDD အဖြ႕ဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ REDD+ အတြက္ ဆက္စပ္ 

ပတ္သတ္သူမ်ား ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံမူၾကမ္းကို တင္ျပခဲ့သည္။ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ နုိင္ငံအတြင္း REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အားလံုး 
တြင္ ပါ၀င္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြေဲပးရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ၁) သစ္ေတာအမွီျပဳ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ၂) ပုဂၢလိ 
က က႑ ၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္က႑ ၄) ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ 
အစုိးရ ႏွင့္ ၅) ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမက႑စသည္ျဖင့္ အပုိင္း ၅ 
ပုိင္းခြျဲခား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ REDD+ အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာ္ 
လႊားႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

လူမ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ား၊ ဘာသာစ 
ကား အခက္အခဲမ်ား၊ သတင္းမွ်ေ၀မႈ လုံေလာက္မႈမရိွျခင္း၊ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈ 
နည္းစံနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ထားမႈ မ 
ရိွျခင္းတုိ႔မွာေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါအခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ 
သူအစုအဖြဲ႕တုိင္း၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကို ပုိမုိနားလည္ေစေအာင္ ဆန္းစစ္ 
ရန္၊ ရည္မွန္းထားသည့္အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ သတင္းျပန္ၾုကားေရးနည္း ဗ်ဴ 
ဟာခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ သေဘာထားတုန္႔ျပန္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား 
အား ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 



  
 

By Dr. Thaung Naing Oo, Director for Forest Research Institute 
 

ယခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသစ္ေတာမ်ားေန႔ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ''ေရလုိ 
အပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းဖို႔၊ သစ္ေတာေတြကို ထိန္းၾကစုိ႔'' ဆုိ 
သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိက ေရေဝေရလဲ ေဒသႀကီးမ်ား
 ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ဖ်ား ခါကာဘိုရာဇီေတာင္တန္းမွသည္ ေတာင္ဖ်ား 
တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၊ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ရွမ္းေတာင္တန္းမွသည္ 
အေနာက္ဘက္ျခမ္း ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ ရခိုင္႐ိုးမ၊ အလယ္ပိုင္း ပဲခူး႐ုိးမ 
မွသည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႏွင့္အပူပုိင္းေဒသမ်ားအထိ သစ္ေတာ 
မ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ားကုိ ပိုမိုထိေရာက္မွန္ကန္သည့္ နည္းစနစ္ 
မ်ား၊ လုံေလာက္သည့္ သြင္းအားစုမ်ားျဖင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေဆာင္ ရြက္ၾကရ 
မည္ ျဖစ္သည္။  
 

သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ႀကိဳးဝိုင္းေတာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာႏွင့္ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားဟူ၍အဆင့္ဆင့္ခြျဲခားသတ္မွတ္လ်က္ သစ္ေတာ 
ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထာဝစဥ္တည္တံ့ေစရန္ ႏွစ္ ၃ဝ အမ်ဳိးသား 
သစ္ေတာက႑ပင္မစီမံကိန္း (၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ မွ ၂ဝ၃ဝ-၂ဝ၃၁ ခုႏွစ္ အထိ) 
ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။  
 

သဘာဝသစ္ေတာမ်ားကို ထာဝစဥ္တည္တံ့ေစရန္ စနစ္တက်စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေနသက့ဲသုိ႔ ေတာနိမ့္ေတာ ပ်က္မ်ားတြင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားကို 
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တည္ေထာင္ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္အညီ 
အၿမဲတမ္းသစ္ေတာ နယ္ေျမ (Permanent Forest Estate) မ်ား တိုးခ်ဲ႕ 
တည္ေထာင္လ်က္ ရွိရာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဧက ၄၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး 
ႏုိင္ငံ ဧရိယာ၏ ၂၄ ဒသမ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည္။  

 
ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္စိုက္ပြေဲတာ္ကို ရွမ္းျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္၊ ဓါတ္ပုံ- သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
 

သဘာဝထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ေျမ (Protected Areas) ဧရိယာသည္လည္း ၉ 
ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၅ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေန 
ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တြင္ အၿမဲတမ္း သစ္ေတာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ 
ဧရိယာ ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကုိ ႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၁ဝ 
ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးခ်ဲ႕ ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား 
တိုးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းသက့ဲသုိ႔သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ 
သစ္ေတာမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္း မြန္လာေစေရးကို 
လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူဗဟိုျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ 
သည့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အရွိန္ 
အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အခ်ိန္ အ 
ထိ ဧရိယာဧကသုံးသိန္းနီးပါးတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည္။  
 

