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က ိုျားကာျားစ ာ်မပခ က ် 

 

သယံဇ တနငှ   သဘ ဝ တ ဝန ားကျင ထနိ ားသမိ ားရ ားဝန ကကြီားဌ နနငှ   မမန မ နိငု င ံUN-REDD အစြီအစဉ် 

(၂၀၂၀)၊ မမန မ နိငု င၏ံ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု 
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စက ျားဇ ျားတငလ် ာ  

 

မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကိ ု

ရ ားဆွွဲ  တွင   ါဝင ကူညြီရ ားခွဲ ကကရသ  မမန မ နိငု င ံ အကျိ ားစ  ဆက သက ဆိငု သူမျ ား ည ိနှုငိ ားရဆွား 

ရနာွးမခင ားနငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိငု    နည ား ည လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ (TWG-SES) အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ားနငှ   

မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ် စြီမံခန   ခွွဲမှုအဖွွဲွဲ့တုိ  အ ား ရကျားဇူားတင ရှိ ါသည ။ ဤ စ တမ ားမ  စ ု တွင  

ကူညြီရ ားခွဲ ရသ  Dr.ရသ င ားနိငု ဦား (သစ ရတ သုရတသနဌ န)၊ Alexis Corblin နငှ   Steven Swan 

(ကုလသမဂ္ဂ တ ဝန ားကျင အစြီအစဉ်)၊ Charlotte Hicks၊ Cordula Epple နငှ   Judith Walcott (UNEP-

WCMC)၊  Kin Yii Yong (UNDP) နငှ   Kristin Devalue (FAO) တုိ  ကုိလည ား ရကျားဇူားတင ရှိရကက င ား 

မှတ တမ ားတင အ   ါသည ။  

 

 

 

ဆကသ်ယွရ်န် -  

  

Dr. ရသ င ားနိငု ဦား 

ညွှန ကက ားရ ားမ ား၊ သစ ရတ သုရတသနဌ န  

သယံဇ တနငှ   သဘ ဝ တ ဝန ားကျင ထနိ ားသမိ ားရ ား ဝန ကကြီားဌ န (MONREC) 

ရ ဆင ား 

ရနမ ည ရတ  ၊ မမန မ  

ဖုန ား - + ၉၅ ၆၇ ၃၄၁၆၅၂၃၊ ၀၆၇ ၃၄၁၆၅၂၄၊ ဖက စ  - +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၆၅၂၁ 



ြာတ ကာ 

အတိုရက က ရဝါဟ  စက ားလံုားမျ ား 

အနစှ ချ     

၁။  နဒိါန ား 

၂။  REDD+ အတွက  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား ရသ  ရန က ခံအရကက င ား 

အ  မျ ား  

၂.၁။  ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   ဆက စ  စည ားကမ ားချက မျ ား 

၂.၂။  အမခ ားရသ  ဆက စ  မှုရှိသည   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုစည ားကမ ားသတ မှတ ချက မျ ား  

၂.၃။  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ားလမ ား 

ဆိုသည မှ  အဘယ နည ား 

၃။  မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  နိငု ငအံဆင   

ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား ရ ားဆွွဲချမှတ   တငွ  အသံာုးမ  ရသ  နည ားစနစ မျ ား 

၄။  ရဆ င  ွက ခွဲ သည   လု  ငန ားအဆင  မျ ားနငှ   ထကွ ရ ေါ်လ သည    လဒ မျ ား 

၄.၁။  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏  န ားတိငု မျ ားနငှ   

လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ ကိ ုသတ မှတ မခင ား 

၄.၂။  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မခင ားနငှ   ကျ ားမရ ား   

၄.၃။  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားမှ  ရှနိိငု ရမခရှိရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားအ ား ဆန ားစစ ရလ လ မခင ား 

၄.၄။ တည ဆွဲမူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒမျ ားနငှ   စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ား (PLRs) ကို မ န လည သံာုးသ  မခင ား 

၄.၅။  REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားမခင ား 

၄.၆။  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ  (SIS)အတွက  သတင ားလိုအ  ချက မျ ား နငှ   

အသံာုးမ  နိငု ရမခရှိသည   ညွှန ကိန ားမျ ားကို သတ မှတ ရဖ  ထတု မခင ား 

၄.၇။  SIS စနစ အတွက  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား၏ အခန ားကဏ္ဍမျ ား၊ လု  ငန ားရဆ င တ မျ ားနငှ   

တ ဝန ဝတတ   ားမျ ား သတ မှတ မခင ား 

၅။  ရဆ င  ွက ဆွဲလု  ငန ားမျ ား 

၅.၁။ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား ရလားစ ားလိကု န ရကက င ား ရသချ ရစ န  အစြီအမံမျ ား 

၅.၂။  ရက င ားစွ  ကကိ တင အသရိ ား၍ လွတ လ  ရသ  သရဘ ထ ား ရတ င ားခံမခင ား 
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၅.၃။  REDD+ အတွက  နစ န မှုမျ ား တ  ားသမဖင  မဖစ ရစ န  ရမဖရှင ားရဆ င  ွက ရ ားသည   

လု  ငန ားစဉ် (GRM) တစ ခ ုဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမခင ား 

၅.၄။ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ည နိှုငိ ားရဆွားရနာွးရဆ င  ွက မခင ား လ ု ငန ားစဉ်မျ ား 

အ ားရက င ားရစမခင ားနငှ   ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ား တံု  မ န ရဆ င  ွက မှုမျ ားကို 

အ ားရ ားမမ င  တင မခင ား 

၅.၅။ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ  လည  တ ရဆ င  ွက နိငု ရ ား လု  ရဆ င မခင ား 

၆။  နဂုံိ္ားနငှ   ရရှွဲ့လု  ငန ားစဉ်မျ ား 

ရန က ဆက တွွဲ (၁) - မမန မ နိငု ငအံတွက  UNFCCC REDD+ က ကွယ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ား 

(ခန ခွန ားက ကယွ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ား) ကို နိငု ငအံရမခအရနနငှ   ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ား 

လင ားချက ၊ 



အတ ိုစကာကစ် ေါဟာရ ကာျားလံိုျားြ ာျား 

BUR   Biannual Update Report 

   နစှ နစှ တစ ကကိမ တင သငွ ား ရသ  အစြီ င ခံစ  

CHRO   Chin Human Rights Organization 

   ချင ားလူ  အခငွ  အရ ားအဖွွဲွဲ့ 

CSO   Central Statistical Organization 

   ဗဟိုစ  င ားအင ားအဖွွဲွဲ့ 

EAO   Ethnic Armed Organization 

   တိုင ား င ားသ ားလက နက ကိငု အဖွွဲွဲ့အစည ား 

ECD   Environmental Conservation Department 

    တ ဝန ားကျင ထနိ ားသမိ ားရ ားဦားစြီားဌ န 

EIA   Environmental Impact Assessment 

    တ ဝန ားကျင ထခိိုက မှုဆန ားစစ မခင ား 

ESF   Environmental and Social Framework 

    တ ဝန ားကျင နငှ  လူမှုရ ားမူရဘ င  

FPIC   Free, Prior and Informed Consent 

 ရက င ားစွ ကကိ တင အသရိ ား၍ လွတ လ  ရသ သရဘ ထ ား ရတ င ားခံမခင ား 

GAD   General Administration Department 

   အရထရွထအွု  ချ   ရ ားဦားစြီားဌ န 

GCF   Green Climate Fund 

   အစိမ ားရ  င   သြီဥတု န  ုံရငအွဖွွဲွဲ့ 

GRM   Grievance Redress Mechanism 

 နစ န မှုမျ ားအတွက  တ  ားသမဖင  မဖစ ရစ န  ရမဖရှင ားရဆ င  ွက ရ ားရသ  

လု  ငန ားစဉ် 
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MOALI  Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 

   စိုက  ျိ ားရ ား၊ ရမွားမမြူရ ားနငှ   ဆည ရမမ င ားဝန ကကြီားဌ န 

MOEA   Ministry of Ethnic Affairs 

   တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားရ ား  ဝန ကကြီားဌ န 

MONREC  Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

   သယံဇ တနငှ   တ ဝန ားကျင ထနိ ားသမိ ားရ ားဝန ကကြီားဌ န 

MOPF   Ministry of Planning and Finance 

   စြီမံကိန ားနငှ   ဘဏ္ဍ ရ ားဝန ကကြီားဌ န 

M&E   Monitoring and Evaluation 

   ရစ င  ကကည  စစ ရဆားမခင ားနငှ   သံာုးသ  အကွဲမဖတ မခင ား 

NCU   National Coordination Unit 

   နိငု ငအံဆင   ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့ 

NFMS   National Forest Monitoring System 

   အမျိ ားသ ားအဆင   သစ ရတ သယံဇ တရစ င  ကကည  စစ ရဆားမခင ားစနစ  

NRS   National REDD+ Strategy 

   နိငု ငအံဆင   REDD+ မဟ ဗျြူဟ  

PaMs   Policies and Measures 

   မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား 

PLRs   Policies, Laws and Regulations 

   မူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒမျ ားနငှ   စည ားမျဉ်ားစဉ်ားကမ ားမျ ား 

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, 

plus the conservation and enhancement of forest carbon stocks, 

and the sustainable management of forests 

 သစ ရတ မ  န ားတြီားမခင ားနငှ   သစ ရတ အတန ားအစ ားကျဆင ားမခင ားတို  မှ 

က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရလျှ  ချမခင ားအမ င  သစ ရတ မျ ား ရ ရညှ  
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တည တံ ရစ န  စြီမံအု  ချ   လု  ကိုင မခင ား၊ သစ ရတ က ဗွန  မ ဏ 

ရလျ   ါားမသ ွားရစ န  ထနိ ားသမိ ားမခင ားနငှ   သစ ရတ က ဗွန မျ ား 

တိုားမမ င  သိရုလှ င မခင ား 

SDG Sustainable Development Goal 

 စဉ်ဆက မမ တ ဖွံွဲ့ ပဖိ ားတိုားတက ရ ား န ားတိုင မျ ား 

SIS   Safeguards Information System 

   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ  

SoI   Summary of Information 

   သတင ားအချက အလက အနစှ ချ   အစြီ င ခံစ  

TWG-SES Technical Working Group on Stakeholder Engagement and 

Safeguards 

 အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မခင ား နငှ   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    နည ား ည လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ 

UAGO   Union Attorney General’s Office 

   မ ည ရထ င စုရရှွဲ့ရနချ   ရံုား 

UNEP-WCMC UN Environment Programme World Conservation Monitoring 

Centre 

 ကုလသမဂ္ဂ တ ဝန ားကျင အစြီအစဉ်၏ ကမ္   တ ဝန ားကျင ထနိ ားသမိ ားမှု 

ရစ င  ကကည  ရ ားဌ န 

UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change 

   သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှု ထနိ ားချ   ရ ားဆိုင    ကုလသမဂ္ဂ မူရဘ င  

ကွန ားဗင ားရှင ား  

UN-REDD  

Programme  United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation in Developing 

Countries 
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 ဖွံွဲ့ ပဖိ ားဆွဲနိငု ငမံျ ားရှိ သစ ရတ မ  န ားတြီားမခင ားနငှ   သစ ရတ အတန ား 

အစ ားကျဆင ားမခင ားတို  မှ က ဗွန ထတု လွှတ မှု ရလျှ  ချရ ား ကုလသမဂ္ဂ 

 ူားရ ါင ားရဆ င  ွက မှုအစြီအစဉ် 

VFV Land  Vacant, Fallow and Virgin Land 

   ရမမလွတ ၊ ရမမလ  နငှ   ရမမရိုင ားမျ ား စြီမံခန   ခွွဲရ ားဥ ရဒ 

WCS   Wildlife Conservation Society 

   သ ားငကှ ထနိ ားသမိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့ 
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အန  ခ် ျုပ် 

၂၀၁၇ ခုနစှ မ ှ ၂၀၁၉ ခနုစှ အထ ိ က လအတငွ ားတွင  မမန မ နိငု ငသံည    သြီဥတု ရမ  င ားလွဲမှု 

ထနိ ားချ   ရ ားဆိုင    ကုလသမဂ္ဂ မူရဘ င ကွန ဗင ားရှင ား (UNFCCC) ရအ က တွင  သရဘ တူညြီ 

ထ ားသည  အတိုင ား REDD+ အတွက  လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု 

မျ ားကို အ ားရ ားမမ င  တင  ံ  ုိားနိငု  န  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မည   နည ားလမ ားတစ ခုကိ ု

ဘက ရ ါင ားစံုမှ ကကိ ား မ ားအ ားထတု ၍ ရ ားဆွွဲခွဲ  ါသည ။ ‘ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား’ 

ဟူ၍လည ား လူသမိျ ားရသ  အဆို ါက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားသည  လ ု ရဆ င မှုမျ ားရကက င   

ရ ေါ်ရ ါက လ နိငု ရသ  လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို နည ားနိငု  

သမျှနည ားရအ င  ရလျှ  ချ န နငှ    ရှိနိငု ရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကို မမ င  တင ရ ား န   ည  ွယ  

 ါသည ။  

REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား 

တစ ခုကို ချမှတ ရဆ င  ွက မခင ားမဖင   နိငု ငတံစ နိငု ငအံရနမဖင   UNFCCC ၏ က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ားကို နိငု ငရံှ ိ အမျိ ားသ ားအဆင   န ားတိုင မျ ား၊ နိငု င၏ံ အရမခအရနမျ ားနငှ  အညြီ 

တည ဆွဲမူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒ၊ စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ား (PLRs)၊ အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   သတင ားစနစ မျ ား 

ရ ေါ်တွင  တတ နိငု သမျှအ ားမ  လျက  ရ ားဆွွဲလျက ရှိရသ  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား 

(PaMs)၊ ယင ားတို  နငှ   ဆက စ  ၍  ရှိနိငု ရသ  အခွင  အလမ ားမျ ားနငှ   ထခိိကု ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို 

ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ား၍ ရဆ င  ွက နိငု မည မဖစ  ါသည ။ 

နိငု ငတံစ နိငု ငမံှ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မည   

နည ားလမ ားကိုရဖ  ထတု သတ မှတ  န ၊ ရ ားဆွွဲချမှတ  န နငှ    ုိ၍အ ားရက င ားရအ င  လု  ရဆ င  န  

လိုအ  သည   အဓိကအစိတ အ ိုင ားမျ ားမ ှ -  

၁။ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ကိုင တွယ ရဆ င  ွက  န  လိုအ  သည   မူဝါဒမျ ား၊ 

ဥ ရဒမျ ားနငှ   စည ားမျဉ်ား စည ားကမ ားမျ ား၊ 

၂။ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား ရလားစ ားလိကု န လျက ရှိရကက င ား ရသချ ရအ င  လု   

ရဆ င ရ ားနိငု မည   အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား၏ လု   ုိင ခငွ  မျ ားနငှ   တ ဝန မျ ား၊ လု  ထံာုးလု  နည ား 

မျ ားနငှ   စွမ ားရဆ င  ည မျ ား၊  
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၃။ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  မည သို   ကိုင တွယ ရဆ င  ွက လျက ရှိရကက င ား၊ 

မည သို   ရလားစ ားလိုက န ရနရကက င ား သတင ားအချက အလက မျ ားကို  ရှိရအ င  

ရဆ င  ွက ရ ားနိငု မည   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ တို   မဖစ  ါသည ။   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ ဤစ တမ ားကို ရ ားသ ားမ  စု မခင ား၏  ည  ွယ ချက မှ  

မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက ရနမှု 

အရနအထ ားမျ ားအ ား ရဖ  မ ရ ားနိငု သည   အရသားစိတ သတင ားအချက အလက မျ ားကို  ံ  ုိားရ ား န  

မဖစ  ါသည ။ ဥ မ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  နိငု ငအံဆင   

ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏ အဓိကအစိတ  အ ုိင ားမျ ားအတွက  ရဆ င  ွက ရနမှုမျ ားနငှ   

ထကွ  ရ ေါ်လ ရသ  အဓိက လဒ မျ ားအရကက င ား အချက အလက မျ ားမဖစ  ါသည ။ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င   ွက မှုနည ားလမ ား၏ 

အစိတ အ ုိင ားမျ ားကို ရဖ  မ ထ ား သည  အမ င  အဆို ါနည ားလမ ားကို  ုိမိုအ ားရက င ား၍ 

ထရိ  က မှုရှိရစ န  ရဆ င  ွက လျက ရှိရသ  လု  ထံာုးလု  နည ားနငှ   အရထ က  အကူအချိ ွဲ့ကိုလည ား 

တင မ ထ ား ါသည ။ ဥ မ  ရဒသခံမ ည သမူျ ား နငှ   တိုင  င ားသ ားလူနည ားစုမျ ားမှ အမျိ ားသမြီား၊ 

အမျိ ားသ ားနငှ   လူငယ မျ ား အ ါအဝင  သင  ရလျ  သည   အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား အ ားလံုား 

 ါဝင ရဆ င  ွက ရစနိငု မည   နည ားလမ ားမျ ားအ ား ရှ ရဖွမခင ား နငှ   REDD+ စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမှုနငှ   

အရက င အထည ရဖ  မှုမျ ားတွင  ၎င ားတို  ၏ သ တညူြီမျှစွ နငှ   အဓိ ပါယ မ ည  ဝထရိ  က စွ   ါဝင  

ရဆ င  ွက နိငု ရ ား အ ားရ ားကူညြီမခင ားတို  သည  မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ လု  ငန ားစဉ်၏ 

အဓိကကျရသ  လု  ငန ားတစ ခုအမဖစ  သတ မှတ ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည ။ ဤစ တမ ားတွင  

တင မ ထ ားရသ   လဒ မျ ား အ ားလံုားသည  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ည နိှုငိ ားရဆွား 

ရနာွးရဆ င  ွက မခင ားနငှ   က ကွယ  ရစ င   ရရ ှက မှုမျ ားဆိုင    နည ား ည လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ (TWG-SES) 

၏ ကကြီားကက  မှုမဖင   အ ားထတု  ကကိ ား  မ ားခွဲ မှုမျ ားမှ ထကွ ရ ေါ်လ ရသ   လဒ မျ ားမဖစ ပ ြီား 

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားထမံှ အကကံမ  ချက မျ ားစွ ကို  ယ၍ူ မ  စုထ ားမခင ား မဖစ  ါသည ။    

မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  နိငု ငအံဆင  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ားလမ ားကိ ု

ရ ားဆွွဲချမှတ   တငွ  ရအ က ရဖ  မ  ါ လု  ငန ားအဆင  မျ ားသည  ယခုအခါတွင  ရဆ င  ွက ပ ြီားစြီား 

ခွဲ ပ ြီမဖစ သည  -  

• ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏  န ားတိုင မျ ားနငှ   လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ ကိ ု သတ မှတ  

မခင ား -  န ားတိုင မျ ားနငှ   လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ ကို ကနဦားသရဘ တူချမတှ ပ ြီားမဖစ က  
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အန ဂ္တ တငွ   ရှိလ သည   အသ ိည နငှ   အရတွွဲ့အကကံ သစ မျ ားရ ေါ်မူတည ၍ မ န လည သံာုး 

သ  မ င ဆင မှုမျ ား မ  လု  ရက င ား မ  လု  နိငု  ါသည ။  

• REDD+ PaM မျ ားရကက င    ရှိနိငု ရမခရှိသည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   မဖစ ရ ေါ် နိငု ရမခရှိသည   

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ဆန ားစစ မခင ား - မမန မ နိငု ငတံွင  က ကွယ ရစ င   ရရ ှက မှုမျ ားကိ ု

လိုက န ကျင  သံာုး  ၌ ဦားစ ားရ ား မည   အရကက င ားကိစစ   မျ ားကို သတ မှတ နိငု  န အတွက  

အရ ားကကြီားရသ  အချက အလက မျ ားကိ ု ဤအဆင  မှ  ရှိခွဲ  ါသည ။ ထို  မ င  နိငု ငအံဆင   

REDD+ မဟ ဗျြူဟ အတွင ား ထည  သငွ ား န  အဆိုမ  ထ ားရသ  PaM မျ ားကို 

မ န လည မွမ ားမ ံမ င ဆင   တွင  လိုအ  သည   အချက အလက မျ ားကိလုည ား  ရှရိစခွဲ  ါသည ။   

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   ဆက န ွှယ မှုရှိသည   တည ဆွဲ PLR မျ ားကိ ု မ န လည  

သံာုးသ  မခင ား - က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  တည ဆွဲ PLR မူရဘ င မှ မည သည   

အတိုင ားအတ အထ ိ အရထ က အကူမ  နိငု ရကက င ားနငှ   မည သည  နယ  ယ မျ ားတွင   ုိ၍ 

အ ားရက င ားရအ င  လု  ရဆ င  န  လိုအ  ရကက င ား သရိှိနိငု  န  ဆန ားစစ ရလ လ မှု တစ ခုကို 

ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည ။  

• REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား အဓိ ပါယ ရှင ားလင ားဖငွ  ဆိုမခင ား - မမန မ နိငု င၏ံ 

အရမခအရနမျ ားအ  ခန ခနွ ားက ကယွ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားသည  မည သည   အဓိ ပါယ ရဆ င  

ရကက င ား အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားအ ားလံုားကက ား တူညြီရသ  န ားလည သရိှိမှု  ရှိရစ 

 န အတွက  နိငု ငအံရမခအရနမျ ားနငှ   လိုက ရလျ ညြီရထသွည   အဓိ ပါယ ရှင ားလင ားဖငွ  ဆိုမှုကိ ု

မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ ယင ားသည  က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားနငှ   စ  လျဉ်ား၍ စွမ ား ည မမ င   

တင မှု နငှ   လမ ားညွှန မှုမျ ားအတွက  အရ ား ါသည   အရမခခံတစ ခု မဖစ သလို က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှု သတင ားစနစ  (SIS) နငှ  စ  လျဉ်ားသည   လု  ငန ားမျ ားအတွက လည ား လမ ားညွှန တစ ခ ု

မဖစ  ါ သည ။  

• SIS အတွက  လိုအ  ရသ  သတင ားအချက အလက  အမျိ ားအစ ားမျ ားနငှ   အသံာုးမ  နိငု ရမခ 

ရှိရသ  ညွှန ကိန ားမျ ားကို ရဖ  ထတု မခင ား - မမန မ နိငု ငသံည  UNFCCC ၏ SIS စနစ  ဆိုင    

စည ားကမ ားသတ မှတ ချက မျ ားနငှ  အညြီ မမန မ နိငု ငသံည  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကိ ု

မည သို   ကိုင တွယ ရဆ င  ွက ရနရကက င ား၊ ရလားစ ားလိုက န လျက ရှိရကက င ား မ သနိငု  န  

လိုအ  သည   သတင ားအချက အလက  အမျိ ားအစ ားမျ ားကို ရဖ  ထတု နိငု  န  ဆန ားစစ ရလ လ  

မှုတစ ခုကို မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ ထို  မ င  SIS စနစ အတွက  အသံာုးမ  နိငု ရမခရှိရသ  ညွှန ကိန ားမျ ား 

ကိုလည ား ရ ားဆွွဲခွဲ  ါသည ။  
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• SIS စနစ အတွက  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား၏ အခန ားကဏ္ဍမျ ား၊ လု  ငန ားရဆ င တ မျ ားနငှ   တ ဝန  

မျ ားကို သတ မှတ မခင ား - မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ ကို ရဆ င  ွက နိငု  န အတွက  အဖွွဲွဲ့အစည ား 

ဆိုင    အစြီအမံမျ ားအ ား အဆိုမ  ထ ားသည   အဆိုမ  လွှ တစ ခုအ ား 

အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၊ သက ဆိုင   အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   အနြီားက  တိငု  င ရဆွားရနာွး၍ 

မ  စုခွဲ  ါသည ။   

မမန မ နိငု င၏ံက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကို ရ ားဆွွဲ 

ချမှတ စဉ် က လတစ ရလျှ က လံုားတွင  ရဒသခံမ ည သမူျ ား၊ အမျိ ားသမြီားမျ ား၊ တိငု ား င ားသ ား 

လူနည ားစု မျ ား၊ အစရှသိည  ့   ထခိိုက လွယ ရသ  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သအူု  စုမျ ား၏ 

လိုအ  ချက မျ ားကိ ု ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားခွဲ  ါသည ။ အထက တွင  ရဖ  မ ခွဲ သည   

ဆန ားစစ ရလ လ မှုမျ ားအမ င  မမန မ နိငု င၏ံ  ထမဦားဆံုားရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    

သတင ားအချက အလက  အနစှ ချ    အစြီ င ခံ စ  (SoI) ကို ရ ားသ ားမ  စုရနစဉ်အတွင ားတွင လည ား 

ည နိှုငိ ားရဆွားရနာွးမှုမျ ား မ  လု  ခွဲ သည    မမန မ  နိငု ငအံရနမဖင   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  

ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကို လက ရတွွဲ့ ရဖ  ရဆ င နိငု ရ ား သင  ရလျ  သည   

အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမံမျ ားနငှ   တ ဝန ခွွဲရဝမှုမျ ားကို ရှင ားရငှ ားလင ားလင ားမဖစ ရစ န  

ဆက လက ရဆွားရနာွး ရဆ င   ွက နိငု ခွဲ ကက ါသည ။  

မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကို 

အရသားစိတ  ရ ားဆွွဲ န နငှ    ုိမိအု ားရက င ားရစ န အတွက  ရအ က  ါတို  နငှ  သက ဆိုင သည   

လု  ငန ားမျ ားကို ဆက လက ရဆ င  ွက လျက ရှိ ါသည  - 

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို ရလားစ ားလိုက န ရကက င ား ရသချ ရစ န  လု  ရဆ င  

နိငု မည   အစြီအမံမျ ား ချမတှ မခင ား - လု  ငန ားကဏ္ဍမျ ားနငှ   တ ဝန မျ ားကို ရှင ားရငှ ားလင ားလင ား 

ခွွဲရဝသတ မှတ မခင ားနငှ   စွမ ား ည မမ င  တင ရ ားမခင ားတို  ကို ရဆ င  ွက  ါသည ။ ဥ မ  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    ကိစစ   မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ လမ ားညွှန မျ ားမ  စုမခင ားနငှ   

အသမိမ င  တင ရ ားမခင ားတို   မဖစ  ါသည ။  

• ရက င ားစွ ကကိ တင အသရိ ား၍ လွတ လ  ရသ  သရဘ ထ ား ယူမခင ား (FPIC) လမ ားညွှန  

ချက မျ ား မ  စုမခင ား - REDD+ PaM မျ ားအတွက  စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမှုနငှ   အရက င အထည ရဖ   

မှုမျ ားတွင  ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားနငှ   ဦားစ ားရ ား 

ကိစစမျ ားကို ရလားစ ားလိကု န ရကက င ား ရသချ ရစ န  ထိလုမ ားညွှန ချက မျ ားက ရဆ င  ွက  

ရ ားနိငု  ါသည ။  
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• REDD+ အတွက  နစ န မှုမျ ားကို တ  ားသမဖင  မဖစ ရစ န  ရမဖရှင ားရဆ င  ွက ရ ားသည   

လု  ငန ားစဉ် (GRM) တစ ခု ရ ားဆွွဲချမှတ မခင ား - ဤလု  ငန ားစဉ်ကိ ု

ချမှတ ရဆ င  ွက  မခင ား၏  ည  ွယ ချက မှ  REDD+ PaM မျ ားကက င   

ရဒသခံမ ည သမူျ ားအရ ေါ် ထခိိုက မှုမျ ားနငှ   ၎င ားတို  ၏ အခွင  အရ ားမျ ားကိ ု

ချိ ားရဖ က မှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   နစ န ရကက င ား တိုင ကက ား ချက မျ ားနငှ   

အကကံမ  ချက မျ ားကို လက ခံစုရဆ င ား၍ ကိုင တွယ ရမဖရှင ားရ ား န  မဖစ  ါသည ။  

• REDD+ အရက င အထည ရဖ  ရဆ င  ွက မှုမျ ားတွင  ကျ ားမရ ား  ရှုရထ င  ကိ ု

အမ ည  အဝ ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားနိငု ရ ား အရထ က အ ံ မဖစ ရစမည   

အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ည နိှုငိ ား ရဆွားရနာွးရဆ င  ွက မှုမျ ား အ ားရက င ားရစမခင ားနငှ   

နည ားလမ ားမျ ား ချမှတ မခင ား၊  

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ  လု  ငန ားလည  တ နိငု ရအ င  ရဆ င  ွက မခင ား - 

မမန မ  နိငု င၏ံ SIS ဒြီဇုိင ားကို လက ရတွွဲ့အရက င အထည ရဖ  နိငု  န  လိုအ  သည   

သရဘ တူညြီ ချက မျ ား၊ အ င ားအမမစ မျ ားနငှ   စွမ ားရဆ င  ည မျ ားကိ ု

သတ မှတ ရဖ  ထတု မခင ားအ ား ရဆ င   ွက လျက ရှ ိါသည ။  

မမန မ နိငု ငသံည  ၎င ား၏ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ားလမ ားကိ ု

တစ ဆင  ချင ားစြီ ရဖ  ရဆ င  င ား ရက င ားသထက ရက င ားရအ င  မ  မ င ရမ  င ားလွဲ လု  ရဆ င သ ွား 

 န  ဆံုားမဖတ ထ ားသည နငှ  အညြီ အန ဂ္တ တငွ  အစိတ အ ုိင ားအသစ မျ ား ထ  မံထည  သငွ ား နိငု သည  

ဟု ရမျှ  လင    ါသည ။ သို  ရသ   နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ားလမ ားတွင   ါဝင သည   

အဓိကအစိတ အ ိုင ားမျ ားကို သတ မှတ   တွင  ယရန  အချနိ အထ ိ ရဆ င  ွက ပ ြီားစြီားခွဲ ပ ြီမဖစ ရသ  

လု  ငန ားမျ ားမှ ကကြီားမ ားရသ  တိုားတက မှုမျ ား  ရှထိ ားပ ြီားမဖစ သမဖင   အမျိ ားမျိ ားရသ  အကျိ ားသက  

ဆိုင သမူျ ား၏ ရှုရထ င  အမမင မျ ားကို ကိုယ စ ားမ  ပ ြီား နိငု ငတံငွ ားတငွ  REDD+ အ ား ကျယ ကျယ  

မ န   မ န    လက ခံမှု  ရှိရစ န နငှ   ရ ရှည တငွ  တည တံ ခိုင ပမွဲမှုရှိရစ န  အရမခခံအုတ မမစ မျ ားကို 

ချမှတ ထ ားပ ြီားမဖစ သည ဟ ုဆို မည မဖစ  ါသည ။  
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၁။ န ဒေါန်ျား 

မမန မ နိငု ငသံည  ကုလသမဂ္ဂ  သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှုထနိ ားချ   ရ ားသရဘ တညူြီချက  (UNFCCC) 

အ    သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှု ရလျ   ါားရစရ ားအတကွ  နိငု ငတံက မှ သရဘ တူရဆ င  ွက ရသ  

REDD+1 အစြီအစဉ်တွင   ါဝင နိငု  န  လိုအ  ရသ  မ င ဆင မှုမျ ားကို မ  လု  ရန ါသည ။  

REDD+ ၏ အဓိက ည မှန ားချက မှ  ဖွံွဲ့ ပဖိ ားဆွဲနိငု ငမံျ ားရှိ သစ ရတ က ဗနွ  မ ဏမျ ားကို ရလျ   

 ါားမသ ွားရစ န  ထနိ ားသမိ ားမခင ားနငှ   တိုားမမ င  မခင ား နည ားလမ ားမျ ားမဖင   ရလထတုွင ားရှိ မှန လံအုမိ  

ဓ တ ရငွွဲ့  ါဝင မှုကို ရလျှ  ချ န  မဖစ  ါသည ။ UNFCCC ၏ REDD+ ဆိုင    ဆံုားမဖတ ချက မျ ားတငွ  

REDD+ လု  ငန ားမျ ားသည    သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှု ရလျ  ချရ ားထက မကရသ  လူမှုရ ားနငှ   တ ဝန ား 

ကျင ဆိုင    ရက င ားကျိ ားမျ ား  ရှိရအ င  ရဆ င  ွက ရ ားနိငု သည   အလ ားအလ ကို အသအိမှတ မ   

ထ ား ါသည ။ ဥ မ  သစ ရတ မျ ားကို မှြီခိုရသ  လူမှုအသိငု ားအဝိုင ားမျ ားအတွက  သက ရမွားမှုလု  ငန ား 

မျ ား တိုားတက ရစမခင ား၊ ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲကကယ ဝရသ  သစ ရတ ဧ ိယ မျ ားကိ ု

ထနိ ားသမိ ားရစ င  ရရှ က  နိငု  န  အရထ က အကူမ  မခင ားနငှ   ရ ထနိ ားည ရိ ားမခင ားကွဲ သို   

သစ ရတ မျ ားမှ ရ ားအ  ရသ  အမခ ား ရဂ္ဟစနစ ဝန ရဆ င မှုမျ ားကို တိုားတက ရစမခင ားတို  မှ တစ ဆင   

ရက င ားကျိ ားမ  နိငု  ါသည ။ ထို  မ င  အဆို ါဆံုားမဖတ ချက မျ ားတွင  လူမျ ားနငှ   

သဘ ဝ တ ဝန ားကျင အရ ေါ် ဆိုားကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ားကို တ ားဆြီားက ကွယ ရ ား န  

လိုအ  ရကက င ားကိုလည ား အရလားအနက  ရဖ  မ ထ ား ါသည ။ ဥ မ  REDD+ 

ရဆ င  ွက ချက မျ ားရကက င   ရမမယ  လု   ုိင ခွင  ၊ အ င ားအမမစ မျ ား လက လှမ ားမှြီ အသံာုးမ  ခွင   

တို  နငှ  စ  လျဉ်ား၍  ဋ ိကခမျ ား မဖစ ရ ေါ်လ လျှင  သို  မဟုတ  ရမမအသံာုးချမှုဖိအ ားမျ ားကို တစ ရန  မှ 

အမခ ားတစ ရန  သို   ရရွှွဲ့ရမ  င ားသ ွားရစမည ဆိုလျှင  ရန က ဆက တွွဲဆိုားကျိ ားမျ ား မဖစ ရ ေါ်လ  နိငု  ါ 

သည ။  

နိငု ငမံျ ားအရနမဖင   REDD+ ကို အရက င အထည ရဖ    တွင  အကျိ ားရှိရသ  လဒ မျ ား 

ရ ေါ်ထကွ လ  ရစမည   နည ားလမ ားမဖင   ရဆ င  ွက နိငု ရအ င  လမ ားညွှန ရ ား န အတွက  ၂၀၁၀ ခုနစှ  

မကက စြီကိုနိငု င၊ံ ခန ခနွ ားပမိ ွဲ့တွင  ကျင ား ရသ  ၁၆ ကကိမ ရမမ က  UNFCCC အဖွွဲွဲ့ဝင နိငု ငမံျ ား 

 
1UNFCCC ရအ က တွင  REDD+ ၏ အစိတ အ ုိင ားမျ ားအမဖစ  သြီားမခ ားရဆ င  ွက  န  သတ မှတ ထ ားရသ  လု  ငန ားမျ ားမှ  - 

သစ ရတ မ  န ားတြီားမခင ားနငှ   သစ ရတ အတန ားအစ ားကျဆင ားမခင ားတုိ  မှ က ဗွန ထုတ လွှတ မှုမျ ား ရလျှ  ချမခင ားအမ င  သစ ရတ မျ ား 

ရ ရှည တည တံ ရစ န  စြီမံအု  ချ   လု  ကိုင မခင ား၊ သစ ရတ က ဗွန  မ ဏ ရလျ   ါားမသွ ားရစ န  ထိန ားသမိ ားမခင ားနငှ   

သစ ရတ က ဗွန မျ ား တုိားမမ င  သိုရလှ င မခင ားတုိ   မဖစ  ါသည ။ (UNFCCC Decision 1/CP.16 paragraph 70); အ ုိင ား (၂) ရအ က မှ 

ရှင ားလင ားချက ကိုလည ား ဖတ ရှုနိငု  ါသည ။  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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ညြီလ ခံတွင  လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို လက ခံအတည  

မ  ခွဲ ကက ါသည ။ အဆို ါ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား 

(ခန ခွန ားက ကယွ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားဟ၍ူလည ား လသူမိျ ား) ကို နိငု ငအံဆင  တွင  ထရိ  က ၍ 

 ွင  လင ားမမင သ စွ  ကျင  သံာုးနိငု မည   လု  ငန ားစဉ်တစ ခုကို ချမှတ ကျင   သံာုးမခင ားမဖင   နိငု ငမံျ ားသည  

သစ ရတ နငှ   ရမမအသံာုးချမှုကဏ္ဍအတွင ားရှ ိ   သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှု ရလျ   ါားရ ား 

လု  ရဆ င ချက မျ ားကိ ု  တ ဝန ားကျင  ရ ရှည တည တံ မှုနငှ   လူမှုရ ားသ တူညြီမျှမှုတို  ကိ ု

အထခိိုက ခံ၍ လု  ရဆ င မည မဟုတ ရကက င ား အ မခံချက ရ ားနိငု မည မဖစ ပ ြီား ယံုကကည မှုကိုတည  

ရဆ က နိငု မည  မဖစ  ါသည ။ 2 

မမန မ နိငု ငအံစိုား သည  ဇြီဝမျိ ားစုံမျိ ားကွွဲမျ ားကွဲ သို   ကမ္   တ ဝန ားကျင အ င ားအမမစ မျ ားကို က ကယွ  

ရစ င  ရရှ က မခင ား၊ ကုန ားရမမ ျက စြီားမှုမျ ားကို မူလအရမခအရနသို   မ န လည ရ  က ရှိရအ င  

ကူညြီမခင ား၊ ရကျားလက ရနဆင ား ွဲနမွ ား ါားသမူျ ား၏ သက ရမွားမှုလု  ငန ားမျ ား တိုားတက ရစ န  

ကူညြီမခင ားနငှ     သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှုနငှ   လိကု ရလျ ညြီရထမွဖစ ရစ န  ရဆ င  ွက မှုမျ ားကို 

အရထ က အ ံ မ   မခင ားမဖင   အစိမ ားရ  င စြီား ွ ားရ ား ဖွံွဲ့ ပဖိ ားတိုားတက ရစရ ားအတွက  REDD+ ကို 

အခွင  အလမ ားတစ ခုအမဖစ  အသံာုးမ   န   ည  ွယ ရကက င ား ထတု ရဖ  ရကကည ထ ားပ ြီား မဖစ  ါသည ။3 

ထို  ရကက င   မမန မ နိငု င ံ အတွက  နိငု ငအံဆင   REDD+ မဟ ဗျြူဟ တစ     ရ ားဆွွဲ  တွင   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား ဆိုင    လု  ငန ားမျ ားသည  အရ ား ါပ ြီား ချိတ ဆက ရဆ င  ွက  န  

လိုအ   ါသည ။ ယခုအခါ ထိမုဟ  ဗျြူဟ ကို အပ ြီားသတ ရ ားဆွွဲရနပ ြီ မဖစ သည ။ မဟ ဗျြူဟ  

မူကကမ ားတွင  က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ားကို ရလျှ  ချမခင ား သို  မဟုတ  သစ ရတ က ဗနွ  မ ဏ 

တိုားမမ င  မခင ားတို  ကိ ု ရဆ င  ွက နိငု မည  ၊ REDD+ အရက င အထည ရဖ  ရ ားအတွက  

အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမံမျ ားကို မ  လု  နိငု မည   မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား (PaMs)  

 ါရှိ ါသည ။ ထို  မ င  မဟ ဗျြူဟ တငွ လည ား မမန မ နိငု ငမံှ က ကွယ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  

ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မည   နည ားလမ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   အစြီအစဉ်အနစှ ချ    ါ ရှိ ါသည ။  

 
2 UN-REDD အစြီအစဉ် က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့ (၂၀၁၆) သရဘ တ  ားရှင ားလင ားချက  - နိငု ငမံျ ား၏ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားမျ ား (UN-REDD Programme Safeguards Coordination 

Group (2016) Concept brief: Country approaches to safeguards) Technical Brief 02. UN-REDD Programme, Geneva. 

http://bit.ly/CASgds ကိုလည ား ကကည   ါ။ 

3မမန မ နိငု င၏ံ REDD+ အဆင  သင  မဖစ ရ ားလမ ားမ ရမမ ုံ (၂၀၁၃) ကုိ ကကည   ါ။ http://www.myanmar-redd.org/ps-

admin/uploads/ reddusermanual/1442500360.pdf 

http://bit.ly/CASgds
http://www.myanmar-redd.org/ps-admin/uploads/%20reddusermanual/1442500360.pdf
http://www.myanmar-redd.org/ps-admin/uploads/%20reddusermanual/1442500360.pdf
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ဤက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင   စ တမ ားသည  မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား 

အတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏ လက ရှအိရမခအရန၊ ဆိုလိုသည မှ  ထိနုည ားလမ ားကိုရ ား 

ဆွွဲ ုံနငှ   နိငု ငအံရနမဖင   REDD+ အတွက  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို ‘ကိုင တွယ ရဆ င  ွက မခင ား 

နငှ   ရလားစ ားလိုက န မခင ား’ တို  ကို မည သို  မည  ုံ ရဆ င  ွက  န   ည  ွယ ထ ားရကက င ားတို  နငှ   

စ  လျဉ်ား၍  ုိမိုမ ည  စံုရသ  အရသားစိတ အချက အလက မျ ားကိ ု  ံ  ုိားရ ား န   ည  ွယ  ါသည  

(ကိုင တွယ ရဆ င  ွက မခင ားနငှ   ရလားစ ားလိကု န မခင ားဟူရသ  အသံာုးအနှုန ားမျ ား အတွက  

အဓိ ပါယ ဖွင   ဆိုချက ကို ရအ က ရဖ  မ  ါ အ ုိင ား ၂.၁ တွင  ရတွွဲ့ မည မဖစ  ါသည ။ မမန မ နိငု င၏ံ 

က ကွယ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မည   နည ားလမ ားကို တစ ဆင  ချင ားစြီ 

ရ ားဆွွဲရဆ င  ွက  ရနမခင ားမဖစ ရသ ရကက င   အန ဂ္တ တွင  အစိတ အ ုိင ားအချိ ွဲ့ကို 

ထ  မံမဖည  စွက မခင ား သို  မဟုတ  မ င ဆင မွမ ားမံမခင ားမျ ား မ  လု  နိငု  ါသည ။  

ဤစ တမ ားကို အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ည နိှုငိ ားရဆွားရနာွးရဆ င  ွက မခင ားနငှ   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    နည ား ည လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ (TWG-SES) ၏ ကကြီားကက  မှုမဖင   

ရ ားသ ားမ  စုခွဲ  မခင ား မဖစ  ါသည ။ ဤစ တမ ားသည  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   

ရလ လ မှုနငှ   လု  ရဆ င မှုအချိ ွဲ့ရ ေါ်တွင အရမခခံပ ြီား ထိရုလ လ လု  ရဆ င မှုတိုင ားတွင  TWG-SES 

အစည ားအရဝား မျ ား၊ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား  ါဝင တက ရ  က ရသ  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ား၊ 

စ မဖင  ရ ားသ ား ရ ား ုိ  မှုမျ ားမှတစ ဆင   လက ခံ ရှိသည   အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၏ အကကံမ  ချက နငှ   

အချက အလက  မျ ားစ ွ ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားထ ား ါသည ။ အပ ြီားသတ ရ ားဆွွဲပ ြီားမဖစ ရသ  

နိငု ငအံဆင   က ကယွ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတွင   ါဝင ရသ  

အစိတ  အ ုိင ားမျ ားအမ င  ဤနည ားလမ ားကိ ု  ုိ၍ အ ားရက င ားရစ န   ည မနှ ား၍ 

ထ  ရဆ င ားရဆ င  ွက  လျက ရှိရသ  လု  ထံာုးနည ားလမ ားနငှ   

နည ားလမ ားအရထ က အကအူချိ ွဲ့ကိုလည ား တင မ ရ ားထ ား ါ သည ။  

ဤစ တမ ားတွင  ရအ က  ါအရကက င ားအ  မျ ားကို တင မ ထ ား ါသည  -  

၁။ REDD+ အတွက  က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားအရကက င ား ရန က ခံသတင ားအချက  

အလက မျ ားနငှ   ‘ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ် န ိုငင်အံဆင  ် ခ ဉျားကပ်စဆာင ်

ရွကြ်ှုနညျ်ားလြ်ျား’ ၏ အရမခခံသရဘ တ  ား၊ 

၂။ မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက  

မှုနည ားလမ ားကို ရ ားဆွွဲ  တွင  အသံာုးမ  သည   နညျ်ား န ် သို  မဟုတ  ရဆ င  ွက ခွဲ သည   

လု  ငန ားအဆင  မျ ား၊ 
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၃။ မမန မ နိငု င ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏ 

ပန်ျားတ ိုငြ် ာျားန င  ်လ ြ်ျားမခံျုြှုအတ ိုငျ်ားအတာ၊  

၄။ အက  ျုျားသကဆ် ိုငသ် ြ ာျားန င  ် ည  နှု ငျ်ားစဆျွားစနျွားစဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ားန င  ် က ာျားြစရျားရာ ကိစစ 

   မျ ားကို စိစစ ရလ လ ထ ားချက မျ ား၊  

၅။ မမန မ နိငု ငတံွင  REDD+ ရကက င   မဖစ ရ ေါ်လ နိငု ရမခရှိရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရလ လ ဆန ားစစ ချက ၊  

၆။ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ကိုင တွယ ရဆ င  ွက မခင ား၊ ရလားစ ားလိုက န  

မခင ားတို  နငှ   ဆက စ  သက ဆိုင သည   ြ  ေါဒြ ာျား၊ ဥပစဒြ ာျားန င  ်  ညျ်ားြ ဉျား ညျ်ားကြ်ျားြ ာျား 

(PLRs) ကို မပန်လညသ်ံိုျားသပ်စလ လာခ ကန်ငှ   ယင ားမှ ရ ေါ်ထကွ လ သည   အဓိကကျရသ  

အကကံမ  ချက မျ ား၊  

၇။ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအာျား န ိုငင် ံ  အစမခအစနြ ာျားန င  ်

လ ိုကစ်လ ာညစီ မွ  စ် ရန် မမန မ နိငု ငမံှ အဓ ပပေါယ ွ်င ဆ် ို  ငျ်ားလငျ်ားခ က၊်  

၈။ REDD+ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအာျား စလျား ာျားလ ိုကန်ာစ ကာငျ်ား စသခ ာစ စရျား 

အတွက  အစြီအစဉ်မျ ား ရ ားဆွွဲချမှတ ရနမှု အရမခအရန၊  

၉။ မမန မ နိငု ငတံွင  အသံာုးမ  မည   က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားအတွက  နည ားလမ ား အရထ က  

အကူမျ ားထွဲမှ တစ ခုမဖစ ရသ  စကာငျ်ား ွာကက ျုတငအ်သ စပျား၍ လတွလ်ပ်စသာ 

သစ ာ ာျား စတာငျ်ားခံမခငျ်ား (FPIC) ဆိုင    လမ ားညွှန ချက မျ ား မ  စုမှု၊  

၁၀။ မမန မ နိငု ငအံတွက  အဆိုမ  ရသ  REDD+ ဆိုင    န န်ာြှုြ ာျားအာျား တရာျားသမ င  ်

မ  စ် ရန် က ိုငတ်ယွစ်မ   ငျ်ားြှုလိုပ်ငန်ျား ဉ (GRM)၊ 

၁၁။ REDD+ အတွက  အာျားလံိုျားပေါ ငန် ိုငစ်သာ၊ က ာျားြတန်ျားတ ညြီျှစရျားက ို အစလျား ာျားစသာ 4 