အမ်ဳိးသားသစ္ ေတာက႑ ပင္မစီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ ဧက ၂ 
ဒသမ ၂၇ သန္း ထိ တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ 
သံလြင္၊ စစ္ေတာင္းစသည့္ျမစ္ႀကီးမ်ား၊ အင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ အင္းေလး 
ကဲ့သို႔ေသာကုန္းတြင္းေရကန္မ်ား၊ဆည္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၏   
 ေရေဝေရလေဲဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ားကို စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ 
ရွိသည္။ သစ္ေတာမ်ားထာဝစဥ္တည္တံ့ေစရန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သစ္ေတာ 
စိုက္ခင္း တည္ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ 
သာမက ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔ 
အခ်ိန္ထိ သစ္ ေတာ ဧက ၂ ဒသမ ၁၈ သန္းေက်ာ္ တည္ေထာင္ 
စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီးျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ား၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ သစ္ပင္မ်ား 
(Trees Outside Forest-ToF) ကို တိုးပြားေစရန္လည္း အားေပး 
ကူညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  
 

 
ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္သစ္ပင္စုိက္ပြေဲတာ္ကို ျမ၀တီ ျမိဳ႕
နယ္တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္၊ ဓါတ္ပု-ံ သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
 

ထိေရာက္သည့္ ေရေဝေရလဲသစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ 
မ်ား၊ ဥပေဒအေထာက္အပံ့မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အားေပးေထာက္ပံ့ ကူညီမႈ 
မ်ား၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္၍ ဆက္လက္ထိန္း 
သိမ္းၾကရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေရသယံ ဇာတအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတိုးပြားေစေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္၊ တစ္ 
အုပ္တစ္မမွသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမဧရိယာ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ အဝန္း 
စိမ္းလန္းစိုျပည္ေနေစရန္ႏွင့္ ေရသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သစ္ပင္စိုက္ၾကရပါမည္။ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးရန္ တိုက္ 
တြန္းအားေပးၾကရပါမည္။ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္ကူညီၾကရပါမည္။ 
သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းၾကရပါမည္။ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး 
ၾကရပါမည္။ 

ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ကြၽႏု္ပ္ 
တုိ႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကမၻာေျမႀကီးအတြက္၊ သက္ရွိေလာကအတြက္၊ ေရ 
သယံဇာတႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေစေရးအတြက္ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး အသိစိတ္ဓာတ္ကုိယ္စီျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ ေန႔တြင္ 
က်ေရာက္ေသာ ''အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သစ္ေတာမ်ားေန႔''ကုိ ဂုဏ္ျပဳ 
လုိက္ပါသည္။ 

2 

 
  ေရလိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းဖို႔ သစ္ေတာေတြကို ထိန္းၾကစို႔  
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ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားသစ္ေတာမူ၀ါဒကုိ UNCED မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
Forest Principle မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ (Basic 
Needs) ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ (Participation)၊ အသိတရား (Awareness) တုိ႔ 
ကုိ ထည့္သြင္း၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာ 
သယံဇာတမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ယူအသုံးျပဳ
ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၀- ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၃၀ 
အမ်ိဳးသားသစ္ေတာက႑စီမံကိန္းကုိေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လ်က္ရိွပါသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ လက္ရိွသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ၊ 
သစ္ေတာသယံ ဇာတအေျခအေန၊ ေျပာင္းလလဲာသည့္ ေခတ္စံနစ္မ်ားႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္အတြက္ ခရုိင္ ၆၈ခုတြင္ ခရိုင္ သစ္ေတာ 
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈ ၁၀ ႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုေရးဆြဲျပဳစု၍ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