လိုပ်ငန်ျား ဉြ ာျား  ုိ၍အ ားရက င ားလ ရစ န  အဆိုမ  ထ ားရသ  ရရှွဲ့လု  ငန ားစဉ်မျ ား၊  

 
4 ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ားကို အရလားထ ားရသ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတစ ခုတွင  ကျ ားမရ ား   ကွ ဟ 

ချက မျ ားကို ကကိ တင သရိှိရအ င  ရဖ  ထတု ၍ န ားလည ရအ င  ရလ လ ပ ြီား ကိုင တွယ ရမဖရှင ားနိငု မည   လု  ငန ားမျ ားကို 

အရက င အထည ရဖ  ရဆ င  ွက သလို မူဝါဒမျ ားနငှ   ရဆ င  ွက မှုမျ ားတွင  အစဉ်အလ မဖစ ရနရသ  ကျ ားမရ ား   

ဘက လိုက မှုမျ ားကို ရကျ  လွှ ားနိငု  န  လု  ရဆ င  ါသည ။  ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ား အရလားထ ား ရဆ င  ွက မခင ား 

ဆိုသည မှ  အမျိ ားသမြီားမျ ားနငှ   အမျိ ားသ ားမျ ား၏ ကျ ားမရ ား  အခန ားကဏ္ဍမျ ားနငှ   ဆက န ွှယ   တ သက မှုမျ ားကို 

မ န လည သတ မှတ ရ ား န  ကကိ ား မ ားပ ြီား ကျ ားမတန ားတူညြီမျှမှု တိုားတက မမင  မ ားရစရ ား တမင  ည  ွယ ရဆ င  ွက မခင ား 

မဖစ  ါသည ။ ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ားကို အရလားထ ားရသ  မူဝါဒ၊ အစြီအစဉ်၊ စြီမံကိန ား သို  မဟုတ  စြီမံချက တစ ခုသည  

‘ဆိုားကျိ ားသက ရ  က မှုမရှိရစမခင ား’ ထက မက ‘ ုိမုိရက င ားမွန ရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ား  ရှိရအ င  ရဆ င  ွက  န ’ 

 ည  ွယ  ါသည ။ (UN-REDD Methodological Brief on Gender, 2017) 

https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/gender-and-womens-empowerment-in-redd-1044/global-gender-resources/15952-technical-resource-series-4-un-redd-methodological-brief-on-gender-low-resolution-version.html
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၁၂။ မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ  (SIS) ဒြီဇုိင ားနငှ   ယင ားကို လက ရတွွဲ့ 

ရဆ င  ွက  န  အစြီအစဉ်မျ ား၊  

၁၃။ သံိုျားသပ်ခ ကြ် ာျားန င  ်စ  ှေ့လိုပ်ငန်ျား ဉြ ာျား။  

၂။  REDD+ အတကွ ်ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားန င  ်ပ်လ ဉျား 

စသာ စနာကခ်ံအစ ကာငျ်ားအရာြ ာျား  

၂.၁။ ခန်ခွန်ျားကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားန င  ်ဆက ်ပ် ညျ်ားကြ်ျားခ ကြ် ာျား  

မကက စြီကိုနိငု င၊ံ ခန ခွန ားပမိ ွဲ့တွင  ကျင ား သည   ၁၆ ကကိမ ရမမ က  အဖွွဲွဲ့ဝင နိငု ငမံျ ားညြီလ ခံ (COP16) 

တွင  လက ခံအတည မ  ခွဲ သည   UNFCCC ၏ REDD+ အတွက  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု မျ ား သည  

လူမှုရ ား၊  တ ဝန ားကျင နငှ   အု  ချ   ရ ားဆိုင    အ ုိင ားကဏ္ဍမျ ားကို လွှမ ားမခံ သည   ကျယ မ န   ရသ  

အရမခခံစည ားမျဉ်ား ခုနစ ခု ရှိ ါသည ။ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအရကက င ား ရဖ  မ ချက  

အမ ည  အစံု ကို ရအ က  ါ အကွက  (၁) တွင  ဖတ ရှုနိငု  ါသည ။  

သက ဆိုင    UNFCCC ဆံုားမဖတ ချက မျ ားအ  REDD+ ကို အရက င အထည ရဖ  ရသ  

နိငု ငမံျ ားသည  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ အဓိကစည ားကမ ားသတ မှတ ချက  သံာုးခုကို 

မ ည  မြီသင    ါသည 5 - 

၁။ REDD+ လု  ငန ားမျ ားကို ရဆ င  ွက   တွင  မည သည   င ားမမစ မှ  န  ုံရင ွ ရှသိည မဖစ ရစ၊ 

မည သည   န  ုံရငအွမျိ ားအစ ားမဖစ ရစ အရက င အထည ရဖ  စဉ်တစ ရလျှ က လံုားတွင  

ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို အ ားရ ားမမ င  တင  န နငှ    ံ  ုိား န ၊ 

၂။ ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို မည သို   ကိုင တွယ ရဆ င  ွက ရနရကက င ားနငှ   

မည သို   ရလားစ ားလိုက န လျက ရှိရကက င ား သတင ားအချက အလက မျ ားကိ ု

 ံ  ုိားရ ားနိငု သည   စနစ တစ ခု (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ ၊ SIS ကိ ု

ဆိုလိုမခင ားမဖစ ) ထရူထ င  န ၊ 

 
5 UN-REDD အစြီအစဉ် က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့ (၂၀၁၆) သရဘ တ  ားရှင ားလင ားချက  - နိငု ငမံျ ား၏ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားမျ ား (UN-REDD Programme Safeguards Coordi-nation 

Group (2016) Concept brief: Country approaches to safeguards) Technical Brief 02. UN-REDD Programme, Geneva. 

http://bit.ly/CASgds  

http://bit.ly/CASgds
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၃။ REDD+ လု  ငန ားမျ ား အရက င အထည ရဖ  စဉ်တစ ရလျှ က လံုားတွင  ခန ခွန ားက ကယွ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ားလံာုးကို မည သို   ကိုင တွယ ရဆ င  ွက ရနရကက င ားနငှ   ရလားစ ား 

လိုက န လျက ရှိရကက င ား သတင ားအချက အလက အနစှ ချ   အစြီ င ခံစ မျ ားကို တင သငွ ား 

 န  မဖစ  ါသည ။  

UNFCCC ဆံုားမဖတ ချက မျ ားတွင  ‘ကိုင တွယ ရဆ င  ွက မခင ား’ နငှ   ‘ရလားစ ားလိကု န မခင ား’ ဟူရသ  

ရဝါဟ  စက ားလံုားမျ ားကို အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုထ ားမခင ားမရှိဘွဲ ထိစုက ားလံုားမျ ား၏ အဓိ ပါယ ကိ ု

နိငု ငမံျ ားမှ မိမိတို  နိငု င၏ံ အရမခအရနမျ ားရ ေါ် မူတည ၍ သတ မှတ  န  မဖစ ရသ  လည ား အမျ ားလက  

ခံထ ားသည   အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက မှ  ရအ က  ါအတိုင ား မဖစ  ါသည  - 6  

• ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ကိုင တယွ ရဆ င  ွက မခင ား ဆိုသည မှ  REDD+ 

မျ ားမှ  ရှိနိငု ရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ထည   သငွ ားစဉ်ားစ ား 

လျက  နိငု င၏ံ အရမခအရနမျ ားနငှ   ရလျ  ညြီစွ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို ကျင  သံာုး 

ရဆ င  ွက နိငု ရ ား အရထ က အ ံ မ  သည   အစ  အဟ  မိရသ  PLR မျ ားနငှ   ယင ားတို  နငှ  နှြီား 

န ွှယ သည   အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမံမျ ားရှိရအ င  ရဆ င  ွက မခင ားကို ဆိုလို ါသည ။ 

• ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို ရလားစ ားလိကု န မခင ားဆိုသည မှ  က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ားကို လက ရတွွဲ့ကျင  သံာုးအရက င အထည ရဖ  နိငု ပ ြီား ရမမမ င တွင  စစ မှန သည   

ရက င ားကျိ ားမျ ား အမှန တကယ  မဖစ ထနွ ားနိငု ရစ န အတွက  သက ဆိုင သည   အဖွွဲွဲ့အစည ား 

ဆိုင    အစြီအမံမျ ား (နငှ   မ  မူရဆ င  ွက မှုမျ ား) မှတစ ဆင   မူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒမျ ားနငှ   

စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ားကို ကျင  သံာုးမခင ားကိ ုဆိုလို ါသည ။ 

 

 

 

 

 

 

 
6 UN-REDD Programme. REDD+ ရဝါဟ  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက မျ ားကုိ ကကည   ါ။  

https://www.unredd.net/knowledge/glossary.html 

https://www.unredd.net/knowledge/glossary.html
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Box အြ တ ်(၁) - ခန်ခွန်ျားကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျား  

[REDD+] လု  ငန ားမျ ားကို ရဆ င  ွက ရသ အခါတွင  ရအ က  ါက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို အ ားရ ား မမ င  တင  ၍ 

 ံ  ုိားကူညြီသင   ါသည  -  

(က) လု  ရဆ င ချက မျ ားသည  နိငု ငအံဆင   သစ ရတ အစြီအစဉ်မျ ား၊ သက ဆိုင    နိငု ငတံက  ကွန ဗင ားရှင ား မျ ား၊ 

သရဘ တူညြီချက မျ ားကို အရထ က အ ံ မ  မခင ား သို  မဟုတ  ကိုက ညြီမှုရှိမခင ား၊  

(ခ) နိငု ငရံှိ ဥ ရဒမျ ားနငှ   အချ   အမခ အ ဏ  ုိင မှုကို ထည  သွင ားစဉ်ားစ ားလျက  နိငု င၏ံ သစ ရတ အု  ချ   ရ ား 

လု  ငန ားစဉ်အတွင ား  ွင  လင ားမမင သ ၍ ထရိ  က ရသ  ဖွွဲွဲ့စည ား ုံမျ ား ထ ားရှိမခင ား၊  

(ဂ္) သက ဆိုင    နိငု ငတံက တ ဝန မျ ား၊ နိငု င၏ံ အရမခရနမျ ားနငှ   ဥ ရဒမျ ားကို ထည  သွင ားစဉ်ားစ ား၍ ကုလသမဂ္ဂ 

အရထရွထ ွညြီလ ခံမှ ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားဆိုင    ကုလသမဂ္ဂ ရကကည စ တမ ားကို 

လက ခံအတည မ  ခွဲ မခင ားကိ ုသတိချ  လျက  ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သူမျ ား၏ အသ ိည ဗဟုသု 

တနငှ   အခွင  အရ ားမျ ားကိ ုအသိအမှတ မ  ရလားစ ားမခင ား၊  

(ဃ) ဆက စ   တ သက သည   အကျိ ားသက ဆိုင သူမျ ား၊ အထာူးသမဖင   ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သူ မျ ားမှ 

အမ ည  အဝထရိ  က စွ   ါဝင ရဆ င  ွက မှု၊   

(င) လု  ရဆ င ချက မျ ားသည  သဘ ဝရတ မျ ားနငှ   ဇြီဝမျိ ားစုံမျိ ားကွွဲမျ ား ထိန ားသမိ ားရစ င  ရရှ က မှု လု  ငန ား မျ ားနငှ   

ကိုက ညြီမှုရှိ မည မဖစ ပ ြီား [REDD+] လု  ရဆ င ချက မျ ားကို အရကက င ားမ  ၍ သဘ ဝရတ မျ ားအ ား 

ရမ  င ားလွဲအသံုားမ  မခင ားမရှိရစဘွဲ သဘ ဝရတ မျ ားနငှ   ၎င ားတို  ၏ ရဂ္ဟစနစ ဝန ရဆ င မှုမျ ားကို ထနိ ား 

သမိ ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က ချင လ ရအ င ၊ အမခ ားရသ  လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    အကျိ ားရကျားဇူားမျ ား 

တိုား ွ ားရအ င  လု  ရဆ င ချင စိတ ရှိလ ရအ င  ဆွွဲရဆ င အ ားရ ား န အတွက  မဖစ ရစ  ါမည ။1 

(စ)  ရှိထ ားရသ  ရအ င မမင မှုမျ ား မူလအရမခအရနသို   မ န လည ဆိုက ရ  က နိငု ရမခအနတ  ယ ကို ကိုင တွယ  

ရမဖရှင ားသည   လု   ရဆ င ချက မျ ား၊  

(ဆ) က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရမ  င ားရရွှွဲ့ မဖစ ရ ေါ် နိငု ရမခ အနတ  ယ ကို ကိုင တွယ ရမဖရှင ားသည   လု   ရဆ င  

ချက မျ ား၊ 

1 ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားဆိုင    ကုလသမဂ္ဂ ရကကည စ တမ ားနငှ   အမ ည မ ည ဆိုင    မိခင ကမ္ ရမမ 

ရန  တုိ  နငှ  အညြီ နိငု ငအံမျ ားစုရှိ ဌ ရနတုိင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သူမျ ား၏ ရ ရှည လု  ကိုင  စ ားရသ က နိငု ရသ  

သက ရမွားမှုလု  ငန ားမျ ား လုိအ  မှုနငှ   ၎င ားတုိ  ၏ သစ ရတ မျ ားရ ေါ်တွင  အမ န အလှန မှြီခို မှုတုိ  ကုိ ထည  သွင ား စဉ်ားစ ားလျက ၊ 

 ည ညွှန ားချက  - UNFCCC Dec. 1/CP.16 
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၂.၂။ အမခာျားစသာ ဆက ်ပ်ြှု   သည  ်ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှု ညျ်ားကြ်ျား သတြ် တ ်

ခ ကြ် ာျား  

နိငု ငမံျ ားအရနမဖင   UNFCCC ရအ က ရှိ  လဒ မျ ားကို အရမခခံ၍ရ ားအ  ရသ   န  ုံရငမွျ ား7  ရှိ န  

အ ည အချင ားမ ည  မြီရစရ ားအတွက  ခန ခနွ ားက ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု ခနုစ ခုကို လိုက န  

ကျင  သံာုး န မှ  အရမခခံလိုအ  ချက  မဖစ  ါသည ။ သို  ရသ   REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား 

(PaMs) အတွက  နိငု ငတံက  င ားနှြီားမမ    နှမံှုမျ ားကို အ ားရ ားလိုရသ  နိငု ငမံျ ားအဖို    န  ုံရင ွရှ ိ

နိငု ရမခရှိသည    င ားမမစ မျ ားရ ေါ်တွင  မူတည ၍ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုဆိုင    စံနှုန ားမျ ားကိ ု

ထ  ရဆ င ားလိုက န ရဆ င  ွက  န  စဉ်ားစ ားဖို   လိုအ   ါလိမ  မည ။  

ဥ မ  အစိမ ားရ  င   သြီဥတု န  ုံရငအွဖွွဲွဲ့ (GCF) သည  REDD+ PaM မျ ားအတွက   န  ုံရင ံွ  ုိား 

ရ ားသည   အဖွွဲွဲ့အစည ားမဖစ ပ ြီား  လဒ မျ ားရ ေါ် အရမခခံသည    န  ုံရငမွျ ားကိုလည ား ရ ားအ   ါသည ။ 

GCF သည  ၂၀၁၈ ခုနစှ တွင   တ ဝန ားကျင နငှ  လူမှုရ ားဆိုင    မူဝါဒတစ    ကို လက ခ ံ

အတည မ  ခွဲ ပ ြီား8 ထိမုူဝါဒတွင   န  ုံရငအွဖွွဲွဲ့သည   တ ဝန ားကျင နငှ   လူမှုရ ားဆိုင    ထခိိုက နိငု  

ရမခအနတ  ယ မျ ားနငှ   အကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ားကို စြီမံခန   ခွွဲ န နငှ    လဒ မျ ား 

တိုားတက ရက င ားမွန ရစ န  လု  ရဆ င သည   ၎င ား၏ ဆံုားမဖတ ချက ချမှတ မှုမျ ားနငှ   

လု  ငန ားလည  တ မှုမျ ားတငွ   တ ဝန ားကျင နငှ   လူမှုရ ားဆိုင    အရကက င ားအချက မျ ားကို 

မည သို  မည  ုံ ရ ါင ားစ   ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားမည ဆိုသည ကို သတ မှတ မ  ဋ္ဌ န ားထ ား ါသည ။ 

REDD+အတွက  GCF ထမံှ  န  ုံရငမွျ ား  ယူလိုရသ  နိငု ငမံျ ားအရနမဖင   ၎င ားတို  ၏ သက ဆိုင    

လု  ရဆ င ချက မျ ားသည  အဆို ါမူဝါဒနငှ   ကိုက ညြီမှုရှိရကက င ား မ သ န  လိုအ   ါ သည ။ 

REDD+ နငှ   ယင ားနငှ   ဆက စ  သည     သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှုဆိုင    ရဆ င  ွက ချက မျ ားအတွက  

 န  ုံရင ံွ  ုိားရ ားနိငု ရမခရှိရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားတငွ  အ ရှဖွံွဲ့ ပဖိ ားရ ားဘဏ နငှ   ကမ္  ဘဏ ကွဲ သို   

ရသ  ဖွံွဲ့ ပဖိ ားရ ားဘဏ မျ ား  ါဝင  ါသည ။ ထိဘုဏ နစှ ခုစလံုားသည  ၎င ားတို    ံ  ုိားရသ   န  ုံရငမွျ ားကိ ု

ဆိုားကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ား မဖစ ရ ေါ် နိငု ရမခရှိသည   လု  ငန ားမျ ားအတွက  သံာုးစွွဲမခင ား မရှိရစ န  

 
7  လဒ မျ ားရ ေါ်အရမခခံ၍ ရ ားအ  ရသ   န  ုံရငဆွိုသည မှ  က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ားကို ရအ င မမင စွ  ရလျှ  ချနိငု ခွဲ  

ရကက င ား မ သနိငု သည   နိငု ငမံျ ားသို   ရ ားအ  ရသ   န  ုံရငမွျ ားကို ဆိုလို ါသည ။ က ဗွန ထတု လွှတ မှု ရလျှ  ချနိငု သည   

အတိုင ားအတ ရ ေါ်မူတည ၍ ရ ားအ  မည    န  ုံရင ွမ ဏကို ဆံုားမဖတ  ါသည ။  

8 Green Climate Fund (GCF)၊ ၂၀၁၈ မတ ၊  တ ဝန ားကျင နငှ  လူမှုရ ားမူဝါဒ (Environmental and social policy)၊ ဆံုားမဖတ ချက  

အမှတ  B.19/10. https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Environmental_and_Social 

Policy.pdf/aa092a12-2775-4813-a009-6e6564bad87c  

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Environmental_and_Social%20Policy.pdf/aa092a12-2775-4813-a009-6e6564bad87c
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Environmental_and_Social%20Policy.pdf/aa092a12-2775-4813-a009-6e6564bad87c
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၎င ားတို  ၏ ကိုယ  ုိင လ ု ငန ားစဉ်မျ ားကို ချမှတ အသံာုးမ   ါသည ။ ဥ မ  ကမ္  ဘဏ မှ 

 န  ုံရင ံွ  ုိားရသ  စြီမံချက  မျ ားသည  ကမ္  ဘဏ ၏  တ ဝန ားကျင နငှ   လူမှုရ ားမူရဘ င  (ESF)9 တွင  

မ ဋ္ဌ န ားထ ားရသ  က ကယွ  ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    တ ဝန မျ ားကို လိုက န  န  လိုအ   ါသည ။  

ထရိ  က မမန ဆန ၍ ကုန ကျစ ိတ သက သ ရစ န အတွက  နိငု ငမံျ ားအရနမဖင   ၎င ားတို  ၏ က ကယွ  

ရစ င  ရရှ က မှုဆိုင    လ ု ငန ားမျ ားကို ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ  တွင  UNFCCC နငှ   အမခ ား သက ဆိုင     န  ုံ 

ရင ံွ  ုိားရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား၏ သတ မှတ ချက မျ ားကို မ ည  မြီရ ား ရ ါင ားစ  ရဆ င  ွက နိငု ရအ င  

ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲနိငု  ါသည ။  

၂.၃။ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ်န ိုငင်အံဆင  ်ခ ဉျားကပ်စဆာငရွ်ကြ်ှု 

နညျ်ားလြ်ျား ဆ ိုသညြ် ာ အ ယန်ညျ်ား  

REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို UNFCCC ၏ သတ မှတ ချက မျ ားနငှ  အညြီ လိုက န  

ကျင  သံာုး နိငု  န အတွက  နိငု ငတံစ နိငု ငတံွင  အရထ က အကူ သို  မဟုတ  အ ားရ ားရထ က  ံ ရသ  

အရမခအရန သံာုးမျိ ားသံာုးစ ား ရှိ န  လိုအ   ါသည  - 

၁။ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မျ ားအတွက  ကိုင တွယ ရဆ င  ွက ရ ားသည   မူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒ 

မျ ားနငှ   စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ား (PLRs)၊ 

၂။ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို ရလားစ ားလိုက လျက ရှိရကက င ား ရသချ ရအ င  ရဆ င  

 ွက ရ ား န  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား၏ လု   ုိင ခွင  မျ ားနငှ   တ ဝန မျ ား၊ လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ား နငှ   

စွမ ား ည မျ ား၊ 

၃။ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို မည သို   ကိုင တွယ ရဆ င  ွက လျက ရှိရကက င ား၊ 

ရလားစ ားလိုက န ရနရကက င ား သတင ားအချက အလက မျ ားကို ရ ားအ  နိငု သည   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ ၊  

အဆို ါအရထ က အကူမျ ားနငှ   အ ားရ ားရထ က  ံ ရသ  အရမခအရနမျ ားသည  နိငု ငတံစ နိငု င၏ံ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏  င မအစိတ  

အ ုိင ားမျ ားဟု ရှုမမင နိငု  ါသည ။10 နိငု ငတံစ နိငု င၏ံ ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား တစ ခုအတွက  

 
9 ကမ္  ဘဏ ၏ ESF ဆိုင    အရသားစိတ အချက အလက မျ ားကို ရအ က  ါလင  ခ တွင  ရလ လ နိငု  ါသည  - https://projects-

beta.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies  

10 UN-REDD အစြီအစဉ် က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့ (၂၀၁၆) သရဘ တ  ားရှင ားလင ားချက  - နိငု ငမံျ ား၏ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားမျ ား (UN-REDD Programme Safeguards Coordination 

https://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies
https://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies
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သင  ရလျ  သည   အရမခခံအုတ မမစ မျ ားကို ရဖ  ထတု သတ မှတ နိငု  န အလို  င ှ REDD+ 

က ကွယ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    လု  ငန ားစဉ်အတွင ား  ါဝင ရဆ င  ွက ရနကကသမူျ ားအရနမဖင   

က ကွယ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ားနငှ  သက ဆိုင သည   နိငု ငတံက မူရဘ င မျ ားသည  နိငု င၏ံ 

အရမခအရနအ  မည သို   အဓိ ပါယ ရဆ င ပ ြီား မည သည  နည ားမဖင   လက ရတွွဲ့ကျင  သံာုး 

နိငု မည ဆိုသည ကို သံာုးသ  ဆံုားမဖတ  န  လိုအ   ါသည ။ နိငု ငမံျ ားသည  တည ဆွဲ  PLR မျ ား၊ 

အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   သတင ားစနစ မျ ားရ ေါ် တတ နိငု သမျှ အ ားမ  ၍ သြီားသန   ရ ားဆွွဲထ ားသည   REDD+ 

PaM မျ ား၊ ယင ားတို  နငှ   ဒနွ တွွဲရနသည   အခွင  အလမ ားမျ ား၊ စိန ရခေါ်မှုမျ ားကို ထည  သငွ ား စဉ်ားစ ားလျက  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  မိမိတို  နိငု ငမှံ ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မည   နည ားလမ ားသည  

နိငု င၏ံ  န ားတိုင မျ ား၊ အရမခအရနမျ ားနငှ   ကိုက ညြီမှုရှရိအ င  ရဆ င  ွက နိငု  ါသည ။  

ဤနည ားလမ ားမဖင   ရဆ င  ွက မခင ားသည  လု  ငန ားထ  မခင ားမျ ားကို ရရှ င ရှ ားနိငု သည သ မက 

ထရိ  က မမန ဆန မှုကို မမင  မ ားရစနိငု  ါသည ။ ထို  မ င  မ ည တွင ားရှိ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား 

ကက ား REDD+ အရ ေါ် ယံုကကည မှု  ုိမုိမမင  မ ားလ ရအ င  လု  ရဆ င နိငု သည  အတွက  REDD+ PaM 

မျ ား ရ ရှည တည တံ မှု  ုိရှိရစ န  အ ားရ ားကူညြီမှုမျ ား  ုိမို ရှိရစနိငု  ါသည ။ ထိမုျှသ မကရှ ိ

နငှ  ပ ြီားမဖစ ရသ  မူရဘ င မျ ားနငှ   စနစ မျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံထ ားသည   နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက   

ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတစ ခုသည  အဆို ါမူရဘ င မျ ား/စနစ မျ ားကို အရက င အထည ရဖ  မခင ားနငှ   

မွမ ားမံမ င ဆင မခင ားမျ ားအတွက  အင အ ားသစ မျ ား  ရှိရစပ ြီား အရှိန အဟုန မမ င  ရဆ င  ွက နိငု မခင ားမဖင   

အု  ချ   ရ ားလု  ငန ားစဉ်အတွင ား  ုိမုိကျယ မ န   သည   တိုားတက မှုမျ ားကို  ရှိရစသည   နည ားလမ ားတစ ခ ု

လည ား မဖစ နိငု  ါသည ။ ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ားလမ ားကို စုိက  ျိ ားရ ားနငှ   စွမ ားအင ကွဲ သို   REDD+ 

နငှ   စ  လျဉ်ားသည   အမခ ားကဏ္ဍမျ ားတငွ လည ား ကျင  သံာုးနိငု သည   အခွင  အလမ ားမျ ား  ရှိနိငု သမဖင   

သစ ရတ ကဏ္ဍအတွင ား သ မက အမခ ားကဏ္ဍမျ ားကို ါ အကျိ ားမ  နိငု ရမခရှိ ါသည ။      

နိငု ငတံစ နိငု ငနံငှ  တစ နိငု င ံ အရမခအရနချင ားမျ ားစွ  ကွ မခ ားနိငု ရသ  လည ား ယရန  အချနိ အထ ိ  ရှ ိ

ထ ားရသ  နိငု ငမံျ ား၏ အရတွွဲ့အကကံ မျ ားအ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   

ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတစ ခု ရ ားဆွွဲချမှတ   တွင  နိငု ငတံိုင ား ရယဘယုျအ ားမဖင   အသံာုးမ   

နိငု မည   အရမခခံအဆင  အချိ ွဲ့ ရှိရနသည ကို ထင ရှ ားစွ  ရတွွဲ့ မမင လ   ါသည ။  အဆို ါ 

အဆင  မျ ားကို  ုံ (၁) တွင  ရတွွဲ့ ရှိနိငု ပ ြီား မမန မ နိငု ငတံွင  ရဆ င  ွက ခွဲ သည   

 
Group (2016) Concept brief: Country approaches to safeguards) Technical Brief 02. UN-REDD Programme, Geneva. 

http://bit.ly/CASgds 

http://bit.ly/CASgds
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လု  ငန ားမျ ား(ရအ က ရဖ  မ  ါ အ ုိင ား မျ ားတွင  ဆက လက ဖတ ရှု ါ န ) ကို ယင ားအဆင  မျ ားရ ေါ် 

အရမခခံ၍ ရဆ င  ွက ခွဲ မခင ား မဖစ  ါသည  ။  

 
ပံို (၁) - ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ်န ိုငင်အံဆင  ်ခ ဉျားကပ်စဆာငရွ်ကြ်ှုနည်ျားလြ်ျား 

စရျားဆွွဲခ ြ တရ်န် သစ ာတရာျားြ စ ာင်11 

 

၃။ မြန်ြာန ိုငင်၏ံ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ်န ိုငင်အံဆင  ်

ခ ဉျားကပ်စဆာငရွ်ကြ်ှုနညျ်ားလြ်ျား စရျားဆွွဲခ ြ တရ်ာတငွ ်အသံိုျားမပျုစသာ 

နညျ်ား န ြ် ာျား  

မမန မ နိငု ငသံည  REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု 

နည ားလမ ားကို ရ ားဆွွဲ  တငွ  တည ဆွဲ REDD+မျ ား၊ အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   သတင ားစနစ မျ ားရ ေါ်တငွ  

တတ နိငု သမျှ အ ားမ  ၍ တစ ဆင  ချင ားစြီ ရ ားဆွွဲခွဲ ပ ြီား အကကိမ ကကိမ  မ န လည မ င ဆင မွမ ားမံသည   

နည ားစနစ ကို အသံာုးမ  ခွဲ  ါသည ။ ယခုအချိန အထ ိ ရဆ င  ွက ခွဲ ရသ  လု  ငန ားမျ ားအ ားလံုားတငွ  

 
11 UN-REDD အစြီအစဉ် က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့ (၂၀၁၆) သရဘ တ  ားရှင ားလင ားချက  - နိငု ငမံျ ား ၏ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားမျ ား (UN-REDD Programme Safeguards Coordi-nation 

Group (2016) Concept brief: Country approaches to safeguards) Technical Brief 02. UN-REDD Programme, Geneva. 

http://bit.ly/CASgds 

http://bit.ly/CASgds
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နိငု ငအံဆင  နငှ   တိုင ားရဒသကကြီား/မ ည နယ အဆင  မျ ားရှိ အကျိ ားသက ဆိုင သအူမျိ ားမျိ ားနငှ   

တိုင  င ရဆွားရနာွးမခင ား၊  ါဝင  ရဆ င  ွက ရစမခင ားတို   မ  လု  ခွဲ သလို REDD+ PaM မျ ားအ ား ဒြီဇုိင ား 

ရ ားဆွွဲမှု၊ နိငု ငအံဆင   REDD+ မဟ ဗျြူဟ  (NRS) ရ ားဆွွဲမှုတို  နငှ  လည ား အနြီားက   

ချိတ ဆက ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည ။12 

နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနငှ  စ  လျဉ်ားသည   လု  ငန ားမျ ားမှ ထကွ ရ ေါ်လ ရသ  အဓိက 

လု  ငန ား လဒ မျ ားမှ  ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို မမန မ နိငု င၏ံ အရမခအရနနငှ   

လိုက ရလျ ညြီရထရွှိရစ န  အဓိ ပါယ ရှင ားလင ားဖွင  ဆိခုျက နငှ   နိငု ငအံဆင   က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု 

သတင ားစနစ  (SIS) ဒြီဇုိင ားတို   မဖစ  ါသည ။ အဆို ါလု  ငန ား လဒ မျ ား ထကွ ရ ေါ်လ ရစ န အတွက  

တစ ခုနငှ  တစ ခ ုအမ န အလှန အရထ က အ ံ မ  ရသ  လု  ငန ားအဆင  မျ ားကို ရဆ င  ွက ခွဲ ပ ြီား ကျွမ ား 

ကျင  ည ရှင မျ ား၊ အကျ ိားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   တိုင  င ရဆွားရနာွးမှုမျ ားအရ ေါ် စိစစ ရလ  

လ မှု မျ ားကို ရ ါင ားစ  မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ အသံာုးမ  မည  နည ားစနစ ကို သတ မှတ ရ ွားချယ   တငွ  

အဓိကထည   သငွ ားစဉ်ားစ ားသည  အချက မှ  ရ ွားချယ မှုမျ ား မ  လု    တွင လည ားရက င ား၊ 

စ  ွက စ တမ ားမျ ား မ  စု  တွင လည ားရက င ား မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ နငှ   စ  လျဉ်ားသည   

အရမခအရနမျ ားကိုသ မက အစိုား  နငှ   အစိုား မဟတု ရသ  အကျိ ားဆက စ  သက  ဆိုင သမူျ ား (CSO 

မျ ား၊ ရဒသခံမ ည သမူျ ားနငှ   ထခိိုက  လွယ ရသ အု  စုမျ ား အ ါအဝင ) ၏ အမမင မျ ားနငှ   

ဦားစ ားရ ားမျ ားကို ါ အမ ည  အဝ သံာုးသ  ထင ဟ   ထည  သငွ ားနိငု ရအ င  လု  ရဆ င  န  မဖစ  ါသည ။      

မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ားလမ ားကို ရ ားဆွွဲ   

တွင  ရဆ င  ွက ပ ြီားစြီားပ ြီမဖစ သည   အဓိကကျရသ  လု  ငန ားအဆင  မျ ားကို ရအ က တွင ရဖ  မ ထ ား 

 
12 က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    တုိင  င ရဆွားရနာွးမှုနငှ   လု  ငန ားစဉ်အမျိ ားမျိ ားတွင   ါဝင  ရဆ င  ွက ခွဲ ကကရသ  အကျိ ား 

ဆက စ  သက ဆိုင သူမျ ားထွဲတွင  TWG-SES အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ားသ မက အမခ ားရသ  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သူမျ ားလည ား  ါဝင  ါသည ။ 

ဥ မ  အစုိား ဝန ကကြီားဌ နမျ ားနငှ   ဦားစြီားဌ နမျ ား၊  တ ဝန ားကျင နငှ  ဖွံွဲ့ ပဖိ ားတုိားတက မှုနယ  ယ မျ ားတွင  လု  ရဆ င ရနကကရသ  မမန မ  

NGO မျ ား၊ တိုင ား င ားသ ား အု  စုမျ ား/ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ားကို ကိုယ စ ားမ  ရသ  အဖွွဲွဲ့မျ ားအ ါအဝင  အ   ဘက လူမှုအဖွွဲွဲ့အစည ား 

မျ ားနငှ       ွ အရမခမ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား ရဒသခံမ ည သူကုိယ စ ားလှယ မျ ားနငှ   တစ ခါတစ  ံတွင   ုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ ကိုယ စ ားလှယ မျ ား 

 ါဝင  ါသည ။ TWG-SES အတငွ ားနငှ   ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ အထိက လတစ ရလျှ က  ကျင ား ခွဲ ရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    

အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ား၊ အမခ ားတိုင  င ရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားတွင  ကျင ား သည   အစြီအစဉ်ရ ေါ်တွင  မူတည ၍ အမျိ ားသမြီားမျ ား၏  ါဝင တက  

ရ  က မှုနှုန ားသည  ၂၀-၄၅% ရှိ ါသည ။ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားနငှ   စ  လျဉ်ားသည   အချိ ွဲ့ရသ ရဆာွးရနာွးမှုမျ ားသည  တိုင ားရဒသ 

ကကြီား/မ ည နယ အဆင  တွင  ရဆွားရနာွးမှုမျ ားအ ါအဝင  NRS အတွက  တိုင  င  ရဆွားရနာွးမှုမျ ားအတွင ား အစိတ အ ုိင ားတစ ခုအမဖစ  

ထည  သွင ားရဆွားရနာွးခွဲ မခင ားမဖစ  ါသည  (ဥ မ  PaM မူကကမ ားမျ ား၏ အရက င  အထည ရဖ   န  မဖစ နိငု မှု အရမခအရန၊  ရှိနိငု ရသ  

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထိခိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားဆိုင    ရဆွားရနာွးမှုမျ ား)။ NRS အတွက  တိငု  င ရဆွားရနာွးမှုမျ ားတွင  အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ 

 ါဝင ရဆ င  ွက မှုသည  ၂၀၁၇ ခုနစှ တွင  ၂၁% ရှိ  မှ ၂၀၁၉ ခုနစှ  တွင  ၄၂% အထိ တုိားတက မမင  မ ားလ ခွဲ  ါသည ။ 
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ပ ြီား အ ုိင ား (၄) တွင   ုိမိုအရသားစိတ  တင မ ရ ားထ ား ါသည ။ အဆို ါလု  ငန ား အဆင  မျ ားမှ 

ထကွ ရ ေါ် လ ရသ  လု  ငန ား လဒ မျ ားကိလုည ား အ ုိင ား (၄) တွင  ချိတ ဆက  တင မ ထ ား ါသည ။  

အဆင  ် (၁) - ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ် ခ ဉျားကပ်စဆာငရွ်ကြ်ှုနညျ်ားလြ်ျား၏ 

ပန်ျားတ ိုငြ် ာျားန င  ်လ ြ်ျားမခံျုြှုအတ ိုငျ်ားအတာက ို သတြ် တမ်ခငျ်ား  

မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏  န ားတိုင  

မျ ားနငှ   လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ တို  ကို ၂၀၁၇ ခုနစှ  နိငု ငအံဆင   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား ဆိုင    

လမ ားမ ရမမ ုံရ ားဆွွဲစဉ်အတွင ား REDD+ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးတိုင  င ၍ 

ကနဦားသရဘ တူသတ မှတ ခွဲ ပ ြီား ရရှွဲ့ဆက ရဆ င  ွက မည   နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ား 

လမ ား ရ ားဆွွဲမခင ားအတွက  ထနိ ားရကျ င ားလမ ားညွှန ရ ားခွဲ  ါသည ။ ရန က  ိုင ားတွင  မ  လု  ခွဲ သည   

တိုင  င ရဆွားရနာွးမှုမျ ားအတွင ား ထိကုနဦား န ားတိငု နငှ   လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ တို   မ န လည သံာုးသ   

ရဆွားရနာွးခွဲ  ါသည ။  

အဆင  ်(၂) - အက  ျုျားဆက ်ပ်သကဆ် ိုငသ် ြ ာျားန င  ်စဆျွားစနျွားည  နှု ငျ်ားစဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ားန င  ်က ာျားြစရျားရာ 

က  စြ ာျားက ို     စ်လ လာမခငျ်ား  

REDD+ အတွက  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား၏ အခန ားကဏ္ဍနငှ   ကျ ားမရ ား   အရမခ 

အရနမျ ား ကို စိစစ ရလ လ မှုအချိ ွဲ့ မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ REDD+ ကို အရက င အထည ရဖ    တွင  

အကျိ ားဆက စ   သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   လံုရလ က စ ွ ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မှုမျ ား ရှိရစ န  နငှ   

ကျ ားမရ ား  ကို ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားလု  ရဆ င  န  လိုအ  သည   လမ ားညွှန ချက မျ ားနငှ   

နည ားလမ ားမျ ားကို ရ ားဆွွဲ န  အတွက လည ား မဖစ  ါသည ။  

အဆင  ် (၃) - REDD+ PaM ြ ာျားြ  ရ   န ိုငစ်မခ   သည  ် အက  ျုျားစက ျားဇ ျားြ ာျားန င  ်

  ခ ိုကဆ်ံိုျားရှု ံျားန ိုငစ်မခြ ာျား က ို ဆန်ျား  စ်လ လာမခငျ်ား  

နိငု ငအံဆင  နငှ   တိုင ားရဒသကကြီား/ မ ည နယ အဆင  တို  မှလည ားရက င ား၊ ကဏ္ဍအသြီားသြီားမှ လည ား 

ရက င ား၊ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သအူမျိ ားမျိ ား  ါဝင တက ရ  က ရဆွားရနာွးရသ  လု  ငန ားစဉ်မ ှ

တစ ဆင   NRS မူကကမ ားတွင  အဆိုမ  ထ ားသည   PaM မျ ားမှ မဖစ ရ ေါ်လ နိငု သည    တ ဝန ားကျင ၊ 

လူမှုရ ား နငှ   အု  ချ   ရ ားဆိုင    ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားနငှ   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကို စိစစ ရလ လ မှု 

မျ ား မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ NRS နငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု 

နည ားလမ ားတို  ကိ ုဆက လက ရ ားဆွွဲ  တွင  ထိစုိစစ ရလ လ မှုမျ ားကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားရ ားဆွွဲခွဲ ပ ြီား 
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SIS စနစ တွင   ါဝင သင  သည   အရကက င ားအ   အချက အလက မျ ားကိ ု သတ မှတ   တွင  

 ထမအဆင   အမဖစ လည ား ရှုမမင နိငု  ါသည ။ 

အဆင  ် (၄) - ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားန င  ်ပ်လ ဉျားသည  ် PLR ြ ာျားက ို မပန်လညသ်ံိုျားသပ် 

စလ လာမခငျ်ား  

REDD+ PaM မျ ားကို ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ  အညြီ အရက င အထည ရဖ  နိငု  န  

အတွက  ဆက စ  သက ဆိုင မှု အရှိဆံုားရသ  PLR မျ ားကို ရဖ  ထတု သတ မှတ နိငု  န  မမန မ နိငု ငရံှ ိ

တည ဆွဲမူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒမျ ားနငှ   စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ား မ န လည သံာုးသ  မခင ားအ ား ရဆ င  ွက ခွဲ  

 ါသည ။ ထိသုို  သံာုးသ  ရလ လ   တွင  ရရှွဲ့အဆင  တွင  ရဖ  ထတု သတ မှတ ခွဲ သည   ထခိိုက ဆံုားရှု ံား 

နိငု ရမခမျ ားကို ရလျှ  ချ န  ကူညြီရ ားနိငု ရသ  PLR မျ ားနငှ    ရှိနိငု ရမခရှိသည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကိ ု

အ ားရ ားမမ င  တင နိငု ရသ  PLR မျ ားကို အထာူးအရလားရ ား သံာုးသ   ါသည ။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ 

အရက င အထည ရဖ  မှုနငှ  သက ဆိုင မှုရှိရသ  PLR မျ ားကို ရယဘယုျသံာုးသ  မှုအ ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ခုနစှ အတွင ားက စတင မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ ရန က  ိုင ားတွင  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   စ  လျဉ်ား 

သည   အချက အလက မျ ားကို သြီားသန   ဆွွဲထတု ၍ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၏ အကကံမ  ချက မျ ားနငှ   

ကျွမ ားကျင  ည ရှင မျ ားမ ှ  ံ  ုိား ရသ  အချက အ လက မျ ားကို ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ား၍ သြီားမခ ား 

အစြီ င ခံ စ တစ ရစ င  မ  စုခွဲ  ါသည ။ တည ဆွဲ PLR မူရဘ င တွင  ရက င ားစွ  လွှမ ားမခံ နိငု မခင ား 

မရှိရသ  ကိစစ   မျ ားအတွက  က ွဟချက  စိစစ ရလ လ မှုတစ ခုကိုလည ား 

ထည  သငွ ားတင မ ခွဲ  ါသည ။  

အဆင  ်(၅) - ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားက ို န ိုငင်၏ံ အစမခအစနန င  ်က ိုကည်စီအာင ်အဓ ပပေါယ ွ်င  ်

ဆ ို  ငျ်ားလငျ်ားမခငျ်ား   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို နိငု င၏ံ အရမခအရနနငှ   ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ား 

ချက တစ ခုတငွ  ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ား၏ အရမခခံစည ားမျဉ်ားဥ ရဒသမျ ားသည  နိငု င၏ံ 

အရမခအရနတွင  မည သို   အဓိ ပါယ ရဆ င ရကက င ား ရှင ားမ ထ ားပ ြီား နိငု ငတံွင ားရှိ   ိတ သတ မျ ား 

န ားလည လက ခံသည   စက ားလံုားအသံာုးအနှုန ားမျ ားကို အသံာုးမ  ထ ားက  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား 

ဆိုင    ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားအတကွ  ဦားစ ားရ ား မည   ကိစစမျ ားကိ ုရဖ  ထတု သတ မှတ  

ရ ားထ ား ါသည ။ မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားကို နိငု င၏ံ အရမခအရနနငှ   ကိုက ညြီ 

ရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက ကို ၂၀၁၈ ခုနစှ  တွင  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားကိုယ တိငု   ါဝင  

ရဆ င  ွက သည   လု  ငန ားစဉ်တစ ခုမှတစ ဆင   မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားချက  
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 ထမမူကကမ ားကို အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားအ ား ဆန ားစစ ရလ လ ချက ၊ PLR 

မျ ား မ န လည သံာုးသ  ရလ လ မှုတို  မှ  လဒ မျ ား၊ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကိ ု

အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုမခင ား ဆိုင    အရလ အကျင  ရက င ားမျ ားအတွက  UN-REDD လမ ားညွှန တို  ရ ေါ်တွင  

အရမခခံ၍ မ  စုခွဲ  ါ သည ။ ထိမုူကကမ ားကို အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားမှ  ရှိသည   

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား၏ အကကံမ   ချက မျ ား၊ အချိန က လတစ ခု သတ မှတ ၍ အွန လိငု ားမ ှ

အမျ ားမ ည သ၏ူ သံုားသ  အကကံမ  ချက မျ ား  ယူခွဲ မှုနငှ   တိုက ရိုက ရ ား ုိ  လ ရသ  

အကကံမ  ချက မျ ားနငှ   အချက အလက မျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံ၍ မ န လည  မွမ ားမံမ င ဆင ခွဲ ပ ြီား ၂၀၁၉ 

ခုနစှ  နစှ ဆန ား ုိင ားတွင  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက ကို အပ ြီားသတ မ  စုနိငု  ခွဲ  ါသည ။  

အဆင  ်(၆) - SIS  န အ်တကွ ်သတငျ်ားလ ိုအပ်ခ ကြ် ာျားန င  ်အသံိုျားမပျုန ိုငစ်မခ   စသာ ည န်က န်ျားြ ာျား  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို နိငု င၏ံ အရမခအရနနငှ   ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ား လင ား 

ချက အ ား အစမှတ တစ ခအုမဖစ  အသံာုးမ  လျက  မမန မ နိငု ငသံည  က ကွယ ရစ င  ရရှ က  မှုမျ ားကိ ု

မည သို  မည  ုံ ကိုင တွယ ရဆ င  ွက လျက ရှိရကက င ား၊ ရလားစ ားလိုက န ရနရကက င ား လက ရတွွဲ့ မ သ 

နိငု  န  လိုအ  မည   သတင ားအချက အလက  အမျိ ားအစ ားမျ ားကို သတ မှတ ရဖ  ထတု  န အတကွ  

ဆန ားစစ ရလ လ မှုတစ ခကုို မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ ဆန ားစစ မှုမ ှထကွ ရ ေါ်လ ရသ  သတင ားလိုအ  ချက  

မျ ားစ  င ားကို အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားထ ံ တင မ ခွဲ ပ ြီား သတင ားလိုအ  ချက မျ ားအတွက  

သ မ က သင  ရလျ  သည   သတင ားအချက အလက မျ ားကို  ရှနိိငု ရမခရှိသည   သတင ား င ားမမစ မျ ား 

အတွက  ါ အကကံမ  ချက မျ ားကို  ယူခွဲ  ါသည ။ ဤရ ေါ်တွင  မူတည ၍လည ားရက င ား၊  SIS 

စနစ အတွက  သင  ရလျ  သည   သတင ားစနစ မျ ားနငှ    င ားမမစ မျ ားကို ထ  ရဆ င ားရလ လ မှု 

တစ ခုရ ေါ်တွင  မူတည ၍ လည ားရက င ား SIS စနစ အတွက  မဖစ နိငု ရမခရှိသည   ညွှန ကိန ားမျ ားစ  င ားကို 

ရ ားဆွွဲခွဲ ပ ြီား အကျိ ားဆက  စ  သက ဆိုင သမူျ ား၏ အကကံမ  ချက  မျ ားကို  ယ၍ူ 

မွမ ားမံမ င ဆင ခွဲ  ါသည ။  

အဆင  ် (၇) - SIS  န အ်တကွ ်အ ွွဲှေ့အ ညျ်ားြ ာျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍြ ာျား၊ လိုပ်ငန်ျားစဆာငတ်ာြ ာျားန င  ်

တာ န်ြ ာျားက ို သတြ် တမ်ခငျ်ား  

တစ ဦားချင ား တိုင  င ရဆွားရနာွးမှုမျ ားနငှ   အလ ု ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားတငွ  တိုင  င ရဆွားရနာွးမှုမျ ား 

မှတစ ဆင   မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ  လည  တ ရဆ င  ွက နိငု ရ ားတငွ   ါဝင ကူညြီရ ားနိငု သည   

အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား ၏ အခန ားကဏ္ဍမျ ားနငှ   ယင ားတို  အတွက  လု  ငန ားရဆ င မျ ား၊ တ ဝန  

ဝတတ   ားမျ ားကို ရဖ  မ ထ ား သည   အဆိုမ  လွှ တစ ခုကို မ  စုခွဲ  ါသည ။ 
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ယခုဆက လက တင မ မည  အ ုိင ားတွင  အထက တွင  ရဖ  မ ခွဲ ရသ  အဆင  တစ ဆင  ချင ားစြီအ ား 

အရသား စိတ စိစစ ရဆွားရနာွး၍ ထိအုဆင  မျ ားတွင  ထကွ ရ ေါ်လ ရသ   လဒ မျ ား၊ 

နှြီားန ွှယ ဆက စ  ရသ  လု  ငန ားမျ ားမှ  လဒ မျ ားအရကက င ားကို တင မ ရ ားထ ား ါသည ။  

မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို နိငု င၏ံ အရမခအရနနငှ   ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင   

ဆိုရှင ားလင ားချက အ ား မ  စုမခင ားနငှ   စ  လျဉ်ား၍ ယရန  အချိန အထ ိ ရဆ င  ွက ခွဲ ရသ  လု  ငန ားမျ ား 

သည  မမန မ နိငု င၏ံ  ထမဆံုားရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတင ားအချက အလက  

အနစှ ချ   အစြီ င ခံစ  (SoI) အတွက  အဓိကကျရသ  အချက အလက မျ ားကို  ရှိရစခွဲ သည    င ားမမစ  

တစ ခုလည ား မဖစ  ါသည ။ ၂၀၁၉ ခုနစှ အတွင ား အနစှ ချ    အချက အလက မျ ားကို အကျိ ားသက ဆိငု  

သမူျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှုမဖင   စုစည ားခွဲ သည   လု  ငန ားစဉ်တစ ခု ပ ြီားဆံုားသည  ရန က တငွ  SoI 

ရန က ဆံုားမူကကမ ားကို အမျ ားမ ည သ ူဖတ ရှုနိငု ရအ င  ထတု မ န ရ ားခွဲ ပ ြီား မဖစ  ါသည ။  

မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မည   နည ားလမ ားကိ ု

လက ရတွွဲ့ကျင  သံာုးရဖ  ရဆ င နိငု  န  လိုအ  သည   လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို ရှင ားရှင ားလင ားလင ား သတ  

မှတ မခင ား၊ မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   PLR စနစ  အတွင ားရှ ိ

ကွ ဟချက မျ ားကို မဖည  ဆည ားနိငု ရသ  လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို ထ  ရဆ င ားချမှတ မခင ားနငှ   မမန မ  

နိငု င၏ံ SIS စနစ  လက ရတွွဲ့လည  တ ရဆ င  ွက နိငု ရ ား ရဆ င  ွက မခင ားတို  အတွက  လု   

ရဆ င ရနဆွဲမဖစ ပ ြီား ထိလုု  ငန ားမျ ားအရကက င ားကို အ ုိင ား (၅) တွင  တင မ ထ ား ါသည ။  

၄။ စဆာငရွ်ကခ်ွဲ သည  ်လိုပ်ငန်ျားအဆင ြ် ာျားန င  ် ကွစ်ပေါ်လာသည  ်

ရလဒြ် ာျား 

၄.၁။ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ်ခ ဉျားကပ်စဆာငရွ်ကြ်ှုနညျ်ားလြ်ျား၏ 

ပန်ျားတ ိုငြ် ာျားန င  ်လ ြ်ျားမခံျုြှုအတ ိုငျ်ားအတာက ို သတြ် တမ်ခငျ်ား 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    လု  ငန ားမျ ားကိ ု ရဆ င  ွက   တငွ  အရစ  ုိင ားမှစ၍ ၎င ားတို   

အတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတစ ခု၏  န ားတိုင မျ ားနငှ   လွှမ ားမခံ မှု အတိုင ား 

အတ တို  အရကက င ား အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားကက ား တူညြီစွ န ားလည သရိှိ ရအ င လ ု  

ရဆ င မခင ား(REDD+ အရက င အထည ရဖ  မှုနငှ  စ  လျဉ်ားသည   အရကက င ားအချက  အသစ မျ ားကို 

န ားလည သရိှိမှုလ ပ ြီား စြီမံကိန ားအသစ မျ ား ရ ေါ်ထကွ လ  ါက ရမ  င ားလွဲမ င ဆင မှုမျ ားကို ရန က  

 ုိင ား ထ  မံမ   လု  နိငု ရကက င ားကိုလည ား လက ခံသရိှိလျက )သည  အဓိကကျရသ  



 

26 
 

လု  ရဆ င မှုတစ ခု မဖစ  ါသည ။ မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  

ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏  န ားတိုင မျ ားနငှ   လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ ကို ဖငွ  ဆို န  

ကနဦားတိုင  င ရဆွားရနာွးမှုမျ ားကို ၂၀၁၇ ခနုစှ  မတ လအတွင ား ကျင ား ခွဲ သည   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  လမ ားမ ရမမ ုံဆိုင    အလု  ရံု ရဆွားရနာွး ွွဲအတွင ား 

မ  လု  ခွဲ  ါသည ။13 ရအ က  ါအချက မျ ားကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားခွဲ  ါသည ။14 

က)  န ားတိုင မျ ား ချမတှ မခင ား  

မည သည  နိငု ငမံဆို က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား အတွက  

အရ ားအကကြီားဆံုား  န ားတိုင မျ ားထွဲမှ တစ ခုမှ  UNFCCC မှ ချမှတ ရ ားထ ားရသ  က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတ မှတ ချက မျ ား မ ည  မြီရ ား င  မဖစ ဖွယ ရှိ ါသည  (အ ုိင ား ၂ ကိ ု

ကကည   ါ န )။ သို  ရသ   နိငု ငမံျ ားအရနမဖင   ၎င ားတို   မ ည  မြီရအ င  ရဆ င  ွက လိုရသ  

အမခ ား ည  ွယ ချက မျ ား ကိုလည ား ချမှတ နိငု  ါသည ။ ဥ မ  REDD+ သည  လူမှုရ ားနငှ   

 တ ဝန ားကျင ဆိုင    ကစိစမျ ားနငှ  စ   လျဉ်ားသည   နိငု င၏ံ မူဝါဒ န ားတိုင မျ ား မ ည  မြီရ ား 

အရထ က အ ံ မ   န  သို  မဟုတ  REDD+ ဆိုင    လု  ရဆ င ချက မျ ားသည  အလ ရှင မျ ား သို  မဟုတ  

ဘဏ္ဍ ရငမွဖည  ဆည ားရ ားရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား ၏ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ား ဆိုင    

သတ မှတ ချက မျ ား မ ည  မြီရ ား အ ားမဖည  ရထ က ကရူ ား န ၊ စသည တို   မဖစ  ါသည ။  

ခ) လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ ကို သတ မှတ မခင ား  

 ုံမှန အ ားမဖင   REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု 

နည ားလမ ားသည  REDD+ PaMမျ ားအ ားလံုားအတွက  အကျံ ားဝင  န  သင   ါသည ။ သို  ရသ   သစ ရတ  

ကဏ္ဍနငှ   ရမမအသံာုးချမှုကဏ္ဍမျ ားအတွင ားရှိ မည သည  ရဆ င  ွက ချက မျ ား သည  PaM မျ ားတွင  

 ါဝင သင  ရကက င ား အစဉ်အပမွဲရှင ားလင ားမှုရှိမည  မဟုတ  ါ။ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား 

ကျင  သံာုး မှုအတိုင ားအတ အ ား သတ မှတ  န  ရိုားရငှ ားလွယ ကူရသ  နည ားလမ ားတစ ခုမှ  နိငု ငအံဆင   

 
13 MONREC နငှ   မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၇၊ မမန မ နိငု င ံ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ား လမ ားမ ရမမ ုံ၊ 

Working document, version Sept. 2017.  https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-

multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16544-myanmar-redd-safeguards-roadmap-

english.html  

14 UN-REDD အစြီအစဉ် (၂၀၁၅)၊ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငမံျ ားမှ ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားမျ ား၊ 

ကမ္ လံုားဆိုင    ကနဦားအရတွွဲ့အကကံ မျ ားနငှ   သင ခန ားစ သစ မျ ားအ ား သံုားသ  ရလ လ ချက  (Country Approaches to REDD+ 

Safeguards. A Global Review of Initial Experiences and Emerging Lessons) ကိုလည ား ကကည   ါ န ။ Technical Resource 

Series 2. UN-REDD Programme Secretariat, Geneva, Switzerland. 

https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16544-myanmar-redd-safeguards-roadmap-english.html
https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16544-myanmar-redd-safeguards-roadmap-english.html
https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16544-myanmar-redd-safeguards-roadmap-english.html
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REDD+ မဟ ဗျြူဟ  သို  မဟုတ  REDD+ လု  ငန ားစြီမံချက တငွ  ရဖ  မ ထ ားသည   

ရဆ င  ွက ချက မျ ား အ ား လံုားကို လွှမ ားမခံ မည ဟု သတ မှတ  န  မဖစ  ါသည ။ တစ ဖက တငွ  

နိငု ငအံချိ ွဲ့သည  အု  ချ   ရ ားဆိုင    လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားကို ရိုားရငှ ားလွယ ကရူစ န နငှ   စံနှုန ားမျ ား 

တစ ခုနငှ  တစ ခ ုအစ  အဟ  မိမိ မဖစ  ရစ န အလို  င ှ ၎င ားတို  ၏ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    

ချဉ်ားက  မှုနည ားလမ ားကိ ု သစ ရတ  ကဏ္ဍနငှ  /သို  မဟုတ  အမခ ားရသ  ရမမအသံာုးချမှုနငှ   

ဆက န ွှယ သည   ကဏ္ဍမျ ားရှိ  ုိမုိကျယ မ န   ရသ  ရဆ င  ွက ချက မျ ားအတွက  ါ အသံာုးမ   န  

ဆံုားမဖတ နိငု  ါသည ။15 နိငု ငတံစ နိငု ငတံွင  ရဆ င  ွက  မည   REDD+ PaM မျ ားကို မ ည စံုစွ  

သတ မှတ ပ ြီားပ ြီဆိုလျှင  က ကွယ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ားကို ကျင  သံာုး  န  အတိုင ားအတ အ ား 

သတ မှတ  န မှ   ုိမိုလွယ ကူသ ွားပ ြီ မဖစ  ါသည ။  

မြန်ြာန ိုငင်၏ံ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ် ခ ဉျားကပ်စဆာငရွ်ကြ်ှုနညျ်ားလြ်ျား၏ ပန်ျားတ ိုင ်

ြ ာျားန င  ်လ ြ်ျားမခံျုြှုအတ ိုငျ်ားအတာ  

လမ ားမ ရမမ ုံအလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအတွင ား မ  လု  ခွဲ သည   ရဆွားရနာွးမှုမျ ားတွင  မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏  န ားတိုင မျ ားနငှ   လွှမ ားမခံ မှု အတိုင ား 

အတ တို  ကိ ု ကနဦားအရနမဖင   အမျ ားသရဘ တူဖွင  ဆိုသတ မှတ ခွဲ ကက ါသည ။ ထို  မ င  

ရန က  ိုင ားတွင  ထိဖုွင  ဆိသုတ မှတ ချက မျ ားကို နိငု င၏ံ REDD+ လု  ငန ားစဉ်၏ လိုအ  ချက မျ ားနငှ   

ကိုက ညြီရစ န  မ န လည သံာုးသ  မ င ဆင သ ွား န လည ား သရဘ တူညြီခွဲ ကက ါသည ။ သို  ရသ   

ကနဦားအသံာုးအနှုန ား မျ ားကိ ုမ င ဆင မှုမျ ား ယခုထက တိုင  မမ  လု   ရသား ါ။  

ကနဦားချမှတ ထ ားသည    န ားတိုင မျ ားမှ  ရအ က  ါအတိုင ား မဖစ  ါသည  -  

• UNFCCC ၏ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတ မတှ ချက မျ ား 

မ ည  မြီရစ န ၊  

 
15 UN-REDD အစြီအစဉ် (၂၀၁၅)၊ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငမံျ ားမှ ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား မျ ား၊ 

ကမ္ လံုားဆိုင    ကနဦားအရတွွဲ့အကကံ မျ ားနငှ   သင ခန ားစ သစ မျ ားအ ား သံုားသ  ရလ လ ချက  (Country Approaches to REDD+ 

Safeguards. A Global Review of Initial Experiences and Emerging Lessons) ကိုလည ား ကကည   ါ န ။ Technical Resource 

Series 2. UN-REDD Programme Secretariat, Geneva, Switzerland. https://www.unredd.net/documents/un-redd-

partner-countries-181/africa-335/south-south-learning-event-accra-ghana-12-13-june/15044-technical-resource-

series-2-country-approaches-to-redd-safeguards-a-global-review-of-initial-experiences-and-emerging-

lessons.html  

https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/south-south-learning-event-accra-ghana-12-13-june/15044-technical-resource-series-2-country-approaches-to-redd-safeguards-a-global-review-of-initial-experiences-and-emerging-lessons.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/south-south-learning-event-accra-ghana-12-13-june/15044-technical-resource-series-2-country-approaches-to-redd-safeguards-a-global-review-of-initial-experiences-and-emerging-lessons.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/south-south-learning-event-accra-ghana-12-13-june/15044-technical-resource-series-2-country-approaches-to-redd-safeguards-a-global-review-of-initial-experiences-and-emerging-lessons.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/south-south-learning-event-accra-ghana-12-13-june/15044-technical-resource-series-2-country-approaches-to-redd-safeguards-a-global-review-of-initial-experiences-and-emerging-lessons.html
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• ရ ရှည တည တံ ခိုင ပမွဲရသ  ဖွံွဲ့ ပဖိ ားတိုားတက မှု၏ လူမှုရ ား၊ စြီား ွ ားရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    

အ ုိင ားကဏ္ဍမျ ား၊ သစ ရတ သယံဇ တမျ ား ရ ရညှ တည တံ ရစမှုတို  ကို အရထ က အ ံ မဖစ  

ရစ န ၊  

• ရက င ားမွန ရသ  အု  ချ   ရ ားလု  ငန ားစဉ်ကို အရထ က အ ံ မ   န နငှ   ရမမယ နငှ   သစ ရတ  

လု  ကိုင ခွင   အရမခအရနမျ ား တိုားတက ရက င ားမွန ရစ န ၊  

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား ကျင  သံာုးရဆ င  ွက မခင ားသည   တ ဝန ားကျင နငှ   လူမှုရ ား 

ထခိိုက မှုဆန ားစစ မခင ား လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားအ ါအဝင   တ ဝန ားကျင နငှ   လူမှုရ ား ဆိုင    

တည ဆွဲဥ ရဒမျ ားနငှ  အညြီ မဖစ ရစ န ၊    

•  န  ုံရငရွ ားအ  နိငု ရမခရှိရသ  ဖွံွဲ့ ပဖိ ားမှုမိတ ဖက မျ ား (ဥ မ  အစိမ ားရ  င    သြီဥတု  န  ုံရင ွ

-GCF) ၏ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမူရဘ င မျ ားနငှ   ကိုက ညြီမှုရှိရအ င  ကူညြီ ံ  ုိားရ ား န ၊  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား၏ လွှမ ားမခံ မှုအတိုင ားအတ  

နငှ  စ  လျဉ်ား၍ အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ တက ရ  က လ ကကသမူျ ားကက ား တိုင  င ရဆွားရနာွးပ ြီား သည   

ရန က  က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားဆိုင    နည ားလမ ားသည  ကနဦားအရနမဖင   NRS တွင   ါရှိသည   

REDD+ PaM မျ ားအတွက သ  ကျင  သံာုးသင  ရကက င ား တင မ လ  ါသည ။ သစ ရတ မျ ားမ ှ

ရဂ္ဟစနစ ဝန ရဆ င မှုမျ ားအတွက  ရ ားရချမှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကိ ု

ရန က  ုိင ားအဆင  တစ ဆင  ကျမှသ  တိုားချွဲွဲ့ထည  သငွ ား န  သရဘ တူခွဲ ကက ါသည ။   

၄.၂။ အက  ျုျားသကဆ် ိုငသ် ြ ာျားန င  ်စဆျွားစနျွားည  နှု ငျ်ားစဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ားန င  ်က ာျားြစရျားရာ  

မမန မ နိငု ငတံွင  REDD+ အတွက  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၏ အခန ားကဏ္ဍနငှ   ကျ ားမရ ား   အရမခ 

အရနတို  ကိ ုဆန ားစစ ရလ လ  န နငှ   REDD+ အရက င အထည ရဖ    တွင လည ားရက င ား၊ က ကယွ  

ရစ င  ရရှ က မှုဆိုင    ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတွင လည ားရက င ား၊ အကျိ ားဆက စ  သက  

ဆိုင သမူျ ား နငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မှုနငှ   ကျ ားမရ ား  ကို သတိမ  န ား လည စွ  

ရဆ င  ွက မှုတို   လံုရလ က စွ  ရှိရစ န  လိုအ  သည   လမ ားညွှန ချက မျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကိ ု

ရ ားဆွွဲနိငု  န အတွက  လု  ငန ားအဆင  အချိ ွဲ့ကို ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည ။  

အက  ျုျားဆက ်ပ်သကဆ် ိုငသ် ြ ာျားန င  ်စဆျွားစနျွားည  နှု ငျ်ားစဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ား 

မမန မ နိငု င၏ံ ၂၀၁၃ ခုနစှ  REDD+ အဆင  သင  မဖစ ရ ား လမ ားမ ရမမ ုံ ရ ားဆွွဲစဉ်အတွင ား REDD+ 

အတွက  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားဆိုင    ရလ လ မှုတစ ခုအ ား နိငု ငအံဆင  တွင  မ  လု  ခွဲ  ါ 
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သည ။ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားအ ား ၎င ားတို  ၏ စိတ ဝင စ ားမှုမျ ားနငှ   REDD+ တွင   ါဝင  

ရဆ င  ွက နိငု ရမခရှိရသ  အခန ားကဏ္ဍမျ ားအလိုက  အမျိ ားအစ ားခွွဲမခ ားခွဲ  ါသည ။ ဤရလ လ မှုအ ား 

လု  ရဆ င ခွဲ မခင ား၏  ည  ွယ ချက မှ  နိငု ငအံဆင   လမ ားမ ရမမ ုံအတွက  တိုင  င ရဆွားရနာွးမှု လု  ငန ား 

စဉ်အတွင ား အဆို ါ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှုနငှ   ကိုယ စ ားမ  မှုတို  ကိ ု

အ ားရ ားမမ င  တင  န  နငှ   နိငု ငအံဆင   REDD+ ကွန  က အတွင ား အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ားအမဖစ   ါဝင ရစမခင ားမဖင   

အန ဂ္တ လမ ားမ ရမမ ုံအရက င အထည  ရဖ  မှုတငွ  ၎င ားတို    ါဝင ရဆ င  ွက ရကက င ား ရသချ ရစ န  

မဖစ  ါသည ။ NRS မူကကမ ားရ ားဆွွဲမှုကို အရထ က အကူမ  ရစ န  ၂၀၁၈ ခုနစှ တွင  REDD+ 

အစြီအစဉ် အတွင ား အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ အကျိ ားစြီား ွ ားနငှ    ါဝင ရဆ င  ွက နိငု  န  

အလ ားအလ ရှိရသ  အခန ား ကဏ္ဍမျ ားအရကက င ား စ တမ ားတိုတစ ရစ င ကိုလည ား မ  စုခွဲ  ါသည ။    

၂၀၁၆ ခုနစှ တွင  ‘သစ ရတ မျ ား ရ ရညှ တည တံ ရစ န  စြီမံအု  ချ   လု  ကိုင မှုနငှ   REDD+ အတွက  

မူဝါဒမျ ားနငှ   အစြီအစဉ်မျ ားတွင  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ား 

ရဆ င  ွက  န  အတွက  လမ ားညွှန ချက မျ ား’ ကို မ  စုခွဲ  ါသည ။ ကျ ားမရ ား  နည ားလမ ားတစ ခကုို 

အသံာုးမ  က  ထိလုမ ားညွှန ချက မျ ားတွင  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သဟူူသည  

“သစ ရတ မျ ားနငှ  ဆက စ  ၍ အကျိ ားစြီား ွ ား/စိတ ဝင စ ားမှု/အခွင  အရ ားတစ ခ ု ရှိကကပ ြီား REDD+ 

လု  ငန ားမျ ားရကက င   ဆိုားကျိ ား သို  မဟုတ  ရက င ားကျိ ား သက ရ  က မှုခံကက မည  သမူျ ား” ဟု 

အဓိ ပါယ  ဖွင  ဆိုထ ား ါသည ။ ထို  မ င  အစိုား အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား (ဥ မ  သစ ရတ ဦားစြီားဌ န၊ 

MONREC၊ MOALI နငှ   MOPF)၊ သစ ရတ မျ ားကို တ  ားဝင အသံာုးမ  သမူျ ားနငှ   

ကျ န ားအသံာုးမ  သမူျ ား၊   ုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဌ ရနတိငု ား င ားသ ားမျ ားနငှ   အမခ ားရသ  သစ ရတ ကို 

မှြီခိုရနသည   လူမှုအသိငု ားအဝိုင ားမျ ားအ ား REDD+ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမှုနငှ   အရက င အထည ရဖ  မှုတွင  

ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက  မည   အဓိကအကျိ ား ဆက စ   တ သက သ ူ မျ ားအမဖစ  

ရဖ  ထတု သတ မှတ ထ ား  ါသည ။ အ   ဘက လူမှုအဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား (CSOs) နငှ  လည ား 

ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက သ ွား မည မဖစ သည ။ ရ ားဆွွဲမ  စုဆွဲမဖစ သည   REDD+ FPIC 

လမ ားညွှန ချက  မျ ားတငွ လည ား REDD+ PaM မျ ားအတွက  အစြီအစဉ်မျ ား ရ ားဆွွဲ  တငွ  

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သ ူမျ ားကို  ါဝင ရဆ င   ွက ရစ မည ဟု သတ မှတ ထ ား ါသည  (အ ုိင ား 

၅.၂ ကို ကကည   ါ န )။    

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မခင ားဆိုင    လမ ားညွှန ချက မျ ားနငှ   

အညြီ REDD+ လု  ငန ားစဉ်အတွင ား အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား 
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 ါဝင ရဆ င  ွက နိငု  န အတွက  ယရန  အချိန အထ ိရဖ  ထတု အသံာုးမ  ခွဲ ရသ  လု  ငန ားစဉ် သို  မဟုတ  

အခွင  အလမ ားအချိ ွဲ့ မှ  -   

• နိငု ငအံဆင  တွင  REDD+ အထာူးလု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ (REDD+ Task Force) ၊ REDD+ နည ား ည  

လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့မျ ား (TWG-SES အ ါအဝင ) နငှ   REDD+ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား 

ကွန  က တို  အ ါအဝင  စြီမံကိန ားမျ ား ရ ားဆွွဲသည   လု  ငန ားစဉ်မျ ားအတွင ား 

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှု သို  မဟုတ  ၎င ားတို  နငှ   

ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ား မှုမျ ား မ  လု   နိငု ရအ င  ကူညြီရ ားနိငု သည   

ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရ ားလု  ငန ားစဉ်အချိ ွဲ့ ရှိ ါသည ။  

• NRS မဟ ဗျြူဟ  ရ ားဆွွဲသည   လု  ငန ားစဉ်အတွင ားတွင  အကကံမ  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ ရ ါင ား 

၄၀ ရကျ  အ ား နိငု ငအံဆင  နငှ   တိငု ားရဒသကကြီား/မ ည နယ အဆင  မျ ား၌  ုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ 

ကိုယ  ုိင အု  ချ   ခငွ   ရဒသမျ ား၊ EAO မျ ားနငှ   ကျင ား ခွဲ ပ ြီား မဖစ သည ။   

• REDD+ နငှ   NRS အရကက င ား အသ ိည ရ ားသည   စ ရစ င မျ ား၊ 

အရထ က အကူ စစည ားမျ ား ကို မမန မ ဘ သ အမ င  တိုင ား င ားသ ားဘ သ စက ား ၁၀ မျိ ား 

(ချင ား၊ ကချင ၊ က င ၊ ကယ ား၊ ကိုားကန   ၊ မွန ၊  အိုားဝ ၊ ‘ဝ’၊ ရှမ ားနငှ    ရလ င ) မဖင   

မ  စုထတု ရဝခွဲ  ါသည ။ တိုင ား င ားသ ား လက နက ကိုင အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားမှ 

ကိုယ စ ားလှယ မျ ားနငှ  လည ား ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားမှုမျ ား မ  လု    န ကကိ ား မ ားခွဲ ပ ြီား အထာူးသမဖင   

NRS အတွက  တိုင  င  ရဆွားရနာွး န  မဖစ  ါသည ။ 

က ာျားြစရျားရာ   

မမန မ နိငု ငတံွင  ကျ ားမရ ား   သ တူညြီမျှမရှိမှုမျ ားကို ကိုင တွယ ရမဖရငှ ားရ ားသည  REDD+ 

အတွက  စြီမံကိန ားမျ ား ရ ားဆွွဲအရက င အထည ရဖ  မခင ားနငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  

ချဉ်ားက   ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတငွ  အရ ားကကြီားရသ  ကိစစ   တစ ခု မဖစ  ါသည ။ 

အ ရှ စိဖိတ ရဒသရှ ိ အမခ ား နိငု ငမံျ ားနည ားတူ မမန မ  လူမှုအဖွွဲွဲ့အစည ားနငှ   

စြီား ွ ားရ ားကဏ္ဍအတငွ ားတငွ  အမျိ ားသ ားမျ ားနငှ   အမျိ ားသမြီားမျ ားကက ား တန ားတူညြီမျှမရှိမှုမျ ား 

ရှိရန ါသည ။16 ထို  မ င  မမန မ နိငု င၏ံ သစ ရတ ကဏ္ဍ အတွင ားတငွ လည ား အမျိ ားသ ားမျ ားနငှ   

 
16 ကျ ားမရ ား  တန ားတူညြီမျှမှု ကွန  က  (၂၀၁၅) – “ကန   လန   က ကုိ မတင မခင ား - မမန မ နိငု ငရံှိ ယဉ်ရကျားမှုစံမျ ား၊ လူမှုရ ား 

အစဉ်အလ မျ ားနငှ   ကျ ားမတန ားတူညြီမျှမှု (The Gender Equality Network (2015). “Raising the Curtain: Cultural Norms, 

Social Practices and Gender Equality in Myanmar)” 
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အမျိ ားသမြီားမျ ား ကက ား သစ ရတ မျ ားနငှ   အမခ ားသဘ ဝသယံ ဇ တမျ ား အသံာုးမ  မှုနငှ   စြီမံခန   ခွွဲမှုတို   

ကွွဲမ  ားမခ ားန ားပ ြီား ကျ ားမတန ားတူညြီမျှမရှိမှုအမျိ ားမျိ ားကိုလည ား ရတွွဲ့  ါသည ။17  

ဥ ရဒမူရဘ င  (ဥ မ  လယ ယ ရမမဥ ရဒ၊ သစ ရတ ဥ ရဒ) သည  ကျ ားမခွွဲမခ ားထ ားမခင ား မရှိဟု 

ယူဆ မည မဖစ ရသ  လည ား အဆို ါဥ ရဒမျ ားရအ က တွင  အမျိ ားသမြီားမျ ားနငှ   အမျိ ားသ ားမျ ားသည  

ရမမယ နငှ   အ င ားအမမစ မျ ားဆိုင    ၎င ားတို  ၏ အခွင  အရ ားမျ ားကို ကျင  သံာုး န  သို  မဟုတ  

ရတ င ားဆို န  တန ားတညူြီမျှ အခွင  အရ ားမျ ား ရှိရက င ားမှ ရှိမည မဖစ သည ။ ထို  မ င  အမျိ ားသမြီားမျ ား 

သည  မကက ခဏဆိုသလို ၎င ားတို  ၏ အခွင  အရ ားမျ ားအရကက င ား သတင ားအချက  အလက မျ ား 

 ရှိမခင ား မရှိကကဘွဲ သစ ရတ လု  ငန ား စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမှုနငှ   စြီမံအု  ချ   မှု အစည ားအရဝားမျ ားနငှ   

ဆံုားမဖတ ချက  ချမှတ မှုလ ု ငန ားစဉ်မျ ားတွင  ကိုယ စ ားမ   ါဝင မှုမျ ား နည ား ါားရနဆွဲ မဖစ  ါသည ။ 

သစ ရတ လု  ငန ား ကဏ္ဍအအတွင ားရှိ အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားနငှ   အခန ားကဏ္ဍမျ ား၊ 

 ါဝင ကူညြီမှုမျ ားဆိုင    ကျ ား/မခွွဲမခ ားရက က ယထူ ားရသ  အချက အလက မျ ားနငှ   သရုတသနမျ ား 

နည ား ါားရနမခင ားက ထိအု ရမခအရနကို  ုိမို ဆိုား ွ ားရစ ါသည ။18 မမန မ နိငု ငရံှ ိ

တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားစုမျ ားအတွင ားတငွ လည ား အလ ားတူကျ ားမတန ားတူညြီမျှမရှိမှုမျ ား ရှိရနပ ြီား 

ထိလုူမျိ ားစုအမျ ားအမ  ားသည လည ား သစ ရတ ကို မှြီခိုသမူျ ား မဖစ ကက ါသည ။19  

မမန မ နိငု င၏ံ NRS မဟ ဗျြူဟ နငှ   က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  နိငု ငအံဆင  ချဉ်ားက   

ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတို  အ ား ရ ားဆွွဲ  တွင  ကျ ားမရ ား  ရှုရထ င  မျ ားကို 

ထည  သငွ ားရ ားဆွွဲ မခင ား ၏  ည  ွယ ချက မှ  REDD+ မူရဘ င သည  နိငု ငတံက ဥ ရဒမျ ားအ  

နိငု ငမံှမ  ထ ားရသ  ကတကိ ဝတ မျ ားနငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို ရလားစ ားလိုက န ရကက င ား 

ရသချ ရစ န နငှ   REDD+ ဒြီဇုိင ားနငှ   အရက င အထည ရဖ  မှုတို  တငွ  အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ အဓိက 

ကျရသ  အခန ားကဏ္ဍမှ ါဝင  ရဆ င  ွက ရနမှုကို အသအိမှတ မ   န  မဖစ  ါသည ။ ယခုအချိန အထ ိ

ရဆ င  ွက ခွဲ ရသ  လု  ငန ား အဆင  မျ ားတွင  ရအ က  ါတို    ါဝင  ါသည  -  

 
17 အ ရဖှွံွဲ့ ပဖိ ားရ ားဘဏ ၊ UNDP၊ ကုလသမဂ္ဂလူဦားရ  န  ုံရငအွဖွွဲွဲ့ နငှ   UN Women (၂၀၁၆) - “မမန မ နိငု ငရံှ ိကျ ားမတန ားတူ ညြီမျှမှုနငှ   

အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ား - အရမခအရနဆန ားစစ ရလ လ ချက  (Gender Equality and Women’s Rights in Myanmar: 

A Situation Analysis)”  

18 RECOFTC (၂၀၁၅)၊ “မမန မ နိငု ငရံှိ သစ ရတ လု  ငန ားနငှ   အစြီအစဉ်အတွင ားရှိ လူမှုရ ားနငှ   ကျ ားမသ တူညြီမျှရ ား ကိစစ    မျ ား 

(Social and gender equity issues in forestry and REDD+ in Myanmar). Discussion paper”. ဤရန  တွင   ရှနိိငု  သည  - 

https://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd/issue-papers/social-and-gender-equity-

issues-forestry-and-redd-myanmar   

19 Ibid 

https://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd/issue-papers/social-and-gender-equity-issues-forestry-and-redd-myanmar
https://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd/issue-papers/social-and-gender-equity-issues-forestry-and-redd-myanmar
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• REDD+ အဆင သင  မဖစ ရ ား လမ ားမ ရမမ ုံအတွက  ရဆ င  ွက ခွဲ ရသ  အကျိ ားဆက စ   

သက ဆိုင သမူျ ားအ ား ရလ လ မှုတွင  မမန မ နိငု ငရံှိ အမျိ ားသမြီားမျ ားနငှ   တိုင ား င ားသ ား 

လူနည ား စုမျ ားကိ ု ကူညြီ ံ  ုိားရ ားရနရသ  သို  မဟုတ  ကိုယ စ ားမ  ရနရသ  

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင  သမူျ ားကို ရဖ  ထတု ခွဲ  ါသည ။ ထို  မ င  ၂၀၁၃ ခုနစှ  

လမ ားမ ရမမ ုံသည  ရအ က  ါလိုအ  ချက  မျ ားကိလုည ား အသအိမှတ မ  ထ ား ါသည  - က) 

REDD+ အဆင  သင  မဖစ ရ ား လု  ရဆ င မှု မျ ားတွင  ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ား 

အ ားရ ားမမ င  တင မခင ားနငှ   တိုင ား င ားသ ားလနူည ားစုမျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားအ ား 

ရလားစ ားမခင ားတို  ရှိရကက င ား ရသချ ရစမခင ားနငှ   ခ)  REDD+ အရက င  အထည ရဖ    တွင  

ကျ ားမရ ား  နငှ   တိုင ား င ားသ ား လူနည ားစုမျ ားဆိုင    ကိစစမျ ားကို အ ားရ ားမမ င  တင မခင ားနငှ   

ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားမခင ား တို  ကို မ  လု  မခင ားတို   မဖစ  ါသည ။  

• သစ ရတ မျ ား ရ ရှည တည တံ ရစ န  စြီမံအု  ချ   လု  ကိုင မှုနငှ   REDD+ အတွက  မူဝါဒမျ ား 

နငှ   အစြီအစဉ်မျ ားတငွ  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက  န  

အတွက  လမ ားညွှန ချက မျ ား သည  REDD+ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမှုနငှ   အရက င အထည ရဖ  မှု 

အဆင  မျ ားအ ားလံုားတွင  အမျိ ားသ ားမျ ား၊ အမျိ ားသမြီားမျ ား၊ လူငယ မျ ားနငှ   

အမခ ားအကျိ ားဆက  စ  သက ဆိုင သမူျ ား သ တူညြီမျှစွ နငှ   အဓိ ပါယ မ ည  ဝစွ  

 ါဝင ရဆ င  ွက နိငု  န   ည  ွယ   ါသည ။  

• REDD+ အသ ိည စြီမံခန   ခွွဲမှုနငှ   ဆက သယွ ရ ားမဟ ဗျြူဟ  (၂၀၁၈ ခုနစှ တွင  အသစ  

မ င ဆင မဖည  စွက ) အ  အမျိ ားသမြီားမျ ား၊ လူငယ မျ ားနငှ   တိုင ား င ားသ ားလနူည ားစုမျ ား ကွဲ သို   

 စ  ယ ခံ ရသ  အု  စုမျ ားအ ါအဝင  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သအူု  စုမျ ား အ ားလံုား၏ 

လိုအ  ချက မျ ား၊ စွမ ားရဆ င  ည မျ ားနငှ   ကိုက ညြီမှုရှိသည   အရထ က အကူ စစည ားမျ ားကိ ု

ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ၍ ထတု ရဝရ ားမည မဖစ သည ။   

• တိုင  င ရဆွားရနာွး အကကံမ  ချက  ယူသည   လု  ငန ားစဉ်မျ ား (ဥ မ  NRS အတွင ားတိငု ား 

ရဒသကကြီား/မ ည နယ အဆင   ရဆွားရနာွး ွွဲမျ ား (၂၀၁၇ နိဝုင ဘ လ - ၂၀၁၈ ဧပ ြီလ) နငှ   

က ကွယ  ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားရ ားဆွွဲစဉ် အတွင ား) 

တွင  အမျိ ား သမြီားမျ ား၏  ါဝင တက ရ  က ရဆွားရနာွးမှုကို အ ားရ ားပ ြီား 

 ါဝင ရဆွားရနာွးနိငု ရအ င  ရဆ င   ွက ရ ားခွဲ သည ။    

• သစ ရတ ကဏ္ဍအတွင ားရှိ ကျ ားမရ ား  ကိစစမျ ားနငှ   REDD+ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမှုတွင  အမျိ ားသမြီား 

မျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှု နည ား ါားခွဲ မခင ားကိ ုအသအိမှတ မ  လျက  REDD+ အထာူးလု  ငန ား 

အဖွွဲွဲ့ အတွင ားရ ားမ ားရံုားမှ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ အစြီအစဉ်အတွင ား အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ အခန ား 

http://www.myanmar-redd.org/resources
http://www.myanmar-redd.org/resources
http://www.myanmar-redd.org/resources
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ကဏ္ဍနငှ   ရရှွဲ့ဆက ရဆ င  ွက မည   REDD+ လု  ငန ားမျ ားတွင  အမျိ ားသမြီားမျ ား တက ကကစွ  

 ါဝင ရဆ င  ွက လ ရအ င  မည သို  ကူညြီ ံ  ုိားရ ားနိငု မည ဆိုသည တို  နငှ   စ  လျဉ်ားသည   

စ တမ ားတို တစ ရစ င ကို ၂၀၁၈ ခုနစှ  စက တင ဘ လတွင  မ  စုထတု မ န ခွဲ  ါသည ။ ထိစု  

တမ ားတို ါ အကကံမ  ချက မျ ားကို အထာူးလု  ငန ားအဖွွဲွဲ့၏  ဥစမအကကိမ ရမမ က  အစည ားအရဝား 

တွင  တင မ ခွဲ  ါသည ။ ထိအုချိန မှစ၍ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားမှုလု   

ငန ားစဉ်မျ ားတွင  ကျ ားမမျှတစွ   ါဝင ရဆ င  ွက မှု အ ားရက င ားလ ရစ န  အရလားအနက  

ထ ား လု  ရဆ င ခွဲ ရသ ရကက င   နိငု ငအံဆင   မဟ ဗျြူဟ အတွက  တိငု  င  ရဆွားရနာွးမှုမျ ား 

တွင  အမျိ ားသမြီားမျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှုသည  ၂၀၁၇ က ၂၁   ခိငု နှုန ားသ ရှိ  မှ ၂၀၁၉ 

ခုနစှ တွင  ၄၂   ခိုင နှုန ားအထ ိတိုားတက မမင  မ ားလ  ါသည ။ 

• NRS (၂၀၁၉) မူကကမ ားတွင လည ား ကျ ားမရ ား  နငှ  စ  လျဉ်ား၍ ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားထ ားမှုမျ ား 

ရှိပ ြီား သစ ရတ မျ ားအတွင ားရှိ အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ အခန ားကဏ္ဍနငှ   REDD+အတွင ား 

ကျ ားမရ ား    ရှုရထ င  ကိ ု ထည  သငွ ား န  အရ ားကကြီားမှုတို  ကို 

အရလားရ ားရဖ  မ ထ ား ါသည ။ ထို  မ င  အမျိ ားသမြီားအု  စုမျ ားနငှ   ဌ ရနတိငု ား င ားသ ားမျ ား၏ 

အကျိ ားစြီား ွ ားနငှ    ါဝင ရဆ င  ွက နိငု  န  အလ ားအလ ရှိရသ  အခန ားကဏ္ဍမျ ားကိုလည ား 

 ုိမိုအရသားစိတ  စိစစ ရလ လ ထ ား ါသည ။ ထိမုျှသ မက ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ားကို 

သတိမ  န ားလည မှုရှိစွ  ရ ားဆွွဲထ ားရသ  PaM အချိ ွဲ့ကိုလည ား အဆိုမ  ထ ား ါသည ။   

အန ဂ္တ တငွ  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကိ ု အရက င အထည ရဖ  ကျင  သံာုးမခင ားအ ါအဝင  

REDD+ လု  ငန ားစဉ်မျ ားအတွင ား ကျ ားမရ ား  ရှုရထ င  ကို ထည  သငွ ားနိငု ရ ားနငှ   သ တူညြီမျှ 

ကိုယ စ ားမ  မှု ရှိရစရ ားတို  အတွက  စိန ရခေါ်မှုမျ ား ရှိရနဆွဲမဖစ  ါသည ။ REDD+ ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရ ား 

အဖွွဲွဲ့မျ ားအတွင ား အမျိ ားသမြီားအု  စုမျ ား ကိုယ စ ားမ  မှုမှုနငှ   အမျိ ားသမြီားမျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှုတို   

သင  ရလျ  သည  အတိငု ားအတ အထ ိ ရှိရအ င  ဆက လက အ ားထတု  ကကိ ား မ ားသ ွား န  လိုရ လိမ   

မည  (ရဆ င  ွက ဆွဲလု  ငန ားမျ ားနငှ   ရရှွဲ့လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို အ ုိင ား ၅.၄ တွင  ရဖ  မ ရ ားထ ား  ါ 

သည )။  

၄.၃။ REDD+ ြ  ေါဒြ ာျားန င  ်နညျ်ားလြ်ျားြ ာျားြ  ရ   န ိုငစ်မခ   စသာ 

အက  ျုျားစက ျားဇ ျားြ ာျားန င  ်  ခ ိုကဆ်ံိုျားရှု ံျားန ိုငစ်မခြ ာျားအာျား ဆန်ျား  စ်လ လာမခငျ်ား  

REDD+ ၏ အဓိက ည  ွယ ချက မှ  တစ ကမ ္လံုား င ဆိုင ရန ရသ    သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှု ရလျှ  ချ 

ရ ားတွင   ါဝင ကူညြီရ ား န  မဖစ ရသ  လည ား အမခ ားရသ  လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင  ဆိုင    အကျိ ား 

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2019/04/Document-TF-5-5-Briefing-on-Gender-and-REDD.pdf
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ရကျားဇူားမျ ားကို ါ  ရှိရစနိငု သည  အလ ားအလ  ကကြီားမ ားစွ ရှိ ါသည ။ သစ ရတ  မျ ားသည  

ရဒသခံမ ည သမူျ ားအတွက  စ ားန   ိကခ ၊ ရလ င စ နငှ   အမျှင မျ ား၊ ရ ထနိ ားည မိခင ား နငှ   ရမမဆြီလွှ  

တိုက စ ားမှု ထနိ ားချ   မခင ားတို   ကွဲ သို   ကုန  စစည ားမျ ားနငှ   ဝန ရဆ င မှုအမျိ ားမျိ ား ကို  ံ  ုိားရ ား ါသည ။ 

REDD+ PaM မျ ားသည  အဆို ါ ကုန  စစည ားမျ ားနငှ   ဝန ရဆ င မှုမျ ားကို က ကွယ ရစ င  ရရှ က  

ရ ားမခင ား သို  မဟုတ  တိုားမမ င  ရ ားမခင ားတို  ကို မ  လု  ရ ားနိငု  ါသည ။ ဥ မ  အချိ ွဲ့ PaM မျ ားသည  

သစ ရတ ရဂ္ဟစနစ မျ ားနငှ   ယင ားတို  ၏ ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲမျ ား အတန ားအစ ားကျဆင ားမခင ားကို တ ားဆြီား 

က ကွယ ရ ားနိငု  ါသည ။ ရက င ားစွ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲထ ားမည ဆိုလျှင  REDD+ PaM မျ ားသည  

အသက ရမွားဝမ ားရကျ င ားမှုလု  ငန ားမျ ား တိုားတက ရက င ားမွန ရစ ရ ားနငှ   ကျ ားမတန ား တူညြီမျှမှုကွဲ သို   

ရသ   ုိမုိကျယ မ န   သည   လူမှုရ ားဆိုင    အကျိ ားရကျားဇူား မျ ားကိုလည ား  ရှိရစနိငု  ါသည ။ သို  ရသ   

REDD+ PaM မျ ားသည  မည သို  မည  ုံ အရက င အထည ရဖ  သနည ားဟူသည  အရ ေါ် မူတည ၍ 

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားမှုအချိ ွဲ့ကိုလည ား မဖစ ရစနိငု  ါသည ။ ဥ မ  ရဒသခံမ ည သမူျ ားမှ သစ ရတ ဧ ိယ မျ ား 

သို  မဟုတ  သယံဇ တနမျ ားကို လက လှမ ားမြီ အသံာုးမ  နိငု မှု ရလျ  နည ားသ ွားမခင ား၊ အချိ ွဲ့ရသ  လူအု   

စုမျ ား  စ  ယ ခံ မှု  ုိမျ ားလ မခင ား သို  မဟုတ  သစ ရတ မျ ားအရ ေါ် ကျရ  က ရသ  ဖိအ ားမျ ားသည  

အမခ ားရန  မျ ားသို   ရရွှွဲ့ ရမ  င ားမဖစ ရ ေါ် မခင ားတို   မဖစ ရ ေါ် နိငု  ါသည ။  

ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားသည  REDD+ ရကက င   မဖစ ရ ေါ်လ နိငု သည   ထခိိုက ဆံုားရှု ံား 

နိငု ရမခ မျ ားကို နည ားနိငု သမျှနည ား ရအ င  ရလျှ  ချ၍ ရဆ င  ွက ချက မျ ားရကက င    ရှလိ သည   

အမခ ား လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကို မမ င  တင ရ ား န   ည  ွယ  ါသည ။ 

နိငု ငတံစ  နိငု င၏ံ အရမခအရနမျ ားနငှ  အညြီ ရ ားဆွွဲထ ားရသ  PaM မျ ားမှ  ရှိလ နိငု သည   

အကျိ ားရကျားဇူား မျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရှင ားရှင ားလင ားလင ား န ားလည သရိှိထ ားမခင ားသည  

PaM မျ ား၏ ဒြီဇုိင ားကို  ုိမိုရက င ားမွန ရအ င  ရ ားဆွွဲနိငု  န နငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရလျှ  ချ န  

သို  မဟုတ  ရက င ားကျိ ား လဒ မျ ားကို မမ င  တင  န  မည သည   လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ား သို  မဟုတ  

နည ားလမ ားမျ ား ထ  ရဆ င ားလိုအ  မည ဆိုသည ကို သရိှိရဖ  ထတု နိငု   န  

အရထ က အကူမ   ါသည ။ မမန မ နိငု င ံ တွင  NRS မူကကမ ားတွင  အဆိုမ  ထ ားသည   PaM မျ ားမ ှ

 ရှိနိငု ရမခရှိရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှုာံးနိငု ရမခမျ ားအ ား ဆန ားစစ ရလ လ မှုကို ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ခုနစှ အတွင ားက ရဆ င  ွက ခွဲ  ါ သည ။  

အက  ျုျားစက ျားဇ ျားြ ာျားန င  ်  ခ ိုကဆ်ံိုျားရှု ံျားန ိုငစ်မခြ ာျားက ို ဆန်ျား  စ်လ လာရန် စဆာငရွ်ကပံ်ို  

မမန မ နိငု င၏ံ NRS မဟ ဗျြူဟ မူကကမ ား ါ PaM မျ ားမှ  ရှိနိငု ရမခရှိသည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားအ ား ဆန ားစစ မှုကို ၂၀၁၇ ခုနစှ  ရန ှင ား ုိင ားတွင  စတင ခွဲ  ါသည ။ စ  ွက စ  
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တမ ား၊ စ အု  မျ ားကို ရလ လ ၍ အဆိုမ  ထ ားရသ  PaM မျ ားအတကွ   ရှနိိငု သည   အကျိ ားရကျားဇူား 

မျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ား ကနဦားစ  င ားကို မ  စုခွဲ ပ ြီား အမျ ားစုသည  မ ည နယ  သို  မဟတု  

တိုင ားရဒသကကြီားအဆင  တွင  အရက င အထည ရဖ   န  လိုအ  သည   PaM မျ ားအတွက  မဖစ  ါသည ။ 

ဆန ားစစ ရလ လ   တငွ  တိုင ား င ားသ ားအု  စုမျ ားနငှ   အမျိ ားသမြီားမျ ား အ ါအဝင  ထခိိုက လွယ ရသ  

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သအူု  စုမျ ား၏ အရမခအရနမျ ားနငှ   စ  လျဉ်ားသည   

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရဖ  ထတု နိငု  န  အထာူးအရလားဂ္ရုမ   

ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည ။ ရဖ  ထတု  ရတွွဲ့ ရှိရသ   ရှိနိငု ရမခရှိသည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို PaM မျ ား အရကက င ား အချက အလက မျ ားထွဲတငွ  

ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ား၍ နိငု ငအံဆင  နငှ   တိုင ားရဒသကကြီား /မ ည နယ အဆင  ရှိ PaM 

မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   တိုင  င ရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားတွင  ထိအုချက အလက  မျ ားရ ေါ် အရမခခံ၍ 

ရဆွားရနာွးခွဲ ကက ါသည ။  

၂၀၁၇ ခုနစှ  ဒြီဇင ဘ လနငှ   ၂၀၁၈ ခုနစှ  ဧပ ြီလကက ားတွင  မ ည နယ နငှ   တိုင ားရဒသကကြီားအဆင   တိုင  င  

ရဆွားရနာွး ွွဲ ၁၅ ခု20 ကို ကျင ား နိငု  န  မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်မ ှ ကူညြီ ံ  ုိားရ ားခွဲ ပ ြီား 

အဆိုမ   ထ ားရသ  PaM မျ ားနငှ   REDD+ အရက င အထည ရဖ  မှုနငှ  သက ဆိုင သည   

အမခ ားအရကက င ား အ  မျ ားအတွက  အကျ ိားသက ဆိုင သမူျ ား၏ အကကံမ  ချက မျ ားကိ ု

စုရဆ င ား ယူခွဲ  ါသည ။ အစိုား ဝန  ကကြီားဌ နမျ ား၊ CSO မျ ား၊ တိုင ား င ားသ ားအဖွွဲွဲ့မျ ား/ဌ ရနတိငု ား 

 င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ ကိုယ စ ားလှယ မျ ားနငှ   တိငု  င ရဆွားရနာွးခွဲ ရသ  

အကကံမ  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားအတွင ား သက ဆိုင    မ ည နယ  သို  မဟုတ  တိုင ားရဒသကကြီားနငှ   

သက ဆိုင သည ဟု ယူဆသည   PaM မျ ားမှ  ရှိနိငု ရမခရှိရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကိလုည ား ထည  သငွ ားရဆွားရနာွးခွဲ ကက ါသည ။ ရဆွားရနာွး  ွွဲတက ရ  က လ သ ူ

မျ ားသည  အဖွွဲွဲ့မျ ားခွွဲ၍ အဆိုမ  ထ ားရသ  PaM မျ ားကို အရက င အထည  ရဖ   န  မဖစ နိငု ရမခ 

ရှိ/မရှိနငှ    ရှနိိငု မည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ား၊ ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရဆွားရနာွး ခွဲ ကကပ ြီား PaM 

မျ ား၏ ဒြီဇုိင ားကို  ုိမိုရက င ားမွန ရအ င  ရ ားဆွွဲနိငု  န  အကကံမ  ချက မျ ား ရ ားခွဲ ကကသည ။ 

တိုင ားရဒသကကြီား/မ ည နယ အဆင   ရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားအနက   ထမသံာုးခုမှ  ရှသိည    လဒ မျ ားကိ ု

 
20 မရကွားတိုင ားရဒသကကြီား၊ ကချင မ ည နယ ၊ မွန မ ည နယ ၊  ွဲခူားတိုင ားရဒသကကြီား၊ မနတရလားတိုင ားရဒသကကြီား၊ စစ ကိုင ားတိုင ား ရဒသကကြီား၊ 

 န ကုန တိုင ားရဒသကကြီား၊ ဧ  ဝတြီတိုင ားရဒသကကြီား၊ တနသသ  ြီတိုင ားရဒသကကြီား၊ ကယ ားမ ည နယ ၊ က င မ ည နယ ၊ ချင ား မ ည နယ ၊ 

 ခိုင မ ည နယ ၊ ရှမ ားမ ည နယ နငှ   ရနမ ည ရတ  ရက င စြီနယ ရမမ၊  
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စုစည ား၍ (၂၀၁၈ ခုနစှ  ရဖရဖေါ်ဝါ ြီလတငွ  ကျင ား ခွဲ ရသ 21) REDD+ မှ  ရှိနိငု ရမခရှိရသ  အကျိ ား 

ရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားဆိုင    နိငု ငအံဆင   အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲတွင  

ထည  သငွ ားတင မ ရဆွားရနာွး  ါသည ။ ထိအုလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲတွင  ရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှိထ ားရသ  

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုား ရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို မ င ဆင မွမ ားမံခွဲ ကကပ ြီား တက ရ  က လ သမူျ ားမ ှ

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကိ ု မမ င  တင  နိငု  န နငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရလျှ  ချနိငု  န  

ထ  ရဆ င ားလု  ရဆ င  မည   နည ားလမ ားမျ ား ကို အကကံမ  တင မ ခွဲ ကက ါသည ။  

ကျန ရှိရနရသားသည   တိုင ားရဒသကကြီား/မ ည နယ အဆင   ရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားကို ပ ြီားဆံုားရအ င  ဆက လက  

ကျင ား ခွဲ ပ ြီားရန က  နိငု ငအံဆင  နငှ   တိုင ားရဒသကကြီား/မ ည နယ အဆင   အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားအ ား 

လံုားမှ  လဒ မျ ားကို တစ စတုည ား စုစည ား၍ ရန က  ိငု ား ဆက လက လု  ရဆ င သည   က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုဆိုင    လု  ငန ားမျ ားထွဲတွင  ထည  သငွ ားခွဲ သည ။ ဥ မ  မမန မ နိငု ငရံှိ PLR မျ ားကို 

မ န လည သံာုးသ  ရလ လ မှုနငှ   က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားကို နိငု ငအံရမခအရနနငှ   ကိုက ညြီရအ င  

အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားမှုတို  တွင  မဖစ သည ။ ထို  မ င  အန ဂ္တ တွင  မမန မ နိငု ငတံွင ား REDD+ 

အရက င အထည ရဖ  ရ ားအတွက   င ားနှြီားမမ    နှမံှုစြီမံကိန ား ရ ားဆွွဲ  တွင  အဆိုမ   PaM မျ ား၏ 

ဒြီဇုိင ားနငှ   အရက င အထည ရဖ  မှုဆိုင    အကကံမ  ချက မျ ား ရ ားအ   န အတွက  အကျိ ားရကျားဇူား 

မျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ား ဆိုင   သတင ားအချက  အလက မျ ားကိလုည ား အသံာုးမ  ခွဲ  ါသည ။ 

 ကွစ်ပေါ်လာစသာ ရလဒြ် ာျား 

ဆန ားစစ ရလ လ မှုမ ှထကွ ရ ေါ်လ ရသ   လဒ မျ ားကိ ု ုံစံနစှ မျိ ားမဖင    ရှိနိငု  ါသည  -  

၁။  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုတစ ခုချင ားစြီနငှ  စ  လျဉ်ား၍ ရဖ  ထတု ထ ားရသ   ရှနိိငု ရမခရှိသည   

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ား  ါဝင သည   အနစှ ချ   စ တမ ား22  

၂။ သက ဆိုင    PaM မျ ားအတွက  ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရလျှ  ချ န နငှ   အကျိ ား 

ရကျားဇူားမျ ားကို မမ င  တင  န  နည ားလမ ားမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   အကကံမ  ချက မျ ား၊23 

 
21 အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအစြီ င ခံကို ရအ က  ါလင  ခ တွင   ရှိနိငု  ါသည  - https://www.unredd.net/documents/global-

programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16661-workshop-report-

national-workshop-for-assessing-benefits-and-risks-of-redd-in-myanmar/file.html  

22 မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၉၊ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအလိုက   ရှိနိငု ရသ  အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထိခိုက  

ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို အနစှ ချ   တင မ ချက  (Summary of benefits and risks by safeguard)၊ http://www.myanmar-

redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-benefits-and-risks-summary-by-safeguards-July-2019.pdf  

23 ဤစ တမ ားကို မဖန   ရဝမခင ားမရှိရသ  လည ား ရတ င ားခံလ  ါက ရ ားအ  နိငု  ါသည ။  

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-benefits-and-risks-summary-by-safeguards-July-2019.pdf
https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16661-workshop-report-national-workshop-for-assessing-benefits-and-risks-of-redd-in-myanmar/file.html
https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16661-workshop-report-national-workshop-for-assessing-benefits-and-risks-of-redd-in-myanmar/file.html
https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16661-workshop-report-national-workshop-for-assessing-benefits-and-risks-of-redd-in-myanmar/file.html
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-benefits-and-risks-summary-by-safeguards-July-2019.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-benefits-and-risks-summary-by-safeguards-July-2019.pdf
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က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ရှင ားလင ားဖငွ  ဆို 

ချက ကို မ  လု  စဉ်အတွင ား မမန မ နိငု င၏ံ အရမခအရနမျ ားအ  ဦားစ ားရ ားရဆ င  ွက  မည   

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကို ရဖ  ထတု ၍ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားကက ား သရဘ တူညြီမှု 

 ယူခွဲ ကက  ါသည ။ ထိအုကျိ ားရကျားဇူားမျ ားမှ  -  

• ရမမယ အခွင  အရ ားမျ ားကို မမ င  တင အ ားရ ားမခင ား၊   

• ဆင ား ွဲနမွ ား ါားရသ ၊ ထခိိကု လွယ ရသ  နငှ  /သို  မဟတု   စ  ယ ခံ ရသ  လူအု  စုမျ ား၏ 

ဘဝဖူလံုရ ားကို မမ င  တင ရ ားမခင ား၊  

• ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ားအတွက  ရ ရှည လု  ကိငု စ ားရသ က  

နိငု ရသ  သက ရမွားမှုလု  ငန ားမျ ား  ရှိရအ င   ံ  ုိားကညူြီမခင ား၊  

• ကျ ားမတန ားတူညြီမျှမှုကို မမ င  တင မခင ား၊   

• လူမှုအဖွွဲွဲ့အစည ားရအားချမ ားတည ပငမိ မှုကို  ံ  ုိားမခင ား၊  

• တန ဖိုားမမင  မ ားသည   ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲမျ ား သို  မဟုတ  ရဂ္ဟစနစ ဝန ရဆ င မှုမျ ား (အထာူးသမဖင   

ရမမဆြီလွှ နငှ   ရ အ င ားအမမစ မျ ားကို ထနိ ားသမိ ားမခင ား) ရှိ၍ ထနိ ားသမိ ားရစ င  ရရှ က မှုမျ ားစွ  

လိုအ  ရနသည   နယ ရမမမျ ားကို ထနိ ားသမိ ားက ကယွ မခင ား၊  

• ရန င ားရဒသမျ ား တစ ဆက တစ စ  တည ားမဖစ မှု မမင  မ ားလ ရအ င  ရဆ င  ွက မခင ား၊  

• ကုန ားရမမ ျက စြီားမှု ရလျှ  ချမခင ား သို  မဟုတ  မ န လည ရက င ားမွန လ ရစမခင ား၊  

•  တ ဝန ားကျင ညစ ညမ ားမှု  ရလျှ  ချမခင ားနငှ     

• အစုိား ဝန ထမ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံအကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားကို 

စွမ ား ည မမ င  တင ရ ားမခင ား (ဥ မ  တည ဆွဲဥ ရဒမျ ားကို ကျင  သံာုး န / လိုက န  န ၊ 

ဆံုားမဖတ ချက ချမှတ မှုမျ ားတွင   ါဝင ရဆ င  ွက  န နငှ   ရ ရှည တည တံ ရစရသ  

ရမမအသံာုးချမှု အရလ အထမျ ားကို လက ခံ ကျင  သံာုး န )။  

၄.၄။ တညဆ်ွဲြ  ေါဒြ ာျား၊ ဥပစဒြ ာျားန င  ်  ညျ်ားြ ဉျား ညျ်ားကြ်ျားြ ာျား (PLRs) က ို 

မပန်လည ်သံိုျားသပ်မခငျ်ား 

နိငု ငတံစ နိငု င၏ံ ဥ ရဒနငှ   စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမူရဘ င သည  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား အတွက  

မည မျှအတိုင ားအတ အထ ိ ထရိ  က စွ  ကိုင တွယ ရမဖရှင ားပ ြီားမဖစ သည ဆိုသည နငှ   အန ဂ္တ တငွ  

မည သည  ရန  မျ ား၌  ုိရက င ားရအ င  မ င ဆင  န  လိုအ  မည ဆိုသည ကို သိရှိ န အတကွ  REDD+ 

က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   သက ဆိုင သည   တည ဆွဲ PLR မျ ားကို ဆန ားစစ ရလ လ  န  လိုအ   ါ 
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သည ။ ထို  မ င  ထိဆုန ားစစ ရလ လ မှုသည  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား နိငု ငအံရမခအရနနငှ   

ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားချက တငွ   ည ညွှန ားကိုားက ားသင  သည   PLR မူရဘ င ၏ 

အစိတ အ ုိင ားမျ ားကို ရဖ  ထတု သရိှိနိငု  န လည ားရက င ား၊  SIS စနစ အတွက  မဖစ နိငု ရမခရှိသည   

သတင ား င ားမမစ မျ ားနငှ   ဆက စ  မှုရှိရသ  PLR မျ ား (ဥ မ  အချိ ွဲ့ရသ  သတင ားအချက အလက  

အမျိ ားအစ ားမျ ား အမျ ားမ ည သ ူသရိှိရအ င  ထတု မ န ရ ား န  လိုအ  သည   PLR မျ ား)  ကို ရဖ  ထတု  

သရိှိ န လည ားရက င ား အရထ က အကူ မ  နိငု  ါသည ။   

အသံိုျားမပျုသည  ်နညျ်ားလြ်ျား 

မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ နငှ   သက ဆိုင သည   PLR မျ ားကို မ န လည သံာုးသ  ရလ လ မှုအ ား ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ခုနစှ တွင  မ  လု  ခွဲ  ါသည ။ စ  ွက စ တမ ားမျ ားအ ား ရလ လ မှု၊ သတင ားအချက အလက  

ရ ားနိငု သမူျ ားနငှ   ရတွွဲ့ဆံရုမားမမန ားမှု၊ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား  ါဝင တက ရ  က ရဆွားရနာွးရသ  

အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားမှတစ ဆင   ရဆ င  ွက မခင ားမဖစ သည ။ သံာုးသ  ရလ လ မှုအ ား ရအ က  ါ 

 ည  ွယ ချက မျ ားမဖင   ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည  -  

• REDD+ PaM မျ ား အရက င အထည ရဖ  မှုအ ား လက ရှိ PLR မူရဘ င မှ အရထ က အ ံ  

မ   န  လံုရလ က မှုအတိုင ားအတ ကို ဆန ားစစ အကွဲမဖတ  န ၊   

• ကိုင တွယ ရဆ င  ွက ရနသည   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို PLR မူရဘ င မ ှ

အရထ က အ ံ မ  နိငု မှု အတိုင ားအတ နငှ   ထိကု ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားကို အရက င  

အထည ရဖ  မည   အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   အစြီအမံမျ ားကိ ုဆန ားစစ ရလ လ  န ၊  

• REDD+ အရက င အထည ရဖ  မှုအတွက  PLR မူရဘ င ကို အ ားရက င ားရစ န နငှ   က ကယွ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို ကိငု တွယ ရမဖရငှ ားရကက င ား၊ ရလားစ ားလိုက န ရကက င ား ရသချ ရစ န  

ရဆ င  ွက သင  သည မျ ားကို အကကံမ   န ၊  

• REDD+ ၏ နစ န မှုမျ ားအတွက  တ  ားသမဖင  မဖစ ရစ န  ရမဖရှင ားရဆ င  ွက ရ ားရသ  

လု  ငန ားစဉ် (GRM) တစ ခု ချမှတ မခင ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ သက ဆိုင မှုရှိမည   PLR မျ ား၊ အဖွွဲွဲ့ 

အစည ားမျ ားနငှ   လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို ရဖ  ထတု  န နငှ   REDD+ အရက င အထည ရဖ  မခင ား 

ရကက င   ရ ေါ်ရ ါက လ သည  ၊ ရ ေါ်ရ ါက လ နိငု ရမခရှိသည   နစ န မှုမျ ားနငှ    ဋ ိကခမျ ားကိ ု

ရဖ  ထတု  န  မဖစ  ါသည  (ဤစ တမ ား၏ အ ုိင ား ၅.၃ ကိုလည ား ကကည   ါ န ) ။  

 ုိမုိကျယ မ န   သည   ဤ PLR သံာုးသ  ရလ လ မှု ပ ြီားဆံုားပ ြီားရန က တွင  က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု 

မျ ားနငှ   ဆက စ  မှုရှိသည    လဒ မျ ားကို သြီားသန   ဆွွဲထတု ၍ တစ စုတစ စည ားတည ား စုစည ားက  
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မ န လည မွမ ားမံမခင ားနငှ   ရန က ဆံုား အချက အလက မျ ား မဖည  စွက မခင ားတို  ကိ ု အကျိ ားသက ဆိုင  

သမူျ ား၊ ကျွမ ားကျင  ည ရငှ မျ ားနငှ   ထ  မံတိုင  င ရဆွားရနာွးမခင ား၊ စ  ွက စ တမ ားမျ ား ထ  ရဆ င ား 

ရလ လ သံာုးသ  မခင ားတို  မှတစ ဆင   ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည ။  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   သက ဆိုင ရသ  PLR မျ ားကို ကနဦားသံာုးသ  ရလ လ   တငွ  

ကမ္ လံုားဆိုင   အဆင  ရှ ိ UN-REDD အစြီအစဉ်မ ှ မ  စုထ ားရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု 

တစ ခုချင ား စြီအတွက  အဓိကကျရသ  ရယဘယုျအစိတ အ ုိင ားမျ ား စ  င ားနငှ  အညြီ ရလ လ ခွဲ  

 ါသည ။24 မမန မ နိငု င၏ံ NRS မဟ ဗျြူဟ မူကကမ ားတွင  ထည  သငွ ား န အဆိုမ  ထ ားရသ  REDD+ 

PaM မျ ားမှ  ရှိနိငု ရမခရှသိည   လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက  

ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ား ကိုလည ား ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားခွဲ  ါသည  (အ ုိင ား ၄.၂ ကို ကကည   ါ)။ 

သံာုးသ  ရလ လ မှုမှ  ရှိရသ   လဒ မျ ားကို က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားအ ား နိငု ငအံရမခအရန 

နငှ  ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက  ရ ားဆွွဲ  တွင  (အ ုိင ား ၄.၄ ကို ကကည   ါ) 

လည ားရက င ား၊ မမန မ နိငု င၏ံ  ထမဆံုားရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတင ား 

အချက အလက အနစှ ချ   အစြီ င ခံစ  မူကကမ ားတွင လည ားရက င ား ထည  သငွ ားခွဲ  ါသည ။ 

ရအ က  ါအ ုိင ားတွင  သံာုးသ  ရလ လ မှုမှ သက ဆိုင    PLR မျ ားကိ ု ရဖ  ထတု ထ ားသည   

 လဒ မျ ားနငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  ကိုင တွယ ရဆ င  ွက မှုနငှ   ရလားစ ားလိကု  

န မှုအတိုင ားအတ ကို မမ င  တင နိငု  န  PLR မူရဘ င အ ား အ ားရက င ားရအ င  လု  ရဆ င နိငု မည   

အကကံမ  ချက မျ ားကို အနစှ ချ   တင မ ရ ားထ ား ါသည ။  

PLR သံိုျားသပ်စလ လာြှုြ  ရလဒြ် ာျား 

PLR သံာုးသ  ရလ လ မှုမှ အဓိက လဒ နစှ ခု ထကွ ရ ေါ် ခွဲ  ါသည ။ ၎င ားတို  မှ  REDD+ အတွက  

ဥ ရဒနငှ   မူဝါဒမူရဘ င မျ ားအ ား ရယဘယုျရလ လ သံာုးချက 25 နငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   

 
24 UN-REDD အစြီအစဉ် (၂၀၁၆) - က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ား - ခန ခွန ား 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ား န အတွက  မူရဘ င  (Country Approach to Safeguards: Framework 

for clarifying the Cancun safeguards)၊ ၂၀၁၆ ဒြီဇင ဘ  ဗ ားရှင ား - https://unredd.net/documents/global-programme-

191/safeguards-multiple-benefits-297/15925-country-approach-to-safeguards-framework-for-clarifying-the-

cancun-safeguards-v112.html  

25 မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၉၊ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ (သစ ရတ မ  န ားတြီားမခင ားနငှ   သစ ရတ အတန ားအစ ားကျဆင ား 

မခင ားတုိ  မှ က ဗွန ထုတ လွှတ မှုမျ ားကို ရလျှ  ချမခင ား) အရက င အထည ရဖ  မှုအတွက  ဥ ရဒနငှ   မူဝါဒမူရဘ င မျ ားအ ား သံုားသ   

ရလ လ မှု [Review of legal and policy frameworks for REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest 

Degradation) implementation in Myanmar]. http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Report-

on-PLR-review.pdf  

https://unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/15925-country-approach-to-safeguards-framework-for-clarifying-the-cancun-safeguards-v112.html
https://unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/15925-country-approach-to-safeguards-framework-for-clarifying-the-cancun-safeguards-v112.html
https://unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/15925-country-approach-to-safeguards-framework-for-clarifying-the-cancun-safeguards-v112.html
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Report-on-PLR-review.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Report-on-PLR-review.pdf
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သက ဆိုင  ရသ  PLR မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   ရတွွဲ့ ရှိချက မျ ား အနစှ ချ   တို   မဖစ  ါသည ။26 က ကွယ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   သံာုးသ  ရလ လ မှုမျ ားအ  လက ရှိ PLRမူရဘ င မှ လံုရလ က  

စွ  လွှမ ားမခံ မှုရှိပ ြီားမဖစ ရသ  နယ  ယ မျ ားနငှ   ခန ခွန ားက ကယွ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားကို အမ ည  အဝ 

ကိုင တွယ ရမဖရငှ ား၊ ရလားစ ားလိုက န နိငု ရစ န  ထ  ရဆ င ားအ ားထတု မှုမျ ား (ဥ မ  PLR မ  မ င  

ရမ  င ားလွဲမှုမျ ား သို  မဟုတ  REDD+ အတွက  သြီားသန    လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ား) မ  လု  သင  သည   

နယ  ယ မျ ားကို ရတွွဲ့ ရှိခွဲ  ါသည ။ သံာုးသ  ရလ လ မှုမှ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုတစ ခုချင ားစြီအတကွ  

ရအ က ရဖ  မ  ါ သတင ားအချက အလက မျ ားကို ရ ားအ  ခွဲ  ါသည  -  

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုအတွက  ကိုင တယွ ရဆ င  ွက မခင ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   အဓိက PLR 

မျ ားနငှ   ၎င ားတို  ၏ အဓိကမ ဋ္ဌ န ားချက မျ ားကို သံာုးသ  ရလ လ ချက ၊  

• သံာုးသ  ရလ လ မှုမ  သည   အချိန တွင   ရှနိိငု ရသ  သတင ားအချက အလက မျ ားရ ေါ် 

အရမခခံ၍ ရမဖရှင ားနိငု မခင ား မရှိသည   PLR မူရဘ င နငှ  စ  လျဉ်ားရသ  ရမားခွန ားမျ ား၊  

• တည ဆွဲ PLR မူရဘ င သည  က) က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု၏ အစိတ အ ုိင ားမျ ားအ ားလံုား ကို 

အမ ည  အဝလွှမ ားမခံ မှု ရှိ/မရှိနငှ   ခ) REDD+ လု  ငန ားအမျိ ားအစ ားမျ ားအ ားလံုားကို လွှမ ားမခံ မှု 

ရှိ/မရှိ သို  မဟုတ  ကွ ဟချက မျ ား ရှိ/မရှိ ဆန ားစစ အကွဲမဖတ မှု အနစှ ချ   ၊ သတင ားအချက  

အလက မျ ား ရှိနိငု  ါက ရဖ  ထတု ထ ားရသ  PLR မျ ားကို လက ရတွွဲ့အရက င အထည  

ရဖ  နိငု မှု အတိုင ားအတ နငှ   စွမ ား ည ကန   သတ ချက မျ ားကိုလည ား တင မ ထ ား ါသည ။  

• PLR သံာုးသ  ရလ လ မှုနငှ   အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ တက ရ  က လ သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးတိုင  င  

မှုမျ ားမှ ထကွ ရ ေါ်လ ရသ  အကကံမ  ချက မျ ား၊ 

သံာုးသ  မှုမ ှ ရတွွဲ့ ရှိချက မျ ား မမန မ နိငု င၏ံ  ထမဆံုားရသ  SoI27 မူကကမ ားမ  စုစဉ်အတွင ား မ  လု   

ခွဲ ရသ  ရဆွားရနာွးမှုမျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံ၍ ဆန ားစစ ခွဲ ရသ  တည ဆွဲ PLR အရမမ က အမမ ားထွဲမှ 

 
26 မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၉၊ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ အတွက  ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားကုိ ကိုင တွယ  

ရမဖရှင ား  တွင အရထ က အကူမ  နိငု သည   မူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒမျ ားနငှ  စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ား (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုအလုိက  

အနစှ ချ   တင မ ချက ) [Policies, Laws and Regulations (PLRs) that can help to address the Cancun safeguards for 

REDD+ in Myanmar (Summary by safeguard)] http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-

Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf   

27 မမန မ နိငု ငတံွင  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား ကုိင တွယ ရမဖရငှ ား ုံနငှ   ရလားစ ားလိုက န  ုံ  ထမဆံုား သတင ားအချက  အလက  

အနစှ ချ   အစြီ င ခံစ ၊ ရန က ဆံုားမူကကမ ား ၂၀၁၉ ဒြီဇင ဘ ၊ အစြီ င ခံစ အနစှ ချ    - http://www.myanmar-redd.org/final-draft-

soi-is-ready-to-submit-myanmar-and-english-versions-are-available-here.html  

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf
http://www.myanmar-redd.org/final-draft-soi-is-ready-to-submit-myanmar-and-english-versions-are-available-here.html
http://www.myanmar-redd.org/final-draft-soi-is-ready-to-submit-myanmar-and-english-versions-are-available-here.html
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ရအ က  ါတို  အ ား မမန မ နိငု ငရံှိ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ား ကျင  သံာုးမှုနငှ   အထာူးဆက စ  သက  

ဆိုင မှုရှိရကက င ား သတ မှတ ခွဲ  ါသည  -  

• အမျိ ားသ ားရမမအသံာုးချမှုမူဝါဒ (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု ခ၊ ဂ္၊ ဃ၊ င၊ စ နငှ   ဆ)  

• အဂ္တိလိုက စ ားမှုတိုက ဖျက ရ ားဥ ရဒနငှ   ဘဏ္ဍ ရ ားအစြီ င ခံစ  တင သငွ ားမခင ားဆိုင    

စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ား (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု ခ)၊  

• တစ နိငု ငလံံုား စ ခတ တိုက ခိုက မှု   စွဲရ ား  သရဘ တူစ ချ    (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု ခ 

နငှ   ဃ)၊  

• ဇြီဝမျိ ားစုံမျိ ားကွွဲနငှ   သဘ ဝထနိ ားသမိ ားရ ားနယ ရမမမျ ား က ကွယ ရစ င  ရရှ က ရ ား ဆိုင    

ဥ ရဒ (က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု ဂ္ နငှ   ဃ)၊  

• ရဒသခံအစုအဖွွဲွဲ့  ုိင  သစ ရတ လု  ငန ားဆိုင    ညွှန ကက ားချက မျ ား (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု 

ဂ္ နငှ   ဃ)၊ 

• ရမမလွတ ၊ ရမမလ  နငှ   ရမမရိုင ားမျ ား စြီမံခန   ခွွဲရ ား ဥ ရဒ (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု ဂ္)၊  

•  တ ဝန ားကျင ထခိိုက မှုဆန ားစစ မခင ားဆိုင    လု  ထံာုးလု  နည ား (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု ဂ္၊ 

ဃ၊ င၊ စ နငှ   ဆ)၊  

• တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား၏ အခွင  အရ ား က ကွယ ရစ င  ရရှ က သည   ဥ ရဒ 

(က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု ဂ္)၊  

• အမျိ ားသမြီားမျ ား ဖွံွဲ့ ပဖိ ားတိုားတက ရ ားဆိုင    အမျိ ားသ ားအဆင   မဟ ဗျြူဟ  စြီမံကိန ား 

(၂၀၁၃-၂၀၂၂) (ထိစုြီမံကိန ားတွင  အမျိ ားသမြီားမျ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    အ ုိင ား တစ  ိုင ား 

 ါဝင ) (က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု ဃ နငှ   င)၊ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   သက ဆိုင သည   PLR မျ ားဆိုင    အစြီ င ခံစ မှ အကကံမ   

ချက မျ ားကို ရအ က  ါဇယ ား ၁ တွင  အကျဉ်ားချ    တင မ ထ ား ါသည ။ မမန မ နိငု င၏ံ PLR 

မူရဘ င နငှ   ယင ားမူရဘ င အ ား လက ရတွွဲ့ကျင  သံာုးမှုတို   အ ားရက င ားရ ားဆိုင    ထ  ရဆ င ားအကကံ 

မ  ချက မျ ားကို SoI မူကကမ ားတွင  ထည  သငွ ားရဖ  မ ထ ား ါသည ။    
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ဇယာျား (၁) - ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအတကွ ်က ိုငတ်ယွစ်ဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ားန င  ်စလျား ာျားလ ိုကန်ာမခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ PLR ြ ာျား သံိုျားသပ်စလ လာြှုြ  

 ကွစ်ပေါ်လာစသာ အ ကမံပျုခ ကြ် ာျား အက ဉျားခ ျုပ်  

ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှု အ ကမံပျုခ ကြ် ာျား 

က။ လု  ရဆ င ချက မျ ားသည  နိငု ငအံဆင   

သစ ရတ အစြီအစဉ်မျ ား၊ သက ဆိုင    

နိငု ငတံက ကွန ဗင ားရငှ ားမျ ား၊ သရဘ  

တူညြီချက မျ ားကိ ုအရထ က အ ံ မ  မခင ား 

သို  မဟုတ  ကိုက ညြီမှုရှိမခင ား၊  

• REDD+ PaM မျ ားကိ ုဤက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုနငှ  အညြီ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲနိငု  န အတကွ  တည ဆွဲ နငှ  /သို  မဟုတ  

အလ ားအလ ရှိရသ  ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားရ ားလု  ငန ားစဉ်မျ ားအတွက  ရဆွားရနာွးမှုနငှ   ဆန ားစစ မှုတုိ   

ဆက လက မ  လု   န  လိုအ   ါသည ။  

• REDD+ PaM မျ ားအရနမဖင   ကိုက ညြီရအ င  ရ ားဆွွဲသင  သည   ဦားစ ားရ ား မူဝါဒမျ ား/အစြီအစဉ်မျ ားနငှ   

နိငု ငတံက သရဘ တူညြီချက မျ ားအ ား သတ မတှ ရဖ  ထတု မခင ားကို က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား 

နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကုိက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိရုှင ားလင ားမှု မ  လု  မခင ားမှတစ ဆင   ရဆ င  ွက  သင  သည ။  

ခ။ နိငု ငရံှိ ဥ ရဒမျ ားနငှ   အချ   အမခ အ ဏ  

 ုိင မှုကိ ုထည  သွင ားစဉ်ားစ ားလျက  နိငု င၏ံ 

သစ ရတ အု  ချ   ရ ား လု  ငန ားစဉ်အတငွ ား 

 ွင  လင ားမမင သ ၍ ထရိ  က ရသ  ဖွွဲွဲ့စည ား 

 ုံမျ ား ထ ားရှိမခင ား၊ 

• အကျိ ားဆက စ  သက ဆိငု သမူျ ားအ ား REDD+ စြီမံကိန ားမျ ားအရကက င ား မ ည  စံုစွ  အသရိ ားနိငု ရစ န  

လု  ငန ားစဉ်မျ ား၊ ယနတ  ားမျ ား ချမှတ ရဆ င  ွက သင  သည ။ မည သည   သတင ားအချက အလက မျ ားကို 

မျှရဝရ ား မည ဆိုသည ကို သတ မှတ မ ဋ္ဌ န ားထ ားသင  ပ ြီား REDD+ ဆိငု    ရယဘုယျ သတင ားအချက  

အလက မျ ား၊ တုိင ကက ားမှုနငှ   အကကံမ  မှု ယနတ  ားမျ ားအ ါအဝင  သက ဆိုင    ဥ ရဒမူရဘ င နငှ   အစြီအစဉ် 

ရ ားဆွွဲထ ားရသ  REDD+ PaM ဆိုင    သတင ားအချက  အလက မျ ားကိ ုထည  သွင ားမျှရဝရ ားနိငု  ါသည ။   

• အမျိ ားသ ားရမမအသံာုးချမှုမူဝါဒအ ား အရက င အထည ရဖ  မခင ားကို အရှိန အဟုန မမ င   ရဆ င  ွက သင  သည ။ 

အထာူးသမဖင   မိရိုားဖလ ရမမယ လု   ုိင ခွင  အ ား အသအိမှတ မ  မခင ားကို အရက င အထည ရဖ   သင  သည ။ 

ကက ားမဖတ က လတွင  ရမမယ အခွင  အရ ားမျ ားအတွက  စ  ွက စ တမ ား အရထ က အထ ားမရှိရသ  

လူအု  စုမျ ားအရ ေါ် ဆိာုးကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ားကို ရရှ င ရှ ားနိငု သည   REDD+ PaM မျ ားကိ ုဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ 

ရဆ င  ွက သင  သည ။  
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• REDD+ PaM မျ ားအတွက  EIA ကို အသံုားမ  သင  သည   အတိုင ားအတ အ ား ရှင ားရငှ ားလင ားလင ား သတ မှတ  န  

လိုအ  သည ။ လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင  ထခိိုက မှုမျ ားကို ဆန ားစစ မခင ားနငှ   စြီမံခန   ခွွဲမခင ား တုိ  တွင  ကျန ရှိရန သည   

ကွ ဟချက မျ ားကိ ုကိငု တွယ ရမဖရှင ားသည   လု  ငန ားစဉ်မျ ား၊ ယနတ  ားမျ ား လိုအ  နိငု သည ။  

• ရမမအသံာုးချမှုနငှ  စ  လျဉ်ားသည   ကဏ္ဍမျ ားနငှ   အစုိား အဆင  မျ ားကက ား ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားမှု လိုအ  ပ ြီား လက ရှိ 

ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့မျ ားကုိ လု  ငန ားမျ ား အမ ည  အဝလု  ရဆ င နိငု  န  ကူညြီရဆ င  ွက  ရ ားသင   သည ။ 

• REDD+ PaM မျ ားကိ ုအရက င အထည ရဖ    တငွ   ွင  လင ားမမင သ မှု၊ တ ဝန ခံမှုနငှ   တ  ားမျှတမှု ရှိရ ား 

အတွက  လု  ထံာုးလ ု နည ားမျ ား သို  မဟုတ  လမ ားညွှန ချက မျ ား မ  စုပ ြီား အမျ ားမ ည သူမျ ား သရိှိနိငု  န  အတွက  

စွမ ား ည မမ င  တင မခင ားလု  ငန ားမျ ား ရဆ င  ွက ရ ားသင  သည ။ အထာူးသမဖင   ရမမယ နငှ   အ င ား အမမစ မျ ား 

အသံုားမ  ခွင   ခွွဲရဝရ ားရ ားနငှ   အကျိ ားခံစ ားခွင  မျ ား ခွွဲရဝမခင ားတုိ  ကုိ အရလားထ ား ရဆ င  ွက သင   သည ။  

• ဥ ရဒအ ဏ သက ရ  က မှု တုိားတက မမင  မ ားရ ား လု  ရဆ င ရသ  PaM မျ ားသည  ထခိိုက လွယ  ရသ  

အကျိ ားသက ဆိုင သူမျ ားအရ ေါ် တစ ဖက ရစ င ားနင ား ထခိိုက နစ န ရစမခင ား မရှိရအ င  ဂ္ရုမ   ရဆ င  ွက  

သင  သည ။  

• ရဒသခံမ ည သအူစုအဖွွဲွဲ့  ုိင သစ ရတ လု  ငန ားဆိုင    ညွှန ကက ားချက မျ ား၊ ရမမလွတ ၊ ရမမလ  နငှ   ရမမရိုင ား မျ ား 

စြီမံခန   ခွွဲရ ား ဥ ရဒ၊ EIA လု  ထံာုးလု  နည ား (နငှ  /သို  မဟုတ  PaM မျ ား၏ လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင  

ထခိိုက မှုမျ ားကို ဆန ားစစ  န  အသံုားမ  မည   အမခ ား လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ား) ၊ ရမမယ နငှ   သက ဆိုင ရသ  

အချက အလက မျ ား မျှရဝမခင ားတုိ  နငှ  စ  လျဉ်ား၍ ရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှိထ ားရသ  စွမ ား ည ကွ ဟချက မျ ားနငှ   

လက ရတွွဲ့အရက င အထည ရဖ    တွင  ရတွွဲ့ ရသ  အခက အခွဲမျ ားကို ကိငု တွယ ရမဖရှင ား န  နည ားလမ ား မျ ားအ ား 

ရဖ  ထတု သင  သည ။  

ဂ္။သက ဆိုင    နိငု ငတံက တ ဝန မျ ား၊ နိငု င ံ

၏ အရမခရနမျ ားနငှ   ဥ ရဒမျ ားကိ ုထည   

သွင ားစဉ်ားစ ား၍ ကုလသမဂ္ဂအရထရွထ ွ

ညြီလ ခံမ ှဌ ရနတုိင ား င ားသ ားမျ ား၏ 

• ဤက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုကုိ အရက င အထည ရဖ   န အတွက  အရ ားကကြီားရသ   ထမရမခလှမ ားတစ ခုမှ  (EIA 

လု  ထံာုးလု  နည ားတွင  ဖွင  ဆိထု ားရသ ) “ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ား” အတကွ  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက ကုိ 

အသံုားမ  မည လ ား (ယင ားသည  လက ရှိ EIA လု  ငန ားစဉ်အရ ေါ် အ ားမ  ရဆ င  ွက မှုကို လွယ က ူရစလိမ   မည )၊ 

သို  မဟုတ  အမခ ားအဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက တစ ခုကုိ အသံုားမ  သင  သလ ား သို  မဟုတ  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက  အသစ တစ ခု 
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အခွင   အရ ားမျ ားဆိငု    ကလုသမဂ္ဂ 

ရကကည  စ တမ ားကိ ုလက ခံအတည  

မ  ခွဲ မခင ားကုိ သတိချ  လျက  

ဌ ရနတုိင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သူ 

မျ ား၏ အသ ိည ဗဟုသုတ နငှ   

အခွင  အရ ားမျ ားကုိ အသအိမှတ မ   

ရလားစ ားမခင ား၊ 

လိုအ  မည လ ားဆိုသည ကို ရှင ားရငှ ားလင ားလင ားမဖစ ရအ င  လု  ရဆ င  န  မဖစ သည ။ 

အကကံမ  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမျ ားတွင  တက ရ  က ရဆွားရနာွးကကသမူျ ားက ဤကိစစကို ကိုင တွယ ရမဖရှင ား န  

အတွက  အ ားလံုား ါဝင နိငု သည   ရစ စ  ရသချ စွ  ရဆွားရနာွးမှုလု  ငန ားစဉ်တစ ခု လိအု  မည ဟ ုထတု ရဖ   

ရမ  ဆိုခွဲ ကက ါသည ။ လတ တရလ တွင  လု  ရဆ င နိငု ရသ  နည ညားလမ ားတစ ခုမှ  “ဌ ရနတုိင ား င ား သ ားမျ ား” 

ဟူရသ  အသံာုးအနှုန ားကို အသံုားမမ  ဘွဲ ရဒသခံမ ည သူမျ ားအ ားလံုားကို တူညြီရသ  အခွင  အရ ား ရှသိူမျ ားအမဖစ  

သရဘ ထ ား၍ ရဆ င  ွက ရ ား န  မဖစ သည  (“ဌ ရနတုိင ား င ားသ ားမျ ား” ဟူရသ  အသံာုးအနှုန ားအရ ေါ် 

အမငင ား ွ ားဖွယ မဖစ ရနရသ  နိငု ငအံချိ ွဲ့တွင  ဤနည ားလမ ားကိ ုလက ခံကျင  သံာုး ခွဲ ကက ါ သည )။  

• “ရဒသခံမ ည သူမျ ား” ဟူသည   အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက နငှ  စ  လျဉ်ား၍လည ား ရငှ ားရှင ားလင ားလင ား မဖစ ရအ င  

လု  ရဆ င သင  သည ။ အထာူးသမဖင   သက ဆိငု   ရန  ရဒသတစ ခုတွင  အနည ားဆံာုးအရနမဖင   အချိန က လ မည မျှ 

တစ ဆက တည ားရနထိငု  မည ဟူသည   သတ မှတ ချက နငှ   စ  လျဉ်ား၍ မဖစ သည ။ 

• REDD+ PaM မျ ားအတွက  အစြီအစဉ်မျ ား/စြီမကံိန ားမျ ား ရ ားဆွွဲ  တွင  ရဒသခံ အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင  သူမျ ား 

 ါဝင နိငု  န  သင  ရလျ  သည   လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို ချမှတ သင  ပ ြီား ၎င ားတုိ  ၏ အခွင  အရ ားမျ ားကုိ ထခိိုက ရစရသ  

အသံုားချခွင   ကန   သတ ချက မျ ား သို  မဟုတ  တ ားမမစ ချက မျ ား မ  လု   ရသ  မဖစ    မျ ား တွင  

ရလျ  ရကကားရ ားအ  သင  သည ။ ထခိိုက လွယ ရသ အု  စမုျ ား၏ လိအု  ချက မျ ားကို ထည  သွင ားစဉ်ားစ ား ပ ြီား 

သင  ရလျ  သည   ရန  မျ ားတငွ  FPIC ဆိုင    သတ မှတ ချက မျ ားကိ ုရလားစ ားလိကု န သည   တ  ားမျှ တပ ြီား 

 ွင  လင ားမမင သ မှုရှိရသ  လ ု ငန ားစဉ်တစ ခုကို ချမှတ သင  သည ။   

• REDD+ PaM မျ ားတွင  ထခိိကု နစ န နိငု သည   အကျိ ားဆက စ  သက ဆိငု သူမျ ား၏ FPIC ကိ ုရတ င ားခံ န  

လု  ငန ားစဉ်မျ ားအတွက  ရငှ လင ားတိကျသည   လမ ားညွှန ချက မျ ား မ  စုသင  သည ။ FPIC ကိ ုမည သည  အချိန  တွင  

ရတ င ားခံသင  သည ၊ ထိလုု  ငန ားစဉ်ကို မည သို   ရဆ င  ွက သင  သည ဟူသည   လမ ားညွှန မျ ားလည ား  ါဝင   ါမည ။  

• အ ားလံာုး ါဝင ရဆ င  ွက ရသ  စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမှုလု  ငန ားစဉ်မျ ားကို ရဆ င  ွက နိငု  န  အစိုား ဝန ထမ ားမျ ား အ ား 

စွမ ား ည မမ င  တင ရ ားသင  ပ ြီား ရဒသခံမ ည သူမျ ားအ ား (အထာူးသမဖင   ထခိိုက လွယ ရသ  အု  စုမျ ား) REDD+ 

လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ား၊ REDD+တငွ   ါဝင ရဆ င  ွက နိငု သည   အခွင  အရ ားမျ ားနငှ   ၎င ားတုိ  ၏ အခွင   အရ ားမျ ားကို 
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ရလားစ ားလိကု န မခင ားမရှိဟု ခံစ ား  ါက တိုင ကက ားနိငု ရသ  နည ားလမ ားမျ ား (ဥ မ  GRM) အရကက င ား 

အသမိမ င  တင မှုမျ ား မ  လု  ရ ားသင  သည ။  

• REDD+ လု  ရဆ င မှုအမျိ ားအစ ား အမျိ ားမျိ ားတွင  EIA နငှ  /သို  မဟုတ  SEA ကို ရဆ င  ွက  န  သင  /မသင   

(မည သို  ရဆ င  ွက မည ) ဟသူည ကို ရှင ားရှင ားလင ားလင ားမဖစ ရအ င  ရဆ င  ွက သင  သည ။ အကယ ၍ 

ဌ ရနတုိင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားကုိ ထခိိုက နိငု ရသ  PaM အမျိ ားအစ ား 

အချိ ွဲ့တွင  EIA/SEA ကိ ုရဆ င  ွက မခင ား မမ   ါက မဖစ နိငု ရမခရှိသည   အကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ားကို စြီမကံိန ား 

ရ ားဆွွဲစဉ်အဆင  အတွင ား ဆန ားစစ အကွဲမဖတ နိငု  န နငှ   သင  ရလျ  သည   နည ားလမ ားမဖင   စြီမံခန   ခွွဲနိငု သည   အမခ ား 

လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို ရှ ရဖွရဖ  ထတု ထ ားသင  သည ။  

• အမျိ ားသ ားရမမဥ ရဒတစ     ရ ားဆွွဲမှုကို အရှိန အဟုန မမ င  ရဆ င  ွက သင  ပ ြီား ရမမအသံာုးချခွင   စ  ွက  

စ တမ ားမျ ား၊ လက မှတ မျ ား မရှိသည  သမူျ ား (မိ ာိးဖလ ရမမအသံာုးချခွင  မျ ားကုိ ကျင  သံုားရနသူမျ ား အ ါအဝင ) ၏ 

အရမခအရနကိ ုရမဖရှင ားရ ားသည   မ ဋ္ဌ န ားချက မျ ားအ ား ထိဥု ရဒတွင ား ထည  သငွ ားရ ားဆွွဲ ရ ားသင  သည ။  

• ရဒသခံမ ည သူမျ ား  ါဝင ရဆ င  ွက သည   စြီမံအု  ချ   လု  ကိုင မှုနည ားလမ ားမျ ား (ဥ မ  သစ ရတ  ဥ ရဒနငှ   

ဇြီဝမျိ ားစုံမျိ ားကွွဲနငှ  သဘ ဝထနိ ားသမိ ားရ ားနယ ရမမမျ ား က ကွယ ရစ င  ရရှ က ရ ား ဆိုင    ဥ ရဒရအ က မ)ှ ဆိုင    

မ ဋ္ဌ န ားချက မျ ားကို  ုိ၍ အ ားရက င ားရအ င  လု  ရဆ င သင  သည ။ ရဒသခ ံမ ည သအူစုအဖွွဲွဲ့  ုိင  

သစ ရတ လု  ငန ားဆိုင    ညွှန ကက ားချက မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ ထိညုွှန ကက ားချက မျ ားက ဥ ရဒတစ ခုတွင  