သစ္ေတာသယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈစီမံကိန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္၊ တန္းဖုိးျမွင့္ သစ္ေတာထြက္မ်ား ထုတ္ကုန္မ်ားတိုးျမွင့္ထုတ္ 
လုပ္ရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းပ ေပ်ာက္ေစေရး ႏွင့္ တရားမ၀င္ 
သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ခုိုးထုတ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ဟူေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ ရပ္တုိ႔ျဖင့္ သစ္ေတာသယံဇာတ ေရရွည္တည္တံေရး 
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြကဲုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဘုရင္ေနာင္လမ္း၊ ျမန္မာ့ 
သစ္လုပ္ငန္း ရုံး ခ်ဳပ္၀င္းအတြင္းရိွ ေတာ္၀င္ခန္းမ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ 
ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြသဲုိ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက႑ 
ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သတ္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ ဌာန၊ လုပ္ငန္းမ်ား 
ဆက္စပ္၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ သစ္အေျချပဳစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၃၅ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြတဲြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ 
၀ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း 
၀င္းကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိႏုိင္ငံေတာ္
၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ထုတ္ယူသံုးစြ ဲ
ရာတြင္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနည္းျပီး ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရး စီမံ 
ခန္႔ခြ၍ဲ ေနာင္သားစဥ္ေျမး ဆက္ေကာင္းမြန္စြာ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပး 
ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ သစ္ေတာ 
သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားေသာ္လည္း တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အေပၚမသမာမႈမ်ားရိွသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိ 
ယ အဆုိး၀ါးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ တရားမ၀င္ႏွင့္ သစ္ေတာ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ား ခုိးထုတ္မႈမျပဳလုပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သစ္ေတာသယံ 
ဇာတေရရွည္တည္တံံ႔ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြကဲုိ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြပဲထမေန႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (မူ၀ါဒ/စီမံကိန္း) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဌာနမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေနဆန္းလင္း၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 
သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းဌာနမွအေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦး၀င္းႏုိင္၊ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ နာယက ဦးသိန္း 
၀င္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကီမ္ႏွင့္၀ါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးေက်ာ္သူ၊ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (စစ္ေဆးေရး) ဦးေက်ာ္ေဇ 
ယ်ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (သဘာ၀ေတာႏွင့္ စုိက္ခင္းလုပ္ငန္းဌာန) 
ဦးမ်ိဳးမင္းတုိ႔က စာတမ္းမ်ားကို အသီးသီးဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ျပီး၊ တင္ျပခ်က္ 
မ်ားအေပၚ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ ဲဒုတိယေန႔တြင္ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ျပဳလုပ္စဥ္-     
ဓါတ္ပုံ- သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ၏ဲ ဒုတိယေန႔တြင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအလုိက္ အုပ္စု 
ဖြ႕ဲေဆြးေႏြးၾကရာ အုပ္စု(၁)က အဂတိလိုက္စားမႈ ထိ္န္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ေရး 
အတြက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ တရားမ၀င္ သစ္ေတာ 
သယံဇာတ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး၊ 
ဆက္လက္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္း 
လမ္းမ်ားဟူ ေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္စု (၂) က သစ္ေတာ 
သယံဇာတေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရပ္ 
နားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား 
ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စု(၃)က သစ္ေတာသယံဇာ 
တေရရွည္တည္တ့ံံေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ သစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္  တန္ဖုိးျမွင့္ပစၥည္းမ်ား တုိးတက္ထုတ္လုပ္ 
ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ားဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း   
 ေကာင္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြး၍ ေဆြးေႏြးပြရဲလာဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 
 

ေဆြးေႏြးပြမဲွထြက္ေပၚလာေသာရလာဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ မူ၀ါ 
ဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္
သူမ်ား၏ သစ္လုိအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းေရာင္းခ်မည့္ အစီအမံမ်ား၊ 
တရားမ၀င္သစ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ သစ္ 
ထုတ္ရာသီတြင္ကၽြန္းသစ္ႏွင့္သစ္မာထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္း 
စစ္၍ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ အနားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ 
(AAC)  သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈအား သိသိသာ 
သာေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တန္ 
ဖုိးျမွင့္ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ႏိုင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအားျမွင့္ မီး 
ဖုိမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းအပါအ၀င္သစ္ေတာက႑ဖြ႕ံျဖိဳးတုိုးတက္ေရး စီမံကိန္း 
မ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပအကူအညီရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို သစ္ေတာ 
သယံဇာတမ်ားေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္း 
အလမဲ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
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 သစ္ေတာသယံဇာတေရရွည္တည္တ့ံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရွိ  



  

By Aung Kyi, Communications Officer for REDD+ Myanmar 

အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အၾကီးတန္း ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္ Mr Arunkumar Abraham သည္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ 
လာေရာက္ကာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ၾကီးဌာန (MONREC) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အ 
စည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ “အပူပုိင္းဇုန္ သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းနယ္ေျမမ်ား 
ရိွ ေက်းလက္ေဒသထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဂဟစံနစ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
တုိုးျမွင္ ့ေရး” စီမံကိန္း ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

 
အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္မွအၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား ေမလ 
၂၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္၊ ဓါတ္ပုံ- သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
 

စီမံကိန္းအား Global Environment Facility (GEF) က ရန္ပုံေငြ ေထာက္ 
ပ့ံေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ MONREC ၏ အပူပုိင္းေဒသ စိမ္းလန္းစုိေျပေရးဌာန 
(DZGD)၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနတုိ႔က 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရိွ ဆည္ေျမာင္း 
ဦးစီး ဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္႔ “ဘက္စုံဖြ႕ံျဖိိဳးေရး အ 
တြက္ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း” တစ္ရပ္ကုိ ADB မွ ေခ်းေငြျဖင့္ 
ပူးတြဲပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

“စီမံကိန္းက အေရးၾကီးပါတယ္၊ ဘာလို႔လဆဲုိေတာ့ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အဟာ 
ရျပည့္၀ေရးအခက္အခဲေတြရင္ဆုိင္ရႏိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕က ေရ
ရွားပါးမႈ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ ႔အတြက္ ျဖစ္လုိ႔ပါ” ဟု 
Mr.Abraham က ဆုိသည္။ “ အဲဒီေဒသေတြက လူဦးေရ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ဟာ 
ဆင္းရဲမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ေတြမွာ ေနေနရပါတယ္” 

Mr.Abraham သည္ REDD+ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ GEF စီမံကိန္း 
တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ UN-REDD 
အစီအစဥ္ နည္းပညာဆိုင္ရာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ 
ပါသည္။ GEF စီမံကိန္းအေနျဖင့္ REDD+ အသင့္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ DZGD ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အပူပုိင္းေဒသ (CDZ) 
အတြက္ နယ္ေျမတြင္း မွန္လုံအိမ္ ဓါတ္ေငြ႕ပမာဏ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ 
UN-REDD အစီအစဥ္အဖြဲ႕မွ အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံသြားရန္ သေဘာတူ 
ညီခဲ့ပါသည္။ 

“အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး၊ အတည္ျပဳေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ အ 
ခက္အခဲေတြအတြက္ အလွဴရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကပ့့ံပုိးထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ 
ပူးေပါင္း ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု Mr. Abraham က ဆုိ 
သည္။ 

GEF စီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ CDZ သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္း နယ္ေျမ၀န္းက်င္ 
ရိွ ေက်းလက္ေဒသ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ ေဂဟစံနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သ 

ဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြျဲခင္းျဖင့္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ မုိးေခါင္ေရ 
ရွားျဖစ္ျခင္း၊အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္းျခင္း၊ ေရရွည္ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ ေရေျမအရင္း
အျမစ္ အသုံးခ်မႈစံနစ္မ်ား၊ လုပ္္ပုိင္ခြင့္မ်ား ထပ္တူျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ အစုိးရ 
ဌာနဆုိင္ရာ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈဆုိင္ရာ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစံနစ္အားထိခုိက္မႈမ်ားစသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ရန္ စီမံကိန္းက ရည္ရြယ္ ထားသည္။ 

GEF စီမံကိန္းအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ 
တင္ျပခ်က္အတြက္ျပင္ဆင္မႈကုိဇူလုိင္လေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အျပီးသတ္ရန္ ေမွ်ာ္ 
မွန္းထားသည္။ အစုိးရဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအျပင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အလွဴရွင္မ်ားထံမွလည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအဓိကနယ္ေျမမွာ မႏၱေလးတုိင္း မိတၳီလာခရုိင္ရိွ မယ္ညိဳေတာင္ 
သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းနယ္ေျမျဖစ္ျပီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားရိွ အိမ္ေထာင္ 
စုေပါင္း ၃၉၀၀ ႏွင့္ နယ္ေျမဟက္တာေပါင္း ၅၅၀၀ (၁၃, ၅၉၁ ဧက) အျပင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ရိွ နယ္ေျမဟက္တာ ၅၀၀၀ တုိ႔ အက်ဳံး၀င္သည္။ 

အဆုိပါနယ္ေျမတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရ ထိန္း 
သိမ္းမႈ ျမွင့္တင္ရန္၊ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဂဟစံ 
နစ္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးနယ္ေျမ 
ဟက္တာ ၇၅၀ တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ သစ္ေတာ စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳရန္ တုိ႔ 
ကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းနယ္ 
စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးေနာက္ အပူပုိင္းေဒသရိွ သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္း 
၅ ခုမွ ၇ ခု အထိႏွင့္ ျပည္သူပုိင္ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား အပါအ၀င္ 
နယ္ေျမဟက္တာေပါင္း ၅၀,၀၀၀ အတြက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈႏွင့္ 
အရည္အေသြးျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

မႏၱေလးတိုင္း မိတီၳလာခရိုင္ရွိ သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းနယ္ေျမတစ္ခုကိုေတြ႕ရစဥ္၊       
ဓါတ္ပုံ- ေအာင္ၾကည္ 
 

GEF စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၁) သီးႏွံမ်ိဳးစုံအတြက္ ေရရရွိ 
ႏုိင္မႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေျမဆီလႊာ စုိထုိင္းဆ ထိန္းသိမ္းမႈျမွင့္တင္ေရး ၂) 
မွန္လုံအိမ္ ဓါတ္ ေငြ႔ထုတ္လႊင့္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ၃) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေစမည့္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစံနစ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေဂဟစံနစ္မ်ားေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ 
အျခားအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ေရး ၄) ေရေျမအသုံးခ်မႈ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အပူပုိင္းေျမယာမ်ား၏ ေဂဟစံနစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ တုိးတက္ေရး 
၅) က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရး ႏွင့္ ၆) ေရေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ 
မူ၀ါဒဆုိင္ရာမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ 
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 အပူပိုင္းဇုန္ ေဂဟစံနစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ျပင္ဆင္  
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ေဒသခံအေျချပဳ သစ္ေတာလုပ္ငန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ ဲ 
 