အသအိမတှ မ  မ ဋ္ဌ န ားရ ားမခင ားမဖင   အ ားရက င ားရအ င  လု  ရဆ င မခင ားနငှ   ထိညုွှန ကက ားချက မျ ားကို 

သတ မှတ ထ ားရသ  သစ ရတ ဧ ိယ မ င  တွင  ါ အသံာုးမ  နိငု မှု တိာုး ွ ား လ ရအ င  

လု  ရဆ င မခင ားနည ားလမ ားမျ ားအ ား စဉ်ားစ ားသင  သည ။  

• ရမမယ ၊ သယံဇ တမျ ားနငှ   နယ ရမမရဒသမျ ားဆိုင    အခွင  အရ ားမျ ားကုိ အသအိမတှ မ  မခင ားနငှ   စ  လျဉ်ား၍ 

လက ရတွွဲ့အရက င အထည ရဖ    တွင  ရတွွဲ့ ကကံ  သည   အခက အခွဲမျ ားကိ ုကိုင တယွ ရမဖ ရှင ားနိငု မည   

နည ားလမ ားမျ ားကို ရှ ရဖွရဖ  ထတု သင  သည ။ ရမမယ လု   ုိင ခွင  ၊ ရမမအမျိ ားအစ ားသတ  မှတ ချက နငှ   
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ရမမအသံာုးချမှုအခွင  အရ ားမျ ား ဆိုင    သတင ားအချက အလက မျ ားကိ ုလက လှမ ားမြီမှုနငှ   စွမ ား ည မမ င  တင မှုတုိ   

အ ားရက င ားလ ရအ င  လု  ရဆ င မှုမျ ားလည ား အ ါအဝင မဖစ သည ။  

• REDD+ မှ  ရှိရသ  အကျိ ားခံစ ားခွင  မျ ားကုိ ဌ ရနတုိင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သူမျ ားအ ါအဝင  

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိငု သမူျ ားထ ံခွွဲရဝရ ား န အတွက  အ ားလံာုး ါဝင နိငု ပ ြီား သ တညူြီမျှရှိရသ  

နည ားလမ ားတစ ခုကုိ ရ ားဆွွဲချမှတ ရဆ င  ွက သင  သည ။  

ဃ။ ဤဆံာုးမဖတ ချက ၏ အ ိဒု  ၇၀ နငှ   ၇၂ 

တွင   ည ညွှန ားရဖ  မ ထ ားရသ  

လု  ငန ားမျ ား* ၌ ဆက စ   တ သက သည   

အကျိ ားသက ဆိုင  သူမျ ား၊ အထာူးသမဖင   

ဌ ရနတုိင ား င ားသ ား မျ ားနငှ   ရဒသခံ 

မ ည သူမျ ားမ ှအမ ည  အဝ ထရိ  က စွ  

 ါဝင ရဆ င  ွက မှု၊ 

 

* REDD+ လု  ငန ားမျ ားအ ားလံုားကို ဆိုလို 

 ါသည ။ ဆံုားမဖတ ချက အမတှ  1/CP.16 ၏ 

အ ိုဒ  ၇၀ တငွ  REDD+ ၏ အစိတ အ ုိင ား 

မျ ားမဖစ သည   ‘လု  ရဆ င မှု’ ငါားခု၏ 

တ  ားဝင  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက   ါဝင  ါသည ။  

 

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုအမျိ ားမျိ ားရအ က တွင  ရဖ  မ ထ ားရသ  ကွ ဟချက မျ ားနငှ   စွမ ား ည ကန    

သတ ချက မျ ားကိ ုကိုင တွယ ရမဖရှင ား န  နည ားလမ ားမျ ားအ ား ရှ ရဖွရဖ  ထတု သင  သည ။ REDD+ 

အရက င အထည ရဖ  မှုအ ား က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု (ဃ) နငှ  အညြီ မဖစ ရစ န  ရဆ င  ွက နိငု သည   

အလွယ ကူဆံာုး နည ားလမ ားတစ ခုမှ  အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သူမျ ား နငှ  /သို  မဟုတ  ၎င ားတုိ  ၏ 

ကိုယ စ ားလှယ မျ ားကို ရဖ  ထတု သတ မှတ  န  လမ ားညွှန မျ ားနငှ   REDD+ PaM အမျိ ားမျိ ားတွင  

အကျိ ားဆက စ  သက ဆိငု သမူျ ား  ါဝင ရဆ င  ွက နိငု  န အတွက  လမ ားညွှန မျ ား 

မ  စုမခင ားကွဲ သို  ရသ နည ားလမ ားမျ ား မဖစ နိငု  ါသည ။   

• အကျိ ားဆက စ  သက ဆိငု သမူျ ား  ါဝင ရဆ င  ွက နိငု ရသ  လု  ငန ားစဉ်မျ ားအတကွ  အစုိား ဝန ထမ ားမျ ားနငှ   

ရဒသခံ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား (အထာူးသမဖင   ထခိိုက လယွ ရသ  အု  စုမျ ား) ကိ ုစွမ ား ည မမ င  တင ရ ားမခင ားနငှ   

လံုရလ က သည    ံ  ုိားကူညြီမှုမျ ား  ရှိရအ င  ရဆ င  ွက ရ ားမခင ားတုိ   မ  လု  ရ ားသင  သည  (အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ 

 ါဝင ရဆ င  ွက မှုနငှ  စ  လျဉ်ားသည   အကကံမ  ချက ကုိ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု (င) တငွ  ကကည   ါ န ) ။  

• အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲတက ရ  က လ သူမျ ား၏ အကကံမ  ချက အ  အ ားလံာုး ါဝင ရဆ င  ွက နိငု မှု ရှိရစ န အတွက  

အကျိ ားသက ဆိုင သူမျ ား သို  မဟုတ  အကျိ ားသက ဆိုင သအူ ု စုမျ ားသည  ၎င ားတုိ  ကုိယ တိငု  မည သူမည ဝါ သို  မဟုတ  

မည သည  အု  စုဟူသည ကိ ု“ကိုယ တိုင သတ မှတ နိငု သည  ” အခွင  အရ ား ရှသိင  သည ။ အကျိ ားသက ဆိုင သူမျ ား၏ 

ကိုယ စ ားလှယ မျ ားသည  ၎င ားတုိ  ၏ အခန ားကဏ္ဍမျ ားနငှ   တ ဝန  မျ ားကိ ုရက င ားစွ သရိှိပ ြီား ၎င ားတုိ  နငှ   

၎င ားတုိ  ကုိယ စ ားမ  ရသ  အု  စုကက ား သတင ားအချက အလက  စြီားဆင ားမှု နစှ လမ ားသွ ား မဖစ ရစ န  

လု  ငန ားယနတ  ားမျ ား ချမှတ ရဆ င   ွက သင  သည ။  
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• အကျိ ားသက ဆိုင သူမျ ား  ါဝင ရဆ င  ွက မှုဆိုင    လမ ားညွှန ချက မျ ားသည  PaM မျ ား ရ ားဆွွဲမှုနငှ   

အရက င အထည ရဖ  မှု အဆင  မျ ားအ ားလုံားတွင  (ထခိိကု နိငု ရမခမျ ားကို ဆန ားစစ မခင ား၊ ဒြီဇုိင ားနငှ   

စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမခင ား၊ အရက င အထည ရဖ  မခင ားနငှ   ရစ င  ကကည  စစ ရဆားမခင ား/ အကွဲမဖတ သံုားသ  မခင ားအ ါအဝင ) 

 ါဝင ရဆ င  ွက နိငု ရအ င  ရ ားဆွွဲထ ားရသ  လမ ားညွှန ချက မျ ား မဖစ သင  သည ။ EIA  ါဝင ရဆ င  ွက မှုဆိငု    

လမ ားညွှန ချက မျ ားကို အပ ြီားသတ ရ ားဆွွဲ၍ လက ခံအတည  မ  နိငု မည   နည ားလမ ားမျ ားကို ရှ ရဖွသင  သည ။  

င။ လု  ရဆ င ချက မျ ားသည  သဘ ဝရတ  

မျ ားနငှ   ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲမျ ား 

ထနိ ားသမိ ားရစ င   ရရှ က မှု လု  ငန ားမျ ားနငှ   

ကိုက ညြီမှုရှ ိမည  မဖစ ပ ြီား 

ဤဆံုားမဖတ ချက ၏ အ ိဒု  ၇၀  ါ 

လု  ရဆ င ချက မျ ားကို အရကက င ားမ  ၍ 

သဘ ဝရတ မျ ားအ ား ရမ  င ားလွဲအသံုားမ   

မခင ားမရှိရစဘွဲ သဘ ဝရတ မျ ားနငှ   ၎င ားတုိ   

၏ ရဂ္ဟစနစ  ဝန ရဆ င မှုမျ ားကို ထနိ ား 

သမိ ားက ကယွ  

ရစ င  ရရှ က ချင လ ရအ င ၊ အမခ ားရသ  

လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင  ဆိငု    

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ား တိုား ွ ားရအ င  

လု  ရဆ င ချင စိတ ရှိလ ရအ င  ဆွွဲရဆ င  

အ ားရ ား န အတွက  မဖစ ရစ  ါမည ။ * 

 

• REDD+ ၏ အ ိငု ားကဏ္ဍမျ ားအ ားလံာုးတွင  အသံုားမ  နိငု သည   သဘ ဝရတ မျ ားအတကွ  ရှင ားလင ား တိကျသည   

အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက တစ ခုကုိ သရဘ တူဖွင  ဆိုမခင ား၊ တ  ားဝင  သစ ရတ ရမမ အတွင ား နငှ   အမ င ရှိ 

သဘ ဝရတ မျ ား  ျံွဲ့ နှံ  ရ ါက ရ  က ရနမှုဆိုင    တိကျမှန ကန ရသ  အချက အလက မျ ား ကိ ုစုရဆ င ားမခင ား၊ 

ထိသုတင ားအချက အလက မျ ားကို REDD+ PaM မျ ားအ ား စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲ၊ အရက င အထည ရဖ  ရနသူမျ ား 

 ရှိရအ င  ရဆ င  ွက ရ ားမခင ားတုိ  ကုိ လု  ရဆ င သင  သည ။  

• REDD+ PaM မျ ားရကက င   သဘ ဝရတ မျ ားကို ရမ  င ားလွဲအသံုားမ  မခင ားမျ ား မမဖစ ရ ေါ်ရစရကက င ား 

ရသချ ရအ င  လု  ရဆ င နိငု မည   လု  ငန ားယနတ  ားတစ ခုကို ရဖ  ထတု ချမှတ သင  သည ။  

• စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲသည   အဆင  အသြီားသြီားတွင  PaM မျ ား၏ မဖစ နိငု ရမခရှိရသ  လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင  

ထခိိုက မှုမျ ား (သွယ ဝိုက ထခိိကု မှုမျ ားအ ါအဝင ) ကိ ုဆန ားစစ  န အတကွ  လု  ငန ားစဉ်မျ ား ရဖ  ထတု  မခင ားနငှ   

စွမ ား ည မမ င  တင မခင ားတုိ  ကုိ ရဆ င  ွက သင  သည ။  

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကုိ ကိုင တွယ ရဆ င  ွက   တွင  EIA/SEA မှ  ါဝင ရဆ င  ွက ရ ားနိငု  ရသ  

အခန ားကဏ္ဍကို တ  ားဝင လု   ုိင ခွင  နငှ    ရှိနိငု ရသ  စမွ ားရဆ င  ည မျ ားကို ထည  သွင ားစဉ်ားစ ား၍ 

ဆန ားစစ သင  သည ။ အကယ ၍ REDD+ ရကက င   ထခိိုက မှုမျ ားကို ဆန ားစစ  န အတွက  SEA ကိ ုအဓိကအသံာုး 

မ   န  ရ ွားချယ မည ဆို ါက  တ ဝန ားကျင ထနိ ားသမိ ားရ ားဦားစြီားဌ နအတွင ားရှိ ဝန ထမ ားမျ ားအ ား စွမ ား ည မမ င   

တင ရ ားပ ြီား SEA အတကွ  လ ု ငန ားရဆ င  ွက မှု လမ ားညွှန ချက မျ ား မ  စုမခင ားအ ား အမမန ဆံုားလု  ရဆ င  

မည ဆိုလျှင  အကျိ ားရှိနိငု  ါသည ။   
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* ဌ ရနတုိင ား င ားသ ားမျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ား 

ဆိုင    ကုလသမဂ္ဂ ရကကည စ တမ ားနငှ   

အမ ည မ ည ဆိငု    မိခင ကမ္ ရမမရန  တုိ  နငှ   

အညြီ နိငု ငအံမျ ားစရုှိ ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ား 

နငှ   ရဒသခံမ ည သူမျ ား၏ ရ ရှည လု  ကိုင  

စ ားရသ က နိငု ရသ  သက ရမွားမှုလု  ငန ားမျ ား 

လုိအ  မှုနငှ   ၎င ားတုိ  ၏ သစ ရတ မျ ားရ ေါ်တငွ  

အမ န အလှန မှြီခုိ မှုတုိ  ကုိ ထည  သွင ား 

စဉ်ားစ ားလျက ၊ 

 

• စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲ၊ အရက င အထည ရဖ  မှု အဆင  မျ ားအတွင ား PaM မျ ား၏ လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    

ထခိိုက မှုမျ ားကို စြီမံကိငု တယွ  န အတွက  လ ု ငန ားစဉ်မျ ား ရဖ  ထတု မခင ားနငှ   စွမ ား ည မမ င  တင မခင ားမျ ား မ   

လု  သင  သည ။ သင  ရလျ  သည   PaM မျ ားကိ ုရ ွားချယ မခင ား၊ ဦားစ ားရ ား သတ မှတ မခင ား၊ ရန  နငှ   ဒြီဇုိင ားရ ွား 

ချယ မခင ား၊ လိုအ  ရသ ရန  မျ ားတွင  ထခိိုက ဆံာုးရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ရလျှ  ချသည   နည ားလမ ားမျ ား 

ရဖ  ထတု မခင ားရဆ င  ွက မခင ားလည ား  ါဝင သင  သည ။  

• REDD+ PaM မျ ား၏ ထခိိကု မှုဆန ားစစ မခင ားနငှ   စြီမံကိငု တွယ မခင ားဆိုင    သြီားမခ ားလမ ားညွှန တစ ခု မ စ ုန  

စဉ်ားစ ားသင  သည ။ ထိသုို  မ  စု  တွင  ရဆ င  ွက ခွဲ ပ ြီမဖစ ရသ   ရှိနိငု ရမခရှိသည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက ဆံုားရှုာံးနိငု ရမခမျ ား ဆန ားစစ ရလ လ မှုရ ေါ်တွင  အ ားမ  ၍ ရမမအသံုားချမှု သွယ ဝိကု ရမ  င ားလွဲမခင ား၏ 

ထခိိုက ဆံုားရှုာံးနိငု ရမခကို ဆန ားစစ မခင ားနငှ   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ား တိုားတက  ရှိရအ င  အ ားရ ားမမ င  တင မခင ား ကွဲ သို   

REDD+က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   အထာူးသက ဆိုင မှုရှိရသ  ကိစစ   မျ ားကို ထည  သွင ားသင   သည ။ 

ဤသို  မ  လု  မခင ားမဖင   EIA/SEA သို  မဟုတ  အမခ ား ထခိိုက မှုဆန ားစစ မခင ား/ ထခိိုက  ဆံုားရှုာံးနိငု ရမခ စြီမံခန   ခွွဲမှု 

လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားကို  ုိမိ ုရိုားရှင ားလွယ က၍ူ မမန ဆန ထရိ  က မှု ရှိရစမည မဖစ သည ။  

• မမန မ နိငု ငအံတွက  ဦားစ ားရ ားအကျိ ားရကျားဇူားမျ ား တုိားမမ င   ရှိရ ား အ ားရ ားသည   လု  ငန ားစဉ်မျ ားကိ ုချမှတ  

ရဆ င  ွက သင  သည ။ ဥ မ  က ဗွန နငှ  စ  လျဉ်ားသည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားအမ င  အဆို ါ ဦားစ ားရ ား 

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကို  ရှိရစမည   REDD+ PaM မျ ားကိ ုရ ားဆွွဲအရက င အထည ရဖ  ချင လ ရအ င  

ဆွွဲရဆ င အ ားရ ားမှုမျ ား မ  လု  ရ ားမခင ားမဖင   ရဆ င  ွက မခင ား။ 

• REDD+ PaM မျ ားတွင  အမျ ိားသမြီားမျ ား  ါဝင ရဆ င  ွက  န  နငှ  /သို  မဟုတ  အကျိ ားခံစ ားခွင   ရှိရစ န  

နည ားလမ ားမျ ားကို ရဖ  ထတု သင  သည ။ ဥ မ  အဆိုမ   PaM မျ ားတွင  အမျိ ားသမြီားမျ ား၏  ါဝင ရဆ င   ွက မှုကိ ု

ဟန   တ ားနိငု ရမခရှိသည   အတ ားအဆြီားမျ ားအ ား စစ ရဆားမခင ားနည ားလမ ားမဖင  ။   

•  တ ဝန ားကျင နငှ   လူမှုရ ားဆိငု     ည မှန ားချက မျ ားနငှ   ကနု ားတွင ားနယ ရမမ (landscape) အဆင  ရှ ိ

ရဂ္ဟစနစ ဆိုင    ချိတ ဆက မှုမျ ားကို သင  တင  ရလျ က  တ စွ  ထည  သွင ားစဉ်ားစ ားရစ န အတွက  ရမမအသံုချမှု 
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သို  မဟုတ  စြီမံအ ု ချ   မှု စြီမကံိန ားမျ ား ရ ားဆွွဲမခင ားနငှ   သက ဆိုင သည   PaM မျ ားကို စွမ ား ည မမ င  တင မခင ားနငှ   

 ွင  လင ားမမင သ မှု မမ င  တင မခင ား နည ားလမ ားမျ ားမဖင    ံ  ုိားရ ားသင  သည ။  

• REDD+ PaM မျ ား၏ လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ထခိိုက မှုမျ ားအတွက  သင  ရလျ  သည   ရစ င  ကကည  စစ  ရဆားမှု 

လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားကို ရဆ င  ွက နိငု မည   နည ားလမ ားမျ ားကို စစ ရဆားရှ ရဖွသင  သည ။ ဥ မ  REDD+ အတွက  

 ုိမုိကျယ မ န   သည   ရစ င  ကကည  စစ ရဆားမှုနငှ   သံုားသ  အကွဲမဖတ မှု လု  ငန ားစဉ်မျ ား၏ တစ စိတ တစ  ုိင ားအမဖစ  

ရဆ င  ွက မခင ား။ 

စ။  ရှိထ ားရသ  ရအ င မမင မှုမျ ား 

မူလအရမခအရနသို   မ န လည  

ဆိုက ရ  က နိငု  ရမခ (reversal) 

အနတ  ယ ကိ ုကိငု တွယ ရမဖရငှ ားသည   

လု   ရဆ င ချက မျ ား၊ 

•  ရှိထ ားရသ  ရအ င မမင မှုမျ ား မူလအရမခအရနသို   မ န လည ဆိုက ရ  က နိငု ရမခ (reversal) အနတ  ယ  မျ ားကိ ု

ဆန ားစစ မှုတစ ခအု ား REDD+ PaM မျ ား၏ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမှုအဆင  အတွင ား ထည  သွင ားရဆ င  ွက နိငု   န  

စစ ရဆားရှ ရဖွသင  သည ။  

• REDD+ စြီမံကိန ားမျ ား ရ ားဆွွဲ န  တ ဝန ရ ားအ  ထ ားသူမျ ားအတွက  reversal မဖစ နိငု ရမခ အနတ  ယ မျ ားကို 

ဆန ားစစ မခင ားနငှ   စြီမံခန   ခွွဲမခင ားဆိုင    စွမ ား ည မမ င  တင မှုမျ ား မ  လု  ရ ားသင  သည ။  

• ဆန   ကျင ဘက မဖစ ရနရသ  ဖံွွဲ့ ပဖိ ားရ ားလု  ငန ားမျ ားရကက င   reversal မျ ား မဖစ နိငု ရမခကုိ ရလျှ  ချ န  

နည ားလမ ားတစ ခုအမဖစ  အမျိ ားသ ားရမမအသံုားချမှုမူဝါဒအရက င အထည ရဖ  မခင ားနငှ   REDD+ PaM မျ ားကိ ု

ရမမအသံာုးချမှုစြီမံကိန ားမျ ားအတွင ား ရ ါင ားစ  ထည  သွင ားမခင ားတုိ  အ ား ကူညြီ ံ  ုိားရ ားသင  သည ။  

• အမျိ ားသ ားသစ ရတ သယံဇ တရစ င  ကကည  စစ ရဆားမခင ားစနစ မှတစ ဆင   reversal မျ ား မဖစ ရ ေါ်မှုကိ ု

ရဖ  ထတု သရိှိနိငု မည   နည ားလမ ားမျ ားကို ရဖ  ထတု သင  သည ။  

• Reversal မျ ား မဖစ ရ ေါ် မခင ားကိ ုရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှိ ရသ  ရန  မျ ားတငွ  မဖစ ရ ေါ် သည   အရကက င ား င ားမျ ား အ ား 

စိစစ ရလ လ မခင ားမဖင   REDD+ PaM မျ ား၏ ဒြီဇုိင ားနငှ   အရက င အထည ရဖ  မှုတုိ  ကုိ  ရှိရသ  

သင ခန ားစ မျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံက   ုိမိုရက င ားမွန ရအ င  မ  လု  နိငု  ါသည ။   

ဆ။ က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား 

ရန  ရမ  င ားရရွှွဲ့ မဖစ  ရ ေါ် နိငု ရမခ 

(displacement) အနတ  ယ ကို 

• က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရမ  င ားရရွှွဲ့ မဖစ ရ ေါ် နိငု ရမခ (displacement) အနတ  ယ မျ ားကို ဆန ားစစ မှု တစ ခု 

အ ား REDD+ PaM မျ ား၏ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမှုအဆင  အတွင ား ထည  သွင ားရဆ င  ွက နိငု မည   နည ားလမ ား မျ ားကိ ု

စစ ရဆားရှ ရဖွသင  သည ။ 
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ကိုင တွယ ရမဖရှင ားသည   

လု   ရဆ င ချက မျ ား၊ 

• Displacement မဖစ နိငု ရမခ အနတ  ယ မျ ားကို ဆန ားစစ မခင ားနငှ   စြီမံခန   ခွွဲမခင ားဆိငု    စွမ ား ည မမ င  တင မှုမျ ား 

မ  လု  ရ ားသင  သည ။  

• အမျိ ားသ ားရမမအသံာုးချမှုမူဝါဒအရက င အထည ရဖ  မခင ားနငှ   REDD+ PaM မျ ားကို ရမမအသံာုးချမှု စြီမံကိန ား 

မျ ားအတငွ ား ရ ါင ားစ  ထည  သွင ားမခင ားတုိ  အ ား ကူညြီ ံ  ုိားရ ားသင  သည ။ 

• REDD+ အ ား နိငု င၏ံ  ုိင နက နယ ရမမမျ ားအ ားလံုားတငွ  တတ နိငု သမျှ အစ  အဟ  မမိိ ရဆ င  ွက နိငု မည   

နည ားလမ ားမျ ားကို ရဖ  ထတု သင  ပ ြီား ထိအုတွက  EAO မျ ား၏ ထနိ ားချ   မှုရအ က ရှိ နယ ရမမမျ ား အတွက  EAO 

မျ ားနငှ   ရ ါင ားစ  ည ိနှုငိ ားမှုမျ ား လိုအ  နိငု  ါသည ။  

• အမျိ ားသ ားသစ ရတ သယံဇ တရစ င  ကကည  စစ ရဆားမခင ားစနစ မှတစ ဆင   displacement မျ ား မဖစ ရ ေါ်မှုကိ ု

ရဖ  ထတု သရိှိနိငု မည   နည ားလမ ားမျ ားကို ရဖ  ထတု သင  သည ။  

• က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရရွှွဲ့ရမ  င ားမဖစ ရ ေါ်မှုကို ရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှိ  မှ  ရှိရသ  သင ခန ားစ မျ ားအ ား 

အန ဂ္တ  မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမှုတွင  ထည  သွင ားစဉ်ားစ ား ရ ားဆွွဲသင  သည ။  
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၄.၅။ REDD+ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအာျား အဓ ပပေါယ ွ်င ဆ် ို  ငျ်ားလငျ်ားမခငျ်ား  

ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    UNFCCC ဆံုားမဖတ ချက 28 တွင  က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ားကို တစ ကမ္ လံုားနငှ   အကျံ ားဝင သည   အသံာုးအနှုန ားမျ ားမဖင   ရယဘယုျအ ားမဖင   

ချမှတ ရ ားထ ားမခင ားမဖစ ပ ြီား ထိကု ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို နိငု ငအံဆင  တွင  လက ရတွွဲ့လု   

ရဆ င မှုမျ ားအမဖစ  မည သို  မည  ုံ အဓိ ပါယ ရက က ယူ ရဆ င  ွက မည ဆိုသည နငှ  စ  လျဉ်ား ၍ 

လွတ လ  ခွင  အချိ ွဲ့ ရ ားထ ား ါသည ။ ထို  ရကက င   ခန ခွန ားက ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  

နိငု ငအံရမခအရနနငှ   ကိကု ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖငွ  ဆိုမခင ားသည  မမန မ နိငု င၏ံ ၂၀၁၇ က ကွယ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    လမ ားမ ရမမ ုံတွင   ါရှိသည   အဓိကလု  ငန ား အဆင  မျ ားထွဲမှ တစ ခု 

မဖစ  ါသည ။  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆို 

ရှင ားလင ားချက တစ ခတုွင  REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား၏ အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ားသည  

နိငု င၏ံ အရမခအရနအ  မည သို   အဓိ ပါယ သက ရ  က ရကက င ား ရှင ားလင ားတင မ ထ ားပ ြီား နိငု ငတံငွ ားရှ ိ

  ိတ သတ မျ ား န ားလည သရိှိလက ခံသည   အသံာုးအနှုန ားမျ ားကို အသံာုးမ  ထ ား ါသည ။ ထို  မ င  

ဦားစ ားရ ား မည  ကိစစမျ ား (ဥ မ  REDD+မှ တွွဲဖက  ရှိသည   မည သည    တ ဝန ား ကျင နငှ   

လူမှုရ ားဆိုင    အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားသည  နိငု ငအံတွက အရ ားအကကြီားဆံုား မဖစ သည ) ကို 

ရဖ  ထတု သတ မှတ ထ ားပ ြီား နိငု င၏ံ တည ဆွဲ PLR မူရဘ င ကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားထ ား ါသည ။ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို အဓိ ပါယ ရှင ားလင ားဖွင  ဆိုမခင ားသည  ၎င ားတို  မှ သတ မှတ  

မ ဋ္ဌ န ားရ ားထ ားသည   အခွင  အရ ားမျ ားနငှ   တ ဝန မျ ားကို အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ား အ ားလံုား 

တူညြီစွ  န ားလည သရိှမိှုကို  ရှိရစသည  အမ င  SIS စနစ တစ ခ ု ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ န  

(မည သည  သတင ားအချက အလက  အမျိ ားအစ ားမျ ားကို ထည  သငွ ားသင  ရကက င ား  ုိမို ရှင ားလင ား 

ရစမခင ားမဖင  ) နငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတင ားအချက အလက အနစှ ချ    အစြီ င  

ခံစ မျ ား မ  စု န  အဓိကကျရသ  ရမခလှမ ားတစ    လည ား မဖစ နိငု  ါသည ။  

မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက ကို မည သို  အသံာုးမ   

 န   ည  ွယ ရကက င ား TWG-SES နငှ   အမခ ားရသ  အစုိား နငှ  အစုိား မဟတု သည   အကျိ ားဆက  

စ  သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးမှုမျ ားအတွင ား အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက ကို SIS နငှ   SoI 
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တို  အတွက  ဆက လက လု  ရဆ င  မည   လု  ငန ားမျ ားတွင  အရထ က အ ံ မ   န အမ င  

ရအ က  ါတို   အတွက  အသံာုးမ  နိငု ရကက င ား အဆိုမ  ခွဲ ကက ါသည  -  

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအရကက င ား အသ ိည မဖန   ရဝရ ားမှုနငှ   စွမ ား ည မမ င  တင မှု 

မျ ားတွင  ဆက သယွ ရ ားအရထ က အကူနည ားလမ ား တစ ခုအမဖစ  အသံာုးမ  မခင ား၊   

• PaM မျ ား ရ ားဆွွဲ၊ အရက င အထည ရဖ  ရဆ င ကကသမူျ ားအတွက  က ကွယ  ရစ င  ရရှ က  

မှုမျ ားကို ကျင  သံာုး န  လမ ားညွှန ရ ား  တငွ  ထည  သငွ ားအသံာုးမ  မခင ား၊  

• အန ဂ္တ တငွ  ချမှတ ရဆ င  ွက မည   နစ န မှုမျ ားအတွက  တ  ားသမဖင  မဖစ ရစ န  

ရမဖရှင ားရဆ င  ွက မှု လု  ငန ားစဉ် ရဆ င  ွက မှုမျ ားတွင   ည ညွှန ားကိုားက ားချက တစ ခု 

အမဖစ  အသံာုးမ  မခင ား (အ ုိင ား ၅.၃ ကို ကကည   ါ န ) တို   မဖစ  ါသည ။  

မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားက ို အဓ ပပေါယ ွ်င ဆ် ို  ငျ်ားလငျ်ားရန် အသံိုျားမပျုစသာ 

နညျ်ား န  ် 

မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကိကု ညြီရအ င  အဓိ ပါယ  

ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားချက ကိ ု၂၀၁၈ ခုနစှ က TWG-SES မှ ဆံုားမဖတ ခွဲ သည  အတိုင ား အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ား 

နငှ   စံသတ မှတ ချက မျ ား (Principles and Criteria)  ါဝင ရသ  ဖွွဲွဲ့စည ား ုံကို အသံာုးမ  ၍ ဖွင  ဆို 

ရှင ားလင ားခွဲ  ါသည ။ အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားချက ကို မူကကမ ားမ  စု  တွင  ဇယ ား ုံစံမဖင   စုစည ားထ ား 

ရသ  အဓိကကျသည   အချက အလက အချိ ွဲ့ကို အသံာုးမ  ခွဲ  ါသည  -  

• ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား (မမန မ နိငု ငအံတွက  အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ားနငှ   

စံသတ မှတ ချက မျ ားအတကွ  အရမခခံမဖစ သည )၊  

• UN-REDD အစြီအစဉ်မှ စုစည ားရ ားရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား၏ နိငု ငတံက  တငွ  

အသံာုးမ  နိငု သည   ရယဘယုျအစိတ အ ုိင ားမျ ား စ  င ား (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု မျ ားအ ား 

ထ  မံခွွဲမခမ ားစိတ မဖ  န  အသံာုးမ  ခွဲ သည )၊  

• မမန မ နိငု ငတံွင  အဆိုမ  ထ ားရသ  REDD+ PaMမျ ားမှ ရ ေါ်ရ ါက လ နိငု ရမခရှိသည   

အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှ   ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားဆိငု    သတင ားအချက အလက မျ ားနငှ   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ကိုင တွယ ရမဖရှင ားရ ား န နငှ   ရလားစ လိကု န နိငု   န  

ဆက စ  မှုရှိသည   PLR မျ ားအရကက င ား သတင ားအချက အလက မျ ား (ရရှွဲ့တငွ  ရဖ  မ ခွဲ ရသ  

အ ုိင ားမျ ားတငွ  ကကည   ါ)။   
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အဆို ါအချက အလက မျ ားရ ေါ်တွင  မူတည ၍ အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ားနငှ   စံသတ မှတ ချက မျ ား 

 ထမမူကကမ ားကို မ  စပု ြီား ၂၀၁၈ ခုနစှ  ဇွန တွင  ကျင ား သည   မမန မ နိငု ငရံှိ ခန ခွန ားက ကယွ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားမခင ားဆိုင    နိငု ငအံဆင  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ29 

တစ ခုတွင  တင မ ရဆွားရနာွးခွဲ  ါသည ။ ရဆွားရနာွးတက ရ  က သမူျ ားထမံှ လက ခံ ရှိရသ  အကက ံ

မ  ချက မျ ားနငှ   အချက အလက မျ ားကိ ု ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ား၍ မ န လည မ င ဆင ခွဲ  ါသည ။ 

ဒတုိယမူကကမ ားကို ၂၀၁၈ ခုနစှ  ရအ က တိုဘ လတွင  ကျင ား တွင  ကျင ား ခွဲ ရသ  ‘REDD+ 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား သတင ားစနစ တစ ခု တည ရထ င ရ ားအတွက  သတင ားလိုအ  ချက  

မျ ားဆိုင    နိငု ငအံဆင   အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ’ အတငွ ား TWG-SES အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ားနငှ   အမခ ားအကျိ ား 

ဆက စ  သက ဆိုင သမူျ ားထ ံ တင မ ခွဲ သည  (ရအ က တွင  ကကည    ါ)။ ထို  မ င  ၂၀၁၈ ခုနစှ  

ရအ က တိုဘ -နိဝုင ဘ အတွင ားတငွ  အမျ ားမ ည သထူမံှ မှတ ချက မျ ား ရတ င ားခံ န အတွက  

မမန မ နိငု င ံ REDD+ ဝက ဆိုက ရ ေါ်တွင  အွန လိငု ားမှ မျှရဝရ ားခွဲ သည ။ အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ား 

ချက နငှ  စ  လျဉ်ား၍ ထကွ ရ ေါ်လ ရသ  သြီားမခ ားရမားခွန ားနငှ  ကိစစ   အချိ ွဲ့ကိုလည ား မ ည ရထ င စု 

ရရှွဲ့ရနချ   ရံုား (UAGO) နငှ   တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားရ ား   ဝန ကကြီား ဌ န (MOEA) ကွဲ သို  ရသ  

အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   မျက န ှချင ားဆိုင  ရတွွဲ့ဆံုရဆွားရနာွးမှုမျ ား မ  လု  ခွဲ သည ။ ထို  မ င  ချင ားလူ   

အခွင  အရ ားအဖွွဲွဲ့ (CHRO) မှလည ား ၂၀၁၈ ခုနစှ  ရအ က တိုဘ လတငွ  ချင ားမ ည နယ ၌ ၎င ားတို   

စြီစဉ်ကျင ား သည   REDD+ တိုင  င ရဆွားရနာွး ွွဲတစ ခအုတွင ား အကကံမ   ချက မျ ား  ယူရ ားခွဲ သည ။   

ထ  ရဆ င ား ရှိရသ  အကကံမ  ချက မျ ားနငှ   မှတ ချက မျ ားကို ထည  သငွ ား၍ မ င ဆင ထ ားရသ  

အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက  ရန က ဆံုားမူကကမ ားကိ ု ၂၀၁၉ ခုနစှ  နစှ ဆန ား ုိင ားတွင  နိငု င ံ အဆင   

အထာူးလု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ထ ံ တင မ ခွဲ ပ ြီား သစ ရတ ဦားစြီားဌ နအမှုရဆ င ရက  မတြီသို   မျှရဝရ ားခွဲ  သည ။ 

ထို  ရန က တငွ  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား နိငု ငအံရမခအရနနငှ   ကိုက ညြီရအ င  

အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက ကို အပ ြီားသတ မ  စု၍ ထတု မ န နိငု ခွဲ  ါသည ။  

ရလဒြ် ာျား - ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားက ို မြန်ြာန ိုငင်အံစမခအစနန င က် ိုကည်စီသာ 

အဓ ပပေါယ ွ်င ဆ် ို  ငျ်ားလငျ်ားခ က ် 

မမန မ နိငု င၏ံ ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကိကု ညြီရအ င  

အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက ကို ၂၀၁၉ ခုနစှ  ဇွန လတွင  မမန မ ဘ သ  နငှ   အဂ္သလိ   ဘ သ တို  မဖင   

 
29 အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအစြီ င ခံစ ကို ဤရန  တငွ   ရှိနိငု သည  - https://unredd.net/documents/global-programme-

191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16956-report-on-myanmar-national-

clarification-workshop-june-2018.html  

https://unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16956-report-on-myanmar-national-clarification-workshop-june-2018.html
https://unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16956-report-on-myanmar-national-clarification-workshop-june-2018.html
https://unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16956-report-on-myanmar-national-clarification-workshop-june-2018.html
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ထတု ရဝခွဲ သည ။ ထိအုဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက တွင  (ခန ခွန ားက ကယွ  ရစ င  ရရှ က မှု 

ခုနစ ခုနငှ  အညြီ) အရမခခံစည ားမျဉ်ား ခုနစ ခုနငှ   စံသတ မှတ ချက  စုစုရ ါင ား ၂၉ ခု  ါဝင  ါသည ။ 

စံသတ မှတ ချက မျ ားသည  အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ားကိ ု အရသားစိတ မ န လည ဖွင  ဆို ထ ားမခင ားမဖစ ပ ြီား 

မမန မ နိငု ငတံွင  REDD+ PaM မျ ားကို က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ  အညြီ မည သို   ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ၊ 

အရက င အထည ရဖ  သင  ရကက င ား အရသားစိတ  ရဖ  မ ရ ားထ ား ါသည ။ 

အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရငှ ားလင ားချက ၏ မမန မ ဗ ားရငှ ားကိ ု ဤစ တမ ား၏ ရန က ဆက တွွဲ (၁) တွင  

ရဖ  မ ရ ားထ ား ါသည ။ 

၄.၆။ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုသတငျ်ား န  ်(SIS)အတကွ ်သတငျ်ားလ ိုအပ်ခ ကြ် ာျား 

န င  ်အသံိုျားမပျုန ိုငစ်မခ   သည  ်ည န်က န်ျားြ ာျားက ို သတြ် တစ် ာ် ိုတမ်ခငျ်ား  

မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ ထရူထ င ရ ား လု  ငန ားမျ ားကို မျ ားမ  ားလှစွ ရသ  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား 

၏ ကကြီားကက  မှု၊ အကကံမ  ချက ၊ ကူညြီ ံ  ုိားမှုမျ ားနငှ  အတူ ၂၀၁၈ ခုနစှ တွင  စတင  ခွဲ သည ။   

အမျ ားသရဘ တူချမှတ ထ ားသည   SIS စနစ ၏ ရညရွ်ယခ် ကြ် ာျားမှ  -  

•  လဒ မျ ားရ ေါ်အရမခခံရသ   န  ုံရငမွျ ား  ရှိနိငု ရ ားအတွက  UNFCCC ၏ က ကွယ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတ မှတ ချက မျ ား မ ည  မြီရစ န ၊  

• အစိုား ၊  ုဂ္ဂလိကနငှ   အမခ ား င ားမမစ မျ ားမှ REDD+ အရက င အထည ရဖ  မှုအတွက  

 န  ုံရငမွဖည  ဆည ားနိငု ရ ား ကူညြီ ံ  ုိားမှုမျ ားအ ား ဆွွဲရဆ င  န ၊  

• အမခ ား သင  ရလျ  သည   နိငု ငအံဆင   သတင ားစနစ မျ ား၊ သတင ားအချက အလက  မျှရဝမှု 

မျ ားနငှ   ချိတ ဆက ရဆ င  ွက မှုမျ ား ခိုင မ အ ားရက င ားရစ န ၊   

• သစ ရတ ၊ စုိက  ျိ ားရ ားနငှ   ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲ ထနိ ားသမိ ားရစ င  ရရှ က ရ ားကွဲ သို   သင  ရလျ   သည   

ကဏ္ဍမျ ားရှိ သက ရသအရထ က အထ ား အရမခခံရသ  မူဝါဒချမှတ မှုနငှ   

အရက င အထည ရဖ  မှုမျ ားတွင   ါဝင ကညူြီရ ား န တို   မဖစ သည ။ 

SIS စနစ  တည ရထ င ရ ား  ထမဆံုားရဆ င  ွက  သည   လု  ငန ားအဆင  မျ ားအနက  တစ ခုမ ှ 

မမန မ နိငု ငတံွင  ခန ခနွ ားက ကယွ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားကို ကိုင တွယ ရဆ င  ွက ရနရကက င ား၊ 

ရလားစ ားလိုက န လျက ရှိရကက င ား လက ရတွွဲ့ မ သနိငု  န  မည သည   သတင ားအချက  အလက မျ ား 

လိုအ  မည ဆိုသည ကို ဆန ားစစ အကွဲမဖတ မခင ား င  မဖစ  ါသည ။ ဤဆန ားစစ အကွဲမဖတ မှုသည  

သတင ားအချက အလက   ရှိနိငု ရသ   င ားမမစ မျ ားကို ကနဦားသံာုးသ  ရလ လ မခင ား နငှ   SIS စနစ  တွင  

ထည  သငွ ားနိငု မည ဟု အဆိုမ  ရသ  ညွှန ကိန ားမျ ား စ  င ားကို စုစည ားမခင ား တို  အတွက  အရမခခံ င  
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မဖစ  ါသည ။  UNFCCC ၏ ဆံုားမဖတ ချက မျ ားတငွ  SIS စနစ တစ ခုအတွက  ညွှန ကိန ားမျ ားကိ ု

အသံာုးမ   န  အတိအလင ား သတ မှတ ထ ားမခင ား မရှိရသ  လည ား ညွှန ကိန ား မျ ားသည  SIS စနစ မှ 

 ံ  ုိားရသ  သတင ားအချက အလက မျ ားသည   ွင  လင ားမမင သ မှုနငှ   အချိန  က လ 

ရ ွွဲ့လျ ားလ ချနိ တွင  ရရှွဲ့ရန က ညြီညွတ ၍ တစ သမတ တည ားရှိရကက င ား ရသချ ရစ န  

အသံာုးဝင ရသ  အရထ က အကူ တစ ခုအမဖစ  ကျယ ကျယ မ န   မ န    အသအိမှတ မ  ထ ားရကက င ား 

UNFCCC ဆံုားမဖတ ချက အမှတ  12/CP.17 တငွ  ရဖ  မ ထ ား ါသည ။ TWG-SES အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ား၊ 

အမခ ားအကျိ ား ဆက စ  သက ဆိုင  သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးမှုမျ ားအတွင ား မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ ကိ ု

(က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားချက မှ) အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ား၊ 

စံသတ မှတ ချက မျ ားမဖင   ဖွွဲွဲ့စည ားတည  ရဆ က ပ ြီား ရှင ားလင ားတင မ ချက စ သ ားမျ ားမဖင   

အ ားမဖည  ရထ က  ံ ရ ားထ ားသည   ညွှန ကိန ားမျ ား ထည  သငွ ား န  သရဘ တူညြီမှု  ရှိခွဲ  ါသည ။  

သတငျ်ားလ ိုအပ်ခ ကြ် ာျားန င  ် အသံိုျားမပျုန ိုငစ်မခ   စသာ ည န်က န်ျားြ ာျားက ို သတြ် တစ် ာ် ိုတရ်န် 

အသံိုျားမပျုစသာ နညျ်ား န  ် 

မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ အတွက  သတင ားလိုအ  ချက မျ ားကို ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှု 

မျ ားအ ား နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကိုက ညြီရသ  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားချက ရ ေါ် အရမခခံ၍ သတ မှတ  

ရဖ  ထတု ခွဲ သည ။ အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားချက ၏ စံသတ မှတ ချက တစ ခုချင ားစြီ အတွက  သတင ား 

လိုအ  ချက  အမျိ ားအစ ားနစှ ခုကို ဆန ားစစ ရလ လ ခွဲ သည  - စံသတ မှတ ချက  အတွက  ‘ကိုင တယွ  

ရဆ င  ွက ရ ားရနရကက င ား’ မ သ န  လိုအ  သည   သတင ားအချက အလက မျ ား (ဥ မ  စံသတ မှတ  

ချက နငှ   သက ဆိုင    ဥ ရဒစည ကမ ားချက မျ ား သို  မဟုတ  မ ဋ္ဌ န ားချက မျ ားအရကက င ား ရဖ  မ ချက ) 

နငှ   စံသတ မှတ ချက အ ား ‘ရလားစ ားလိုက န ရနရကက င ား’ မ သ န  လိုအ  သည   သတင ားအချက  

အလက မျ ား (ဥ မ  REDD+ အတွက  သရဘ တူညြီထ ားရသ  လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားကို လက ရတွွဲ့ 

ကျင  သံာုးရန ုံနငှ   စံသတ မှတ ချက နငှ   စ  လျဉ်ား၍ REDD+ ၏ သက ရ  က မှုမျ ားဆိုင    သတင ား 

အချက အလက မျ ား) မဖစ သည ။  

သတင ားလိုအ  ချက မျ ားစ  င ား  ထမမူကကမ ားကို ၂၀၁၈ ခုနစှ  ရအ က တိုဘ လတွင  ကျင ား ခွဲ  ရသ  

‘မမန မ နိငု ငတံွင  REDD+ သတင ားစနစ တစ ခု တည ရထ င  န အတွက  သတင ားလိုအ  ချက မျ ား 

ဆိုင    နိငု ငအံဆင  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ’30 တွင  TWG အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ားနငှ   အမခ ားအကျိ ား ဆက စ   သက  

 
30 အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအစြီ င ခံစ ကို ဤလင  ခ တွင   ရှိနိငု သည  - 

https://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17072-workshop-report-

https://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17072-workshop-report-national-workshop-on-information-needs-for-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-myanmar&category_slug=workshops-and-events-1316&Itemid=134
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ဆိုင သမူျ ားထ ံတင မ ခွဲ သည ။ အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ ပ ြီားဆံုားသည  ရန က တွင  တက ရ  က လ သမူျ ား 

ထမံှ လက ခံ ရှိရသ  အကကံမ  ချက မျ ားနငှ   မှတ ချက မျ ားကို ထည  သငွ ား၍ သတင ားလိုအ  ချက မျ ား 

စ  င ားကို မ န လည မ င ဆင မ  စုခွဲ သည ။  

အသံာုးဝင နိငု ရမခရှိသည   မမန မ နိငု ငတံငွ  ရှိရသ  သတင ားစနစ မျ ားနငှ   သတင ား င ားမမစ မျ ားကို ကနဦား 

ဆန ားစစ မှုတစ ခုအ ား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ အတွင ား ရဆ င  ွက ခွဲ သည ။ ရရှွဲ့  ုိင ားတွင  ရဖ  ထတု ထ ား 

ရသ  သတင ားလိုအ  ချက မျ ားကို အရမခခံအမဖစ  အသံာုးမ  ၍ အဓိကကျသည   သတင ားစနစ နငှ   

သတင ား  င ားမမစ မျ ားကို ဆန ားစစ ရလ လ ခွဲ    ဗဟိုစ  င ားအင ားအဖွွဲွဲ့ရအ က ရှိ 

အချက အလက စနစ မျ ား (databases) မှစ၍ နိငု ငတံက ကနွ ဗင ားရငှ ားမျ ားအတွက  အစြီ င ခံစ  

တင သငွ ားမှုလု  ငန ားစဉ်မျ ား၊ အရထရွထအွု  ချ   ရ ားဦားစြီားဌ န (GAD) နငှ    တ ဝန ားကျင ထနိ ား 

သမိ ားရ ားဦားစြီားဌ န (ECD) ကွဲ သို  ရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားမှ စြီမံခန   ခွွဲသည   နိငု ငအံဆင   

အစြီ င ခံစ တင သငွ ားမှုလ ု ငန ားစဉ်မျ ားအထ ိအမျိ ားမျိ ား  ါဝင ခွဲ သည ။ ထို  မ င  ရလ လ ဆန ားစစ မှုတွင  