 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြတဲြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 
ညီညီေက်ာ္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ - ဓါတ္ပုံ သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
 

ေဒသခံအေျချပဳ သစ္ေတာလုပ္ငန္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပန္ 
လည္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြကဲို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမလ ၁၃ 
ရက္ေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ၾကီးဌါန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌါန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အရာထမ္းမ်ား၊ 
RECOFTC ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္မွ ဌာေနအစီအစဥ္ညိွႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေဒ 
သခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း အရွိန္ျမွင့္တင္မႈစီမံကိန္း 
(SUComFor)မွ ကြင္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိအစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသား ၂၀ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 

အဆုိပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြသဲည္ သစ္ေတာဦးစီးဌါန၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ 
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) ႏွင့္ RECOFTC – The Center 
for People and Forests တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး ေဒသခံျပည္သူအေျချပဳ 
သစ္ေတာလုပ္ငန္း အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္မႈ (Community Based Forestry 
Assessment- CBF) ဆုိင္ရာ ကနဦး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမွ တစ္ဆင့္ စတင္ 
အေျချပဳ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ေဒသခံျပည္သူအေျချပဳ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၏ အေရးပါပံုမ်ားႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည႔္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြး 
ခ့ၾဲကျပီး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၏ရလဒ္မ်ားအရ (CBF)ကို စာေတြ႔သာမက 
လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏုိင္ေရးအတြက္သင္တန္းတစ္ခုကို၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါ
ရီလက ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။  
 

သင္တန္းျပီးဆံုးသည့္အခါ သင္တန္းသားမ်ားအား FAO ၏ ပံုစံမ်ားအား 
အသံုးျပဳ၍မိမိတာ၀န္က်ရာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ျပန္လည္၍စာရင္း ေကာက္
ယူျခင္းလုပ္ငန္းအား စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲပါသည္။ ရရွိ 
လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ 
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ၌ဲ အဓိကထား၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြး ေႏြးပြ၏ဲ 
ရလဒ္မ်ားအား RECOFTC – The Center for People and Forests  
အေနျဖင့္ Community Forestry National Working Group (CFNWG) 
သို႔ တင္ျပ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ CBF Assess-
ment ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္တာလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ မည့္ 
ကနဦးေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေဒသခံအေျချပဳ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး 
သင္တန္း  

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္ 
သည့္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကို ေမလ ၁၀ 
ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆုိပါပထမအၾကိမ္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကို ျမန္
မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ေတာ္၀င္ေနာ္ေ၀းသံရုံး၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း အရွိန္ျမွင့္ 
တင္မႈ စီမံကိန္း (Scaling Up Community Forestry) ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ရာ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား ၂၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္၊ ဓါတ္ပုံ- သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
 

သင္တန္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ 
ရြက္ရာ၌ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင္ ့     
 ျပႆနာတုိ႔ကိုေဖာ္ထုတ္ျပီး ဗ်ဴဟာက်က် မိမိေပးလုိေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္၊ မက္ေဆ့ခ်္တုိ႔ကို မည့္သည့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္း၊ မည္သည့္ 
ပံုစံျဖင့္ ထိထိမိမိ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ RECOFTC ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ 
ဘန္ေကာက္ရံုးခ်ဳပ္မွ စီနီယာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ (Senior 
Communication Officer) မစၥတာ Jephraim Oro က စနစ္တက် 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေသာနည္းလမ္းတို႔ကိုအသံုးျပဳကာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ သည္။  

 

စီမံကိန္း အေတြ႕အၾကဳံ မွ်ေ၀ျခင္း အလုပ္ရံံုေဆြးေႏြးပြဲ 

RECOFTC – The Center for People and Forests က မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ FREDA၊ Wildlife Conservation Society ႏွင့္ 
Friend of  Wildlife  တုိ႔ႏွင့္ ဇြန္လကုန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးေတာ့မည့္ 
REDD+ဆုိင္ရာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း 
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာမွရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာ 
မ်ားမွ်ေ၀မႈကို “အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ REDD+ ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းရလာဒ္မ်ားမွ်ေ၀ျခင္း” အလုပ္ရုံေဆြးေႏြး 
ပြျဲဖင့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၅၀ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ REDD+ ကို ေရွ႕ဆက္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ပ့ံပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

5 

 သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ RECOFTC ျမန္မာတို႔ သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပ  



  
 

1“Legally and Illegally Logged out,”:  
http://www.burmalibrary.org/docs22/Final_Extent_and_Drivers_of_deforestation_and_Forest_Degradation_in_Myanmar.pdf  
2“Achieving Environmental Sustainability in Myanmar,”: http://www.adb.org/sites/default/files/publication/177586/ewp-467.pdf  
3“Drivers of Forest Change in the Greater Mekong Subregion, Myanmar Country Report”:  
http://www.leafasia.org/sites/default/files/public/resources/Myanmar%20Final-Revised-Nov2015.pdf  

 

 

 

By Keiko Nomura, UNEP Regional Officer 

ဖြ႕ံျဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားသည္အမ်ိဳးသားစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္
ရာတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈမ်ား ကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ကန္ကူးသေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၁၀) က ေတာင္း ဆုိ 
ထားသည္။  

တုိက္ရုိက္ႏွင့္သြယ္၀ုိက္တြန္းအားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သိရိွျခင္း 
မရွိပဲႏွင့္ REDD+ ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္မွန္း ထင္ရွားလွသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဧရိယာသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းဧရိယာ၏ ၅၉ ဒႆ 

မ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄ ဒႆမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ က်ဆင္းခ့ဲသည္။ 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ 
အခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔ထတဲြင္ 1 “တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈ” ၊ 2 “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ 
မ်ား” ႏွင့္ 3 “ မဟာ မဲေခါင္ေဒသတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးရျခင္း တြန္းအား 
မ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီရင္ခံ ” တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 
 

အဆုိပါေလ့လာခ်က္မ်ားသည္တန္ဖုိးရိွေသာအတြင္းက်က်အျမင္မ်ားကို ေပး
ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရိွကာလ 
မ်ားေပၚတြင္သာ အဓိကထားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂါတ္ သြင္ျပင္ 
မွာ အတိတ္ကာလႏွင့္ တူညီမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အတြက္ UN-REDD အစီ 
အစဥ္သည္ အနာဂတ္တြင္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚတည္ရွိမည့္ ေနာက္ခံ 
ဖိအားမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားအေပၚ ေယ်ဘူယ် သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ႏုိင္မည့္္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  
 

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား 
မ်ား ေကာက္ယူရန္  ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ 

၂၄ ရက္အတြင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚျဖဴျဖဴစန္း၊ Mr. 
Gabrielle Kissinger ႏွင့္ Keiko Nomura တုိ႔ သုံးဦးအဖြဲ႔သည္ ၀န္ၾကီး ဌာန 
၁၄ ခုႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြ႕ဲတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ 
ဆုံကာ လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္ တြန္းအားမ်ားအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား 
ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရး (စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သတၱဳတြင္း၊ ျပည္ပ 
ပုိ႔ကုန္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္) သက္ဆုိင္ရာ က႑မ်ား၏ ေရတုိ ေရရွည္အစီ 
အမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ပါ 
သည္။ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးက ၎တုိ႔၏ ရက္ 
၁၀၀ စီမံခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၏ အဓိကေမးခြန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ အစုိးရအဖြ႕ဲ 
သစ္ေအာက္တြင္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း 
တို႔ကုိ မည္က့ဲသုိ႔ သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ျမန္ 
မာ့သစ္ေတာက႑အေနျဖင့္အျခားက႑မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးမွာ 
အေရးၾကီးပါသည္။အနာဂတ္တြင္က်င့္သုံးမယ့္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာစီမံ
ခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီအသစ္တုိ႔သည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထိန္း သိမ္းမႈဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အပုိင္းတြင္ 
တည္ရိွေနပါသည္။ ထုိ႔အတူ တစ္ဖက္တြင္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ 
စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အထြက္တုိးရန္ 
စသည့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးရလာဒ္မ်ားရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားလ်က္ရိွသည္။ 
 

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္တြန္းအားမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစုအဖြ႕ဲ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အစည္း 
အေ၀း ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပစဥ္၊ ဓါတ္ပုံ- ေအာင္ၾကည္ 
 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွရလာဒ္မ်ားကုိ ေနာက္တစ္ၾကိမ္က်င္းပမည့္ လုပ္ 
ငန္းတူအဖြ႕ဲ အစည္းအေ၀းတြင္ မွ်ေ၀သြားမည္ျဖစ္သည္။ တြန္းအားမ်ား 
အားေလ့လာမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစု 
အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
REDD+ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အေရးပါမည့္ အစီ 
ရင္ခံစာ အျပီးသတ္ကုိ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ 

6 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးေနရပါသနည္း  

http://www.burmalibrary.org/docs22/Final_Extent_and_Drivers_of_deforestation_and_Forest_Degradation_in_Myanmar.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs22/Final_Extent_and_Drivers_of_deforestation_and_Forest_Degradation_in_Myanmar.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/177586/ewp-467.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/177586/ewp-467.pdf
http://www.leafasia.org/sites/default/files/public/resources/Myanmar%20Final-Revised-Nov2015.pdf
http://www.leafasia.org/sites/default/files/public/resources/Myanmar%20Final-Revised-Nov2015.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (ကန္ကူး) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား  
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 REDD+ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား  