အမျိ ားသ ားသစ ရတ သယဇံ တရစ င   ကကည  စစ ရဆား မခင ား (NFMS) စနစ ကွဲ သို   လက ရှ ိ

ရဆ င  ွက ရနဆွဲ သတင ားစနစ မျ ားနငှ   အန ဂ္တ  REDD+ အရက င  အထည ရဖ  မှုအတကွ  

ရစ င  ကကည  စစ ရဆားမခင ားနငှ   အကွဲမဖတ သံာုးသ  မခင ား (M&E)  လ ု ငန ားစဉ်မျ ား နငှ   

ချိတ ဆက ရဆ င  ွက နိငု မည   အလ ားအလ မျ ားကိလုည ား ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားခွဲ သည ။    

သတင ားလိုအ  ချက မျ ားစ  င ားနငှ    ရှိနိငု ရသ  သတင ား င ားမမစ မျ ားအ ား ကနဦားဆန ားစစ မှု  လဒ မျ ား 

ရ ေါ်တွင  အရမခခံ၍ အဆိုမ  ညွှန ကိန ားမျ ားကို ၂၀၁၉ ခုနစှ  နစှ ဆန ား ုိင ားတွင  မ  စုခွဲ  ါသည ။ ညွှန ကိန ား 

မျ ား ကို ရ ွားချယ   တွင  စံသတ မှတ ချက  (criteria) အမျ ားစုအတွက  အနည ားဆံုား ညွှန ားကိန ားတစ ခ ု

သို  မဟုတ  နစှ ခု  ရှိရအ င   ည  ွယ ရ ွားချယ ခွဲ ရသ  လည ား ညွှန ကိန ားမျ ား၏ စုစရု ါင ားအရ အတကွ  

ကို စြီမံခန   ခွွဲနိငု ရလ က သည   အရ အတွက သ  ရှိရစ  န လည ား ရဆ င  ွက ခွဲ သည ။ 

မူကကမ ားအရနမဖင   မ  စုထ ားရသ  ညွှန ကိန ားမျ ားတွင  အမျိ ားသမြီားမျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှု၊ 

ကျ ားမရ ား   လိုအ  ချက  တို  နငှ   သက ဆိုင သည   ညွှန ကိန ားမျ ားကွဲ သို   ကျ ားမရ ား   

ထည  သငွ စဉ်ားစ ားချက မျ ား၊ တိုင ား င ားသ ား လူမျိ ားအလိုက နငှ   အသက အု  စုအလိုက  

ခွွဲမခ ားရက က ခံ မည   အချက အလက မျ ား  ါဝင  ါသည ။ ညွှန ကိန ားတစ ခုချင ားစြီကို 

စြီမံရဆ င  ွက  န  လိုအ  မည   အ ားထတု မှုမျ ားကိလုည ား ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ား ခွဲ သည ။ ၂၀၁၉ ခုနစှ  

ဇူလိုင လတွင  ကျင ား ခွဲ ရသ  ‘မမန မ နိငု ငရံှိ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှု သတင ား စနစ  ဒြီဇုိင ားဆိုင    

 
national-workshop-on-information-needs-for-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-

myanmar&category_slug=workshops-and-events-1316&Itemid=134  

https://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17072-workshop-report-national-workshop-on-information-needs-for-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-myanmar&category_slug=workshops-and-events-1316&Itemid=134
https://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17072-workshop-report-national-workshop-on-information-needs-for-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-myanmar&category_slug=workshops-and-events-1316&Itemid=134
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နိငု ငအံဆင   အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ’31 တွင  ညွှန ကိန ားမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ အကျိ ား ဆက စ   

သက ဆိုင သမူျ ား၏ အကကံမ  ချက မျ ားကို  ယူခွဲ ပ ြီား လက ခံ ရှိသည   အချက အလက မျ ား ရ ေါ် တငွ  

မူတည ၍ မ င ဆင ရမ  င ားလွဲမှုမျ ား မ  လု  ခွဲ သည ။  

မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ ကို လည  တ ရဆ င  ွက ရနစဉ်အတွင ား ညွှန ကိန ားမျ ားစ  င ားကို မ င ဆင မွမ ား 

မံမှုမျ ား ထ  မံမ  လု  မခင ား (အ ုိင ား ၅.၄ ကို ကကည   ါ) ၊ ညွှန ကိန ားမျ ား ထည  သငွ ား မခင ားတို  ကို တစ ဆင   

ချင ားစြီ ရဆ င  ွက သ ွားမည ဟု ရမျှ  မှန ားထ ားပ ြီား  ထမအကကိမ  မ င ဆင မွမ ားမံပ ြီားချိန တွင  ညွှန ကနိ ား 

အရ အတွက   ုိမိုနည ား ါားသ ွားနိငု  ါသည ။  

 ကွစ်ပေါ်လာစသာ ရလဒြ် ာျား 

မဖစ နိငု ရမခရှိရသ  ညွှန ကိန ားမျ ားနငှ   နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ား 

လင ားထ ားသည   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား၏ စံသတ မှတ ချက  (criterion) တစ ခုချင ားစြီ အတွက  

စ မဖင   ရ ားသ ား၍ ရှင ားလင ားတင မ  န  အကကံမ  ထ ားရသ  အရကက င ားအ  မျ ား အ ါအဝင  မမန မ  

နိငု င ံSIS စနစ အတွက  သတင ားလိုအ  ချက မျ ားနငှ   အဆိုမ  ထ ားရသ  သတင ား ဖွွဲွဲ့စည ား ုံတို  ကို တင မ  

ထ ားရသ  ဇယ ားတစ ခုအ ား မမန မ နိငု င ံ SIS စနစ ဒြီဇုိင ားအရကက င ား အစြီ င ခစံ 32တွင  ထည  သငွ ား 

တင မ ထ ား ါသည ။ ညွှန ကိန ားမျ ားစ  င ားတွင  အဆိုမ  ထ ားရသ  ညွှန ကိန ားစုစုရ ါင ား ၉၁ ခု  ါဝင ပ ြီား 

အချိ ွဲ့သည  စံသတ မှတ ချက  တစ ခုထက မကနငှ   သက ဆိုင   ါသည ။ SIS စနစ  လည  တ  

ရဆ င  ွက  နိငု ရ ား လု  ရဆ င ရနရသ  လု  ငန ားမျ ား၏ တစ စိတ  တစ ရဒသအမဖစ  ညွှန ကိန ားမျ ားကိ ု

ဦားစ ားရ ား အဆင   သတ မှတ ရ ွားချယ မခင ားအ ား လက ရှိရဆ င  ွက လျက ရှိ ါသည  (အ ုိင ား ၅.၄ ကိ ု

ကကည   ါ)။  

၄.၇။ SIS  န အ်တကွ ်အ ွွဲှေ့အ ညျ်ားြ ာျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍြ ာျား၊ လိုပ်ငန်ျားစဆာငတ်ာ 

ြ ာျားန င  ်တာ န် တတ ရာျားြ ာျား သတြ် တမ်ခငျ်ား  

SIS စနစ တစ ခု တည ရထ င ရဆ င  ွက မခင ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ အချက အလက မျ ား ရတ င ားခံမခင ား 

မှသည  အချက အလက မျ ားအ ား စြီမံရဆ င  ွက မခင ား၊ စိစစ ရလ လ မခင ားနငှ   အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား 

ထ ံသတင ားအချက အလက မျ ား မျှရဝမခင ားအထ ိလု  ငန ားမျ ား၊ အခန ားကဏ္ဍမျ ားနငှ   တ ဝန မျ ား အမျိ ား 

 
31 အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအစြီ င ခံစ ကို ဤလင  ခ တွင   ရှိနိငု  ါသည  - http://www.myanmar-redd.org/wp-content/ 

uploads/2018/10/Myanmar-SIS-Workshop-Report_final-190815.pdf  

32 မမန မ နိငု င ံUN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၉ - မမန မ နိငု င၏ံ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ ဒြီဇုိင ား၊ ရန က ဆံုား မူကကမ ား၊ 

၂၀၁၉ နိဝုင ဘ လ။  https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/17348-design-

of-myanmars-redd-safeguards-information-system-myanmar-version.html 

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/%20uploads/2018/10/Myanmar-SIS-Workshop-Report_final-190815.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/%20uploads/2018/10/Myanmar-SIS-Workshop-Report_final-190815.pdf
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/17348-design-of-myanmars-redd-safeguards-information-system-myanmar-version.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/17348-design-of-myanmars-redd-safeguards-information-system-myanmar-version.html
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မျိ ား ထမ ားရဆ င  န  ရှိ ါသည ။ SIS စနစ  လည  တ ရဆ င  ွက နိငု ရ ားအတွက  မည သို  ရသ  

အစြီအမ ံ မျ ားသည  သင  ရလျ  /မသင  ရလျ  ဟူသည မှ  သက ဆိုင    အဖွွဲွဲ့အစည ား မျ ား၏ 

စွမ ားရဆ င  ည မျ ား နငှ   လု   ုိင ခွင  မျ ား၊ တ ဝန မျ ားအ ါအဝင  နိငု င၏ံ အရမခအရနမျ ား ရ ေါ်တငွ  

မူတည  ါသည ။ မမန မ  နိငု င ံSIS စနစ အတွက  အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမံမျ ားကို တင မ ထ ားရသ  

အဆိုမ  လွှ တစ ခုအ ား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ အတငွ ားက မ  စုခွဲ  ါသည ။  

အခန်ျားကဏ္ဍြ ာျား၊ လိုပ်ငန်ျားတာ န်ြ ာျားန င  ် တတ ရာျားြ ာျားက ို သတြ် တရ်န် အသံိုျားမပျုစသာ နညျ်ားလြ်ျား  

မမန မ နိငု င ံ SIS စနစ  ဒြီဇုိင ားအတွက  ရ ွားချယ အသံာုးမ  နိငု သည   ရယဘယုျ ုံစံမျ ားနငှ   အဓိက 

ရမဖရှင ား မည   ကိစစမျ ား (ရမားခွန ားမျ ား)  ါရှိသည   စ တမ ားတစ ရစ င ကို  ထမဆံုားအကကိမ  အမဖစ  

၂၀၁၈ ခုနစှ  ဒြီဇုိင ဘ လတွင  မ  စခုွဲ ပ ြီား မ ည တွင ားမ ည   ည ရငှ မျ ားနငှ   မ န လည သံာုး 

သ  ရဆွားရနာွး န  မျှရဝရ ားခွဲ သည ။ ထို  ရန က  ၂၀၁၉ ခုနစှ  ဇန နဝါ ြီလတွင  ကျင ား ရသ  

‘မမန မ နိငု င၏ံ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ  တည ရထ င မခင ားဆိုင    နိငု င ံ

အဆင  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ’33 တွင  TWG အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ား၊ အမခ ားအကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားနငှ   

ရဆွားရနာွးခွဲ သည ။ သက ဆိုင    အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ  လည ား ၎င ားတို  တွင  ရှိသည   အချက အလက မျ ား၊ 

အချက အလက စြီမံခန   ခွွဲမှု စွမ ား ည မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ စံုစမ ားရမားမမန ားမှုမျ ား မ  လု  ၍ 

အချက အလက မျ ား ထ  မ ံယူစုရဆ င ား ခွဲ သည ။  

အဆို ါအချက အလက မျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံ၍ မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ ဒြီဇုိင ား အစြီ င ခံစ   ထမမ ူ

ကကမ ားကို မ  စုခွဲ သည ။ ထိုအစြီ င ခံစ ထွဲတငွ  အဆိုမ  ထ ားရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမံမျ ား 

သည  သက ဆိုင    အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား၏ အချက အလက စြီမံခန   ခွွဲမှု၊ အစြီ င ခစံ  တင သငွ ားမှုနငှ   

REDD+ အရက င အထည ရဖ  မှုတို  အတွက  လက ရှိ လု   ုိင ခွင  မျ ားနငှ   တ ဝန မျ ား၊ မမန မ နိငု င ံ SIS 

အတွက  သတင ားလိုအ  ချက မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ လက ရှိ စွမ ားရဆ င  ည မျ ားနငှ   

အချက အလက ထနိ ား သမိ ားထ ားမှုမျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံ ါသည ။  ွင  လင ားမမင သ မှုနငှ   အကျိ ားသက  

ဆိုင သမူျ ားနငှ   ည နိှုငိ ားရဆွားရနာွးရဆ င  ွက မှု လိုအ  ချက မျ ားကွဲ သို   SIS စနစ အတွက  အမခ ားလိုအ   

ချက မျ ားကို လည ား ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားခွဲ သည ။  

 
33 အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအစြီ င ခံစ ကို ရအ က  ါလင  ခ တွင   ရှိနိငု သည  - https://www.unredd.net/documents/un-

redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/a-p-partner-countries/myanmar-713/implementation-technical-

including-tors-1563/safeguards-1768/17341-report-of-the-qnational-workshop-on-development-of-a-redd-

safeguards-information-system-in-myanmarq.html  

https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/a-p-partner-countries/myanmar-713/implementation-technical-including-tors-1563/safeguards-1768/17341-report-of-the-qnational-workshop-on-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-myanmarq.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/a-p-partner-countries/myanmar-713/implementation-technical-including-tors-1563/safeguards-1768/17341-report-of-the-qnational-workshop-on-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-myanmarq.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/a-p-partner-countries/myanmar-713/implementation-technical-including-tors-1563/safeguards-1768/17341-report-of-the-qnational-workshop-on-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-myanmarq.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/a-p-partner-countries/myanmar-713/implementation-technical-including-tors-1563/safeguards-1768/17341-report-of-the-qnational-workshop-on-development-of-a-redd-safeguards-information-system-in-myanmarq.html
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SIS ဒြီဇုိင ားအစြီ င ခံစ မူကကမ ားကို ၂၀၁၉ ခုနစှ  ဇူလိုင လတွင  ကျင ား ရသ  ‘‘မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ  

ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ ဒြီဇုိင ားဆိုင    နိငု င ံအဆင  အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ’34 တွင  TWG အဖွွဲွဲ့ဝင မျ ား 

နငှ   အမခ ားအကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားထံ တင မ ခွဲ ပ ြီား ၎င ားတို  ထမှံ မှတ ချက မျ ား ရတ င ားခံခွဲ သည ။ 

အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲမှ  ရှိရသ အချက မျ ားကို အစြီ င ခံစ တငွ  ထည  သငွ ားခွဲ သည ။ ထိနုစှ ၏ 

ရန က  ိုင ားလမျ ားအတွင ား အစုိား ကိုယ စ ားလယှ မျ ားနငှ   ဆက လက ရဆွားရနာွး မှုမျ ားမှ  လဒ မျ ား 

(SIS စနစ ကို တ ဝန ယရူဆ င  ွက ရ ားနိငု ရ ား အစြီအမံမျ ား အ ါအဝင ) ကို အစြီ င ခံစ တွင  

ဆက လက  မဖည  စွက မ င ဆင ခွဲ သည ။ ၂၀၁၉ ခုနစှ  ဒြီဇင ဘ လတွင  အစြီ င ခံစ ကို အပ ြီားသတ  

မ  စုထတု မ န ခွဲ  သည ။  

 ကွစ်ပေါ်လာစသာ ရလဒြ် ာျား 

၂၀၁၉ ခုနစှ  ဒြီဇင ဘ လအထ ိ မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ ကို စြီမံအု  ချ   ရ ားအတွက  အဆိုမ  ထ ား 

ရသ  အဓ ကအ ွွဲှေ့အ ညျ်ားြ ာျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍြ ာျားန င  ်တာ န်ြ ာျား မှ  ရအ က  ါအတိုင ား မဖစ သည  

-  

• နိငု ငအံဆင   REDD+ ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရ ားအဖွွဲွဲ့ (NCU) ကို ဖွွဲွဲ့စည ား န  စြီစဉ်ထ ားပ ြီား 

ထိအုဖွွဲွဲ့သည  SIS စနစ အ ား တ ဝန ယူစြီမံရဆ င  ွက ရ ားမည   အဖွွဲွဲ့အစည ား (host) အ ား 

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မျ မျ ားဆိုင    သတင ားအချက အလက မျ ားအ ား စိစစ ရလ လ  

မခင ားနငှ   အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုမခင ားတို  အတွက  ကညူြီ ံ  ုိားရ ားမခင ား အ ါအဝင  က ကွယ  

ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား နငှ   SIS စနစ ဆိုင    အလံုားစံုရသ  လု  ငန ားမျ ားကို ဦားရဆ င မှုရ ား န  

ရမျှ  မှန ားထ ား ါသည ။ 

• SIS အချက အလက စနစ  (database) နငှ   ဝက ဆိုက စ မျက န ှတို  ကို တ ဝန ယူစြီမ ံ

ရဆ င  ွက ရ ား န  ဗဟိစု  င ားအင ားအဖွွဲွဲ့ (CSO) ကို အဆိုမ   ါသည ။ CSO သည  

လက ရှိတွင  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားထမံှ အချက အလက မျ ားကို  ယူစုရဆ င ား န  တ ဝန နငှ   

လု   ုိင ခွင   ရှိ ါသည ။  

• SIS အတွက  အချက အလက မျ ား  ံ  ုိားရ ားနိငု ရမခရှိသည   အစုိား နငှ   အစိုား မဟုတ ရသ  

အဖွွဲွဲ့အစည ားအမျိ ားမျိ ားကိလုည ား ရဖ  ထတု သတ မတှ ထ ား ါသည ။ SIS စနစ ၏  ထမက လ 

အ ုိင ားအမခ ားတွင  အဓိကကျသည  အဖွွဲွဲ့အစည ားအနည ားငယ  (MONREC၊ MOALI၊ GAD၊ 

 
34 အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအစြီ င ခံစ ကို ရအ က  ါလင  ခ တွင   ရှိနိငု သည  - http://www.myanmar-redd.org/wp-

content/uploads/2018/10/Myanmar-SIS-Workshop-Report_final-190815.pdf  

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Myanmar-SIS-Workshop-Report_final-190815.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Myanmar-SIS-Workshop-Report_final-190815.pdf
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CSO နငှ   MoEA) ထမံှ အချက အလက မျ ားကိသု  အဓိကထ ား၍  ယူသ ွားမည ဟ ု

ဆံုားမဖတ ထ ား ါ သည ။ 

• အချက အလက မျ ား၏ အ ည အရသာွးနငှ   တစ ရမ ားညြီမဖစ မှုတို  ကို သံာုးသ  အကွဲမဖတ ရ ား 

 န အတွက  အစုိား နငှ   အစိုား မဟုတ ရသ  ကိုယ စ ားလှယ မျ ားနငှ   ဖွွဲွဲ့စည ားထ ားရသ  SIS 

လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ကို အဆိုမ  ထ ား ါသည ။ ထိအုဖွွဲွဲ့သည  အန ဂ္တ တငွ  တင သငွ ားမည   သတင ား 

အချက အလက အနစှ ချ   အစြီ င ခံစ မျ ား မ  စု  တွင လည ား  ါဝင ရဆ င  ွက  ရ ားရက င ား 

ရ ားနိငု မည မဖစ သည ။  

• အန ဂ္တ တငွ  ဖွွဲွဲ့စည ားမည   REDD+ NCU သည  SoI မျ ား မ  စုမခင ား၊ နစှ နစှ တစ ကကိမ  

တင သငွ ား  သည   အစြီ င ခံစ မျ ား (Biennial Update Reports - BURs) အတွက  

သတင ားအချက  အလက မျ ား စုရဆ င ားမခင ားနငှ   REDD+ အရက င အထည ရဖ  မှုမျ ားကို 

 ုံမှန  အစြီ င ခံမခင ား အ ါအဝင  အစြီ င ခံတင မ မခင ားဆိုင    ကိစစမျ ားကို ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ား 

ရ ားသ ွား မည မဖစ သည ။   

• MONREC သည  ထတု မ န မည   SIS သတင ားအချက အလက မျ ားကို အပ ြီားသတ  အတည  

မ  ရ ား န နငှ   UNFCCC သို   သတင ားအချက အလက အနစှ ချ   အစြီ င ခံမျ ား တင သငွ ား န  

တ ဝန ရှိ ါသည ။  

 ုိမိုအရသားစိတ ရသ  အချက အလက မျ ားကို SIS စနစ  ဒြီဇုိင ားအစြီ င ခံစ တွင  ဖတ ရှုရလ လ  နိငု  ါ 

သည ။35 

၅။ စဆာငရွ်ကဆ်ွဲလိုပ်ငန်ျားြ ာျား 

မမန မ နိငု ငသံည  ၎င ား၏ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချည ားက  ရဆ င   ွက မှု 

နည ားလမ ား ရ ားဆွွဲချမတှ မှုတွင  ကကြီားမ ားသည   တိုားတက မှုမျ ား  ရှထိ ားပ ြီားမဖစ ရသ  လည ား 

အမ ည  အဝ ကျင  သံာုးရဆ င  ွက နိငု ရ ားအတကွ  အဓိကကျရသ  အ ုိင ားကဏ္ဍအချိ ွဲ့ကို 

ကိုင တွယ ရမဖရငှ ား န  လိအု  ရန ါရသားသည ။ ဤသည ကို တစ ဆင  ချင ားစြီ တိုားမမ င  ရဆ င  ွက  

သ ွားသည   လု  ငန ားစဉ်ကို အသံာုးမ  ရနမခင ားမဖစ သည နငှ  အညြီ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကိ ု

လွှမ ားမခံ ရဆ င  ွက မှုတွင  မဖစ ရ ေါ် ရနသည   ကွ ဟချက  မဖည  ဆည ား န နငှ    ရှိလ ရသ  

 
35 မမန မ နိငု င ံUN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၉ - မမန မ နိငု င၏ံ REDD+ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုသတင ားစနစ ဒြီဇုိင ား၊ ရန က ဆံုား မူကကမ ား၊ 

၂၀၁၉ နိဝုင ဘ လ။ https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/17348-design-

of-myanmars-redd-safeguards-information-system-myanmar-version.html 

https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/17348-design-of-myanmars-redd-safeguards-information-system-myanmar-version.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/asia-the-pacific-333/17348-design-of-myanmars-redd-safeguards-information-system-myanmar-version.html
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သင ခန ားစ မျ ားရ ေါ် အရမခခံ၍ လု  ထံာုး လု  နည ားမျ ားကို ည နိှုငိ ားမ င ဆင  န အတွက  ချဉ်ားက   

ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတငွ  အရသားစိတ  ည နိှုငိ ားမ င ဆင မှုမျ ား သို  မဟုတ  

မဖည  စွက ထည  သငွ ားမှုမျ ားကို အန ဂ္တ  ဆက လက မ  လု  သ ွား န  ရမျှ  မှန ားထ ား ါသည ။    

မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု 

နည ားလမ ားကို အပ ြီားသတ ရ ားဆွွဲချမှတ ရဆ င  ွက နိငု  န  ရဆ င  ွက ဆွဲ လု  ငန ားမျ ား၏ 

အဓိကလု  ငန ားနယ   ယ မျ ားတွင  ရအ က  ါအတိငု ား တင မ အ   ါသည ။  

၅.၁။ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျားအာျား စလျား ာျားလ ိုကန်ာစ ကာငျ်ား စသခ ာစ ရန် 

အ အီြံြ ာျား  

REDD+ အရက င အထည ရဖ  စဉ်က လအတွင ား မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား 

အတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကို ကျင  သံာုး န  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား၏ လု   ုိင ခွင  မျ ားနငှ   

တ ဝန မျ ားကို သတ မတှ ရ ားအ  နိငု ရ ားအတွက  အရသားစိတ ရဆ င  ွက  န  လိုအ  ရနဆွဲ 

မဖစ သည ။ ယခုအချိန အထ ိ ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားခွဲ မှုမျ ားအ  အဓိက အခန ားကဏ္ဍမျ ားနငှ   

လု  ငန ားတ ဝန မျ ားကို ရအ က  ါအတိငု ား သတ မှတ ရဖ  ထတု ထ ား ါသည  -  

• REDD+အရက င အထည ရဖ  မှုမျ ားအတွက  ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားမခင ားကိ ု ဦားရဆ င ရ ား န  

နိငု ငအံဆင   REDD+ ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရ ားအဖွွဲွဲ့ (NCU) ကို ဖွွဲွဲ့စည ား န  NRS မဟ ဗျြူဟ  တွင  

အဆိုမ  ထ ား ါသည ။ NCU သည  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကို အလံုားစုံကျင  သံာုး 

အရက င  အထည ရဖ  မှုအတကွ လည ား တ ဝန ယူရ ားနိငု လိမ  မည ဟ ု

ရမျှ  လင  ထ ား ါသည ။ ဥ မ  REDD+ အရက င အထည ရဖ  ရနရသ  

အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားအတွက  လမ ား ညွှန ချက မျ ား ရ ားမခင ားနငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားကိ ု

ကျင  သံာုး  တွင  ရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှိသည   အ ားနည ားချက မျ ားကို တံု  မ န ရဆ င  ွက ရ ားမခင ားတို   

မဖစ  ါသည ။  

• NRS  ါ PaM အမျိ ားမျိ ားကို သက ဆိုင   ကဏ္ဍအလိုက  သစ ရတ ဦားစြီားဌ န၊ စြီမံကိန ား၊ 

ဘဏ္ဍ ရ ားနငှ   စက မှု ဝန ကကြီားဌ န (MOPFI)၊ စိုက  ျိ ားရ ား၊ ရမွားမမြူရ ားနငှ   ဆည ရမမ င ား 

ဝန ကကြီား ဌ န (MOALI) ကွဲ သို   မမန မ နိငု ငအံစိုား  အဖွွဲွဲ့အစည ားအသြီားသြီားမှ 

တ ဝန ယူရဆ င  ွက  သ ွားမည  မဖစ သည ။ ၎င ားတို  ၏ သက ဆိုင    PaM မျ ားအတကွ  

အစြီအစဉ်ရ ားဆွွဲ အရက င  အထည ရဖ    တွင  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှု 
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စံသတ မှတ ချက မျ ားကို လိုက န ကျင  သံာုး န  လတ တရလ တ ဝန ရှိသမူျ ားမ ှ PaM မျ ားကို 

အရက င အထည ရဖ  သည   အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား မဖစ သည   အဆို ါဦားစြီားဌ နမျ ား င  မဖစ သည ။  

• အန ဂ္တ တငွ  မမန မ နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  

 ွက မှုနည ားလမ ားအ ား ကျင  သံာုး  တငွ  အထာူးသက ဆိုင မှုရှိမည   PLR အချိ ွဲ့ကို သတ မှတ  

ရဖ  ထတု ထ ားပ ြီားမဖစ  ါသည ။ ဥ မ  အမျိ ားသ ားရမမအသံာုးမှုမူဝါဒ၊ EIA ဆိုင    လု  ထံာုး 

လု  နည ား၊ တိငု ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား၏ အခငွ  အရ ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က မှု ဥ ရဒ၊ VFV 

ရမမမျ ား စြီမခံန   ခွွဲရ ားဥ ရဒတို   မဖစ  ါသည  (အထက  ါ အ ုိင ား ၄.၃ ကိ ုကကည   ါ)။ ထို  ရကက င   

အဆို ါ PLR မျ ားကို အရက င အထည ရဖ   န  တ ဝန ရှိသည   ဝန ကကြီားဌ နမျ ားနငှ   ဦားစြီားဌ န 

အသြီားသြီားသည လည ား က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  ကိုင တွယ  ရဆ င  ွက  န နငှ   

ရလားစ ားလိုက န  န  လိအု  သည   အရမခအရနမျ ားကို ဖန တြီားရ ား န  တ ဝန ရှိမည မဖစ  

 ါသည ။  

မမန မ နိငု င၏ံ  ထမဆံုားရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတင ားအချက အလက  အနစှ  

ချ    အစြီ င ခံစ မူကကမ ား36 တွင  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  

 ွက မှုနည ားလမ ား လက ရတွွဲ့ကျင  သံာုးမှုအ ားရက င ားရစ န  ဆက လက ရဆ င  ွက  မည   လု  ငန ား 

အဆင  မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ အကကံမ  ချက အချိ ွဲ့  ါဝင  ါသည ။ ဥ မ  REDD+ PaM မျ ားအတကွ  

စြီမံကိန ားမျ ား ရ ားဆွွဲအရက င အထည ရဖ   န  တ ဝန ရ ားအ  ခံ ရသ  ဌ န အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားမ ှ

အစိုား ဝန ထမ ားမျ ားအတကွ  က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားဆိုင    လမ ားညွှန  မျ ား မ  စုမခင ားနငှ   

စွမ ား ည မမ င  တင မခင ားတို   မဖစ ပ ြီား အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား ကိုယ တိငု   ါဝင  ရဆ င  ွက ရသ  စြီမံကိန ား 

ရ ားဆွွဲမှုနငှ   ထခိိုက မှုဆန ားစစ မခင ားကွဲ သို   အဓိကကျရသ  အရကက င ား အ  မျ ားနငှ   စ  လျဉ်ားသည   

တ ဝန မျ ား၊ လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားနငှ   အရလ အကျင  ရက င ား မျ ားလည ား  ါဝင မည မဖစ သည ။  

ထို  မ င  က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားနငှ  သက ဆိုင သည   PLR မူရဘ င အတငွ ားရှိ ကွ ဟချက မျ ား ကို 

မဖည  ဆည ား န  ဆက လက လု  ရဆ င  မည   လု  ငန ားမျ ားကိုလည ား အကကံမ  ထ ား ါသည ။ မမန မ  

နိငု င၏ံ က ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားအတကွ  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကို ရ ားဆွွဲချမှတ   န  

ယခုအချိန အထ ိ ရဆ င  ွက ခွဲ ရသ  လု  ငန ားမျ ား (ဥ မ   ရှိနိငု သည   အကျိ ား ရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက  ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ဆန ားစစ မခင ား၊ PLR မျ ားကို သံာုးသ  ရလ လ မခင ား၊ က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ား နိငု ငအံရမခအရနနငှ  ကိုက ညြီရအ င  အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရှင ားလင ား မခင ား) အ  

 
36 အွန လိုင ားတွင   ရှိနိငု  ါသည  - http://www.myanmar-redd.org/mm/final-draft-soi-is-ready-to-submit-myanmar-

and-english-versions-are-available-here.html  

http://www.myanmar-redd.org/mm/final-draft-soi-is-ready-to-submit-myanmar-and-english-versions-are-available-here.html
http://www.myanmar-redd.org/mm/final-draft-soi-is-ready-to-submit-myanmar-and-english-versions-are-available-here.html
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ရ ေါ်လွင ထင ရှ ားသည   အချက မှ  မမန မ နိငု င၏ံ တည ဆွဲ PLR မူရဘ င သည  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  အမ ည   အဝကိုင တွယ ရဆ င  ွက ရ ား န  လံုရလ က မည  

မဟုတ ဟူရသ  အချက  မဖစ  ါသည ။ REDD+ ကို အရက င အထည ရဖ  သည   နိငု ငအံချိ ွဲ့တွင  

လည ား အလ ားတူအရမခအရနကို ကကံ ရတွွဲ့ မခင ားသမဖင   မမန မ နိငု ငအံရနမဖင   ရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှ ိ

ထ ားရသ  ကွ ဟချက မျ ားကို မဖည  ဆည ား  တငွ  အရထ က  အကူမဖစ ရစမည   REDD+ အတွက  

သြီားသန   မဖစ သည   က ကွယ ရစ င  ရရ  က မှုမျ ားဆိုင    လု  ထံာုး လု  နည ား သို  မဟုတ  နည ားလမ ား 

အရထ က အကူအချိ ွဲ့ကို ရှ ရဖွကျင  သံာုး န  အကကံမ  အ   ါသည ။  

အဓိကကျသည   လု  ထံာုးလု  နည ားနငှ   နည ားလမ ားအရထ က အကူနစှ ခုမဖစ ရသ  ရက င ားစွ ကကိ  

တင အသရိ ား၍ လွတ လ  ရသ  သရဘ ထ ား ရတ င ားခံမခင ား (FPIC) နငှ   နစ န မှုမျ ားအတွက  တ  ား 

သမဖင  မဖစ ရစ န  ရမဖရှင ားရဆ င  ွက ရ ားသည   လု  ငန ားစဉ် (GRM) တို  ကို မမန မ နိငု င ံ UN-REDD 

အစြီအစဉ်ရအ က တွင  ရ ားဆွွဲရနပ ြီမဖစ ပ ြီား ရအ က  ါအ ုိင ားမျ ားတွင  တင မ ထ ား ါသည ။ အချိ ွဲ့ 

လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို သြီားမခ ား PaM မျ ားမှတစ ဆင  လည ား ချမှတ ရဆ င  ွက  သ ွားနိငု မည မဖစ ပ ြီား 

အချိ ွဲ့အတွက မူ သစ ရတ ကဏ္ဍနငှ   REDD+ အစြီအစဉ်ရအ က တွင  

ရဆ င  ွက နိငု မည မဟုတ သည   လု  ရဆ င မှုမျ ားလည ား လိုအ  နိငု  ါသည ။ အန ဂ္တ တငွ  

မဖည  ဆည ားရ ားသင  သည ဟု ရဖ  ထတု  ရတွွဲ့ ရှိထ ားသည   ကွ ဟချက နမူန မျ ားသည  ရအ က  ါ 

တို  နငှ   ဆက န ွှယ  တ သက ရန ါသည  -  

• ရမမယ နငှ   သစ ရတ သယံဇ မျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားရသ  မိရိုားားဖလ အခွင  အရ ားမျ ားကိ ု

ရဖ  ထတု မခင ားနငှ   ရလားစ ားလိုက န မှုရှိရစမခင ားအတကွ  အမျ ားသရဘ တူချမတှ ထ ား ရသ  

ရှင ားလင ားတိကျသည   နည ားစနစ တစ ခု (ထိအုတကွ  FPIC လု  ငန ားစဉ်မျ ားအတွင ား 

ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားရဆ င  ွက နိငု မည   အလ ားအလ ရှိ ါသည )၊ 

• သဘ ဝရတ မျ ား၊ အမခ ားသစ ရတ ဧ ိယ မျ ား၊ ရဒသခံအစုအဖွွဲွဲ့  ုိင ရမမမျ ား၊ စသည  တို  ကိ ု

ရဖ  ထတု မခင ား နငှ  /သို  မဟတု  ရမမ ုံထတု မခင ားတို  ကို ယင ားတို  အ ား ထခိိုက ရစနိငု  သည   PaM 

မျ ားအ ား အရက င အထည ရဖ  မခင ား မမ  မြီ ရဆ င  ွက ရစမည   လု  ငန ား စဉ်တစ ခု၊  

• PaM မျ ားအ ား အရက င အထည ရဖ  သမူျ ားအရနမဖင   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား ဆိုင    

သတ မှတ ချက မျ ားကို မ ည  မြီရစ န အတွက  လိုက န ကျင  သံာုး န  လိုအ  မည   လု  ထံာုး 

လု  နည ားမျ ားကို ချမှတ ရ ားမခင ားနငှ   မှတ တမ ားမှတ   မျ ား ထ ားရှိမခင ား၊ ဥ မ   တ ဝန ားကျင  

နငှ   လူမှုရ ား ထခိိကု မှုဆန ားစစ မခင ား၊ သတင ားအချက အလက  မျှရဝမခင ားနငှ   



 

64 
 

 ွင  လင ားမမင သ မှု၊ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှု၊ စွမ ား ည မမ င  တင မှု တို  နငှ   

စ  လျဉ်ားသည   လု  ထံာုးလ ု နည ားမျ ား၊ 

• ရမမအသံာုးချမှု ဘက စံုစြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမခင ားအတွက  အရက င ားဆံုားကျင  သံာုးမှုမျ ားဆိုင    

လမ ားညွှန ၊  

• REDD+ PaM မျ ားအတကွ  အန ဂ္တ ရစ င  ကကည  စစ ရဆားမခင ားနငှ   အကွဲမဖတ သံာုးသ   မခင ား 

မူရဘ င တွင  ရ ွားချယ ထ ားရသ  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မျ ားဆိုင    သတင ားလို အ  ချက  

မျ ားကို ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားမခင ား (ရမမမ င မှ လု  ရဆ င မှုမျ ားနငှ   သက ဆိုင သည   သတင ား 

လိုအ  ချက မျ ားနငှ   အမခ ား သတင ား င ားမမစ မျ ားမှ  ရှနိိငု မခင ား မရှိရသားသည   သတင ား လိုအ   

ချက မျ ားကို အဓိကထ ား၍) ၊  

အသစ ရ ားဆွွဲချမှတ လိုက ရသ  လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားနငှ   နည ားလမ ားအရထ က အကူမျ ားကိ ု

ရှင ားလင ားတိကျစ ွ မှတ တမ ားတင ထ ားသင  သည ။ သို  မှသ  က) PaM မျ ားအတွက  စြီမံကိန ား ရ ားဆွွဲ 

အရက င အထည ရဖ  ရနသမူျ ားသည  ၎င ားတို  ၏ အခန ားကဏ္ဍမျ ားနငှ   တ ဝန မျ ားကို ရက င ားစ ွ 

သရိှိနိငု မည မဖစ သည ။ ခ) ၎င ားတို  ၏ အရက င အထည ရဖ  မှုမျ ားကို ရစ င  ကကည   

စစ ရဆား န အတွက  ညွှန ကိန ားမျ ားအ ား SIS နငှ   REDD+ ရစ င  ကကည  စစ ရဆားမှု မူရဘ င ထွဲတွင  

ထည  သငွ ားနိငု မည  မဖစ  သည ။   

၅.၂။ စကာငျ်ား ွာ ကက ျုတငအ်သ စပျား၍ လတွလ်ပ်စသာ သစ ာ ာျား စတာငျ်ားခံမခငျ်ား  

ရက င ားစွ ကကိ တင အသရိ ား၍ လွတ လ  ရသ သရဘ ထ ားရတ င ားခံမခင ား (FPIC) သည  အကျိ ား 

သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ထရိ  က စွ  ည နိှုငိ ားရဆွားရနာွးရဆ င  ွက မှု၏ အဓကိကျရသ  အစိတ  

အ ုိင ားတစ ခု မဖစ သည ။37 REDD+ သည  သယံဇ တအ င ားအမမစ မျ ားအ ား လက လှမ ားမြီ 

အသံာုးမ  နိငု  မှုတွင  အရမ  င ားအလွဲမျ ား မဖစ ရ ေါ်ရစပ ြီား ရဒသခံမ ည သမူျ ားကက ားနငှ   ဌ ရနတိုင ား င ား 

သ ားမျ ား/တိငု ား င ားသ ားလမူျိ ားစုမျ ားအတငွ ားရှိ အမျိ ားသမြီားမျ ား၊ အမျိ ားသ ားမျ ားနငှ   လူငယ မျ ား ၏ 

အခွင  အရ ားမျ ားအရ ေါ် ထခိိုက နိငု ရမခ ရှိသမဖင   ၎င ားတို  ၏ သရဘ တူညြီချက  ရ ားနိငု သည   သို  မဟုတ  

သရဘ တူခွင  မ  ရ ား န  မငင ားဆန နိငု သည   အခငွ  အရ ားကို မမန မ နိငု ငရံှ ိ REDD+ အတွက  

စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမှုနငှ   အရက င အထည ရဖ  မှုမျ ားတငွ  ရလားစ ားလိုက န ရဆ င  ွက သ ွား မည  မဖစ  

သည ။ ဤအရမခအရနမျ ားအ  နိငု ငတံက လူ  အခွင  အရ ား သရဘ တူညြီချက  မျ ား၊ ဥ ရဒမျ ား၊ 

 
37 UN-REDD အစြီအစဉ် (၂၀၁၂) - ရက င ားစွ ကကိ တင အသရိ ား၍ လွတ လ  ရသ  သရဘ ထ ား ရတ င ားခံမခင ားဆိုင    လမ ားညွှန မျ ား၊ 

ရအ က  ါလင  ခ တွင   ရှိနိငု သည  - https://www.unredd.net/documents/fpic-repository-1/guidelienes-1/16837-

guidelines-on-free-prior-and-informed-consent.html  

https://www.unredd.net/documents/fpic-repository-1/guidelienes-1/16837-guidelines-on-free-prior-and-informed-consent.html
https://www.unredd.net/documents/fpic-repository-1/guidelienes-1/16837-guidelines-on-free-prior-and-informed-consent.html
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အမခ ားရသ  သရဘ တူစ ချ   ဆိုင    တ ဝန မျ ားနငှ  အညြီ ထခိိုက ခံစ ား နိငု  ရမခရှိရသ သမူျ ားတွင  

အဆိုမ  လ ရသ  လု  ရဆ င မှုတစ ခုအတွင ား  ါဝင ရဆ င  ွက  န နငှ   သရဘ တူညြီချက ရ ား န  

သို  မဟုတ  သရဘ မတူဘွဲ မငင ားဆန  န  အခွင  အရ ားရှိ ါသည ။ REDD+ လု  ငန ားမျ ားနငှ   မဖစ ရ ေါ် 

တိုားတက ရမ  င ားလွဲမှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ ၎င ားတို  ၏ အခွင  အရ ားမျ ားကို ကျင  သံာုးနိငု ရစ န  ဌ ရနတိုင ား 

 င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၊ အထာူးသမဖင   အမျိ ား သမြီားမျ ားနငှ  လူငယ မျ ားကွဲ သို   

၎င ားတို  ကက ားရှ ိ  စ  ယ ခထံ ား နိငု ရမခ ုိမျ ားရသ  အု  စုမျ ားသည  ၎င ားတို  ၏ အခွင  အရ ားမျ ားကိ ု

န ားလည သရိှ ိန နငှ   အဆို ါ အခွင  အရ ားမျ ားကို အစုိား နငှ   အမခ ားလု  ရဆ င သမူျ ားမ ှ

အသအိမှတ မ  ရလားစ ားလ ရအ င  အကကံမ  တိုက တွန ားရဆွားရနာွးမှု မျ ား မ  လု  နိငု  န  

အကူအညြီမျ ား လိုအ  နိငု  ါသည ။   

UN-REDD အစြီအစဉ်မှ ချမှတ ရ ားထ ားရသ  ကမ္ လံုားဆိုင    လမ ားညွှန 38 (မမန မ ဘ သ  

မဖင  လည ား  ရှနိိငု ) တွင  အစုိား မျ ားအရနမဖင   FPIC ကို ရလားစ ားလိုက န နိငု  န  ရမဖရှင ား မည   

ကိစစမျ ား၊ လု  ရဆ င  မည   လု  ငန ားမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ားသည   တ ဝန မျ ားကို ရဖ  မ ထ ား  ါသည ။ 

FPIC လု  ငန ား စဉ်တစ ခုကိ ုအရက င အထည ရဖ  ရသ အခါတွင  ရအ က  ါလ ု ငန ား အဆင   ငါားခုကိ ု

ရဆ င  ွက  န  မဖစ  ါသည  -  

(၁) သင  ရလျ  သည   ဆံုားမဖတ ချက ချမတှ ရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   ကိုယ စ ားလှယ မျ ားကို 

သတ မှတ ရဖ  ထတု မခင ား၊  

(၂) စြီမံချက စက ဝန ားအတငွ ား သရဘ ထ ားရတ င ားခံ ယူ န  လု  ငန ားစဉ်တစ ခုအတွက  

အစြီအစဉ် ရ ားဆွွဲမခင ား၊  

(၃) သရဘ တူညြီမှု အရမ  င ားအလွဲ ရှိ/မရှိ ရစ င  ကကည  ရလ လ မခင ား/ သရဘ တူညြီမှု ရမ  င ားလွဲ 

သ ွားမခင ား မရှိရစ န  လိုအ  သည မျ ား ရဆ င  ွက ရ ားမခင ား/ အကူအညြီရ ားမခင ား 

(၄) အမငင ား ွ ားမှုရမဖရှင ားမခင ားလု  ငန ားစဉ် (နစ န မှုရမဖရှင ားရ ားရ ား လု  ငန ားစဉ်) တစ ခု 

တည ရထ င မခင ားနငှ  ၊  

(၅) သရဘ တူညြီမှုကို စိစစ အတည မ  မခင ား၊ 

 

 

 
38 Ibid. 
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မြန်ြာန ိုငင်အံစမခအစနန င  ်FPIC  

မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   စ  လျဉ်ားသည   PLR မျ ားကို သံာုးသ  ရလ လ မှု39 အ  

FPIC နငှ   သက ဆိုင သည   မူဝါဒနငှ   စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားအချိ ွဲ့ ရှိသည ကို ရတွွဲ့  ါသည ။ အနစှ ချ    

အ ားမဖင   မမန မ နိငု င၏ံ PLR မူရဘ င တွင  တ  ားဝင အသအိမှတ မ  ထ ားရသ  ရမမလု   ုိင ခွင  မျ ား 

အတွက  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှု ရ ားထ ားပ ြီား အချိ ွဲ့အရမခအရနမျ ားတွင  FPIC လု  ငန ားစဉ်မျ ား 

အတွက လည ား မ ဋ္ဌ န ားရ ားထ ား ါသည  - 

• အမျ ားမ ည သအူကျိ ားင ှ (ဥ မ  သစ ရတ ကကိ ားဝိုင ား သို  မဟုတ  သဘ ဝထနိ ားသမိ ားရ ား 

နယ ရမမအမဖစ  သတ မှတ ရကကည မခင ား) သို  မဟုတ   င ားနှြီားမမ    နှမံှု စြီမံကိန ားမျ ားအတွက  

ရမမသမိ ားဆည ားမှုဆိုင    လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ား ရှိ ါသည  (ဥ မ  ၁၈၉၄ ခုနစှ  ရမမသမိ ား 

အက ဥ ရဒနငှ   ၂၀၁၇ ခုနစှ   င ားနှြီားမမ    နှမံှု နည ားဥ ရဒမျ ား)။ ရမမသမိ ားအက ဥ ရဒနငှ   ၂၀၁၂ 

လယ ယ ရမမနည ားဥ ရဒမျ ားတွင  သမိ ားဆည ားလိုက သည   ရမမနငှ   အကျိ ားဆက စ   

သက ဆိုင မှုရှိသမူျ ားအတကွ  ရလျ  ရကကားရ ားအ   န  နည ားလမ ားမျ ား၊ လယ ယ ရမမနငှ   

စ  လျဉ်ားသည   ဆံုားမဖတ ချက မျ ားကို တိုင ကက ားမှုမျ ား၊ လယ ယ ရမမကို သမိ ားဆည ား ါက 

ရ ားအ    မည   ရလျှ  ရကကားမျ ား၊ စသည တို  အတွက  မ ဋ္ဌ န ားချက အချိ ွဲ့  ါရှိ ါသည ။ 

• ၂၀၁၅ တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား၏ အခွင  အရ ားက ကွယ ရစ င  ရရှ က သည   ဥ ရဒတွင  

တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ား၊ တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားအ ား ၎င ားတို  ၏ 

ရဒသမျ ားတွင  ရဆ င  ွက မည   အကကြီားစ ားစြီမံကိန ားမျ ားအရကက င ား အသရိ ား န နငှ   

အဆို ါစြီမံကိန ားမျ ားအတကွ  ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားမှုမျ ား မ  လု   န  မ ဋ္ဌ န ားချက မျ ား  ါဝင  

 ါသည ။ သို  ရသ   ဤဥ ရဒကို ကျင  သံာုး န အတကွ  နည ားဥ ရဒမျ ား ရ ားဆွွဲထ ားမခင ား 

မရှိရသား ါ။   

• ၂၀၁၇ ခုနစှ   င ားနှြီားမမ    နှမံှုဥ ရဒတွင   င ားနှြီားမမ    နှသံမူျ ားအ ားလံာုးသည  တိုင ား င ားသ ား 

လူမျိ ားမျ ား၏ ထံာုးတမ ားစဉ်လ ားမျ ား၊ ရိုား  ဓရလ မျ ားနငှ   ယဉ်ရကျားမှုအစဉ်အလ မျ ားကို 

ရလားစ ားလိုက န ကက မည ဟု ရဖ  မ  ါရှိသည ။  

 
39 မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၉၊ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ အတွက  ခန ခွန ားက ကွယ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားကုိ ကိုင တွယ  

ရမဖရှင ား  တွင အရထ က အကူမ  နိငု သည   မူဝါဒမျ ား၊ ဥ ရဒမျ ားနငှ  စည ားမျဉ်ားစည ားကမ ားမျ ား (က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုအလုိက  

အနစှ ချ   တင မ ချက ) [Policies, Laws and Regulations (PLRs) that can help to address the Cancun safeguards for 

REDD+ in Myanmar (Summary by safeguard)] http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-

Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf   

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf
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• ၂၀၁၅  တ ဝန ားကျင ထခိိကု မှုဆန ားစစ မခင ား (EIA) ဆိုင    လု  ထံာုးလု  နည ားတွင  စြီမ ံ

ကိန ားမျ ားသည  သက ဆိုင   ဝန ကကြီားဌ နမျ ားမှ သြီားမခ ားထတု မ န သည   လု  ထံာုးလု  နည ား 

မျ ားကို ရလားစ ားလိုက န  မည ။ ယင ားသို   သြီားမခ ားလု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားမရှလိျှင  ကမ္   

ဘဏ အု  စု၊ အ ရှဖွံွဲ့ ပဖိ ားရ ားဘဏ အ ါအဝင  အမ ည မ ည ဆိုင    ဘဏ္ဍ ရ ားအဖွွဲွဲ့ 

အစည ားမျ ားက လက ခထံ ားရသ  အမ ည မ ည ဆိုင    အရလ အကျင  ရက င ားမျ ားကိ ု

လိုက န ရဆ င  ွက  မည ဟု မ ဋ္ဌ န ားထ ားသည ။ ကမ္  ဘဏ အု  စု၏ က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    မူဝါဒတွင  ရမမသမိ ားဆည ား န  လိုအ  သည   သို  မဟုတ  ဌ ရန 

တိုင ား င ားသ ားမျ ားကို ရန   စွန   ခွ ရရွှွဲ့ရမ  င ား ရစရသ  နငှ  /သို  မဟုတ  ယဉ်ရကျားမှုအ  

ထခိိုက နစှ န ရစရသ   လု  ငန ားမျ ားအ ားလံုားအတွက  ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ားထမံှ FPIC ကို 

ရတ င ားခံ မည ဟု သတ မှတ ထ ားသည ။   

FPIC အတွက  နိငု ငအံဆင   လမ ားညွှန အချိ ွဲ့ကိုလည ား မ  စုခွဲ  ါသည ။ ၂၀၁၆ ခုနစှ က မမန မ နိငု င ံUN-

REDD အစြီအစဉ်၏ ကညူြီ ံ  ုိားမှုမဖင   မ  စုခွဲ သည   သစ ရတ မျ ား ရ ရှည တည တံ ရစ န  စြီမ ံ

အု  ချ   လု  ကိုင မှုနငှ   REDD+ အတွက  မူဝါဒမျ ားနငှ   အစြီအစဉ်မျ ားတငွ  အကျိ ားဆက စ   

သက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မခင ားဆိုင    လမ ားညွှန ချက မျ ား40 တွင   FPIC ဆိုင    

သတင ားအချက အလက မျ ား နငှ   ‘FPIC အတကွ  အကွဲမဖတ  န အချက မျ ားစ  င ား’ တစ ခ ု

 ါဝင  ါသည ။ အဆို ါ FPIC လမ ားညွှန ချက မျ ားကိ ု ရရှွဲ့ရမ ားစမ ားသ  သံာုးစွွဲမှုအ ား ၂၀၁၉ ခုနစှ က 

မွန မ ည နယ တွင  ရဆ င  ွက ခွဲ ပ ြီား ထိစုမ ားသ  မှုမှ  လဒ မျ ားကို အရမခခံ၍ မမန မ နိငု ငအံတွက  

သြီားသန   လမ ားညွှန တစ ခုကိ ု မ င ဆင မွမ ားမံမ  စုနိငု မည မဖစ သည ။ သစ ရတ ဦားစြီားဌ န (MONREC) 

မှလည ား FPIC လမ ားညွှန ချက မျ ားကို မ  စုခွဲ ပ ြီား သ ားငကှ ထနိ ားသမိ ားရ ားအဖွွဲွဲ့ (WCS) နငှ  အတူ 

သဘ ဝထနိ ားသမိ ားရ ားနယ ရမမသစ မျ ား တည ရထ င   တွင  အသံာုးမ   န  FPIC အတွက  

စံလု  ငန ားလမ ားညွှန တစ ခကုို မ  စုရန ါသည ။     

 
40 မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်၊ ၂၀၁၆၊ သစ ရတ မျ ား ရ ရှည တည တံ ရစ န  စြီမံ အု  ချ   လု  ကုိင မှုနငှ   REDD+ အတွက  

မူဝါဒမျ ားနငှ   အစြီအစဉ်မျ ားတွင  အကျိ ားဆက စ   သက ဆိုင သူမျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည ိနှုငိ ားရဆ င  ွက မခင ားဆိုင    လမ ားညွှန  ချက မျ ား 

(Guidelines for Stakeholder Engagement in Policies and Programmes for Sustainable Forest Management and 

REDD+). https://www.unredd.net/documents/fpic-repository-1/guidelienes-1/16842-guidelines-for-stakeholder-

engagement-in-policies-and-programmes-for-sustainable-forest-management-and-redd.html  

https://www.unredd.net/documents/fpic-repository-1/guidelienes-1/16842-guidelines-for-stakeholder-engagement-in-policies-and-programmes-for-sustainable-forest-management-and-redd.html
https://www.unredd.net/documents/fpic-repository-1/guidelienes-1/16842-guidelines-for-stakeholder-engagement-in-policies-and-programmes-for-sustainable-forest-management-and-redd.html
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၅.၃။ REDD+ အတကွ ်န န်ာြှုြ ာျား တရာျားသမ င မ်  စ် ရန် 

စမ   ငျ်ားစဆာငရွ်ကစ်ပျား သည  ်လိုပ်ငန်ျား ဉ (GRM) တ ခ်ို ဒဇီ ိုငျ်ားစရျားဆွွဲမခငျ်ား  

FCPF/UN-REDD  ူားတွွဲအစြီအစဉ်၏ GRM လမ ားညွှန မှတ စ4ု1 တွင  GRM မျ ားဆိုသည မှ  နိငု င ံ

ရတ  အစိုား အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားမှ (သို  မဟုတ  သင  ရလျ   ါက တိငု ားရဒသကကြီား/မ ည နယ အစုိား နငှ   

မမြူနြီစြီ ယ အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားမှ) ၎င ားတို  ၏ မူဝါဒမျ ား၊ အစြီအစဉ်မျ ားနငှ   လု  ငန ားလည  တ  

ရဆ င  ွက မှုမျ ားမှ မ င  ရှိ အကျိ ားသက ဆ ိုင သမူျ ားအရ ေါ် ထခိိုက ရစမှုမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ 

စိုား ိမ  ူ န သည   အရ ားကိစစမျ ားကို တိုင ကက ားမှုမျ ားအ ား လက ခံ န နငှ   ကိုင တွယ ရမဖရှင ား ရ ား န  

တည ရထ င ထ ားရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားစနစ မျ ားနငှ   အ င ားအမမစ မျ ားဟု အဓိ ပါယ  ဖွင  ဆိုထ ား ါသည ။ 

အဆို ါစနစ မျ ားနငှ   လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ားမှတစ ဆင   ကိုင တွယ ရမဖရငှ ားရ ားသည   အကျိ ားဆက စ   

သက ဆိုင သမူျ ားထမံှ လက ခံ ရှိရသ  အချက အလက မျ ားကို “နစ န မှုမျ ား (grievances)”၊ 

“တိုင ကက ားမှုမျ ား (complaints)”၊ “အကကံမ  ချက မျ ား (feedback)” သို  မဟုတ  အမခ ားအလ ားတ ူ

အသံာုးအနှုန ားမျ ားမဖင   သံာုးနှုန ားရခေါ်ရဝေါ် နိငု  ါသည ။   

မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်   သည  ်GRM လိုပ်ငန်ျား ဉြ ာျား 

မမန မ နိငု ငတံွင  REDD+ ကို စတင မိတ ဆက ရဆ င  ွက မခင ားမဖင   သစ ရတ ဧ ိယ မျ ားအတွင ား ရှ ိ

သစ ၊ ရမမနငှ   အမခ ားအဖိုားတန သယံဇ တမျ ား အမ န အလှန  လွဲလှယ မှုနငှ    ဋ ိကခ မဖစ ရ ေါ်မှု 

အရမခအ ရနမျ ားအရ ေါ် သက ရ  က မှုမျ ား ရှိလ မည မဖစ ရသ ရကက င   REDD+ အတွက  နိငု င၏ံ 

အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမံမျ ားကို ချမတှ   တငွ  နိငု ငအံဆင   GRM လု  ငန ားစဉ်တစ ခု ရှိ ရအ င  

လည ား ထည  သငွ ားရဆ င  ွက သင   ါသည ။ REDD+ အ ား စတင အရက င အထည ရဖ   သည   

အရစ  ုိင ားအဆင  မျ ားကတည ားက အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားအတွက  ထိကုွဲ သို  ရသ  

လု  ငန ားစဉ်တစ ခု ကိ ု  ရှိအသံာုးမ  နိငု ရအ င  ရဆ င  ွက ရ ားသင  ပ ြီား ထိလုု  ငန ားစဉ်သည  

ရန  ရဒသအလိုက ၊ ယဉ်ရကျားမှုအလိုက  နငှ  /သို  မဟုတ  စြီား ွ ားရ ားအ  တစ သြီားတစ မခ ား မဖစ  

ရနရသ  သို  မဟုတ   စ  ယ  ခံထ ား ရသ  အု  စုမျ ားလည ား လက လှမ ားမြီအသံာုးမ  နိငု သည   လု   

ငန ားစဉ်မျိ ားလည ား မဖစ သင  သည ။ မမန မ နိငု ငတံငွ  ရဆ င  ွက ခွဲ သည   PLR သံာုးသ  ရလ လ မှု 

လု  ငန ားစဉ်အတငွ ား နိငု ငတံွင  ရှိပ ြီားသ ား GRM လု  ငန ားစဉ်မျ ားနငှ   GRM ဒြီဇုိင ားနငှ   စ  လျဉ်ားရသ  

 
41 REDD+ နိငု ငမံျ ားအတွက  FCPF/UN-REDD  ူားတွွဲအစြီအစဉ်၏ GRM လမ ားညွှန မှတ စု - နစ န မှုမျ ားအတွက  တ  ားသမဖင   

မဖစ ရစ န  ရမဖရှင ားရဆ င  ွက ရ ားမခင ား လု  ငန ားစဉ်မျ ား တည ရထ င မခင ားနငှ   အ ားရက င ားရစမခင ား (Joint FCPF/UN-REDD 

Programme Guidance Note for REDD+ Countries: Establishing and Strengthening Grievance Redress Mechanisms)၊ 

၂၀၁၅ ဇွန လ။   
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အဆိုမ  ချက မျ ား သံာုးသ  ရလ လ မှုကိုလည ား ထည  သငွ ားရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည  (ရအ က တွင  ကကည   

 ါ)။  

မမန မ နိငု ငတံွင  စုိား ိမ  ူ န မှုမျ ားနငှ   တိုင ကက ားချက မျ ားအတကွ  ဆက သယွ ရ ားနငှ   ရမဖရှင ား 

ရဆ င  ွက ရ ားရ ားကို အ ားရ ားရသ  လု  ငန ားစဉ်မျ ား လိုအ  မှုကို တစ နည ားနည ားမဖင   မ ဋ္ဌ န ား 

ရ ားထ ားသည   တည ဆွဲ PLR ရ ါင ား ၂၂ ခုခန    ရှိ ါသည ။ ၂၀၁၇ မမန မ နိငု င ံ င ားနှြီားမမ    နှမံှု ဥ ရဒ၊ 

၂၀၁၅ ခုနစှ  တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား၏ အခငွ  အရ ားက ကွယ ရစ င  ရရ ှက သည   ဥ ရဒ၊ ၂၀၁၆ 

ရမမအသံာုးချမှုမူဝါဒ၊ ၂၀၁၂ အလု  သမ ားရ ား   အမငင ား ွ ားမှုရမဖရှင ားရ ားဥ ရဒ၊ စသည တို  မှ 

မ ဋ္ဌ န ားချက မျ ား မဖစ  ါသည ။ သို  ရသ   သစ ရတ နငှ   ရမမယ တို  နငှ  စ  လျဉ်ားရသ  နစ န မှုမျ ား 

အတွက  ဥ ရဒသတ မှတ ချက မျ ားမ ှ ရှင ားလင ားမှု မရှိလှ ါ။ ထို  မ င  ဥ ရဒ မူရဘ င တွင  ‘နစ န မှု’ 

ဆိုသည ကို ရှင ားလင ားတကိျစွ  ဖွင  ဆိုထ ားသည   တ  ားဝင ဖွင  ဆိုချက  မရှဘိွဲ  ဋ ိကခမျ ားအ ား 

တ  ားရ ားစနစ မဖင   ရမဖရှင ားသင  သည ဟု အဆိုမ  ကက ါသည ။42 

မမန မ နိငု ငရံှိ တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားတွင  အလွတ သရဘ  အမငင ား ွ ားမှုရမဖရှင ားသည   လု  ငန ားစဉ် 

မျ ားနငှ   အရလ အထမျ ားရှိကကရကက င ား ထင ရှ ားပ ြီား ခိုင မ အ ားရက င ားသည   မိရိုားဖလ အစဉ် အလ  

မျ ား ရှိသည   ရဒသမျ ားတွင  ရဒသခံမျ ား၏  တ ဝန ားကျင ဆိုင    သတင ား အချက အလက မျ ား  ရှိ ုိင  

ခွင  နငှ    တ ဝန ားကျင ဆိငု    ဆံုားမဖတ ချက ချမတှ မှုမျ ားတငွ   ါဝင  ရဆ င  ွက  ုိင ခငွ  တို  ကိ ု

က ကွယ ရစ င  ရရှ က ရ ား န  အရထ က အကူမ  ရကက င ား ရတွွဲ့ ရှ ိ  ါသည ။  လဒ အရနမဖင   

ကက ားဝင ဖျန ရမဖသတူစ ဦားမှတစ ဆင   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားမှုမျ ားကို အ ားရ ားရသ  ရဒသခံဥ ရဒမျ ား 

ရှိရန ါသည ။ အဆို ါ အလွတ သရဘ ဆန ရသ  လု  ငန ား စဉ်မျ ားကို နိငု ငအံဆင  တွင  အသအိမှတ  

မ  မခင ား မရှိရသ  လည ား ထိလုု  ငန ားစဉ်မျ ားသည  လက လှမ ားမြီအသံာုးမ  နိငု မှု၊  ွင  လင ားမမင သ မှု၊ 

အမျ ား လက ခံယံုကကည မှုနငှ   ကကိ တင ခန   မှန ား တွက ဆနိငု မှုအ ါအဝင  GRM 

အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ားနငှ   ကိုက ညြီမှု ရှိ ါသည ။   

ဖွံွဲ့ ပဖိ ားရ ားစြီမံကိန ားအချိ ွဲ့ (ကမ္  ဘဏ မှ  ံ  ုိားရသ  လူထအုရမခမ  ဖွံွဲ့ ပဖိ ားရ ားအမျိ ားသ ား စြီမံကိန ား 

ကွဲ သို  ) နငှ    ုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကုမပဏြီအချိ ွဲ့သည လည ား GRM လု  ငန ားစဉ်မျ ားကိ ု

အရက င အထည ရဖ   ရဆ င  ွက ကက ါသည ။ သို  ရသ   ကဏ္ဍအလိုက   ုံစံမျ ားမှ အမျိ ားမျိ ား 

 
42 မမန မ နိငု င ံ UN-REDD အစြီအစဉ်၊ REDD+ (သစ ရတ မ  န ားတြီားမခင ားနငှ   သစ ရတ အတန ားအစ ားကျဆင ားမခင ားမှ က ဗွန  

ထုတ လွှတ မှု ရလျှ  ချမခင ား) အတွက  ဥ ရဒနငှ   မူဝါဒမူရဘ င မျ ားကို သံုားသ  ရလ လ မခင ားနငှ   မမန မ နိငု ငတံွင  အရက င အ 

ထည ရဖ   န  နစ န မှုမျ ားအတွက  တ  ားသမဖင  မဖစ ရစ န  ရမဖရငှ ားရဆ င  ွက ရ ားသင   လု  ငန ားစဉ်မျ ား တည ရထ င မခင ား- 

အစြီ င ခံစ  - http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Report-on-PLR-review.pdf 

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Report-on-PLR-review.pdf
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ကွွဲမ  ား ါသည ။ ဆိုလိုသည မှ  IFC လု  ငန ားစွမ ားရဆ င  ည စံနှုန ားမျ ားမစှ၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ 

စြီား ွ ားရ ားလု  ငန ားမျ ားနငှ   လူ  အခွင   အရ ားမျ ားဆိုင    အရမခခံစည ားမျဉ်ားမျ ားအထ ိ မူရဘ င နငှ   

လမ ားညွှန ချက အမျိ ားမျိ ားကို အသံာုးမ  ခွဲ  ကက ါသည ။ GRM လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို ကျင  သံာုးရသ  

ကုမပဏြီမျ ားထွဲတငွ  Myanmar Petroleum Resources Limited Energy & Petroleum၊ KBZ၊ 

ရ ွှရတ င နငှ   ဩဘ တို    ါဝင  ါသည ။  

မြန်ြာန ိုငင်အံတကွ ်အဆ ိုမပျုစသာ GRM လိုပ်ငန်ျား ဉဒဇီ ိုငျ်ား  

မမန မ နိငု ငရံှိ အစုိား နငှ   အစိုား မဟုတ ရသ  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားနငှ   တိုင  င ည နိှုငိ  ားရဆွား 

ရနာွးမှုမျ ား43 အ  REDD+ နငှ  ဆက န ွှယ ၍  ဋ ိကခနငှ  အမငင ား ွ ားမှုအမျိ ားမျိ ား ရှရိနပ ြီား ရန က ထ   

မဖစ  ွ ားလ နိငု သည   အလ ားအလ မျ ားလည ား ရှိရကက င ား ရတွွဲ့ ရှိထ ား ါသည ။ ဥ မ  -  

• ရမမယ လု   ုိင ခွင  နငှ   လက မှတ မျ ား - ဥ မ  သစ ရတ ကကိ ားဝိုင ားမျ ားအတွင ားရှိ ရမမမျ ား 

နငှ  စ  လျဉ်ား၍ အမငင ား  ွားမှုမျ ား၊ ရှင ားလင ားမှုမရှိရသ  ရမမယ  ုိင ဆိုင ခွင  ၊ အချိ ွဲ့လူမှု 

အသိငု ားအဝိုင ားမျ ားအတွက  တ  ားဝင အသအိမှတ မ  ထ ားရသ  ရမမယ လု   ုိင ခွင  မျ ား 

မရှိမှု၊ သစ ရတ ဦားစြီားဌ နနငှ   အမခ ားဌ နမျ ားကက ား အမငင ား ွ ားမှုမျ ား၊ ရလျ  ရကကားရ ား န  

ရှင ားလင ား တိကျသည   မူရဘ င တစ ခု မရှိမှု၊ ခွင  မ  ချက မျ ားနငှ    ါမစ မျ ားအတကွ  

ရှင ားလင ားမှုမရှိရသ  လု  ငန ားစဉ်မျ ား၊ သစ ရတ ၊  ုဂ္ဂလိကနငှ   ရဒသခံမ ည သူအစု အဖွွဲွဲ့  ုိင  

ရမမမျ ားတို  ကက ား ရှင ားလင ားတိကျသည   နယ နမိိတ သတ မှတ ချက မျ ား မရှိမခင ား၊ စသည ၊ 

• REDD+ အ ား အရက င အထည ရဖ  မခင ား - ဥ မ  အစုိား အ  ရှိမျ ားနငှ   ဩဇ အ ဏ  

ကကြီားမ ားရသ  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားကက ား  ဋ ိကခမဖစ မှုမျ ား၊ အကျိ ားခံစ ားခွင   ခွွဲရဝ ရ ားမှု 

မရှိမခင ား၊ ရဒသခံမျ ား/လူ ုဂ္ဂိ လ မျ ားနငှ   တ  ားဥ ရဒ အ ဏ သက ရ  က ရ ား ရဆ င  ွက  

ရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားကက ား  ဋ ိကခမျ ား၊ တ  ားမဝင သစ ရ  င ားဝယ မှုမျ ားတွင  ကက ားဝင  

ရဆ င  ွက  ါက လူမျ ားအရ ေါ် ထခိိုက နိငု ရသ  အနတ  ယ မျ ား၊ ရမမယ အခွင   

အရ ားမျ ားဆိုင     အမငင ား ွ ားမှုမျ ား၊ စသည ၊  

မမန မ နိငု ငတံွင  REDD+ အတွက  GRM လု  ငန ားစဉ်တစ ခုကို အဆိုမ  ထ ားပ ြီား REDD+ နငှ   

စ  လျဉ်ား၍ ရ ေါ်ရ ါက လ ရသ  စိုား ိမ  ူ န မှုမျ ားကို ရန ှင  ရနာှးမခင ားမရှဘိွဲ တ  ားမျှတစွ ကိငု  

တွယ ရမဖရှင ား ရ ား န   ည  ွယ  ါသည ။ GRM သည  ထရိ  က ရသ  FPIC လု  ငန ားစဉ် တစ ခု၏ 

 
43 ဥ မ  ၂၀၁၈ ခုနစှ  မတ လနငှ   ဩဂု္တ လအတွင ား ကျင ား ရသ  PLR သံုားသ  ရလ လ မှုနငှ   GRM ဆိုင    အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ မျ ား 

အတွင ား၊ အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲအစြီ င ခံစ  ကုိ ကကည   ါ။ 

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1jTj3R-00054a-3p&i=57e1b682&c=3UiI2B0SOkH2tD26HX-nSdjw6qoj5933yn5Q8RJfEvyeKGolTj_F8jStmyzWgSt14wJqxQBN0nOcartPYgEpDLcu6IaJMcH873ywOMs165nBILN5YQqx2rs9pRCKYPvgu7zKBU6yEklPEUShMtbZXZgD4wT4nwY1xdjUh4l36_AWP3JQuVe-2EdRnQqIBtZ2jeR1EC4l0cSO0E2-LcbqR8BlEDjUoo1RohmIyjOx84UFcd3vjIgCxGdppPAeA2IXQr-rNIApsp0XkjCuX7ORIYy_NvZsRSOmtC1GvzToRCmxKDXcY_Gh42sPCNn1MMWU
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အစိတ အ ုိင ား တစ ခု အမဖစ လည ားရက င ား၊ REDD+ အရက င အထည ရဖ  မှု သို  မဟုတ  စြီမံအု   

ချ   မှုမျ ား တိုားတက  ရက င ားမွန ရစ န အတွက  အကကံမ  ချက မျ ားကို တင မ နိငု သည   

လု  ငန ားစဉ်တစ ခု အမဖစ လည ား ရက င ား ယူဆ ါသည ။ အဆိုမ  ထ ားရသ  GRM သည  

ရ ားဆွွဲရနဆွဲမဖစ  ရသ  လည ား ထိလုု  ငန ားစဉ် အတွက  အရမခခံစည ားမျဉ်ားနငှ   

သငွ မ င လကခဏ အချိ ွဲ့ကိမုူ သတ မှတ ထ ားပ ြီား မဖစ  ါသည ။ GRM အတကွ  အဓိကကျရသ  

အရမခခံစည ားမျဉ်ားအချိ ွဲ့တငွ  ရအ က  ါတို    ါဝင  ါသည  -  

• နစ န မှုမျ ားကို တတ နိငု သမျှ ရအ က ဆံုားအဆင  တွင  ကိုင တွယ ရမဖရငှ ားရ ား န ၊  

•   ထာူးအဆင  /အခွင  အ ဏ  ကွ မခ ားရသ  ဆက စ   တ သက သမူျ ားကက ား ရ ေါ်ရ ါက  

လ သည   နစ န မှုမျ ားကို ဓမမဓိဋ္ဌ န ကျစွ နငှ   တ  ားမျှတစွ  ရမဖရှင ားရ ား န ၊   

• မမန ဆန စွ  စဉ်ဆက မမ တ  လည  တ ရဆ င  ွက မှုနငှ   အစြီ င ခတံင မ မှု ရှိရစပ ြီား တစ ဖက  

တွင လည ား ကုန ကျစ တိ  ထရိ  က သက သ မှုရှိရအ င  ရဆ င  ွက  န ၊  

• ဆက သယွ ရ ားအရထ က အကူ စစည ားမျ ား/သတင ားအချက အလက မျ ားကို ရဒသခံမ ည သူ 

မျ ား န ားလည သည   ဘ သ စက ားမျ ားမဖင    ံ  ုိားရ ား န ၊  

• ရဒသခံမ ည သမူျ ားထမံှ အချက အလက မျ ား၊ အကကံမ  ချက မျ ားနငှ  အတူ လျ ထ ား  ည မနှ ား 

ချက မျ ား/ အဓိကစွမ ားရဆ င  ည ညွှန ကနိ ားမျ ားကို ဆက လက ချမှတ  န တို   မဖစ သည ။  

အဆိုမ  ထ ားရသ  REDD+ GRM ဒြီဇုိင ားတွင  ရအ က  ါတို  ကွဲ သို  ရသ  သငွ မ င လကခဏ မျ ား 

 ါဝင  ါသည  - နစ န မှုရမဖရှင ားရ ားရ ားအ  ရှိမျ ား၊ ထိအု  ရှိမျ ားနငှ   PaM မျ ား အရက င အ 

ထည ရဖ  ရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားအ ား GRM ဆိုင    သင တန ားမျ ား  ုိ  ချရ ားမခင ား၊ ရဒသခံမ ည သူ 

မျ ားကို အသ ိည မဖန   ရဝမမ င  တင ရ ားမခင ား၊ နစ န မှုကိစစမျ ားဆိုင    အချက အလက စနစ  

(grievance database) တစ ခု ထ ားရှိမခင ားတို   မဖစ သည ။   ၂၀၁၉ ခုနစှ  မတ လတွင  ကျင ား ခွဲ သည   

နိငု ငအံဆင   အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲတစ ခုမှ အကကံမ  ချက မျ ားအ  FPIC နငှ   GRM ကို 

ရရှွဲ့ရမ ားစမ ားသ  ရဆ င  ွက  န  ရကျား ွ အု  စုအဆင  ကို ရ ွားချယ ခွဲ ပ ြီား မွန မ ည နယ ၊ ရ ါင ပမိ ွဲ့နယ ရှ ိ

ရကျား ွ အု  စ ု ၁၀ ခုတွင  စမ ားသ  ရဆ င  ွက ခွဲ  ါသည ။ ထိရုရှွဲ့ရမ ားစမ ားသ  မှုမှ  လဒ မျ ားကို 

အပ ြီားသတ ရ ားဆွွဲမည   REDD+ GRM ဒြီဇုိင ား44 နငှ   သက ဆိုင    လမ ားညွှန ချက မျ ား/ 

အရထ က အကူစ  ွက စ တမ ားမျ ား ရ ားဆွွဲ   တွင  ထည  သငွ ားသ ွားမည မဖစ သည ။  

 
44 ၂၀၁၉ ဒြီဇင ဘ လတွင  မ  စုခွဲ သည   GRM လု  ငန ားစဉ်မူကကမ ားကို ဖတ ရှုရလ လ  ါ - http://www.myanmar-redd.org/wp-

content/uploads/2018/10/REDD-GRM-Draft-Outline.docx  

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/REDD-GRM-Draft-Outline.docx
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/REDD-GRM-Draft-Outline.docx
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၅.၄။ အက  ျုျားဆက ်ပ်သကဆ် ိုငသ် ြ ာျားန င  ်ည  နှု ငျ်ားစဆျွားစနျွားစဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ား 

လိုပ်ငန်ျား ဉြ ာျား အာျားစကာငျ်ားစ မခငျ်ားန င  ်က ာျားြတန်ျားတ ညြီျှစရျား 

တံို  မပန်စဆာငရွ်ကြ်ှုြ ာျားက ို အာျားစပျားမြ င တ်ငမ်ခငျ်ား  

ယရန  အချနိ အထ ိရဆ င  ွက ခွဲ ရသ  စိစစ ရလ လ မှုမျ ားနငှ   လု  ငန ားမျ ား (အ ုိင ား ၄.၅ ကို ကကည   ါ) 

သည  REDD+ အတွက  စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲအရက င အထည ရဖ  မှုနငှ   က ကယွ ရစ င   ရရှ က မှုမျ ား 

အတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားတို  တွင  အကျိ ားဆက စ   သက ဆိုင သမူျ ားကို 

ထရိ  က ၍ မ ည  ဝစွ   ါဝင ည နိှုငိ  ားရဆွားရနာွးနိငု ရစရ ားနငှ   ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ား တံု  မ န ရဆ င  

 ွက မှုမျ ားကို အ ားရ ားမမ င  တင နိငု ရ ားအတွက  လု  ရဆ င  န  လိုအ  ရသ  လု  ငန ားမျ ားမဖစ သလိ ု

လက ရှိ ရဆ င  ွက ရနဆွဲ လု  ငန ားမျ ားသည  ထိအုတကွ  အရ ား  ါမည မဖစ  ါသည ။   

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကို ကျင  သံာုး 

နိငု ရ ားနငှ   FPIC နငှ   GRM (အ ုိင ား ၅.၁ မှ ၅.၃) ကွဲ သို  ရသ  အရထ က အကူမျ ား အသံာုးမ  နိငု  ရ ား 

လက ရှိရဆ င  ွက လျက ရှရိသ  လု  ငန ားမျ ားသည  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွး ည နိှုငိ ား 

ရဆ င  ွက မှုနငှ   ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ားတို  အတကွ  မျ ားစွ  အရထ က အကူမ  မည  မဖစ  ါသည ။ 

ထို  မ င  SOI လု  ငန ားစဉ်နငှ   REDD+ အထာူးလု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ နငှ  တိုင  င ရဆွားရနာွးမှုမျ ားမှ အကကံမ  ချက  

အချိ ွဲ့လည ား  ရှိခွဲ  ါသည  -  

• REDD+ PaM မျ ားကို စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲအရက င အထည ရဖ  ရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား အတကွ  

အရသားစိတ လမ ားညွှန ချက မျ ား မ  စု န  အဆိုမ  ထ ားမှုတွင  ထခိိုက လွယ ရသ /  စ  ယ ခံ 

အကျိ ားသက ဆိုင သအူု  စမုျ ား (အထာူးသမဖင   အမျိ ားသမြီားမျ ား) အတကွ  REDD+ 

စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမခင ား၊ အရက င အထည ရဖ  မခင ားနငှ   ရစ င  ကကည  ရလ လ မခင ားတို  တငွ  

 ါဝင ရဆ င  ွက နိငု သည   အခွင  အရ ားမျ ား သ တညူြီမျှရ ားမခင ား၊  ါဝင ရဆ င  ွက နိငု   န  

စွမ ား ည မမ င  တင ရ ားမခင ားတို  ကို ထည  သငွ ားရ ားဆွွဲသင  သည ။  

• အ ားလံုားကိုယ စ ားမ   ါဝင နိငု မှု ရှိရစ န အလို  င ှ REDD+ PaM တစ ခုချင ားစြီအတကွ   

REDD+ စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမခင ား၊ အရက င အထည ရဖ  မခင ားနငှ   ရစ င  ကကည  ရလ လ မခင ား 

မျ ားနငှ   ဆက စ  မှုရှိသည   အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားကို မ ည  မ ည  စံုစံု ရဖ  ထတု သတ မှတ  

ထ ား န  လိုအ   ါသည ။ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား သို  မဟုတ  အကျိ ားသက ဆိုင သ ူ အု  စု 

မျ ားသည  ၎င ားတို  ကိုယ ၎င ားတို   မည သမူည ဝါ၊ မည သည  အု  စုဝင  မဖစ သည ကို 

‘ကိုယ တိုင သတ မတှ နိငု သည  ’ နည ားလမ ားတစ ခု ရှိသင  သည ။  
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• အန ဂ္တ  REDD+ စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲမခင ား/ အရက င အထည ရဖ  မခင ားတို  တွင  တိုင  င  

ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ား န  သို  မဟုတ   ါဝင ရဆ င  ွက  န အတွက  အကျိ ားသက ဆိုင သအူု  စု 

မျ ားကိုယ တိငု မှ ၎င ားတို  ကိ ု ကိုယ စ ားမ  ရဆ င  ွက ရ ားမည  သမူျ ားကို  ွင  လင ားမမင သ  စွ  

ရ ွားချယ နိငု ရ ား အ ားရ ားသည   လု  ငန ားစဉ်/လမ ားညွှန တစ ခုကို မှတ တမ ားတင မ  စု 

ထ ားသင  သည ။  

• အန ဂ္တ  REDD+ အထာူးလု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ နငှ   နည ား ည လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့မျ ား (က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ား/ SIS အတကွ  အ ါအဝင ) ကွဲ သို   REDD+ ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရ ားအဖွွဲွဲ့မျ ား 

အတွင ား အမျိ ားသမြီားမျ ား၏ ကိုယ စ ားမ   ါဝင မှု သို  မဟုတ  အမျိ ားသမြီားကိုယ စ ားလှယ မျ ား 

တိုားတက မျ ားမ  ားလ ရအ င  ရဆ င  ွက သင  သည ။ အန ဂ္တ တွင  ဖွွဲွဲ့စည ားမည   TWG 

မျ ားထွဲမှ တစ ခုရအ က တွင  ကျ ားမရ ား  လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့ ခွွဲတစ ခု ဖွွဲွဲ့စည ားနိငု မည   အခွင   

အလမ ားကိုလည ား ရှ ရဖွသင  သည ။  

• အဓိကကျသည   ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရ ားအဖွွဲွဲ့မျ ား နငှ  /သို  မဟုတ  တိုင  င ရဆွားရနာွးမှု လု   

ငန ားစဉ်မျ ားအတွင ား အမျိ ားသမြီားမျ ား၏  ါဝင ရဆ င  ွက မှုအတွက  လျ ထ ား ည မှန ား 

ချက မျ ား (ဥ မ  ၃၀%) ချမှတ ထ ား န  စဉ်ားစ ားသင  သည ။45 

• REDD+ အတွင ား ကျ ားမတန ားတူညြီမျှရ ားနငှ   အမျိ ားသမြီားမျ ား စွမ ား က ားမမင  မ ားလ  ရအ င  

ရဆ င  ွက ရ ားရ ားဆိုင    သရဘ တ  ားမျ ားကို ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ား န  

အရ ားကကြီားရကက င ား န ားလည သရိှိ န နငှ   REDD+ လု  ငန ားစဉ်အမျိ ားမျိ ားအတွင ား ကျ ားမ 

ရ ား  ရှုရထ င  တစ ခုကို ထည  သငွ ားနိငု ရ ား ခိုင မ သည   လမ ားညွှန မျ ား ရ ားနိငု  န  အတကွ  

စွမ ား ည မမ င  တင ရ ားမခင ားကို အဓိကအရလားရ ား၍ ကျ ားမရ ား  နငှ   REDD+ 

သင တန ားမျ ားကို (ဥ မ  အရက င အထည  ရဖ  သည  အဆင  အတွင ား ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ား 

ရ ားအဖွွဲွဲ့ဝင သစ မျ ားအတကွ )  ုိ  ချရ ားသင  သည ။   

• REDD+ အရက င အထည ရဖ  သည   အဆင  အတကွ  ကျွမ ားကျင မှုမူရဘ င  (competency 

framework) နငှ   ယင ားနငှ  စ  လျဉ်ားရသ  စွမ ား ည မမ င  တင မှုအစြီအစဉ်မျ ားအတွင ား 

ကျ ားမရ ား   အတွက  ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက သည   နည ားလမ ားတစ ခုကိ ု

ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားရ ား သင   သည ။   

 
45ကုလသမဂ္ဂစြီား ွ ားရ ားနငှ   လူမှုရ ားရက င စြီမှ ရထ က ခံအတည မ  ထ ားရသ  လျ ထ ားသတ မှတ ချက နငှ  အညြီ မည သည   

ဆံုားမဖတ ချက ချမှတ မှုအဖွွဲွဲ့၊ ရက  မတြီ၊ တုိင  င ရဆွားရနာွး ွွဲ၊ အလု  ရံုရဆွားရနာွး ွွဲ၊ စသည  မဆို၌ အနမိ  ဆံုားအနမဖင   အမျိ ားသမြီား ၃၀% 

 ါဝင  မည ဟု ကျယ ကျယ မ န   မ န    လက ခံထ ားကက ါသည ။  
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• REDD+ တွင  ကျ ားမရ ား   ရှုရထ င  နငှ   အမျ ိားသမြီားမျ ား၏ တက ကကရသ  အခန ား 

ကဏ္ဍတို  ကို မည သို   ဆက လက အ ားရ ားမမ င  တင  မည ၊ မမန မ နိငု ငတံွင  ရအ င မမင  ရအ င  

မည သို   ရဆ င  ွက  မည ဟူသည တို  နငှ  စ  လျဉ်ား၍ အကကံမ  ချက ရက င ားမျ ား  ရှိနိငု  န  

 ုိမုိကျယ မ န   ပ ြီား  ုိမိုအရသားစိတ ရသ  ကျ ားမရ ားနငှ   REDD+ ဆိုင    ဆန ားစစ ရလ လ မှုနငှ   

ရန က ဆက တွွဲ ကျ ားမရ ား   လု  ငန ားစြီမံချက တို  ကိ ုနိငု ငအံဆင  နငှ   တိုင ားရဒသ ကကြီား/မ ည  

နယ အဆင  တို  တငွ  ရဆ င  ွက  န  စဉ်ားစ ားနိငု သည ။  

၅.၅။ ကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုသတငျ်ား န  ်လညပ်တစ်ဆာငရွ်ကန် ိုငစ်ရျား 

လိုပ်စဆာငမ်ခငျ်ား  

အ ုိင ား ၄.၅ နငှ   ၄.၆ တို  တွင  ရဖ  မ  ါရှိသည  အတိုင ား မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ အတွက  သတင ား 

လိုအ  ချက မျ ားနငှ   မဖစ နိငု ရမခရှိရသ  ညွှန ကနိ ားမျ ား ရဖ  ထတု မခင ားတငွ  ကကြီားမ ားသည   တိုားတက မှု 

မျ ား  ရှိထ ားပ ြီားမဖစ  ါသည ။ သို  ရသ   SIS စနစ ကို အမ ည  အဝလည  တ ရဆ င  ွက  နိငု ရ ားတငွ  

ရအ က  ါတို  ကိ ုဆက လက ရဆ င  ွက  န  လိုအ  မည မဖစ သည  -  

• သင  ရလျ  သည   လု   ုိင ခငွ  နငှ  တ ဝန မျ ားအ ါအဝင  အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမံမျ ား ကိ ု

တ  ားဝင မဖစ ရအ င  ရဆ င  ွက မခင ား၊  

• ညွှန ကိန ားမျ ားအ ား ဦားစ ားရ ားရ ွားချယ မခင ားနငှ   ထိညုွှန ကိန ားမျ ားကို တိုင ားတ  န အတကွ  

(မဖစ နိငု လျှင  အချက အလက မျ ားကို အမျိ ားအစ ားအု  စုအလိုက  ခွွဲမခ ားရက က ယူမခင ား 

အ ါအဝင ) လိုအ  သည   dataset မျ ားနငှ   အသံာုးမ   မည   နည ားစနစ မျ ားကို ရဖ  ထတု  

သတ မှတ မခင ား၊  

• သက ဆိုင    သတင ားအချက အလက မျ ားကို  ုိင ဆိုင ရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   SIS စနစ  ကိ ု

တ ဝန ယူစြီမံရဆ င  ွက ရ ားမည   အဖွွဲွဲ့အစည ား (host) ကက ား အချက အလက မျ ား 

မျှရဝမခင ားဆိုင    သရဘ တူညြီချက မျ ား မ  လု  မခင ား၊  

•  ါဝင ရဆ င  ွက မည   အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားနငှ   အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားအရနမဖင   ၎င ားတို  ၏ 

အခန ားကဏ္ဍမျ ားကို ထရိ  က စွ  ရဆ င  ွက နိငု ရ ားအတွက  စွမ ား ည မမ င   တင ရ ားမခင ား၊  

• SIS စနစ  ရဆ င  ွက နိငု ရ ား လိုအ  သည   hardware နငှ   software မျ ားကို 

မဖည  ဆည ားမခင ား၊  

မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ  ဒြီဇုိင ားအတွက  ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားမှုမျ ားအတငွ ား SIS စနစ ကို က လ 

အ ုိင ားအမခ ားနစှ ခု/အဆင  နစှ ဆင  မဖင   ရဆ င  ွက သင  ရကက င ား သရဘ တူညြီမှု  ရှိခွဲ  ါသည ။ 

အဆင   (၁) (၂၀၁၉-၂၀၂၁) အတွင ားတွင  UNFCCC ၏ အနမိ  ဆံုားသတ မှတ ချက မျ ား မ ည  မြီနိငု  
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 န အလို  င ှ က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ားလံုားအတွက  ကနဦားသတင ားအချက အလက မျ ားကို 

 ံ  ုိားရ ားနိငု သည   SIS စနစ တစ ခု လည  တ နိငု ရ ား ဦားတည ရဆ င  ွက သ ွားမည မဖစ သည ။ 

နည ား ည  ုိင ားနငှ   လု  ငန ားလည  တ မှု ုိင ားဆိုင    အစြီအမံမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ TWG-SES အဖွွဲွဲ့ 

ဝင မျ ားက မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ   ထမဗ ားရှင ားတွင  ဝက ဆိုက စ မျက န ှနငှ  အတူ အနွ လိုင ား 

database တစ ခု  ါဝင ရစလိုရကက င ား ထတု ရဖ  ရမ  ကက ားထ ား ါသည ။  အဆင   (၂) (၂၀၂၂-၂၀၂၅) 

တွင  SIS စနစ အတွင ားရှိ သတင ားအချက အလက မျ ား တိုားတက ရက င ားမနွ လ ရစရ ား အဓိကထ ား 

ရဆ င  ွက မည မဖစ သည ။ ဥ မ  ညွှန ကိန ားအသစ မျ ား ထ  မံထည  သငွ ားမခင ား သို  မဟုတ  အမခ ား 

အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားမှ dataset အသစ မျ ားကို ထ  ရဆ င ားမဖည  သငွ ားမခင ား နည ားလမ ားမျ ားမဖင   မဖစ သည ။   

လက ရှိတွင  မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ  လည  တ ရဆ င  ွက နိငု ရ ား စြီမံကိန ားတစ ခုအ ား ခန   မှန ား 

ကုန ကျစ ိတ မျ ားနငှ  အတ ူရ ားဆွွဲလျက ရှိ ါသည ။  

၆။ န ဂံိုျားန င  ်စ  ှေ့လိုပ်ငန်ျား ဉြ ာျား 

မမန မ နိငု င၏ံ က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတကွ  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှု နည ားလမ ား 

သည  အမျိ ားသ ားအဆင    န ားတိုင မျ ား၊ နိငု ငတံွင ားရှိ အရမခအရနမျ ားနငှ   အညြီ နိငု ငတံွင  ရှိနငှ  ပ ြီားမဖစ  

သည   စနစ မျ ားကို အမ ည  အဝအသံာုးမ  လျက  UNFCCC ၏ က ကွယ  ရစ င  ရရှ က မှုဆိုင    

သတ မှတ ချက မျ ား မ ည  မြီရအ င  ရဆ င  ွက နိငု  န  အရထ က အကူမ  မည မဖစ  ါသည ။ ထိနုည ား 

လမ ားမဖင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မခင ားမဖင   နိငု ငတံငွ ား REDD+ ကို ရ ရှည အရက င အထည ရဖ   

ရဆ င  ွက သ ွားနိငု  န  ကညူြီနိငု မည မဖစ သည ။  

မမန မ နိငု ငတံွင  က ကယွ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက သည   

နည ားလမ ားကို အ ားမ  နိငု  န နငှ   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအ ား ထရိ  က စွ  ကိုင တွယ  

ရဆ င  ွက နိငု  န နငှ   ရလားစ ားလိုက န နိငု  န  ဦားစ ားရ ားလု  ရဆ င သ ွား မည   ရရှွဲ့လု  ငန ားစဉ်မျ ား 

ထွဲတွင  ရအ က  ါတို    ါဝင  ါသည  -  

• REDD+ PaM မျ ား အရက င အထည ရဖ  စဉ်အတငွ ား က ကယွ ရစ င  ရရ ှက မှုမျ ားအ ား 

ကျင  သံာုးနိငု ရ ား ကညူြီ ံ  ုိားရ ား န အတွက  အဓကိကျသည ဟု သတ မှတ ရဖ  ထတု ထ ား 

ရသ  မူဝါဒနငှ   အဖွွဲွဲ့အစည ားဆိုင    အစြီအမမံျ ားအ ား တိုားတက ရက င ားမွန ရအ င  

လု  ရဆ င မခင ား၊  
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• REDD+ စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲ၊ အရက င အထည ရဖ  သည   ဌ နအဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားသည  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားအတွက  နိငု ငအံဆင   ချဉ်ားက  ရဆ င  ွက မှုနည ားလမ ားကို 

လိုက န ရဆ င  ွက သ ွားနိငု  န  (ထခိိုက လယွ ရသ  အကျိ ားသက ဆိုင သအူု  စုမျ ား၏ 

လိုအ  ချက မျ ားကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားမခင ားအ ါအဝင ) REDD+ အတွက  သြီားသန   မဖစ ရသ  

က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    လု  ထံာုးလု  နည ားမျ ား၊ နည ားလမ ား အရထ က အက ူ

မျ ားနငှ   လမ ားညွှန မျ ားကိ ု ဆက လက ရ ားဆွွဲမ  စုမခင ား၊ စမ ားသ  ရဆ င  ွက  မခင ားနငှ   

လက ရတွွဲ့ကျင  သံာုးမခင ား၊  

• မမန မ နိငု င၏ံ SIS စနစ ကို လည  တ ရဆ င  ွက မခင ား (ဦားစ ားရ ားသတင ား င ားမမစ  အချိ ွဲ့ မ ှ

သတင ားအချက အလက မျ ားကို ရ ါင ားစ  ထည  သငွ ားထ ားရသ  အွန လိုင ား database တစ ခ ု

တည ရထ င မခင ားနငှ   SIS လု  ငန ားအဖွွဲွဲ့တစ ဖွွဲွဲ့ ဖွွဲွဲ့စည ားမခင ားတို   အ ါ အဝင ) ၊ 

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ား၏ အချိ ွဲ့အစိတ အ ုိင ားမျ ားနငှ   SIS စနစ  လည  တ  ရဆ င  

 ွက မခင ားတို  ကို ရရှွဲ့ရမ ားစမ ားသ  နိငု မည   အခွင  အလမ ားမျ ားအ ား ရ ှရဖွမခင ား (ဥ မ  

အရက င  အထည ရဖ  ရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ားအတွက  မ  စုထ ားရသ  က ကွယ ရစ င   