REDD+ Knowledge 

By Thomas Enters and Steve Swan (UNEP) 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ UNFCCC တြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ REDD+ အ 
တြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ားပါရိွေသာ “ကန္ကူး 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား” လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၇ ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ 
သေဘာ တူညီခဲ့သည္။ 

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံ” ဆုိေသာ စကားလုံးကုိ နားလည္မႈ 
နည္းပါးၾကျပီး၊ အဆိုပါ အဂၤလိပ္စကားလုံႏွင့္ ထပ္တူညီမွ်သည့္ အဓိပၸါယ္ 
ရိွသည့္ စကားလုံးကုိ အျခားဘာသာစကားတြင္ မရိွတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ားမွာ ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ 
ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ မလုိလားအပ္ေသာ အရာမ်ား 
မျဖစ္ ေပၚေစရန္ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  

 

REDD+ တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ားသည္ နည္းပညာဆုိင္ 
ရာ သုိ႔မဟုတ္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းျပီး၊ REDD+ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွ မေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ 
ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊ တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ 
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္တုိ႔အျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အျခားအစီအမံမ်ားႏွင့္ တူညီမႈ 
မရွိေသာ  ကန္ကူး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ားသည္ REDD+ 
လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈမရိွေစရန္ 
အစီအမံမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားအစီအမံမ်ားႏွင့္ တူညီမႈမရွိပဲ 
အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

“REDD+ လုပ္ငန္းမ်ားကုို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ားကို ထားရိွသင့္ပါသည္။ 
က) ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား သစ္ေတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ တစ္သတ္မွတ္တည္း ရိွရပါမည္။ 
ခ) အမ်ိဳးသား ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရိွမႈ အတုိင္း ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး ထိေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသား သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား 
ဂ) ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ အသိသညာႏွင့္ အခြင္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကတိ 
က၀တ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားအတုိင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳထားေသာ ေဒသခံ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ကုလသမဂၢေၾကညာခ်က္ကို သတိျပဳရန္ 
ဃ) သက္ဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ား အထူးသျဖင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
င) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွရန္ႏွင့္ REDD+ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ 
သစ္ေတာမ်ားကို ေျပာင္းလမဲႈမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေဂဟစံနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ 
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆုိ္င္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
စ) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ 
ဆ) ထုတ္လႊင့္မႈ အစားထိုးေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

REDD+ တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ လုိ 
အပ္ပါသနည္း။ အေျဖတြင္ အခ်က္သုံးခ်က္ ပါရိွပါသည္။   

 REDD+လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအရည္အေသြးရိွမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္ 
တံ့ႏုိင္မႈကုိ တုိးျမွင့္ုရန္ 

 အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးရန္ ႏွင့္ 

 REDD+သည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနျပီး၊ ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ 

အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရိွရန္ဆုိ္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ  
 ေလ်ာ့ခ်ရန္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွရန္ႏွင့္အက်ိဳးရလာဒ္အေျခခံေငြေပးေျခ
မႈအတြက္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္REDD+အတြက္လုိအပ္ေသေအာက္ပါ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ားကို သေဘာတူထားသည္။ 

 REDD+လုပ္ငန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္စဥ္ကန္ကူးကာကြယ္ေစာင့္        
 ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

 ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကန္ကူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံ 
မ်ားကုိမည္ကဲ့သုိ႔ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စံနစ္္ (SIS) ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 

 

 ကန္ကူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုမည္က့ဲသို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေန 
 ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို 
ရလာဒ္အေျခခံ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ UNFCCC သုိ႔ 
တင္ျပရန္ 

ဤေနရာတြင္အျခားရႈပ္ေထြးေသာေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဆိုလိုသည္မာွREDD+ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ကာကြယ္ေစာင့္
 ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ားကု“ိေဖာ္ေဆာင္ရန္”ႏွင့္“ေလးစားလိုက္နာရန္”   ျဖစ္ 
သည္။ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ကုိေဆာင္ပါသနည္း။ COP ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမထားရိွေသာ္လည္း အေထြေထြလုပ္ငန္း 
ဆုိင္ရာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္အမ်ားနားလည္မႈရိွျပီးသားျဖစ္သည္။ 

“ေဖာ္ေဆာင္ရန္” ဟု ဆုိရာတြင္ REDD+ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ျဖစ္တန္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးရိွႏုိင္မႈမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ မ၀ူါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အဖြအဲစည္းဆုိင္ရာ စီစဥ္မႈ 
မ်ား ထားရိွရန္ဟု နားလည္ထားသည္။ “ေလးစားလိုက္နာမႈ” ဟု ဆုိရာ 
တြင္ အဆုိပါ မ၀ူါဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္ အ 
ထည္ေဖာ္က်င့္သုံးရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ား 
ႏွင့္ လက္ရိွအက်ိဳးရလာဒ္မ်ားေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REDD+ Knowledge 