ရရှ က မှုမျ ား ဆိုင    လမ ားညွှန ကို စမ ားသ  သံာုးစွွဲကကည  မခင ားနငှ   SIS စနစ အတကွ  

အချက အလက မျ ား စုရဆ င ားမှုကို စတင ရဆ င  ွက မခင ား) ၊  

• မမန မ နိငု င၏ံ  ထမဆံုားရသ  အနစှ ချ   အစြီ င ခံစ မ  စုမခင ား လု  ငန ားစဉ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခုနစှ အတွင ားရဆ င  ွက ခွဲ ) မှ  ရှိသည   သင ခန ားစ မျ ားကို အရမခခံ၍ အန ဂ္တ တငွ  

တင သငွ ားမည   က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားဆိုင    သတင ားအချက  အလက အနစှ ချ    

အစြီ င ခံစ မျ ား မ  စုရ ား လု  ငန ားစဉ်မျ ားကို အတည မ  မခင ား၊  

• က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   သက ဆိုင သည   သတင ားအချက အလက မျ ားကို ထရိ  က  

မမန ဆန ၍ ကုန ကျစ ိတ သက သ စွ  စုရဆ င ားနိငု ရ ားအတွက  REDD+ M&E မူရဘ င  

မ  စု  တွင  က ကွယ ရစ င  ရရှ က မှုမျ ားနငှ   သက ဆိုင ရသ  အချက မျ ားအ ား ထည  သငွ ား 

စဉ်ားစ ားမ  စုမခင ား၊  

• NRS မဟ ဗျြူဟ အ ား အရက င အထည ရဖ  မခင ားမှတစ ဆင   အကျိ ားဆက စ  သက ဆိုင  

သမူျ ားနငှ   ရဆွားရနာွးည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မခင ား၊ ဆက သယွ ရ ားလမ ားရကက င ားမျ ား တည  

ရထ င မခင ား၊ စွမ ား ည မမ င  တင မခင ားတို  ကို (အထာူးသမဖင  ) REDD+ အရက င အထည  ရဖ  မှု 

အတွက  ရဆ င  ွက မခင ားတို   မဖစ  ါသည ။  
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စနာကဆ်ကတ်ွွဲ (၁) - မြန်ြာန ိုငင်အံတကွ ်UNFCCC REDD+ ကာကယွစ် ာင  ်

စ  ာကြ်ှုြ ာျား (ခန်ခွန်ျားကာကယွစ် ာင စ်  ာကြ်ှုြ ာျား) က ို န ိုငင်အံစမခအစနန င  ်

က ိုကည်စီအာင ်အဓ ပပေါယ ွ်င ဆ် ို  ငျ်ားလငျ်ားခ က၊် ၂၀၁၉ ခိုန   ်စြလ 

အဓ ပပေါယ ွ်င ဆ် ို  ငျ်ားလငျ်ားြှု အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျားြ ာျားန င  ် သံတြ် တခ် ကြ် ာျား 

အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျား က - မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား (Policies and 

Measures – PaMs) သည  နိငု ငအံဆင   သစ ရတ အစြီအစဉ်မျ ားနငှ   သက ဆိုင    နိငု ငတံက  

ကွန ဗင ားရှင ား မျ ားနငှ   သရဘ တူညြီချက မျ ား၏  ည  ွယ ချက မျ ားကို အရထ က အ ံ မ  မခင ား 

သို  မဟုတ  ကိုက ညြီ မခင ား ရှိသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်က-၁။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ား နငှ   နည ားလမ ားမျ ား (PaMs) အ ား ဒြီဇုိင ား 

ရ ားဆွွဲ အရက င အထည ရဖ    တွင  သစ ရတ လ ု ငန ား၊   သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှု၊  တ ဝန ားကျင  

ဆိုင    စြီမံအု  ချ   မှု၊ ရမမအသံာုးချမှု၊ ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲမျ ားအ ား ထနိ ားသမိ ားရစ င  ရရှ က မှု၊ ရဘား 

အနတ  ယ ရကက င   ထခိိကု ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခရလျှ  ချမခင ား၊ စဉ်ဆက မမ တ ဖွံွဲ့ ပဖိ ားတိုားတက မှု၊ လူ  အခငွ   

အရ ား၊ အလု  သမ ားအခွင  အရ ား၊  ွင  လင ားမမင သ မှုနငှ   ကျ ားမတန ားတညူြီမျှမှုတို  အ ါအဝင  

သက ဆိုင    နိငု ငအံဆင   မူဝါဒမျ ား၊ အစြီအစဉ်မျ ားနငှ   ကိုက ညြီမှုရှိရအ င  ရ ားဆွွဲရဆ င  ွက သင   ါ 

သည ။ နိငု ငအံဆင  မူဝါဒမျ ားနငှ   အစြီအစဉ်မျ ား၏  ည  ွယ ချက မျ ားနငှ   REDD+ PaM မျ ားကက ား 

 ဋ ိကခမဖစ နိငု ရမခမျ ားကို ရှ ရဖွရဖ  ထတု က  ရမဖရှင ားသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် က-၂။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ား နငှ   နည ားလမ ားမျ ားကို ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ 

အရက င အထည ရဖ    တွင  CBD၊ UNCCD၊ UNFCCC၊ CITES ၊  မ ဆ  ကွန ဗင ားရှင ား၊ CEDAW ၊ 

UNDRIP၊ အဂ္တလိိုက စ ားမှု တိုက ဖျက ရ ားဆိုင    UN ကွန ဗင ားရငှ ားကွဲ သို  ရသ  သက ဆိုင    နိငု င ံ

တက  ကွန ဗင ားရငှ ားမျ ားနငှ   သရဘ တူညြီချက မျ ား၊ SDG  န ားတိုင မျ ားနငှ   FLEGT ကွဲ သို  ရသ  

နိငု ငမူံဝါဒမျ ားနငှ   ရဆ င  ွက ချက မျ ား၊ အဆို ါကတိကဝတ မျ ားကို အရက င အထည ရဖ   န  

အတွက  ရ ားဆွွဲထ ားရသ  နိငု ငအံဆင   မဟ ဗျြူဟ မျ ား၊ စြီမံကိန ားမျ ားနငှ   ကိုက ညြီမှုရှိရအ င  ရ ားဆွွဲ 

ရဆ င   ွက သင   ါသည ။ 

အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျား ခ။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားသည  နိငု ငရံှိ ဥ ရဒ မျ ားနငှ   

နိငု င၏ံ အချ   အချ အ ဏ ကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားက   ွင  လင ားမမင သ  ရှိပ ြီား ထရိ  က သည   နိငု င ံ
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အဆင   သစ ရတ အု  ချ   ရ ား ဖွွဲွဲ့စည ား ုံမျ ားကို  ံ  ုိားရ ားသည   မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား မဖစ သင   

 ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ခ-၁။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝဒါမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား  ွင  လင ား 

မမင သ မှုရှိစွ  အရက င အထည  ရဖ  သင   ါသည ။ ဆိုလိုသည မှ  လု  ရဆ င မည   လု  ငန ားမျ ား နငှ   

ရန  ရဒသ မျ ားကို ရ ွားချယ မခင ား၊ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားနငှ   ဆက သယွ ည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက  မခင ား၊ 

အကျိ ားရကျား ဇူားမျ ားနငှ   တ ဝန မျ ားကို ခွွဲရဝရ ားမခင ားတို  နငှ   စ  လျဉ်ားရသ  ဆံုားမဖတ ချက  မျ ားသည  

ရှင ားလင ားစွ  ချမှတ ထ ားရသ  စံသတ မှတ ချက မျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံသင  ပ ြီား မှတ  တမ ားမှတ   မဖင   

စနစ တကျ မှတ တမ ားတင ထ ားရှိသင   ါသည ။ ရငရွ ားရကကားရ ားအ  တ ဝန ခံ မှုရှိရကက င ား 

ရသချ ရအ င  ရဆ င  ွက သင  ပ ြီား စြီမံကိန ားရ ားဆွွဲစဉ်နငှ   အရက င အထည ရဖ  စဉ်အတငွ ားတွင  

အကျိ ားသက ဆိုင  သမူျ ားအတွက  မ ည  စံုရသ  သတင ားအချက အလက မျ ား သင  ရလျ  သည   ုံစံမဖင   

 ရှိရအ င  ရဆ င  ွက ရ ားသင   ါသည ။ မျှရဝရ ားသင  သည   သတင ား အချက အလက မျ ားတငွ  

ရအ က  ါတို    ါဝင  ါသည  - အစြီအစဉ်ရ ားဆွွဲထ ားရသ  နည ားလမ ား မျ ား ( ည  ွယ ချက ၊ 

ရမျှ  မှန ားရသ  အကျိ ား  လဒ မျ ား၊  ရှိမည  အကျ ိားရကျားဇူားမျ ား၊  န  ုံရငမွျ ား၊ ရဆ င  ွက မည   

လု  ငန ားမျ ား၊ ထခိိုက  ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခရလျှ  ချမည   နည ားလမ ားမျ ား၊ စသည )၊ လက ရှိရမမအသံာုးချမှုနငှ   

ရမျှ  မှန ားထ ားရသ  အရမ  င ားအလွဲ၊ သက ဆိုင    PLR မျ ား၊ REDD+ သရဘ တ  ားဆိုင    

အရထရွထသွတင ား အချက  အလက မျ ား၊ တိုင ကက ားမှုနငှ   အကကံမ  မှု ယနတ  ား/ 

လု  ငန ားစဉ်မျ ားဆိုင    သတင ားအချက အလက မျ ား မဖစ  ါသည ။ သတင ားအချက  အလက မျ ားအ ား 

အမျ ားမ ည သ ူ  ရှိနိငု ရအ င  ရဆ င  ွက ရ ား န မှ  REDD+ မူဝါဒ သို  မဟုတ  နည ားလမ ားကိ ု

တ ဝန ယူရဆ င  ွက ရနရသ  အဖွွဲွဲ့အစည ား၏ တ ဝန  မဖစ  ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ခ-၂။ မဖစ နိငု သည  ရန  မျ ားတွင  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား၌ 

ရအ က  ါတို  နငှ   ဆက စ  သည   လု  ငန ားမျ ားအ ါအဝင  သစ ရတ အု  ချ   ရ ား လု  ငန ားစဉ် အတွင ား 

 ွင  လင ားမမင သ မှု၊ တ ဝန ခံမှုနငှ   တ  ားဥ ရဒစိုားမိုားရ ား တို  ကို အ ားရက င ားရစမည   လု  ငန ားမျ ားကိ ု

ထည  သငွ ားသင   ါသည  - သစ ရတ လု  ငန ားမျ ား ရဆ င  ွက မခင ား၊ ရမမအသံာုးချ မှုစြီမံကိန ားရ ားဆွွဲ 

မခင ားနငှ   စြီမံအု  ချ   မှုစြီမံကိန ား ရ ားဆွွဲမခင ား၊ လု  ကိငု ခွင  မျ ား ချရ ားမခင ား၊ EIA နငှ   SEA ကွဲ သို   ဥ ရဒ 

အ  ရဆ င  ွက  န  လိုအ  သည   သတ မှတ ချက မျ ားကို ရဆ င  ွက မခင ား၊ 

 သံတြ် တခ် က ်ခ-၃။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားသည  ရမမအသံာုးချမှုနငှ   ဆက န ွှယ  ရသ  

မူဝါဒမျ ားနငှ  စြီမံကနိ ားမျ ားနငှ  စ  လျဉ်ား၍ ကဏ္ဍမျ ားကက ား၊ အစုိား အဆင  အမျိ ားမျိ ားကက ားနငှ   
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နယ  ယ မျ ားကက ား ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားမှုမျ ား/ EAO မျ ားနငှ   ရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရဆ င  ွက မှုမျ ား 

အ ားရက င ားရစ  န အတကွ  (လက ရှိရ ါင ားစ  ည နိှုငိ  ားရ ားအဖွွဲွဲ့မျ ားကို အမ ည  အဝလည  တ နိငု  

ရအ င   ံ  ုိားရ ားမခင ား နည ားလမ ားမဖင  အ ါအဝင ) ရဆ င  ွက ရ ားသင  ပ ြီား ထိလုု  ငန ားစဉ်အတငွ ား တွင  

လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင     ည  ွယ ချက မျ ားကို အရလားထ ားရဆ င  ွက မှု လံုရလ က စွ  

ရှိသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ခ-၅။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကို ရ ားဆွွဲရသ အခါတွင  အချက  

အလက မျ ား  ရှိနိငု မှုနငှ   အဖွွဲွဲ့အစည ားမျ ား/အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၏ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ား 

မျ ားကို ထရိ  က စွ  အရက င အထည ရဖ  နိငု စွမ ားတို  ကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားသင  ပ ြီား ရဖ  ထတု  

ရတွွဲ့ ရှိရသ  အ ားနည ားချက မျ ား/လိုအ  ချက မျ ားကိ ုကိုင တွယ ရမဖရငှ ားရ ားသင   ါသည ။ 

အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျား ဂ - မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ 

အရက င  အထည ရဖ    တွင  ဌ ရနတိငု ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား46 နငှ   ရဒသခံလူထ၏ု အသ ိည  

ဗဟုသတုနငှ   အခငွ  အရ ားမျ ားကို ရလားစ ားလိကု န ကကရစ န အတွက  လု  ရဆ င သင   ါ သည ။47 

 သံတြ် တခ် က ် ဂ-၁။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားတငွ  ဆနဒမ ါဘွဲ မ န လည ရန   

ချထ ားမှုမျ ားကို ရရှ င ရှ ား၍ ဌ ရနတိငု ား င ားသ ားလမူျိ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ ရမမယ  နငှ   

အ င ားအမမစ မျ ားကို အသံာုးချနိငု သည   အခွင  အရ ားမျ ားအ ား ရလားစ ား  ါမည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဂ-၂။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားတငွ  လက ရှိ ရမမအသံာုးချမှုမျ ားကိ ု

ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားသင  ပ ြီား ရမမယ နငှ   အ င ားအမမစ မျ ားကို အသံာုးချခွင  မ  သည   တ  ားဝင  

စ  ွက စ တမ ားမျ ား  ုိင ဆိုင ထ ားမခင ားမရှိရသ  ထခိိုက လွယ သည   အကျိ ားသက ဆိုင သအူု  စု မျ ား 

(ဥ မ  မိရိုားဖလ ရမမယ လု  ကိုင ခွင  သ ရှိရသ  လူမှုအသိငု ားအဝိုင ားမျ ား) အရ ေါ် ဆိုားကျိ ား 

သက ရ  က မှုမျ ား မရှိ ရလရအ င  ရရှ င ရှ ားသင   ါသည ။ ထို  မ င  မဖစ နိငု လျှင  ကသဇ အ ဏ  

 
46 ရှင ားလင ား၍တိကျသည   ‘ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား’ ၏ အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက အ ား အဓိကကျရသ  အစုိား ဌ နမျ ား 

နငှ   တိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ား၏ ကိုယ စ ားလှယ မျ ား ါဝင ရသ ၊ အကျိ ားသက ဆိုင သူမျ ားနငှ   ဘက စုံရထ င  စုံမှ ရဆွားရနာွး 

ဖလှယ မှုလု  ငန ားစဉ်တစ ခုမှ တစ ဆင   သရဘ တူသတ မှတ  န  လိုအ   ါသည ။ အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုချက သည  ရစ ရစ  

စ  စ   ဆန ားစစ ရလ လ မှုနငှ   သံုားသ  မှုမျ ားကို အရမခခံသင  ပ ြီား သဘ ဝ တ ဝန ားကျင နငှ  ၊ ယဉ်ရကျားမှုနငှ   ဆက န ွှယ မှု 

မျ ားကို ထည  သွင ားစဉ်ားစ ားသင   ါသည ။ သရဘ ချင ားမတိုက မှုမျ ား ရှိ ါက ကိုယ တိုင ဆံုားမဖတ သတ မှတ ခွင  ဟူရသ  စံကို 

အရလားသ သင   ါသည ။ 

47 ‘ရဒသခံလူထမုျ ား’ အ ား အဓိ ပါယ ဖွင  ဆိုရသ အခါတွင   ဋ ိကခ သို  မဟုတ  သဘ ဝရဘားရကက င   ရန   စွန   ခွ  

ရရွှွဲ့ရမ  င ားရနထိုင ကက သူမျ ားကို ထည  မတွက မိမခင ားမရှိရအ င  ဂ္ရုမ  သင   ါသည ။ 
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ကကြီားမ ားသတူစ စုမှ လက ဝါားကကြီားအု  မှုမျ ားကို ရရှ င ရှ ားနိငု  န အတကွ  အသံာုးချ ုိင ခွင  မျ ားအ ား 

တ  ားမျှတ၍  ွင  လင ားမမင သ စွ  ဖွင  ဆိုရှင ားလင ားသတ မှတ မှုမျ ား မ  နိငု ရအ င   ံ  ုိားကူညြီသင   

 ါသည ။ သင  ရလျ  သည   ရန  မျ ားတငွ  REDD+ PaM မျ ားအတွက  EIA/SIA မျ ားကိ ု

ရဆ င  ွက သင    ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဂ-၃။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲအရက င အထည  

ရဖ    တွင  ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ ယဉ်ရကျားမှုအရမွအနစှ  မျ ား48 

နငှ   မိရိုားဖလ အစဉ် အလ ကျင  သံာုးမှုမျ ားကို ရလားစ ားမှုမဖင   ရဆ င  ွက   ါမည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဂ-၄။ မူဝါဒတစ ခု သို  မဟုတ  နည ားလမ ားတစ ခုအ ား ရအ င မမင စွ  ရဆ င  ွက  

နိငု  န အတွက  ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားအရ ေါ် သက  

ရ  က မှုမျ ားကို မရရှ င ရှ ားနိငု  ါက သင  ရလျ  သည   ုံစံမဖင   ရလျ  ရကကားမျ ားကို ကမ ားလှမ ား၍ 

ရက င ားစွ  ကကိ တင အသရိ ား၍ လွတ လ  သည   သရဘ ထ ား ယူရသ  FPIC လု  ငန ားစဉ်မျ ား အ ား 

ထရိ  က စွ  ကျင  သံာုးက  သရဘ တူညြီမှုမျ ား  ယူလျက  ရ ားရလျ  မခင ားမျ ားကို ရဆ င  ွက   

 ါမည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်ဂ-၅။ ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားနငှ   ရဒသခ ံမ ည သမူျ ားသည  REDD+ မူဝါဒ 

မျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား အ ား အရက င အထည ရဖ    တွင   ါဝင ကူညြီ ါက သို  မဟုတ  REDD+ 

မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားသည  ၎င ားတို  ၏ နယ ရမမရဒသမျ ားအရ ေါ် သက ရ  က မှု တစ စံုတစ    

ရှိ ါက ၎င ားတို  အ ား  ရှလိ သည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကို တ  ားမျှတရသ  လု  ငန ားစဉ်မျ ားမဖင   

ခွွဲရဝရ ားသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဂ-၆။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားရကက င   ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားလူမျိ ား 

မျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ အခွင  အရ ားမျ ားအရ ေါ် သက ရ  က မှုမျ ားနငှ   စ  လျဉ်ားသည   အရ ား 

ကိစစမှန သမျှအ ား ကိငု တွယ ရမဖရငှ ားရ ား န အတွက  နစ န မှုမျ ားကိ ု ရမဖရှင ားရ ားသည   

လက ရတွွဲ့အသံာုးချနိငု ရသ  လု  ငန ားစဉ်တစ ခုအ ား ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားလမူျိ ားမျ ားနငှ   ရဒသခ ံ

မ ည သမူျ ား၏ သရဘ တူညြီချက မဖင   ချမှတ ထ ားရှိရ ားသင   ါသည ။ 

အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျား ဃ။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ 

အရက င အထည ရဖ    တွင  ဆက စ   တ သက ရသ  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၊ အထာူးသမဖင   

 
48 မဒ  ရှိနငှ   မဒ  မွဲ  အရမွအနစှ မျ ား၊ ရန  အရမခမ  ၊ ရရွှွဲ့ရမ  င ားနိငု ရသ ၊ မရရွှွဲ့ရမ  င ားနိငု ရသ  အရမွအနစှ မျ ားနငှ   

ယံုကကည ချက မျ ား အ ါအဝင  
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ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံမ ည သမူျ ား၏ ထရိ  က ရသ  အမ ည  အဝ  ါဝင  

ရဆ င  ွက မှုမဖင   ရ ားဆွွဲရဆ င  ွက သင   ါသည ။ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားရကက င   ထခိိကု  

နိငု ရသ  အု  စုမျ ားအ ားလံုားကို ဆက စ   တ သက ရသ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားအမဖစ  ယူဆ န  

သင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဃ-၁။ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည လမ ားမျ ားအ ား အစြီအစဉ်ရ ားဆွမ့့ွဲခင ားနငှ   

အရက င အထည  ရဖ  မခင ားတွင  အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား  ါဝင ရဆ င  ွက လ ရအ င  တက ကကစွ  

လု  ရဆ င သင  ပ ြီား  ါဝင ရဆ င  ွက နိငု စွမ ား နည ား ါားရသ  အကျိ ားသက ဆိုင သအူု  စုမျ ား (ဥ မ  

အမျိ ားသမြီားမျ ား၊ ဆင ား ွဲနမွ ား ါားသမူျ ား၊ တိငု ား င ားသ ား လူမျိ ားစုငယ မျ ား၊ ရမမယ အသံာုးချခွင   

တ  ားဝင  စ  ွက စ တမ ား မရှိသမူျ ား) ကို သင  ရလျ  သည   အစြီအမံမျ ား (ဥ မ  စွမ ား ည မမ င   

တင ရ ားမခင ား၊ သင  ရလျ   ရသ  ဆက သယွ ရ ား ုံစံနည ားလမ ားမျ ား ရ ွားချယ မခင ား၊ ဘ သ စက ား 

လိုအ  ချက မျ ားနငှ   ဓရလ ထံာုးတမ ား မျ ားကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားမခင ား) မဖင   ကူညြီ ံ  ုိားရ ား သင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဃ-၂။ မူဝါဒ သို  မဟုတ  နည ားလမ ားတစ ခုအ ား အစြီအစဉ်ရ ားဆွွဲ  တွင  အကျိ ား 

သက ဆိုင သမူျ ား တိုက ရိုက  ါဝင ရဆ င  ွက နိငု မခင ား မရှိရသ ရန  မျ ား (ဥ မ  PaM ကိ ု

အရက င အထည ရဖ  မည   ဧ ိယ ကကြီားမ ားမခင ားရကက င  ) သက ဆိုင   အု  စုမျ ားမှ ၎င ားတို  အ ား 

ကိုယ စ ားမ   န အတကွ  သင  ရလျ  သည   နည ားလမ ားမဖင   ရ ွားချယ ခန   အ  ရ ားရသ ၊ လိုအ  သည   

ဗဟုသတုနငှ   ကျွမ ားကျင မှုမျ ားရှိရသ  အကျိ ားသက ဆိုင သ ူ ကိုယ စ ားလယှ မျ ား၏ အချိ ားကျ၊ 

တန ားတူညြီမျှ  ါဝင ရဆ င  ွက မှုကို  ရှိရအ င  ရဆ င  ွက သင  ပ ြီား ထိကုိုယ စ ားလှယ မျ ား၏ 

၎င ားတို  နငှ   သက ဆိုင သည   အကျိ ားသက ဆိုင သအူု  စုအရ ေါ် ရကျပ န  မည   တ ဝန ဝတတ   ားမျ ား ကိ ု

သတ မှတ ရ ားသင   ါသည ။ အကျိ ားသက ဆိုင သကူိုယ စ ားလှယ မျ ားသည  ၎င ားတို  ၏ လု   ုိင  

ခွင  မျ ားနငှ   တ ဝန မျ ားကိ ု ရက င ားစွ  သရိှိရနရအ င  ရဆ င  ွက ရ ားသင   ါသည ။ ၎င ားတို  သည  

၎င ားတို  ၏ အကျိ ားသက ဆိငု သအူု  စုမျ ားအ ား သတင ားအချက အလက မျ ား မျှရဝရ ားပ ြီား ၎င ားတို  ထမှံ 

တံု  မ န  အကကံမ  မှုမျ ားကိုလည ား  ယူရ ားသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဃ-၃။ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ား၊ အထာူးသမဖင   ရဒသခံမ ည သမူျ ားသည  မူဝါဒ 

မျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကိ ု အရက င အထည ရဖ  မခင ား နငှ  /သို  မဟုတ  ရစ င  ကကည  ရလ လ မခင ား 

တို  တွင  ထရိ  က စွ   ါဝင ရဆ င  ွက နိငု သည ဆို ါက (မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား၏ သဘ ဝကို 

ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားက ) ၎င ားတို  အ ား  ါဝင ရဆ င  ွက နိငု  န  အခွင  အရ ား ရ ားသင    ါသည  

(ယင ားအတွက  ဘ သ စက ားလိုအ  ချက မျ ားနငှ   ဓရလ ထံာုးစံမျ ားကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ား က  
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စွမ ား ည မမ င  တင မှု၊ အရထ က အကူမ   လု  ထံာုးလု  နည ားယနတ  ားမျ ား၊ ကွန  က မျ ား၊ စသည  

တည ရထ င မှုတို   လိုအ  နိငု  ါသည )။ 

အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျား င။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားသည  သဘ ဝ 

သစ ရတ မျ ားနငှ   ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲမျ ားကို ထနိ ားသမိ ားရစ င  ရရှ က သည   လု  ငန ားမျ ားနငှ   ဆြီရလျ   

ကိုက ညြီမှု ရှိသင  ပ ြီား သဘ ဝသစ ရတ မျ ားအ ား ရမ  င ား လွဲအသံာုးချမခင ားမျ ား မမဖစ ရ ေါ်ရအ င  

ရဆ င  ွက သင   ါသည ။ အဆို ါမူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကို အသံာုးချ၍ သဘ ဝသစ ရတ  

မျ ားနငှ   ရဂ္ဟစနစ ဝန ရဆ င မှုမျ ားအ ား က ကယွ ထနိ ားသမိ ားချင လ ရအ င  ဆွွဲရဆ င အ ားရ ား 

မှုမျ ား မ  လု  ရ ားသင  ပ ြီား အမခ ားရသ  လူမှုရ ားနငှ    တ ဝန ားကျင ဆိုင    အကျိ ားရကျားဇူားမျ ား 

တိုားမမ င   ရှ ိရအ င  လု  ရဆ င သင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်င-၁။ သဘ ဝသစ ရတ မျ ားအရ ေါ် သက ရ  က မှုရှိနိငု ရသ  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   

နည ားလမ ားမျ ားကို အရက င အထည မရဖ  မြီ PaM ကို ရဆ င  ွက မည   ရန   ရဒသအတွင ားရှ ိ

သဘ ဝသစ ရတ မျ ား  ျံွဲ့ နှံ  ရ ါက ရ  က ရနမှု ကိ ု (အပမွဲတမ ားသစ ရတ  ဧ ိယ  မျ ား မ င  ရှ ိ

သစ ရတ မျ ားအ ား အထာူးအရလားရ ားက ) ယံုကကည ကိုားစ ားနိငု မည   ရလ လ  မှတ တမ ားတင မှုမျ ားကိ ု

မ  လု  သင   ါသည ။ အဆို ါသစ ရတ မျ ားအ ား အမခ ားရသ  ရမမအသံာုး ချမှုမျ ား 

(စိုက ခင ားမျ ားအမဖစ  ရမ  င ားလွဲအသံာုးမ  မခင ားအ ါအဝင ) သို   ရမ  င ားလွဲမခင ားကို လံုားဝခွင   မမ  သင   ါ။ 

သယွ ဝိုက ရမ  င ားလွဲ  စ မခင ားမျ ား (ဥ မ  ရမမအသံာုးချမှုမျ ားကိ ု ရန  ရရွှွဲ့ရမ  င ား 

မ  လု  မခင ားမှတစ ဆင  ) ကို လည ား နည ားနိငု သမျှနည ားရအ င  ရလျှ  ချသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် င-၂။ (REDD+ မဟ ဗျြူဟ မျ ား သို  မဟုတ  အစြီအစဉ်မျ ားအဆင  နငှ   မူဝါဒ 

သို  မဟုတ  နည ားလမ ား တစ ခုချင ားစြီအဆင  တို  တွင ) REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား 

အစြီအစဉ် ရ ားဆွွဲ   တငွ  (ဇြီဝမျိ ားစံုမျိ ားကွွဲမျ ားနငှ   ရဂ္ဟစနစ  ဝန ရဆ င မှုမျ ားအတွက  အရ ား 

ကကြီားရသ  ရန  ရဒသမျ ား အရ ေါ် သက ရ  က မှုမျ ားအ ါအဝင ) ၎င ားတို  ၏ လူမှုရ ားနငှ   

 တ ဝန ားကျင ဆိုင    ရက င ားကျိ ား သို  မဟုတ  ဆိုားကျိ ားသက ရ  က နိငု မှုမျ ား49နငှ   စ  လျဉ်ားသည   

မှန ကန ရသ  သတင ား အချက အလက  မျ ားရ ေါ်တွင  အရမခခံက  ရ ားဆွွဲသင   ါသည ။ ထိအုတွက  

အချက အလက မျ ား ဆန ားစစ ရလ လ  မခင ားနငှ   အချက အလက အသစ မျ ားကို စုရဆ င မခင ားတို   

 
49 4 (အချိ ွဲ့ရသ ) REDD+မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား သို  မဟုတ  နည ားဗျြူဟ မျ ားအတွက  EIA နငှ   SEA 

လု  ထံာုးလု  နည ား မျ ား အသံုားမ  နိငု မခင ား ရှိ/မရှိ သို  မဟုတ  သက ရ  က မှုမျ ားကို ဆန ားစစ အကွဲမဖတ   န အတွက  

အမခ ားလု  ထံာုးလု  နည ား မျ ားကို အသံုားမ  သင  / မသင   ရှင ားရှင ားလင ားလင ားမဖစ ရအ င  လု  ရဆ င  န  လိုအ   ါသည ။ 

ဤကိစစသည  စံသတ  မှတ ချက  စ-၁၊ ဆ-၁ တို  နငှ  လည ား သက ဆိုင မှု ရှိ ါသည ။ 
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လိုအ  နိငု  ါသည ။ ဆန ားစစ ရလ လ မှုမျ ား တွင  ရ ါင ားစုအကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ား (Cumulative 

effects)၊ landscape တစ ခုလံုား အတိငု ားအတ  မဖင   သက ရ  က မှုမျ ားနငှ   

သယွ ဝိုက သက ရ  က မှုမျ ားကို ထည  သငွ ား ဆန ားစစ သင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်င-၃။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား ရ ွားချယ မခင ား၊ ဒြီဇုိင ား ရ ားဆွွဲမခင ား 

နငှ   အရက င အထည ရဖ  မခင ားတို  တွင  ဆိုားကျိ ားမျ ားကို ရရှ င ရှ ားနိငု မည   သို  မဟုတ  အနည ားဆံုား 

မဖစ ရစနိငု မည  အမ င  ရက င ားကျိ ားမျ ား တိုား ွ ား ရှိရစနိငု မည   နည ားလမ ားမဖင   ရဆ င  ွက သင   

 ါသည ။ ထိအုတွက  အချိ ွဲ့ PaM မျ ားကို အမခ ား PaM မျ ားထက   ုိ၍ဦားစ ား ရ ား မခင ားမျ ား 

ရှိနိငု  ါသည ။ သို  မဟုတ  PaM မျ ားကို အမ န အလှန မဖည  စွက ရထ က  ံ ရ ားနိငု   န  

ရ ါင ားစ  ရဆ င  ွက  မခင ားမျ ား ရှိနိငု  ါသည ။ REDD+ ၏ ရက င ားကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ား ကိ ု

တိုား ွ ားရစနိငု မည   အရက င ားဆံုားနည ား လမ ားမျ ားအ ား ရှ ရဖွရဖ  ထတု   တွင  သက ဆိုင    

ကဏ္ဍမျ ားအ ားလံုားမှ အကျ ိားသက ဆိုင  သမူျ ားကို  ါဝင ရဆ င  ွက ရစသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် င-၄။ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား သင  ရလျ  စွ  ရ ွားချယ မခင ား၊ 

ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမခင ားနငှ   အရက င အထည ရဖ  မခင ားတို  မှတစ ဆင   ခံစ ားခွင   ရှိရအ င  ဦားစ ားရ ား  ံ  ုိား 

ရအ င  ွက  မည   အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားထွဲတငွ  ရမမယ အခွင  အရ ားမျ ားကို အ ားရ ားမမ င   တင မခင ား၊ 

ဆင ား ွဲရသ ၊ ထခိိုက လွယ ရသ  နငှ  /သို  မဟုတ   စ  ယ ခံ ရသ  အု  စုမျ ား၏ဘဝ အဆင ရမ သ  

ယ  မှုရှိရအ င  မမ င  တင ရ ားမခင ား၊ ဌ ရနတိုင ား င ားသ ားလူမျိ ားမျ ားနငှ   ရဒသခ ံ မ ည သမူျ ားအတွက  

ရ ရှည  လု  ကိုင  စ ားရသ က နိငု ရသ  အသက ရမွားမှုလု  ငန ားမျ ားကိ ု  ံ  ုိား ရ ားမခင ား၊ 

ကျ ားမတန ားတူညြီမျှမှုကိ ု အ ားရ ားမခင ား၊ လူမှုအသိငု ားအဝိုင ားအတငွ ား ရအားချမ ားတည ပငမိ  ရ ား 

အ ားရ ားမခင ား၊ ဇြီဝမျိ ားစံု မျိ ားကွွဲမျ ား သို  မဟုတ  ရဂ္ဟစနစ ဝန ရဆ င မှုမျ ားအတွက  တန ဖိုား 

မမင  မ ားရသ  ရဒသမျ ားကို က ကွယ  ရစ င   ရရှ က မခင ား (အထာူးသမဖင   ရမမနငှ  ရ သယံဇ တမျ ားကိ ု

ထနိ ားသမိ ားရစ င  ရရှ က မခင ား)၊ ရန င ား ရဒသမျ ား တစ ခုနငှ  တစ ခု တစ ဆက တစ စ   တည ားရှိမှု 

တိုားတက ရစမခင ား၊ ကုန ားရမမ ထခိိုက  ျက စြီားမှု ရလျှ  ချမခင ား သို  မဟုတ  မ န လည ရက င ားမနွ ရစမခင ား၊ 

 တ ဝန ားကျင ညစ ညမ ားမှု ရလျှ  ချမခင ား၊ အစုိား ဝန ထမ ားမျ ားနငှ   ရဒသခံ အကျိ ားသက ဆိုင သမူျ ားအ ား 

(ဥ မ  တည ဆွဲဥ ရဒမျ ားကို အရက င  အထည ရဖ   န / လိုက န   န ၊ ဆံုားမဖတ ချက ချမတှ မှုတွင  

 ါဝင နိငု  န နငှ   ရ ရညှ တည တံ ရစမည   ရမမအသံာုးချမှု အရလ အထမျ ားကို ကျင  သံာုးနိငု  န ) 

စွမ ား ည မမ င  တင ရ ားမခင ားတို    ါဝင မည  မဖစ သည ။ 
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 သံတြ် တခ် က ် င-၅။ ရမမအသံာုးချမှု သို  မဟုတ  စြီမံအု  ချ   မှု စြီမံကိန ားမျ ား ရ ားဆွွဲမခင ား နငှ   

သက ဆိုင ရသ  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား စွမ ား ည မမ င  တင ရ ားမခင ားနငှ    ွင  လင ားမမင  

သ မှုကို အ ားရ ားမခင ားတို  မဖင    ံ  ုိားကူညြီရ ားသင   ါသည ။ သို  မှသ   တ ဝန ားကျင  နငှ   လူမှုရ ားဆိုင    

 ည  ွယ ချက မျ ားကို သင  ရလျ  သလို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားနိငု ရအ င  ကူညြီရ ား  ရ  က မည မဖစ ပ ြီား 

အချက အလက မျ ား၊ အသ ိည ဗဟုသတုမျ ား သို  မဟုတ  န ားလည  သရဘ ရ ါက မှုမျ ား မရှိမခင ား 

သို  မဟုတ  ရ တိုစြီား ွ ားရ ား အကျိ ားရကျားဇူားမျ ားကို ဦစ ားရ ားက  ထိ ုည  ွယ ချက မျ ားကို လျှစ လျှြူရှု 

ထ ားမခင ားမျ ား မမဖစ  ရအ င  ရဆ င  ွက နိငု မည  မဖစ သည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်င-၆။ REDD+ ဆိုင    ကျင  သံာုးရဆ င  ွက မှုမျ ားအ ား စဉ်ဆက မမ တ  တိုားတက  

ရစမည   အရမခခံတစ ခုအမဖစ  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကို ရစ င  ကကည   ရလ လ    တွင  

စြီမံချက အရက င အထည မရဖ  မြီ မူလက ရှိရနရသ  အရမခအရနမျ ားနငှ   နှုငိ ားယှဉ်က ၊ စြီမံကိန ား 

ရ ားဆွွဲသည  အဆင  တွင  သတ မှတ ရဖ  ထတု ထ ားခွဲ သည    ရှိနိငု ရမခရှိရသ  အကျိ ား ရကျားဇူားမျ ားနငှ   

ထခိိုက ဆံုားရှု ံားနိငု ရမခမျ ားကို ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားက  လူမှုရ ားနငှ   တ ဝန ားကျင ဆိုင    အကျိ ားသက  

ရ  က မှုမျ ားကို  ုံမှန ရစ င  ကကည  မခင ားလု  ငန ား  ါဝင သင   ါသည ။ 

အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျား  ။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကို ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ 

အရက င အထည ရဖ    တွင  reversal မျ ား မဖစ နိငု ရမခကို ရရှ င ရှ ားနိငု  န  သို  မဟုတ  အနည ား 

ဆံုားမဖစ ရအ င  ရလျှ  ချနိငု  န  ရ ားဆွွဲရဆ င  ွက သင   ါသည ။ ‘reversal’ ဟူသည မှ  REDD+ PaM 

တစ ခုသည  ကနဦားတွင  ရအ င မမင မှု  ရှိရသ  လည ား ရန က  ိုင ားတငွ  မူလအရမခအရနသို   

မ န ရ  က က  က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား နဂ္ိုအတိုင ား မ န လည မဖစ ရ ေါ်သည   အရမခအရန တစ ခု ကိ ု

ရဖ  ညွှန ား ါသည ။ ထိအုရမခအရနကို မဖစ ရ ေါ်ရစနိငု ရသ  အ  တစ ခုကို ဥ မ မ   လျှင  REDD+ 

နည ားလမ ားတစ ခုမဖင   ထနိ ားသမိ ားထ ားရသ  သို  မဟုတ  မူလအရမခအရနသို   မ န လည  ရ  က ရှိရအ င  

မ  စု ျိ ားရထ င ထ ားရသ  သစ ရတ တစ ခု ရန က ဆံုားတွင   ျက စြီားသ ွားမခင ား မျိ ား မဖစ  ါသည ။ 

REDD+ PaM မျ ား၏ ရအ င မမင မှုကို ရမ  င ားမ န မ န မဖစ ရစရသ  reversal မျ ား သည  

မ င   ရယ ဂ္မျ ား (ဥ မ  လူဦားရ တိုားမခင ား သို  မဟုတ    သြီဥတုရမ  င ားလွဲမှု) ရကက င   သို  မဟုတ  

PaM မျ ား၏ ဒြီဇုိင ားတွင  အ ားနည ားချက မျ ား  ါရှရိနမခင ားရကက င   (ဥ မ  လု  ရဆ င ချက အ ား 

ရ ရှည စဉ်ဆက မမ တ  ရဆ င  ွက သ ွားနိငု မည   ဘဏ္ဍ ရ ားအရမခအရန မရှိမခင ား) မဖစ နိငု  ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်  -၁။ အဆိုမ  ထ ားရသ  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား၏ မဖစ နိငု  

ရမခရှိမှုနငှ   အကျိ ားသက ရ  က  နိငု ရမခမျ ားကို ရလ လ ဆန ားစစ ရသ အခါတွင  ရက င ားကျိ ားမျ ား 
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ရ ရှည မခံဘွဲ ဆိုားကျိ ားမျ ား မ န လည မဖစ ရ ေါ် နိငု သည   (non-permanence) အနတ  ယ မျ ား 

ကိုလည ား ထည  သငွ ား ဆန ားစစ သင   ါသည ။ 

ထိသုို  ဆန ားစစ   တွင  မ ည  ွယ ဘွဲ မဖစ ရ ေါ်လ နိငု ရမခရှိရသ  ဆွွဲရဆ င အ ားရ ားမှုမျ ား (ဥ မ  

ရမမအသံာုးချမှုမ ှ အကျိ ားအမမတ   ုိမိုမဖစ ထနွ ားလ မခင ား) အမ င  ရ ရှည တွင   န  ုံရင ွရှနိိငု  မှု၊ 

ဥ ရဒအ  အ မခံချက ရှိမှု သို  မဟုတ    သြီဥတု ရမ  င ားလွဲမခင ား သို  မဟုတ  လူမှုစြီား ွ ားဆိုင    

အရမ  င ားအလွဲမျ ား ကွဲ သို  ရသ  မ င   ရယ ဂ္မျ ားနငှ   စ  လျဉ်ားသည   အနတ  ယ မျ ားကိလုည ား 

ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ား သင   ါ သည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် -၂။ Non-permanence မဖစ နိငု ရမခအနတ  ယ ကို ရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှိရသ  ရန   

မျ ားတွင  မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား သင  ရလျ  သည    ုံစံမဖင   ရ ွားချယ မခင ား၊ ဒြီဇုိင ားရ ား ဆွွဲမခင ား 

နငှ   အရက င အထည ရဖ  မခင ားတို  မှတစ ဆင   ထိအုနတ  ယ မျ ားအ ား ကိုင တယွ ရမဖရှင ား သင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်  -၃။ စြီမံကိုင တွယ နိငု ရအ င  နိငု ငအံဆင   သစ ရတ ရစ င  ကကည  ရလ လ မှု 

စနစ အ ား ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ  တွင  Reversal မျ ားကို ရဖ  ထတု သရိှနိိငု  သည   ဒြီဇုိင ားမျိ ား ရ ားဆွွဲသင   

 ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်  -၄။ Reversal မျ ားကို ရဖ  ထတု ရတွွဲ့ ရှိ  မှ  ရှိခွဲ ရသ  သင ခန ားစ မျ ားအ ား 

အန ဂ္တ  မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကို ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ  တွင  ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားက  ရ ားဆွွဲ 

သင   ါသည ။ 

အစမခခံ ညျ်ားြ ဉျား ဆ။ မမန မ နိငု ငရံှိ REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ 

အရက င အထည ရဖ    တွင  က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရရွှွဲ့ရမ  င ား မဖစ ရ ေါ်မှုကို ရရှ င  

ရှ ားနိငု  န  သို  မဟုတ  အနည ားဆံုားမဖစ ရအ င  ရလျှ  ချနိငု  န  ရ ားဆွဲရဆ င  ွက သင   ါသည ။ က ဗွန  

ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရရွှွဲ့ရမ  င ားမဖစ ရ ေါ် မခင ား (Displacement of emissions) ဆိုသည မှ  

REDD+ PaM တစ ခုသည   င ားမမစ တစ ခု သို  မဟုတ  ရန  တစ ရန  မှ က ဗွန  ထတု လွှတ မှုမျ ားကိ ု

ရအ င  မမင စွ ရလျှ  ချနိငု ရသ  လည ား တစ ချနိ တည ားတွင  အမခ ား င ားမမစ  တစ ခု သို  မဟုတ  

ရန  တစ ရန  မှ က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား တိုားလ ရစသည   အရမခအရန မဖစ  ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဆ-၁။ အဆိုမ  ထ ားရသ  REDD+ မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ား၏ မဖစ နိငု ရမခ 

ရှိမှုနငှ   အကျိ ားသက ရ  က  နိငု ရမခမျ ားကို ရလ လ ဆန ားစစ ရသ အခါတွင  displacement of 

emission မျ ား မဖစ နိငု ရမခကို ထည  သငွ ားဆန ားစစ သင   ါသည ။ ထိသုို  ဆန ားစစ   တွင  ရမမအသံာုး 
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ချမှုမျ ား သယွ ဝိုက ရမ  င ားလွဲနိငု ရမခ (ဥ မ  ရမမအသံာုးချမှုသည  ရန  တစ ရန  မှ အမခ ားတစ  

ရန  သို   ရရွှွဲ့ရမ  င ားသ ွားမခင ား)နငှ   PaM တစ ခ၏ု မှန လံုအမိ ဓါတ ရငွွဲ့ထတု လွှတ မှုမျ ားအရ ေါ် 

အလံုားစံုသက ရ  က မှု (ဥ မ  - သစ ရတ မ  န ားတြီားမှုအ ား ရအ င မမင စွ  ရလျှ  ချနိငု ရသ  PaM 

မျ ား င လျှင  ရမမအသံာုးချမှုသည  က ဗွန ကကယ ဝရသ  အမခ ားရဂ္ဟစနစ မျ ားသို   ကူားရမ  င ားသ ွားမခင ား 

မျိ ားရှိ ါက က ဗနွ ထတု လွှတ မှုမျ ားအရ ေါ် ဆိုားကျိ ားသက ရ  က မှုမျ ား ရှိနိငု  ါသည ၊ ဥ မ  

သစ ရဆွားရမမ သို  မဟုတ  သစ အရမခခံရသ  ရလ င စ မျ ား သို  မဟုတ  ထုတ ကုန  စစည ားမျ ားကိ ု

အစ ားထိာုးရသ  အ  မျ ား ကိုယ တိုင က က ဗွန ထတု လွှတ မှု မမင  မ ားရနမခင ား) တို  ကို ထည  သငွ ား 

ဆန ားစစ သင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် ဆ-၂။ က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရရွှွဲ့ရမ  င ားမဖစ နိငု ရမခ အနတ  ယ ကို ရဖ   

ထတု ရတွွဲ့ ရှိရသ  ရန  မျ ားတွင  မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားအ ား သင  ရလျ  သည    ုံစံမဖင   ရ ွား 

ချယ မခင ား၊ ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲမခင ားနငှ   အရက င အထည ရဖ  မခင ားတို  မှတစ ဆင   ယင ားတို  အ ား ကိုင တွယ  

ရမဖရှင ားသင   ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ်ဆ-၃။ နိငု ငအံဆင   သစ ရတ ရစ င  ကကည   ရလ လ မှုစနစ အ ား ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ   တွင  

ရမမအသံာုးချမှု သယွ ဝုိက ရမ  င ားလွဲမခင ားရကက င   မဖစ ရ ေါ်လ ရသ  က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရရွှွဲ့ 

ရမ  င ားမဖစ ရ ေါ်မှုကို ရဖ  ထတု သရိှိက  စြီမံကိုင တယွ နိငု သည   ဒြီဇုိင ားမျိ ား ရ ားဆွွဲသင    ါသည ။ 

 သံတြ် တခ် က ် -၄။ က ဗွန ထတု လွှတ မှုမျ ား ရန  ရရွှွဲ့ရမ  င ားမဖစ ရ ေါ်မှုကို ရဖ  ထတု  ရတွွဲ့ ရှ ိ မ ှ

 ရှိခွဲ ရသ  သင ခန ားစ မျ ားအ ား အန ဂ္တ  မူဝါဒမျ ားနငှ   နည ားလမ ားမျ ားကို ဒြီဇုိင ားရ ားဆွွဲ  တွင  

ထည  သငွ ားစဉ်ားစ ားက  ရ ားဆွွဲသင   ါသည ။ 