သတင္းအခ်က္အလက္စံနစ္ (SIS) ကုိ လက္ရိွ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စံနစ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ျပည္တြင္း 
အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံနည္းပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္း 
ခ်က္တစ္ရပ္အျဖင့္ REDD+ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား 
ႏွင့္ လူထုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ သေဘာတူထားသည္။ 
ကန္ကူး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို မည္က့ဲသို႔ အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စု 
စည္း ျပဳစုေလ့ရွိပါသည္။ UNFCCC သည္ SIS ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အ 
ခ်ိဳ႕ကုိေပးအပ္ထားျပီး၊ အဆုိပါစံနစ္မ်ားအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေနာက္ 
ဆုံးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူအားလုံး လက္ 
လွမ္းမီႏိုင္ေအာင္ ပုံမွန္ျဖန္႔ေ၀ရန္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွွ် ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအ 
တြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေစရန္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္လက္ရိွစံနစ္မ်ား   
 ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

SIS စံနစ္သည္ အမ်ိဳးသား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိ္က္ညီရန္ အေရးၾကီးျပီး၊ 
UNFCCC လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း အညီျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံမ်ားစြာက 
လက္ခံထားျပီးျဖစ္သည္။ SISစံနစ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သစ္ေတာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ 
စပ္မႈရိွသည့္ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕အတြက္ မရွိ 
မျဖစ္အေရးပါသည္။ SIS စံနစ္သည္ အမ်ိဳးသားစံနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္အႏွစ္ခ်ဳပ္အတြက္ ပ့ံပိုးမႈမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။ 

REDD+ လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအ 
မံမ်ားကို မည္က့ဲသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံ 
မ်ားအေနျဖင့္ UNFCCC သုိ႔ တင္ျပရန္ သတင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပမႈ ျပဳႏုိင္ပါ 
သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို UNFCCC သုိ႔ ေလးႏွစ္ 
တစ္ၾကီမ္သုိ႔မဟုတ္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ UNFCCC ၏ REDD+ အင္တာနက္ 
ကြန္ယက္ (http://redd.unfccc.int/) သို႔ အမ်ိဳးသား ျပန္ၾကားဆက္ 
သြယ္ေရးမွ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းအထိ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံတည္းကသာ သတင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ တင္ျပထားခဲ့ျပီး၊  (http://

redd.unfccc.int/submissions.html?topic=9) ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ ကလည္း 
တင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ပထမဦးဆုံး အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွပါသည္။ 

 

သတင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း အထူး 
သျဖင့္ REDD+အတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမည့္ သုိ႔မဟုတ္ရလာဒ္မ်ားအ 
တြက္ေပးေခ်မည့္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွယုံၾကည္မႈရရွိေစရန္REDD+သည္အက်ိဳး
 ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစျပီး၊ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိေရွာင္ရွားရန္အတြက္ 
 ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ားကုိ ဥပမာအားျဖင့္ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ၏ UNFCCC သုိ႔ တင္ျပေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ားကို မည္က့ဲသို႔ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ 
မႈသည္ REDD+ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ ယုံၾကည္ 
မႈကုိ တုိးျမွင့္ ေစရံုသာမက ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအတြက္ႏွင့္ ရလာဒ္ 
အေျချပဳ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈလည္း ရိွေစပါသည္။ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္ 
မႈသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားအတြက္ အေျခခံအေရးပါေသာ တန္ဖိုး တစ္ 
ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္တြင္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ယုံၾကည္မႈပုိမုိ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္” 

ကန္ကူးႏွင့္ UNFCCC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိ္င္ရာ အစီအမံမ်ားအ 
တြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆုိင္ရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ယခုေဆာင္းပါးတုိမွာ ျပည့္
စုံလုံေလာက္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္ 
ရႈလုိေသာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား  ရိွပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါ အင္ 
တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

 “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ား-(http://redd.unfccc.int/

submissions.html?topic=9)  

 UN-REDD Programme’s Collaborative Online Workspace 
page on safeguards (http://www.unredd.net/index.php?
op-
tion=com_unsubjects&view=unsubject&id=1&Itemid=491)  

Myanmar REDD+ Programme  
Dr. Thaung Naing Oo, REDD+ Alternate Focal Point 

 Forest Research Institute, Yezin, Nay Pyi Taw 
Phone: +95 067 416524 Fax: + 95 067 416521 
E-mail: thaungnaingoo@myanmar-redd.org; 

tnoo71@gmail.com  
Website: www.myanmar-redd.org  

Supported by UN-REDD National Programme 
Forest Research Institute, Yezin, Nay Pyi Taw  
Phone: +95 9 440540159 / + 95 9 973600937 
E-mail: reddprogramme@myanmar-redd.org; 

aung.kyi@undp.org  
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